
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

 

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ 

“อินทรีย์-เคมี โอกาสของไทย ภายใต้วิกฤตอาหารโลก” ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ 

ควีนส์ปาร์ค โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น

ประธานเปิดงาน ว่า ภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารและราคาอาหารแพง

ขึ้น ทำให้โลกเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นโอกาสในวิกฤตของไทย ในฐานะ ท่ี

เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 12 ของ

โลกจากกว่า200 ประเทศ 

 ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์โอกาสแห่งอนาคต ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคเกษตร ด้วย 

5 เป้าหมาย ในการสร้างมิติใหม่จากครัวไทยสู่ครัวโลก ได้แก่  

 1.เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยท็อปเทนของโลก  

 2.เพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มรายได้ส่งออกอาหาร 2 ล้านล้าน ภายในปี 2030 

 3.ประเทศชั้นนำเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท  

 4.ลดก๊าซเรือนกระจกแก้ปัญหาโลกร้อนตอบโจทย์ Climate Change และ  

 5.ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความอดอยากหิวโหยโดยมีนโยบายหลักๆ พอ

เป็นตัวอย่าง เช่น นโยบายประกันรายได้เกษตรกรสู่การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการต่อยอด

พัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง,นโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน บน

ฐาน คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร, นโยบายตลาดนำการผลิต และระบบการค้าที่เป็น

ธรรม หรือจะเป็นนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพการผลิต เป็นต้น 

 สำหรับประเด็นเรื่องเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ จะขับเคล่ือนสนับสนุนส่งเสริมเกษตร

ปลอดภัยด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1.เกษตรอินทรีย์ 2.เกษตรเคมี-อินทรีย์ 3.เกษตรเคมี 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ 1.เกษตรรายย่อย 2.เกษตรพาณิชย์ 3.เกษตรอุตสาหกรรม 

และ 4.เกษตรส่งออก โดยจะส่งเสริมให้มีการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจเกษตรหรือนิคมเกษตร

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานการแปรรูปอาหารปลอดภัยใน 18 กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพของแต่

ละพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสการค้าการลงทุนและการจ้างงานท่ัวประเทศ 

 “ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีที่เป็นธาตุอาหารของพืชเมื่อปีที่แล้วกว่า 5 ล้านตัน คิดเป็น

สัดส่วนเกือบ 100% ขณะที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปีละ 2 ล้านตัน มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 

1.3 ล้านไร่ จากพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ 149 ล้านไร่กลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรเคมีจึง

ควรหันหน้าร่วมมือกันให้มากขึ้น โดยยึดแนวทางเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูงเป็นสำคัญ

ด้วยมาตรการ GAP และเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะในภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกถือเป็น

โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยทางด้านการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะครัวโลก” นายอลงกรณ์

กล่าว 

‘อลงกรณ์’ลุยเกษตรมูลค่าสูง ต้ังเป้าสร้างรายได้2ล้านล้านในปี 2030 



ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

 

  “นายกฯ” เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ นั่งเป็นประธาน

ด้วยตัวเอง ดึงรองนายกฯทุกคน รัฐมนตรีจาก 5 กระทรวง

หลัก ปลัด 7 กระทรวง รวมทั้ง เลขาฯ สศช. เลขาฯ สมช. 

และกฤษฎีกาเข้าร่วม ทำหน้าที ่เหมือน ครม.เศรษฐกิจ 

แก้ปัญหาวิกฤติพลังงานและอาหาร 

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ โดยมี

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ ่งการแต่งตั ้งครั ้งนี ้ เป็นไปตามมติของที ่ประชุม

คณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนหน้านี้ที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่เสมือน

คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) โดยคำส่ังของนายก รัฐมนตรี ระบุว่า จากกรณีท่ี

เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

โลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั ้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย โดยทำให้หลาย

ประเทศรวมทั้งไทยต้องประสบปัญหาที่กระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบ ส่งผลต่อ

การปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการขาดแคลน

วัตถุดิบท่ีสำคัญในห่วงโซ่การเกษตรอันส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิต

ของประชาชน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์และการดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื ่อแก้ไข

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างบูรณาการ 

ทันต่อสถานการณ์ บรรเทาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ

กรรมการอีก 23 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ และรัฐมนตรีว่าการจาก 5 กระทรวง ประกอบด้วย รมว.คลัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

รมว.คมนาคม รมว.มหาดไทย และรมว.อุตสาหกรรม รวมทั้งปลัดจาก 7 กระทรวง ได้แก่ 

กระทรวงการต่างประเทศ เกษตรและสหกรณ์ คมนาคม พลังงาน พาณิชย์ มหาดไทย 

อุตสาหกรรม รวมทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ 

“บิ๊กตู่” นั่งเองประธานกู้วิกฤติ ฟ้ืน ครม.เศรษฐกิจสางพิษอาหาร-พลังงาน 



 สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ให้กำหนดแนวทางการบูรณาการ และ

ขับเคลื่อนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลายลงโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดแผนเตรียมความ

พร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤติเศรษฐกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อน ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน กลั่นกรอง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีด้วย 

 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า พล.อ.

ประยุทธ์จะเรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในเร็วๆ

นี้ โดยการทำหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะมีลักษณะเดียวกันกับ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายเศรษฐกิจที่มีการนำหน่วยงานทางเศรษฐกิจเข้ามาหารือทำงาน

ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิด การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ

รัฐบาลในการแก้ปัญหาในภาพใหญ่ของประเทศและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งใน

การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งจะได้กำหนด

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติตามเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะเชิญภาคเอกชนและภาค

ส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมการดำเนินการด้วย 

 ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ได้ดูแลสถานการณ์เศรษฐกิจต่อเนื่อง 

ส่วนกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงใกล้แตะ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ นั้น ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด 

 

 

  และแล้วสิ ่งท ี ่  ดร.บ ุร ินทร์ ส ุขพิศาล อาจารย์สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบังและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) 

เคยเตือนไว้เริ่มให้เป็นจริง ท่ีได้เตือนไว้ใน 2 เรื่อง...อย่าหลงเพลินดีใจ

กับการท่ีอินโดนีเซียประกาศห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม เพราะยังไงห้าม

ส่งออกได้ไม่เกิน 1 เดือน อินโดฯ ต้องกลับมาส่งออกอีกและเมื่อนั้น

จะสร้างผลกระทบต่อราคาผลปาล์มของไทย กับให้จับตาการแต่งตั้ง 

อนุกรรมการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม ที่ท่านรัฐมนตรีภูมิ ใจนักหนา

ถึงกับขนานนามให้ว่า อนุฯวิน–วิน ที่ตั้งใจจะสื่อความหมายให้ได้ใจความว่า อนุฯชุดนี้จะเข้ามา

จัดการปัญหาให้ท้ังพ่อค้า-เกษตรกร-ผู้บริโภค ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายจริงแท้แค่ไหน 

 วันนี้ผลเริ่มปรากฏชัด... หลังจากมีการลงนามคำส่ังแต่งตั้ง อนุฯวิน-วิน ไปเมื่อ 7 มิ.ย.65 

วันรุ่งขึ้นมาการเรียกประชุมนัดแรก หลังจากนั้นราคาผลปาล์มเริ่มปักหัวลง แล้วดิ่งเหวตามท่ี

คาดไว้ เป็นการร่วงตามตลาดโลกแบบกู่ไม่กลับ แม้ อนุฯวิน-วิน จะมีการเรียกประชุมเกือบทุก

สัปดาห์ แต่กลับไม่เห็นมาตรการแก้ไขใดๆ ราคาผลปาล์มร่วงจาก กก.ละ 11.10 บาท ณ วันท่ี 10 

มิ.ย.65 ลงมาเหลือต่ำสุด 6.50 บาท เมื่อวันท่ี 12 ก.ค.ท่ีผ่านมา...ราคาร่วงลงไปมากกว่า 40% ใน

ผลปาล์มถูก น้ำมันขวดแพง บทพิสูจน์ผลงานอนุฯวิน-วิน 



เวลาเพียง 1 เดือน...แต่ราคาน้ำมันขวดยังคงเป็นราคาเดิมขวดละ 68–70 บาท เสมอต้นเสมอ

ปลาย 

  “แม้จะเข้าใจได้ว่าเป็นต้นทุนจากสต๊อกเก่าที่ซื้อไว้ตอนปาล์มราคาแพง แต่

ที่จริงๆแล้วสามารถนำต้นทุนใหม่ที่ซื้อผลปาล์มถูกลงมากมาถัวเฉลี่ยทาง

บัญชีกับต้นทุนเดิมก็ได้ เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลงมากถึง 40% ท่ี

จริงแล้วแค่ลดราคาน้ำมันขวดแบบถัวเฉล่ียต้นทุนลงมา 10% มากพอจะซื้อ

ใจพี ่น้องประชาชนได้แล้วและถ้าเราหันไปมองดูตลาดโลก อินโดนีเซีย

ประกาศห้ามส่งออก เมื่อ 22 เม.ย.65 และประกาศยกเลิกการห้ามส่งออก 

23 พ.ค.65 แต่ตอนนั้นราคาน้ำมันปาล์มยังไม่ร่วงลงทันที เพราะอินโดฯ

เล่นเกมให้ราคาไต่ขึ้น รอจังหวะปล่อยสต๊อกที่เก็บไว้ ทำกำไรในช่วงขาลง 

โดยใช้เทคนิคอนุญาตให้ส่งออกมาเพียง 300,000 ตันในลอตแรก ทั้งที่มีส

ต๊อกเพื่อส่งออกอยู่มากถึงเดือนละ 2.5 ล้านต้น 

 อินโดฯส่งออกลอตแรกแค่เป็นน้ำจิ ้ม แต่พอพ้นสัปดาห์แรกของเดือน

มิถุนายน เริ ่มส่งออกจริงจังตามที ่ค ิดไว ้ ผลคือทำให้ราคา CPO ใน

ตลาดโลกร่วงรูดสัปดาห์เดียวลงมา 15% และอีกสัปดาห์รูดลงมาอีกเกือบ 

20% รวม 2 สัปดาห์ ราคา CPO ในตลาดมาเลย์ร่วงลงมาประมาณ 30% และหากนับจากจุดท่ี

ราคาน้ำมันปาล์มดิบเคยขึ้นไปสูงสุดที่ตันละ 7,104 ริงกิต เมื่อ 29 เม.ย.

65 มาวันนี้ลดลงเหลือตันละ 3,568 ริงกิต ลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งของ

จุดสูงสุดนั่นเองและประธานาธิบดีอินโดฯรีบใช้กลไกสต๊อกและราคาท่ี

ร่วงลงมานี้ ลดราคาน้ำมันปาล์มขวดหาเสียงเอาใจประชาชน 270 ล้าน

คนที่กำลังประสบชะตากรรมข้าวยากหมากแพง ด้วยวิธีทำบัญชีแบบ

เฉลี่ยต้นทุนนั่นเอง” 

 ดร.บุรินทร์ ให้ข้อมูลเปรียบ เทียบวิธีการบริหารจัดการปัญหา

น้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียกับไทย...อินโดฯลงมือทำทันที แต่อนุฯวิน-

วิน ของไทยกลับนิ่ง ไม่สมกับอำนาจการ บริหารจัดการที่ไปขอดึงมา

จากทีมงานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ไม่ได้เตรียมการ

แก้ไข ราคาผลปาล์มไหลลงตามกลไกน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก และ

ไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคน้ำมันปาล์ม วิน-วิน ได้ใช้น้ำมันขวดในราคาถูกตาม

ตลาดโลกด้วย และเมื่อหันไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลภายใต้การ

กำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ท่ีใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตไบโอดีเซล (บี 100) เหมือนผลิตน้ำมันปาล์มขวด 

 จากเดิมตอนปาล์มน้ำมันมีราคาแพง ไบโอดีเซล บี 100 ราคา ณ จุดสูงสุดอยู่ที่ลิตรละ 

62.74 บาท ตอนนี้ลดลงเหลือ 44.66 บาท...กระทรวงพลังงานสามารถทำให้โรงงานผลิตไบโอ

ดีเซลลดราคามาได้ถึงลดลงเกือบ 30% แต่ทำไมคณะอนุฯวิน-วิน ท่ีตั้งขึ้นมาใหม่ตามข้อเสนอของ

กระทรวงพาณิชย์ ถึงทำไม่ได้เหมือนอย่างกระทรวงพลังงาน ท้ังท่ีมีอำนาจเต็มในเรื่องนี้ ตอนนี้

ที่คุยว่า ได้ลดราคาน้ำมันปาล์มลงมาแล้ว ขวดละ 3 บาทนั่นนะ คิดแล้วลดลงมาแค่ 5% เท่า

นั ้นเอง ไม่สมดุลกับตัวเลขน้ำมันปาล์มดิบที ่ลดลงมา 30% เอาซะเลย และที ่จับตาสำหรับ



เกษตรกร เป้าหมายของอนุฯวิน-วัน สิ้นปีจะให้สต๊อกน้ำมันมีไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน มีผู้รู้

ทำนายเตือนให้รู้ไว้ อนาคตอันใกล้ ผลปาล์มมีแนวโน้มต่ำกว่า กก.ละ 6 บาท ท่ีสำคัญต้นปีหน้า 

เตรียมรับของขวัญจากรัฐบาล เพราะพี่น้องชาวสวนปาล์มจะมีโอกาสได้ใช้บริการโครงการ

ประกันรายได้ซะที...ผลปาล์มราคาต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท รัฐจะจ่ายชดเชยให้ทุกคน 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอลัมน์ เหะหะ พาที : ไชโย! กรุงเทพฯ “ยังเจ๋ง” อันดับ 1 “เมืองเที่ยว” ยอดนิยม 



 

 

 

คอลัมน์กระจก 8 หน้า : ฟังหูไว้หู “ค่าบาท” 


