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พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด
พร้อมกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยกระดับราคาให้สูงขึ้น

..............................................
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต สินค้าเกษตร
เพื่อส่งออกที่สาคัญ ราคาที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มี
การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่ างใกล้ ชิด รวมทั้งมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โดยสิ น ค้ า ข้ าว ในส่ ว นของสถานการณ์ ก ารผลิ ต ปี 2561/62 รอบที่ 1 เป้ า หมายพื้ น ที่ เ พาะปลูก อยู่ที่ 58.21 ล้ า นไร่
เพิ่มขึ้นจากปีผ่านมามีพื้นที่ 53.48 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 8.84% ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
ส่วนรอบที่ 2 เป้า หมายพื้ นที่ เ พาะปลู ก 12.21 ล้า นไร่ ลดลงจากปี ที่ ผ่า นมามี พื้ นที่ 12.87 ล้ า นไร่ หรื อ ลดลง 5.13%
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ข้ า วและใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาในการก าหนดมาตรการด้ า นการต ลาด
ฤดู ก าลผลิ ต ปี 2561/62 ของคณะกรรมการนโยบายและบริ ห ารจั ด การข้ า ว (นบข.) ซึ่ ง จะมี ก ารจั ด ประชุ ม ในวั น ที่
11 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับมีกระแสข่าวว่า ผู้ส่งออกหยุดรีบซื้อข้าว เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้
การขนย้ายข้าวลงเรือเพื่อส่งออกล่าช้า ทาให้เกิดภาระสต๊อกข้าวของผู้ประกอบการ โดยกรมการค้าภายในจะเริ่มตรวจสอบ
ปริมาณข้าวในสต๊อกของผู้ประกอบการค้าข้าว ทั้งผู้ส่งออกที่ต้องดารงสต๊อกตามกฎหมายและผู้ประกอบการโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการกับภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2561 เป็นต้นไป
สาหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 (ด้านการตลาด) เพื่อดึงอุปทานข้าวออกจากตลาดในช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ดีแ ละมีคาสั่งซื้อ จากต่างประเทศอย่า งต่อ เนื่อ ง ส่ งผลให้ราคาข้าวเปลื อกที่ เกษตรกรจาหน่ายปัจจุบัน (19 มิ .ย.61)
ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนที่จะดาเนินโครงการ (16 ต.ค.60) อาทิ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปรับตัวสูงขึ้นจากตันละ
11,550 – 14,500 บาท เป็นตันละ 15,350 – 18,700 บาท ข้าวเจ้า ปรับตัวสูงขึ้น จากตันละ 7,300 – 7,800 บาท
เป็นตันละ 7,800 – 8,200 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 15%)
สาหรับมันสาปะหลัง สถานการณ์การผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ผลผลิตมันสาปะหลังปี 2560/61
ประมาณ 27.24 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.67 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาหัวมันสด ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรบางพื้นที่จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน เป็นต้น
โดยผลผลิตออกมากในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.61 ประมาณ 16.20 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของผลผลิตรวม ซึ่งขณะนี้
มันสาปะหลังออกสู่ตลาดแล้ว ร้อยละ 91.75 สาหรับสถานการณ์ปี 2561 สศก.คาดการณ์ผลผลิตอยู่ที่ 29.09 ล้า นตัน

โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ต.ค.61 เป็นต้นไป โดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการบริหารจัดการมันสาปะหลัง
ในด้านการตลาด ได้แก่ พักชาระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยบรรเทาภาระ
หนี้สินและลดต้นทุน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมมันสาปะหลัง การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปในช่วงผลผลิตอออกสู่ตลาด จัดกิจกรรมขยายตลาดสินค้ามันสาปะหลังในประเทศที่มี
ศักยภาพในการนามันสาปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สนับสนุนเครื่องสับมันสาปะหลังให้สถาบันเกษตรกร/
วิส าหกิ จ ชุ ม ชน และส่ ง เสริ ม การแปรรู ป มั น สาปะหลั ง สู่ อุ ต สาหกรรมอาหารเพื่ อ สร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม และ ด้ า นการน าเข้ า
จะกาหนดให้ผู้นาเข้ามันต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลการนาเข้า การประสานหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานมันเส้น รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบเพื่อป้องกันผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าประเทศ
สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญหลายชนิดมีปัญหาด้านราคาที่อ่อนตัวลง ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ของกรมการค้าภายใน พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากผลผลิตเกินความต้องการใช้ และตลาดส่งออกชะลอตัว รวมทั้ง
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ เช่น สับปะรด สุกร เป็นผลจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและ
ขยายการเลี้ยง เนื่อ งจากราคาเมื่อช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี ทาให้ เกษตรกรหันมาเพิ่มการผลิต สาหรับกระเทียม
เป็นปัญหาของผลผลิตที่ ออกสู่ตลาดกระจุกตั วในช่ วงสั้นๆ ประกอบกั บ ไม่ สามารถแข่ ง ขั นกั บกระเที ยมนาเข้ า ที่ มี ร าคาต่ า
และกระเทีย มลัก ลอบนาเข้ า จากประเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ว นกุ้ ง ที่ เป็ นสิ นค้ า ส่ง ออก ได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ข อง
ประเทศคู่แข่งสาคัญ คือ อินเดีย ที่ผลผลิตมีมากและส่งออกในราคาต่า ทาให้กุ้งไทยแข่งขันไม่ได้
ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายในได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดาเนินการเพื่อช่วยยกระดับราคาให้เกษตรกร เช่น เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
โดยเร่งกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่ง ผู้จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่ คือ ป.ต.ท. บางจาก
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลาดต้องขม รวมทั้งผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิต เหล่านี้เป็นวัตถุดิบให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
โดยตรงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เพื่อไปจาหน่ายหรือแปรรูป ร่วมกับกรมศุลกากรเข้มงวดกวดขันการลักลอบนาเข้าสินค้า
เกษตรราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งด่านตรวจสอบหนังสืออนุญาตขนย้ายกระเทียมนาเข้า รวมทั้งให้ผู้นาเข้า
สาแดงราคานาเข้าตามข้อเท็จจริง และออกสุ่มตรวจสอบการจาหน่ายในตลาดโดยเฉพาะแหล่งค้าส่งขนาดใหญ่ ตลอดจน
สนั บสนุ น ให้เ กษตรกรชะลอการจาหน่ าย โดยใช้ เ งิ น กองทุน รวมเพื่อ ช่ ว ยเหลือ เกษตรกร เพื่อ ชดเชยดอกเบี้ย เงิน กู้
ที่เกษตรกรยืมมาใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้ส่งออกให้ส่งออกน้ามันปาล์มส่วนเกินไปจาหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศ ในปริมาณเพิ่มกว่าการส่งออกปกติ ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล จากบี 10 เป็น บี 20 โดยเริ่มต้นที่รถบรรทุก
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อลดกระแสความกดดันด้านราคาขายผลปาล์มของเกษตรกร ทาให้ราคาผลปาล์มเริ่มขยับสูงขึ้นในทิศทาง
ที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการเจรจาจาหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดไปประเทศตลาดใหม่ เช่น รัสเซีย
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่ม เติมว่า ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผล
มาตรการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณามาตรการอื่นๆ เสริมให้การช่วยเหลือเกษตรกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป
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