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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : จริง/เท็จ...ดินไทยอาบสารพิษ? 

 
ขอน ำควำมจริงเรื่องสำรเคมีทำงกำรเกษตรจำกอีก

มุมมำน ำเสนอ เป็นบทควำมของ นำยอนันต์ ดำโลดม 
นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย อิดหนำระอำใจกับ
ค ำกล่ำวหำลอยๆของเอ็นจีโอบำงกลุ่มและเครือข่ำยคนเสื้อ
กำวน์ท ำมำหำกินจำกเงินกองทุนภำษีบำป ท่ีมักจะยกวลี
สะท้ำนใจคนท้ังประเทศ แผ่นดินของประเทศไทยอำบด้วย

สำรพิษ เพื่อเรียกร้องในสิ่งท่ีพวกตัวเองต้องกำร มักกล่ำวหำสินค้ำเกษตรไทยอำบสำรพิษ ภำคเกษตรไทย
ไร้ประสิทธิภำพ ผลผลิตคุณภำพต่ ำ ต้นทุนสูง ผลผลิตมีสำรตกค้ำง เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หยุดสำรเคมี 
เกษตรสำรพิษ ฆ่ำทุกชีวิตท่ีเกี่ยวข้อง ยำฆ่ำแมลงปนเปื้อนในผัก หนึ่งในสำรก่อมะเร็ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตปีละ 
45,000 คน 

นำยกสมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เขียนบทควำมระบุว่ำ เป็นกำรใส่ร้ำย ดูถูก ดูหมิ่น ภำค
เกษตรไทย จนไม่สำมำรถจะยอมรับได้ เพรำะได้ติดตำมศึกษำเรื่องนี้ มำตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และได้เขียน
บทควำมรำยงำนถึงสภำพกำรใช้สำรเคมีของเกษตรกรไทยเพื่อหักล้ำงค ำกล่ำวหำเหล่ำนี้มำตลอด แต่คน
กลุ่มนี้ยังคงออกมำพูดตอกย้ ำค ำเดิมๆ ท้ังท่ีข้อมูลควำมจริงภำคเกษตรของประเทศไทยไม่ได้ใช้สำรเคมีมำก
เหมือน ท่ีกล่ ำวหำกั น  ซ้ ำ ยั ง ใช้ น้ อยกว่ ำประ เทศ ท่ี เจริญกว่ ำ ไทยซะอี ก  เห็ น ได้ จำกข้ อมู ล 
https://ourworldindata.org  ปี ค.ศ.2014 (2557) ประเทศไทยมีกำรใช้สำรเคมี 1.02 กิโลกรัม/เฮกตำร์ 
(1 เฮกตำร์ = 1.25 ไร่) ในขณะท่ีจีน ใช้ 14.85 กิโลกรัม/เฮกตำร์ ญี่ปุ่น 11.85 กิโลกรัม ไต้หวัน 10.78 
กิโลกรัม เกำหลีใต้ 11.7 กิโลกรัม เนเธอร์แลนด์ 9.86 กิโลกรัม เบลเยียม 7.73 กิโลกรัม อิตำลี 6.45 
กิโลกรัม สวิตเซอร์แลนด์ 4.82 กิโลกรัม ฝรั่งเศส 3.90 กิโลกรัม เม็กซิโก 3.85 กิโลกรัม เยอรมนี 3.80 
กิโลกรัม สเปน 3.55 กิโลกรัม อังกฤษ ใช้ 2.95 กิโลกรัม ไอร์แลนด์ ใช้ 2.85 กิโลกรัม กรีซ ใช้ 2.54 
กิโลกรัม ออสเตรีย ใช้ 2.39 กโิลกรัม บรูไน ใช้ 1.87 กิโลกรัม/เฮกตำร์ 

จำกข้อมูลนี้ นำยอนันต์ ย้ ำว่ำ กำรออกมำกล่ำวหำภำคเกษตรไทย ใช้สำรเคมีมำกท่ีสุด ในโลก 
แผ่นดินไทยอำบด้วยสำรพิษ สังคมไทยควรใช้สติปัญญำไตร่ตรองว่ำจะเชื่อกลุ่ม NGO เหล่ำนี้ต่อไปอย่ำงไร 

สะ–เล–เต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยาสูบส าลัก - ชาวไร่กระอัก ย้อนรอยปรับโครงสร้างสรรพสามิตบุหรี่ 
 
ครบขวบปีนับตั้งแต่กระทรวงกำรคลัง “ยกเครื่อง” ปรับภำษีสรรพสำมิตเหล้ำ-บุหรี่ใหม่ภำยใต้

พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ.2560 ท่ีดีเดย์ประกำศใช้บังคับมำตั้งแต่วันท่ี 16 กันยำยน 
2560 ด้วยข้ออ้ำง “สุดคลำสสิก” เพื่อค ำนึงถึงสุขภำพของประชำชนตำมหลักสำกล และเพื่อควำมเป็น
ธรรมในกำรคิดค ำนวณภำษีไม่ให้เกิด “ช่องว่ำง” ท่ีก่อให้เกิดควำมได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่ำงบุหรี่ท่ีผลิต
จำกโรงงำนยำสูบและบุหรี่น ำเข้ำท่ีมักอำศัยช่องว่ำงจดแจ้งรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง! แต่ผลของกำรปรับ
โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตดังกล่ำว ไม่เพียงท ำให้สิงห์อมควันส ำลักรำคำบุหรี่ใหม่กันถ้วนหน้ำ ยังท ำให้ยอด
กำรผลิตและจ ำหน่ำยบุหรี่ของโรงงำนยำสูบทรุดฮวบจำกท่ีเคยสูงถึงปีละ 30,000 -40,000 ล้ำนมวน ไหล
รูดลงมำเหลืออยู่เพียง 18,000 ล้ำนมวนในปัจจุบัน ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดท่ีเคยสูงถึง 80% ไหลรูดลงมำ
เหลืออยู่ไม่ถึง 65% ในปัจจุบัน 

ขณะท่ีบุหรี่นอกท่ีกระทรวงกำรคลังคำดหวังว่ำ ด้วยโครงสร้ำงภำษีใหม่จะท ำให้บุหรี่นอกเหล่ำนี้
แพงระยับเปิดโอกำสให้บุหรี่ของโรงงำนยำสูบเบียดตลำดสร้ำงก ำรี้ก ำไรได้อักโขนั้น กลับได้ “อำนิสงส์” 
จำกโครงสร้ำงภำษีใหม่เบียดตลำดโรงงำนยำสูบจนแทบจะเสียศูนย์ซ้ ำร้ำยยังเปิดช่องให้ “บุหรี่เถื่อน” 
ผงำดขึ้นมำแทรกเป็นยำด ำเข้ำไปอีก! แทนท่ีจะกลำยเป็นผลดี แนวทำงนี้กลับท ำให้ “ธุรกิจนอกได้เปรียบ
ธุรกิจของไทย” มำกขึ้น! 

นอกจำกนั้น อีกสิ่งหนึ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ คือภำรกิจหนึ่งของโรงงำนยำสูบนั้น ก็คือ กำรเป็นเครื่องมือ
ของรัฐในกำรช่วยเหลือรับซื้อใบยำสูบจำกเกษตรกรชำวไร่ท่ีมีอยู่นับหมื่นหรือนับแสนอยู่ด้วย แต่เมื่อตลำด
ยำสูบในประเทศสั่นคลอนตัวโรงงำนยำสูบเองยังแทบจะเอำตัวไม่รอดจะบำกหน้ำไปแบกรับภำระ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่ำงไร 

“ทีมเศรษฐกิจ” ถือโอกำสครบรอบปีกำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตนี้ “ย้อนรอย” ผลงำน 
“ชิ้นโบแดง” ของรัฐและกระทวงกำรคลังถึงผลกระทบท่ีแม้แต่รัฐบำลเองก็ยังไร้ค ำตอบว่ำจะด ำเนินกำร
อย่ำงไรกับเรื่องนี้ ดังนี้ : 
 
ย้อนรอยปรับภาษีสรรพสามิต 

เหตุผลในกำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตใหม่ท่ีกระทรวงกำรคลังแถลง ภำยหลังกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2560 ระบุว่ำ เป็นกำรปรับโครงสร้ำงภำษีโดยค ำนึงถึงสุขภำพ
ของประชำชน และควำมเป็นธรรมเป็นหลัก ไม่ได้เน้นไปท่ีกำรหำรำยได้เข้ำรัฐ เพรำะหลักในกำรจัดเก็บ
ภำษีของกรมสรรพสำมิตมี 2 รูปแบบคือ 1.เก็บภำษีตำมปริมำณ 2.เก็บภำษีตำมมูลค่ำ โดยวิธีไหนค ำนวณ
ภำษีแล้วรัฐได้รำยได้สูงสุดให้ใช้วิธีนั้น แต่ท่ีผ่ำนมำบุหรี่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศส ำแดงรำคำต่ ำเมื่อใช้วิธีกำร
ค ำนวณตำมมูลค่ำสินค้ำแล้วรัฐได้ภำษีน้อย จึงใช้วิธีกำรค ำนวณภำษีตำมปริมำณซึ่งเก็บภำษีตำมน้ ำหนัก 
1.10 บำทต่อกรัมท ำให้บุหรี่น ำเข้ำกลุ่มนี้ก ำหนดรำคำขำยปลีกได้ในรำคำท่ีต่ ำมำก 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม กรมสรรพสำมิตจึงต้องปรับโครงสร้ำงภำษีใหม่เก็บภำษีท้ังตำม
ปริมำณและมูลค่ำรวมกัน โดยใช้รำคำขำยปลีกตำมท้องตลำดเป็นรำคำอ้ำงอิง หลักกำรคือท้ังผู้น ำเข้ำและ
โรงงำนยำสูบไม่ว่ำจะผลิตบุหรี่มวนเล็กหรือมวนใหญ่ออกมำขำยต้องเสียภำษีมวนละ 1.20 บำทก่อน (เก็บ
ภำษีตำมปริมำณ) จำกนั้นใช้รำคำขำยปลีกมำเป็นเกณฑ์อ้ำงอิง หำกตั้งรำคำขำยปลีกสูงกว่ำ 60 บำท (เก็บ
ภำษีตำมมูลค่ำ) ต้องเสียภำษี 40% ของมูลค่ำ แต่ถ้ำก ำหนดรำคำขำยปลีกต่ ำกว่ำ 60 บำทให้เสียภำษีใน
อัตรำ 20% ของมูลค่ำเป็นเวลำ 2 ปีนับจำกวันท่ีมีผลบังคับใช้ หลังจำกนั้นให้ปรับอัตรำขึ้นเป็น 40% (มีผล



ในเดือน ก.ย.2562) โดยผลจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำษีบุหรี่คำดว่ำจะท ำให้รำคำขำยปลีกบุหรี่ทุกยี่ห้อ
เพิ่มขึ้น 3-6 บำท และน่ำจะท ำให้ผู้ท่ีมีรำยได้น้อยมีเวลำปรับตัว ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ลงได้! แล้วผลพวง
กำรปรับโครงสร้ำงภำษีเหล้ำ-บุหร่ีเป็นไปดังวัตถุประสงค์ท่ีคลังตั้งเป้ำหมำยไว้หรือไม่? 
 
“มาร์เกตแชร”์ ยาสูบทรุดฮวบ! 

ผลกำรจัดเก็บรำยได้รัฐในรอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) รัฐบำลจัดเก็บรำยได้สุทธิ 1,832,121 
ล้ำนบำท สูงกว่ำประมำณกำร 62,408 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.5 และสูงกว่ำช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วร้อย
ละ 5.4 โดยจัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนอื่น และกำรน ำส่งรำยได้ของรัฐวิสำหกิจสูงกว่ำประมำณกำร 
27,522 และ 25,171 ล้ำนบำท ในส่วนของกรมสรรพสำมิตจัดเก็บรำยได้รวม 419,258 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำ
ประมำณกำร 8,298 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9 โดยภำษีท่ีจัดเก็บได้ต่ ำกว่ำประมำณกำรได้แก่ ภำษีเบียร์ 
ภำษีน้ ำมัน และภำษีสุรำ ท่ีจัดเก็บได้ต่ ำกว่ำประมำณกำร 10,672 7,896 และ 4,144 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 
หรือคดิเป็นร้อยละ 16.7 4.8 และ 8.7 ตำมล ำดับ 

แม้ผลจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีคลังระบุไว้ “ไม่ได้คำดหวังด้ำนรำยได้
จัดเก็บเพิ่ม” แต่ในส่วนของภำษียำสูบท่ีจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร 4,571 ล้ำนบำท หรือ 9.6% นั้นก็ไม่
อำจชี้ชัดได้ว่ำเป็นผลมำจำก “สิงห์อมควัน” ยังคงบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้น และหำได้มำจำกโรงงำนยำสูบแต่
อย่ำงใด ตรงกันข้ำมโรงงำนยำสูบนั้นกลับต้อง “ส ำลัก” โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตใหม่ พลิกสถำนะจำก 
“หน้ำมือเป็นหลังเท้ำ” ด้วยอัตรำภำษีใหม่ตำม พ.ร.บ.สรรพสำมิต พ.ศ.2560 ท่ีแม้จะส่งผลให้บุหรี่ใน-นอก
ต้องปรับขึ้นรำคำเกือบเท่ำตัวและน่ำจะท ำให้โรงงำนยำสูบ “ลูบปำก” แต่เอำเข้ำจริงกลับตำลปัตรแทนท่ี
จะท ำให้บุหรี่นอกปรับขึ้นรำคำก็กลับมีกำรเล่นแร่แปรธำตุส ำแดงรำคำต่ ำลงจนได้ “อำนิสงส์” จำก
โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตใหม่ จนท ำให้บุหรี่นอกเกรดพรีเมียมบำงแบรนด์อย่ำงแอลแอนด์เอ็ม (L&M) 
ปรับลดรำคำจำก 72 บำทเหลือ 60 บำท 

ขณะที่บุหรี่ท่ีเป็นตัวชูโรงของโรงงำนยำสูบกลับต้องปรับขึ้นจำก 40-60 บำทขึ้นมำเป็น 60 บำท ท่ี
เคยขำยอยู่ 65-86 บำท ต้องปรับขึ้นเป็นซองละ 90 บำท ใกล้เคียงบุหรี่นอกซะงั้น! ท ำเอำบุหรี่ท่ีเคยเป็น
ตัวชูโรงของโรงงำนยำสูบขำยไม่ออก บรรดำสิงห์อมควันต่ำงคนหันไป “ฟิน” กับบุหร่ีนอกกันเป็นทิวแถว 
ส่งผลให้ยอดกำรผลิตของโรงงำนยำสูบท่ีเคยสูงถึงปีละ 30,000 -40,000 ล้ำนมวน ทรุดฮวบลงมำทันที 
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดหรือ “มำร์เกตแชร์” ท่ีเคยทะยำนขึ้นไปสูงสุดท่ี 80% ของตลำดรวมลดฮวบมำ
เหลือไม่ถึง 60% ในระยะเพียง 3 เดือนของกำรปรับภำษีสรรพสำมิต 

ล่ำสุด “มำร์เกตแชร”์ ของโรงงำนยำสูบแม้จะปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ท่ี 65% โดยมียอดกำรผลิตบุหรี่อยู่
ท่ี 16,000-18,000 ล้ำนมวนต่อปี แต่ก็ส่งผลให้สถำนะโรงงำนยำสูบท่ีเคยมีก ำไรปีละนับหมื่นล้ำนบำท และ
จัดเป็นรัฐวิสำหกิจดีเด่นที่น ำส่งรำยได้เข้ำคลังติด “ท็อป–5” มำโดยตลอดจ่อจะขำดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ
เกือบ 80 ปี นับแต่ก่อตั้งโรงงำนยำสูบมำเมื่อปี 2484 
 
ชาวไร่กระอักถ้วนหน้า! 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ท ำให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยำสูบในหลำย
จังหวัดภำคเหนือ ท้ังเชียงใหม่ เชียงรำย แพร่ น่ำน พะเยำ ล ำปำง และสุโขทัย รวมตัวกันเข้ำยื่นหนังสือต่อ
ศูนย์ด ำรงธรรมเรียกร้องให้รัฐบำล กระทรวงกำรคลัง เร่งหำมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยำสูบท่ี
ก ำลังได้รับควำมเดือดร้อน 



ข้อมูลที่เรำมีระบุว่ำ เกษตรกรปลูกใบยำสูบท่ัวประเทศ มีอยู่มำกกว่ำ 50,000 ครัวเรือน โดยมีกำร
ปลูกยำสูบ 3 สำยพันธ์ุหลักคือ “เวอร์จิเนีย, เบอร์เรย์ และเตอร์กิช” โดยพันธุ์เวอร์จิเนียนั้นปลูกกันมำกใน
เขตภำคเหนือ มีผลผลิตรำว 10 ล้ำน กก. ส่วนพันธุ์เบอร์เลย์และเตอร์กิชปลูกกันมำกในภำคอีสำน ริมโขง 
มีผลผลิตรำว 10 ล้ำน กก.และ 4 ล้ำน กก.ตำมล ำดับ 

โดย นำยขจรศักดิ์ เมฆขจร นำยกสมำคมพัฒนำชำวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่ำ เกษตรกรผู้
ปลูกใบยำสูบในเชียงใหม่กว่ำ 10,000 คน และภำคีเครือข่ำยท่ัวประเทศกว่ำ 50,000 ครอบครัว ต่ำงได้รับ
ควำมเดือดร้อนหลังจำกกำรยำสูบฯ (โรงงำนยำสูบ) ประกำศจะไม่รับซื้อใบยำจำกเกษตรกร ด้วยเหตุท่ีไม่มี
งบประมำณและยังคงมีสต๊อกคงค้ำงอีกเป็นจ ำนวนมำก จำกท่ีก่อนหน้ำนี้มีโควตำรับซื้อใบยำสูบจำก
เกษตรกรเชียงใหม่ปีละกว่ำ 3 ล้ำน กก. แต่หลังจำกกระทรวงกำรคลังได้ท ำคลอดภำษีสรรพสำมิตใหม่เมื่อ
เดือน ก.ย.2560 จนส่งผลกระทบต่อสถำนะของโรงงำนยำสูบ ท ำให้โรงงำนยำสูบมีนโยบำยงดรับซื้อใบยำ
จำกเกษตรกรเป็นเวลำ 3 ปี เพื่อเคลียร์สต๊อกเดิมของตนเอง จนส่งผลกระทบต่อชำวไร่ใบยำสูบอย่ำงหนัก 
 
รง.ยาสูบยังหวังกอบกู้สถานะ 

ขณะท่ีนำงสำวดำวน้อย สุทธินิภำพันธ์ ผู้ว่ำกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย ยอมรับว่ำ กำรเปลี่ยน
วิธีกำรจัดเก็บภำษีบุหร่ีภำยใต้ พ.ร.บ.สรรพสำมิตใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของยำสูบฯ 
โดยผลด ำเนินงำนในช่วง 9 เดือนของปีงบประมำณ 2561 (ต.ค.60-ก.ค.61) ก ำไรลดลงเหลือ 300 ล้ำนจำก
ช่วงเดียวของปีก่อนท่ีมี 8,000 ล้ำนบำท ส่งผลถึงกำรน ำส่งรำยได้เข้ำรัฐปีนี้ท่ีคงไม่มีแม้แต่บำทเดียว จำกท่ี
เคยเป็นรัฐวิสำหกิจชั้นดี มีกำรน ำส่งรำยได้เข้ำคลังปีละไม่น้อยกว่ำ 9,000-10,000 ล้ำนบำท 

“สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับกำรยำสูบฯในขณะนี้ คือ 1.เรำไม่สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งต่ำงประเทศได้ และ 2.
วิธีกำรคิดอัตรำภำษีบุหรี่ท่ีเพิ่มขึ้นท ำให้รำยได้ลดลงจำกเดิมก่อน พ.ร.บ.ใหม่ประกำศใช้เคยมีก ำไรอยู่ท่ี 7 
บำทต่อซอง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 10 สตำงค์ต่อซอง ก ำไรหดหำยไปมำกกว่ำ 100% หรืออำจถึง 
1,000%” 

แม้กำรด ำเนินงำนของยำสูบจะยังไม่ถึงขั้นขำดทุน จำกช่วงแรกท่ีประเมินกันว่ำ จะขำดทุนไม่น้อย
กว่ำ 1,000 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 61 ท่ีจะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.นี้ โดยส่วนหนึ่งท่ีท ำให้ยำสูบยังคงมีก ำไร
อยู่ได้ เป็นผลมำจำกพนักงำนได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันประหยัดค่ำใช้จ่ำย และลดต้นทุนกำรผลิต ขณะท่ี
ฝ่ำยบริหำรก็ประหยัดและตัดค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยต่ำงๆออกไป เช่นกำรบริจำคเงินเพื่อช่วยเหลือด้ำนสังคม
ต่ำงๆ และกิจกรรม “ซีเอสอำร”์ ท่ีปีนี้ไม่มีกำรตั้งงบไว้เลย ท ำให้เรำยังสำมำรถกัดฟันสู้ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรหำรือกับกระทรวงกำรคลังล่ำสุด เรำได้รับแจ้งอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำจะเลื่อน
ภำษีบุหรี่ในฝั่งของมูลค่ำท่ีมีรำคำขำยปลีกต่ ำกว่ำ 60 บำทท่ีเสียภำษีในอัตรำ 20% และต้องปรับขึ้นเป็น 
40% ในวันท่ี 16 ก.ย.2562 โดยจะเลื่อนออกไปอีก 2 ปี หรือเริ่มใช้ในวันท่ี 16 ก.ย.2564 “กำรเลื่อนใช้
อัตรำภำษีใหม่ในอัตรำ 40% ออกไปอีก 2 ปี ถือเป็นข่ำวท่ีดีส ำหรับโรงงำนยำสูบ เพรำะจะท ำให้เรำ
วำงแผนแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในอนำคตได้” 
 
ทางสองแพร่งทบทวนภาษี 

อย่ำงไรก็ตำม ขณะท่ีกระทรวงกำรคลังและโรงงำนยำสูบตัดสินใจทุ่มงบลงทุนไปกว่ำ 16,000 ล้ำน
บำทในกำรผุดโรงงำนยำสูบแห่งใหม่ท่ีนิคมฯโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยำ ท่ีนัยว่ำ หำกเปิดเดินเครื่องจักร
เต็มก ำลังจะมีศักยภำพในกำรผลิตบุหรี่ได้สูงสุดถึง 65,000 ล้ำนมวนต่อปี  แต่กำรปรับโครงสร้ำงภำษี
สรรพสำมิตเหล้ำ-บุหรี่ใหม่ ท่ีเปิดโอกำสให้บุหรี่นอก-บุหรี่เถื่อนเบียดแทรกเข้ำมำถล่มบุหรี่ในประเทศ ไม่



เพียงท ำให้ยอดผลิตบุหร่ีของโรงงำนยำสูบวันนี้เหลืออยู่เพียง 16,000-18,000 ล้วนมวนต่อปีเท่ำนั้น ยังไม่รู้
จะแสวงหำดอกผลก ำไรมำจ่ำยค่ำเครือจักรท่ีติดตั้งไปได้หรือไม่ ยังกระทบไปถึงภำรกิจหลักหนึ่งของโรงงำน
ยำสูบท่ีต้องท ำหน้ำท่ีเป็นกลไกของภำครัฐในกำรสนับสนุนช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรผู้ปลูกใบ
ยำสูบอีกด้วย กำรจะคำดหวังให้โรงงำนยำสูบต้องท ำหน้ำท่ีเป็นเครื่องมือของรัฐในกำรช่วยเหลือเกษตรกร
ชำวไร่ใบยำสูบจำกนี้ไปคงเป็นเรื่อง “เต็มกลืน” ท่ีคำดหวังได้ยำกเย็นแสนเข็ญแน่! 

ท้ังหลำยท้ังปวงเหล่ำนี้ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ำเป็นควำมบกพร่องหรือสะเพร่ำของภำครัฐและ
กระทรวงกำรคลังเองท่ี “ถล ำลึก” ปรับโครงสร้ำงภำษีไปโดยไม่ค ำนึงถึงผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนดีพอ แม้
เรำจะไม่อินังขังขอบกับโรงงำนยำสูบ ซึ่งท่ีผ่ำนมำก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำท ำตัวเป็น “ไทเกอร์ สลีปอีท” ไม่ต่ำงไป
จำกรัฐวิสำหกิจผูกขำดท่ีมีกำรปรับตัวได้ช้ำ แต่กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ำ บทบำทของโรงงำนยำสูบท่ี
รัฐใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่นั้น ช่วยให้หน่วยงำนแห่งนี้ยังพอจะมี “คุณค่ำ” มีควำม
จ ำเป็นท่ีต้องปกป้องไว้อยู ่เมื่อผลพวงของกำรปรับโครงสร้ำงภำษีเหล้ำ-บุหรี่ของรัฐและกระทรวงกำรคลังท่ี
ด ำเนินกำรไปได้ท ำให้บุหรี่นอก-บุหรี่เถื่อนหรือหนีภำษีเบียดแทรกเข้ำมำท ำลำยตลำดบุหรี่ไทย และถึงขั้น
ท ำลำยรำกเหง้ำของโรงงำนยำสูบท่ีเคยเป็นแหล่งรำยได้รัฐจนแทบจะเสียศูนย์เช่นนี้ ก็สมควรท่ีรัฐบำลและ
กระทรวงกำรคลังจะต้องหวนกลับมำทบทวน เพรำะอย่ำงน้อยเม็ดเงินท่ีโรงงำนยำสูบได้ไปนั้นก็ยังแผ่
อำนิสงส์ลงไปถึงเกษตรกรชำวไร่ใบยำสูบอยู่บ้ำง  หำกท้ำยท่ีสุด โรงงำนยำสูบต้องแปรสภำพเป็น
รัฐวิสำหกิจแห่งท่ี 7 ท่ีต้องเข้ำแผนฟื้นฟูกิจกำร ไม่อำจจะท ำหน้ำท่ีเป็นเครื่องมือกลไกของภำครัฐในกำร
ช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่ได้ รัฐบำลย่อมหนีไม่พ้นถูก “ตรำหน้ำ” ว่ำเสียค่ำโง่ให้กับบริษัทบุหรี่นอกท ำลำย
ตลำดบุหรี่ไทยโดยท่ีประเทศไม่ได้อะไรกลับมำ!!! 

ทีมเศรษฐกิจ 
 

 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

คอลัมน์ชายคาพระพิรุณ : 27 สิงหาคม 2561 
 

กลับมำพบกับ “ขุนเกษตรำ” กันอีกเช่นเคยครับ...ในท่ีสุด ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
แต่งตั้ง นำยอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมกำรข้ำว เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมคำด ถือว่ำ
ได้คนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯเข้ำมำบริหำร ส ำหรับประวัติ นำยอนันต์ 
ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี ปริญญำตรีวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำพืชไร่นำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2523 ปริญญำโท ปริญญำพัฒนบริหำรศำสตรมหำบัณฑิตทำงพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เกียรตินิยมดีมำก 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 2535 หลักสูตรพิเศษ อำทิ กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน 
รุ่นท่ี 4 สถำบันพระปกเกล้ำ 2548 กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนักบริหำรระดับสูงรุ่นท่ี 6 
สถำบันพระปกเกล้ำ 2551 ป้องกันรำชอำณำจักร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 2555 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน รองอธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร และปัจจุบันอธิบดีกรมกำรข้ำว มีผลงำนและ
รำงวัลมำกมำย อำทิ ผลงำนวิจัยรำงวัลดีเด่น ประจ ำปี 2550 ประเภทงำนวิจัยประยุกต์ ถั่วเขียวผิวด ำพันธุ์



ชัยนำท 80 ผลงำนวิจัยรำงวัลชมเชย ประจ ำปี 2550 งำนวิจัยพื้นฐำน ศึกษำปริมำณแป้งในน้ ำอ้อย และ
นักวิจัยดีเด่น กำรปรับปรุงพันธุ์ยำงพันธุ์ฉะเชิงเทรำ 50...ขุนเกษตรำ ของแสดงควำมยินดี และฝำก
ควำมหวังว่ำท่ำนจะใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำและน ำพำเกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจำกควำม
ยำกจนได้สักทีนะครับ 

เมื่อปลำยสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่ วมเปิดงำน 
“ไมซ์เพื่อชุมชน มิติใหม่อุตสำหกรรมไมซ์” ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ ทีเส็บ โดยคัดสรรสหกรณ์ท่ีมีศักยภำพ 35 
แห่ง เป็นพื้นท่ีน ำร่องพัฒนำเป็นแหล่งศึกษำดูงำน โดย นำยพิเชษฐ์ บอกว่ำ ควำมร่วมมือโครงกำร “ไมซ์
เพื่อชุมชน” มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับฐำนรำกให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำลท่ึต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งกระจำยรำยได้สู่ชุมชนต่ำงๆ โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตัว
ขับเคลื่อน มีสหกรณ์เป็นศูนย์กลำงของชุมชน ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอเรื่องรำวควำมเป็นมำของพื้นท่ี รวมถึง
รวบรวมสินค้ำพื้นบ้ำนท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท้ังสินค้ำอำหำร ขนมพื้นบ้ำน สินค้ำเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์
ชุมชน มำน ำเสนอคนเข้ำมำศึกษำดูงำน และเกิดกำรบอกต่อเรื่องรำวเหล่ำนั้นขยำยออกไปในวงกว้ำง ซึ่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน ำโครงกำร “ไมซ์เพื่อชุมชน” มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรยกระดับสหกรณ์ให้เกิดควำม
เข้มแข็ง ภำยใต้โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 สหกรณ์กำรเกษตร เพื่อให้สหกรณ์ท ำหน้ำท่ีในกำรดูแลชีวิตควำม
เป็นอยู่และส่งเสริมรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในชุมชนต่ำงๆ...นับว่ำโครงกำรนี้จะเป็นโอกำสดีของสหกรณ์ ท่ีจะ
เปิดรับประสบกำรณ์ ควำมรู้ แนวควำมคิดใหม่ๆ จำกภำคเอกชนท่ีจะเข้ำไปจัดกิจกรรมและศึกษำดูงำนซึ่ง
จะมีกำรแลกเปลี่ยนแนวคิดและน ำเสนอวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำและกำรให้บริกำร กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำสในกำรต่อยอดธุรกิจ เสริมทักษะพัฒนำอำชีพ ส่งเสริมให้
สหกรณ์ในแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรฐำนรำกของประเทศมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ขุนเกษตรา 
 
 


