
อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวที่ลดต่่าลงในช่วงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ         
ทั้งด้านความต้องการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ และการบริโภคในประเทศที่ลดลงประกอบกับช่วงที่ผ่านมาพายุ
ดีเปรสชันเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุก และหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาน้่าท่วมส่งผลต่อคุณภาพข้าว โดยราคา

ข้าวจะขึ้นอยู่กับความชื้นและคุณภาพ ปัจจุบันเกษตรกรจะเก็บเก่ียวและจ่าหน่ายให้กับโรงสีทันที ซึ่งมีความชื้นสูงประมาณ 30%      
ไม่สามารถน่าไปสีได้ทันที

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาข้าวจะลดต่่าลง แต่เกษตรกรยังได้รับการดูแล ภายใต้โครงการประกันรายได้ปี 2564/65 และ
มาตรการคู่ขนาน โดยราคาเป้าหมายประกันรายได้ก่าหนดราคาข้าวเปลือกท่ีความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
3) ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ส่าหรับมาตรการคู่ขนานก็ยังคงหลักการเช่นเดียวกับปีก่อน โดยให้เกษตรกร รวบรวมจัดเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยได้รับค่าฝากเก็บ
ตันละ 1,500 บาท และเพ่ิมสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกแก่สหกรณ์ และโรงสีโดยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ระยะเวลา 2-6 เดือน ส่าหรับโรงสี และ 1 ปี ส่าหรับสหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ก่าลังออกสู่ตลาด และ 
ชะลอตัวในขณะนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้
กรมการค้าภายในเร่งด่าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งกรมได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพ้ืนที่
ภาคเหนือ จ่านวน 13 จุด ใน 7 จังหวัด ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2564 และอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก
ให้มีผู้รับซื้อเข้าไปแข่งขันรับซื้อในพ้ืนที่ที่มีผู้รับซื้อไม่เพียงพอต่อผลผลิต เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน และ
ราคา จ่านวน 30 จุด ใน 19 จังหวัด

ทิศทางข่าวพาณิชย์ 
รายสัปดาห์

แก้ผักแพง ”จุรินทร”์ สั่งปูพรม!โมบายผักราคาส่ง 50 คัน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าภายใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นผักมีราคาสูงว่า 
กรณีผักแพงเป็นเรื่องจริง เช่น ผักชีแพงขึ้น 3-4 เท่าจากราคาปกติ และมีผักบางชนิดที่ราคาแพง เพราะแหล่งผลิตส่วนใหญ่
ในภาคกลางเป็นพ้ืนที่น้่าท่วม ในช่วงที่ผ่านมาผักจึงเสียหายจ่านวนมาก ท่าให้ปริมาณในตลาดลดลง บวกกับความต้องการที่
เริ่มมากขึ้นในช่วงที่ก่าลังจะเปิดประเทศ และขณะเดียวกันร้านอาหารก็ต้องการส่าหรับการปรุงอาหารขาย และคาดว่าหาก
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาความต้องการผักก็จะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ กรมการค้าภายในจะจัด

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าภายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

พาณิชย์ชี้สถานการณ์ข้าวมีแนวโน้มดีขึ้น

รถโมบายขายผักที่จ่าเป็น ราคาพิเศษ ราคาถูก ขายราคาขายส่งน่ามาจากตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดอ่ืน ๆ
จ่านวน 50 คัน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑล โดยจะเริ่มด่าเนินการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
และจะรีบติดตามสถานการณ์ความต้องการว่ามีมากน้อยแค่ไหน และราคาจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่
รวมทั้งให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในจังหวัด และรีบรายงานเข้ามาท่ีอธิบดีกรมการค้า
ภายในด้วย เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท่าได้ 



รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชยภ์ูมภิาค 

ในรายงานการวิจัยฉบับล่าสุดของบริษัท Global Market Insights, Inc. ระบุว่า ตลาดเครื่องปรุง
รสชาติ (seasonings market) ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) จะเติบโตมีมูลค่าประมาณ
5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4  เครื่องปรุงรสชนิดที่เป็น
สมุนไพรและเครื่องเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ผู้บริโภคนิยมการลิ้มรสครัวอาหารนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งในส่วน
ของภาคอุตสาหกรรม อาหารและภาคธุรกิจบริการอาหารจะมีการใช้เครื่องเทศมากขึ้นทั้งในกลุ่มอาหาร แปรรูป
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์ ขนมเบเกอรี่ รวมทั้งกลุ่ม ขนมหวานและลูกกวาด เป็นต้น
ประเภทของเครื่องเทศต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น Oregano เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องปรุงรส      
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นิยมน่าไปใช้กับอาหารประเภทพาสต้า พิซซ่า 

พริกไทย คาดว่าจะมีอัตราเติบโตร้อยละ 5 จนถึงปี 2570 ความต้องการ เพ่ิมขึ้นในกลุ่มอาหารแปรรูป 
อาหารพร้อมรับประทาน กลุ่มเบเกอรี่และลูกกวาด

ขิง น่าไปใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งชา ซึ่ง ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 
ตลาดมีมูลค่าเกิน 300 ล้านเหรียญฯ ในปีที่ผ่านมา 

ขมิ้น กระเทียม Paprika Cinnamon Cardamom Coriander Cloves คาดจะมีอัตราการเติบโต 
อยู่ที่ร้อยละ 5 มีมูลค่าเกิน 1.4 พันล้านเหรียญฯ ภายในปี 2570

ตลาดเครื่องเทศปรุงรสในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีแนวโน้มเติบโต

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

การขยายตลาดเครื่องเทศไทยในสหรัฐฯ
• โอกาสการจ่าหน่ายเครื่องเทศมี 2 ทาง คือ เครื่องเทศและสมุนไพร ปฐมภูมิ ทั้งแบบ Bulk และ Retail 

Package และการจ่าหน่ายเครื่องเทศและสมุนไพรแบบแปรรูป เช่น เครื่องดื่ม และอาหารเสริม เป็นต้น 
•การผลักดันสมุนไพรไทยรายการส าคัญ ได้แก่ กระชายด่า ไพล ขมิ้นชัน กวาวเครือขาว และบัวบก   

ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาน่าผลการศึกษาเชิงวิชาการของสมุนไพรดังกล่าว 
มาเผยแพร่ผ่านสื่อ ในสหรัฐฯ เพ่ือให้ทราบถึงคุณประโยชน์ และสร้างความต้องการซื้อสมุนไพรไทย 
• การเข้าร่วมกิจกรรม 2022 ASTA Annual Meeting and Exhibits ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2565        

ณ นครไมอามี่ จัดโดยสมาคม The American Spice Trade Association (ASTA) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และสร้าง Network ระหว่างผู้ประกอบการไทยและสหรัฐฯ

บทวิเคราะห์จาก สคต. : ตลาดสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรในสหรัฐฯ 
1. ผู้บริโภคสหรัฐฯ บริโภคเครื่องเทศและสมุนไพรคิดเป็นประมาณ 1 กิโลกรัม/หัว/ปี ในปี 2562 ขยายตัว   

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
2. ผู้ประกอบการรายส่าคัญของอุตสาหกรรมเครื่องเทศและสมุนไพร่ ได้แก่ บริษัท McCormick & Company,

Corbion, Nestle 
3. สหรัฐฯ น าเข้าเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นมูลค่า 395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.5 มีแหล่งน าเข้าส าคัญ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
4. เครื่องเทศและสมุนไพรรายการส่าคัญที่น่าเข้าของสหรัฐฯ ได้แก่ กระวาน พริกไทยขาวและด า ขิง 

กระเทียม ยี่หร่า ขม้ิน ลูกจันทร์เทศ หญ้าฝรั่น และวนิลา 
5. เครื่องเทศและสมุนไพร Top 10 ที่นิยมบริโภคในสหรัฐฯ 5 ได้แก่ Cinnamon, Sage, Peppermint, 

Turmeric, Rosemary, Ginger, Garlic, Peppercorn, Chili Power, Nutmeg 
6. สินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรที่จ่าหน่ายได้ดีในสหรัฐฯ ได้แก่ Cinnamon, Peppercorn กระเทียม ขิง และขมิ้น 
7. เครื่องเทศและสมุนไพรที่คาดว่ามีแนวโน้มได้รับความนิยมและ ต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้นในอนาคต ได้แก่ 

Chili Pepper & Paprika, Turmeric, Ginger และ Cumin


