ข่าวเลขที่ 6
13 พฤศจิกายน 2562

พาณิชย์แจงข้อเรียกร้องราคาข้าวไม่เป็นธรรม ยันรัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้
ควบคูน่ โยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าว มุ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกร
……………………………………………………

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นข้อเรียกร้องราคาข้าวไม่เป็นธรรม
โดยเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งก่าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีราคาข้าวตกต่่า โดยข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดี
เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 12 บาท ขณะที่ข้าวเหนียวราคากิโลกรัมละ 60 บาท กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
ขอชี้แจงว่า รั ฐ บาลได้ ให้ ความส่ าคั ญ ในการช่ว ยเพิ่ มรายได้ใ ห้ เ กษตรกร โดยก่าหนดเป็น นโยบายเร่ งด่ว นเรื่ องที่ 4
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ก่าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทาง
เกษตรที่ มีคุ ณภาพในสิ นค้ าเกษตรส่ าคั ญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส่ าปะหลั ง ปาล์ มน้่ามั น อ้อย และข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ด้วยการชดเชยการประกันรายได้
ซึ่ ง นโยบายประกั น รายได้ เ กษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น และป้ อ งกั น
ความเสี่ยงให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
โดยไม่เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด และรัฐไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยก่าหนดราคาประกัน
รายได้ ข้าวเปลื อกแต่ล ะชนิ ดความชื้ น ไม่เกิน 15% (ข้าวแห้ ง) ดังนี้ (1) ข้าวเปลื อกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท
(2) ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ น อกพื้ น ที่ ตั น ละ 14,000 บาท (3) ข้ า วเปลื อ กเจ้า ตั น ละ 10,000 บาท (4) ข้ า วเปลื อก
หอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท และ(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท
ทั้งนี้ กรณีข้าวเปลือกหอมมะลิปัจจุบันอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต มีราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสด (ความชื้น
28% – 30%) ตันละประมาณ 12,000 – 13,500 บาท หรือ หากคิดเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีความชื้นไม่เกิน
15% เกษตรกรจะจาหน่ายข้าวเปลือกได้ที่ตันละ 15,000 – 17,000 บาท ซึ่งยังสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีราคาดี แต่รัฐบาลยังคงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
โดยดาเนินมาตรการคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 2,572.5 ล้านบาท ดังนี้ (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก โดยให้สินเชื่อเกษตรกรรายบุคคล และ สถาบันเกษตรกร เก็บ ข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก
โดยให้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบัน
เกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่ สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ่าหน่าย และ/หรือ เพื่อการแปรรูป โดย
สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยในร้อยละ 3 ต่อปีวงเงิน 562.5 ล้านบาท
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้า วในการเก็บสต็อก เป้าหมายให้ประกอบการค้าข้าวที่เข้ าร่ว ม
โครงการฯ รับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรแล้วเก็บเป็นระยะเวลา 2–6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3
วงเงิน 510 ล้านบาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการดูแลให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือก
กรมการค้าภายในได้เข้ มงวดกวดขันในการกากั บดูแลตรวจสอบการชั่ง เครื่องวัดความชื้น การหักน้าหนักสิ่งเจื อปน
และการปิ ด ป้ า ยแสดงราคา ณ จุ ด รั บ ซื้ อ ของผู้ ป ระกอบการทุ ก ราย โดยได้ มี ก ารสุ่ ม ตรวจสอบอย่ า งต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพาะในช่ วงที่ ผลผลิ ต ออกสู่ ตลาด หากเกษตรกรพบว่ าไม่ ได้ รั บความเป็ นธรรม หรื อ ถู กเอารั ดเอาเปรี ย บ
สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง
……………………………………………………

