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 Thai fertiliser and agricultural supply operators 

have called on the government to end its domestic 

fertiliser price fixing because they are being crushed 

by rising production costs and a recent Russian ban 

on fertiliser exports. 

 Plengsakdi Prakaspesat, president of the Thai 

Fertilizer and Agricultural Supplies Association, said local fertiliser traders and producers 

have faced rising production costs since the end of last year, but have been unable to 

raise their prices accordingly because the government has fixed domestic fertiliser prices, 

asking for cooperation from producers and traders to maintain their sales prices to 

alleviate the impact on farmers. 

 "The domestic fertiliser market has reached a critical point after Russia, the world's 

biggest exporter of fertilisers, last week recommended the country's fertiliser producers 

temporarily halt exports. This is a sign the sanctions imposed after Russia's invasion of 

Ukraine could have a global impact," said Mr Plengsakdi. 

 "This will increase production costs to the industry on top of higher oil and natural 

gas prices as well as relatively high freight rates." 

 Russia is a major producer of potash, phosphate and nitrogen-containing fertilisers, 

which are major crop and soil nutrients. It produces more than 5 0  million tonnes of 

fertiliser a year, around 25% of the world's production. 

 Thailand imported 500,000 tonnes of fertiliser from Russia last year, using a port 

in Ukraine. 

 Each year, Thailand imports a total of 5 million tonnes of fertiliser, mainly from the 

Middle East, Belarus, Russia, Canada, China and Europe. 

 In addition, China suspended fertiliser exports because the Chinese government 

wants to promote and increase domestic agricultural production. 

 Thailand's demand for fertiliser is about 5 million tonnes a year, but the country is 

capable of producing only 8% of total domestic demand. 

 Mr Plengsakdi said Russia's ban on fertiliser exports would hit global fertiliser 

production, with importers scrambling to buy more, which may cause future shortages. 

Call for end to price fixing of fertilisers 



 " Domestic producers and importers would like to ask the government to lift the 

price-fixing policy on fertiliser because they may eventually close their businesses if they 

can't tolerate the sharp rise in production costs," he said. 

 The association is scheduled to submit the letter to the commerce minister today 

to ask him to review the price-fixing policy and permit entrepreneurs to raise fertiliser 

prices in line with higher production costs. 

 Current domestic fertiliser prices have risen more than 100% from the same period 

last year, driven by rising production costs. 

 The price of muriate of potash has risen to US$ 6 2 5  per tonne, from $ 5 5 0  per 

tonne in the same period last year; the cost of diammonium phosphate has risen to $877 

per tonne, up from $600  per tonne; and the price of ammonium sulphate has risen to 

$390 a tonne, up from $220 a tonne year-on-year. 
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  นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและ

ธุรกิจเกษตรไทย กล่าวว่า วันที่ 8 มี.ค.นี้ สมาคมฯ เตรียมส่งหนังสือ

ถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 

เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาขายปุ๋ยเคมี เพราะขณะนี้ รัสเซีย

ประกาศห้ามการส่งออกปุ๋ย โดยรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 

คิดเป็นสัดส่วน 25% ของปริมาณปุ๋ยเคมีในตลาดโลก ซึ่งจะทำให้ปุ๋ย

หายไปจากตลาด และผลักดันให้ราคาในตลาดโลกปรับขึ้นอีก 

 ขณะที่ปริมาณการนำเข้าของไทยจะลดลง เพราะปี 64 ไทยนำเข้าจากรัสเซีย 500 ,000 

ตัน และจากเบลารุสอีก 200,000 ตัน ผ่านทางท่าเรือของยูเครน แต่ขณะนี้ นำเข้าไม่ได้แล้ว 

ประกอบกับ ท่ีผ่านมา ผู้ค้าปุ๋ยได้รับผลกระทบจากต้นทุนท่ีสูงขึ้นมากกว่า 100% จากราคาน้ำมันท่ี

สูงขึ้น หากกระทรวงพาณิชย์ยังใช้นโยบายตรึงราคาขาย อาจทำให้ปุ๋ยเคมีในประเทศหายไปจาก

ท้องตลาด เพราะราคาขายในประเทศไม่คุ้มกับต้นทุนนำเข้า 

 

 

 

 

 

 

สมาคมปุ๋ย ขอพาณิชย์ ยกเลิกตรึงราคา หลังรัสเซียประกาศห้ามส่งออก 
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    สมาคมฯจะยื่นหนังสือต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ เพื่อ

เสนอให้ปลดล็อกราคาปุ ๋ยให้เป ็นไปตามราคาในตลาด เพื ่อให้ง ่ายต่อการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการปุ๋ย 

 เลขานุการฝ่ายวิชาการ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สุภัค เหล่าดี ระบุ 

สมาคมฯจะยื่นหนังสือต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ เพื่อ

เสนอให้ปลดล็อกราคาปุ ๋ยให้เป ็นไปตามราคาในตลาด เพื ่อให้ง ่ายต่อการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการปุ๋ยในการนำเสนอต้นทุนการผลิตให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณากำหนดเพดานปุ๋ย

ขายปลีกในฤดูกาลผลิตที่จะถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ 

 เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคานำเข้าแม่ปุ๋ย ปรับเพิ่มขึ้น

เป็น 625 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิม 350-400 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ทำให้

ผู้ประกอบการไม่กล้าตัดสินใจนำเข้า เพราะกังวลเรื่องราคาขายปลีกในประเทศ 

 ปัจจุบันไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าจากรัสเซีย

ประมาณ 4-5 แสนตัน และจากเบลารุสประมาณ 2 แสนตัน คิดเป็น 14 – 15% ของปริมาณการ

นำเข้าท้ังหมดของไทย  

 ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นช่วงทำนาปีท้ังประเทศจะมีความต้องการปุ๋ยมากขึ้น ซึ่งจำเป็น

ที่ผู ้ประกอบการต้องสั่งซื้อล่วงหน้ามาเตรียมไว้ ส่วนหนึ่งเพราะต้องแย่งซื้อกับประเทศคู่แข่ง 

เนื่องจากเบลารุสมีปัญหาและรัสเซียห้ามส่งออกปุ๋ย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องรีบตัดสินใจเรื่องนี้ 

 ที่ผ่านมาสมาคมฯให้ความช่วยเหลือนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาได้ลด

ราคาปุ๋ยกระสอบละ 50 บาท จำนวน 5 ล้านกระสอบ พร้อมกับตรึงราคาถึง 3 รอบ ในปีนี้หาก

นำนโยบายเดิมมาใช้อีก คาดว่าคงมีผู้ประกอบการหลายรายถอนตัว เพราะต้นทุนปุ๋ยเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก 

 ด้านนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช  ระบุ 

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพราะรัสเซียเป็นตลาดใหญ่ 

1 ใน 4 ของโลก เมื่อระบบการเงินรัสเซียถูกบล็อกจึงกระทบกระเทือนการค้าไปท้ังโลก  

 ในส่วนของไทยที่นำเข้าปุ๋ยจากเบลารุส ผ่านเมืองท่าในยูเครน จึงเกิดปัญหานำเข้าลำบาก 

ต้องส่ังซื้อผ่านจีนและสิงคโปร์ ทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปอีก 

 

 

 

 

 

 

เอกชนจี้รัฐปล่อยราคา ‘ปุ๋ย’ ตามกลไกตลาด 
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    ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน กำลังเป็นสาเหตุให้สินค้าหลายรายการเกิดความผัน

ผวนอย่างหนัก แม่ปุ๋ย ที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้า ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคา

น้ำมันไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมต้องเร่งดูแลเรื่องนี้โดยเร็ว 

 เปล่งศักด์ิ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เปิดเผยว่า การ

นำเข้าปุ๋ยเคมีของไทย มีประมาณ ปีละ 5 ล้านตัน เป็นการนำเข้าจาก จีน แคนาดา เยอรมนี 

เบลารุส รัสเซีย ตะวันออกกลาง ยูเออี เป็นต้น ซึ่งความตึงเครียดระหว่างยูเครน กับรัสเซีย ทำ

ให้ราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี 2564 จนถึงปัจจุบันท่ีรัสเซียประกาศยึดยูเครน ยิ่งทำให้ราคา

ปุ๋ยปรับเพ่ิมสูงขึน้อกีเท่าตวั 

 
 

 เนื่องจากรัสเซียเป็นตลาดใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก แม้ว่าไทยพึ่งการนำเข้าจากรัสเซียไม่มาก 

แต่สหภาพยุโรป(อียู) พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นหลัก เมื่อระบบการเงินรัสเซียถูกตัดออกจาก

ระบบการเงินโลกจึงกระทบกระเทือนการค้าไปท้ังโลก ซึ่งไทยท่ีมีการนำเข้าปุ๋ยจากเบลารุสท่ีต้อง

ผ่านเมืองท่าที่ดีที่สุดคือ ยูเครน จึงเกิดปัญหา นำเข้าลำบาก และต้องสั่งซื้อผ่านจีน และสิงคโปร์

แทน ทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปอีก 

 สุภัค เหล่าดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า 

ในวันที ่ 8 มี.ค.สมาคม จะยื ่นหนังสือต่อ จุร ินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอให้ปลดล็อกราคาปุ๋ยให้เป็นไปตามราคาในตลาด  

 ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการปุ๋ยในการนำเสนอต้นทุนการผลิตให้

กระทรวงพาณิชย์พิจารณากำหนดเพดานปุ๋ยขายปลีกในฤดูกาลผลิตที่จะถึงในเดือนพ.ค. นี้เป็น

ต้นไป 

ปมรัสเซีย - ยูเครนลามลงทุ่ง “ปุ๋ยเคมี” จี้พาณิชย์เลิกคุมราคา 



 เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติยูเครน กับรัสเซีย ส่งผลให้ ราคานำเข้าแม่ปุ๋ย ขณะนี้ปรับ

เพิ่มขึ้น เป็น 625 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิม 350-400 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเกือบ 100 % ทำให้

ผู้ประกอบการไม่กล้าตัดสินใจสั่งนำเข้า เพราะกังวลเรื่องราคาขายปลีกในประเทศ โดยจาก

ปุ๋ยเคมีท่ีไทยนำเข้ารวมประมาณ 5 ล้านตันต่อปีนั้น ได้นำเข้าโพแทสเซียม(0-0-60) จากเบลารุส 

ประมาณปีละ 2 แสนตัน นำเข้าปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 16-20-0 จากรัสเซีย ประมาณ 4-5 

แสนตัน โดยรวมแล้วคิดเป็น 14-15% ของปริมาณการนำเข้าท้ังหมดของไทย 

 ในส่วนของโพแทสเซียม นั้น ไทยมีแหล่งผลิตเกรดที่ดีที่สุดในอุดรธานี และชัยภูมิ แต่ไม่

สามารถขุดออกมาใช้ได้ เนื่องจากถูกต่อต้านจากกลุ่มองค์กรเอกชน(เอ็นจีโอ) โดยมีความกังวลว่า 

การขุดแร่ดังกล่าวหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี จะทำให้เกลือไหลลงสู่พื้นดิน และแพร่กระจาย

จนเกิดปัญหาดินเค็ม ซึ่งแก้ไขได้ยาก 

 “ปัจจุบันเทคโนโลยีดีขึ้น ทำให้สปป.ลาว ขุดและขายให้ไทยได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งสมาคมเสนอให้

รัฐบาลพิจารณากรณีดังกล่าวหลายครั้ง และหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา” 

 สุภัค กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา การทำนาปรังเกษตรกรยังไม่ต้องการปุ๋ยมากนักแต่ เดือน

พ.ค. นี้ซึ่งเป็นช่วงทำนาปีทั้งประเทศจะมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้อง

ส่ังซื้อล่วงหน้ามาเตรียมไว้ ส่วนหนึ่งเพราะต้องแย่งซื้อกับประเทศคู่แข่งอื่น เนื่องจากเบลารุส และ

รัสเซียมีปัญหา และโดยศักยภาพของผู้ประกอบการไทย คาดว่าพอจะต่อรองได้ไม่ถึงกับทำให้

ประเทศไทยขาดแคลน แต่จะได้ในราคาท่ีสูงขึ้น ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องรีบตัดสินใจ 

 “ที่ผ่านมาสมาคม ให้ความช่วยเหลือนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาให้การ

สนับสนุนลดราคาปุ๋ยกระสอบละ 50 บาท ถึง 5 ล้านกระสอบ พร้อมกับตรึงราคาถึง 3 รอบ ซึ่ง

ในปีนี้ หากนำนโยบายเดิมมาใช้อีก คาดว่าคงมีหลายผู้ประกอบการขอถอนตัว เพราะต้นทุนปุ๋ย

เพิ่มขึ้นมากจริงๆ “ 

 รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าได้กำหนดให้ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมและ

กำหนดมาตรการให้ผู้ว่าจ้างผลิต/ผู้นำเข้า แจ้งราคาและรายละเอียดสินค้า ส่วนลด และห้าม

จำหน่ายแตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต และกำหนดให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดง

ราคาจำหน่ายปลีก 

 ทั้งนี ้ ในส่วนของการดูแลท่ีต้นทาง ( ณ โรงงาน) ได้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาราคาปุ๋ยเคมี เพื่อดูแลไม่ให้การปรับราคาขายส่ง ณ โรงงาน สูงเกินภาวะต้นทุนท่ีสูงขึ้น 
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 นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า เดือน เม.ย.65 เป็น

ต้นไป ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจ้งขอปรับขึ้นราคาขายส่งลังละ 15-18 บาท หรือซองละ 10- 15 

สตางค์ จากเดิมที่จะขึ้นราคาซองละ 25 สตางค์ ทำให้กำไรของร้านค้าลดลงเหลือซองละ 85 

สตางค์ จากเดิม 1 บาท โดย เหตุผลที่ผู้ผลิตแจ้งขึ้นราคามาจากต้นทุนผลิตปรับขึ้นสูงมาก ท้ัง

น้ำมันปาล์ม แป้งสาลี และซองบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากผู้ผลิตนมสด นมข้นหวาน

กระป๋องรายใหญ่ว่า เดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ จะขึ้นราคาขายอีกลัง (48 กระป๋อง) ละ 70-90 บาท 

ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นกระป๋องละ 2 บาท เพราะทินเพลต (เหล็กทำกระป๋อง) ปรับขึ้น

ราคา 

 ด้านนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย กล่าวว่า 

วันที่ 8 มี.ค.นี้ สมาคมเตรียม ส่งหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.พาณิชย์ เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาขายปุ๋ยเคมี เพราะขณะนี้รัสเซียห้ามการส่งออก

ปุ๋ย โดยรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก คิดเป็นสัดส่วน 25% ของปริมาณปุ๋ยเคมีในตลาดโลก 

ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยหายไปจากตลาด และผลักดันให้ราคาปรับขึ้นอีก ขณะที่ไทยปริมาณการนำเข้าจะ

ลดลง เพราะปี 64 ไทยนำเข้าจากรัสเซีย 500,000 ตัน และเบลารุส 200,000 ตัน ผ่านท่าเรือ

ยูเครน แต่นำเข้าไม่ได้แล้ว ประกอบกับผู้ค้าปุ๋ย ได้รับผลกระทบจากต้นทุนท่ีสูงขึ้นมากกว่า 100% 

จากราคาน้ำมันที่สูงขึ ้น หากยังใช้นโยบายตรึงราคาขาย อาจทำให้ปุ๋ยในประเทศหายไปจาก

ท้องตลาด เพราะราคาขายไม่คุ้มกับต้นทุน 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ตรึงราคา

ขายไว้ท่ีซองละ 6 บาท เพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ล่าสุดได้ขอปรับขึ้นราคาขาย เพราะ

ต้นทุนผลิตเพิ่มขึ้นมาก และน่าจะมีสินค้าอีกมากทยอยปรับขึ้นราคา เพราะต้นทุนบรรจุภัณฑ์

สูงขึ้น จากการที่กระทรวงพาณิชย์เก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) ฟิล์มบีโอพีพี วัตถุดิบ ใช้ทำ

บรรจุภัณฑ์ และซองใส่สินค้า 0.73-32.84% ของราคาซี.ไอ.เอฟ. (ราคาสินค้ารวมขนส่งและ

ประกันภัย) ท่ีนำเข้าจากจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่งผลให้ต้นทุนผู้ผลิตสินค้าท่ีใช้ฟิล์มบีโอพี

พีเป็นบรรจุภัณฑ์สูงขึ้น ทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ส่วน

บุคคล ของใช้ในครัวเรือน นับ 100 ราย เช่น บะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป ขนมปัง ขนมขบเคี้ยว ลูกอม 

ถุงยางอนามัย น้ำด่ืม เป็นต้น และอาจขึ้น ราคาขายสินค้าตามมา 

 

 

 

 

 

 

อวสานโลกสวย! สินค้าทยอยปรับขึ้นราคา เพราะต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงขึ้น 
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 The war in Ukraine will deliver a shock to the global supply and cost of food, the 

boss of one of the world's biggest fertiliser companies has said. 

 Yara International, which operates in more than 60 countries, buys considerable 

amounts of essential raw materials from Russia. 

 Fertiliser prices were already high due to soaring wholesale gas prices. 

 Yara's boss, Svein Tore Holsether, has warned the 

situation could get even tougher. 

 "Things are changing by the hour," he told the 

BBC. 

 "We were already in a difficult situation before the 

war... and now it's additional disruption to the supply 

chains and we're getting close to the most important 

part of this season for the Northern hemisphere, where a lot of fertiliser needs to move 

on and that will quite likely be impacted." 

 Russia and Ukraine are some of the biggest producers in agriculture and food 

globally. 

 Russia also produces enormous amounts of nutrients, like potash and phosphate 

- key ingredients in fertilisers, which enable plants and crops to grow. 

 "Half the world's population gets food as a result of fertilisers... and if that's removed 

from the field for some crops, [the yield] will drop by 50%," Mr Holsether said. 

 "For me, it's not whether we are moving into a global food crisis - it's how large 

the crisis will be." 

 His company has already been affected by the conflict after a missile hit Yara's 

office in Kyiv. The 11 staff were unharmed. 

 The Norwegian-based company isn't directly affected by sanctions against Russia, 

but is having to deal with the fall-out. Trying to secure deliveries has become more 

difficult due to disruption in the shipping industry. 

 Just hours after Mr Holsether spoke to the BBC, the Russian government urged 

its producers to halt fertiliser exports. 

 He pointed out that about a quarter of the key nutrients used in European food 

production come from Russia. 

Ukraine war 'catastrophic for global food' 



 "At the same time we're doing whatever we can do at the moment to also find 

additional sources. But with such short timelines it's limited," he said before the news 

emerged. 

 Analysts have also warned that the move would mean higher costs for farmers 

and lower crop yields. That could feed through into even higher costs for food. 

 Nutrients aren't the only factor to consider, either. 

 Huge amounts of natural gas are needed to produce ammonia, the key ingredient 

in nitrogen fertiliser. Yara International relies on vast quantities of Russian gas for its 

European plants. 

 Last year, it was forced to temporarily suspend production of about 40% of its 

capacity in Europe because of the spike in the price of wholesale gas. Other producers 

also cut supplies. 

 Combined with higher shipping rates, sanctions on Belarus (another major potash 

supplier) and extreme weather - this prompted a big jump in fertiliser prices last year, 

adding to a surge in food prices. 

 The company says it's making day-to-day evaluations on how to maintain supply 

and that it is too early to say if more shutdowns may be on the cards. 

 It acknowledges it has a "very strong obligation" to keep production running at 

what it describes as a critical point. 

 But Yara's boss says the world must, in the long-term, reduce its dependency on 

Russia for global food production. 

 "On the one hand, we're trying to keep fertiliser flowing to the farmers to keep up 

the agricultural yields. 

 "At the same time... there has to be a strong reaction. We condemn the Russian 

military invasion of Ukraine so this is a dilemma and one that frankly is very difficult." 

 Climate change and growing populations had already been adding to the 

challenges the global food production system faces - all before the pandemic started. 

 The Yara International chief executive describes the war as "a catastrophe on top 

of a catastrophe", highlighting just how vulnerable to shocks the global food supply chain 

now is. 

 It will increase food insecurity in poorer countries, he adds. 

 "We have to keep in mind that in the last two years, there's been an increase of 

100 million more people that go to bed hungry... so for this to come on top of it is really 

worrying." 
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 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยระบุ บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย 34 บริษัทที่เป็นสมาชิก

สมาคมฯ จะเร่งหาแหล่งซื้อแม่ปุ๋ยเคมีใหม่ ทดแทนส่วนที่เคยซื้อจากรัสเซียและเบลารุส หลังจาก

สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทำให้ต้องปิดท่าเรือขนส่งในยูเครน ประกอบกับการคว่ำบาตรและ

ปิดช่องทางทำธุรกรรมทางการเงินกับรัสเซียทุกช่องทาง แต่ไม่มั่นใจว่าจะแย่งซื้อกับทั่วโลกได้ 

รวมทั้งอาจขนส่งมาไม่ทันฤดูการผลิตในอีก 2 เดือนข้างหน้า 

 นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ย

และธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่า สงครามระหว่างรัสเซีย

และยูเครนส่งผลให้ไม่สามารถสั่งซื้อปุ๋ยเคมีจากรัสเซียและ

เบลารุสได้เนื่องจากการขนส่งต้องผ่านท่าเรือในยูเครนซึ่งปิด

แล้ว นอกจากนี้นานาชาติคว่ำบาตรรัสเซียและปิดช่องทางทำ

ธุรกรรมการเงินทุกช่องทาง โดยไทยนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียปีละ 

470,000 ตันและเบลารุส 240,000 ตันจากปริมาณนำเข้า

ทั้งหมด 5 ล้านตันหรือคิดเป็น 14% โดยชนิดปุ๋ยที่นำเข้าจากทั้ง 2 ประเทศได้แก่ ปุ๋ยโพแทสเซยีม

คลอไรด์ (MOP) จากเบลารุสซึ่งใช้กับปาล์มน้ำมันและเป็นแม่ปุ๋ย NPK ส่วนที่นำเข้าจากรัสเซยีคือ 

ปุ๋ย 15 15 15 และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) ซึ่งนำมาเป็นแม่ปุ๋ย NPK สูตรต่างๆ ที่ใช้กับนา

ข้าว พืชสวน และพืชไร่ 

 ทั้งนี้ถือว่า บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย 34 บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคม

ไม่ได้สต็อกแม่ปุ๋ยไว้ โดยเดือนมกราคม 2565 นำเข้าปุ๋ยลดลง 50% 

จากช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ตรึงราคา

ขายทำให้บริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไดจ้ึง

ลดการผลิตปุ๋ยลง 

 ในการหาแม่ปุ๋ยทดแทนส่วนที่นำเข้าจากรัสเซียและเบลารุส 

บริษัทต่างๆ ต้องขอซื้อจากจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ท่ีสุดเป็นท่ีแรก แต่ต้องแย่งซื้อกับประเทศ

อื่นๆ ท่ัวโลกด้วย นอกจากนี้จีนมีมาตรการจำกัดการส่งออกปุ๋ยตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อไม่ให้

ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลกและสงวนไว้ใช้เพิ่มผลผลิตในประเทศใน

ฤดูกาลที่จะมาถึง โดยมาตรการนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2565 แล้วอาจขยายระยะเวลาออกไปอีก 

ส่วนแหล่งซื้ออื่นๆ ได้แก่ แคนาดาซึ่งเป็นประเทศส่งออก MOP หลักของโลกเกิดน้ำท่วมใหญ่ 

สหรัฐอเมริกาเกิดพายุเฮอริเคนไอดาซึ่งกระทบต่อการผลิตฟอสเฟต(Phosphate) และการส่งออก

ปุ๋ย ส่วนอียิปต์จำกัดการส่งออกปุ๋ยยูเรีย (Urea) โดยประมาณ 55% ของจำนวนท่ีผลิตได้ต้องขาย

ภายในประเทศ 

สมาคมค้าปุ๋ยเผยปุ๋ยเคมีขาดจากศึกรัสเซีย-ยูเครน 



 นอกจากนี้ แม้แย่งซื้อแม่ปุ๋ยได้ แต่ยังมีปัญหาสำคัญคือ การขนส่ง โดยใกล้ที่สุดจากจนีใช้

เวลา 1-1 เดือนครึ่ง หากประเทศอื่นๆ นานกว่า 2 เดือนขึ้นไป ขณะที่ฤดูกาลผลิตของไทยจะ

เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมจึงนำเข้าไม่ทันต้นฤดูกาลผลิตแน่นอน 

 นายเปล่งศักด์ิกล่าวย้ำว่า สาเหตุที่บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย 34 แห่งท่ีเป็นสมาชิกสมาคมไม่ได้ส่ังซื้อ

แม่ปุ๋ยมาเก็บไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านราคา โดยราคานำเข้าแพง แต่กรมการค้าภายในกำหนดเป็น

สินค้าควบคุมจึงมีเพดานราคาและไม่ให้ปรับขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุน ล่าสุดจึงทำหนังสือถึง

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้เข้าใจอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและผ่อนปรนมาตรการควบคุมซึ่ง

จะทำให้มีปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการใช้ผลิตสินค้าเกษตร ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลกระทบทั้งห่วงโซ่

คือ ผลผลิตจะไม่ได้คุณภาพต่อการบริโภคและการส่งออก 


