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สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน พฤษภาคม– มิถุนายน 2565

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปุ๋ยเคมี ปี 65: 
ราคา ปริมาณ และผลกระทบ” โดยมี นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์ ผู้แทนจากสมาคมการค้า
ผู้ผลิตปุ๋ยไทย นายกสมาคมฯ คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมี คุณอัษฎางค์ สีหาราช ผู้แทน
เกษตรกรชาวนา ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย คุณมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ เลขาธิการ
สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 7 รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ผู้แทนสถาบันการศึกษา อาจารย์ภาค
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมี ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินรายการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ผ่านระบบออนไลน์ โดย
เวทีสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความเห็นถึงสถานการณ์และข้อปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ปุ๋ยเคมีมีการ
ปรับตัวของราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเป็นเวทีให้ผู้เข่าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและน าเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหา ทั้งนี้ผลของการเสวนาในวันดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

* ขอขอบคุณ คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวขึ้นเป็นจดหมายข่าว (e-newsletter)

ปุ๋ยเคมี ปี 65: ราคา ปริมาณ และผลกระทบ

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปุ๋ยเคมี ปี 65: ราคา ปริมาณ และผลกระทบ”
จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ที่มา: https://www.thairath.co.th, 2565



1. กลุ่มผู้ค้าและผู้ผลิตปุ๋ยเคมี ส าหรับแนวโน้มราคาปุ๋ยในปี 2565 ไตรมาสที่ 2 
ผู้น าเข้าคาดการณ์ว่าราคาแม่ปุ๋ยไนโตรเจนจะมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากการปรับลดราคาของแอมโมเนีย และราคา
แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจะคงที่ แต่ราคาแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอ
ไรด์มีแนวโน้มปรับเพิ่มข้ึน เนื่องจากอุปทานมีจ ากัด 

สืบเนื่องจากวิกฤตพลังงานและความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า ท าให้ผู้ผลิตปุ๋ยในต่างประเทศประสบปัญหา
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากขึ้น แก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตแม่ปุ๋ย (แอมโมเนีย) มีราคาสูงสุดในรอบ 14 ปี 
ท าให้กระทบกับราคาของปุ๋ยไนโตรเจน ส่งผลให้ผู้ผลิตปุ๋ย
ในประเทศประสบปัญหาปุ๋ยราคาสูงและหายาก ต้องใช้
ระยะเวลาในการจองสินค้ายาวนานขึ้น อีกทั้งต้องสั่งซื้อ
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ราคาถูกลง และต้องใช้เงินทุน
มากกว่าเดิมในการน าเข้า นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับ
ผลกระทบจากราคาปุ๋ยที่สูงท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นตาม
ไปด้วย

ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตหลักของเกษตรกร ซึ่ง
ไทยต้องน าเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบร้อยละ 100 
โดยไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 131 ล้านไร่ มีความต้องการใช้
ปุ๋ยเคมี 8.06 ล้านตัน และน าเข้าปุ๋ยเคมี 5 ล้านตัน ปัจจุบัน
ราคาปุ๋ยปรับขึ้นไปถึงร้อยละ 200-300 ขึ้นกับชนิดของแม่
ปุ๋ย และยังไม่มีแนวโน้มลดลง จากสถานการณ์ราคาน้ ามันที่
เพ่ิมข้ึนจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ถึงแม้ว่า
ราคาปุ๋ย ในตลาดโลกจะปรับลดลง แต่จากค่าเงินดอลลาร์ที่
เพ่ิมขึ้นยังคงส่งผลให้ราคาปุ๋ยในประเทศไม่ลดลง ประกอบ
กับหลายประเทศได้จ ากัดการส่งออกปุ๋ยเนื่องจากความ
มั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะจีนที่จ ากัดโควตาการส่งออก
ปุ๋ยไนโตรเจนและหรือฟอสเฟต ท าให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 ถึงร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2564 หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

ประเทศไทยไม่สามารถผลิตสารตั้งต้นในการผลิต
ปุ๋ยเคมีได้ ท าให้ต้องพ่ึงพาการน าเข้าแม่ปุ๋ยกว่าร้อยละ 95 จาก
ทั่วโลก โดยประเทศที่มีก าลังการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ ถึงแม้จะมีก าลังการผลิตมาก แต่
ก็มีความต้องการใช้ในประเทศสูง ท าให้ต้องมีการน าเข้าปุ๋ยเคมี
จากต่างประเทศด้วย ส าหรับประเทศที่มีก าลังการผลิตปุ๋ย
ฟอสเฟตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา โมร็อก
โค รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย และประเทศที่มีก าลังการผลิต
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แคนาดา 
รัสเซีย เบลารุส จีน และเยอรมัน นอกจากนี้ ไทยยังมีการ
น าเข้าแม่ปุ๋ยจากประเทศอ่ืนๆ อาทิ อิสราเอส จอร์แดน ชิลี 
และลาว เป็นต้น

ที่ผ่านมาผู้ผลิตปุ๋ยเคมีของไทยจะเลือกน าเข้าวัตถุดิบ
จากประเทศที่มีภูมิภาคใกล้เคียงและคุณภาพคงที่ โดยปุ๋ยยูเรีย
ส่วนใหญ่จะน าเข้าจากซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ โอมาน มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย เป็นต้น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตน าเข้ามาจาก
จีน แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสน าเข้ามาจากจีน ซาอุดิอาระเบีย และ
รัสเซีย ส าหรับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์จะน าเข้าจากแคนาดา 
เบลารุส อิสราเอล ในปี 2563 และ 2564 ไทยมีการน าเข้าปุ๋ย
เพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าปุ๋ยจะมีราคาสูง เนื่องจากสภาพอากาศ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และพืชเศรษฐกิจมีราคาดี ท าให้
เกษตรกรมีก าลังซื้อปุ๋ยเพ่ิมขึ้น แต่ภาพรวมในปี 2565 พบว่า
การน าเข้าปุ๋ยลดลง โดยเฉพาะฟอสเฟตและโพแทสเซียมคลอ
ไรด์ นอกจากนี้การส่งออกปุ๋ยจากจีนในปี 2565 มีปริมาณ
ลดลง เนื่องจากจีนมีมาตรการจ ากัดการส่งออก ทั้งนี้คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อไทยไปจนถึงปลายปี 2565

ที่มา: สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, 2565

ที่มา: สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, 2565



2. กลุ่มเกษตรกร

เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าผู้ผลิต
ปุ๋ยไทย สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคม
คนไทยธุรกิจเกษตร ได้ร่วมหารือกับกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุน
การผลิตปุ๋ยที่เพ่ิมขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูการเพาะปลูก 
4 เดือน (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565) ผู้ประกอบการได้
เตรียมความพร้อมในการน าเข้าวัตถุดิบและปุ๋ยส าเร็จรูปให้
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ทางสมาคมฯ ขอให้
มั่นใจว่าครึ่งปีแรกจะมีปริมาณปุ๋ยที่เพียงพอกับความต้องการใช้
ในประเทศ ส าหรับครึ่งปีหลังผู้ประกอบการได้มีการทยอย
น าเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยกรมการค้าภายในให้ผู้ประกอบการ
สามารถขึ้นราคาปุ๋ยได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ท าให้เอกชนมี
ความมั่นใจในการน าเข้ามากขึ้น เนื่องจากภาระที่จะต้องแบก
รับต้นทุนน้อยลง จึงมั่นใจได้ว่าปุ๋ยจะไม่ขาดตลาด ทั้งนี้ หาก
ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาตามต้นทุนจริง เกษตรกรอาจไม่
สามารถแบกรับราคาปุ๋ยได้ จึงได้มีการให้องค์ความรู้แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชแต่ละ
ชนิด นอกจากนี้ เห็นควรให้ภาครัฐให้การสนับสนุนในการเพ่ิม
แหล่งเงินทุน/แหล่งเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้

ผลผลิตที่ได้เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเริ่มต้นการผลิต กลุ่ม
เกษตรกรต้องจัดหาปุ๋ยให้สมาชิก โดยพบว่าปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น
จากเมื่อต้นปี 2565 ประมาณ 800 บาทต่อกระสอบ หรือ
อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท ขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกอยู่ที่
กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งราคามีความแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ 
ข้าวเป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยจ านวนมาก ในหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก 
(4 เดือน) จะมีการให้ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ เมื่อข้าวอายุ 25-30 วัน 
เพ่ือบ ารุงรากข้าว และเมื่อข้าวอายุ 55-60 วัน เพ่ือบ ารุง
ท้องข้าว รวมใช้ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ จึงมีผลกระทบต่อ
ต้นทุน จากเดิมต้นทุนการท านา รวมการเตรียมดิน เมล็ด
พันธุ์ สารเคมี และอ่ืนๆ อยู่ที่ 5,000-5,500 บาทต่อไร่ เมื่อ
ราคาปุ๋ยเพ่ิมขึ้น ต้นทุนการท านาก็เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 800 
บาทต่อไร่ ไม่รวมค่าน้ ามัน สารเคมี ฉะนั้น ต้นทุนจะเพ่ิมขึ้น
เป็น 6,000-6,500 บาทต่อไร่  ด้านผลผลิตต่อไร่ของ
ภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน หรือที่ใกล้แหล่ง
ชลประทาน จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยเกษตรกรจะมีรายได้ 5,600 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกร
ยังคงต้องท านาต่อแม้จะขาดทุน เนื่องจากพ้ืนที่เหมาะสม
กับการท านา แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืช
ใช้น้ าน้อย หรือพืชหลังนาใช้ปุ๋ยน้อย แต่เกษตรกรไม่ได้มี
ความช านาญในการปลูกพืชทุกชนิด ด้านปริมาณปุ๋ยคาดว่า
มีเพียงพอ แต่เกษตรกรไม่มีเงินซื้อ ต้องคิดวิธีการให้ปุ๋ยและ
ลดต้นทุนของตัวเอง ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ด้วย
สถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ จึงเป็นปัญหาส าคัญ 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติเรื่องข้าว ปี 2563-2567 ที่ตั้ง
เป้าจะลดต้นทุนการท านา จาก 6,000 บาทต่อไร่ เป็น 
3,000 บาทต่อไร่ มีความเป็นไปได้ยากในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

กรณีของข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวจ าหน่ายให้กับเกษตรกรมีจ านวน 2,470 ศูนย์ กระจายอยู่
เกือบทุกต าบลทั่วประเทศ มีภารกิจหลักคือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้  พันธุ์ข้าวที่
กรมการข้าวผลิตขึ้นโดยส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี หาก
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีข้าวจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
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ทั้งนี้  สมาคมชาวไร่อ้อยมีทั้งหมด 37 สถาบัน อยู่
ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบสหกรณ์ จึงขอฝากสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าจะ
อยู่ในแบบสหกรณ์หรือสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ขอให้ปุ๋ยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชาวไร่อ้อย 
รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งด้านราคาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็น

3. นักวิชาการ
ราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นมากตามราคา

พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน) โดยธนาคารโลกคาดการณ์

ทั้ งนี้  จากข้อมูลสมาคมการค้าปุ๋ ยและธุ รกิ จ
การเกษตรไทย พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีของไทยกระจายอยู่ใน
พืชหลายชนิด คือ ข้าว อ้อย ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง โดยปาล์มน้ ามัน มีอัตราการใช้ปุ๋ย
เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด รองลงมา คือ ยางพารา อ้อย ข้าวโพดข้าว
นาปรัง มันส าปะหลัง และข้าวนาปี ตามล าดับ จาก
การศึกษาผลกระทบปุ๋ยราคาแพง โดยก าหนดให้ปริมาณ
การใส่ปุ๋ยไม่ เปลี่ยนแปลง (สูตรและอัตราใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า) พบว่ารายจ่ายปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นมาก และราคา
ปุ๋ยเคมีเ พ่ิมขึ้นเร็วกว่าราคาที่ เกษตรกรขายได้ ขณะที่
เกษตรกรรายย่อยขาดเงินทุน จึงไม่อาจใส่ปุ๋ยได้ตามสูตร
แนะน า ผลผลิตจึงลดลง และจากการคาดการณ์รายได้และ
ต้นทุนการผลิต กรณีราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน โดยยังไม่รวมราคา
น้ ามันและต้นทุนอ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้น พบว่า มีรายได้ต่ ากว่า
ต้นทุนในทุกสินค้า คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย และ
ยางพารา ส าหรับปาล์มน้ ามัน และมันส าปะหลัง มีต้นทุน
ต่ ากว่ารายได้

กรณีของอ้อย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย มี
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ก ากับดูแล
การผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย ตั้งแต่การปลูก การผลิต 
ตลอดจนการขายไปยังต่างประเทศ โดยเกษตรกรรับผิดชอบใน
การผลิตและขนส่งอ้อยไปยังโรงงานน้ าตาล ปัจจุบันมีพ้ืนที่
เพาะปลูก 8.9 ล้านไร่ มีความต้องการใช้ปุ๋ยประมาณ 8 แสน
ตัน โดยในปี 2564 มีปริมาณผลผลิต 92 ล้านตัน และคาดว่า
ในปี 2565 จะมีผลผลิตกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสม ปัจจุบันราคาอ้อยอยู่ที่ 1,070 บาทต่อตัน 
และได้ก าหนดราคาขายล่วงหน้าในฤดูกาลหน้า 1,100 บาทต่อ
ตัน แต่จากปัญหาปุ๋ยราคาแพง น้ ามันแพง ส่งผลให้ชาวไร่อ้อย
พบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ภาพรวมต้นทุนการผลิตจากเดิม 1,185 บาทต่อตัน เพ่ิมเป็น 
1,500 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาขายล่วงหน้า 1,100 บาทต่อตัน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะรายย่อย แม้ว่าชาวไร่
อ้อยจะมีการปรับใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตาม 
ปุ๋ยมีการขาดแคลน 

ว่า ในปี 2565 ราคาปุ๋ยยูเรียจะอยู่ที่ 850 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ราคาน้ ามัน 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และก๊าซ
ธรรมชาติมีราคา 5.2 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งราคาปุ๋ย
ยูเรียจะปรับเพ่ิมสูงขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการผลิต ส าหรับแนวโน้มราคาปุ๋ ย เคมี ใน
ตลาดโลก พบว่าราคาปุ๋ยยูเรียเริ่มชะลอตัวแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) และปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) ยังคงมีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการน าเข้าปุ๋ยเคมีของไทย พบว่าไทยมีการ
กระจายแหล่งน าเข้า ท าให้มีทางเลือกที่หลากหลาย แต่ใน
ระยะสั้นอาจหาแหล่งน าเข้าไม่ทัน ทั้งนี้ ราคาน าเข้าปุ๋ยเคมี
ของไทยเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ราคาหน้า
โรงงานปรับขึ้นน้อยกว่าราคาน าเข้า เนื่องจากเป็นสินค้า
ควบคุม แต่ราคาขายส่งเพ่ิมขึ้นมากและสูงกว่าราคาขาย
ปลีก ด้านการผลิตปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มชะลอตัว ปริมาณ
จ าหน่ายทรงตัว และสัดส่วนสินค้าคงคลังปลายปีต่อการ
จ าหน่ายมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน 
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4. ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนา และส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพควบคู่กัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและการลดต้นทุน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีสูตร
การใช้ปุ๋ยชีวภาพที่แน่นอนเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมี 
5. ควรให้ความช่วยเหลือในการเพ่ิมแหล่งเงินทุน/เงินกู้ 
ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร ตลอดจนมาตรการด้าน
สินเชื่อ อาทิ มาตรการสินเชื่อสนับสนุนชุมชนท าปุ๋ยสั่งตัด 
เลื่อนการช าระดอกเบี้ยสินเชื่อปุ๋ยส าหรับเกษตรรายย่อย
ในช่วงราคาปุ๋ยแพงออกไป

จากข้อเท็จจริงที่ได้น าเสนอในเวทีการสัมมนาครั้งนี้ 
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังนี้
1 .  เ พ่ือให้ เกษตรกรมีปุ๋ย เ พียงพอที่จะใช้ส าหรับฤดูการ
เพาะปลูกท่ีจะมาถึง ภาครัฐควรหาทางเจรจากับผู้ประกอบการ
น าเข้า และควรพิจารณาถึงมาตรการในการก ากับด้านราคา 
เพ่ือให้สะท้อนถึงต้นทุนการน าเข้าท่ีปรับตัวสูงขึ้น
2. ควรควบคุม/ก ากับดูแลด้านราคาให้เหมาะสมกับปุ๋ยแต่ละ
ชนิดตามต้นทุนที่แท้จริง แก้ปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ 
การลักลอบผลิตปุ๋ยเคมีโดยไม่ได้ขออนุญาต/ขึ้นทะเบียน
ปุ๋ยเคมีกับกรมวิชาการเกษตร
3. ควรสนับสนุนองค์ความรู้และอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดตรวจ
วิเคราะห์ดินแม่ปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย ให้ชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
เกษตรกรในชุมชนสามารถวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตาม
ธาตุอาหาร/สภาพดิน ถูกเวลา และพืชที่จะเพาะปลูกในแต่ละ
พ้ืนที่ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่:

เร่ือง....เล่า...
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