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 ปลูกผักไว้กินเอง ใครๆก็ทำได้...แต่จะปลูกผัก

เพื่อการค้าและให้ขายได้ราคานั้นต่างออกไป ด้วย

เหตุนี้ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรม

ส่งเสริมการเกษตร จ ัดโครงการอบรม Young 

Smart Farmer หลักสูตรการผลิตผักเพื ่อการค้า 

ให้กับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่ภาคเหนือ รุ่น

แรก 16 คน เมื่อ 17-20 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ อีสท์ เวสท์ ซีด อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่ 

 “เรื่องปลูกผักให้ได้คุณภาพเพื่อการค้า ต้องยอมรับเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่ยังมีความรู้

ไม่มากพอ อย่างเรื่องผักเมืองหนาวที่ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกรหลายคนยังไม่รู้เลยว่ามี

เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถนำมาปลูกในบ้านเราได้ แล้วไหนจะเรื่องการกำจัด

ศัตรูพืชยิ่งไปกันใหญ่ ไม่รู้จะจัดการยังไง จะใช้วิธีไหน ต้องใช้สารเคมี หรือควรใช้สารชีวภัณฑ์ เลย

ทำให้หลายคนทำกันตามความเชื่อแบบสุดโต่ง เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้สารเคมีอย่างเดียว 

หรือไม่ก็ใช้สารชีวภัณฑ์อย่างเดียว ท้ังท่ีบางอย่างต้องใช้ควบคู่กัน” 

 สุทธิวัตน์ วียะศรี ประธานเครือข่ายยัง

สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.เชียงใหม่ หนึ่งในผู้เข้ารว่ม

อบรม ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรปลูกผักได้

ผลผลิตแต่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ ทำ

ให้ขายไม่ค่อยได้ราคา ผลผลิตที่ออกมา ขายได้

เฉพาะในตลาดชุมชน ไม่สามารถขายได้ในตลาดระดับบนที่ได้ราคาดีกว่า แต่ประเด็นที่น่าสนใจ

ของโครงการอบรมครั้งนี้ และน่าเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่จะหันมาปลูกผัก เพราะอาชีพ

เกษตรที่ทำเงินได้เร็ว ใช้เวลาปลูกสั้นกว่าปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆนั้นคือ

...จะปลูกผักอย่างไรถึงจะขายได้ เสี่ยงขาดทุนน้อยที่สุด เพราะนี่เป็น

จุดเริ่มต้นท่ีสำคัญท่ีสุด 

  “ถ้าคิดจะปลูกผักเพื่อขาย ให้ขายได้จริงและได้ราคา ก่อนอื่นคงต้อง

ใช้หลักการ ตลาดนำการผลิต ก่อนลงมือปลูก อันดับแรกต้องสำรวจ

ตลาดก่อนว่าอะไรขายได้ ตลาดมีความต้องการ ในแต่ละช่วงผักชนิด

ไหนราคาดี วิธีการมีตั้งแต่แบบง่ายๆ ไปเดินตลาดสอบถามพ่อค้าแม่ค้า

ว ่าอะไรขายดี ช ่วงไหนอะไรแพง ยากข ึ ้นมาอีกนิด สำรวจทาง

อินเตอร์เน็ต ดูราคาผักแต่ละชนิด ในแต่ละช่วงเวลา เดือนไหนอะไร

แพง แล้วค่อยมาวางแผนการผลิต” 

ปลูกผักเพ่ือการค้า ต้องคิดทำกันแบบไหน 



 อิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ 

ซีด จำกัด อธิบายหลักการคิดปลูกผักเพื่อขายเบื้องต้น แต่อย่าหลง

เพลิน เชื่อเฉพาะข้อมูลจากตลาดอย่างเดียวเด็ดขาด...เพื่อความชัวร์ว่า

คนอื่นอาจจะคิดเหมือนเรา จะทำเหมือนเรา ก่อนจะซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก

อะไรมาปลูก ให้ตรวจเช็กกับบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือร้านขาย

เมล็ดพันธุ์ผักด้วยว่า... ช่วงท่ีเราปลูกนั้น มีเมล็ดพันธุ์อะไรท่ีขายดี 

  ถ้าเมล็ดพันธุ์นั้นขายดี อย่าเส่ียงแห่ซื้อไปปลูกตามเขา...เพราะ

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผักชนิดนั้นจะมีออกมามากจนล้นตลาด ขืนซื้อไป

ปลูกเราก็จะขายไม่ได้เหมือนกัน 

  “และไม่ควรปลูกผักชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว อย่างน้อยควรปลูก 3 ชนิดผัก 

เพื่อสร้างหลักประกันความเส่ียงขาดทุนให้กับตัวเอง” 

  เมื่อได้ข้อมูลพอที่จะตัดสินใจได้แล้วว่าจะปลูกผักชนิด พันธุ์อะไรเพื่อป้อนตลาด 

และติดต่อผู้รับซื้อได้แล้ว จากนั้นให้เตรียมพื้นที่ วางแผนการผลิต ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปริมาณ

ผลผลิตที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ครบถ้วนตามที่ตกลงกัน และการปลูกให้เกิน

ความต้องการขายไปประมาณ 5-10% เผื่อผลผลิตเสียหายในบางส่วน 

แต่ถ้าอยากขายผักให้ได้ราคามากขึ้น มีตลาด รับซื้อที่กว้างขวางมากขึ้น 

อิสระ แนะนำให้ติดต่อหน่วยราชการกระทรวงเกษตรฯ เพื ่อขอ

ใบรับรอง GAP แปลงเกษตรปลอดภัย นี่จะเป็นช่องทางทำให้ผักของ

เราไปวางขายในห้างได้  

 แต่นั่นเป็นแค่ใบเบิกทาง...ถ้าจะให้ผักขายได้จริง สิ่งสำคัญที่สุด

คือ คุณภาพของผักต้องเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละห้าง คุณภาพจะ

ผ่านฉลุยไปได้นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะปลูกและบำรุงดูแลรักษาของ

เกษตรกรเอง ทั้งเรื่องปุ๋ย ระบบน้ำ การพรางแสง ที่เกษตรกรจะต้อง

เรียนรู้ จะปลูกกลางแจ้ง หรือในโรงเรือน ต้องทำกันอย่างไรถึงได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ทุกห้าง 

 นอกจากมีทุน มีความรู้ ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย...ไม่ใช่ทำแบบปลูกไว้กินเองแบบ

ตามมีตามเกิด แล้วฝันไปเองว่ามันจะขายได้ 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 นางสมหมาย ศิร ิอ ุดมเศรษฐ ที ่ปรึกษาด้าน

ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 

โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้มีการขยาย

กำหนดเวลาการย ื ่ นแบบรายงานประจำปี  

(Disclosure Form) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล (ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์) ที่มีวันครบ

กำหนด การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ในเดือน เม.ย.-ส.ค. 63 และเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ท่ีมีความสัมพันธ์กันท่ีมีรายได้ท้ังหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ียื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ออกไปเป็นวันท่ี 31 ส.ค. 63 

 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการยื่นแบบรายงาน 

Disclosure Form ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของการอัปโหลดเป็นเอ็กเซล ไฟล์ (Excel 

File) เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ต้นแบบ 

Disclosure Form ได้ที่เว็บไซต์ของกรม www.rd.go.th  หัว ข้ออี-ไฟล์ลิ่ง (e-filing) ซึ่งเป็นระบบ

จัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้เลยในลักษณะของ “TAX from Home” ซึ่งง่าย ขึ้น และเป็น

การเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยให้ประเทศไทยปลอดจากโรคโควิด-19 ตลอดไป 

 ครม.ยังเห็นชอบให้ต่ออายุการปรับลดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 โดยยังคงจัดเก็บในอัตรา7% เท่าเดิมเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน 

และยังช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ พร้อมกับเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนผ่านการดำเนินงาน

โครงการหรือกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพของทางจังหวัด 

 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ดำเนินการ 53 โครงการ วงเงิน 

142 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมดที่จังหวัดเสนอมา 201 โครงการ วงเงิน 1,035 ล้านบาท โดย

อนุมัติแล้ว 83% เป็นกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย 

 ครม.ยังเห็นชอบให้กระตุ้นการท่องเที่ยวต่างชาติผ่านการจัดทำโครงการภูเก็ตโมเดลและ

การจ้างงาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ท่ีจะเข้ามาในตลาดแรงงาน 

และเพิ่มสิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยเพิ่มสิทธิจองห้องพักไม่เกิน 5 คืน เป็นคนละไม่

เกิน 10 คืน และเพิ่มวงเงินจองตั๋วเครื่องบินเป็นไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อจูงใจให้คนเดินทางไป

จังหวัดที ่ไกลขึ ้นภายใต้วงเงินเดิม 20,000 ล้านบาท ส่วนการดึงบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ให้จัดท่องเท่ียวในไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะจัดทำรายละเอียดมา

เสนออีกครั้ง 

 

 

 

เพ่ิมช่องนิติบุคคลยื่นแบบเร็วขึ้น คงอัตราภาษีแวต 7% ต่ออีก 1 ปี 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

 

 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2/2563 (ครม.สัญจร) ท่ี จ.

ระยอง เมื ่อวันที ่ 25 สิงหาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)ใน

อัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 นายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรารอ้ย

ละ 7 (รวมภาษีท้องถิ ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที ่เข้า

ลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 “การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7

จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับ

ภาคเอกชน อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)คล่ีคลายลง” นายปรีดี กล่าว 

 สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD 

Intelligence Center) 1161 หรือท่ีสำนักงานสรรพากรทุกแห่งท่ัวประเทศ 

 ในวันเดียวกันยังมีการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1(

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ด้วย 

 ในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีนายศักดิ์สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตน

เศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

และผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทมี นายไกวัลย์ โรนานุกูลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วม

ประชุมท่ีโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง 

 ท้ังนี้ ในส่วนของ ทช.มีแผนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชล

ทิต ระยะที่ 2 มีระยะทาง 95 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากแล้วเสร็จ ทช.จะรับมาเพื่อจัดทำแผนการก่อสร้างต่อไป 

 ส่วนโครงการยกระดับด้านคมนาคมโดยศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ

รายละเอียดเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) 

ครม.คง ‘VAT 7%’ ไปอีก 1 ปี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฟ้ืนตัวช่วงโควิด 



ถนนเลี่ยงเมืองปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นถนนแนวใหม่ ทช.จะรับมา

ศึกษาความเหมาะสมต่อไป 

 ขณะที่โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี สาย ก (ถนนอ่างศิลา-ถนนข้าว

หลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งทช.จะรับดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป, 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดแยกถนนสาย ทล.315 เชื่อมต่อ

ถนนสาย ฌ 8 และถนนสาย ฉ50 อำเภอพานทอง, เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผังระบบคมนาคม

ขนส่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง ทช.จะรับมาดำเนินการสำรวจออกแบบและดำเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไป 

 


