สารนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ๑/๒๕๖๐
เรียน สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยทุกท่าน
สวั ส ดี ค รั บ ก่ อ นอื่ น ผ ม (นา ย เ กรี ย งศั กดิ์ ต า ป นา นนท์ บ จ ก. รุ่ งทรั พย์ พื ช ผ ล 290 ม . 9 ต . ห้ วย กร ด อ
สรรคบุรี จ.ชัยนาท) ต้องขอบคุณท่านกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยที่ได้ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้ทาหน้าที่นายก
สมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งผมจะได้สานต่อกิจกรรมต่างๆ จากนายกสมาคมฯท่านก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ให้สมาคมโรงสีข้าว
ไทยและผู้ประกอบการโรงสีข้าวสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรและประเทศเป็นสาคัญ
ในการดาเนินงานของสมาคมโรงสีข้าวไทยในช่วงทีผ่ ่านมาได้รับการยอมรับจากหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ รวมทั้ง
ในหมู่สมาชิกสมาคมฯเป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากการเสียสละของนายกและคณะกรรมการสมาคมฯที่ผ่านมา และที่สาคัญที่สุดคือความ
ร่วมมือที่ดีของสมาชิกสมาคมฯ (ปัจจุบันสมาคมโรงสีข้าวมีสมาชิกสามัญรวมมากกว่า ๘๖๐ โรง, สมาชิกสมทบ (ผู้ส่งออกข้าว) ราว
๑๒๐ ราย) ซึ่งผมจะรักษาและให้ความสาคัญกับความสามัคคี ความร่วมมือที่ใกล้ชิด และทาให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยหวังว่าจะทา
ให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเป็นทั้งผู้แปรสภาพข้าวและผู้ค้าข้าวทั้งภายในและผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศอย่างครบวงจร
ส่วนการดาเนินงานต่างๆของสมาคมฯจากนี้ คงได้มีการหารือ และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิม พร้อม
สนับสนุนให้ผู้บริหารรุ่น ใหม่ได้เข้ามาร่วมและช่วยงานของสมาคมฯมากขึ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงก็จะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้
สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ที่เป็น ยุค 4.0 หรือ 5.0 (Thailand 4.0) เป็นต้น
ในโอกาสนี้ จึงขอสรุปประเด็นสาคัญในบางกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมสมาคมฯ ในขณะนี้ สมาคมฯได้เปิดห้องไลน์ที่เป็นทางการของสมาคมฯ 2 ห้องด้วยกัน คือ 1. ห้องสาหรับคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯโดยใช้ชื่อว่า “กก.สมาคมโรงสีข้าวไทย” 2. ห้องสาหรับสมาชิก ใช้ชื่อว่า “สมาชิกสมาคมโรงสีข้าว” ซึ่งท่านที่
ได้รับเชิญได้กรุณาตอบรับด้วย ส่วนท่านที่ต้องการเข้าห้องไลน์สมาคมฯติดต่อได้ที่สมาคมฯ (02-234-7289) หรือ ที่คุณวินัย เงินเกื้อกูล
(081-8567979)
๒. สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของไทยและของโลก
ด้วยในขณะนี้ ภาครัฐได้มีคณะกรรมการหลายชุดกระจายกันเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันนโยบายข้าว เช่น คณะอนุกรรมการ
บริหารการผลักดัน กลุ่มสินค้าข้าว, คณะทางานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(นาแปลงใหญ่), คณะอนุกรรมการ
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป็นการบูรราการทางานของภาครับระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่า โดยพยายามวางแผนการผลิต การตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
สมาคมโรงสีข้าวไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการฯทุกชุด เพื่อร่วมรับทราบและให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มี
รายงานสถานการณ์ข้าวไว้ดังนี้
สถานการณ์ผลิตข้าวโลก: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ผลผลิตข้าว ปี 2559/60 ว่า โลกมีพื้นที่ปลูกข้าอยู่ที่
1,013.13 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวมราว 481.51 ล้านตันข้าวสาร (717.9 ล้านตันข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ที่
995 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 472.27 ล้านตันข้าวสาร (704 ล้านตันข้าวเปลือก)หรือเพิ่มขึ้นราว 1.82% และ 1.96% ตามลาดับ และ
ด้วยผกระทบจากปริมาณน้าฝนในช่วงปลายปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปรากฎการณ์ลานีญา ทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น
อินเดีย ไทย เวียดนาม ปากีสถาน และอินโดนีเซีย
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สถานการณ์การค้าข้าวโลก : ในปี 2559/60 คาดการณ์ว่า ปริมาณการค้าข้าวทั้งโลกมีประมาณ 40.61 ล้านตันข้าวสาร
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่ 39.58 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 โดยประเทศที่คาดว่า จะนาเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้ต้องการเพิ่มปริมาณการสารองข้าวในประเทศ ซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอ
สถานการณ์การผลิตข้าวไทย : ในปี 2559-60 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 1 (นาปี) ได้แก่
ข้าวหอมมะลิ หอมปทุมฯ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียวมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดราว 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 25.68 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วน
ข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) คาดว่า มีพื้นที่เพาะปลูกรวมราว 6.94 ล้านไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 4.38 ล้นตันข้าวเปลือก รวมมีพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งหมด 64.94 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 30 ล้านตันข้าวเปลือก
ด้วยสถานการณ์การค้าข้าวในขณะนี้ โอกาสเป็นของผู้ซื้อ ราคาข้าวสารค่อนข้าวทรงตัว ลดลงบางเล็กน้อย ตามสถานการณ์
ราคาข้าวคู่แข่งต่างประเทศ
ทั้งนี้ ภาครัฐเห็นชอบแผนการดาเนินงานด้านการผลิตและการตลาดข้าว โดยเน้นการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ให้การพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อให้เกษตรกรผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทั้งภาคโรงสีข้าว ผู้ส่งออกข้าว ผู้นาเข้าข้าว และ
modern trade ให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการนาแปลงใหญ่อย่างเป็นธรรม ตามชนิดและคุณภาพรวมทั้งมีมาตรฐานการซื้อ ขายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ซึ่งสมาคมฯได้ให้การสนับสนุน ร่วมมืออย่างเต็มที่
๓. การพัฒนาตลาดกลางข้าวสาร
ด้วยสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกข้าวสารในขณะนี้ ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดสักเท่าใด ทาให้ในช่ว งที่ผ่านมา ๑-๒ ปี ราคา
ข้าวสาร ข้าวเปลือกไม่ได้มีคาว่า ต้นฤดู ปลายฤดู โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ความเคลื่อนไหวของราคาไม่ค่อยมีความแตกต่าง หรือความ
คึกคัดเหมือนในอดีต ซึ่งสมาชิกฯได้เสนอในที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดกลาง
ข้าวสารขึ้น โดยหวังว่า จะให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสมาพบผู้ขาย และเห็นสภาพตลาดที่แท้จริง โดยเฉพาะผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งน่าจะมีผลให้
เกิดความคึกคักมากขึ้นในการซื้อขายข้าว หลังจากที่ผ่านมา บรรยากาศการซื้อขายข้าวค่อนข้างซบเซาแม้การซื้อขายในตลาดมีมากกว่า
20 ล้านตันข้าวสารต่อปี โดยแบ่งเป็นการส่งออกจะมีปริมาณมากถึง 10 ล้านตันต่อปี และการบริโภคข้าวสารภายในประเทศอีกราว 10
ล้านตันต่อปี แต่ราคาข้าวสารก็ไม่ได้รับอานิจสงค์ใดๆ ราคามีแต่ทรงกับทรุด
ในเรื่องนี้ สมาชิกบางท่านได้เปรียบเทียบภาพตลาดกลางข้าวสารกับตลาดกลางเสื้อผ้า ที่ชาวต่างชาติเวลามาซื้อเสื้อผ้าขายส่ง
ของประเทศไทยจะมาที่ตลาดโบ้เบ้ หรือห้างแพลทติ นั่มประตูน้า จึงอยากให้ผู้ซื้อข้าวไทยได้มีโอกาสเช่นเดียวกันผู้ซื้อเสื้อผ้าไทย ซึ่ง
นับเป็นความคิดที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นให้ได้จริง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วบ้าง และขอความ
ร่วมมือมาที่สมาคมฯจึงขอให้สมาชิกได้ร่วมกันผลักดันต่อไปด้วย
๔. การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวเป็นผู้ส่งออกข้าว
ด้วยสถานการณ์การค้าข้าวในขณะนี้ ซบเซา ผิดปกติ แม้ปริมาณการส่งออกข้าวไปต่างประเทศจะมีปริมาณมากกว่าช่วง
หลายปีที่ ผ่ามาก็ต าม ซึ่งสามารถพิ จารณาได้จากราคาข้าวเปลือก ข้ าวสารที่ ไม่ค่อยสอดคล้องกับกลไกตลาดสัก เท่าใด จึงทาให้
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวต้องกระจายโอกาสเป็นธุรกิจข้าวครบวงจร คือ เป็นทั้งผู้แปรสภาพข้าว เป็นผู้ค้าข้าวถุง และผู้ส่งออกข้าวไป
ต่างประเทศ ด้วยจะได้ทราบต้นทุนของตัวเองได้ล่วงหน้าและนามาคานวณเป็นราคาข้าวเปลือกได้อย่างถูกต้องแม่นยาและเป็นธรรมแก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในเรื่องนี้ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรมการค้าภายใน ได้กาหนดจัดอบรมหลักสูตรโรงสียุค ๔.๐ มองนอกกรอบสู่
การค้าข้าวสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าข้าวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และขบวนการด้าน
การส่งออกข้าว ซึ่งเรื่องที่สาคัญในการขยายตลาดค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ แต่จ ะ
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เน้นภาคปฏิบัติเป็นสาคัญ โดยกาหนดจัดอบรมจานวน ๕ ครั้ง๐ละ ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ ๔๐ คน จาแนกเป็นภาคละ ๑ ครั้ง
ซึ่งครั้งแรกได้อบรมไปเมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ ส่วนครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนไปที่เจ้าหน้าที่พาณิชย์ในจังหวัดของท่านได้เลยหรือท่านสมาชิกจะประสานผ่านมาที่
สมาคมฯก็ได้เช่นกัน
นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว กองสงเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ ยังได้จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวทาง
วิชาการให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการตามมาตรฐานข้าวของกระทรวงพาณิชย์
โดยต้องการยกระดับและพัฒนาการซื้อขายข้าวโดยใช้มาตรฐานคุณภาพข้าวเป็นตัวกาหนดราคา ให้ผู้ประกอบการ อันจะทาให้ลดข้อ
โต้แย้งในการซื้อข้าวผลผลิต โดยการอบรมรุ่นที่ ๒ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องคลีโอพัตรา โรงแรม LUXOR
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ การอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร ผู้อบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ด้วยตนเอง
๕. การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เอกชนมีสภาพคล่องมากขึ้นในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยรัฐบาล
ชดเชยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๓ ต่อปี โดย การดาเนินโครงการฯ ปีการผลิตข้าว ๒๕๕๙/๒๕๖๐ มีข้าวเปลือกเข้าโครงการจานวน
๓.๗๒ ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า ๓๕,๘๖๓.๘๖ ล้านบาท จานวนเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๓ ต่อปี ระยะเวลาเก็บ
สต็อกเฉลี่ย ๔ เดือน คิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยดอกเบี้ยทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๘,๖๓๘,๖๐๐ บาท นอกจากนี้
สุ ด ท้ า ยนี้ หากท่ า นสมาชิ ก มี ข้ อ เสนอแนะใดๆสามารถติ ด ต่ อ ผมได้ ที่ โ ทร. 081 450 1997 หรื อ e
rongsap888@hotmail.com หรือ ไลน์ถึงผม ได้เลยครับ
โชคดี ทุกท่านครับ
ขอแสดงความนับถือ

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์
(นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย)
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