
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถนุายน พ.ศ.2565 

 

 

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า 

ได้สั ่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการคุ ้มครอง

ผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาสินค้า โดยกำชับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามราคาสินค้าท้ังราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีก

และให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสนิค้า

อุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาขายสินค้า เอา

เปรียบประชาชน เพราะจะเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร รวมถึงไม่ให้มีการกักตุนสินค้าด้วย หากไม่

ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการ

ระดับจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติการให้ตนทราบทุกวัน 

 “การเจรจาซื้อปุ๋ยเคมีราคาถูกจากซาอุดีอาระเบีย ล่าสุด กระทรวงได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มี

การเจรจากันระหว่างผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยซาอุฯกับสมาคมผู้ค้าปุ๋ยไทยและผู้นำเข้าปุ๋ยไทย 10 

บริษัท โดยมีกระทรวงการลงทุนของซาอุฯ, อุปทูตไทย ณ กรุงริยาด, ทูตพาณิชย์ไทย ประ

จำเจดดาห์ สภาหอการค้าไทยเข้าร่วมด้วย ในรายละเอียดเป็นหน้าที ่ของภาคเอกชนทั้ง 2 

ประเทศที่คุยกันเอง ทั้งเรื่องราคาและการส่งมอบ โดยภาพรวม จะเป็นอีกโอกาส อีกช่องทาง

หนึ่งท่ีช่วยให้เกษตรกรมีปุ๋ยใช้เพียงพอมากขึ้น ไม่ขาดแคลนท้ังในปัจจุบัน และในอนาคต 

 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้บันทึกสั่งการให้

พาณิชย์จังหวัดดำเนินการดังนี้ จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา การจำหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน พร้อมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยผู้ค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบ

การจำหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร โดยเฉพาะกรณีท่ี

ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ และปรากฏตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน โดยให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง

ให้ความสำคัญ 

 “ได้ให้รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ หรือผลการดำเนินคดี (ถ้ามี) กรณีมี

ข้อร้องเรียนการกระทำความผิดหรือพบการกระทำความผิด ขอให้ตรวจสอบโดยเร็วตามแนว

ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ทราบทันที และให้รายงานผลการติดตาม

สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคทุกวัน” 

 

 

 

 

"จุรินทร์" ให้กระทรวงพคุมเข้มห้ามขึ้นราคาสินค้า 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

คอลัมน์กระจก 8 หน้า : ซ้ือปุ๋ยซาอุ-รัสเซีย!! 



ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า  

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถนุายน พ.ศ.2565 

 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดทำบทวิเคราะห์ “ปี 2565 ไทยเส่ียงเผชิญอุปทานข้าวในประเทศท่ี

ตึงตัว...ผลผลิตข้าวลดลง จากราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูง” โดยระบุว่า ในปี 2565 ไทยอาจมีความเสี่ยง

ต้องเผชิญอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัวมากขึ้น จากจุดเปลี่ยนสำคัญคือ ราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงเป็น

ประวัติการณ์จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 

 ในขณะที่ในฝั่งของอุปสงค์คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นตามการส่งออกข้าวที่ดีขึ้น จะยิ่งกดดัน

อุปทานข้าวท่ีเหลือในประเทศให้ลดลง ซึ่งภาพอุปทานท่ีตึงตัวมากขึ้นนี้ คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระยะ

ส้ันเท่านั้น มองต่อไปข้างหน้า 

 “คาดว่า ในปี 2566 ภาพของความเสี่ยงที่ไทยจะมีอุปทานข้าวตึงตัวน่าจะยังคงอยู่  ตาม

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจลากยาว ดันราคาปุ๋ยเคมีให้ยังยืนสูง

ต่อเนื่อง ภาวะ Climate Change ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล้วนกดดันผลผลิตข้าวให้ลดลง ขณะท่ี

ในฝั่งอุปสงค์แม้จะให้ภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ด้วยผลผลิตที่ลดลง จะทำให้ไทยมีโอกาส

เส่ียงท่ีจะมีอุปทานข้าวเหลือในประเทศท่ีตึงตัวมากขึ้น และดันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

จากปีก่อน”ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ 

 

 

  “10-11 ล้านคน” เป็นจำนวนของ “แรงงาน

ภาคเกษตร” ซึ่งคิดเป็นกว่า 1 ใน 4 ของแรงงาน

ทั้งหมดในประเทศไทย ประมาณ 37-38 ล้าน

คน จึงสรุปได้ว่าภาคเกษตรไทยมีขนาดใหญ่มาก 

และภาคร ัฐต ้อง ให ้ความสำค ัญ แม ้จะมี

ผ ล ิ ต ภ ั ณฑ ์ ม ว ล ร ว ม  ( GDP) ไ ม ่ เ ท ่ า กั บ

ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและการ

ท่องเที่ยว แต่ก็ยังสร้างรายได้ผ่านการส่งออก 

และรับประกันความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมภาคเกษตร หนึ่งในประเด็นที่เป็น “วิวาทะ” 

หรือข้อถกเถียงเสมอว่าคือ “เคมีหรืออินทรีย์” เกษตรเคมีนั้นข้อดีคือให้ผลผลิตได้มาก แต่มีข้อ

กังวลคือสารเคมีตกค้าง ถึงขั้นที่มีการเฝ้าระวังและห้ามใช้สารบางชนิดเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ส่วน

เกษตรอินทรีย์นั้นข้อดีคือไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้าง แต่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณผลผลิตที่

ได้อาจไม่เพียงพอเล้ียงประชากรจำนวนมากท้ังในประเทศและระดับโลก 

 ในงานเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย ครั้งที่ 3” หัวข้อ “อินทรีย์-เคมี โอกาสของไทย 

ภายใต้วิกฤตอาหารโลก” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

อุปทานข้าวไทยส่อ‘ตึงตัว’ ผลผลิตลดลง/ราคาปุ๋ยขยับขึ้น 

คอลัมน์สกู๊ปแนวหน้า : ‘อินทรีย์-เคมี’ไม่ขัดแย้ง เคลื่อน‘เกษตรไทย’เดินหน้า 



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และสมาคม

การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตร จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 

และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร อ้างถึงผล

การศึกษาเรื่อง “Why organic farming is not the way forward” ท่ีเผยแพร่ในปี 2562 

 งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำโดย โฮลเกอร์ เคิร์ชมานน์ (Holger Kirchmann) ผู้เชี ่ยวชาญด้าน

โภชนาการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง

สวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) ระบุว่า “ผลผลิตที่ได้จากเกษตรอินทรีย์

ต่ำกว่าเกษตรเคมีเฉลี่ยร้อยละ 35 และหากต้องการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ปริมาณผลผลิต

เทียบเท่าเกษตรเคมีต้องเพิ่มพื้นท่ีอีกร้อยละ 50” คำถามคือแล้วจะหาพื้นที่เพิ่มได้จริงหรือ 

 ด้านเกษตรกรที ่ช ่วงหลังๆ ผันตัวมาเป็นผู ้ประกอบการด้วยอย่าง สุรวุฒิ ศรีนาม 

กรรมการบริษัท เรียลฟาร์ม จำกัด กล่าวถึงความยากของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก 

เช่น หากเป็นตลาดในทวีปยุโรป นอกจากจะมีเกณฑ์เรื่องการผลิตในระบบอินทรีย์แล้ว ยังต้องดู

ไม่ให้มีหนอนหรือแมลงติดจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางด้วย อีกทั้งยังมีข้อจำกัด

จากปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งไม่ตอบโจทย์การผลิตแบบอุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ เมื่อดูในภาคการส่งออกไม่ว่าตลาดทวีปยุโรปหรือประเทศญี่ปุ่น พบว่า ลูกค้าไม่ได้

สนใจว่าจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์หรือไม่ แต่ดูจาก 3 ข้อคือ 1.ได้มาตรฐานท่ีกำหนดหรือไม่ 2.มี

ปริมาณเพียงพอและต่อเนื่องเพียงใด และ 3.ราคาแข่งขันได้หรือไม่ จึงหันมาส่งเสริม “เกษตร

ปลอดภัย (GAP)” อนึ่ง เคยมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นตั้งคำถามว่า “ทำไมเมืองไทยเกษตรอินทรีย์กบัเคมี

ต้องขัดแย้งกัน” เพราะที่ญี่ปุ่นไม่มีเรื่องแบบนี้ใครจะทำเกษตรอินทรีย์หรือเคมีก็เลือกทำไดต้าม

วิถีของตน โดยยึดความปลอดภัยเป็นท่ีตั้ง เช่น หากใช้สารเคมีก็ต้องมีสารตกค้างไม่เกินเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

 จากภาควิชาการและภาคผู้ผลิตสู่มุมมองของฝ่ายการเมือง สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส. 

จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเครื่องยนต์เศรษฐกิจในการหาเงินเข้าประเทศอยู่

ในระหว่างทั้งการสร้างเครื่องยนต์ใหม่และซ่อมแซมเครื่องยนต์เดิมที่มีแต่ปรับปรุงให้มีแรงม้า

เพิ่มขึ้นดังนั้นความเข้าใจกัน ไม่ขัดแย้งกันระหว่างเกษตรอินทรีย์และเคมีจึงเป็นสิ่งที่ดี โดยมี

ภาครัฐสนับสนุนเรื่องเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ซึ่งไม่ใช่การลดคุณภาพของผลผลิต แต่เป็นการลด

ขั้นตอนเพื่อให้ผู้มีความพร้อมเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

 ขณะเดียวกัน “รัฐต้องมีบทบาทในการให้ความรู้กับเกษตรกรมากขึ้น” เช่น โดยท่ัวไปเมื่อ

เกษตรกรจะไปซื้อปุ๋ยมาใช้ มักจะซื้อตามการโฆษณาของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจริงๆ แล้วรัฐควร

ช่วยให้เกษตรกรแต่ละรายรู้ว่าที่ดินของตนเองมีแร่ธาตุพื้นฐาน (N-P-K) เป็นต้นทุนอยู่เท่าใด 

เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยได้เหมาะสม แต่ปัจจุบันหน่วยบริการรับตรวจคุณภาพดินยังมีนอ้ย

โดยยกตัวอย่าง “ปาล์มน้ำมัน” ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียภาครัฐสนับสนุนด้านการ

เข้าถึงความรู้กับเกษตรกรมาก หากต้องแข่งขันแล้วก็ยากท่ีปาล์มน้ำมันจากไทยจะสู้ได้ 

 เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center) 

พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการจัดงบประมาณ ว่า หากดูงบประมาณของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ประมาณ 1 แสนกว่าล้านบาท พบว่า 7 หมื่นล้านถูกใช้เป็นงบด้านชลประทาน 2 หมื่น



ล้านบาท เป็นเงินเดือนบุคลากร และอีก 1 หมื่นล้านบาท เป็นงบแผนงานพื้นฐานท่ัวไป จึงอยาก

ชวนคิดว่าจะทำอย่างไรให้งบวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต การแปรรูป ตลอดจน

จัดหาตลาด ท่ีปัจจุบันเหลือเพียงน้อยนิดให้เพิ่มมากขึ้น 

 อลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันภาคเกษตร

กำลังเผชิญปัญหาใหญ่คือการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 59 ปี ทำให้ต้องมีการตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร

และนวัตกรรมขึ้นทุกจังหวัด ดูแลทั้งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด โดยเป็นเกษตร

ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนั้นยังต้องออกแบบนโยบายให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่เกษตรกร

รายย่อย เกษตรพาณิชย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรส่งออก ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้เองท่ีเกษตร

เคมียังจำเป็น แต่ก็ต้องเป็นเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐานโลก ส่วนเกษตรกรรายย่อยจะเป็น

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เคมีสำหรับกลุ่มเกษตรพาณิชย์ ท้ังนี้ ย้ำ

ว่า“ควรหยุดทะเลาะและแบ่งแยกกันระหว่างเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี เพราะประเทศ

เดินหน้าไม่ได้” โดยหากมีวงเสวนาครั้งต่อไป อยากให้ท้ัง 2 กลุ่มมาร่วมในเวทีเดียวกัน 

 สกุณา สาระนันท์ สส. จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่า ในฝั่งเกษตรเคมี

จะพบงานวิจัยที ่ไปไกลมาก จึงอยากเสนอแนะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน

งบประมาณเพื่อทำงานวิจัยในฝั่งของเกษตรอินทรี และเกษตรปลอดภัยให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน 

หากจะให้ประเทศไทยเป็น “ครัวโลก” ซึ่งเป็นทางออกของอุตสาหกรรมอาหารและทางรอดของ

เกษตรกร “การปรับปรุงกฎระเบียบให้เกื้อหนุน” ก็จำเป็น เช่น การขึ้นทะเบียนพืช Positive List 

กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังมีน้อย ทั้งที่ไทยมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพมาก ซึ่ง อย. ยังมีกฎระเบียบท่ีซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง 

 หมายเหต ุ : มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP หร ือ Good Agriculture Practices) 

แตกต่างจากเกษตรอินทรีย์ (Organic Agricultural) กล่าวคือ เกษตรอินทรีย์จะไม่ใช้สารเคมีโดย

เด็ดขาด ในขณะท่ีมาตรฐาน GAP ยังใช้สารเคมีได้ในปริมาณท่ีถูกต้องเพื่อที่แม้จะพบสารตกค้าง

แต่ยังอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค (จากบทความ “เข้าใจใหม่ เกษตรอินทรีย์ & GAP” โดย 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ วันท่ี 28 ธ.ค. 2563) 

 

 

 

 ทิศทางราคาอาหารโลกถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังเกิดสงครามระหว่าง

รัสเซียและยูเครนที่ทำให้ต้นทุนราคาพลังงาน ปุ๋ย และอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น จึงหนุนให้ราคา

อาหารพุ่งขึ้นสูงตามไปด้วย และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร 

จนทำให้ปัจจุบันหลายประเทศใช้นโยบาย Food Protectionism เพื่อปกป้องการบริโภคและ

รักษาระดับราคาอาหารในประเทศ จึงมีคำถามท่ีน่าสนใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อไทย

อย่างไร และไทยควรปรับตัวอย่างไร 

คอลัมน์โลกการค้า : ประเทศไทย...กับวิกฤตอาหารโลก2022 



 ท้ังนี้ ราคาอาหารโลกยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากข้อมูลขององค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ท่ีพบว่าดัชนีราคาอาหาร (Food Price Index) ในเดือน

พฤษภาคม 2022 อยู ่ที ่ 157.36 หรือเพิ ่มขึ ้น 22.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

โดยเฉพาะในกลุ่มพืชน้ำมันท่ีมีดัชนีราคาอยู่ท่ี 229.25 หรือเพิ่มขึ้นสูงถึง 31.1%YoY รองลงมาคือ 

ดัชนีราคาในกลุ่มธัญพืชท่ีมีค่าอยู่ท่ี 173.41 หรือเพิ่มขึ้น 29.7%YoY 

 ทุกครั้งท่ีเกิดวิกฤต ด้านอาหาร หลายประเทศมักจะใช้นโยบาย Food Protectionism นั่น

คือ แนวคิดการจำกัดการส่งออกเพื่อปกป้องความเพียงพอของอาหารภายในประเทศ และรักษา

เสถียรภาพของราคาอาหารภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซีย-

ยูเครนได้ทำให้มีประเทศที่งดการส่งออกสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีจำนวน 

20 ประเทศที่งดการส่งออกสินค้าอาหารและปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อปกป้องการบริโภคใน

ประเทศ เนื่องจากราคาสินค้าเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในหมวดสินค้า ข้าวสาลี และ

น้ำมันปรุงอาหาร 

 ขณะที่ Food Protectionism รอบนี้รุนแรงกว่าวิกฤตอาหารในปี 2008 และวิกฤตการ

ระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 และจะเห็นได้ว่าวิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครนในปี 2022 มี

สัดส่วนปริมาณการค้าโลกในรูปของแคลอรี่ที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการส่งออกอยู่ท่ี

ประมาณ 18% ของปริมาณการค้าโลกในรูปของแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด โดยเฉพาะ

อาหารในกลุ่มธัญพืช และ น้ำมันปรุงอาหาร ซึ่งสูงกว่าในช่วงวิกฤตอาหารปี 2008 และในช่วง

การระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ท่ี 12% และ 5% ของปริมาณการค้าโลกใน

รูปของแคลอรี่ท่ีได้รับจากอาหาร ตามลำดับ 

 คำถามคือ วิกฤตขาดแคลนอาหาร จนทำให้ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มใช้นโยบาย Food 

Protectionism จะส่งผลต่อไทยอย่างไร? คำตอบคือ ในระยะสั้นโอกาสที่ไทยจะเกิดปัญหาขาด

แคลนอาหารมีน้อย เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าอาหารและวัตถุดิบกลุ่มสำคัญยังน้อย

กว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศ สะท้อนจากสัดส่วนความต้องการบริโภคในประเทศเฉลี่ยอยู่ท่ี

ราว 25-90 % ของผลผลิตในประเทศ เช่นเดียวกับอัตราส่วนสต๊อกต่อความต้องการใช้ใน

ประเทศของสินค้าอาหารสำคัญส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังสูงหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต 

 ทั้งนี้ แม้ว่าอาจเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกอาหารบางชนิดเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าปศุ

สัตว์ แต่ต้นทุนการผลิตที่โน้มสูงขึ้น ก็อาจลดทอนโอกาสท่ีมี เช่น การผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้องใช้

กากถั่วเหลือง และข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์

ของไทยมีต้นทุนที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบถึง 80% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด รวมทั้งส่งผล

กระทบต่อเนื่องไปยังผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากอาหารสัตว์คิดเป็นต้นทุนถึงร้อยละ 60-70% ของ

ต้นทุนรวม ทำให้ราคาจำหน่ายเนื้อสัตว์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถใน

การแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ ซึ่งพึ่งพาการส่งออกถึง 60% ของปริมาณการ

ผลิตทั้งหมดของไทย 

 ขณะที่ ในระยะกลาง-ยาว วิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน จะเป็นปัจจัยเร่งให้

ผู้นำสินค้าเกษตรให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศเพื่อทดแทนการ

นำเข้า เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น



ในตลาดสินค้าเกษตรโลก โดยปัจจุบันหลายประเทศมีแผนผลักดันในการเพิ่มผลผลิตสินค้า

เกษตรให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น 

เช่น จีนท่ีมีนโยบายปรับเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง (Self Sufficiency) ซึ่งจะส่งผลให้

จีนมีความต้องการนำเข้าอาหารลดลง โดยปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวท่ีจีนมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตต่อไร่

สูงถึง 3,600 กิโลกรัม ทำให้ผลผลิตข้าวของจีนโดยเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 1,099 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 

2016 เป็น 1,136 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2022 และคาดว่าในปี 2025 ผลผลิตข้าวจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 

1,277 กิโลกรัม/ไร่ (รูปที่ 4) ทำให้ในระยะต่อไปจีนจะมีผลผลิตข้าวมากจนเพียงพอสำหรับการ

บริโภคในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวลงชัดเจน กระทบการส่งออกข้าวขาวของไทย

ซึ่งพึ่งพาตลาดจีนเป็นตลาดหลัก อีกท้ังการเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อย่าง

จีน โดยเพิ่มการผลิตข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จะทำให้ตลาดค้าข้าวโลกแข่งขันรุนแรง

ขึ้น และกระทบกับความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวไทยซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า

คู่แข่งอยู่แล้ว หรือประเทศอิหร่าน ที่ได้ออกมาประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการปลูกพืช

เกษตร เพื่อหาแหล่งผลิตทดแทนสินค้าเกษตรท่ีอิหร่านขาดแคลน และมีศักยภาพในการผลิตไม่

เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางด้านอาหาร

ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ เช่น ข้าว พืชที่สกัดทำ

น้ำมัน และธัญพืชท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น 

 โดยสรุปแล้ว จากวิกฤตอาหารในครั้งนี้ จากเหตุที่ไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกอาหารสุทธิท่ี

สำคัญของโลกจึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตอาหารโลกค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าเกษตรและอาหารบางประเภทท่ีไทยต้องพึ่งพิงการนำเข้า เช่น ถั่ว

เหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นไทยควรนำเทคโนโลยีเกษตร มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตให้มากขึ้นในสินค้าท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ เช่น การใช้เทคโนโลยี 

IoT หรือเซ็นเซอร์วิเคราะห์แร่ธาตุในดินเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถเลือกชนิดของปุ๋ยท่ี

เหมาะสมกับสภาพดิน ซึ่งจะทำให้พืชและดินตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีขึ ้น หรือการประยุกต์ใช้ 

Biotechnology มาช่วยในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชเพื่อให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 

 นอกจากภาครัฐควรมีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการจัดโซนนิ่ง

ในการเพาะปลูกพืชท่ีเป็นอาหารกับการปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาขาดแคลน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศทางการเกษตรและอาหารที ่เชื ่อมโยงกันและครอบคลุมทุกมิติ ทั ้งข้อมูลพื ้นท่ี

เกษตรกรรม ข้อมูลการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ข้อมูลคุณภาพดิน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวางแผนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและ

รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายในภาวะวิกฤตทำได้ดีขึ้น อีกท้ัง

ออกมาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือด้านต้นทุนเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบ

จากปัจจัยการผลิตทั้งค่าปุ๋ย และค่าแรงงานที่สูงขึ้น 

ธ.กรุงไทย 

 


