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 ในระยะเวลาที่ผ่านมา ข้อตกลงทางการ

ค้าที่ชื่อว่า Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership 

หรือ CPTPP ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

มาก ทั้งประเด็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน

และผลกระทบต ่อประชาชนท ั ่ ว ไป เช่น 

ผลกระทบต่อเกษตรกรที ่จะถูกผูกขาดเมล็ด

พันธุ์จากต่างชาติจากการเข้าร่วม UPOV1991 หรือประเด็นด้านราคายาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการ

เข้าร่วม TRIPS Plus 

 อย่างไรก็ตาม เนื ่องจากข้อตกลงทางการค้าทุกฉบับจะมีคนได้ประโยชน์และคนเสีย

ประโยชน์ การต่อต้านจากผู้เสียประโยชน์จึงเป็นเรื่องปกติ หัวใจสำคัญ คือ กระบวนการมีส่วน

ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการถกเถียง เจรจา และตัดสินใจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และท่ี

สำคัญที่สุดคือต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อม ชดเชย และเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่จะได้รับ

ผลกระทบอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไทย KKP Research โดยเกียรตินาคินภทัร 

วิเคราะห์ว่า CPTPP เป็นมากกว่าข้อตกลงทางการค้าแต่จะเป็นปัจจัยกำหนดความสามารถในการ

แข่งขันของไทย โดยเฉพาะในกรณีท่ีสหรัฐฯ กลับเข้าร่วมข้อตกลงการค้านี้อีกครั้ง 

 ญ่ีปุ่น แคนาดา หรือสิงคโปร์ ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงนี้ จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก รวมไปถึงการปฏิรูปและบังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ี

สากลโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 

การสนับสนุนการแข่งขัน และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หากไทยจะเจรจาข้อตกลงการค้าอื่นๆ ก็

จะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ CPTPP อยู่ดี การปฏิเสธข้อตกลงทางการค้า

ใหม่ๆ หรือการทำได้อย่างล่าช้าจะทำให้ไทยเสียความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดย

ตั้งแต่หลังปี 2007 มาไทยมีการทำข้อตกลงการค้า (FTA) เพิ่มเพียง 1 ฉบับเท่านั้น ในขณะท่ี

เวียดนามมีการทำเพิ่มไปแล้วถึง 6 ฉบับ ดังนั้นหากประเทศไทยยังหวังจะพึ่งพาการส่งออก แทบ

จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจรจาเข้าร่วมข้อตกลงการค้าใหม่ๆ ที่มีกฎเกณฑ์ที่ถูกคัดค้านใน

ปัจจุบัน โอกาสท่ีเกิดขึ้นเกิดจากหลักการของกฎระเบียบใหม่ๆยังจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับจาก

ประเทศพัฒนาแล้วและจะเป็นกลไกที ่เพิ ่มประสิทธิภาพของตลาดให้ดีขึ ้น เช ่น ข้อตกลง 

UPOV1991 ที่ให้ความคุ้มครองในการพัฒนาพันธุ์พืช ข้อตกลง TRIPS Plus ที่ให้ความคุ้มครองยา 

ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นท่ีมาของการเติบโตระยะยาว 

 แน่นอนว่าการเข้าร่วมข้อตกลงจะนำมาซึ่งความเสี่ยงหลายอย่าง เพราะคนไทยอาจไม่

สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติได้ ซึ่งหลายส่วนอาจเป็นผลมาจากนโยบายท่ีผิดพลาดในอดีต

ด้วย กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี ้ไม่ควรถูกทอดทิ้ง ทางออกระยะสั้นคือการเจรจายืด

คอลัมน์โลกธุรกิจ - CPTPP : อนาคตไทยที่ใหญ่กว่าแค่ข้อตกลงทางการค้า 



ระยะเวลาการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ใน CPTPP เพื่อชะลอผลกระทบและเตรียมความพร้อม แต่

ท้ายที่สุดการแก้ปัญหาระยะยาวจะต้องมาจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที ่เหมาะสมจาก

ภาครัฐโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภาพ หรือพัฒนาความสามารถของเกษตรกร 

 งานวิจัยโดย HFFA Research บริษัทที่ปรึกษาอิสระด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมท่ี

ตั้งอยู่ที ่เยอรมนี ชี้ว่าประเทศเวียดนามที่ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง UPOV1991 ในปี 2006 (มี

ประเทศเข้าร่วมข้อตกลงนี้แล้วกว่า 77 ประเทศ) ทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีความ

หลากหลายขึ้นซึ่งเกิดขึ้นควบคู่ไปกับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรที่สำคัญ คือ การปรับปรุงและ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกร และ

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในภาคเกษตรมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีช่วย

ส่งเสริมให้ภาคเกษตรของเวียดนามมีผลิตภาพท่ีสูงขึ้นและเกษตรกรมีรายได้ท่ีสูงขึ้นได้หลังเข้าร่วม

ข้อตกลง 

 การไม่เข้าร่วม CPTPP อาจจะก่อให้เกิดต้นทุนมหาศาล คือ ผลกระทบต่อการแข่งขันด้าน

การส่งออก โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ ท่ีเป็นผู้ซื้อคนสำคัญของโลกกลับเข้าร่วมข้อตกลงนี้อีกครั้ง ซึ่ง

มีโอกาสเป็นไปได้ในยุคของประธานาธิบดี โจ ไบเดน เพราะ ข้อตกลง CPTPP จะถูกใช้เป็นหนึ่งใน

เครื่องมือกีดกันการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคในสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และเมื่อ

ถึงวันนั้นหากไทยต้องการเข้าร่วมข้อตกลงอาจไม่มีโอกาสในการกลับไปเจรจา รวมทั้งกฎเกณฑ์

หลายอย่างจะเข้มงวดกว่าเดิมมากตามแนวนโยบายของสหรัฐฯ KKP Research ประเมินว่าในอีก

ประมาณ 2 ปีหลังจากนี้เป็นเวลาท่ี โจ ไบเดน อาจตัดสินใจกลับเข้าร่วม CPTPP อีกครั้ง 

 ความเสี่ยงอีกประการที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การย้ายฐานการผลิตของประเทศที่อยู ่ใน

ข้อตกลง CPTPP อย่างญี่ปุ่นที่อาจมีการย้ายออกจากไทยและไปตั้งฐานการผลิตที่เวียดนามซึ่งมี

ข้อได้เปรียบทั้งค่าแรงที่ถูกกว่า เศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีกว่า และสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการ

เข้าถึงตลาดใหญ่ๆ จากการเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงสำคัญ และสร้าง

ผลกระทบมหาศาล เพราะญี่ปุ่นมีการลงทุนทางตรงในไทยกว่า 33% ของการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศทั้งหมด และ 40% ของจำนวนการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นภาคการผลิต 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความสำคัญมากในฐานะสินค้าส่งออกของไทยไม่แพ้ภาค

เกษตร นอกจากนี้ภาคการผลิตอื ่นๆ ก็จะเจอความเสี ่ยงจากการย้ายฐานการผลิตออกจาก

ประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งจำนวนแรงงานภาคการผลิตของไทยมีจำนวนแรงงานสูงถึง 6 ล้านคน (คิด

เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของภาคเกษตร) คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญกับความเสี่ยงในแง่ผลกระทบต่อ

รายได้และการจ้างงานมหาศาลเช่นกัน 

 KKP Research ประเมินว่ากระแสต่อต้าน CPTPP ส่วนหนึ่งสะท้อนความเชื ่อมั ่นของ

ประชาชนต่อภาครัฐท่ีอยู่ในระดับต่ำและการส่ือสารนโยบายท่ีไม่เพียงพอ 

ภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ทำการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายลด 

ผลกระทบ เตรียมความพร้อม และชดเชยเยียวยากับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม และท่ี

สำคัญที่สุดคือการพยายามเพิ่มความสามารถของภาคเศรษฐกิจไทยเองให้แข่งขันทัดเทียมกับ

นานาชาติในระยะยาว 



 ปัจจุบันการเจรจา CPTPP ของไทยยังอยู่ในเพียงขั้นการขอเข้าร่วมเจรจาเท่านั้น ไม่ควรรีบ

ปฏิเสธข้อตกลง CPTPP ในวันนี้แต่ควรศึกษาประโยชน์และผลเสียให้ครบถ้วนรอบด้าน ศึกษาหา

ทางเลือกในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมที ่จะทำให้เราได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือ

เปลี่ยนข้อจำกัดเหล่านั้นให้กลายเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นเดียวกับที ่หลาย

ประเทศได้ทำสำเร็จมาแล้ว 

KKP Research 

 

 

 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบ

ด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี สร้างความร่วมมือในชุมชน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื ้นท่ี 

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่ง

ดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรนั ้น ขณะนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ที ่มีพื ้นที ่ปลูกมัน

สำปะหลังทุกจังหวัด ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู ้ปลูกมันสำปะหลัง 2 

ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และ เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด เข้าร่วม

โครงการ เพื่อให้เกิดการจับคู่แปลงพันธุ์สะอาดกับเกษตรกรผู้รับท่อนพันธุ์ในพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งจะ

เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีปลูกท่ีมีความใกล้เคียงกัน ร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้

เกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาดเป็นผู้นำ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เป็น

อย่างดี สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในชุมชน 

 เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมัน

สำปะหลังที ่ข ึ ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที ่ปลูกมัน

สำปะหลัง ตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 2) เป็นเกษตรกรที ่พบการระบาดของโรคใบด่างมัน

สำปะหลังในแปลงและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบ

ด่างมันสำปะหลังที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง 

ระดับจังหวัด 3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์

เดียวกันในฤดูปลูกเดียวกัน 4) เกษตรกรมีบัญชีกับธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้เกษตรกร 1 ราย สามารถขอรับค่าชดเชยการทำลายและการสนับสนุน

ท่อนพันธุ์ได้แปลงละ 1 ครั้งเท่านั้น 

 สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้น

ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีปลูกพันธุ์ทนทานโรคใบด่าง ใน

ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

คุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ 



พื้นที่ที่ไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และห่างจากพื้นที่ที ่พบการระบาดไม่น้อย

กว่า 5 กิโลเมตร โดยพันธุ์มันสำปะหลังทนทาน ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 

60 และระยอง 90 นอกจากนี้สามารถใช้พันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการใน

การเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้น พันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ 

CMR 43-08-89 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เพิ่ง

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ หาก

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังท้ัง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเกษตรกร

ผู้ผลิตแปลงพันธุ์สะอาด มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือมีข้อสอบถาม

เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ท่ี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยชุมชน โทร.0-2955-

1626 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้านท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

เพิ่มเติม 

 

 

 

 “รองนายกฯ ประวิตร” เห็นชอบผลงานการขับเคลื่อนการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคตาม

นโยบายรัฐบาลได้ตามเป้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน ขยายเขตประปาเมือง จัดหา

แหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 

400,000 ครัวเรือนท่ัวประเทศ ส่ัง สทนช. ขับเคล่ือนแผนงานต่อเนื่องช่วยประชาชน 

 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า 

รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความสำคัญกับ

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และห่วงใยประชาชนในการเข้าถึงน้ำสะอาด

เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมอบหมายให้เป็นวาระเร่งด่วนท่ีต้องเร่งดำเนินการ และได้มอบหมาย

ให้ สทนช.บูรณาการการขับเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคที่มีเป้าประสงค์

ในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชน

เมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นท่ี

ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และส่งเสริมการ

ประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 6 

“การเข้าถึงการใช้น้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี” ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนา การขยายเขตและ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างระบบประปา จำนวน 256 หมู่บ้าน และ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 14,534 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จ

ภายในปี 2573 

 

‘บิ๊กป้อม’ปลื้มผลงานน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนได้ประโยชน์ 400,000ครัวเรือน 



 สำหรับผลงานดำเนินงานในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2561-2565) สามารถขับเคลื่อนผลงานได้

ตามเป้าหมาย โดยสามารถดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านไปแล้วทั้งสิ้น3,214 แห่ง 

โดยเฉพาะในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ดำเนินการขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำได้ จำนวน 556 

แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์ 62,222 ครัวเรือน จัดทำแผนระบบประปาเมืองหลัก/พื ้นท่ี

เศรษฐกิจได้ จำนวน2 แห่ง ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,800 ครัวเรือน และจัดหาแหล่งน้ำ

สำรอง/น้ำต้นทุนได้ จำนวน 7 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 5.03 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) นอกจากนี้ 

สทนช.ยังได้บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการขับเคลื่อนการขุดเจาะน้ำ

บาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยผลงานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการขุดบ่อ

บาดาลไปแล้ว จำนวน2,138 แห่ง ได้ปริมาณน้ำ 0.55 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนรับประโยชน์ 

319,350 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 70 จังหวัดท่ัวประเทศ 

 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่ 13 

สิงหาคม 2563 ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 839โครงการ 

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 9,340 ไร่ ได้ปริมาณน้ำบาดาล 41 ล้าน ลบ.ม. 

ประชาชนได้รับประโยชน์ 127,245 ครัวเรือน รวมทั้งยังได้จัดสรรงบกลางให้การดำเนินโครงการ

ธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ 76 จังหวัด อีก 998 แห่ง และดำเนินการศึกษาสำรวจและก่อสร้าง

ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นท่ีแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด 530 แห่ง 

ในขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 รายการเงินอุดหนุน

สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใตดิ้น 

จำนวน 1,696 บ่อ และในปี 2564 ดำเนินการเพิ่มเติมอีก 28,101 บ่อ 

 “นอกจากผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

ในด้านท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคดังกล่าวแล้ว สทนช.ยังเดินหน้าบูรณาการขับเคล่ือนแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในด้านอื ่นๆ ให้ครบทั ้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะผลการ

ดำเนินการในด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 

สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1,138 ล้าน ลบ.ม. พื้นท่ีรับประโยชน์ 2.5 ล้านไร่ โดยเป็น

พื้นท่ีชลประทาน 1.4 ล้านไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ 2.27 ล้านครัวเรือน ท้ังนี้ แผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 6 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบ

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ เปรียบเสมือนแผนท่ีนำทาง

ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถผสานการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างบูรณาการในทุกมิติ 

สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างยั ่งยืน” 

เลขาธิการ สทนช. กล่าวในตอนท้าย 

 

 

 

 



 

 

 15 มิ.ย.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี

กรมการค้าภายใน ร้อยตรีจ ักรา ยอดมณี รองอธิบดี

กรมการค้าภายใน แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ

กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 11 

ส ํ าน ักงานปล ัดกระทรวงพาณ ิชย์  ซ ึ ่ งการประชุม

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนั้นนายจุรินทร์เป็นประธานการประชุมวานนี้ 

(14มิ.ย.) นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีเรื่องท่ีต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คือ ประเด็นท่ีหนึ่ง ท่ี

ประชุมมีมติให้ต่ออายุสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ แบ่งเป็น 

สินค้า 46 รายการ บริการ 5 รายการ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 และมี

มติเพิ่มมาตรการอีก 3 มาตรการ 

 มาตรการที่ 1 ในสินค้า 4 รายการ ประกอบด้วย กาก DDGS คือกากเหลือจากทำเอทา

นอล ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าทาง

อิเล็คทรอนิกส์ได้ 

 มาตรการท่ี 2 เหล็ก 3 รายการ ประกอบด้วยเหล็กเส้น ต้องแจ้งข้อมูลปริมารการนำเข้า 

ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ เป็นประจำทุกเดือน เหล็กเคลือบดีบุก

และเหล็กโครเมียม ปรับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของ มอก. 

 มาตรการที่ 3 ลิขสิทธิ์เพลง ต่อไปนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด 

8 รายการ เพื่อคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์และเพื่อคุ้มครองผู้ท่ีจะมาซื้อลิขสิทธิ์หรือใช้บริการลิขสิทธิ์ 

เช่น ชื่อผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง และวันส้ินสุดสัญญาอนุญาตให้จัดเก็บค่าตอบแทน เป็นต้น 

สำหรับประเด็นท่ีสอง เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย 3 มาตรการ

ใหม่ คือ  

 มาตรการท่ี 1 ผักและผลไม้ 5 รายการ ประกอบด้วย มะเขือเทศ พริก ฟักทอง กะหล่ำปลี 

และผักและผลไม้อื่นๆ ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น  

 มาตรการที่ 2 ผลไม้ 9 ชนิด ประกอบด้วย เงาะ มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย 

ล้ินจี่ ส้มและสับปะรด นอกจากปิดป้ายแสดงราคารับซื้อแล้ว ต้องปิดป้ายเวลา 8.00 น. ตอนเช้า 

เพื่อให้เกษตรกรทราบว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายหรือไม่จะได้มีทางเลือก  

 มาตรการที่ 3 พืชผลการเกษตร 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ปาล์มน้ำมัน(ผลปาล์มสด) และมันสำปะหลัง ห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนักแล้วนำไปหักออกจากราคารับ

ซ้ือ  

 และที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่อง แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หรือ

แพลตฟอร์มให้บริการจำหน่ายอาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่ ให้พิจารณาเรื่องค่าจีพี ค่าขนส่งหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อให้แพลตฟอร์มอยู่ได้และร้านอาหารและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น หา

'จุรินทร์'ผุดมาตรการกฎหมายปิดป้ายราคารับซ้ือ'ผักผลไม้'ให้ความเป็นธรรมชาวสวน 



จุดสมดุลของท้ัง 3 ฝ่ายต่อไป โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานอนุกรรมการ

และมีคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้" นายจุริ

นทร์ กล่าว 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันพุธที ่16 มถิุนายน พ.ศ.2564 

 

 

 ปัญหาของวงการเกษตรบ้านเรา ใช่มีแต่แรงงานภาคเกษตร ยังมีเกษตรกรทั้งหน้าเก่าหน้า

ใหม่จำนวนไม่น้อย ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงกับบริการให้ความรู้ของ

สตาร์ตอัพ ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนยังมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ 

และทักษะในการใช้งาน 

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ัง

ภาครัฐ เอกชน สร้างแพลตฟอร์มเชื ่อมโยงเกษตรกรกับสตาร์ตอัพด้านเกษตร สู ่การเป็น

เกษตรกรที ่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ “AgTech Connext” ที ่จะเป็นเสมือน

สะพานเชื ่อมให้สตาร์ตอัพด้านเกษตร ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกลุ่ม

เกษตรกร ท่ีพร้อมเปิดใจรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับธุรกิจการเกษตรของตนเอง 

โดยได้คัดเลือก 15 สตาร์ตอัพด้านเกษตร 

 น้ำเชื้อว่องไว...เป็นสตาร์ตอัพกลุ่มปศุสัตว์ ที่นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับวัวเนื้อวัวนม 

เพื่อสร้างความแม่นยำในการผสมเทียมโคแบบกำหนดเวลาได้ และมีน้ำเชื้อโคกระบือคัดเพศได้

ตามความต้องการ 

 อัลจีบา...เป็นสตาร์ตอัพกลุ่มประมง ท่ีได้พัฒนาเครื่องนับลูกสัตว์น้ำ เช่น ลูกปลา ไข่ปลา 

ลูกกุ้งพี ลูกกุ้งก้ามกราม ลูกปู ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ จัดเก็บหลักฐานการนับได้ และยังมี อค

วาบิซ ที่ร่วมพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำจากฟาร์ม โดย เฉพาะสินค้าประมงที่เหลือจากการขายสด 

แล้วมาเข้ากระบวนการแปรรูป ขายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ 

 เดอะบริคเก็ต...เป็นสตาร์ตอัพด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม ที่ทำระบบฟาร์ม

เล้ียงจิ้งหรีดแนวตั้ง ควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีไอโอที จะได้ผลผลิตท่ีสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ตอบโจทย์การผลิตภายใต้ห่วงโซ่ของอาหารในอนาคต 

 รีคัลท์...เป็นสตาร์ตอัพสำหรับในกลุ่มการปลูกผัก พืชไร่ พืชสวน ท่ีนำข้อมูลขนาดใหญ่ของ

ภาพถ่ายดาวเทียมมาพยากรณ์อากาศท่ีมีความแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ 

 พรุ่งนี้มาว่ากันต่อถึงสตาร์ตอัพกลุ่มอื่นๆอีก 9 กลุ่ม ท่ีพร้อมจะนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้

เกษตรกรไทยยกระดับตัวเอง 

สะ–เล–เต 

 

 

 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปลูกผลิตขายด้วยสตาร์ตอัพ (1) 



 

 

 “จากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ หันมานิยมใช้

สมุนไพรเป็นทางเลือกดูแลสุขภาพมากขึ ้น ประกอบกับ

กระแสค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภัย ทั ้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ ส่งผลตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ช่วงปี 2560-

2563 โตขึ้นถึงปีละ 10% กระทรวงเกษตรฯ จึงมองว่าน่าจะ

เป็นโอกาสทองส่งเสริมให้เกษตรกรไทย ปลูกสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพท่ี

ยั่งยืน มั่นคงแก่เกษตรกรไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19” 

 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ บอกถึงนโยบายของกระทรวง เพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาดสมุนไพรไทย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง... 

กระทรวง เตรียมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูก

สมุนไพรไทยให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน เพื ่อผลิตพืช

สมุนไพรที ่ม ีค ุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาด ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายส่งเสริมให้

โรงพยาบาลรัฐ ใช้พืชสมุนไพรรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน เห็นได้จากข้อมูลปี 2562 การ

บริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ ที่มีมูลค่าสูงถึง 52,100 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ท่ีมีมูลค่าเพียง 43,100 ล้านบาท 

 สำหรับผลการดำเนินงานเกี ่ยวกับพืชสมุนไพรของ

กระทรวงเกษตรฯที่ผ่านมา ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้

มาตรฐาน 64,917 ไร่ จำนวน 80 ชนิด แบ่งเป็นพื้นที่มาตรฐาน 

GAP 54,755 ไร่ พื้นที่มาตรฐาน Organic Thailand 13,162 ไร่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ได้รับการส่งเสริม

การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว 60 กลุ่ม มีการจัดทำมาตรฐาน

สินค้า GAP และมาตรฐานพืชสมุนไพร 

 นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดทำฐานขอ้มูล

พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกที่ชัดเจน 

รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 

2,866 ครัวเรือน ให้ผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน

สามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรได้แล้ว 34 แปลง ใน 21 จังหวัด มีเกษตรกรสมาชิก 

1,531 ราย คิดเป็นพื้นท่ี 5,500 ไร่ 

 ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับปลูกพืชสมุนไพร 24 

ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร กระชายเหลือง กระวาน ข่า ขิง 

หนุนปลูกสมุนไพรไทย ทางรอดแก้วิกฤติโควิด 



คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย ว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย 

ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระขี้นก มะลิ มะแว้ง

เครือ และมะแว้งต้น รวมถึงมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

 ขณะที่แผนรองรับด้านการตลาด ที่ผ่านมาได้จัดทำตลาด

กลางโดยทำ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เป็น

โครงการตลาดไท select พืชสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย มีกำหนดการเปิดตลาดใน

ปลายปี 2564 นี้ นอกจากนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยังได้

จัดทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื ่อ DGT Farm กลุ่มสินค้าพืชสมุนไพรมาตรฐาน GAP และ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรที ่ได้รับ

การส่งเสริมให้เป็น Product Champion ท่ีกำลัง

เป็นที ่น ิยมของตลาดทั ้งในและต่างประเทศ 

จำนวน 4 ชนิด คือ กระชายดำ ไพล บัวบก 

และขมิ้นชัน นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรอื่น ที่มี

ศ ักยภาพและเป็นที ่ต ้องการของตลาด เช่น 

กวาวเครือขาว มะขามป้อม กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหวาน และว่านหาง

จระเข้ เป็นต้น 

กรวัฒน์ วีนิล 


