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วันนี้จะมาว่ากันต่อถึงมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส อีก 4 มาตรการ คือ 

มาตรการด้านวิจัย ซึ่งระบุไว้ว่ามี 2 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือวิธีการที่น ามาใช้
ทดแทน คือ โครงการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานเพื่อลดปริมาณการใช้สารไกลโฟเซต และพาราควอต 
ในพืชเศรษฐกิจ และโครงการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อลดปริมาณการใช้สารก าจัดแมลง
คลอร์ไพริฟอสในพืชเศรษฐกิจ ถ้าจะว่าไป หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร หรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะด้านอารักขาพืช ไม่น่าจะต้องรอคอยให้ออกมาเป็นมาตรการเลย 
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ ตั้งแต่แรกๆ ก็น่าจะหยิบยกเรื่ องนี้มาเป็นหัวข้อวิจัยได้เลย 
เวลาตั้งแต่เริ่มมีปัญหาผ่านมาเนิ่นนานจนถึงวันนี้ ผลงานวิจัยอาจจะมีอะไรออกมาชัดเจน น ามาแก้ปัญหา
ได้แล้ว เคยเห็นผ่านๆ ว่ามีงานวิจัยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการก าจัดวัชพืชแทนการใชส้ารเคมี 
ถ้าผลงานวิจัยนั้นได้ผลจริงก็น่าจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รับรู้รับทราบกัน 

มาตรการศึกษาผลกระทบ มีระบุไว้ 2 โครงการเช่นกัน คือ โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ
สารพิษตกค้างพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในพืช และโครงการส ารวจสารพิษตกค้าง
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในพื้นที่ปลูกพื ชและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ในแหล่ง
เกษตรกรรม โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม มาตรการนี้อีกเช่นกัน ถ้าเริ่มศึกษาเสียตั้งแต่มีข่าวว่าพบสารพิษ
ตกค้างในแหล่งน้ า หรือพื้นที่เพาะปลูก ในบางจังหวัดจนท าให้ผู้ใช้คือเกษตรกรต้องได้รับอันตรายท าให้
เนื้อเน่า ต้องตัดขา หรือเป็นสารก่อมะเร็ง อย่างที่มีการน ามากล่าวอ้างในหลายเวที ป่านนี้คงมีข้อมูลมา
ยืนยันกันแล้วว่าความจริงคืออะไร เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ 

มาตรการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป คือการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
โดยการใช้ช่องทางการสื่อสาร และสื่อต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทราบถึงมาตรการและข้อห้าม
ต่างๆ ตามมาตรการจ ากัดการใช้ที่ก าหนดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เรื่องของการ
สร้างการรับรู้นี้ น่าจะเป็นงานที่หนักหนาเอาการ เพราะเท่าที่ผ่านมา ฝ่ายคัดค้านการใช้สารเคมี 3 ชนิด
นี้ ได้ให้ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ ไปอย่างแพร่หลาย และตอกย้ าความเลวร้ายมาเป็น
ระยะๆ ไม่เฉพาะตัวสารเคมีเท่านั้น ยังรวมไปถึงบุคคล และองค์กร ตลอดจนรัฐบาลที่ดูแลเรื่องนี้ก็ยังไม่
วายถูกกล่าวหาว่ายื้อเวลาพิจารณาการยกเลิกการใช้ จะท าอย่างไรให้ผู้คนได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง 

มาตรการสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง กับระบบ 
National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากร และทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยจะสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสร้างแอพลิเคชั่นที่ท างานร่วมกับฐานข้อมูล ในการบันทึกข้อมูล

เลาะรัว้เกษตร : จ ากดัการใช ้(3) 



รายงานการน าเข้า ผลิต และจ าหน่าย เพื่อทราบเส้นทาง และความเคลื่อนไหวของวัตถุอนัตรายทั้งระบบ 
รวมทั้งสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ด้วย 

อันที่จริง การเชื่อมโยงข้อมูลที่ว่านี้ โดยเฉพาะ NSW น่าจะท ามาตั้งนานแล้ว เพราะกรม
วิชาการเกษตรก็ท างานใกล้ชิดกับกรมศุลกากรมาโดยตลอดในเรื่องของการน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตร 
และน าเข้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งปุ๋ยเคมี และวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ส่วนทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพราะกิจกรรมของเกษตรกรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยน เช่นจากที่เคยปลูกข้าว เปลี่ยนไปปลุก
ข้าวโพด หรือ ที่เคยปลูกยางพารา เปลี่ยนไปปลูกกล้วยหอม ข้อมูลเหล่านี้ต้องอัพเดท เพราะจะมีผลต่อ
การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ หรือมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล  เป็นธรรมชาติของ
เกษตรกรที่ไม่ค่อยชอบความยุ่งยาก บางครั้งก็ไม่ไปแจ้ง หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ
ตนเอง แม้จะมีการอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรเข้าไปแก้ไขข้อมูลเองได้ก็ตาม ท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่
เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่ว่านี้ เพราะเกษตรกรอาจต้องใช้ข้อมูลใน
ทะเบียนเกษตรกรไปยืนยันพื้นที่ และชนิดพืชเพื่อซื้อสารเคมี 3 ชนิดนี้ มาใช้ ซ่ึงมี 2 ประเด็นปัญหาคือ 
ซื้อมาให้คนอื่นใช้ เพราะปัจจุบันไม่ได้ปลูกพืชนั้นแล้ว หรือต้องการซื้อมาใช้กับพืชที่ปลูกในปัจจุบัน แต่ซ้ือ
ไม่ได้เพราะในทะเบียนเกษตรกรระบุเป็นพืชอื่นที่เคยปลูกในอดีต เหล่านี้เป็นต้น  เอาเถอะถึงวันนี้ 
มาตรการที่ว่ามานี้ก็ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ....คงรอให้รัฐบาลใหม่มาฟันธง 

แวน่ขยาย 
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ต่อมาตรการภาษีหนุนเที่ยวเมืองรอง 
พิษการเมืองป่วน–รัฐบาลใหม่ไม่ชัดเจน–

ส่งออกทรุด “สมคิด” หวั่นเศรษฐกิจไทยไตรมาส 
2–3 ปีนี้ซบ “ตกท้องช้าง” เล็งถกคลังอัดมาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่ เสนอ ครม. 24 พ.ค.นี้ 
น ามาตรการท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี 
15,000 บาท มาใช้อีกปี 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า
ในวันที่  19 เม.ย.นี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะนัดประชุมผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง เพื่อหารือถึงมาตรการกระตุ้นและดูแลเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ซึ่งประเมิน
ว่า มีแนวโน้มจะชะลอตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมือง และการจัดตั้ งรัฐบาลใหม่ยังไม่

“สมคดิ” จอ่อดัยากระตุน้เพิม่ หวัน่เศรษฐกจิ “ตกทอ้งชา้ง” 



ชัดเจนว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล จึงท าให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปเกิดความไม่มั่นใจ 
กระทรวงการคลังจึงต้องมีมาตรการดูแลเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อรอรัฐบาลใหม่ 

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินภาพเศรษฐกิจปีนี้คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะเติบโตต่ ากว่าปีที่
ผ่านมา โดยจะเติบโตในระดับ 3.8-3.9% ในขณะที่บางบริษัทมองว่า เศรษฐกิจจะเติบโตต่ าถึง 3.5% 
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากเศรษฐกิจโลก ท าให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสถานการณ์
การเมืองไทย แม้จะมีการเลือกตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ราบรื่น จึงกระทบต่อความมั่นใจของนัก
ลงทุน โดยมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเสนอในการหารือกับนายสมคิดในครั้งนี้ อาทิ มาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองน าไปลดหย่อนภาษี 15,000 บาท นอกจากนี้ จะเสนอมาตรการกระตุ้น
การใช้จ่าย โดยใช้แนวทางการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ผ่านระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมเตรียมเสนอมาตรการ
ท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี 15,000 บาท หลังจากมาตรการหมดอายุเม่ือสิ้นป ี61 เพ่ือให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังเมืองรอง 55 จังหวัด โดยจะก าหนดช่วงเวลาการใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 หรือช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย.2562 เท่านั้น เนื่องจากประเมินว่า เศรษฐกิจช่วง
ดังกล่าวจะอยู่ในภาวะตกท้องช้าง คือ ตกต่ าสุดในรอบปี 

อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน มาตรการดังกล่าวท าให้กรมสรรพากรเสียรายได้ไปบางส่วน จึง
ไม่ควรด าเนินการยาวตลอดทั้งปี และควรก าหนดให้คนที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน
ระบบภาษีและมีรายชื่ออยู่ที่กรม ทั้งผู้ลดหย่อน และกลุ่มผู้ประกอบการ จากปีที่ผ่านมาเพียงแค่มี
ใบเสร็จก็ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี แต่มาตรการในปีนี้อาจต้องใช้ใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบ 

“กรมก าลังดูข้อมูลว่าปีที่ผ่านมามีคนใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ และมาตรการลดหย่อนภาษี
ท าให้กรมสูญเสียรายได้เท่าไหร่ ส่วนเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี คงคล้ายกับมาตรการในปีที่ผ่านมา โดย
ก าหนดค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง อาทิ ค่าที่พัก โรงแรม หรือโฮมสเตย์ ค่าแพ็กเกจทัวร์ 
ค่าน าเที่ยว เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อสรุปผลเสร็จแล้วจะ
เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันที่ 24 เม.ย.นี้” 

ทั้งนี้ มาตรการท่องเที่ยว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.2561 ในการประชุมวันที่ 26 ธ.ค.
2560 ที่ผ่านมานั้น สามารถน า ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือลดหย่อน
ภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท อาทิ ค่าเช่าเรือ ค่าอาหาร ค่าที่พัก โดยไม่จ าเป็นต้องพัก
เฉพาะโรงแรมเท่านั้น แต่รวมถึงรีสอร์ต และโฮมสเตย์ด้วย 


