
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า (เพิ่มเติม) 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 (กรอบบ่าย) 

 

 

 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธ ิป ัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามการดําเนิน

โครงการลดราคาปุ๋ยเคมีให้แก่สถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์

การเกษตรไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผ่านทั้งระบบ 

Zoom conference กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวง

พาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตร

ไทรน้อย เป็นต้น 

 หลังการประช ุมหาร ือ นายจ ุร ินทร ์ กล ่าวว่า 

โครงการนี ้ต ้องการประชาส ัมพันธ ์ป ุ ๋ยราคาพิ เศษท่ี

กระทรวงพาณิชย์ร ่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯและ

ภาคเอกชน โดยจัดเตรียมปุ ๋ยราคาพิเศษไว้ทั ้งโครงการ

ประมาณ 4,500,000 กระสอบ มีทั ้งสิ ้น 84 สูตร และ

เกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงได้ในนามของกลุ่ม กลุ่ม

เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตร หรือการรวมกลุ่มกเฉพาะกิจ เพื่อซื้อปุ๋ยตาม

โครงการนี้ในราคาพิเศษ โดยสั่งจองปุ๋ย 84 สูตรนี้ตามราคาที่กำหนดไม่รวมค่าขนส่งขึ้นอยู่กับ

ระยะทางเพราะเป็นราคาหน้าโรงงาน สามารถแจ้งความจำนงค์ผ่านสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์

อำเภอหรือท่ีเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล เพื่อขอซื้อปุ๋ยราคาพิเศษได้ 

 "ต ั ้งแต ่ เร ิ ่มโครงการมาม ีเกษตรกรสั ่ งซ ื ้อมาแล้ว

ประมาณ 1,000,000 กระสอบ ทยอยส่งมอบแล้วขณะนี้

เหลือประมาณ 3,500,000 กระสอบ ซึ่งจะดำเนินการต่อไป

จนกระทั ่งสถานการณ์ราคาปุ ๋ยจะคลี ่คลายลง หรือหมด 

3,500,000 กระสอบที ่ เหลือนี ้จะขอมอบหมายให้เกษตร

จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วย

ดำ เน ินการใน เร ื ่ อ งน ี ้ ให ้บรรลุ ผลตามนโยบายและ

ประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้กล ุ ่มเกษตรกรรับทราบต ่อไป" รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว 

 นายจุรินทร์ ระบุว่า ขณะนี้ที่ราคาปุ๋ยได้ปรับตัวสูงขึ้น

มากเพราะแม ่ป ุ ๋ยท ั ้ งหมดเก ือบ 100% ต ้องนำเข ้ าจาก

'จุรินทร์'จับมือ 3 สมาคมปุ๋ย นำ 4.5 ล้านกระสอบลดราคา บรรเทาทุกข์เกษตรกร 



ต่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นเพราะต้นทุน

ราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสูงขึ้นประมาณ 30% และประเทศจีนท่ีประเทศท่ีไทย

นำเข้ามาเป็นหลักได้มีการประมูลปุ๋ยให้กับประเทศอินเดียเป็นล็อตใหญ่มาก และจีนต้องเก็บปุ๋ยไว้

ใช้ในฤดูหว่านไถของประเทศ ทำให้ซัพพลายในตลาดโลกลดน้อยลง และค่าระวางเรือ ค่าขนส่ง 

ค่าน้ำมันสูงขึ้นทำให้ราคาปุ๋ยในช่วงที่ผ่านมาสูงขึ้น จึงจัดปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อช่วยให้เกษตรกร

สามารถส่ังซื้อผ่านโครงการนี้ได้ต่อไป 

 ด้าน ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ระยะเวลาดำเนิน

โครงการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี้ ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือนหรือจนกว่าสินค้าจะหมด โดยปุ๋ยยูเรียราคาถูกกว่า

ปกติเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท และปุ๋ยยูเรียมีการตรึงราคาในล็อตแรกที่ 650 บาทต่อกระสอบ 

ในขณะท่ีราคาตลาด 825 บาทต่อกระสอบ และล็อตถัดไป 775 บาทต่อกระสอบ 

 นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ปุ๋ยมีการ

นำเข้าเป็นเรือขนาดใหญ่ ปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศมีค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทำให้สูงขึ้น

ร่วมกับมีการต้องการใช้ปุ๋ยทั่วโลกมากเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าเกือบ 100% ปุ๋ยท่ี

ผลิตต้องนำวัตถุดิบมาเพื่อผลิตในประเทศ เฉพาะค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเกินกว่าเท่าตัว ค่าปุ๋ยเกินกว่า 

60% ขณะที่ราคาปุ๋ยในปัจจุบันค่อยๆปรับขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันตามต้นทุนที่เปลี่ยนไป การ

นำเข้าเป็นการนำเข้าล่วงหน้า 30-45 วัน และอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนจาก 30 เป็น 33 บาท  

จากการคาดการณ์ล่าสุดไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม)ในปุ๋ยบางสูตรราคาจะต่ำลง สมาชิก

สหกรณ์ดีใจมากเพราะปุ๋ยมีราคาต่ำลงแนวโน้มหลังจากนี้ 

 รายงานกรมการค้าภายใน ระบุว่าสำหรับโครงการนี้ สถาบันเกษตรกรท่ีสนใจซื้อปุ๋ยราคา

ต่ำกว่าท้องตลาดสามารถแจ้งความต้องการซื้อได้ผ่านตามช่องทางดังนี้ 

  1.กรณีเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งต่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

สอบถามข ้อม ูลเพ ิ ่ม เต ิม ได ้  ท ี ่ส ํ าน ักงานสหกรณ ์จ ั งหว ัดตามเบอร ์ โทรในเว ็ บ ไซต์  

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/contact-office/email-cpd 

  2.กรณีเป็นสถาบันเกษตรกรอื่นๆ (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/แปลง

ใหญ่)แจ้งต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02 9551515 

 จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ได้ส่งมอบปุ๋ยราคาพิเศษนี้ให้กับสหกรณ์การเกษตร

ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นตัวอย่าง นอกจากนั้นก็ได้ทำความ

เข้าใจกับทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการดูแลเกษตรกรตามโครงการ 

โดยการประชุมครั้งนี้มี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิช

ประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมด้วย 


