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ภำคกำรเกษตรของไทยมีแนวโน้มในกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต พื ช สู ง ขึ้ น โดยสั ง เกตได้ จ ำกปริ ม ำณและ
มูลค่ำกำรนำเข้ำปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญเพิ่มขึ้นจำนวนมำกทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ควรตระหนั กและช่วยเหลื อเกษตรกรในกำรลดต้น ทุนกำรผลิ ตลง
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมำยให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดำเนินกำรและเร่งขับเคลื่อน “โครงกำรสนับสนุนกำรผลิ ต
หรือจัดหำปุ๋ยสั่ งตัด ผ่ ำนสถำบั นเกษตรกร” ตำมมติ คณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยปฏิรูปกำรใช้ปุ๋ย
ของเกษตรกร โดยให้ควำมสำคัญกับกำรใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธำตุอำหำรพืช
เหมำะสม ตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจำกจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยที่ส่งผลต่อคุณภำพและปริมำณของผลผลิ ต
ที่จะได้รับแล้ว ที่สำคัญยังสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตให้กับเกษตรกร
ได้ ค่ อ นข้ ำ งมำก และส่ ง ผลต่ อ กำรช่ ว ยเพิ่ ม รำยได้ ข องเกษตรกร
ในที่สุด (ขุนเกษตรำ, 2562, น. 8) โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ที่ปุ ๋ย เคมีป รับ รำคำสูง ขึ ้น และมีแ นวโน้ม จะสูง มำกขึ ้น ต่อ เนื ่อ ง
ส่งผลกระทบให้ต้นทุนกำรผลิตกำรเกษตรสูงเพิ่มขึ้น เกษตรกรสูญเสีย
รำยได้จำกต้นทุ นที่ สู งขึ้นและผลผลิ ตที่ล ดลง ด้ว ยเหตุนี้ แนวทำง
กำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำปุ๋ยเคมีแพง และควรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนต่อไป
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สถานการณ์ปุ๋ย
ในปี 2564 รำคำปุ๋ย เคมีใ นตลำดโลกได้ป รับ ตัว สูง ขึ้น ส่งผลให้ร ำคำปุ๋ย ในไทยปรับ ตัว สูง ตำม
และเมื่อ เกิดสงครำมรัสเซีย -ยูเครน รัสเซีย ได้ระงับกำรส่งออกปุ๋ย ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2565 เป็นต้นมำ
ส่งผลให้รำคำปุ๋ยในไทยปรับตัวสูงมำกยิ่งขึ้น นำไปสู่ปัญหำปุ๋ยเคมีแพง
ตารางที่ 1 รำคำปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับขำยส่งกรุงเทพฯ ปี 2560-2565
สูตรปุ๋ย

2560
(เฉลี่ย)
21-0-0 6,658
46-0-0 10,205
16-20-0 11,950
16-16-8 12,839
15-15-15 16,125
13-13-21 16,621

2561
(เฉลี่ย)
6,472
10,764
12,131
12,828
15,831
16,882

2562
(เฉลี่ย)
6,506
11,071
11,950
12,756
15,331
15,913

2563
(เฉลี่ย)
6,461
10,117
11,714
12,453
15,097
16,063

2564
(เฉลี่ย)
8,390
15,386
13,569
14,500
16,536
18,636

2565
(ม.ค.)
15,650
26,000
17,433
19,000
20,967
19,500

2565
(ก.พ.)
15,650
25,000
17,433
19,000
20,350
22,500

หน่วย : บำท/ตัน
2565 2565
(มี.ค.) (เม.ย.)
16,400 16,750
28,000 32,250
18,250 24,500
19,800 23,750
22,900 27,250
19,500
-

หมายเหตุ: ข้อมูลปัจจัยกำรผลิตจำกสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สืบค้นจำก https://www.oae.go.th/
view/1/ปัจจัยกำรผลิต/TH-TH
ตารางที่ 2 รำคำปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับขำยปลีกท้องถิ่น ปี 2560-2565
สูตรปุ๋ย

2560

2561

2562

2563

2564

21-0-0
46-0-0
16-20-0
16-16-8
15-15-15
13-13-21

8,255
11,313
13,338
14,035
16,975
18,331

8,377
11,872
13,299
13,942
17,010
18,428

8,040
12,276
13,104
13,780
16,755
18,454

7,862
11,486
12,815
13,431
16,214
18,020

8,666
13,541
13,246
13,676
16,220
18,097

2565
(ม.ค.)
12,480
21,210
15,865
15,875
19,985
21,508

2565
(ก.พ.)
13,442
22,100
16,087
16,504
20,502
22,124

หน่วย : บำท/ตัน
2565 2565
(มี.ค.) (เม.ย.)
13,233 14,738
22,165 25,737
15,967 17,685
16,630 17,470
21,202 24,288
22,472 24,376

หมายเหตุ: ข้อมูลปัจจัยกำรผลิตจำกสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สืบค้นจำก https://www.oae.go.th/
view/1/ปัจจัยกำรผลิต/TH-TH
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ปัจ จุบัน ปุ๋ย เคมีป รับ รำคำสูงขึ้น มำก โดยเฉพำะปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ที่เรียกกันว่ำ ปุ๋ยไนโตรเจน
หรือปุ๋ยยูเรียได้เพิ่มขึ้นสูงมำก ซึ่งในปี 2563 รำคำขำยส่งกรุงเทพฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 6,658 บำทต่อตัน แต่ในเดือนเมษำยน
ปี 2565 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 251 เป็น 16,750 บำทต่อตัน รวมถึงรำคำปุ๋ยขำยปลีก ท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้นเกือบ
สองเท่ำตัว ซึ่งในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,862 บำทต่อตัน แต่ในเดือนเมษำยน ปี 2565 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 187
เป็น 14,738 บำทต่อตัน
ปุ๋ยเคมีถือเป็นต้นทุนสำคัญในกำรเพำะปลูกพืช จำกข้อมูลปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจำก
5 พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบว่ำ พืชที่ใช้ปุ๋ยเคมีมำกคือ ปำล์มน้ำมัน
ใช้ปุ๋ยเคมี 120 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำเป็น ยำงพำรำ อ้อย มันสำปะหลัง และข้ำวเปลือก ใช้ปุ๋ยเคมี 76 63 41
และ 30-49 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมลำดับ รำคำปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ต้นทุนปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในปี 2565
ปรับเพิ่มขึ้นกว่ำ 92% จำกปี 2564 และหำกคิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะพบว่ำ พืชที่ต้นทุนปุ๋ยเคมีเพิ่มมำกที่สุด
คือ ปำล์มน้ำมัน คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1,495 บำทต่อไร่ (จำก 1,625 บำทต่อไร่ในปี 2564 เป็น 3,120 บำทต่อไร่
ในปี 2565) รองลงมำ ได้แก่ ยำงพำรำ อ้อย มันสำปะหลัง และข้ำวเปลือก โดยต้นทุนปุ๋ยเคมีในปี 2565
จะเพิ่มขึ้นจำกปี 2564 เท่ำกับ 947 785 511 และ 492 บำทต่อไร่ ตำมลำดับ นับเป็นต้นทุนที่จะส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้สุทธิของเกษตรกรให้ล ดลงได้ (ttb analytics คำดรำยได้เกษตรกร 5 พืช เศรษฐกิจ ปี 2565
โต 16.1%, 2565)
ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ มหำวิท ยำลั ย หอกำรค้ ำ ไทย ได้ ร ำยงำนว่ำ ปุ๋ ย เป็ น สั ด ส่ ว น
โดยเฉลี่ย ร้อ ยละ 15 ของค่ำใช้จ่ำ ยของสิน ค้ำ เกษตรทั้งหมดของไทย จำกรำคำปุ๋ย ที่ป รับ ตัว สูง ขึ้น มำก
ประเมิ น ค่ ำใช้ จ่ ำยรวมที่ เกษตรกรไทยต้ อ งจ่ำ ยค่ ำปุ๋ ย เพิ่ ม ปี นี้ จ ะตกประมำณที่ 1.1 แสนล้ ำนบำท ทั้ งนี้
กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกใช้ปุ๋ยมำก และจำกรำคำที่ปรับตัวสูงขึ้นใน 5 อันดับแรก ได้แก่
ข้ำว คำดมีค่ำใช้จ่ำยปุ๋ยเพิ่มขึ้น 69,000 ล้ำนบำท ตำมด้วย อ้อย 44,000 ล้ำนบำท ยำงพำรำ 29,000 ล้ำนบำท
ปำล์มน้ำมัน 36,000 ล้ำนบำท และข้ำวโพด 18,000 ล้ำนบำท ที่เหลือเป็นพืชอื่น ๆ เช่น มันสำปะหลัง
ผัก ผลไม้ และสินค้ำเกษตรอื่น ๆ (รัสเซียดันปุ๋ยโลกพุ่ง 200% เกษตรกรควักเพิ่มแสนล้ำน ข้ำว-อ้อย-ยำง
กระอัก, 2565, น. 11)
แม่ปุ๋ยเคมีที่เป็นหลักสำคัญ 3 ตัว ได้แก่ แม่ปุ๋ยไนโตรเจน แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม และแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ทั้ง นี้ แม่ปุ๋ย ไนโตรเจน มีสัด ส่ว นนำเข้ำ ร้อ ยละ 43.8 หรือ ปีล ะ 2.5 ล้ำ นตัน มูล ค่ำ 20,000 ล้ำ นบำท
ขณะที่แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม สัดส่วนนำเข้ำ ร้อยละ 12 หรือปีละ 700,000 ตัน มูลค่ำกว่ำ 7,000 ล้ำนบำท
ส่วนแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ไทยผลิตใช้ได้บ้ำง จึงนำเข้ำเพียงร้อยละ 0.1 หรือปีละ 5,000 ตัน มูลค่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท
(วุฒิ สรำ, 2565, น. 9)
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สาเหตุปุ๋ยเคมีแพง
1. ในช่วงปี 2563-2564 รำคำปุ๋ยเคมีมีกำรปรับขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง จำกสำเหตุหลำยประกำร ได้แก่
1) สภำพอำกำศที่ เอื้ ออำนวยต่อกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้ มีค วำมต้องกำรใช้ปุ๋ ย มำกขึ้น 2) รำคำผลผลิ ต
ทำงกำรเกษตรในตลำดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 3) กำรกำหนดนโยบำยควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรของแต่ละประเทศ
4) นโยบำยกำรชะลอกำรส่งออกปุ๋ยเคมีของประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ ตั้งแต่กลำงปี 2564 5) วิกฤตรำคำ
พลังงำนน้ำมัน ส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตปุ๋ยไนโตรเจน 6) วิกฤตกำรขนส่ง
(Logistic) ระหว่ำงประเทศส่งผลให้ค่ำขนส่งสินค้ำทำงเรืออยู่ในระดับรำคำสูง และ 7) ควำมผันผวนของค่ำเงิน
ในตลำดโลก (สมำคมกำรค้ำปุ๋ยและธุรกิจกำรเกษตรไทย, ม.ป.ป.)
2. รำคำปุ๋ยเคมีปรับสูงมำกขึ้นหลังเกิดสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ในเดือนมีนำคม 2565 โดยสำนักงำนนโยบำย
และยุท ธศำสตร์กำรค้ำ ได้ศึก ษำวิเครำะห์ ส ำเหตุที่ปุ๋ยเคมีแพงเพรำะได้รับ ผลกระทบจำกควำมขัด แย้ง
รัสเซีย-ยูเครน โดยสำเหตุที่รำคำสูตรปุ๋ยสูงขึ้นมำจำกก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยไนโตรเจน
มีร ำคำสู งขึ้ น ส่ งผลให้ รำคำปุ๋ ย ไนโตรเจนสู งขึ้ น และรัส เซี ยผู้ ส่ งออกปุ๋ ย เคมีอั น ดับ หนึ่ งของโลกได้จำกั ด
กำรส่ งออกปุ๋ ยไนโตรเจน ตั้งแต่เดือนธัน วำคม 2564 เพื่ อควบคุมเงินเฟ้อ และป้ องกันกำรขำดแคลนปุ๋ ย
ในประเทศ จำกนั้นเดือนมีนำคม 2565 หลังเกิดสงครำมรัสเซีย -ยูเครน รัสเซียระงับกำรส่งออกปุ๋ย รวมทั้ง
จีนส่งออกปุ๋ยน้อยลง จึงส่งผลให้รำคำปุ๋ยทั่วโลกรวมทั้งไทยปรับตัวสูงขึ้น และยังทำให้ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตร
และอำหำรสูงเพิ่มขึ้น (เปิด 3 แผนแก้ปมปุ๋ยรำคำแพง, 2565, น. 8) ทั้งนี้ เมื่อปลำยปี 2564 ก่อนสงครำม
รัสเซีย-ยูเครน รัสเซียได้จำกัดโควตำกำรส่งออกปุ๋ย เพื่อให้ปุ๋ยเพียงพอใช้ในประเทศและไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน
จำกรำคำปุ๋ย ส่งผลให้รำคำปุ๋ยยูเรียในตลำดโลกปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60-70 และรำคำไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20-25 และเมื่ อ ต้ น เดื อ นมี น ำคม 2565 หลั งสงครำมเกิ ด ขึ้ น รัส เซี ย ได้ ห้ ำ มส่ งออกปุ๋ ย
ไปตลำดโลก โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยัง 48 ประเทศที่ถูกระบุไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย ทำให้รำคำปุ๋ยทั่วโลก
ปรับขึ้นอีกทันที จำกรัสเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยอันดับต้น ๆ ของโลก ขณะเดียวกันยูเครนก็ห้ำมส่งออกปุ๋ย
เพื่อเก็บไว้ทำกำรเกษตรในประเทศ ที่ฤดูกำรเพำะปลูกของยูเครนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงพฤษภำคมของทุกปี
ส่วนจีนก็ส่งออกปุ๋ยลดลงเพื่อเก็บไว้ใช้ในประเทศ ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ส่งผลให้ปุ๋ยในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้น
โดยในเดือนเมษำยน 2565 รำคำปุ๋ยยูเรีย และรำคำไดแอมโมเนียมฟอสเฟต เพิ่มจำก 400 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน
และ 500 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มเป็น 1,200 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน และ 1,300 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ตำมลำดับ
หรือ เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 160-200 (รัส เซีย ดัน ปุ๋ยโลกพุ่ง 200% เกษตรกรควัก เพิ่ มแสนล้ำน ข้ำว-อ้อ ย-ยำง
กระอัก, 2565, น. 11) กำรที่นำนำชำติคว่ำบำตรรัสเซียและเบลำรุส ส่งผลให้รำคำปุ๋ยทั่วโลกทะยำนขึ้นสูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์ เพรำะทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งผลิตและส่งออกรำยใหญ่ของโลก ในเดือนมีนำคม 2565
ดัชนีรำคำปุ๋ยจำก Green Markets North America Fertilizer Price Index เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 สูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จำกเดือนกุมภำพันธ์ 2565 นอกจำกนี้ ข้อมูลจำก CRU บริษัทที่ปรึกษำ
ด้ำนสินค้ำโภคภัณฑ์ของอังกฤษ ระบุว่ำ รำคำแม่ปุ๋ยสำคัญ เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจน โปแตช ยูเรีย ฟอสเฟต
ซัลเฟต และไนเตรท เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 30 จำกช่วงต้นปี 2565 สูงสุดนับจำกช่วงวิกฤตกำรเงินในปี 2551
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ขณะที่ยูเรียอยู่ที่ตันละ 880 ดอลลำร์สหรัฐ สูงสุดในรอบ 34 ปี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 จำกตันละ 182 ดอลลำร์สหรัฐ
ในปี 2564 (พำณิชย์ปล่อยผีปุ๋ยขึ้นรำคำ!, 2565, น. 8)
แนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีแพง
เนื่องจำกไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรสำคัญของโลก รำคำปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบ
ทำงอ้อมต่อภำวะเงินเฟ้อของไทย ทำให้ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
ดังนั้นรัฐบำลจึงให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำปุ๋ยเคมีแพง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ได้กำกับ และสั่ง กำรให้มีก ำรแก้ไ ขปัญ หำอย่ำ งเร่ง ด่ว น ซึ่ง ได้ สั่ง กำรให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงพำณิชย์ สำรวจปริมำณปุ๋ยที่มีอยู่ในสต็อกและกำรจัดหำปุ๋ยเพิ่มเติมให้เพียงพอ และเร่งประสำนงำน
กับภำคเอกชนที่ ประกอบธุรกิจนำเข้ำเพื่อหำหนทำงนำเข้ำ ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมให้ได้มำกที่สุด และรำคำปุ๋ยเคมี
ที่จำหน่ำยในประเทศต้องเป็นรำคำที่เกษตรกรสำมำรถรับภำระได้ ดังนั้นแนวทำงที่เป็นไปได้ คือรัฐบำล
จะหำแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรรำยย่อย โดยให้เกษตรกรรับผิดชอบตำมรำคำจริงที่ยอมรั บได้ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร หรือสร้ำงควำมเดือดร้อนจนเกินไปนัก ทั้งนี้ ในกำรดำเนินงำน
จะต้องไม่เปิดโอกำสให้มีบุคคล หรือกลุ่มใดเข้ำมำหำผลประโยชน์ หรือนำเข้ำปุ๋ยที่ไม่มีคุณภำพ นอกจำกนี้
รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเคมีแบบ “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อลดควำมสิ้นเปลืองแก้ปัญหำปุ๋ยเคมีรำคำแพง
และส่งเสริมกำรทำ “เกษตรปลอดภัย” เพื่อเตรียมเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ "เกษตรอินทรีย์" ในอนำคต จึงต้องเร่งวิจัย
พัฒนำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพมำใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี และสร้ำงผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์ให้ได้มำกที่สุดใน
อนำคต ตรงควำมต้องกำรตลำดโลกที่ให้ควำมสำคัญกับสุขภำพ (ปุ๋ยเคมีแพงเว่อร์..รัฐบำลแก้อย่ำงไร?, 2565,
น. 6)
กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับ 3 สมำคม ผู้ผลิต ผู้จำหน่ำยและนำเข้ำปุ๋ยเคมี
ประกอบด้วย สมำคมกำรค้ำปุ๋ยและธุรกิจกำรเกษตรไทย สมำคมกำรค้ำผู้ผลิ ตปุ๋ยไทย และสมำคมคนไทย
ธุร กิจ เกษตร เพื่อ หำรือ ถึง สถำนกำรณ์ปุ๋ย เคมี แ ละกำรปรับ ขึ้น รำคำปุ๋ย เคมีต ำมต้น ทุน วัต ถุดิบ ที่สูงขึ้น
โดยกรมกำรค้ำภำยในได้ขอให้ผู้ประกอบกำรส่งต้นทุนรำคำปุ๋ยเคมีและสินค้ำคงคลังมำให้พิจำรณำ ซึ่งจะพิจำรณำ
ตำมต้นทุนที่แท้จริง และจะอนุญำตให้ปรับขึ้นรำคำตำมต้นทุนเท่ำนั้น ไม่ได้อนุญำตให้ปรับขึ้นเท่ำกันหมดทุกรำย
และทุกสูตรปุ๋ยเคมี เพรำะผู้ประกอบกำรแต่ละรำยและปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดมีต้นทุนไม่เท่ำกัน และไม่อนุญำต
ให้ปรับขึ้นรำคำสำหรับสินค้ำคงคลังที่มีต้นทุนต่ำกว่ำเหลืออยู่ อีกทั้ง กำรปรับขึ้นรำคำปุ๋ยเคมีตอ้ งไม่เป็นภำระ
กับเกษตรกรมำกเกิน ไป ขณะที่ผู้ประกอบกำรยังประกอบธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งทุกอย่ำงจะต้องสมเหตุสมผล
เพรำะหำกไม่ให้ขึ้นรำคำจะมีปัญหำปุ๋ยเคมีขำดแคลนตำมมำ นอกจำกนี้ กรมกำรค้ำภำยในยังขอควำมร่วมมือ
ให้ทั้ง 3 สมำคม ผู้ผลิต ผู้จำหน่ำยและนำเข้ำปุ๋ยเคมี ช่วยดูแลสมำชิก หำกพบว่ำผู้ประกอบกำรรำยใดกักตุน
ฉวยโอกำสปรั บ ขึ้ น รำคำ ขอให้ ตั ด สิ ท ธิ์ ไม่ ให้ เป็ น ผู้ จั ด จ ำหน่ ำยอี ก และกรมกำรค้ ำ ภำยในจะด ำเนิ น คดี
ตำมกฎหมำยถึงที่สุดทุกรำย (พำณิชย์ปล่อยผีปุ๋ยขึ้นรำคำ!, 2565, น. 8)
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กำรกำหนดสินค้ำประเภทปุ๋ยในปัจจุบัน
1) ปุ๋ยเป็นสินค้ำควบคุม ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2564 เรื่อง กำรกำหนดสิ น ค้ำและบริกำรควบคุม ได้กำหนดให้ “ปุ๋ย” หมวดปัจจัยทำงกำรเกษตร
เป็นสินค้ำควบคุมต่อไป เพื่อดูแลป้องกันกำรกำหนดรำคำซื้อ รำคำจำหน่ำยหรือกำรกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรค้ำอันไม่เป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564
2) ผู้ ป ระกอบธุรกิจ ปุ๋ย เคมีมีห น้ ำที่ต้องแจ้งรำคำ ปริมำณ สถำนที่เก็บ และรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ปุ๋ยเคมี ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2564 เรื่อง กำรแจ้งรำคำ
ปริมำณ สถำนที่เก็บ และรำยละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ได้กำหนดมำตรกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรำคำ ปริมำณ
สถำนที่เก็บ และรำยละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (ไม่หมำยควำมรวมถึงปุ๋ยชนิดน้ำ) เพื่อให้รำคำเป็นธรรมและเหมำะสม
กับคุณภำพ มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอกับควำมต้องกำรในรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย
โดยเฉพำะเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ได้เสนอกำรแก้ไขปัญ หำปุ๋ย เคมีแพง ดังนี้ (เปิด 3 แผน
แก้ปมปุ๋ยรำคำแพง, 2565, น. 8)
ระยะสั้น ควรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในสัดส่วนที่เหมำะสม และใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทนให้ มำกขึ้น และควรกระจำยแหล่งนำเข้ำ โดยอำจนำเข้ำจำกอำเซียนมำกขึ้น และหำแหล่งนำเข้ำ
แม่ปุ๋ยแหล่งใหม่เพิ่มเติม เช่น ตุรกี (แม่ปุ๋ยไนโตรเจน) และบรำซิล (แม่ปุ๋ยโปแตสเซียม)
ระยะกลำง ควรส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศให้มำกขึ้น และใช้วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง
จำกวัตถุดิบกำรเกษตรมำทำปุ๋ย
ระยะยำว ควรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้ำหมำยกำรผลิต
และกำรใช้ ในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ส่ งเสริ ม ตลำดสิ น ค้ ำ อิ น ทรีย์ สร้ ำ งควำมโปร่ งใสด้ ำนข้ อ มู ล ให้ ต ลำดปุ๋ ย
ภำยในประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรใช้กับปริมำณปุ๋ยภำยในประเทศ โดยอำจมีกำรแจ้งเตือน
สต๊อกล่วงหน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่เกิดกำรกักตุนหรือปรับเพิ่มรำคำ
ทั้งนี้ กำรแก้ไขปัญหำปุ๋ยเคมีแพง ด้วยแนวทำงส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยสั่งตัด ปุ๋ยรำยแปลง ปุ๋ยเฉพำะพื้นที่ โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับควำมสนใจและกำรตอบรับจำกนักวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรอย่ำงมำก เพรำะเป็นแนวทำง
แก้ปัญหำปุ๋ยเคมีแพงในระยะยำวอย่ำงยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ปุ๋ยสั่งตัดแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีแพง
แต่เดิมกำรให้คำแนะนำกำรใช้ปุ๋ยของกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกำรแนะนำ
ตำมสภำพดิน โดยใช้สีดิน หรือ เนื้อ ดิน เป็น เกณฑ์ เนื่อ งจำกข้อ มูล ต่ำ ง ๆ เกี่ย วกับ ดิน มีจำกัด เกษตรกร
หรือเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรเกษตรมีข้อมูลเพียงสีดินหรือสัมผัสเนื้อดินเพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของดินว่ำเป็นดินเหนียว
ดินร่วน หรือดินร่วนปนทรำย สีของดินเป็นสีแดง สีน้ำตำล หรือสีดำ เป็นต้น ต่อมำในปี 2548 กรมวิชำกำรเกษตร
มีกำรรวบรวมผลกำรวิจัยทำงด้ำนดิน และปุ๋ยแล้ วกำหนดแนวทำงกำรใช้ปุ๋ยกั บพืชเศรษฐกิจเป็นแนวทำง
กำรให้คำแนะนำโดยใช้ผลกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรหลักในดิน ได้แก่ ปริมำณอินทรีย์วัตถุในดินซึ่งจะสะท้อน
ปริมำณไนโตรเจนในดิน ปริมำณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมำณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่อพืช
3 กลุ่ม คือ พืชไร่ (ข้ำว ข้ำวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และถั่ว) ไม้ผล (ทุเรียน ลำไย มังคุด เงำะ มะม่วง ส้ม
ลิ้นจี่ สัปปะรด และมะพร้ำว) ผักและพืชอื่น ๆ ออกเป็นเอกสำรเผยแพร่เพื่อใช้เป็นคำแนะนำกำรใช้ปุ๋ยในยุคนั้น
ต่อมำเมื่อมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ดินทำงเคมีที่สะดวก รวดเร็ว เกษตรกรสำมำรถส่งตัวอย่ำงดินของตน
ไปทำกำรวิเครำะห์ทำงเคมีได้ทั้งที่หน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชน นอกจำกนั้นมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ยังได้พัฒนำชุดทดสอบ เอ็น พี เค ในดินแบบรวดเร็วเป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกรในกำรวิเครำะห์ดินด้วยตนเอง
ได้ทรำบผลกำรวิเครำะห์ภำยใน 1 ชั่วโมง แต่ผลกำรวิเครำะห์แบบรวดเร็วจะมีควำมละเอียดน้อยกว่ำกำรวิเครำะห์
จำกห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำน (อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. 2557, น. 48-49) จึงเข้ำสู่แนวทำงในกำรจัดกำรดิน
และปุ๋ย ในยุค ปัจ จุบัน ที่ทัน สมัย มำกขึ้น คือ กำรแนะนำให้ใ ช้สูต รปุ๋ย และปริม ำณปุ๋ย เฉพำะพื้น ที่นั้น ๆ
ที่ ไ ด้มีกำรวิเครำะห์ดินมำแล้ว วิธีกำรแบบนี้ เรียกว่ำ ปุ๋ยรำยแปลง หรือ ปุ๋ยสั่งตัด และนิยมใช้กับปุ๋ยเคมี
เพรำะกำหนดสูตรปุ๋ยได้แม่นยำตรงตำมกำรคำนวณกำรใช้ปุ๋ยได้ดี ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินกำรและเร่งขับเคลื่อน “โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตหรือจัดหำ
ปุ๋ยสั่งตัดผ่ำนสถำบันเกษตรกร” เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยปฏิรูปกำรใช้ปุ๋ยของเกษตรกร โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธำตุอำหำรพืชเหมำะสม ตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดินในแต่ละพื้นที่ (ขุนเกษตรำ, 2562, น. 8)
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนมำกพยำยำมลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีลงเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต โดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
แต่ถ้ำเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีน้อยเกินไปผลผลิตที่ได้จะลดลงไปด้วย ดังนั้น เกษตรกรจึงควรรู้จักทรัพยำกรดิน
และกำรเลือกใช้ปุ๋ยอย่ำงเหมำะสมทั้งชนิดและปริมำณ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรผลิตและป้องกันปัญหำ
ดินเสื่อมโทรม เนื่องจำกลักษณะดินในกำรเพำะปลูกพืชมีมำกมำยหลำยร้อยชุดดิน แต่ละชุดดินมีศักยภำพ
ในกำรให้ผลผลิตพืชแตกต่ำงกัน กำรใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัดจึงเป็นกำรใช้ควำมรู้ในทรัพยำกรดินและกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ ด้วยกำรนำข้อมูล ชุดดิน พืชที่เพำะปลูก กำรจัดกำรดิน รวมทั้งผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์
มำคำนวณในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมกำรปลูกพืชที่สลับซับซ้อน แต่ทำให้ง่ำยสำหรับเกษตรกรที่จะนำไปใช้
ซึ่งเกษตรกรจะได้คำแนะนำกำรจัดกำรดินและกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตรงควำมต้องกำร
ใช้ในปริม ำณที่เพีย งพอ ลดควำมสิ้น เปลือ ง และประหยัด ต้น ทุน กำรผลิต (ทัศ นีย์ อัต ตะนัน ทน์ และ
รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่ำนธรรม, ม.ป.ป.)
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หลักกำรสำคัญของปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยให้กำรใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตได้ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรตรวจสอบข้อมูลชุดดิน 2) กำรเก็บตัวอย่ำงดินและกำรตรวจสอบ
ธำตุอำหำรพืชในดิน และ 3) กำรใช้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดโดยใช้คู่มือหรือโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งทุกขั้นตอน
เกษตรกรสำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง จำกผลกำรทดลองโครงกำรบูรณำกำรเพื่อลดต้นทุนกำรปลูกข้ำว
ในเขตชลประทำนภำคกลำงที่ใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัด โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และหน่วยงำนอีกหลำยแห่ง
พบว่ำ ชำวนำใส่ปุ๋ย เอ็น และ พี ในปริมำณมำกเกินกว่ำควำมต้องกำรของต้นข้ำว และละเลยกำรใส่ปุ๋ยเคมี
แต่เมื่อเกษตรกรทดลองใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัด ทำให้ได้ผลผลิตข้ำวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ขณะที่ต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีลดลง
241 บำท ค่ำสำรเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลง 178 บำท รวมต้นทุนกำรปลูกข้ำวลดลง 510 บำทต่อไร่ต่อฤดูปลูก
ถ้ำชำวนำภำคกลำงในพื้นที่ 10 ล้ำนไร่ (ปลูกข้ำวปีละ 2 ครั้ง) ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสั่งตัด จะทำให้ต้นทุนกำรปลูกข้ำว
ลดลงประมำณ 10,000 ล้ำนบำทต่อปี ส่วนชำวไร่ข้ำวโพดจะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 35 และผลตอบแทน
สูงขึ้นอีกร้อยละ 41 เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด (ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่ำนธรรม, ม.ป.ป.)
นอกจำกนี้ ยังมีงำนศึกษำหลำยฉบับ พบว่ำกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัด หรือปุ๋ยที่ผสมเองให้มีธำตุอำหำรตรงกับควำมต้องกำร
จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนลง เพรำะข้ำวได้สำรอำหำรที่ต้องกำรและไม่เสียปุ๋ยส่วนเกินที่ไม่จำเป็น
ทำให้พืชทนทำนกับโรคและแมลงได้มำกขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีกำจัดโรคและแมลงได้อีก
สรุปได้ว่ำ กำรใช้ปุ๋ยเคมีแบบปุ๋ยสั่งตัดให้ถูกต้องและเหมำะสม ซึ่งเป็นแนวทำงกำรจัดกำรดินและ
ปุ๋ ย เฉพำะพื้ น ที่ห รื อแปลงเพำะปลู ก เพื่ อให้ เกิดกำรใช้ปุ๋ ยเคมีได้ถูก ต้องตรงควำมต้องกำรและใช้ปุ๋ ยเคมี
ในปริมำณที่เพียงพอ สำมำรถลดควำมสิ้นเปลือง ประหยัดต้นทุนกำรผลิต และแก้ปัญหำปุ๋ยเคมีแพงในระยะยำว
อย่ำงยั่งยืน
บทสรุปและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ปุ๋ยเคมีนับเป็นปัจจัยกำรผลิตที่สำคัญของกำรปลูกพืชเกษตรไทย ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยตำมปริมำณ
กำรเพำะปลูกพืชเป็นหลัก ประเทศไทยมีสถำนะเป็นประเทศที่ต้องนำเข้ำปุ๋ยเคมีเกือบทั้งหมดและมีแนวโน้มว่ำ
จะมีปริมำณกำรนำเข้ำที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งรำว 2 ใน 3 เป็นกำรนำเข้ำแม่ปุ๋ย และอีก 1 ใน 3 เป็นกำรนำเข้ำ
ปุ๋ยเคมีที่ผสมแล้ว ขณะเดียวกันปุ๋ยที่นำเข้ำได้ปรับรำคำสูงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนนำไปสู่ปัญหำปุ๋ยเคมีแพง
เมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำปุ๋ยเคมีแพง สำมำรถสรุปได้เป็น 2 แนวทำง ดังนี้
1) กำรแก้ไขปัญหำแบบทำงตรง ประกอบด้วย กำรควบคุมรำคำและกำรจำหน่ำยปุ๋ยของกระทรวงพำณิชย์
โดยใช้กฎระเบียบมำกำหนดควบคุม ใช้กลไกทำงกำรตลำดเพื่อรักษำสภำพเศรษฐกิจ และใช้ควำมร่วมมือ
ของผู้ประกอบต่ำง ๆ ในกำรบริหำรสินค้ำปุ๋ยเคมีในตลำด รวมถึงกำรหำแหล่งผลิตปุ๋ยเคมีในต่ำงประเทศเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันปัญหำปุ๋ยเคมีขำดแคลน ล้วนส่งผลทำงบวกในทำงเศรษฐกิจ บรรเทำปัญหำปุ๋ยเคมีแพงโดยไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร รวมทั้งสำมำรถควบคุมปัญหำไม่ให้ขยำยตัวรวดเร็วจนสร้ำง
ควำมเดือดร้อนแก่เกษตรกรและผู้บริโภคมำกเกินไป เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้มีเวลำปรับตัวกับปัญหำ
ปุ๋ยเคมีแพงที่จะเกิดอย่ำงต่อเนื่องต่อไป ซึ่งคำดว่ำปุ๋ยเคมีจะปรับรำคำสูงขึ้นตำมสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
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2) กำรแก้ไขปัญ หำแบบทำงอ้อ ม ประกอบด้ว ยแผนกำรลดต้น ทุน กำรผลิต ของเกษตรกร เช่น
ปรับสัดส่วนกำรใช้ปุ๋ย โดยเปลี่ยนจำกปุ๋ยเคมีมำใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรเพำะปลูกมำกขึ้น และแนวทำงกำรช่วยเหลือ
ด้ำนต้นทุนกำรผลิตของภำครัฐ เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ดินและพืชที่ปลูก
แล้วผสมแม่ปุ๋ยให้ตรงกับสภำพดินและควำมต้องกำรของพืช อย่ำงเหมำะสมพอดี เพื่อส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเคมี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมี และต้นทุนกำรผลิต รวมถึงเป็นกำรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่
ให้สูงขึ้นด้วยนั้น มีข้อควรคำนึงที่สำคัญ คือ กำรนำไปปฏิบัติจริงในกำรส่งเสริมเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรยอมรับ
ในนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดมิใช่เรื่องง่ำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมเผยแพร่อย่ำงเข้มข้น
และต่อเนื่องต่อไป เพรำะว่ำแนวทำงกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มผลผลิต
ต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุนให้ภำคเกษตรไทยมีศักยภำพในกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิต
และสร้ำงรำยได้ในภำคเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสำมำรถรับมือกับควำมผันผวนของรำคำสินค้ำเกษตรได้ รวมถึง
แก้ไขปัญหำปุ๋ยเคมีแพงได้เช่นกัน
กำรควบคุมรำคำและกำรจำหน่ำยปุ๋ยเคมีโดยใช้กฎระเบียบมำกำหนด แล้วใช้กลไกทำงกำรตลำด
เพื่อรักษำสภำพเศรษฐกิจ สำมำรถบรรเทำปัญหำปุ๋ยเคมีแพงโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรมำกเกินไป
ส่วนแนวทำงกำรลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีด้วยกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและมำตรกำรลดต้นทุนกำรผลิต สำมำรถลดควำมสิ้นเปลือง
เพิ่มรำยได้ให้เกษตรกร และแก้ปัญหำปุ๋ยเคมีแพงในระยะยำวได้อย่ำงยั่งยืน

จัดทำโดย
นำยวิริยะ คล้ำยแดง
วิทยำกรชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 2 สำนักวิชำกำร
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5741
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