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 อธิบดีกรมการค้าภายในระบุยังไม่ได้อนุมัติให้สินค้านม-ปุ๋ยขึ้นหลังได้รับผลกระทบจาก

ต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงขึ้นบ้าง ย้ำทุกรายการขอพิจารณาทุกด้านให้รอบครอบโดยคณะกรรมการท่ี

กำกับดูแลตัดสินใจก่อน ส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นแค่ราคาขายส่งไม่ขึ้น ขายปลีกขอให้ผู้บริโภค

สบายใจได้ 

 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีผู้ผลิตนมสดและนมข้น

หวานกระป๋องรายใหญ่ เตรียมปรับขึ้นราคาขายในเดือนมี.ค.-เม.ย.65 นี้ จากต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก 

โดยเฉพาะทินเพลต (เหล็กทำกระป๋องบรรจุ) ที ่มีราคาสูงขึ ้น โดยกรมฯ จะต้องพิจารณา

โครงสร้างต้นทุนก่อนว่าเพิ่มจริงหรือไม่ หากเพิ่มขึ้นจริงจะดูว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหน ดังนั้น ต้องพิจารณา

ทุกด้านเพื่อให้เป็นธรรมทุกฝ่าย 

 ส่วนสินค้าปุ๋ยเคมีนั้น ทางสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยได้ทำหนังสือถึงกระทรวง

พาณิชย์ ขอให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคา หลังราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น เพราะผลของราคาน้ำมันท่ี

สูงขึ้น และรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ย กรมฯ ได้

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ค้ามาโดยตลอด และขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือ

ตรึงราคาขาย หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คงต้องพิจารณาทุกด้านเพื่อให้ทุกฝ่ายไม่ได้รับ

ผลกระทบมากจนเกินไป ซึ่งสินค้าอื่น ๆ หากจะขอปรับขึ้นราคาขายจากต้นทุนสูงขึ้น ให้ทำเรื่อง

มาท่ีกรมการค้าภายในพิจารณาเป็นรายๆ ไป  

 “ขอยืนยันขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือผู้ผลิตตรึงราคาขาย และยังไม่มีนโยบายให้

ปรับขึ้นราคาขาย โดยเฉพาะสินค้าใน 18 กลุ่ม เช่น เนื้อสัตว์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปุ๋ยเคมี ยาจำกัด

หรือปราบศัตรูพืช และเครื่องใช้ไฟฟ้า”นายวัฒนศักย์ กล่าว          

 นอกจากนี้ แม้ว่าในช่วงนี้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากผลกระทบ

สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่าง

การหารือ เพื่อหามาตรการลดผลกระทบให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ผลิต

อาหารสัตว์ได้เสนอแนวทางที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ เช่น ลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง ท่ี

ปัจจุบันเก็บท่ี 2% ลดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการซื้อข้าวโพดเล่ียงสัตว์ในประเทศ ท่ีปัจจุบัน

กำหนด 3 ต่อ 1 และขยายเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่กำหนด

เดือนก.พ.-ก.ย.ของทุกปี           

 ท้ังนี้ กรมฯจะมีการพิจารณาผลดีผลเสียของทุกข้อเสนอ และหากเห็นชอบให้ใช้ข้อเสนอใด

แล้ว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ในประเทศ เช่น ข้าวโพด ไม่ให้ได้รับผลกระทบด้วย และหากได้ข้อสรุปจะนำเสนอให้

คณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรแต่ละชนิด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายอาหารพิจารณา

ต่อไป  

อธิบดีกรมการค้าภายในยังไม่อนุมัติให้ นม-ปุ๋ยปรับขึ้น 



 ส่วนข่าวผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเตรียมปรับขึ้นราคาขาย เพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ว่า กรมฯ ได้หารือกับผู้ผลิตและได้รับการแจ้งว่าเป็นการปรับขึ้นราคาขายส่งที่ส่งให้กับร้านค้า 

หรือเป็นการลดส่วนลดทางการค้าที่ผู้ผลิตให้กับร้านค้า ไม่มีผลทำให้ราคาขายปลีก ซึ่งเป็นราคา

ปลายทางสู่ผู ้บริโภคปรับขึ้น โดยผู้ผลิตยืนยันว่า จะยังให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ ตรึง

ราคาขายต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้

ต่อไป 

 

ข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ 
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  สุดปัง เกษตรฯ ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.5

ล้านไร่เกินเป้าหมาย “อลงกรณ์” เผย เฉลิมชัย ส่ังเหยียบ

คันเร ่ง ดัน โครงการ”เกษตรกรรมยั ่งย ืนในเม ือง” 

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง 

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั ่งยืนในเมืองกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข ้อ"

เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมือง จาก Post Covid-19 สู่ Next Normal"ในงานสัมมนาเกษตรอินทรีย์

วิถีในเมืองจัดโดยสำนักงานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)โดย

บรรยายถึง6ประเด็นสำคัญ 

 (1) 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

 (2) ตัวอย่างโครงการและนโยบายในหลายประเทศ แนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียวเมืองน่าอยู่ 

 (3)โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 

 (4) 5 สาขาเกษตรกรรมยั่งยืน 

 (5) โครงสร้างการขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 (6)แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570 

 นายอลงกรณ์กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรี

อ่อน) ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเล็งเห็นความสำคัญการ

แก้ไขปัญหาภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารในเมือง เนื่องจากในปี2562 ประเทศไทยมีประชากรใน

เมืองมากกว่าในชนบทเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงการขยายตัวของเมือง(Urbanization)และชุมชนเมือง

มีการผลิตอาหารได้เองไม่ถึง10% เป็นเหตุผลสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน

ต้องเร่งขับเคล่ือนพัฒนาการเกษตรในเมือง(Urban Agriculture ) 

 โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด19และยุคต่อไป(Next normal) เป็นการพัฒนาเกษตรใน

เมืองควบคู่กับเกษตรในชนบทจึงได้จัดตั้งและเดินหน้าโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใน

โชว์ผลงาน สุดปัง ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.5 ล้านไร่ เกินเป้าหมาย 



เมืองมอบหมายตนเป็นประธานบูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ มีวัตถุประสงค์ 

6 ประการ ได้แก่  

 1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง  

 2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 3. การลด PM 2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas)  

 4. การเพิ่มคุณภาพอากาศ  

 5. การอัพเกรดคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 6. การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

(Climate Change) ของโลก 

 รวมท้ังการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตร

อินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล ภายในปี 2565” โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560 

– 2564) มีโครงการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 342 โครงการ เพื่อมุ่งสู่การเพิ่ม

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 

80,000 ราย รวมถึงมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

 ซึ่งปรากฏว่าในปี 2564 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ภาครัฐและ

ภาคเอกชน) อยู่ที ่ 1.51 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จำนวน 95,752 ราย เกินกว่า

เป้าหมายที่กำหนดไว้และกระทรวงเกษตรฯ.กำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 

พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหาร

จัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ 3) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง

เกษตรอินทรีย์ และ 4) พัฒนาการตลาด และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

 ท้ังนี้ ในปี 2565 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 851.10 ล้านบาท ดำเนินการ

ขับเคลื ่อนเกษตรอินทรีย์ รวม 94 โครงการ ประกอบด้วย แผนการส่งเสริม วิจัย พัฒนา

นวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี ่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวม 48 โครงการ 

งบประมาณ 176.83 ล้านบาท  พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ รวม 21 

โครงการ งบประมาณ 552.00 ล้านบาท และพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ รวม 25 โครงการ งบประมาณ 122.27 ล้านบาท” 

 สำหรับการสัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง ภายหลังสถานการณ์ covid -19 สู่ความปกติ

ถัดไป (Next Normal) เป็นการสัมมนาออนไลน์ จัดโดยกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึง

นโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมในเมืองที่มีบทบาทสร้างความมั่นคงทางอาหารของคน

เมือง 

 รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน 

เพิ่มความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจของชุมชนเมืองเป็น



พื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  ผู ้เข้าร่วมฟังการสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่ภาครัฐท่ี

รับผิดชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์  เกษตรกร และประชาชนท่ีสนใจในการผลิตสินค้าอินทรีย์และทำ

เกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน จำนวน 280 คน 

 นอกจากนี้ ยังมีวิทยาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุล (ฝ่ายเกษตร) 

ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส บรรยายเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ในเมืองกรณีศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา” รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “กินอย่างไรไกลโรค สู่ 

Next Normal” นายวีระ สรแสดง จาก Res-Q farm ฟาร์มแห่งแรงบันดาลใจ เกษตรไร้ขีดจำกัด 

และนายชารีย์ บุญญวินิจ จากฟาร์มลุงรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร บรรยายเรื่อง “Success 

case : เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีคนเมือง” รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีชุมชน

เมืองยุค Next Normal” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายอนันตโชค ศักด์ิสวัสด์ิ ผู้จัดการเครือข่าย

ธนาคารอาหารประเทศไทย นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก และกรรมการผู้จัดการบริษัท ฉมา 

จำกัด และนายชาคริต โภชะเรือง กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ 


