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  นายเกร ียง ไกร เธ ียรน ุก ุล รองประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสาย

งานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานเสวนา 

หัวข้อ สงครามยูเครนกับวิกฤตพลังงานของไทย “ทางเลือก 

ทางรอด ที่ต้องรู้”จัดโดยชมรมวิทยากรพลังงาน (ชวพน.) 

และกลุ ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (ส.อ.ท.) ว่า 

สภาวะสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ทำให้ราคาน้ำมัน และ

พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่า

สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซ และมีการคาดการณ์ด้านราคาว่าจะมีการปรับตัว

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานจากสภาวะที ่ประสบปัญหาใน

ปัจจุบัน เห็นว่าผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม ควรร่วมมือกันในการลดใช้พลังงานลง โดย

ใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น จะทำให้ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน และช่วยให้ผู้ประกอบการ

สามารถขับเคล่ือนธุรกิจไปได้ 

 “ปัจจุบันภาคการเกษตรได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้น 

โดยเสนอให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคการเกษตร และ และยัง

ส่งผลดีต่อการเปล่ียนเปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change)” นายเกรียงไกรกล่าว 

 ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน

เม.ย. 2565 สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 

ราคา 11,693-12,548 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.32-7.65 เนื่องจากความต้องการ

จากต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากขึ้น ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% 

ราคา 8,198-8,240 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.86-1.38 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ

เพิม่และความกังวลในค่าระวางเรือท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม 

 ส่วนน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 19.38-19.46เซนต์/ปอนด์ (14.33-14.39 บาท/กก.) 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.74-1.15 จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น ส่งผลให้บราซิลเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล จากเดิมท่ีเคย

ผลิตเอทานอลท่ีร้อยละ 71.42 ได้ปรับสัดส่วนไปผลิตเอทานอลท้ังหมด (100%) 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 9.05-9.11 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.23-0.93 

เนื่องจากในช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤดูแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งตรงข้ามกับความ

ต้องการตลาด ที่ต้องการข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ ปาล์มน้ำมัน 

ราคา 9.66-11.86 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.83-23.79 จากสถานการณ์ความ

รับมือพลังงานพุ่ง ส.อ.ท.จี้ลดต้นทุน/จับตาสินค้าเกษตรขึ้น 



ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ปุ๋ยขาดแคลนในตลาดโลก และผู้ส่งออกหลักอย่างประเทศจีน

ลดการส่งออกปุ๋ยเคมี ทำให้ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ ่มขึ้น 

ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 

 ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคา 63.21-64.39 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.48-

6.43 เนื ่องจากราคายางสงเคราะห์ที ่เพิ ่มขึ ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ประกอบกับผลผลิตยางพาราของไทยลดลงในฤดูกาลปิดกรีดยางพารา อีกทั้งปัญหาโรคใบร่วง

ชนิดใหม่ในประเทศผู้ผลิตยางพาราท่ีสำคัญของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม 

 ด้านสุกร ราคา 88.79-91.19 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.13-3.87 เนื่องจาก

ความต้องการบริโภคสุกรเพิ่มขึ้น จากการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเช็งเม้ง ประกอบ

กับต้นทุนค่าอาหารสัตว์และค่าขนส่งสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และโคเนื้อ ราคา 100-110 บาท/กก. ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.54-

10.60 เนื่องจากเป็นช่วงท่ีประชาชนเดินทางท่องเท่ียวและกลับภูมิลำเนา 

 

 

 

 น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุจากพื้นที่การเกษตรและครัวเรือน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทดแทน

สารเคมีทางการเกษตร โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรใน

สถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง ดังนี้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

การใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยพืชสด ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและ

วิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการ

บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และต่อยอด

ขยายผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใช้ข้อมูลชุดดิน ผ่านแอปพลิเคชั่น “LDD 

On Farm Land Use Planning” ซึ ่งเป็นบริการรูปแบบดิจิทัล ที ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง ่าย 

สะดวก รวดเร็ว หรือตรวจสอบคุณภาพดินโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังได้รับคำแนะนำ

การใช้ปุ ๋ยโดยสหกรณ์ผสมปุ๋ยตามสูตรแนะนำ เพื ่อให้เกษตรกรได้เรียนรู ้และมีความเข้าใจ

ลักษณะดินที่สอดคล้องกับชนิดของพืช โดยสามารถเลือกช่องทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

หรือใช้ข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการผสมปุ๋ยเคมีตามสูตรแนะนำ ช่วยลดต้นทุนโดยเฉลี่ย 15-20% สามารถ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 

 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการใช้ปุ ๋ยหมักและน้ำหมัก

ชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ พด.1-14 เพื่อผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งจุลินทรีย์

กำจัดเชื้อในดิน เกษตรกรสามารถนำวัสดุจากพื้นที่เกษตรและครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จัดตั้งกลุ่ม

เกษตรกรลดใช้สารเคมีและสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น พร้อมมอบ

ปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย และวิธีการนำไปใช้ให้กับเกษตรกร พร้อมท้ัง

พัฒนาที่ดินช่วยเหลือเกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนสารเคมีที่ราคาสูง 



ส่งเสริมให้มีการต่อยอดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้

เกษตรกร อีกท้ังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 

 อีกหนึ่งทางเลือก คือการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเสริมให้โครงสร้างของดินดี

ขึ้นซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ เหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ่ และพื้นท่ี

เกษตรอินทรีย์ สำหรับชนิดของพืชปุ๋ยสดที่นิยมนำมาปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ ปอเทือง มะแฮะ 

เป็นต้น โดยสถานีพัฒนา ที่ดินจังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ด

พันธุ์และปลูกเพื่อไถกลบกลายเป็นปุ๋ยพืชสดท่ีช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนและอินทรียวัตถุในดินได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี้ จากสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย พื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดน้ำท่วม 

ผิวหน้าดินถูกชะล้าง ทำให้ดินมีปัญหา สามารถใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่ม

อินทรียวัตถุในดินได้อีกด้วย 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
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 ทุกครั้งท่ีเกิด “สงคราม” ขึ้น ไม่ว่าในพื้นท่ีใดในโลก ความวิตก

กังวลจะขยายตัวเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับสงครามระหว่างรัสเซีย

และยูเครน ท่ีกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ท่ีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้คนใน 

2 ประเทศนี้เท่านั้น แต่ผลกระทบยังลุกลามบานปลายขยายวงไป

ทั่วโลก!! โดยเฉพาะผลจากมาตรการ “คว่ำบาตร” ทางเศรษฐกิจ

สารพัดรูปแบบที่สหรัฐฯ และเหล่าชาติพันธมิตร งัดออกมาใช้ 

เพื่อ “ลงโทษ” รัสเซีย และหวังจะให้หยุดการทำสงคราม แต่กลับยิ่งเป็นการโหมไฟ และกระตุ้น

ให้รัสเซียออกมาตรการ “โต้กลับ” เพื่อรับมือมาตรการคว่ำบาตรเหล่านั้น รวมถึง “แก้เผ็ด” 

สหรัฐฯและชาติพันธมิตร ซึ่งส่งผลให้ท่ัวโลกต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่แพ้กัน 

 สำหรับไทยเช่นเดียวกันที่ไม่สามารถหลีกเลี ่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับเศรษฐกิจ 

การค้า และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ มิหนำซ้ำผลกระทบครั้งนี้กลับมา “ซ้ำเติม” ความ

ทุกข์ยากที่คนไทยต้องประสบในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด–19 ให้หนักหนา

สาหัสยิ่งขึ้นไปอีก 

 “ทีมเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับไทย รวมถึงแนวทางการรับมือ เพื ่อบรรเทาความ

เดือดร้อนคนไทยจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ 

 

ศึกรัสเซีย–ยูเครนสะเทือนโลก 

 นายจุรินทร์ เริ่มต้นให้สัมภาษณ์ว่า “ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครนในขณะนี้ 

กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งไทยหลีกเลี่ยง

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศไม่ได้เลย” 

“จุรินทร์” เปิดแผนรับมือสงครามรัสเชีย-ยูเครน ประคองส่งออกดูแลค่าครองชีพ 



 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว คือ ราคาพลังงานทั่วโลกสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิต (ซัพพลาย) ขาด

แคลน เพราะรัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย ปี 

63 ผลิตได้เฉลี่ย 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับ 2 ของโลก รองจาก

สหรัฐฯท่ีผลิตได้ 22.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

 เมื่อราคาพลังงานเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าอื่นๆย่อมขึ้นตาม 

เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม เคมีภัณฑ์ พลาสติก ปุ๋ยเคมี 

ฯลฯ เพราะน้ำมันเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิต และเป็น

ต้นทุนค่าขนส่ง และเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราเงิน

เฟ้อทั ่วโลก และไทยในปีน ี ้ส ูงข ึ ้น ฉ ุดให้อำนาจซื ้อของ

ประชาชนลดลง และอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว 

 ผลกระทบอีกอย่างคือ การขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญท่ี 2 ประเทศเป็นผู้ผลิต แต่ไม่

สามารถส่งออกได้จากการถูกปิดท่าเรือ น่านฟ้า และมาตรการคว่ำบาตร จนผลักดันให้ราคาพุ่ง

ขึ้น ทั้งข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหล็ก ปุ๋ยเคมี และการใช้มาตรการ “โต้กลับ” ของรัสเซีย ท่ี

ห้ามส่งออกสินค้ากว่า 200 รายการตลอดปีนี้เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์การแพทย์ ยาน

ยนต์และชิ้นส่วน สินค้าเกษตร โบกี้รถไฟ ฯลฯ ทำให้ต้นทุนผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อาหาร

สัตว์ ปุ๋ยเคมี ยานยนต์ วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น และปรับขึ้นราคาตามในท่ีสุด 

 สำหรับไทย สินค้าหลายรายการที่ได้รับผลกระทบ

จากราคาน้ำมันและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ 

ฯลฯ กระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณาถึงการปรับขึ ้นราคา

เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้น ถ้าไม่ให้ขึ้นเลยอาจเกิดปัญหา

ขาดแคลน เพราะผู้ผลิต ผู้ค้า ไม่นำเข้า ไม่ผลิต เนื่องจากขาย

ได้ไม่คุ้มทุน 

 “การพิจารณาขึ้นราคาจะทำอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไม่ใช่ให้ขึ้นได้ทุกรายเท่ากันหมด เพราะแต่ละรายมีต้นทุนไม่เท่ากัน ท่ี

สำคัญ การปรับราคาต้องไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมากเกินไป ขณะที่ผู้ประกอบการยังทำธุรกิจ

ต่อไปได้ และต้องไม่ค้ากำไรเกินควร ถ้าพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบ จะดำเนินการตามกฎหมาย” 

 อย่างไรก็ตาม แม้จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ได้ แต่

กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ 

เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ และเกษตรกรผู้ใช้ไว้แล้ว โดยอาหารสัตว์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาราคาอาหารสัตว์ มีผู้แทนจากผู้ผลิต ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อหารือถึงการกำหนดช่วงเวลาและปริมาณนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ชัดเจน ไม่ให้

กระทบต่อเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ และเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ 

 

ลดค่าครองชีพสกัดเงินเฟ้อ 

 นอกจากนี้ ยังดูแลสินค้าอื่นๆที่เป็นปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนผลิตให้ด้วย เช่น ทำ

โครงการลดราคาเคมีเกษตรกร (ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช เช่น วัชพืช แมลง และโรคพืช) โดย



กรมการค้าภายใน ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และผู้ค้า 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทย

ธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย เริ่มวันท่ี 

29 พ.ย.64-28 ก.พ.65 แต่ได้ขยายเวลาจนถึงส้ินเดือน พ.ค.65 

 อีกทั้งยังมีโครงการ “Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วย

ประชาชน” อย่างต่อเนื ่อง ล่าสุดมีกำหนดตลอดทั้งเดือน 

เม.ย.นี้ ซึ่งจะมีทั้งแบบเปิดจุดจำหน่าย และรถพุ่มพ่วง นำ

สินค้าจำเป็น เช่น ไข่ไก่ น้ำตาล ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น รวมทั้งสินค้า

เกษตร ตระเวนขายในกรุงเทพฯ ตรงถึงผู้บริโภค โดยลดราคาสูงสุด 60% 

 ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออก 10 มาตรการลดผลกระทบของราคาสินค้าที่สูงขึ้น เช่น ตรึง

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที ่ 30 บาท/ลิตร ถึงสิ ้นเดือน เม.ย.65, คงราคาขายปลีกผู ้ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (NGV) ไว้ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.65, ทยอยปรับขึ้นราคา

ก๊าซหุงต้มเดือนละ 15 บาท/ถัง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.65, เพิ่มเงินช่วยเหลือซื้อก๊าซหุงต้ม 

ช่วยเหลือค่าน้ำมัน, ลดค่าไฟฟ้า, ลดเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น 

  “โครงการลดค่าครองชีพประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ และมาตรการช่วยเหลือของ

รัฐบาล จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ป้องกันการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร และช่วย

ชะลอความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อไทยในปีนี้ ที่คาดจะเพิ่มขึ้นตามทิศทางของเงินเฟ้อโลกจาก

ผลกระทบของรัสเซีย-ยูเครน” 

 ส่วน “เงินเฟ้อ” ของไทยในปีนี ้ที ่ม ีทิศทางสูงขึ ้นนั ้น กระทรวงพาณิชย์มองว่า เป็น

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแบบ “ฉับพลัน” (Shock) จากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีสูงขึ้น เพราะ

ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน แต่ถ้าความขัดแย้งคลี่คลายจะทำให้การผลิตและ

ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น และคาดว่าสินค้าสำคัญต่างๆ จะปรับราคาลง 

ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้บริหารจัดการเงินเฟ้ออยู ่ในระดับที ่เหมาะสมในระยะยาว 

กระทรวงพาณิชย์มองว่าไทยจำเป็นต้องปรับ 2 ด้านคือ 

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้พึ่งพาน้ำมันลดลง และใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พัฒนาไบ

โอดีเซลจากพืชพลังงาน ขยะมูลฝอยและมูลสัตว์, ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้

พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โดยอำนวยความสะดวกการติดตั ้ง , ลดราคา

ผลิตภัณฑ์ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, มีมาตรการจูงใจทางภาษีให้เอกชนผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการ

พาณิชย์, ลดกฎระเบียบท่ียุ่งยาก เป็นต้น 

 ส่วนอีกด้านคือ ปรับให้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมวิถีชีวิต

ใหม่ของประชาชนที่มีการใช้น้ำมันลดลง เช่น การทำงานที่บ้าน สร้างแรงจูงใจลดการใช้รถยนต์

บุคคล สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการใช้จักรยานและการเดินมากขึ้น เป็นต้น 

 

ส่งออกไทยรับผลทางอ้อม 

 สำหรับด้านส่งออกของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศมหาศาลในแต่ละปี และล่าสุดปี 64 

สร้างรายได้กว่า 8 ล้านล้านบาทนั้น ประเมินว่า ความขัดแย้งครั้งนี้จะไม่กระทบทางตรงต่อการ



ส่งออกของไทยมากนัก เพราะมูลค่าการค้าของไทยกับท้ัง 2 ประเทศมีสัดส่วนน้อยมาก โดยปี 64 

สัดส่วนมูลค่าการค้าไทย-รัสเซีย อยู่ที ่ 0.5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก 

และยูเครนเพียง 0.1% เท่านั้น 

  “แต่ส่งออกไทยไปรัสเซียอาจได้รับผลกระทบ

จากการชะลอคำสั่งซื้อชั่วคราว เพราะผู้ส่งออกขาด

ความเชื่อมั่นจากเงินรูเบิลอ่อนค่าและผันผวน และ

ปัญหาการชำระเง ิน จากที ่นานาชาติคว ่ำบาตร

ธนาคารบางแห่งของรัสเซีย รวมถึงปัญหาขนส่งสินค้า 

จากการปิดน่านฟ้า ปิดท่าเรือ และยกเลิกจองระวางเรือ” 

 ส่วนผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกไทย มีแน่นอน เพราะคาดว่า ความขัดแย้งครั้งนี้จะ

ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก และการค้าระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานเศรษฐกิจหลายแห่ง

ประเมินว่าอาจทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี ้ลดลง และอัตราเงินเฟ้อโลกเพิ ่มขึ้น 

โดยเฉพาะยุโรป ท่ีพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและอาหารจาก 2 ประเทศมาก ขณะท่ีไทยส่งออกไป

ยุโรปในสัดส่วนราว 10% ของการส่งออกไทยไปโลก ถ้าเศรษฐกิจยุโรปถดถอย ย่อมกระเทือนถึง

การส่งออกไทยไปยุโรปแน่นอน 

 นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ และห่วงโซ่การผลิตสินค้า

ชะงักงัน เพราะรัสเซียเป็นแหล่งผลิตและส่งออกวัตถุดิบรายใหญ่ของโลก เช่น เซมิคอนดักเตอร์ 

(แร่พาลาเดียม และก๊าซนีออน) และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (แร่นิกเกิล) นั้น จะส่งผลต่อการผลิต

และส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องของไทย เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีก

ท้ังภาคการเงินยังมีความผันผวน ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีผันผวนตาม 

 ไม่เพียงแค่นั ้น ราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และ

เหล็กของโลกที ่สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนขนส่ง

สินค้าทางเรือ ต้นทุนวัตถุดิบ และราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น 

เช ่น ปุ๋ย เม ็ดพลาสต ิก เคม ีภ ัณฑ์ ส ินแร ่ ( เช ่น เหล็ก 

อะลูมิเนียม นิกเกิล) และธัญพืช (เช่น ข้าวสาลี และข้าวโพด) 

นั้น จะกระทบต่อประเทศที่พึ่งพานำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้อย่าง

ไทย โดยจะทำให้มูลค่านำเข้าของไทยสูงขึ้น และมีโอกาสขาดดุลการค้าได้ 

 ส่วนเงินเฟ้อท่ัวโลกสูงขึ้น จะทำให้ประชาชนประเทศต่างๆ เกิดสภาวะการเงินตึงตัว ชะลอ

การบริโภค ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าลดลง และกระทบต่อการส่งออกของไทยในท่ีสุด 

 “ผลกระทบต่อการส่งออกไทยคาดว่าจะปรากฏในไตรมาส 2 โดยเฉพาะการส่งออกไป

ยุโรป แต่ระดับผลกระทบขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อและความรุนแรงของสถานการณ์ ส่วนตลาด

ส่งออกหลักอื่นๆ ทั้งสหรัฐฯและจีน คาดว่าจะยังขยายตัวได้ดี เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

ครั้งนี้ไม่มากนัก” 

 สำหรับตลาดอาเซียนที่คาดจะได้รับผลกระทบจากราคาพลังงาน และการฟื้นตัวจากโค

วิด-19 ยังล่าช้านั้น แต่การที่รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบผ่อนคลาย โดยเฉพาะนโยบาย

การเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเป็นอานิสงส์ต่อการส่งออกไทย เช่นเดียวกับตลาดญี่ปุ่นท่ี

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 และรัฐยังคงใช้นโยบายเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง 



“กรอ.พาณิชย์” วางแผนรับวิกฤติ 

 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการส่งออกของ

ไทยไว้แล้ว โดยที ่ผ ่านมา ได้ต ิดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับภาคเอกชน ในนาม

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (ด้านการพาณิชย์) หรือ กรอ.พาณิชย์ อย่างใกล้ชิด และเตรียม

แผนบุกตลาดอื ่นทดแทนแล้ว เช่น ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย ที ่เพิ ่งฟื้น

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน และไทยเพิ่งส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งลอตแรกเมื่อสัปดาห์ท่ี

ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ที่กลับมาส่งออกไปซาอุฯได้อีกครั้ง รวมถึงแอฟริกา ละติน

อเมริกา 

 นอกจากนี้ ยังจะหาโอกาสส่งออกสินค้าไปทดแทนสินค้าของ 2 ประเทศที่ไม่สามารถ

ส่งออกได้ ส่วนด้านโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด และเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยท่ีชำนาญเส้นทางรัสเซียและ CIS และร่วมมือ

กับสมาพันธ์/สมาคมด้านโลจิสติกส์อำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก 

 ทั้งนี้ มองว่าความกดดันด้านความมั่นคงทางอาหารที่โลกกำลังกังวลจากสงคราม จะเป็น

ปัจจัยบวกต่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทยท่ีจะส่งออกไปทดแทนสินค้าของ 2 ประเทศได้ โดย

สินค้าไทยท่ีมีโอกาส เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ประมง เนื้อสัตว์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้ อาหาร

แปรรูป เป็นต้น 

 ส่วนสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ 

และก๊าซปิโตรเลียมเหลวที ่มีสัดส่วน 11% ของการส่งออกของไทย จะได้ประโยชน์จากราคา

พลังงานโลกที่สูงขึ้น เพราะจะส่งออกไปได้มูลค่าสูงขึ้นตาม อีกทั้งการส่งออกสินค้าทองคำ อัญ

มณีและเครื่องประดับของไทยจะมีโอกาสมากขึ้นจากการท่ีท่ัวโลกหันไปซื้อทองคำท่ีเป็นสินทรัพย์

ปลอดภัยมากขึ้นในภาวะสงคราม 

 “ส่งออกไทยจะเห็นผลกระทบชัดเจนตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้เป็นต้นไป แต่ก็อาจมีผลดีต่อไทยท่ี

จะส่งออกสินค้าไปทดแทนสินค้ารัสเซียในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกของรัสเซีย แต่จนถึงขณะนี้

ยังยืนยันเป้าหมายส่งออกปีนี้ขยายตัวไว้ท่ีเดิม คือ เพิ่มขึ้น 3-4% จากปี 64 มูลค่า 280,000 ล้าน

เหรียญฯ หรือราว 9 ล้านล้านบาท” นายจุรินทร์กล่าวท้ิงท้าย 

 

 


