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ผู้ผลิตขา้วถุงเล็งขยับราคาขึน้ 5-10% 

 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554  
 
 ผู้ผลิตข้าวถุงเล็งขยับราคาขึ้น 5-10% หลังต้นทุนข้าวเปลือกสูง แถมห้างดัง รีดค่าธรรมเนียมสุด
โหด วอนพาณิชย์ไกล่เกลี่ย  
 เมื่อวันที่9 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์ สนามบินนํ้านายสมเกียรติ มรรคยาธร  นายกสมาคม
ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ผู้ผลิตข้าวถึงอาจจะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกข้าวถุงในช่วงคร่ึงปีหลัง
อีกประมาณ 5-10% เน่ืองจากอาจต้องแบกรับภาระที่เพ่ิมขึ้นจากนโยบายการปรับเพ่ิมราคาข้าวเปลือกของ
รัฐบาลใหม่   ประกอบกับผลผลิตข้าวเปลือกนาปียังลดลง และค่าธรรมเนียมช่องทางจําหน่ายผ่านค้าปลีก
เพ่ิมขึ้น โดยล่าสุดห้างขอเพ่ิมค่าธรรมเนียมแรกเข้าจาก 5-10% ต่อปี เป็น 10-15% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ปรับสูงขึ้น 
 นอกจากน้ีสมาคมฯยังขอให้กรมการค้าภายในช่วยเหลือเจรจากับผู้ประกอบการต่อการกําหนด
หลักเกณฑ์การคิดคํานวณอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากปัจจุบันห้างมีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่าง ทําให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กประสบปัญหาไม่สามารถจัดส่ง
เข้าห้างได้และต้องเลิกการจําหน่ายในที่สุด ขณะเดียวกันสมาคมฯกําลังหารือหอการค้าไทยและสมาคมการค้า 
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมระหว่างห้างกับผู้ประกอบการที่ถูกมองว่าไม่เป็นให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 “ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดข้าวถุงจะเพ่ิมขึ้นจาก 1.6 หมื่นล้านบาท เป็น 2 หมื่นล้านบาท 
แต่เป็นการเพ่ิมจากปริมาณขายที่มากขึ้น  แต่ในแง่ราคาเท่าเดิม เพราะข้าวถุงมีผู้ค้าจํานวนมากและแข่งขันสูง 
และข้าวถุงไม่ได้ปรับราคาข้ึนมา 3-4 ปีแล้ว  ทั้งๆที่ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการวางขายสินค้าสูงขึ้นทุกปี” 
สําหรับราคาข้าวถุงที่เหมาะสมในขณะน้ี  ดังน้ี หอมมะลิถุง5กก. ราคา 160-180 บาท หอมมะลิ(พรีเมี่ยม) 
190-210 บาท  ข้าวขาวเจ้า 100%  ราคา 100-115 บาท  ข้าวขาวเจ้า 100%(พรี่เมี่ยม) 120-140 บาท ข้าว
เหนียมกก.ละ 35-50 บาท ข้าวกล้อง กก.ละ 35-40 บาท 
 แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการข้าวถุง กล่าวว่า ผู้ประกอบการกําลังได้รับความเดือดร้อนและ
เตรียมทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ขอให้พิจารณากรณีห้างเทสโก้ โลตัส ห้างบ๊ิกซี และห้างคาร์ฟูร์  แจ้งขอ
ปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมต่างๆในการนําสินค้าเข้าห้างและวางจําหน่ายสินค้าในห้าง เช่น เช่น ค่าบริการแรกเข้า
สินค้าที่นําเข้าไปจําหน่าย ค่าโฆษณา ค่าส่วนลดจากยอดจําหน่าย ค่าส่งเสริมการขาย  และกําไรจากการขาย 
เป็นต้น  สูงขึ้นไม่ตํ่ากว่า 13-20% 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมี ได้มีมติให้ปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมี
ใหม่ โดยเป็นการทบทวนจากมติเดิมที่ให้ขึ้น 4 สูตร เพ่ิมเป็น 6 สูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการปุ๋ยสั่งตัดที่
รัฐบาลได้นํามาช่วยเหลือเกษตรกร และมีระดับราคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากมติครั้งก่อนเม่ือกลางเดือน เม.ย. ตาม
ต้นทุนนําเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยยูเรียในเดือน เม.ย. ปรับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ีราคาและสูตรปุ๋ยเคมีที่ปรับขึ้น มีดังน้ี เพดาน ณ หน้าโรงงาน ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ตันละ 1.41 
หมื่นบาท สูตร 16-20-0 ตันละ 1.32 หมื่นบาท สูตร 16-8-8 ตันละ 1.16 หมื่นบาท สูตร 16-16-8 ตันละ 
1.43 หมื่นบาท สูตร 18-12-6 ตันละ 1.31หมื่นบาท สูตร 15-15-15 ตันละ 1.58 หมื่นบาท แต่ยังเป็นการ



อนุมัติให้ปรับราคาต่ํากว่าต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากต้นทุนนําเข้าแม่ปุ๋ย ที่ผู้ผลิตได้ย่ืนขอให้กรมการค้าภายใน
พิจารณาในช่วงเดือนเม.ย. มีราคาสูตร 46-0-0 ตันละ 1.42 หมื่นบาท สูตร 16-20-20 ตันละ 1.38 หมื่นบาท 
สูตร 16-8-8 ตันละ 1.2 หมื่นบาท สูตร 16-16-8 ตันละ 1.55 หมื่นบาท สูตร 18-12-6 ตันละ 1.4 หมื่นบาท 
และสูตร 15-15-15 ตันละ 1.63 หมื่นบาท 
 “การพิจารณาราคาปุ๋ยเกิดขึ้นต้ังแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมีได้
มีการพิจารณาและทบทวนการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีใหม่ โดยได้อนุมัติให้ผู้ผลิตปรับราคาเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่เคย
ได้อนุมัติไปแล้ว เพราะต้นทุนการนําเข้าในเดือนเม.ย.ได้ปรับเพ่ิมขึ้นมาอีก แต่การอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาของ
ผู้ผลิตแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสต๊อกปุ๋ยและราคานําเข้า โดยขณะน้ีผู้ผลิตปุ๋ยเคมีกําลังรอหนังสือยืนยัน
จากกรมการค้าภายใน ที่จะอนุมัติการปรับขึ้นราคาปุ๋ยเคมีภายในสัปดาห์น้ี”  
 นายเปล่งศักด์ิ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า สมาคมฯ
พร้อมเข้าร่วมโครงการปุ๋ยธงฟ้า 1 แสนตันกับกระทรวงพาณิชย์ จําหน่ายปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ตันละ 1.1 หมื่น
บาท ซึ่งขึ้นอยู่ระหว่างรอกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเริ่มโครงการปุ๋ยธงฟ้าเมื่อใด เพราะขณะน้ีกรมการค้าภายใน
กําลังรวบรวมรายช่ือเกษตรกรกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือเข้าร่วม
โครงการปุ๋ยธงฟ้าอยู่  
 “เช่ือว่าจะสามารถช่วยเหลือต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ และเมื่อรวมกับโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรตามนโยบาของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ไป
จัดทําโครงการปุ๋ยสั่งตัด จะครอบคลุมกับความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรที่กําลังจะเริ่มฤดูกาลปลูกข้าวทั้งนา
ปรังและนาปีฤดูกาลน้ีได้ โดยปัจจุบัน สต๊อกปุ๋ยในประเทศ มีเหลืออยู่ประมาณ 4 แสนตัน เมื่อรวมกับการ
นําเข้าใหม่มาผลิตอีก 3-3.5 แสนตัน ว่าจะเพียงพอต่อการใช้ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่น้ี โดยเฉพาะเดือนพ.ค.
คาดว่าจะใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 5-6 แสนตัน”  
 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า  อัตราเงินเฟ้อใน
ระยะต่อไปมีแนวโน้มลดลงและไม่น่าจะเห็นเงินเฟ้อเร่งตัวเหมือนช่วงที่ผ่านมาอีก เน่ืองจากการปรับเพ่ิมขึ้น
ของราคาอาหารเริ่มลดลงแล้ว ส่วนการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาท รวมถึงทองคําและนํ้ามันในตลาดโลกช่วงที่
ผ่านมา น่าจะเป็นผลจากข่าวการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ที่คงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ส่งผลให้นัก
ลงทุนมองว่าเศรษฐกิจยุโรปอาจฟ้ืนตัวช้า ประกอบกับข่าวการสังหารนายโอซามา บิน ลาเดน ทําให้นักลงทุน
กลบัถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีสภาพคล่องสูงกว่า ทําให้ค่าเงินสกุลต่างๆ และค่าเงินบาทอ่อนค่าลง รวมถึง
ราคาทองคําและสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงด้วย 
 “ช่วงหลังจะเห็นว่า ตลาดการเงินระหว่างประเทศอ่อนไหวกับข่าวสารที่ออกมาค่อนข้างมาก 
อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรป ประกาศคงดอกเบ้ียนโยบาย ถ้อยคําก็ถูกตีความในท้องตลาดว่า
เศรษฐกิจยุโรปคงจะฟ้ืนตัวช้า เมื่อเป็นอย่างน้ี จึงทําให้เงินยูโรอ่อนค่าลง คนก็หนีไปถือดอลลาร์ที่มีสภาพคล่อง
สูงกว่า เมื่อคนหนีเข้าถือดอลลาร์กันมาก คนที่เคยอยู่ในหุ้น ก็ถอยออกจากหุ้นแล้วไปเข้าดอลลาร์   
 
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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