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ปัดหาเสียง รัฐลุยปุ๋ยถูก ลดค่าใช้จ่ายเกษตรกร ชงครม.สัปดาห์หน้า 

 
"สมคิด" นัดถก “พาณิชย์-เกษตร” วาระพิเศษ เร่งหา
มาตรการลดราคาปุ๋ยลง 30% ให้เกษตรกร จ่อผลักดัน
สหกรณ์การเกษตร 700 แห่งผลิตปุ๋ยเอง ดึง ธ.ก.ส.-เอส
เอ็มอีแบงก์ ปล่อยกู้ เตรียมชงครม. สัปดาห์หน้า 

เมื่อวันที่  7 ธ.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาติดตาม

งานเป็นวาระพิเศษ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยได้เชิญกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มา
หารือร่วมกันในการหาทางดูแลปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามที่ได้รับมอบหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีมติให้หาแนวทางด าเนินการให้ราคาปุ๋ยลดลง 30% จากราคา
ปัจจุบัน ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ ให้สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งอ าเภอละ 1 แห่ง หรือประมาณ 700 แห่ง
ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยสั่งตัด (ปุ๋ยที่ใช้เฉพาะกับแต่ละพื้นที่) และปุ๋ยผสม และกระจายให้กับ
สมาชิก รวมถึงใช้กลไกร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดจ าหน่ายปุ๋ยส่ังตัด และปุ๋ย
ผสมของสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงปุ๋ยส าเร็จรูป ที่จะประสานกับผู้ผลิตให้จัดส่งมาให้
จ าหน่ายด้วย 

“ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลัก คิดเป็นต้นทุน 30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเกษตรกรกว่า 30 
ล้านคนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อปุ๋ยแบบสินเชื่อ ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงต้องหาทางลดค่าใช้จ่าย โดย
ผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรผลิตปุ๋ยเอง ท าให้ลดต้นทุนผลิตปุ๋ยลงได้ถึง 50% โดยเฉพาะปุ๋ยผสม และเมื่อ
ผลิตปุ๋ยเองได้ เกษตรกรก็จะซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกลง พร้อมกับส่ังการให้กรมการค้าภายใน ศึกษาการก าหนด
เพดานราคาขายปลายทางปุ๋ยทุกประเภทด้วย เพ่ือไม่ให้ราคาสูงเกินสมควร” 

นอกจากนี้ ได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ให้ช่วยปล่อยสินเชื่อในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าเป็นพิเศษ ให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ เพื่อให้เกษตรกรน าไปซื้อปุ๋ย และกรณี
ซื้อผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะมีกลไกในการให้สินเชื่อด้วย ขณะเดียวกันยังได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ว่าสนใจที่จะผลิตปุ๋ยขายในตลาด และอาจจะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหม่ โดยมั่นใจว่าจะผลิตปุ๋ย
ได้ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากวัตถุดิบบางอย่างมีพร้อมอยู่แล้ว 

ทั้งนี้จะน าความคืบหน้าในเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเสนอให้คณะรัฐมนตรี รับทราบในสัปดาห์
หน้า และคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ ทุกอย่างจะเริ่มเห็นผล และเกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยราคาถูก โดยปัจจุบัน
มูลค่าตลาดปุ๋ยเคมีอยู่ที่ 98,000 ล้านบาท หากลดลง 30% จะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้เกือบ 30,000 
ล้านบาท 



อย่างไรก็ตาม ยืนยันการด าเนินการครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการหาเสียง แต่นายกรัฐมนตรีห่วงใยเกษตรกร ที่
ต้องซื้อปุ๋ยในราคาสูงมาก และพยายามหาทางลดต้นทุนปุ๋ยให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก การ
ขายปุ๋ยมีกลไกที่ซับซ้อนมาก จึงต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานจึงจะส าเร็จ 

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า นายสมคิดได้หยิบยกประเด็นใหม่จากการค้าออนไลน์ที่ขยายตัว ท าให้
กลไกการค้าเปล่ียนรูปแบบมาก และการค้าขายแบบดั้งเดิม ชะงักไปหมด และไม่มีที่ให้อยู่รอดได้ ถ้าไม่
ปรับตัว จึงได้มอบหมายให้กระทรวงฯ ไปท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการรับมือและ
ยกระดับร้านค้ารายย่อย ร้านโชห่วย รวมถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้เข้มแข็งให้ได้ โดยมีเป้าหมาย 200,000-
300,000 

“รองนายกฯ เอาข้อมูลมาให้ดู ท่านมาส่งสัญญาณ บอกว่า มีบริษัทขนส่งบริษัทเดียว เมื่อก่อนส่ง
พัสดุ 70,000-80,000 ชิ้นต่อวัน แต่มาวันนี้ส่งเป็น 1 ล้านชิ้นต่อวัน เพราะการค้าออนไลน์ ท าให้ค้าขาย
ดั้งเดิมชะงักหมด และได้มอบให้กระทรวงท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับร้านค้าให้ค้าขาย
ออนไลน์ได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันไปแล้วว่าจะท าให้เป็นวาระเร่งด่วน และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงฯ ที่ก าลังด าเนินการอยู่” 
 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประชาชาต ิ
ฉบบัวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
"สมคิด" นัดหารือ 2 กระทรวง พาณิชย์-เกษตร หามาตรการลดราคาปุ๋ย 

 
“สมคิด” นัดหารือ 2 กระทรวง พาณิชย์-เกษตร 

หามาตรการลดราคาปุ๋ย ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
เป้าหมายลดลง 30% พร้อมเสนอ ครม สัปดาห์หน้า 
ขณะที่การค้าออนไลน์ที่โต กระทบการค้าปกติ เร่งหางบ
สนับสนุนสินเชื่อ 1 หมื่นล้านยกระดับร้านโชห่วย ธงฟ้า 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า การประชุมครั้ง
นี้ร่วม 2 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นการค้าออนไลน์เข้ามา
เริ่มมีผลกระทบต่อการค้าปกติ และการหาทางดูแลปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามที่ได้รับมอบหมายจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เร่งรัดมา เป้าหมายต้องการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ให้ได้ 30% และลดราคาปุ๋ยให้ได้ 30% พร้อมสรุปมาตรการเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) 
สัปดาห์หน้า 

เบื้องต้น ที่ประชุมเห็นชอบในการหามาตรการลดราคาปุ๋ยให้ได้ 30% จากราคาในปัจจุบัน โดยมี
แนวทางร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ใช้สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งอ าเภอละ 1 แห่ง หรือประมาณ 700 แห่ง 
เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยส่ังตัด และปุ๋ยผสม เพ่ือกระจายให้กับสมาชิก ส่วนนอกสมาชิกจะใช้กลไกร้านค้ธง



ฟ้าประชารัฐที่มีอยู่ 3 หมื่นแห่ง เป็นจุดจ าหน่ายปุ๋ยส่ังตัด ปุ๋ยผสม รวมถึงปุ๋ยส าเร็จรูป ที่กระทรวงพาณิชย์ 
จะประสานกับผู้ผลิตให้จัดส่งมาให้จ าหน่ายในราคาถูก 

แต่ทั้งนี้ ด้วยความที่ส่วนใหญ่เกษตรกรซื้อปุ๋ยด้วยเงินสินเชื่อเป็นหลัก ที่ประชุมเห็นชอบให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านสินค้าเชื่อให้สามารถซื้อผ่านสหกรณ์และร้านธงฟ้าด้วย 
ส าหรับเง่ือนไขการซื้อหรือขั้นตอนอาจจะต้องมีการพิจารณารูปแบบต่อไป 

“ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลักของการผลิตสินค้าเกษตรทั้งข้าว พืชสวน พืชไร่ของเกษตรกรที่มีอยู่กว่า 
30 ล้านคนทั่วประเทศ ปัจจุบันการจ าหน่ายปุ๋ยยังมีกลไกที่ซับซ้อน แม้ปุ๋ยจะป็นสินค้าควบคุม แต่ก็ยังหา
มาตรการดูแลล าบาก เนื่องจากปุ่ญมีหลายชนิด ด้านกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน หา
มาตรการในการดูแลราคาปุ๋ยปลายทางไม่ให้เกินราคาเป้าหมาย หรือราคาสูงสุดที่ก าหนดของแต่ละประเภท
จะด าเนินการอย่างไรได้บ้าง” 

ปัจจุบันปุ๋ยที่ใช้ในพืชเกษตรมีอยู่ 3 ประเภท เช่น ปุ๋ยส าเร็จรูป ปุ๋ยส่ังตัดโดยปุ๋ยชนิดนี้รัฐบาลการ
รณรงค์ในการใช้ และปุ๋ยผสม ที่เกษตรกรสามารถท าเองได้ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 50% อย่างไรก็ดี การ
ประชุมร่วมครั้งนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) ด้วย เบื้องต้นแจ้งว่าก าลังศึกษาและสนใจที่
จะผลิตปุ๋ย และอาจจะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหม่ในตลาดด้วย โดยมั่นใจว่าจะผลิตปุ๋ยได้ในราคาที่ถูก เพราะมี
วัตถุดิบบางตัว และในส่วนตัวอื่นก็สามารถน าเข้าเพ่ือมาผสมในการผลิตได้ 

อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานก็จะเร่งหาข้อสรุปและด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนที่จะเสนอ 
ครมในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์ก้จะไปด าเนินการประสาหาร้านค้าธงฟ้าที่มีศักภาพ ก่อนที่ จะไปขอ
อนุญาตในการจ าหน่ายปุ๋ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานผู้ผลิตในการจ าหน่ายปุ๋ยในราคาถูก และ
คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาดปุ๋ยเคมีอยู่ที่ 9.8 หมื่นล้านบาท 
หากลดลง 30% จะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลงได้เกือบ 3 หมื่นล้านบาท 

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการดูแลการค้าที่เติบโตเร็วจากข้อมูลพบว่าบริษัทขนส่งมีการค้า
จาก 7-8 หมื่นล้านชิ้น เป็น 1 ล้านชิ้น ซึ่งโตแบบก้าวกระโดด โดยอาจจะกระต่อการค้าปกติ ประเด็นนี้
กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งในการยกระดับการค้า ร้านธงฟ้า ร้ายโชห่วยที่เป็นเป้าหมายให้โตเป็น 2-3 แสน
ราย จากกว่า 3 หมื่นในปัจจุบัน โดยเป้าหมายคาดจะใช้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในการส่งเสริม ผ่าน
สถาบันทางการเงิน เช่น เอสเอ็มอี แบง๕ ในการช่วยเหลือสินค้า ดอกเบี้ยต่ า และใช้ อูเล่ โมเดลเข้ามา
สนับสนุนให้มีศักยภาพมากขึ้น และมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) รวบรวม
ข้อมูลการค้าออนไลน์ในปัจจุบันด้วย 


