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นายอลงกรณ์ พลบุตร ท ี ่ปร ึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง 

กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ ไขปัญหา

ราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายางครั้งที่ 3/2565 ว่า จากรายงานสถานการณ์การผลิต 

การค้า และการแข่งขันของตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางท่ัวโลก ตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงปัจจุบันของ

ทูตเกษตรไทยในภูมิภาคต่างๆ และรายงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประเมินได้ว่า

การส่งออกยางในปี 2565 เพิ่มขึ้น และจะทะลุ 4 ล้านตัน ภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 

คลี่คลาย อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยทั้งบวกและลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเสถียรภาพราคายาง 

และการส่งออก ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมันและปุ๋ย โดยเฉพาะตลาดรัสเซีย มูลค่า

การส่งออกสินค้ายางจากไทยไปรัสเซีย (มกราคม-เมษายน 2565) ลดลง 16% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันในปีท่ีผ่านมา 

“สำหรับตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยนั้น สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจากการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในจีนที่เริ่มคลี่คลาย มีการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการปลดล็อกการล็อกดาวน์เซ่ียงไฮ้ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายนท่ีผ่าน

มา มั่นใจว่ายางไทย จะสามารถยึดแชมป์ส่งออกไปจีนได้อย่างเด็ดขาด เพราะขณะนี้สามารถ

ครองมาร์เก็ตแชร์การนำเข้าของจีนกว่า 40% เหมือนผลไม้ไทย สะท้อนถึงศักยภาพของชาวสวน

ยาง สถาบันยาง สหกรณ์ชาวสวนยางผู ้ประกอบการและการยางแห่งประเทศไทย” นาย

อลงกรณ์ กล่าว 

นอกจากนี ้ ท ี ่ประช ุมยังร ับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือใน

คณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการส่งเสริมและสนับสนุนการทำสวนยาง

ยั่งยืน และโครงการคาร์บอนเครดิต ของ กยท.ปีงบประมาณ 2565 โดยจะนำสวนยางพารา

ของ กยท. 20,000 ไร่ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และในปี 2565 จะขึ้น

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และใน

ปี 2566-2567 ดำเนินการขอรับรองคาร์บอนเครดิต เพื่อขายในตลาด Carbon Market ต่อไป 

ซึ ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากสวนยางของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้

นโยบาย BCG Model ของกระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาล 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดยางพารา ในแต่ละ

ภูมิภาคทั่วโลก โดยทูตเกษตรจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย รัสเซีย 

จีน ญ่ีปุ่น และ อาเซียน 

 

 

เกษตรฯม่ันใจส่งออกยางพุ่ง ทะลุเป้า4ล้านตัน ยึดแชมป์ส่งออกจีน 



 

 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบาย จัดทำ บริหารจัดการ 

และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ซึ ่งหนึ ่งในภารกิจสำคัญ คือ การ

พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร 

สำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแผน เสนอแนะนโยบาย และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการวาง

แผนการผลิต การตลาดให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบัน สศก. ได้มีการจัดทำขอ้มูล

พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด รวม 24 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน (ปัตตาเวีย) มันสำปะหลังโรงงาน กาแฟ มะพร้าว

ผลแก่ ปาล์มน้ำมันยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กระเทียม หอมแดง

หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ปลานิล ปลาดุก 

สำหรับเทคนิควิธีการพยากรณ์ สศก. ใช้แบบจำลองทางสถิติ ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์

เชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเนื้อท่ีเพาะปลูกและ

ผลผลิตต่อไร่ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ น้ำเขื่อน ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาปัจจัยการ

ผลิต เป็นต้น ร่วมกับการสำรวจภาวะการผลิตในแหล่งผลิตสำคัญ (RRA) โดยวิธีการสัมภาษณ์

เกษตรกรหรือผู้รู ้ที ่อยู่ในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ให้ใกล้เคียงกับ

สถานการณ์จริงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

กรมวิชาการกรมการข้าว กรมชลประทาน ในรูปของคณะกรรมการ เพื ่อพิจารณาข้อมูล

พยากรณ์ร่วมกัน ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ล่าสุด สศก. ได้ร่วมกับ กับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

พัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ Machine Learning หรือ

เทคโนโลยีด้าน AI (Artificial Intelligence) นอกจากนี้ สศก. ยังได้ศึกษาวิธีการพยากรณ์ของ

หน่วยงานอื ่นๆ รวมทั ้งมีโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี ่ยนความรู ้กับ Bureau of 

Agricultural and Resource Economics and Science (ABARES) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระ

มีหน้าที่ให้ข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะนโยบาย ให้แก่กระทรวงเกษตร น้ำ 

และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื ่นๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย โดย ABARES ใช้แบบจำลอง 

Machine Learning เพื่อการพยากรณ์ผลผลิตและรายได้ การใช้ปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิต 

ผลตอบแทน รวมถึงการเปล่ียนแปลงผลผลิตคงคลัง (Change in stock) ในระดับฟาร์ม ภูมิภาค 

และประเทศ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิอากาศ ราคาปัจจัยการผลิต และราคาสินค้าเกษตร อีก

ทั ้งยังสามารถนำแบบจำลองมาใช้ในการประเมินผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นต่อความสามารถในการทำกำไรของฟาร์ม อีกท้ังยัง

สามารถใช้ค่าพยากรณ์ในการจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศได้อีกด้วย 

‘สศก.-ABARES’ร่วมจับมือวิจัย พัฒนาสารสนเทศการเกษตร 

เพ่ือการพยากรณ์สินค้าเกษตร 
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นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ว่า โครงการเกษตรอินทรีย์

จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้บริโภคในประเทศใน

ระยะยาวรวมถึงเป็นสินค้าท่ีการเติบโตในตลาดโลกมีมูลค่า 

100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี มีอัตราเติบโตปีละ 20% ตลาดส่งออกที่สำคัญของโลก คือ

สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือและท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นมากคือ จีน ออสเตรเลีย อาเซียน สำหรับ

ประเทศไทยขณะนี้มีมูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท และมีการส่งออก 2,000 ล้านบาทต่อปี ท่ี

ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2565 ด้วยการทำงานร่วมกัน 

7 กระทรวง ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

1.ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 

2.พัฒนาการผลิตและบริการเกษตรอินทรีย์ 

3.พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับ

ชุมชน ระดับประเทศ และอาเซียน 

โดยขณะนี้อาเซียนได้ตกลงที่จะจัดทำมาตรฐานกลางของอาเซียน (Mutual Recognition 

Arrangement for Organic Agriculture) โดยปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยจะมีการจัดทำ

โครงการเกษตรอินทรีย์ รวม 209 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,900 ล้านบาท เพื่อตั้งเป้าให้ไทย

เป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน เพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่

ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์รวม 8 หมื่นราย ในปี 2565 

 

 

 

 

ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้มีเพียงการดูแล

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพคนไทย รักษา

เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ของเกษตรกรให้ดีข ึ ้น หรือส่งเสริมการทำธุรก ิจของ

ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจด้านต่างประเทศ ท่ี

จะต้องเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้ากับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมถึงเจรจาจัดทำความตกลง

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ต้ังเป้าผู้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์อาเซียน 

“จุรินทร์” เปิดภารกิจเจรจาเอฟทีเอหมุนเศรษฐกิจ 

ประวัติศาสตร์บทใหม่การค้าไทย-ยุโรป 



การค้าเสรี (FTA) เพื่อเปิดตลาดให้สินค้าไทยในตลาดโลก เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า

แข่งขัน และลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า 

เมื ่อวันที ่ 18-23 มิ.ย.ที ่ผ่านมา “นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

พร้อมด้วยผู ้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไป

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อประกาศเปิดการเจรจา FTA 

กับสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA หรือเอฟตา) ซึ่งถือ

เป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศยุโรป และยังใช้

โอกาสนี้ เดินทางไปสหราชอาณาจักร เพื่อประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า 

(JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งท่ี 1 รวมถึงส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย

ในยุโรป “ทีมเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “นายจุรินทร์” ถึงความสำเร็จของการเดินทาง

ไปครั้งนี้ เชิญติดตาม 

 

ประวัติศาสตร์การค้าหน้าใหม่ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้ มีภารกิจสำคัญคือ ประกาศเปิดเจรจาจัดทำ 

FTA ระหว่างไทย และ EFTA ที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ 

ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยตนและรัฐมนตรีของท้ัง 4 ประเทศ ได้ร่วมกันประกาศเปิดการ

เจรจาเมื่อวันท่ี 20 มิ.ย.65 ท่ีเมืองบอร์การ์เนส บ้านเกิดของรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ หลังจากท่ีท้ัง 2 

ฝ่ายใช้ความพยายามหารือกันมายาวนานถึงเกือบ 20 ปี ส่งผลให้ FTA ฉบับนี้ กลายเป็น FTA 

ฉบับแรกท่ีไทยทำกับประเทศในยุโรป 

“ถือเป็นการประกาศนับหนึ่งในการเริ่มเจรจา FTA กับ EFTA ตั้งเป้าหมายเจรจาให้จบใน 

2 ปี โดยวันที่ 28-30 มิ.ย.นี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของ 2 ฝ่าย เพื่อ

หารือรายละเอียด เมื ่อเจรจา FTA เสร็จ จะเข้าสู ่กระบวนการของแต่ละประเทศ เพื ่อให้

สัตยาบัน และความตกลงจึงมีผลบังคับใช้ได้จริง” 

โดย FTA ฉบับนี้ จะครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการ ด้วยการลดภาษี

นำเข้า-ส่งออก การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึง

ประเด็นอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต 

ท้ังนี้ เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ประโยชน์ท่ีประชาชนของท้ัง 5 ประเทศจะได้รับ จะเพิ่มขึ้นใน

เวลารวดเร็ว และจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้เป็นเท่าตัวในเวลารวดเร็วเช่นกัน จากปี 

64 ท่ีมีมูลค่าการค้า 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กรณีดังกล่าวได้เสียงตอบรับที่ดี “นางธอร์ดิส โคบรุน เรคเฟรียด กิลฟาดอตติร์” รมว.

การต่างประเทศของไอซ์แลนด์ กล่าวว่า หลังจากหารือกันมานาน ในท่ีสุดก็ประกาศเริ่มต้นการ

เจรจาได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายการค้า ทั้งสินค้า และบริการ การทำธุรกิจ รวมถึง

การลงทุนระหว่างกัน เป็นประโยชน์กับประชาชนของท้ัง 5 ประเทศ โดยในส่วนของไอซ์แลนด์ มี

สินค้าและบริการหลายอย่าง ท่ีจะได้ประโยชน์จากการส่งออกมาไทย 



ผลประโยชน์ภายใต้ความท้าทาย 

ขณะที ่ “นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม” อธิบดีกรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และหัวหน้าคณะเจรจาฝ่าย

ไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ และความท้า

ทายท่ีผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้พร้อมรับการแข่งขัน

ว่า “FTA ฉบับนี้ จะขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน 

ผ ่านการลดและยกเลิกอ ุปสรรคทางการค้า ช ่วยเพิ่ม

ทางเลือกให้ผู้บริโภคและผู้นำเข้าในการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตสินค้า” โดยในด้านการลงทุน EFTA 

สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิต โดยนำเข้าวัตถุดิบจาก EFTA มาผลิตหรือประกอบในไทยเพื่อ

ส่งออกได้ 

นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสดีที่จะกระชับความร่วมมือด้านการค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

และนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายให้

ความสำคัญ รวมถึงหารือการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ท่ี EFTA มีระบบท่ีดี ช่วยสนับสนุน

เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยได้ ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น 

ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ การแข่งขันทางการค้า การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป็นต้น ท่ีจะช่วยยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ของไทยให้เป็นสากลมากขึ้น 

“จากการที่กรมได้ว่าจ้างสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการ

พัฒนา ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของ FTA ฉบับนี้ พบว่า 

จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยเพิ่มขึ้น 

0.179% หรือประมาณ 898 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออก

ไป EFTA เพิ่มขึ้น 38% หรือประมาณ 262 ล้านเหรียญฯ การ

นำเข้าจาก EFTA เพิ ่มขึ ้น 14.8% หรือประมาณ 210 ล้าน

เหรียญฯ” 

สินค ้าไทยที ่จะได้ประโยชน์จากการส่งออก เช่น 

ข้าวโพดหวาน เนื้อสุกร ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารทะเล

กระป๋องและแปรรูป และสินค้าจาก EFTA ที่จะเข้ามาไทย 

เช่น ปุ๋ยเคมี พลังงานสะอาด เป็นต้น ซึ่งไทยมีความต้องการ 

ส่วนความท้าทายคือ มาตรฐานและกฎระเบียบด้านการค้าท่ีมีมาตรฐานสูง อาจเป็นอุปสรรคต่อ

การค ้า ผ ู ้ประกอบการไทยต้องเตร ียมพัฒนามาตรฐานในการผลิตส ินค ้าให ้ ได ้ตาม

มาตรฐานสากล และควรมีระยะเวลาในการปรับตัวท่ีเหมาะสม 

“การเจรจา FTA จะมีทั้งผลดี และความท้าทาย ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจใช้ระยะเวลา

ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด รวมถึงการใช้ประโยชน์

จากความตกลง อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาจะคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนา 

ความยืดหยุ่นท่ีเหมาะสม และความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างกันให้มากท่ีสุด” 

 

 



จับมืออังกฤษเพ่ิมมูลค่าการค้า 

นอกจากการประกาศเปิดเจรจา FTA ฉบับแรกกับ

ประเทศในยุโรปแล้ว นายจุร ินทร์ย ังใช ้โอกาสนี ้ ประชุม

คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-

สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ร่วมกับนางเพนนี 

มอร์ดอนท์ รมต.ด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่าง

ประเทศ สหราชอาณาจักร โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1.

เกษตร 2.ดิจิทัล 3.อาหารและเครื่องดื่ม 4.ลงทุน 5.การค้า และ 6.การเงิน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็น

ตรงกันที่จะผลักดันความร่วมมือท้ัง 6 ด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี

อาวุโสกำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ทั้งนี้ JETCO จะเป็นกลไกกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการค้าให้แน่นแฟ้นขึ้น 

ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าของ 2 ฝ่าย ตั้งเป้าหมายให้มูลค่าการค้า 2 ฝ่ายกลับมาอยู่ที่ 7,000 ล้าน

เหรียญฯเท่ากับปี 60 ให้เร็วที่สุด จากใน 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าลดลงมาตลอด และปี 64 ลดลง 

1,500 ล้านเหรียญฯ เหลือ 5,500 ล้านเหรียญฯ 

นอกจากนี ้ ย ังจะร่วมกันพัฒนา JETCO ให้เป ็นหุ ้นส่วนทางการค้าที ่แน ่นแฟ้น 

(Enhanced Trade Partnership) ก่อนที่จะพัฒนาเป็น FTA ในอนาคต โดยอังกฤษเป็นคู่ค้าของ

ไทยอันดับ 22 ในโลก และอันดับ 4 ในยุโรป จึงต้องเร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า

ระหว่างกันให้มากขึ้น 

“การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ท่านรัฐมนตรีมอร์ดอนท์ พูดว่า การ

ประชุมวันนี้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก เพราะทุกประเด็นได้ข้อสรุปท่ีเป็นรูปธรรมท้ังหมด 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับไทย ทั้งในเรื่องการส่งออก สร้างรายได้เข้าประเทศ และความ

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ี

อังกฤษเชี่ยวชาญ” 

 

รับบท “หัวหน้าเซลส์แมน” ไทย 

หลังจากการเจรจาอย่างเป็นทางการกับฝ่ายรัฐบาล

สำเรจ็เรียบร้อย นายจุรินทร์ยังรับหน้าท่ีเป็น “หัวหน้าเซลส์

แมน” ประเทศไทย นำคณะผู้แทนการค้าไทยขยายตลาด

ส่งออกให้กับสินค้าไทย และลดอุปสรรคด้านการส่งออก

ของไทย ทั้งที่เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 

โดยที่เดนมาร์ก นายจุรินทร์เล่าว่า ได้พบกับผู้บริหารห้าง 

ILLUM สาขาโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นห้างขายสินค้าระดับพรีเมียม และใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของ

เดนมาร์ก โดยทางห้างยินดีให้ไทยมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เน้นสินค้าหรูหราระดับลักชัวรี

แบรนด์ โดยเริ่มวันที่ 1 ต.ค.นี้ และเยี่ยมชมซุปเปอร์มาร์เกต MENY เก่าแก่กว่า 125 ปี มีสาขา

ท่ัวเดนมาร์ก 100 กว่าสาขา และท่ัวโลกเกือบ 200 สาขา มีผู้คนมาเยือน 6.5 ล้านคนต่อปี 

 



ส่วนท่ีไอซ์แลนด์ ได้พบกับภาคเอกชนไทยและไอซ์แลนด์ท่ีนำเข้าสินค้าจากไทย รวมถึงพบ

กับผู้บริหารห้าง Kronan ที่เมืองเรคยาวิก ซุปเปอร์มาร์เกตรายใหญ่อันดับ 2 ของไอซ์แลนด์ มี 

23 สาขาทั่วประเทศ โดยพบว่า ห้างของ 2 ประเทศ นำเข้าสินค้าไทยมาวางขายน้อยมาก ส่วน

ใหญ่จะเป็นอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสต่างๆ น้ำกะทิ อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง เช่น ข้าวแกง

เขียวหวาน ข้าวแกงกะหรี่ อีกท้ังการนำเข้า ไม่ได้ซื้อจากผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยโดยตรง แต่ผ่านเท

รดเดอร์จากเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฯลฯ และเมื่อนำเข้ามาแล้ว จะเปล่ียนแบรนด์สินค้า ไม่ได้ใช้

แบรนด์ไทยโดยตรง 

ดังนั้น ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ และกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ

ระหว่างผู้นำเข้าของทั้ง 2 ประเทศ กับผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยในห้าง หรือซุปเปอร์

มาร์เกตของ 2 ประเทศให้มากขึ้น และเชิญผู้นำเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-Anuga Asia ท่ีไทยจัดขึ้นทุกปี 

“หวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าของไทยกับ 2 ประเทศมากขึ้นได้ โดยไอซ์แลนด์ หวังจะ

เพิ่มไม่น้อยกว่า 10% ในปีนี้ จากปี 64 ท่ี 782 ล้านบาท เป็นไทยส่งออก 212 ล้านบาท พร้อมกับ

มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select การันตีคุณภาพ มาตรฐานอาหารไทย รสชาติอาหารไทย

ด้ังเดิม ให้ร้านอาหาร “ครัวไทย” เมืองเรคยาวิก ซึ่งเปิดมากว่า 20 ปี และมี 2 สาขา ซึ่งจะสร้าง

ความเชื่อมั่นให้อาหารไทย และร้านอาหารไทยได้มากขึ้น” 

สำหรับที ่สหราชอาณาจักร ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างผู้ประกอบการไทย-สหราชอาณาจักร รวม 4 คู่ เพื่อนำเข้าสินค้าไทย ทั้งข้าวหอมมะลิ 

เครื่องปรุงรส ไก่แปรรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง คาดการณ์มูลค่าการส่ังซื้อภายใน 1 ปี รวมกว่า 

4,600 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายอาหารไทยท่ีห้าง Wing Yip สาขา 

Croydon ห้างขายอาหารจากเอเชีย มีสินค้ากว่า 4,500 ชนิด มี 4 สาขาท่ัวประเทศ เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์อาหารไทย กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าไทย ซึ่งตนได้ร่วมสาธิตการปรุงอาหารไทย 

เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ให้แขกที่มาร่วมงานได้ทดลองชิมด้วย คาดว่าความร่วมมือกับห้าง Wing 

Yip จะช่วยเพิ่มการนำเข้าอาหารไทยเป็น 500 ล้านบาทในปี 66 

ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT และอาหารไทย

ร่วมกับ Influencer ที่มีชื ่อเสียง เพื่อสร้างการรับรู้อาหารไทย กระตุ้นให้ซื้ออาหารไทยและ

วัตถุดิบอาหารไทยเพิ่มขึ้น 

“การเดินทางมายุโรปครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะประกาศเปิดการ

เจรจา FTA กับ EFTA ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของไทยกับ 4 ประเทศ ลด

อุปสรรคทางการค้า การส่งออก อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยมากขึ้น อีกท้ังยังช่วย

ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยมายุโรป ช่วยนำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น”. 

ทีมเศรษฐกิจ 

 



 

 

หลายฝ่ายคาดการณ์ตรงกันว่า นับจากนี ้ไป

มนุษย์จะเผชิญความท้าทายจากสภาวะขาดแคลน

อาหารโลก โดยสาเหต ุหล ักมาจากสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก 

โดยเฉพาะจากสาเหต ุสถานการณ์โคว ิด-19 และ

สงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงนับเป็นโอกาสของไทยที่จะ

แสดงศักยภาพในการก้าวสู ่ครัวของโลกอย่างเป็น

รูปธรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับสมาคมวิทยาการ

วัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กรมวิชาการเกษตร และ

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย (จีเอพี) พร้อมด้วย 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรค

ภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคก้าวไกล เปิดเวทีเสวนา “อินทรีย์-เคมี โอกาสของไทย 

ภายใต้วิกฤติอาหารโลก” 

 “3 เดือนนับจากนี้ โลกจะเกิดการขาดแคลน

อาหารอย่างรุนแรง เนื่องจากวัตถุดิบการเกษตรที่จะ

นำมาทำอาหารลดลง แถมกว่า 30 ประเทศ ยังงด

ส่งออกวัตถุดิบต่างๆ ไทยเป็นหนึ ่งในประเทศที ่เป็น

แหล่งผลิตวัตถุดิบทางเกษตรที่สำคัญที่สุดของโลก แม้

จะไม่สามารถขยายพื้นที่ทำการเกษตรไปได้มากกว่านี้ 

แต่ก็สามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการของประชากรได้ และยังมีการส่งออกเกือบ 

100% เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที ่ช่วงนี้เพิ ่มศักยภาพของผลผลิตจาก

การเกษตรที่จะนำมาทำอาหาร โดยหันมาให้ความสำคัญกับจีเอพี เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติมากขึ้น” 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เกริ่นถึงโอกาสของไทยที่กำลังเปิดกว้างในภาวะวกิฤติ

อาหารโลก...ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมฯได้ขับเคลื่อน One FTI 

โดย 45 กลุ ่มอ ุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ตรงตามความ ต้องการตลาด โดยขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมา

สนับสนุนการผลิตแบบจีเอพีอย่างจริงจัง ทั้งในด้านนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ เพราะการใช้สารเคมีในการผลิตแบบจีเอพีอย่างมีความรับผิดชอบทำให้ได้ผล

ผลิตคุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาดท้ังในและต่างประเทศ ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่า ปลอดภัยต่อทุก

ฝ่าย เกิดความยั่งยืน นโยบายรัฐจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ปลดล็อคกีฬาสี ได้เวลาทำเพ่ือชาติ อินทรีย์ผนึกเคมี ดันครัวไทยสู่ครัวโลก 



ยั่งยืน เพราะเราต้องเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นท่ี

เพาะปลูกเท่าเดิม 

นายส ุ รว ุฒ ิ  ศร ี นาม  เกษตรกรผ ู ้ ปล ู กผ ั กแบบจ ี เอพี  

กรรมการบริหารบริษัท เรียลฟาร์ม จํากัด อธิบายถึงสินค้าเกษตร

อินทรีย์ แม้ว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดโลก แต่มีไม่มากนัก รวมท้ัง

ความท้าทายสำคัญของเกษตรอินทรีย์ คือ การควบคุณภาพ ปริมาณ

การผลิตต่ำ และผลผลิตไม่มีความต่อเนื่อง แทบไม่สามารถตอบสนอง

ต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารได้ สิ ่งนี ้ทำให้เกษตรกรหลายรายต้อง

ล้มเลิกการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ไป หันมาผลิตเกษตรแบบจีเอพีท่ี

ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วย

เพราะผู้ซื้อสนใจในเรื่องราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ และสินค้าได้ตามมาตรฐาน 

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 

ถอดบทเรียนจากประเทศศรีลังกาจากการเลิกใช้สารเคมีเกษตรเมื่อ

เมษายน 2564 พบว่า ในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังประกาศ รัฐบาล

ศรีลังกาประสบปัญหามากมาย เช่น ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง มูลค่า

ทางเศรษฐกิจเสียหายกว่า 774 ล้านเหรียญ จากข้าวและใบชา ราคา

อาหารเพิ ่มขึ ้น 5 เท่า ยากจนเพิ ่มขึ ้น กว่า 5 แสนราย จนที่สุดต้อง

พิจารณาใหม่และประกาศให้กลับมาใช้ปุ ๋ยเคมีได้เช ่นเดิมในเดือน

พฤศจิกายนปีเดียวกัน แต่ยังมีนโยบายห้ามใช้สารเคมีเกษตรอื่นๆ จึงเป็น

ความท้าทายใหญ่ของศรีลังกาว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติด้านอาหารได้หรือไม่ ดังนั้น ไทยต้อง

พิจารณาให้รอบด้าน โดยจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงด้านต้นทุนและความ

คุ้มค่าของการใช้สารเคมีเกษตร ดังประเทศชั้นนำด้านการเกษตรของโลก อาทิ บราซิล ญี่ปุ่น 

เม็กซิโก จีน และสหรัฐอเมริกา ล้วนมีการประเมินท้ังส้ิน 

บทสรุปของวงเสวนา ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้อง ต้องผสมผสานท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน มุ่งเน้น

ทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย์-เคมี ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกเป็นกลุ่ม

เกษตรเคมีหรืออินทรีย์เช่นปัจจุบัน โดยเกษตรกรจะสามารถเลือกการเพาะปลูกแบบเกษตร

อินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยได้เองตามความเหมาะสม ใครทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องทำให้ไดต้าม

มาตรฐาน ส่วนเกษตรปลอดภัย ก็ต้องบริหารจัดการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานจีเอพี ใช้สารเคมี

เกษตรอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ ควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมรับมือกับ

ภาวะขาดแคลนอาหารท่ัวโลก เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจด้านสินค้าเกษตรไทย ตอกย้ำจุดยืน ครัว

ไทยสู่ครัวโลก 

กรวัฒน์ วีนิล 

 

 


