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ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยนื พ.ศ. ..... 

เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) 
 

  ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ..... โดยมีการสรุปรายงานการรับฟังฯ และการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติ ดังกล่าว  เผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 นั้น 
  เนื่องด้วย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ..... ฉบับนี้  มีผลกระทบ
อย่างมากเป็นวงกว้างต่อเกษตรกร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดสายห่วงโซ่มูลค่าท้ังหมด 
เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร นักวิชาการ และสมาคมด้านการเกษตรท่ี
มีความห่วงใยต่อเกษตรกรและภาคการเกษตร ตามรายช่ือแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงขอให้มีการทบทวนความจ าเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ..... ฉบับนี้  เนื่องจากผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย และความไม่โปร่งใส เร่งรัดในกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ..... ดังนี้ 
 
 1)  ข้อคิดเห็นต่อสาระส าคัญในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. ..... 
    ช่ือ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ฟังแล้วดีต่อเกษตรกรและภาค
การเกษตร  แต่เนื้อหาภายใน พ.ร.บ. ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร  พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไม่เพียงแต่เลือกปฏิบัติเพื่อ
มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรเฉพาะกลุ่มวิธีทางธรรมชาติเท่านั้น  แต่ยังสร้างความเข้าใจผิดว่า การใช้สารเคมีในการเกษตร
เป็นอันตรายร้ายแรง ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ ผิดหลักมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสารเคมีเกษตร ขัดต่อค า
นิยามเกษตรยั่งยืนสากล  อีกท้ังเป็นการท าลายภาพลักษณ์ สร้างผลกระทบด้านการค้าต่อสินค้าเกษตรไทยท่ีใช้สารเคมี
เกษตรอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก สร้างรายได้ ส่งเสริมความยั่งยืนทางการเกษตรมา
โดยตลอด  อีกท้ังร่าง พ.ร.บ. มีการเสนอต้ังหน่วยงานรูปแบบนิติบุคคลซ้ าซ้อนกับหน่วยงานรัฐท่ีมีอยู่แล้ว ให้อ านาจ
คณะกรรมการ ภายใต้ พ.ร.บ. นี้ ในการก าหนดนโยบาย ก าหนดรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน อนุมัติ และจัดสรรเงิน
งบประมาณตามดุลยพินิจ ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสุ่มเส่ียงต่อการคัดเลือกเฉพาะ
พวกพ้อง และขาดความสมดุลของภาคส่วนต่าง ๆ โดยปรากฏรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ. ดังนี้ 
   1.1 ค านิยาม ความยั่งยืน (Sustainability) ในร่าง พ.ร.บ ยังไม่เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับของภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกับการเกษตร ความยั่งยืนในร่าง พ.ร.บ. มีเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เฉพาะด้านท่ีเป็นแนวทางเกษตรวิธีธรรมชาติ สร้างความเข้าใจผิดต่อระบบเกษตรอื่น ท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการว่า เป็นการเกษตรท่ีไม่ปลอดภัยและไม่ยั่งยืน ซึ่งขัดแย้งต่อหลักการความยั่งยืนขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประกอบด้วยสมดุลของ 3 ส่วน คือ 1) สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 2) ความเท่าเทียม 
กันทางสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) การสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยสามารถใช้วิธีการและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืน  
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  1.2 มาตรา 7-14  ให้อ านาจคณะกรรมการก าหนดว่าระบบเกษตรกรรมรูปแบบใด จึงเข้าข่าย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีจะมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมให้สามารถใช้เงินอุดหนุนเกษตรกร สนับสนุนงานวิจัยให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการจัดสรรเงินทุนการด าเนินงานของสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน 
และวิธีการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยท่ีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ (ล็อคสเปก) สุ่มเส่ียงในการคัดเลือกเฉพาะพวกพ้องเพื่อเอื้อต่อบุคคลหรือองค์กรบางกลุ่มเท่านั้น 
สร้างความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเกษตรวิธีธรรมชาติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ว่า การก าหนดกฎหมายต้องไม่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพอันสมควร บุคคลย่อมเสมอกัน ได้รับ
การคุ้มครองทางกฎหมายและควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 มาตรา 29 ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมิได้แสดงหลักการ เหตุผล และแนวทางชัดเจนว่า กฎหมายท่ีมี
อยู่แล้วในปัจจุบันหรือการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานราชการท่ีปฏิบัติอยู่แล้ว มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร 
จึงจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายใหม่ตามร่าง พ.ร.บ. นี้  อีกท้ังการก าหนดให้ส านักงานท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่นี้ มีสถานะเป็น
นิติบุคคลอยู่ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจเปิดช่องให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน อันจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาภาคเกษตร และตลอดจน
ความเช่ือมั่นต่อความโปร่งใสของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  1.4 มาตรา 24 การจัดสรรสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน หรือการสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ชุมชน รวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด สุ่มเส่ียงจะเป็น
การสร้างอ านาจทางการเมือง เพื่อเป็นอ านาจต่อรองให้ได้มาซึ่งนโยบายและงบประมาณรัฐ เพื่อสนับสนุนพวกพ้อง
อย่างไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีไม่เข้าข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  1.5 การตรา พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ ขาดความชัดเจนในความจ าเป็น และไม่มีแนวทางชัดเจน
ในการจัดสรร บริหารจัดการงบประมาณ ให้อ านาจล้นฟ้าแก่คณะกรรมการที่มีแนวโน้มจะบริหารจัดการ
งบประมาณโดยขัดกับนโยบายรัฐภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังมาตรา 26 ของกฎหมายการเงินการคลังฯ 
ห้ามมิให้มีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อการหนึ่ง
การใดเป็นการเฉพาะ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มคนที่ผลักดันร่างพรบ ในปัจจุบันเคยมีการผลักดันมาแล้วในร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เม่ือปี พ.ศ. 2550  
 
 2)  กระบวนการจัดท าและเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ มีลักษณะเร่งรีบ จนขาดการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องภาคเกษตรส่วนใหญ่ และมีการเลือกปฏิบัติ 
   ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า กระทรวงฯ จัดการรับฟังความเห็นแบบการประชุม 
3 ครั้ง เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31  
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และต่อมามีการปรับเนื้อหาร่างก่อนน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 
นั้น เห็นได้ชัดเจนว่า การจัดรับฟังความเห็นของร่างกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคเกษตรและเกษตรกรท้ัง 
ประเทศ มีการจัดรับฟังความเห็นแบบการประชุมเพียง 2 วัน ท่ีมีการบอกกล่าวในวงจ ากัด และทางระบบสารสนเทศ 
ท่ีเกษตรกรส่วนมากและผู้เกี่ยวข้องในภาคเกษตรไม่ได้รับทราบและไม่สามารถเข้าร่วม 
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   นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จากการตราพระราชบัญญัติฯ ท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จัดท า มีเฉพาะผลการวิเคราะห์เชิงบวก สะท้อนถึงการวิเคราะห์ทางแคบ โดยมิได้น าภาพรวมและ
ข้อเท็จจริงของภาคการเกษตรเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งตอกย้ าการขาดการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็น
ของเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องภาคเกษตรส่วนใหญ่ 
   อีกท้ัง ภายหลังการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี มีการเร่งสร้างเวที
สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ โดยหน่วยงานราชการ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จัดการประชุมเพื่อจัดท ากรอบนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน ในกรุงเทพมหานคร และนครปฐม โดยมีการบอก
กล่าวภายในวงจ ากัด โดยไม่มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องภาคเกษตรส่วนใหญ่เข้าร่วมเช่นเคย 
 
 3)  ผลกระทบของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   3.1 ผลกระทบต่อสิทธิและศักด์ิศรีของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
    เกษตรกรเป็นก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ผลผลิตจากความมานะ
พยายามของเกษตรกรท้ังประเทศในพื้นท่ีกว่า 140 ล้านไร่ หล่อเล้ียงความอยู่ดีกินดีของประเทศไทย และป้อนวัตถุดิบ
คุณภาพดีเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเพื่อการส่งออก สร้างท้ังรายได้และช่ือเสียงให้กับประเทศไทยเป็น
อย่างมาก  
    การตรากฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ .ศ. ..... ตามร่างท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ  ซึ่งสนับสนุนเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายเพียง 5 ล้านไร่ จะเป็นการให้สิทธิ์ทั้งการ
สนับสนุนทางการเงินและอื่น ๆ กับเกษตรกรจ านวนหนึ่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในขณะที่เกษตรกรส่วนมากจะไม่ได้รับสิทธิ์และเกิดความเข้าใจสับสนว่า ไม่ได้เป็น
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าแบบยั่งยืน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์และสร้างความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
เศรษฐกิจกับเกษตรกรส่วนใหญ่  
    ที่ส าคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ ท าหน้าที่สร้างผลผลิตหล่อเลี้ยงความอยู่ดีกินดี สร้างรายได้
และช่ือเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด มีความผิดประการใด จึงต้องถูกลิดรอนสิทธิ์ด้วยการตรากฎหมายที่ให้
อ านาจการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีองค์ประกอบจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจหรือผลประโยชน์จากเกษตรกรรมเฉพาะด้าน ในการใช้งบประมาณและเงินกองทุนส่วนรวมของประเทศ 
คัดเลือกให้สิทธิ์กับเกษตรกรบางส่วนตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ  
   3.2 ผลกระทบต่อภาคการเกษตร การตรากฎหมายในลักษณะเช่นนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ทันที ต่อประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุน ยังเป็นความเสี่ยงสูงต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรในระยะยาว 
แทนท่ีจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของเกษตรทุกระบบ แต่การเลือกให้ความส าคัญกับ
การเกษตรเพียงบางด้าน จะมีผลกระทบต่อการวางนโยบาย งบประมาณ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรส าหรับการเกษตรในอนาคตอย่างผิดทิศทาง อันจะท าให้ภาคเกษตรไทยในอนาคตไม่สามารถ
แข่งขันเพื่อครองตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย และลดขีดความสามารถในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจโลก 
 
 ด้วยผลกระทบและความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและกระบวนการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
ข้างต้น เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) จึงขอให้พิจารณาว่า ควรจะมีการ 



กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) 
___________________________________________________________________________________________ 

หน้า 4 จาก 4 
 

 
ออก พ.ร.บ. ฉบับนี้ หรือไม่ และขอเรียกร้องคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
โปรดทบทวนความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่จะก่อผลกระทบอย่างมากต่อภาค
เกษตรโดยรวม และโปรดพิจารณาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องภาคเกษตรส่วนใหญ่ ถึงข้อดีและ
ข้อเสียของร่างพระราชบัญญัติฯ อย่างครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส ไม่เร่งรีบ ไม่เลือกข้าง ให้
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนที่จะมีการเสนอตรากฎหมาย 
 

โดย 
 

เครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (GAP Net) 
 

1.  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  2.   สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย 

3.   สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 4.  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 

5.  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ 6.  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 

7.  สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 8.  สมาคมอารักขาพืชไทย  

9.  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 10.  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 

11.  สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย 12.  สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย 

13.  เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง 14.  สมาคมส่ือเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย 

15.  สมาคมกุ้งไทย 16.  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย 

17.  สมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาไทย                          18.  สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ  

 
 
 
 
 


