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 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย

ถึงกรณีผู้ผลิตสินค้าใช้กลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับสูตร

ผลิตภัณฑ์เดิมเล็กน้อย เพื่อให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น และการลด

ขนาดแต่ขายราคาเดิมว่า การลดขนาดสินค้า ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่ใน

บัญชีสินค้าและบริการควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เช่น ปลา

กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ต้องขออนุญาตกรมก่อนการเปล่ียนแปลง หรือ

สินค้าที่อยู่ในการติดตามดูแลของกรม เช่น สบู่ แชมพูสระผม ต้องแจ้งก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด และจะต้องลดราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนด้วย ไม่ใช่ลดขนาด

แต่ยังขายราคาเดิม หากกรมตรวจสอบและพบว่าลดขนาดแล้วแต่ไม่ลดราคาขายลงตาม จะถือ

ว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษท้ังจำและปรับ 

 “ขอย้ำว่า ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ ท่ีเป็นสินค้าควบคุม ถ้าจะ

ลดไซส์ก็ต้องขออนุญาตก่อน และเมื่อลดไซส์แล้ว ต้องลดราคาขายให้สอดคล้องกันด้วย หาก

ผู้บริโภคพบเห็นการลดไซส์แต่ยังขายราคาเดิม หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและ

ปริมาณสินค้า สามารถร้องเรียนมาได้ท่ีสายด่วนกรม โทร.1569 จะมีการตรวจสอบให้ความเป็น

ธรรม รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” 

 ส่วนการขอออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และตั้งราคาขายใหม่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ 

ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต ก่อนเปลี่ยนแปลง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และ

ผลิตภัณฑ์ นม กรมจะพิจารณาโครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียด และพิจารณาด้วยว่าราคาขายท่ี

เสนอมานั้นสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ ถ้า พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการปรับปรุงสูตรจนกลายเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่จริง และราคาขายสอดคล้องกับต้นทุนจริง ก็จะอนุญาต

ให้ขายได้ตามราคาที่เสนอมา แต่ถ้าไม่สอดคล้อง กับต้นทุนหรือสูงเกินไป จะให้ขายในราคาท่ี

สอดคล้องกัน 

 สำหรับกระแสข่าวท่ีว่ากระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาสินค้าหลายรายการนั้น 

ร.ต.จักรากล่าวว่า ไม่ใช่เรื ่องจริง กรมยังไม่อนุญาตให้สินค้ารายการใดปรับขึ้นราคาเพิ่มเติม 

ยกเว้นปุ๋ยเคมี ที่ให้ขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แต่จะมีบางรายการที่อยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้าง

ต้นทุนอย่างละเอียด เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม อาหารกระป๋อง ฯลฯ อย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ท่ีเสนอขอขึ้นราคาซองละ 2 บาท ยังพิจารณาอยู่ 

 

 

 

 

ย้ำ! ลดไซส์สินค้าต้องขออนุญาต 



 

 

  ทุกครั้งท่ีราคาสินค้าในประเทศแพงขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

ก็ตาม “กรมการค้าภายใน” กระทรวงพาณิชย์ จะกลายเป็นจำเลย

ของสังคมทันที เพราะคนไทยมักคิดว่า กรมการค้าภายใน มีหน้าท่ี

เพียงแค่ “คุม” ราคาสินค้าเท่านั้น!! แต่ท่ีจริงแล้ว กรมการค้าภายในมี

หน้าที่สร้างความเป็นธรรมในการขายสินค้าและบริการ โดยการกำกับดูแลให้ราคา ให้อยู่ใน

ระดับเหมาะสม ไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร หรือขายราคาสูงเกินสมควร ปฏิเสธการขาย กักตุน

สินค้า หรือมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

 นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ พ.ศ.2542 เพื่อใช้กำกับดูแลสถานการณ์สินค้า ทั้งในด้านราคาให้เหมาะสม สอดคล้อง

กับต้นทุน และในด้านปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ 

   “นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม” อธิบดีกรมการค้าภายใน ยอมรับ

ว่าในช่วงนี้ที ่ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนการขนส่งสูง ต้นทุนค่าไฟฟ้า

สูงขึ ้นมาก จากราคาพลังงานโลกที ่สูงขึ ้น ส่งผลต่อเนื ่องให้ราคา

วัตถุดิบต่างๆในตลาดโลก ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน และ

ก๊าซธรรมชาติสูงขึ ้น บางสินค้าขาดแคลนนั้น การกำกับดูแลราคา

สินค้าให้อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน 

เป็นเรื ่องยากมาก เพราะเมื ่อต้นทุนต่างๆสูงขึ ้น ผู ้ผลิตสินค้าย่อม

ต้องการปรับขึ้นราคาขาย เพื่อให้ยังคงกำไรไว้เช่นเดิม และผลักภาระต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นให้ผู้บริโภค

รับกรรมแทน แต่ในแง่ของกรมการค้าภายใน การจะพิจารณาให้สินค้าใดๆ ปรับขึ้นราคาให้

สอดคล้องกับต้นทุน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น กว่า 200 รายการ ที่กรมติดตาม

ดูแล รวมถึงสินค้าและบริการในบัญชีสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร 

อีกกว่า 50 รายการ 

 ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย!! เพราะหากยอมให้ผู้ผลิต ขึ้นราคาขายตามที่ขอมา แน่นอนว่า

ผู ้บริโภคจะเดือดร้อน ค่าครองชีพสูงขึ้น ต้นทุนชีวิตสูงขึ ้น ซ้ำเติมสถานการณ์ผู้บริโภค ท่ี

เดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 อยู่แล้ว ให้ย่ำแย่ลงไปอีก แต่ถ้าไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคา 

และตรึงราคาขายเป็นเวลายาวนานในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตอาจประสบปัญหาขาดทุน 

และไม่ผลิตสินค้าออกมาขาย เมื่อนั้น จะเกิดภาวะ “ขาดแคลน” สินค้า สร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้บริโภคอีก ขณะเดียวกัน หากไม่ให้ปรับขึ้นราคาขาย เกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบ

ที่เป็นสินค้าต้นทาง ก็อาจเดือดร้อน ขายผลผลิตไม่ได้ ราคาตกต่ำ เพราะผู้ผลิตไม่ซื้อไปผลิต

สินค้าออกขาย 

 ดังนั้น การพิจารณาปรับราคาสินค้า กรมการค้าภายในต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 3 

ฝ่าย คือ เกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าต้นน้ำ, ผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภค โดยยึด “วิน วิน โมเดล” 

ตามนโยบายของ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ขณะนี้อยู่

คอลัมน์ THE ISSUES : สุดหิน! ดูแลราคาสินค้ายุคน้ำมันแพง 



ระหว่างพิจารณาปรับราคาสินค้าหลายรายการท่ีได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น หลัง

ขอความร่วมมือตรึงราคาขายมานานเกือบ 2 ปีแล้ว ซึ่งมีผู้ผลิต 61 บริษัท ขอปรับราคาเข้ามา 

127 ครั้ง ในสินค้า 936 รายการ 116 ยี่ห้อ ทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม 

ผงซักฟอก ผ้าอนามัย น้ำยาล้างจาน ฯลฯ 

  “เมื่อพิจารณาแล้ว หากสินค้าใดมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจริง และ

ผู ้ผลิตตรึงราคาไม่ไหว ก็จะให้ขึ ้นราคาได้ แต่ให้ขึ ้นน้อยที่สุด 

เพื ่อให้ยังมีกำลังมาผลิตสินค้า ไม่เกิดภาวะขาดแคลน และ

ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ถ้ารายใดยังพอมีกำไร จะ

ขอความร่วมมือตรึงราคาต่อ เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชน 

ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ขอความร่วมมือตรึงราคา ช่วยประหยัดเงินให้ผู้บริโภคได้ถึง 98,287 ล้าน

บาท” 

 ส่วนสินค้าอื่นๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่า

มาอยู่ที่กว่า 36 บาท/เหรียญสหรัฐฯนั้น ผู้ผลิตยังไม่ได้ทำเรื่องขอปรับขึ้นราคาเข้ามา สำหรับ

สินค้าที่ต้นทุนลดลง กรมการค้าภายในจะเร่งรัดให้ผู้ผลิตลดราคาขายด้วย อย่างน้ำมัน ปาล์ม

ขวด ที่ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดขวดละ 69–70 บาท ขณะนี้ลดลงเหลือ 53 บาท และมีแนวโน้ม

ลดลงอีก ตามต้นทุนผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบท่ีลดลงจากช่วงก่อนหน้า หากผู้บริโภคพบเห็น

การเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งได้ท่ีสายด่วน 1569 

จะส่งเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายทันที 

 “อยากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้น จะทำให้ต้นทุนต่างๆ ของ

สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย แต่กรมการค้าภายในจะกำกับดูแลสถานการณ์สินค้าให้ดีท่ีสุด เมื่อ

ราคาขึ้นได้ ก็ต้องลงได้หากต้นทุนลดลง” 

สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ 

 

 

 จากปัญหาปัจจุบันปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้

มีผู้ฉวยโอกาสลักลอบผลิต ตลอดจนลักลอบขายปัจจัยการ

ผลิตที่ไม่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร 

 กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าโครงการร้านค้าปัจจัย

การผลิตทางการเกษตรที ่ม ีคุณภาพ หรือ Q-Shop เพื่อ

ยกระดับร้านค้าให้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยตรงใน

ด้านปัจจัยการผลิต แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถประสบความสำเร็จ หากเกษตรกร

ยังคงเห็นแก่สินค้าท่ีมีราคาถูก และผู้ขายสินค้าขาดจรรยาบรรณในการขายสินค้า 

 ดังนั ้น การแก้ไขปัญหานี้ได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง และต้องให้การ

สนับสนุนร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Q–Shop ซึ่งจะทำให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตรที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานหมดไปจากประเทศโดยเร็ว 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : Q-Shop 



 ร้าน Q-Shop ต้องมีผู ้ควบคุมการขายหรือผู ้ควบคุมร้านที ่มีวุฒิการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีสาขาทางการ เกษตร หรือปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีมีประสบการณ์ในการ

ขายปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ทางด้านเกษตรกรรมที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่น้อย

กว่า 3 ปี หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึ่งได้รับ

การรับรองจากสมาคมใดสมาคมหนึ่งท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช 

 สำหรับสิทธิประโยชน์ของร้านค้าท่ีได้รับเครื่องหมาย Q-Shop จะได้รับการแจ้งเตือนการ

ต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบ

เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ Q-Shop เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช 

 ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ Q–Shop แล้ว 1,893 แห่ง และกรมวิชาการเกษตรมี

แผนเตรียมขยายร้าน Q–Shop ท่ัวประเทศให้ได้ 2,000 ร้านค้า ภายในปีนี้ 
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 กรมพัฒนาที ่ดินเร่งขับเคลื ่อนโครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ย

อินทรีย์คุณภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเคมีแพง ยกให้ตรังเป็นพื้นท่ีต้นแบบ 

กยท.ยอมรับในคุณภาพตกลงเซ็นเอ็มโอยูรับซื้อแจกพี่น้องชาวสวน

ยาง 

 นายศรีศักด์ิ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อ-ขายปุ๋ย

อินทรีย์คุณภาพสูง ตราพะยูน ระหว่างวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จ.ตรัง กับ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตรัง ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่ากอ ต.ปะ

เหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ว่าด้วยพื้นท่ี จ.ตรัง มีวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอยู่

มาก ไม่ว่าจะเป็นมูลไก่ มูลวัว ทางกรมจึงเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดา

ท่ีมีค่าธาตุอาหาร NPK รวมกันไม่เกิน 2% ขึ้นมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีค่าธาตุอาหาร NPK 

รวมกันได้สูงถึง 12-13% โดยมีใบรับรองคุณภาพการันตี จนเป็นท่ียอมรับ เกษตรกรในพื้นท่ีและ

ทาง กยท.ตรังให้ความสนใจได้ทำสัญญาซื้อขาย เพื่อนำไปให้เกษตรกรชาวสวนยางในโครงการ

ปลูกยางทดแทนได้ใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มาปีนี้ กยท. จึงได้ทำ MOU รับซื้อปุ๋ยตราพะยูน เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับวิสาหกิจชุมชนว่าผลิตออกมาแล้วมีตลาดรองรับที่แน่นอน และทางกรม

พัฒนา ที่ดินจึงมีแผนที่จะนำโมเดลของ จ.ตรัง ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีวัตถุดิบ

ปริมาณมากพอสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในการผลิต เพราะในสถานการณ์ท่ี

ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงอย่างนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะคุ้มค่าช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ 

พด.สบช่องปุ๋ยเคมีราคาแพง หนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 



 ด้าน นายภิรมย์ หนูรอด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า 

กยท.ในฐานะหน่วยงานที่รับสงเคราะห์ยางพารา เกษตรกรที่ปลูกยางทดแทนจะได้รับการ

สนับสนุนสารปรับปรุงดิน หรือปุ๋ยอินทรีย์ไร่ละ 300 บาท ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ตรัง กยท. ตั้ง

เป้าในการรับซื้อประมาณ 1,000 ตัน แต่กลุ่มสามารถผลิตได้ไม่ถึง 1,000 ตัน ส่วนปี 2565 ตั้ง

เป้ารับซื้อไว้ประมาณ 1,500 ตัน ในราคา กก.ละ 6.80 บาท หรือตันละ 6,800 บาท ในขณะท่ี

ราคาปุ๋ยเคมีอยู่ท่ีประมาณตันละ 34,000 บาท 

 “จะเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใต้การส่งเสริมของกรม

พัฒนาที ่ดินจะมีราคาแค่เพียง 1 ใน 5 ของปุ ๋ยเคมี จึงช่วยให้

เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ในอนาคต 

กยท.ตรัง ได้ประเมินความต้องการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปีละไม่ต่ำกว่า 

4,000-4,500 ตัน ในขณะที่กำลังผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และเครือข่าย 13 แห่ง มีกำลังผลิตเพียงปีละ 1,000-1,500 ตัน การ

ทำเอ็มโอยูในครั้งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจะ

ได้ขยายกำลังผลิตมากขึ้น เพราะการทำเอ็มโอยูจะทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีความมั่นใจได้ว่า ผลิต

ออกมาแล้วมีตลาดรองรับแน่นอน” 

 ผอ.กยท.ตรัง กล่าวเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ตราพะยูนมาใช้ในโครงการปลูกยางพาราทดแทนว่า เป็นเพราะปุ๋ยตัวนี้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องอินทรียวัตถุปรับปรุงดินมีมากเกือบ 40% 

ในขณะที่ปุ ๋ยอินทรีย์ทั ่วไปนั ้นมีแค่เพียง 20% เท่านั ้น นอกจากนั้นเมื่อ

เกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้ในช่วง 1 ปีที่ผ่าน พี่น้องชาวสวนยางให้การ

ยอมรับว่าได้ผล แม้การนำไปใช้ในสวนยางจะไม่เห็นผลชัดเจน เพราะเป็นไม้

ยืนต้นเห็นผลไม่ชัด แต่เกษตรกรนำไปใช้กับการปลูกพืชผักนั้นเห็นผลชัดเจน

ว่า ปุ๋ยตราพะยูนใช้ได้ผลดีจริง 

 นายพรชัย ชั ้นสกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง ตราพะยูน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มเครือข่ายสามารถผลิตได้ปี

ละ 3,500 ตัน แต่สามารถส่งให้ กยท.ได้เพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะต้องแบ่ง

จำหน่ายให้กับสมาชิก เนื่องจากในภาวะท่ีปุ๋ยเคมีแพง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แม้จะต้องใช้

ในปริมาณที่มากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 2-3 เท่าตัว แต่เมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้ว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูงยังประหยัดเงินกว่าใช้ปุ๋ยเคมีถึง 60% 

 


