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คอลัมน์รายงานพิเศษ : การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรท่ียั่งยืน (4) 
 
กรมพัฒนาที่ดินกับบทบาทเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย 

 
“เกษตรอินทรีย์” เป็นเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้การผลิตการตลาดสมัยใหม่ ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างลงตัว 

และช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันมุ่งเน้น 
ด้านสุขภาพและการรักษาส่ิงแวดล้อม เกษตรอินทรีย์จึงสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
“การรับรองแบบมีส่วนร่วม” หรือ Participatory Guarantee System (PGS) ซึ่งระบบนี้ริเริ่มโดยสมาพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/ชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตของกันเอง
ในพื้นที่ ท าให้เกิดความมั่นใจในสินค้าของตนในชุมชนในอนาคต ซึ่งอาจต่อยอดไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันด าเนินการใ ห้ส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม และเน้น
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภคและเกษตรกร 

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ เน้นใช้กระบวนการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ าเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หนุนเสริมช่วยเหลือกัน 
ซึ่ง PGS เป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนระดับรากหญ้า (grass-root organization) ในการ
พึ่งตนเองตลอดห่วงโซ่การผลิต ถึงการตลาดด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีส่วน
ร่วมช่วยพัฒนาน าผลิตผลและผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยสู่ผู้บริโภคตามนโยบายของรัฐ ดังเช่นค าว่า “สาน
พลังประชารัฐ”หมายถึง การรวมพลังระหว่าง ภาคประชาชนและภาคธุรกิจกับภาครัฐในการท างานพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชีวิตเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ นอกจากนั้น ยัง
เป็นไปเพื่อการเรียนรู้แลกเปล่ียนและสานสัมพันธ์กันในแนวระนาบ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมใน
ระดับฐานราก โดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละองค์กรภาคีมาหนุนเสริมกัน รวมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจซึ่งกันและ
กัน 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและเกิดความสับสนระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ (GAP) เกษตรปลอดสาร ไฮโดรโพนิกส์ว่าคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าทั่วไป เพื่อให้เกษตรกร ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจ
ตรงกันและสามารถแยกแยะได้ จึงจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าว สรุปดังนี้ 

เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการ การผลิตด้านการเกษตรแบบองค์
รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพ โดยเน้นใช้วัสดุธรรมชาติ 
หลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปร
พันธุกรรม (genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ 
โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน (ค านิยามตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ9000 เล่ม 1 ของส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ) 



เกษตรปลอดภัย GAP (Good Agricultural Practice) หมายถึง ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม โดย
พิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการ ปลอดภัยต่อการบริโภค ในประเทศไทยเริ่มจัดท าระบบ GAP ของแต่
ละพืช ตั้งแต่พ.ศ. 2541 โดยเน้นด้านการปฏิบัติตามคู่มือการผลิต ดังตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
ที่รู้จักกันในชื่อ GAP ของพืชหลายชนิด โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ และมีการแก้ไขให้เป็น
เอกสารการจัดท าระบบการผลิตตามข้อก าหนด GAP ของประเทศต่อไป 

เกษตรปลอดสาร หมายถึง ระบบการผลิตที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนเร่งและใช้เมล็ดพันธุ์ GMO ได้ แต่
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบการตรวจสอบและให้การรับรอง 

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)คือ การปลูกพืชแบบไร้ดินหรือการปลูกผักโดยใช้น้ าที่มีธาตุอาหารพืช
ละลายอยู่แทนดิน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารเคมีอยู่ เพราะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาหารที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่าอาหารที่
ผลิตในระบบอื่นๆกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคล่ือนงานเกษตรอินทรีย์มาตลอด และเป็นฝ่ายเลขา
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ขึ้น ทั้งในส่วน
ภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค รวมทั้งด าเนินการจัดประชุม เสวนาให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักรู้ถึงทิศทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการบูรณากา ร
แผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่มีกลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาใน
รูปแบบที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงการน านโยบาย การตลาด น าการผลิต มาใช้ใน
การขับเคล่ือนผลจากการด าเนินงานถือว่าประสบความส าเร็จด้วยดีในระดับที่น่าพอใจ 
 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบบัวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปาล์มร่วงเกษตรกรรุ่งริง่ 

 
แม้บ้านเราจะมีคณะกรรมการนโยบายปาล์ม

น้ ามันแห่งชาติ (กปน.) เข้ามาดูแลปัญหาในทุกๆด้าน ทั้ง
เรื่องการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์มเถื่อน ปรับโครงสร้าง
การผลิต ตรวจสอบเช็กควบคุมสต๊อกไม่ให้น้ ามันปาล์ม
ล้นตลาด แต่จนแล้วจนรอด ไม่รู้ท างานกันอีท่าไหน...
ราคาปาล์มน้ ามันถึงได้ดิ่งเหวไม่หยุด ไม่รู้ว่าจะมี กปน.
ไปท าไมให้เปลืองเงินเดือนและเบี้ยประชุม เคยจ าได้ว่า 

ตอน คสช.มาคืนความสุขใหม่ๆ มีคนเคยคุยไว้ ปาล์ม กก.ละ 5 บาท...มีแต่คุย ท าไม่เคยได้สักที ดีแต่นั่ง ฮ.ชง
นม 

สาเหตุที่ท าให้ปาล์มน้ ามันราคาตกมีหลายประการ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการบริโภคน้ ามันปาล์ม
เพิ่มขึ้น 4% แต่ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 4.5% ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปผู้น าเข้า
ปาล์มน้ ามันจากหลายประเทศรวมถึงไทย มีมติให้ควบคุมน้ ามันปาล์ม และยกเลิกการใช้น้ ามันปาล์มในการผลิต



พลังงาน ประการส าคัญคือ ปัญหาในเชิงโครงสร้าง...อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมีมูลค่าถึง 200,000 ล้านบาท 
แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตมีส่วนแบ่งแค่ 60,000 ล้านบาท หรือแค่ 30% ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ 70% กระจุก
ตัวอยู่ตามโรงสกัดไบโอดีเซลและพลังงานไฟฟ้า เป็นบทสรุปที่ได้จากเวทีเสวนา “ปาล์มน้ ามันจากพืชเพื่อการ
บริโภค สู่พืชพลังงาน” เพื่อระดมความคิดเห็น แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ ามันตกต่ า จัดระดมความคิดเห็นโดย 
พรรคภมูิใจไทย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในวิกฤตินี้ จึงมีผู้เสนอให้ใช้แนวทางแก้ปัญหา
แบบเดียวกับอ้อยและน้ าตาลมาเป็นต้นแบบ ที่แทบไม่เคยเจอปัญหาเลย เพราะอ้อยและน้ าตาลมีระบบ Profit 
Sharing หรือการแบ่งปันผลผลิต โดยแบ่งปันให้กับเกษตรกร 70% โรงงาน 30% รูปแบบนี้ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
...เพราะมีคนท ามาแล้วที่ จ.กระบี่ เขาท ากันอย่างไรติดตามกันต่อพรุ่งนี้ 

สะ–เล–เต 
 

ลักลอบน าเข้ากล้วยเถื่อน ระวังโรคปานามาบุกสวน 
 

 กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกร อย่าลักลอบ
น าเข้าหน่อพันธุ์กล้วยจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาปลูกใน
ประเทศโดยเด็ดขาด เพราะจะท าให้โรคปานามาที่ระบาดอยู่
ในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท าให้พ้ืนที่ปลูกกล้วยได้รับความ
เสียหายจนไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีก 
 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคเห่ียวฟิวซา

เรียมของกล้วย หรือที่รู้จักกันในชื่อโรคตายพราย หรือโรคปานามาที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 
ซึ่งพบระบาดในประเทศแถบอาเซียน เป็นโรครุนแรงที่เกิดการระบาดในพื้นที่ไหนจะไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีก 
 “เพราะโรคนี้สามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ เมื่อเชื้อราลงไปอยู่ในดินได้แล้ว จะไม่อาจใช้สารเคมีก าจัด
เชื้อในดินให้ตายหมดไปได้ และถ้าเข้ามาระบาดในประเทศจะท าลายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั้งหมดของประเทศ
รวมทั้งในกล้วยชนิดอื่นๆด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วย ที่ส าคัญเชื้อรา 
Fusarium สายพันธุ์ TR4 มีความสามารถอยู่รอดในดินได้นานมากกว่า 15 ปี รวมทั้งยังสามารถแพร่กระจายไป
กับส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นโรค ดิน น้ าที่ปนเปื้อนเชื้อราสาเหตุของโรคด้วย” 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกอีกว่า จากการเฝ้าระวังการระบาดของโรคมาตั้งแต่ปี  2559 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า กล้วยหอมเขียวหรือกล้วยหอมคาเวนดิช จะมีความเส่ียงต่อโรคนี้มากที่สุด เพราะเป็นพันธุ์ที่
อ่อนแอต่อโรคที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 
 ส าหรับประเทศ ไทย โรคตายพรายที่พบมักจะเกิดกับกล้วยน้ าว้า ยังไม่เคยพบในกล้วยหอมแต่
ประการใด เพราะเป็นเช้ือราต่างสายพันธุ์ และปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการระบาดของโรคปานามาที่เกิดจากเชื้อรา 
Fusarium สายพันธุ์ TR4 ในประ-เทศไทย แต่ขอเตือนเกษตรกรอย่าได้ลักลอบน าเข้าทุกส่วนของกล้วยทุกชนิด
จากประเทศที่พบการระบาดเข้ามาปลูกในประเทศโดยเด็ดขาด ผู้ใดลักลอบน าเข้ามีคว ามผิดตาม
พระราชบัญญัติกักพืชมีโทษจ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 



มาตรการช็อปช่วยชาติ 
 

 ปลุกกระแสการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี
กลับมาอีกครั้งจากการประกาศก้องของนายอภิศักดิ์ ตันติว
รวงศ์ รมว. คลัง เพื่อต้องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คน
ไทยที่เป็นคนชั้นกลางของประเทศ ภายหลังจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ได้อนุมัติวงเงินกว่า 38,000 
ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 
ล้านคนเป็นของขวัญปีใหม่ไปแล้ว ในรอบนี้ก็ถึงคราวคนชั้น

กลางที่เสียภาษีให้แก่รัฐบาลมากกว่า 10 ล้านคน จะได้รับของขวัญปีใหม่ ที่เคยได้รับเกือบทุกปีจากรัฐบาล 
“บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ด าเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2558 ระยะเวลา 7 วัน 
ระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค.2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค.2559 รวมระยะเวลา 18 วัน และครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 เพิ่มระยะเวลาเป็น 23 วัน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ท าให้ภาพรวมของ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาคึกคักและเป็นที่จับตาของประชาชน รวมถึงนักช็อปมือเติบที่จะได้ใช้
มาตรการช็อปช่วยชาติในการซื้อสินค้าที่จ าเป็น โดยข้อมูลล่าสุดจากรมสรรพากรระบุว่า มาตรการช็อปช่วยชาติ
ปี 2560 มีคนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประมาณ 22,500 ล้านบาท ท าให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ 1,800 ล้าน
บาท แต่ขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็มีรายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 245,244 ล้านบาท เพียงแค่
ระยะเวลา 23 วัน จึงถือเป็นสิ่งเสพติดทางด้านเศรษฐกิจ เพราะผลลัพธ์ของมาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มี
ประชาชนจ านวนมากอยากได้ค่าลดหย่อน 15,000 บาทจากรัฐบาล 
 เนื่องจาก “มาตรการช็อปช่วยชาติ” ทั้ง 3 ครั้งในช่วง 3 ปี เปิดกว้างให้แก่สินค้าหลายชนิด เพียงแต่ผู้
ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะต้องขอใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมา
เป็นเอกสารประกอบการขอคืนภาษี ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จหรือใบก ากับภาษีอย่างย่อได้ โดยสินค้าที่เข้าข่าย
มาตรการช็อปช่วยชาติ ต้องเป็นสินค้าร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหาร 
หรือโรงแรมที่จดทะเบียน ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการนวดหน้า ค่าบริการ สปา ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 
อะไหล่รถยนต์ ค่าซ่อมรถที่มีการซ่อมแล้วเสร็จ และช าระค่าบริการ เป็นต้น  ส่วนค่าใช้จ่ายที่น ามาลดหย่อน
ไม่ได้ เช่น ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ น้ ามันและก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
ค่าแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อทองค าแท่ง และค่าน้ าและ ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ของเดือนก่อนที่มาช าระในช่วงของมาตรา และค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่
ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ค่าซื้อประกัน ชีวิต ประกันภัยรถยนต์ ค่าซื้อหนังสือ นิตยสารและต ารา
เรียน 
 ส่วน “ช็อปช่วยชาติ” ประจ าปีนี้ (2561) รมว.คลัง ระบุว่า จะอนุญาตให้สินค้าเพียง 3 ชนิดที่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ ประกอบด้วย 1.ยางรถยนต์ 2.หนังสือและ e-Book และ 3.สินค้าโอทอป (หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์) ภายในระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2561 จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2562 รวม 
ระยะเวลา 30 วันเท่านั้น ที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท ซึ่งถือเป็นการขีดเส้นให้กับสินค้าที่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียงหยิบมือเดียว โดย “อภิศักดิ์” อ้างว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแล้ว ท าให้ความ
จ าเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ควรลดลง ส่วนสาเหตุที่ยังต้องมีมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” เหมือนกับทุกปีที่
ผ่านมา เนื่องจากยังมีสินค้าหรือคนบางกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ยางพาราที่ราคาตกต่ า 
รัฐบาลก็ต้องสนับสนุนให้ประชาชนใช้สินค้าจากยางพารามากขึ้น นั่นก็คือ ยางรถยนต์ เช่นเดียวกันสินค้าโอ



ทอปที่ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนกัน แต่ทั้งหมดนี้ ก็อย่าเพิ่งดีใจ เนื่องจากมาตรการ “ช็อป
ช่วยชาติ” ไม่ใช่เป็นการลดราคาสินค้าได้ถึง 15,000 บาทอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดในช่วงหลายปีที่แล้ว โดย
สรุปผู้ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น เสียภาษีอยู่บนฐาน 5% เมื่อซื้อ
สินค้ารวมเป็นมูลค่า 15,000 บาท จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 750 บาท หากเสียภาษีอยู่บนฐาน 10% จะ
น ามาลดหย่อนภาษีได้ 1,500 บาท แต่หากผู้เสียภาษีมีรายได้สุทธิ 5 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อซื้อสินค้า 15,000 บาท 
จะลดหย่อนภาษีได้ 5,250 บาท 
 ดังนั้น ผู้ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า หากก่อหนี้จากบัตรเครดิต 15,000 
บาท แล้วจะคุ้มค่ากับการน ามาลดหย่อนภาษีหรือไม่ เรื่องนี้ต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับ 

วรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์ 
 


