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  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที ่ปรึกษา รมว.

พาณิชย ์ เป ิดเผยว ่า นายจ ุร ินทร ์ ล ักษณวิศ ิษฏ ์ รอง

นายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้า

ภายใน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและราคาปุ๋ยเคมีอย่าง

ใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจ

การเกษตรไทย มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอปรับราคาขายปุ๋ยเคมี เพราะต้นทุนต่างๆ

เพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนที่เป็นอุปสรรคต่อการ

นำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศนั้น นายจุรินทร์ได้ส่ังการให้ประเมินข้อมูลต้นทุนและราคาก่อน 

 “การอนุญาตให้ปรับราคาจำหน่ายปุ ๋ยหรือไม่ จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดย

คำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยในตลาดโลกท่ีสูงขึ้น ผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร และแนวทางเยียวยา

ผลกระทบ ควบคู ่กันไป ดังนั ้น การแก้ปัญหาไม่ใช่จากกระทรวง พาณิชย์หน่วยงานเดียว 

หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันด้วย” 

 นางมัลลิกากล่าวต่อว่า ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการลดราคา

ปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกร โดยขอความร่วมมือผู้ผลิต ผู้ค้าให้ช่วยลดราคาขายให้ โดยไม่ได้ใช้เงิน

งบประมาณเลย ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ได้ส่ังการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าลดต้นทุน

การผลิตให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ต้องเดินหน้าโครงการต่อเป็นปีท่ี 3 และได้ทำเรื่องเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติงบกลางมาดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงกลางปี 64 แต่

หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สภาพัฒน์) มีความเห็นแย้ง ซึ่งตนมองว่า ในช่วงท่ีมีสงครามยูเครนและราคาปุ๋ยแพงขึ้น หากรัฐไม่

ช่วยอุดหนุนให้กับผู้ผลิตเพื่อทำปุ๋ยราคาถูกขายให้เกษตรกร จะทำให้เกิดปัญหามากขึ้น 

 “สำนักงบฯ บอกว่าไม่ใช่หน้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ ท่ีจะลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร เป็น

หน้าที ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั ้งๆที ่นายกฯสั ่งการให้ดำเนินการจึงประสานให้

กระทรวง เกษตรฯเสนอ แต่ก็ยังไม่ได้รับการอำนวยการจึงจะเปล่ียนมาใช้งบเงินกู้ แต่สภาพัฒน์ก็

แย้งว่า การขอใช้เงินชดเชยในเรื่องปุ๋ย ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการใช้งบเงินกู้ รองนายกฯจุริ

นทร์จะชี้แจงเร่ืองดังกล่าวต่อนายกฯ เพื่อให้หาแนวทางช่วยเหลือ เกษตรกรต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

“พาณิชย์” ทวงงบโครงการ “ปุ๋ยราคาถูก” โวยถูก “สำนักงบ-สภาพัฒน์” ตีกัน 



 

 

 เอกชนมองไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย (Recession) โดยมีตัวเร่งเป ็นการสู ้รบระหว่าง

รัสเซีย–ยูเครน ผวารัสเซียตอบโต้ชาติตะวันตก งดส่งออก

สินค้า 200 รายการ ทำห่วงโซ่การผลิตโลกปั่นป่วน ขณะท่ี 

ปุ๋ยราคาแพงกดดันภาคเกษตรทั่วโลกรวมถึงไทย และอาจ

นำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารของโลก 

 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย

ในงานสัมมนา “Morning Talk” ครั ้งที ่ 2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยไปต่ออย่างไร ภายใต้

สถานการณ์เงินเฟ้อ” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ว่า ประเทศไทยกำลัง

เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ซึ่งเป็นวิกฤติคลื่นลูกใหม่ที่จะมีความรุนแรงขึ้น 

เนื่องจากมีปัจจัยการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเข้ามาเป็นตัวเร่ง จากเดิมที่ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 เท่านั้น 

 ทั้งนี้ แม้ว่าการสู้รบในระยะต่อไปอาจจะจบลงได้ แต่สิ่งที่จะอยู่อีกยาวนานคือ มาตรการ

คว่ำบาตรที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะล่าสุดที่รัสเซียตอบโต้ด้วยการห้ามส่งออกสินค้า 200 รายการไป

จนถึงสิ้นปีนี้ ไปยัง ชาติตะวันตกหรือประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย ซึ่งอาจส่งผลให้ห่วงโซ่การ

ผลิตทั่วโลกปั่นป่วนและขาดแคลน ซึ่งจะยิ่งกดดันภาวะเงินเฟ้อของโลกและประเทศไทยมากขึ้น 

 นายเกรียงไกรกล่าวว่า ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาคลื ่นเศรษฐกิจ ตั ้งแต่การ

เปล่ียนแปลงนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Disruption สงครามการค้า ภาวะโลกร้อน และโควิด-

19 ที่นำมาสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและถูกซ้ำเติมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมัน

โลกสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อปัญหาเงินเฟ้อเพราะน้ำมันเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตสินค้า 

 ขณะเดียวกัน สิ่งที่น่ากังวลคือ การห้ามส่งออกปุ๋ยของรัสเซีย จะกระทบต่อภาคเกษตร 

กรรมไปท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ท่ีส่วนหนึ่งมีการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซีย แม้ว่าไทยอาจนำ 

เข้าจากประเทศอื ่นๆทดแทนได้ แต่ในแง่ของราคาปุ ๋ยจะสูงขึ ้นมาก โดยมีการคาดการณ์ว่า

ผลกระทบนี้จะส่งผ่านไปยังฤดูเพาะปลูกของภาคเกษตรในปลายปีนี้ และอาจนำไปสู่การขาด

แคลนภาวะอาหารของโลกได้เช่นกัน จึงต้องติดตามประเด็นนี้ใกล้ชิด 

 “ราคาสินค้าที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพของคนไทยในภาพรวมให้สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อมี

การโยนหินถามทางถึงกรณีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 400-492 บาทต่อ

วัน ให้สะท้อนกับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งยอมรับว่าจำเป็นต้องปรับขึ้น แต่ต้องผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการไตรภาคี และยึดกลไกตลาด มาชี้วัดถึงอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมหากจะมี

การขึ้นค่าแรง เพราะต้องคำนึงถึงนายจ้างที่เป็นเอสเอ็มอี ว่าจะแบกรับภาระค่าแรงที่ต้องปรับ

เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน เป็นไปได้หรือไม่ที่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะให้เฉพาะแรงงานไทย

เท่านั้น ไม่ต้องปรับขึ้นให้กับแรงงานต่างด้าว” 

 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูป กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวล

ขณะนี้คือปุ๋ยเคมี ที่ราคาจะสูงมากและอาจขาดแคลน เพราะเป็นต้นทุนสำคัญของทุกประเทศท่ี

ไทยเผชิญหน้าเศรษฐกิจถดถอย หว่ันปุ๋ยแพงทำอาหารโลกขาดแคลน 



ทำเกษตรกรรม รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียเป็นหลัก แม้ว่า

ล่าสุดผู้นำเข้าจะกำลังมองหาการนำเข้าจากประเทศอื่นๆเข้ามาทดแทน เช่น ซาอุดีอาระเบีย 

 “ปุ๋ยเคมีสามารถปรับเปล่ียนสูตรการผสมได้ตามการใช้งาน จุดนี้มองว่ารัฐบาลต้องอำนวย

ความสะดวกในการปรับเปล่ียนสูตรในช่วงเกิดปัญหาชั่วคราว และอาจให้สมาคมท่ีเกี่ยวข้องมีการ

รับรองกันเองได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตหรือแก้ไขปัญหารความขาดแคลน ซึ่งจะสามารถ

ลดภาวะเงินเฟ้อได้ส่วนหนึ่ง” 

 

 

 การยางแห ่ งประ เทศ ไทย (กยท . ) 

คาดการณ์ ปีนี้จะเป็นปีทองของยางพารา ด้วย

มีเหตุปัจจัยหลายอย่างเกื้อหนุนให้ราคาพุ่ง แต่

พี่น้องสวนยางจะได้รับอานิสงส์นี้แค่ไหน ถ้า

สวนยางตัวเองประสบปัญหาหน้ายางตาย ท่ี

วันนี้นักวิชาการยังหาทางออกไม่เจอ แถมยัง

ยอมรับว่าเป็นโรคท่ียังไม่มียารักษาได้ 

 7 เดือนท่ีแล้ว เนื้อที่ตรงนี้ได้เขียนถึง สวนยางไร้ยุง บ.ห้วยแคนน้อย ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุ

พรรณ์ จ.สกลนคร ของ ครูสะเอ็ม บุญเสนา อดีตครูวัย 68 ปี เจ้าของสวนยาง 30 ไร่ ที่ใช้น้ำ

หมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นต้นยางเพื่อแก้ปัญหาหน้ายางตาย ไม่เพียงจะทำให้สวนยางของตัวเองไร้ยุง

แถมยังได้น้ำยางมากล้น 

 เร ื ่องราวได้สร ้างความสนใจให้ก ับพี ่น้อง

ชาวสวนยางที ่เจอปัญหาหน้ายางตาย รวมไปถึง

เจ้าหน้าที ่ กยท.ในพื้นที ่ต ้องเข้ามาสำรวจพิส ูจน์

ข้อเท็จจริง จนส่งผลให้เกิดการพาชาวสวนยางจาก

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสานมาศึกษาดูการใช้

น้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาหน้ายางตาย กลายเป็นล้นทะลักของ ครูสะเอ็ม ท่ีวันนี้ได้พัฒนาสูตรมา

เรื่อยๆ จนทำให้สวนยางท่ีมีอยู่ 1,000 ต้น กรีด 7 มีด แบบวันเว้นวัน ได้ยางก้อนถ้วยหนักรวมกัน

มากถึง 1,200 กก. 

 สูตรน้ำหมักของ ครูสะเอ็ม เป็นอย่างไร...มีอะไรบ้าง 

 1.เนอเจอร์แคร์ หรือจุลินทรีย์แห้ง ท่ีเรียกกันว่าซุปเปอร์โบกาฉิ 1 กก. 

 2.น้ำหมักอีเอ็ม 1 ลิตร 

 3.เกลือสมุทร 3 กก. 

 4.กากน้ำตาล 5 กก. 

 5.ปุ๋ยสูตร 25-5-5 จำนวน 3 กก. 

 6.น้ำ 200 ลิตร 

สูตรน้ำหมักครูสะเอ็ม 1,000 ต้น 1,200 กก. 



  นำวัตถุดิบท้ังหมดมาผสมคนให้เข้ากัน หมักไว้ใน

ถังปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้านาน 15 วัน...เมื่อครบกำหนดหมัก 

เปิดฝาถังหมักจะเห็นฝ้าขาวๆอยู ่ด้านบน และน้ำหมักที ่มี

กล่ินเหมือนไวน์ พร้อมท่ีจะนำไปใช้งาน 

 การจะนำไปใช้งานให้ได้ผลดี ครูสะเอ็มแนะนำให้ทำ

ตอนต้นฤดูฝน ในช่วง พ.ค.–มิ.ย. ด้วยการนำน้ำหมักมาผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำหมัก 1 ลิตรต่อ

น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งต้น ตั้งแต่กิ่งก้านลงไปยันพื้นดิน...ฉีดพ่นทุกๆ 7 วันจนกว่า

อาการหน้ายางตายจะหาย สังเกตได้จากผิวต้นยาง พาราจะมีไลเคนขึ้นเป็นลายตุ๊กแก แล้วลอง

กรีดยางดูว่ามีน้ำยางไหลออกมาหรือไม่ 

  “แต่ก่อนจะฉีดพ่นต้องขึ้นไปแซะเปลือกแห้ง 

เปลือกตายของต้นยางออกให้หมด โดยเฉพาะตรง

บริเวณง่ามกิ ่ง เพราะถ้าเราไม่แซะออกฉีดพ่นน้ำ

หมักไป พอฝนมา กิ ่งจะถูกลมพัดฉีกหักไปหมด 

เพราะตรงง่ามกิ่งนั้นเป็นที่สะสมของเห็ดรา และไม้

ยางยังเป็นอาหารโอชะของพวกเห็ดราด้วย เห็นได้

จากเขามักจะเอาเศษผงไม้ยางไปทำเป็นผงก้อนเห็ด เราฉีดพ่นน้ำหมักไปโดยไม่แซะเปลือกแห้ง 

เปลือกตายออก ยิ่งจะไปเร่งให้เชื้อราเติบโตกัดกินให้ง่ามกิ่งต้นยางเปราะ เมื่อกิ่งหัก ใบไม้มีน้อย 

การสังเคราะห์นำอาหารมาเล้ียงลำต้นน้อยตาม ผลท่ีตามมาคือต้นยางไม่อุดมสมบูรณ์ ให้น้ำยาง

น้อย” 

 และถ้าจะแก้ปัญหาหน้ายางตายให้กลับมามีน้ำยางเป็นมากล้น นอกจากจะฉีดพ่นน้ำหมัก

สูตรดังกล่าวแล้ว ครูสะเอ็ม ยังแนะให้ใช้ปุ๋ยคอกเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วย...โดยการใส่ปุ ๋ยคอก

ระหว่างแถวต้นยางทุกๆ 3 ปีในช่วงต้นฝน...ปีแรกให้ใส่ต้นละ 3 กระสอบ ปีที่ 4 ต้นละ 1.5 กระ

สอบ...ปท่ีี 7 ต้นละ 1 กระสอบ หลังจากนั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลย 

 สุดท้าย ครูสะเอ็ม บอกว่า ถ้าทำน้ำหมักและฉีดตามวิธีการที่บอกมา ปัญหาหน้ายางตาย

จะหายไปภายใน 1 เดือน เฉพาะกรณีของเกษตรกรพบปัญหาหน้ายางตายแล้วหยุดกรีด ไม่ได้ทำ

ร้ายให้โทรมโดยการย้ายที่ไปเปิดกรีดหน้ายางใหม่ในอีกด้านของต้น แต่ถ้าเป็นกรณีเกิดปัญหา

หน้ายางตายแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะย้ายจุดกรีด หันไปกรีดอีกด้านของต้นนั้นต้องใช้เวลา

ฉีดพ่นน้ำหมักนานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เดือนกว่าปัญหานี้จะหมดไป เนื่องจากการย้ายท่ีกรีดยิ่งเป็นการ

ซ้ำเติมต้นยางท่ีป่วยหนักให้ทรุดโทรมลงไปอีก เพราะต้นยางนั้นมีชีวิตไม่ต่างกับคน ป่วยอยู่แล้วยิ่ง

ไปซ้ำเติมใช้งานหนักมากขึ้น อาการป่วยจะยิ่งทรุดหนักนั่นเอง...อยากได้ความรู้แก้ปัญหาหน้ายาง

ตาย สอบถามไปได้ท่ี 08-7217-7176 หรือติดตามได้ทาง YouTube ครูสะเอ็ม บุญเสนา ยางพารา

พารวย 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 

 

 

 



ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน ์

วันพุธที ่16 มนีาคม พ.ศ.2565  

 

 

  “ม ัลลิกา” ออกโรงกระทุ ้ง “สำนักงบประมาณ-

สภาพัฒน์” ร่วมมืออนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหา “ปุ๋ย” 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ใช่อ้างโน่นอ้างนี่ พอทำตามท่ี

บอกก็ยังเงียบ แนะดูข้อเท็จจริงสถานการณ์โลกตอนนี้เกิด

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ไม่ใช่เหมือน 2 ปีท่ีผ่านมา พร้อมวอน

นายกฯ ช่วยติดตาม ส่ังการ 

 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมี ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิด 

และได้สั่งการให้ประเมินกรณีสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย มีหนังสือถึงกระทรวง

พาณิชย์ เพื่อขอปรับราคาขายปุ๋ยเคมี โดยระบุถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ต้นทุนนำเข้าปุ๋ยปรับสูงขึ้น 

เช่น ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าปุ๋ยจาก

ต่างประเทศ โดยขอให้ตรวจสอบต้นทุนและราคา และประสานกับทุกกระทรวงและฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 

 “การประเมินข้อมูลต้นทุนและราคาได้ทำมาอย่างต่อเนื ่อง ไม่ใช ่เฉพาะมีเหตุแห่ง

สถานการณ์วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนเท่านั้น เนื่องจากระยะ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มี

โครงการปุ๋ยลดราคาเพื่อเกษตรกรและให้เป็นแนวความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง

โดยเฉพาะผู้ประกอบการและสมาคมฯ แต่ตอนนี้มีวิกฤตเกิดขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณา

ด้วยความเหมาะสม และการอนุญาตให้ปรับราคาจำหน่ายปุ๋ยหรือไม่ จะต้องพิจารณาเป็นราย

กรณีไป โดยคำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยในตลาดโลกที่สูงขึ้น ผลกระทบต่อพี่น้องเกษตร และ

แนวทางเยียวยาผลกระทบควบคู่กันไป” นางมัลลิกากล่าว 

  นางมัลลิกากล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะทำเพียง

ลำพังกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ เพราะการช่วยเหลือเกษตรกร

จะต้องใช้งบประมาณ โดยท่ีผ่านมา 2 หน่วยงานที่ไม่ใช่สังกัด

กระทรวงพาณิชย์ คือ สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ มีความเห็นท่ี

ติดขัดเรื่องนี้ โดยในส่วนของงบชดเชยนั้น ภาวะวิกฤตต้องขอ

ใช้งบกลาง แต่สำนักงบฯ บอกว่า ไม่ใช่หน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ทั ้งที ่นายกรัฐมนตรีสั่งการ

กระทรวงพาณิชย์ จึงได้บูรณาการประสานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตามข้อแนะนำ

ของสำนักงบฯ และกระทรวงเกษตรฯ ก็เสนอแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการอำนวยการจากสำนัก

งบประมาณ ส่วนการพิจารณาใช้งบเงินกู้ ก็ติดขัดความเห็นของสภาพัฒน์ที่แย้งว่าการขอใช้เงิน

ชดเชยให้เกษตรกรที่ซื้อปุ๋ย ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการใช้งบประมาณ เห็นว่าทั้ง 2 หน่วยงาน

“มัลลิกา” กระทุ้ง “สำนักงบประมาณ-สภาพัฒน์” ร่วมแก้ปัญหาปุ๋ยช่วยเกษตรกร 



คงต้องหาทางออกให้เกษตรกรและทุกฝ่าย และเรื่องนี้นายจุรินทร์จะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี

ต่อไป 

 “รัฐบาลจะต้องช่วยแก้วิกฤตนี้ให้ตรงจุด และดูจากข้อเท็จจริง เพราะก่อนหน้านี้ คือตอนท่ี

ไม่มีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน เราช่วยเกษตรกรมาโดยตลอด โดยการลดราคาปุ๋ย ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ประกอบการ สมาคมฯ และทุกฝ่ายมา 2 ปี โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่พอ

เดินหน้าในปีที่ 3 มันมีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนเข้ามากระแทกซ้ำ แต่กระทรวงพาณิชย์อยู่ปลายน้ำ 

คือ สถานการณ์ราคา จึงอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและบูรณาการใน

หน่วยงานซึ่งสังกัดกระทรวงการคลังและสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย” นางมัลลิกากล่าว 

 

 

 ภาคเอกชนมองไทยเผชิญเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้นจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 

ผวารัสเซียตอบโต้ชาติตะวันตกงดส่งออกสินค้า 200 รายการ หวั่นห่วงโซ่การผลิตโลกปั่นป่วน 

ขณะที่ปุ๋ยราคาแพง กดดันภาคเกษตรทั่วโลกรวมถึงไทยซึ่งจะกระทบต่อการขาดแคลนภาวะ

อาหารของโลกได้ รับราคาสินค้าอาหารภาพรวมหนีไม่พ้นต้องขอปรับขึ้นราคาเหตุต้นทุนรอบด้าน

ขยับเพิ่ม 

 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผย

ในงานสัมมนา “Morning Talk “ครั ้งที ่  2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยไปต่ออย่างไรภายใต้

สถานการณ์เงินเฟ้อ” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ว่า ไทยกำลังเผชิญกับภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย(Recession)ซึ่งเป็นคล่ืนลูกใหม่ท่ีจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยการสู้รบระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครนเข้ามาเป็นตัวเร่งจากเดิมท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้นซึ่งแม้ว่าการสู้รบใน

ระยะต่อไปอาจจะจบลงได้แต่สิ่งที่จะอยู่นานคือมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดท่ี

รัสเซียตอบโต้ด้วยการห้ามส่งออกสินค้า200รายการไปจนถึงส้ินปีเป็นอย่างน้อยกับชาติตะวันตก

หรือประเทศที่ไม่เป็นมิตรซึ่งอาจส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตปั่นป่วน ขาดแคลน ซึ่งจะยิ่งกดดันภาวะ

เงินเฟ้อของโลกและไทยมากขึ้น 

 “เราเผชิญคลื ่นเศรษฐกิจตั ้งแต่ว่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงนวัตกรรมดิจิทัลหรือ Digital 

Disruption สงครามการค้า ภาวะโลกร้อน และโควิดที่นำมาสู่ภาวะศก.ถดถอยและถูกซ้ำเติมจาก

การสู้รบรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อปัญหาเงินเฟ้อเพราะ

น้ำมันนับเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตสินค้า”นายเกรียงไกรกล่าว 

ทั้งนี้สิ ่งที่น่ากังวลคือการห้ามส่งออกปุ๋ยของรัสเซีย จะกระทบต่อภาคเกษตรกรรมไปทั่วโลก

รวมถึงไทยที่ส่วนหนึ่งมีการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียแม้ว่าไทยอาจนำเข้าจากประเทศอื่นแทนได้แตใ่น

แง่ของราคาปุ๋ยจะสูงขึ้นมากโดยมีการคาดการณ์ว่าผลกระทบนี้จะส่งผ่านไปยังฤดูเพาะปลูกของ

ภาคเกษตรในปลายปีนี้และอาจนำไปสู่การขาดแคลนภาวะอาหารของโลกได้เช่นกันจึงต้องติดตาม

ประเด็นนี้ใกล้ชิด 

 นายเกรียงไกรกล่าวว่า ราคาสินค้าท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพของคนไทยภาพรวมสูงตาม

เมื่อมีการโยนหินถามทางถึงกรณีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 400-492บาท

ต่อวันให้สะท้อนกับภาวะเงินเฟ้อนั้นยอมรับว่าจำเป็นต้องปรับแต่ต้องผ่านไตรภาคีและยึดกลไก

เอกชนผวาปุ๋ยขาด-ราคาแพงกดดันภาคเกษตรจับตาราคาอาหารขึ้นราคา 



ตลาดมาชี้วัดถึงอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพราะต้องคำนึงถึงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ย่อม(SME)ว่าจะรับได้หร ือไม่เพราะรายใหญ่เขาปรับต ัวและมีท ุนที ่กระทบน้อยอยู ่แล้ว 

ขณะเดียวกันเป็นไปได้หรือไม่ที่การขั้นค่าแรงขั้นต่ำจะให้เฉพาะแรงงานไทยเนื่องจากกฏหมาย

ขณะนี้ประโยชน์ให้ตกถึงแรงานต่างด้าวด้วยแต่พบว่าเม็ดเงินที่ขึ้นให้กลับถูกส่งต่อไปยังประเทศ

ของแรงงานเหล่านี้แทนการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศ 

 นายวิศิษฐ์ ล้ิมลือชา รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน

คณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูป กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลขณะนี้คือ ปุ๋ยเคมี ที่ราคาจะสูงมาก

และอาจขาดแคลนซึ่งนับเป็นต้นทุนสำคัญของทุกประเทศท่ีทำเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงไทยเนื่องจาก

ไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียสว่นหนึ่ง อย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีการมองหาการนำเข้าจาก

แหล่งอื่นทดแทนเช่น ซาอุดิอาระเบีย 

 “ปุ๋ยเคมี สามารถปรับเปลี ่ยนสูตรการผสมได้ตามการใช้งาน จุดนี ้มองว่ารัฐเองต้อง

เอื้ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนสูตรในช่วงเกิดปัญหาชั่วคราว และอาจให้สมาคมฯท่ี

เกี่ยวข้องมีการรับรองกันเองได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตหรือแก้ไขขาดแคลนก็จะทำให้ลด

ภาวะเงินเฟ้อได้ส่วนหนึ่ง” นายวิศิษฐ์กล่าว 

 สำหรับราคาอาหารภาพรวมที่ผ่านมารัฐบาลก็สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งเพราะเป็น

สต็อกเก่า แต่เมื่อต้นทุนใหม่ท่ีสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ค่าขนส่ง แม้กระท่ังบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ย่อม

ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารต้องมีการปรับเพิ่ม แต่จะมากหรือน้อยกอ็ยู่ท่ี

ศักยภาพการผลิตแต่ละราย และภาวะตลาดหรือกำลังซื้อของสินค้านั้นๆ แต่ภาครัฐจะมีการ

พิจารณาแนวทางการปรับขึ้นเป็นรายบริษัทไปก็ถือเป็นเรื่องท่ีดีเพราะจะได้ชี้แจงให้เห็นถึงตัวเลข

ต้นทุนท่ีแท้จริง 

 

 


