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PEOPLE
มุมคิดวิสัยทัศน์

คุณเกรียงศักดิ์  ตาปนานนท์คุณเกรียงศักดิ์  ตาปนานนท์
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
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ยุคมุมมองใหม่

	 อุตสาหกรรมโรงสีของประเทศไทย 

ข้ึนชื่อว่าอยู่ในระดับแนวหน้า	 ด้วยศักยภาพ

การผลิตข้าวสารที่ให้คุณภาพดี	 เป็นที่ยอมรับ

ในตลาดสากล	แต่ระยะเวลา	2-3	ปีที่ผ่านมา 

ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่โรงสีข้าวไทยซบเซาที่สุด 

ปัจจยัลบต่างถาโถมอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ต้องเผชญิ 

กับความเส่ียงด้านการเงิน	ความขัดแย้งทาง

ธุรกรรมกับผู้ส่งออกข้าว	 และที่เลวร้ายที่สุด	

คอืการถกูประณามจากสังคมว่าเป็นผูร้้ายทีอ่ยู่

เบื้องหลังความตกต�่าครั้งใหญ่ของราคาข้าวไทย 

ประเดน็กดดนัเหล่านีถ้งึกบัท�าให้คณะผูบ้รหิาร 

สมาคมโรงสข้ีาวไทยขณะนั้นประกาศยตุบิทบาท 

เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2559	ต�าแหน่งนายก 

สมาคมฯ	จงึได้เว้นว่างไปนบัแต่นัน้	กระทัง่เมือ่ 

วันที่	22	มกราคม	2560	ที่ประชุมสมาชิกสมาคม 

โรงสข้ีาวไทยทัว่ประเทศได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์	ให้

คุณเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์	เลขาธิการสมาคม 

โรงสีข้าวไทย	ข้ึนเป็นนายกสมาคมโรงสข้ีาวไทย

คนใหม่	ท่ามกลางความท้าทายและปัญหานานา

ประการที่รออยู่ข้างหน้า

ยุคมุมมองใหม่
ก้าวที่กล้าเพื่อเดินไปข้างหน้า ของโรงสีข้าวไทย

	 แม้ว่าครอบครัวคุณเกรียงศักด์ิบางส่วน 

กม็อีาชพีข้องเกีย่วกบัเรือ่งข้าว	ไม่ว่าจะเป็นการ

ท�านาหรอืโรงส	ีแต่ด้วยอปุนสิยัส่วนตวัทีเ่ป็นคน

ชอบเดินทาง	และแสวงหาประสบการณ์ชีวิต

แปลกใหม่เสมอ	ชีวิตในวัยหนุ่มจึงไม่ได้เข้ามา 

สนใจในกจิการของครอบครวันกั	แต่กลับพึงพอใจ 

กบัการเดนิทางไปท�างานไกลในทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศ

โดยรับงานด้านส่ิงก่อสร้าง	 อาทิ	 ฝายน�้าล้น	 

คลองส่งน�า้	ตามวิชาความรูท้ีเ่รยีนมา	ทว่าวันหนึง่

เมื่อได้กลับมาเย่ียมบ้านและพบว่าธุรกิจโรงสี

ของทีบ้่านก�าลังประสบปัญหาหนกั	จงึตดัสนิใจ

ร่วมมอืกบัพ่ีชายและน้องสาวเข้ามาพยุงกจิการ

โรงสีของคุณพ่อ	และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้

เขาก้าวเข้ามาสูโ่ลกแห่ง	“ข้าว”	คุณเกรยีงศักดิ์	

จงึเป็นทายาทรุน่ที	่3	ผูสื้บทอดกจิการโรงสขีอง

ครอบครวั	หลงัเกบ็เกีย่วประสบการณ์งานด้าน

โรงสีได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมองเห็นข้อจ�ากัดของ

กิจการโรงสีเดิม	 และวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะ

พัฒนาเตบิโต	จงึน�าไปสูก่ารจดัตัง้โรงสีรุง่ทรพัย์

พืชผล	เทรดดิง้	ทีจ่งัหวัดชยันาท	เป็นของตนเอง

	 ส�าหรบัเส้นทางการท�างานในสมาคมโรงส ี

ข้าวไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อ	20	ปีที่แล้ว	ขณะนั้นโรงส ี

ทัว่ประเทศต่างมปัีญหาเรือ่งแรงงาน	มกัจะต้อง

หยุดงานสีและถกูจบักมุเนือ่งจากปัญหาแรงงาน

เถื่อน	 จึงตัดสินใจเดินเข้ามาปรึกษาขอความ 

ช่วยเหลือกับทางสมาคมฯ	หลังจากรวบรวมกลุ่ม

คนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันก็เดินหน้า 

เข้าไปท�าความเข้าใจกับกระทรวงแรงงาน	 จน 

ในทีส่ดุทางกระทรวงฯ	จงึยอมรับถงึความจ�าเป็น 

ว่า	 ธุรกิจโรงสีข้าวต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว 

น�าไปสู่การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในธุรกจิ 

โรงสีข้าวขึ้นเป็นครั้งแรก	นับเป็นการแก้ปัญหา 

ครัง้ส�าคญัให้กบัอตุสาหกรรมโรงสทีัว่ประเทศ	

และประสบการณ์ที่ได้มโีอกาสเข้าไปสัมผสัและ

ร่วมท�างานกบัสมาคมโรงสีข้าวไทย	ณ	ขณะนัน้

ท�าให้คุณเกรียงศักดิ์ตระหนักถึงอะไรบางอย่าง

	 “จากปัญหาเรื่องแรงงานนี้เองท่ีท�าให้มี

ความคิดส่วนตัวเกิดขึ้นในใจว่า	ถ้าเพียงล�าพัง

คงท�าไม่ส�าเรจ็	แต่ด้วยพลงัของความเป็นสมาคม	

จึงสามารถท�าได้	สมาคมฯ	สามารถช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการโรงสีข้าวไทยได้หลายเรื่องถ้าเรา 

มีศรัทธา	ตลอดเวลาท่ีคลุกคลีท�างานในสมาคม 

โรงสีข้าวไทยจงึรูว่้ามันมีคณุค่ามาก		แม้บทบาทของ 

สมาคมฯ	จะไม่ได้หยิบยื่นผลประโยชน์ให้ใครรวย

หรือใครจนได้	แต่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวม

ให้กับโรงสีได้	 เป็นศูนย์รวมของกลุ่มโรงสีได้	และ

น่ีจึงเป็นค�าตอบท่ีเราจะให้ได้กับคนท่ีมีค�าถามว่า	

สมาคมฯ	มีประโยชน์อะไร	และให้อะไรกับเราบ้าง”

โรงสี

	 	 วันนี้ธุรกิจโรงสีไม่ได้หอมหวานเหมือนสมัยก่อน	 เราต้องยอมรับว่า
สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว	ดินฟ้าอากาศท่ีแปรปรวน	 เศรษฐกิจสังคมโลก	
พฤติกรรมผูบ้ริโภค	สิง่เหล่านีท้�าให้เราคงไม่สามารถเดนิหน้าท�าโรงสกัีนแบบ
เดมิๆ	แล้วจะอยู่ได้		ย่ิงไปกว่านัน้ตอนนีปั้ญหาเรือ่งธรุกิจครอบครวัก�าลงัประสบ
ปัญหาในการส่งต่อสู่รุ่นถัดไป
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	 ในเวลาต่อมาเมือ่คณุบ�ารงุ กฤชภากรณ์ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่คุณเกรียงศักดิ์ให้ความเคารพ

และสนบัสนนุขึน้รบัต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ	

ท่านกข็อร้องแกมบงัคับให้คณุเกรยีงศกัดิเ์ข้ามา 

ช่วยงาน	นั่นจึงเป็นการเดินเข้ามาท�างานกับ

สมาคมฯ	อย่างเต็มตัว	ในต�าแหน่งเลขาธิการ 

สมาคมฯ	นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	

	 ตลอดเวลาที่อยู่ในต�าแหน่งเลขาธิการ

สมาคมฯ	คุณเกรียงศักดิ์แสดงให้เห็นถึงความ

โดดเด่นในความเป็นนักคิด	นักวิเคราะห์	และ

นกัวางแผน	ดงันัน้	เมือ่เข้ามารบัต�าแหน่งส�าคญั

ครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตาของสังคมและคนใน

แวดวงอุตสาหกรรมข้าวอย่างมาก	ถึงบทบาท

นับจากนี้ไปของสมาคมโรงสีข้าวไทย

	 “เม่ือวันนี้มายืนอยู ่ต�าแหน่งน้ีก็ท�าให้เห็น 

อะไรมาเยอะ	และเรียนรู้ประสบการณ์การท�างาน 

จากนายกสมาคมฯ	หลายๆ	ท่านทีผ่่านมา	ทราบดว่ีา 

การเข้ามาเป็นผู้น�าของสมาคมฯ	 ท่ีสมาชิกเป็น 

กลุ่มเถ้าแก่	ท่ีถอืได้ว่าเขาประสบความส�าเรจ็ในชวีติ	

เพราะแต่ละคนกว่าจะก้าวมาถึงจุดน้ีต้องด้ินรน

ต่อสู้มาด้วยล�าแข้งของตนเอง	 เขาย่อมมีความ 

ภาคภูมิใจ	 มีอีโก้ในตนเอง	การจะให้คนเหล่าน้ี

ยอมรับใครจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	แต่คิดว่าการที ่

ตนเองเป็นเลขาธิการสมาคมฯ	มา	10	สมัย	รวม 

ระยะเวลา	20	ปี	5	นายก	น่าจะเป็นก�าไรท่ีสามารถ 

สร้างการยอมรบัและเข้าถงึเหล่าสมาชกิได้ไม่ยาก 

และการท่ีท�างานในสมาคมฯ	มานานก็ท�าให้รบัรูถ้งึ 

ปัญหา		รปูแบบการท�างาน		และบทบาทของสมาคมฯ 

ในแต่ละช่วง	บางยุคก็จะท�างานเชิงรุกไปข้างหน้า 

แต่บางยุคก็เน้นต้ังรับเพ่ือแก้สถานการณ์	 แต  ่

โดยส่วนตวัคดิว่าหน้าทีข่องสมาคมโรงสีข้าวไทย 

น่าจะมีมากกว่าการท่ีรอข้าราชการเรยีกไปประชมุ	

หรือแค่ออกมาชี้แจงให้ข่าวเวลาราคาข้าวตก	 

วนัน้ีจงึคดิว่าน่าจะถงึเวลาท่ีต้องท�าอะไรสักอย่าง 

เพื่อเปลี่ยนไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ได้	 แน่นอนว่า 

ในระยะส้ันเราอาจต้องด�าเนินการเรื่องของการ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆ	เร่ืองให้กับสมาชิก	 

แต่กค็ดิถงึการวางแผนในอนาคตไว้ด้วยว่าต่อจากน้ี 

เราจะอยู่กันอย่างไร”

	 คณุเกรยีงศกัดิก์ล่าวถงึปัญหาและความ

ท้าทายของธุรกิจโรงสีในวันนี้ว่ามีทั้งภายนอก

และภายใน	 และยังแบ่งได้เป็นระยะส้ันและ

ระยะยาวอกีด้วย	โดยการท�างานนบัจากนีจ้ะเน้น 

แก้ไขปัญหาภายในเป็นหลัก	โดยจะเร่งสะสาง 

ปัญหาเฉพาะหน้าระยะส้ัน	อาท	ิเรือ่งสภาพคล่อง 

และเงนิหมนุเวยีนของธุรกจิโรงสทีีล่ดลง	หรอืการ 

เดินหน้าปรับระบบรูปแบบการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

ระหว่างโรงสีและคู่ค้า	ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้อง

เดินหน้าไปพร้อมๆ	 กับการเริ่มวางแผนและ

โครงสร้างส�าหรับแผนระยะยาว	อันได้แก่การ

วางแผนอนาคตส�าหรับธุรกิจโรงสีข้าวไทย

	 “วันน้ีธุรกิจโรงสีข้าวคงจะไม่ได้หอมหวาน 

เหมือนสมัยก่อน	เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์

เปล่ียนไปแล้ว		ดนิฟ้าอากาศท่ีแปรปรวน		เศรษฐกจิ

สังคมโลก	พฤติกรรมผู้บรโิภค	ส่ิงเหล่านีท้�าให้เราคง

ไม่สามารถเดนิหน้าท�าโรงสกีนัแบบเดมิๆ	แล้วจะอยู่

ได้	ย่ิงไปกว่าน้ันตอนน้ีปัญหาเรือ่งธุรกิจครอบครวั

ก�าลงัประสบปัญหาในการส่งต่อสู่รุน่ถดัไป	เพราะ

ขาดคนท่ีจะรบัช่วงต่อ	แต่ธุรกิจโรงสีย่ิงแย่กว่าน้ัน	

เพราะการท�างานโรงสีไม่มีต�าราที่ไหนสอน	ความรู ้

ต้องอาศัยประสบการณ์	จะดูข้าวรู้จักข้าวบางที

เราก็ต้องครูพักลักจ�า	 ย่ิงธุรกิจโรงสีท�างานกัน

ไม่ค่อยมีรูปแบบ	 ท้ังการบริหารจัดการ	การวาง

ระบบหรือโครงสร้าง	 ในขณะท่ีโลกทุกวันน้ีมีวิธี

สร้างรายได้ท่ีง่ายและหลากหลายกว่าการจะมา

น่ังคลุกฝุ่นดูข้าว	หรอืรบัมือกับคนต้ังแต่บนถงึล่าง	 

เพราะท�าโรงสีต้องสัมผัสกับคนต้ังแต่ชาวนา	พ่อค้า	

ผู้ส่งออก	ยันข้าราชการ	เพราะฉะนั้นการท�าโรงสี 

จึงไม่ใช่งานสบาย

	 ปัญหาที่เราพบอยู่ตอนนี้คือ	โรงสีมีคนอยู่ 

2	รุน่	รุน่หนึง่คอืกลุ่มคนรุน่เก่า	ท่ีอาจมีการศกึษา 

มาน้อยแต่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ	์ 

อีกกลุ่มคือพวกที่มีการศึกษามาสูง	 มีแนวคิด 

ทันสมัย	แต่คน	2	กลุ่มน้ีคุยกันไม่ค่อยรู้เรี่อง	 เราจะ 

ท�าอย่างไรให้เขาเหล่าน้ีเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลาง

ผลผลิตข้าวที่เร่ิมจะลดน้อยลง	ราคาข้าวท่ีไม่มี 

เสถียรภาพ	การแข่งขันท่ีสูงขึ้น	 โดยท่ีไม่ท้ิงให้ 

โรงสีร้างหรือเจ๊ง	แน่นอนว่าคงต้องอาศัยความรู ้

ความสามารถ	ของคนรุ่นใหม่มาท�าให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	และต้องเป็นทีย่อมรบัและเข้าใจของคนรุน่เก่า”

	 การพัฒนาบุคลากรของโรงสีเป็นคีย์หลัก 

ที่นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่จะน�าข้ึนมา 

เป็นประเด็นส�าคัญในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให ้

อุตสาหกรรมโรงสีก้าวข้ามไปสู ่อนาคตอีกขั้น 

โดยได้น�าแนวคิดดังกล่าวเข้าปรึกษากับทาง

กระทรวงพาณิชย์	 เพ่ือให้สนับสนุนในการ 

ฝึกอบรมสัมมนา	พัฒนาความรู	้เพ่ือหวังต่อยอด 
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ให้กับอุตสาหกรรมโรงสีในอนาคต	 อย่างไร

กต็าม	คณุเกรยีงศกัดิย์อมรบัว่าแนวคดิดงักล่าวนี ้

อาจได้รบัการปฏิเสธจากคนรุน่เก่า	เพราะไม่ได้ 

ให้ผลประโยชน์เป็นตัวเงนิอย่างชดัเจน	แต่การ 

กล้าที่จะคิดอะไรไปข้างหน้านั้นคือโอกาสใน 

อนาคต

	 ในส่วนของปัญหาภายนอก	คณุเกรยีงศกัดิ ์

ยอมรับว่าเร่ืองของภาพลกัษณ์ของโรงสต่ีอสงัคม 

เป็นปัญหาทีส่ะสมมาเนิน่นาน	ดงันัน้	การแก้ไข

อาจจะต้องใช้เวลาและความร่วมมอืจากคนทัง้

อุตสาหกรรม	

	 “ในอดตีกระบวนการโกงตราช่ัง	โกงความชืน้ 

ยอมรับว่ามี	แต่เป็นเพียงบางจุดบางพื้นที่เท่านั้น	

ท้ังน้ีเน่ืองจากมีหลายกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการ 

รับซื้อข้าวเปลือก	โดยในขณะน้ีได้ร่วมมือกับทาง

ราชการ	ซึง่	ณ	วนัน้ีกระทรวงพาณชิย์มกีารลงพืน้ท่ี 

ตรวจสอบอย่างจรงิจงั	อกีท้ังได้ขอความร่วมมอื 

ถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซื้อข้าวเปลือกในทุก 

กระบวนการซือ้ขายว่า	สังคมในปัจจบุนัได้เปล่ียนไป 

มากแล้ว	การท�าธุรกิจแบบเดิมท่ีมุบมิบไม่ซื่อสัตย ์

น้ันเป็นเพียงส่วนน้อย	แต่ในอนาคตอันใกล้น้ีจะ

ไม่สามารถท�าธุรกิจต่อไปได้	 เน่ืองจากไม่มีท่ียืน

ให้คนเหล่านี้แล้ว	 โดยเราคิดว่าหลายคนคงเข้าใจ 

และพยายามปรับปรุงตัวเอง	แต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่ 

เร่ืองง่าย	 เพราะโรงสียังต้องเป็นเครื่องมือ

เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ	รัฐบาลใน 

ทุกยุค	ทุกสมัยจะน�านโยบายอะไรมาใช้		ไม่ว่า 

จะจ�าน�าข้าว	ประกันราคา	นาแปลงใหญ่

ล้วนแต่ใช้โรงสีเป็นเส้นทางเชื่อมโยง 

สู่ชาวนา	เรารับหน้าท่ีสนับสนุนรัฐบาล 

ทุกรัฐบาล	 แล้วแต่ว ่าจะให้เรารับ

ใช ้อะไร	 เพื่อให ้นโยบายของเขา

ประสบความส�าเร็จ	เราเป็นแต่เพียง 

เคร่ืองมือหน่ึงของรัฐบาล	แต่เรา 

ก็เป็นคนแรกที่ถูกกระทบ	เพราะเรา

คือคนท่ีสัมผัสกับชาวนาจึงใกล้ชิด

ท่ีสุด	 และมักจะได้รับเสียงสะท้อน 

มากท่ีสุด	ท่ีผ่านมาสมาคมฯ		พยายาม 

อย่างยิง่เกีย่วกับเรือ่งภาพลักษณ์ต่อ

สังคม	แต่เราคงจะเท่ียวบอกใครว่า 

เราเป็นคนดีคงไม่ได้	แต่สิ่งที่เราอยาก

จะบอกคือ	 เราพยายามท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้า	

เหมือนอาชีพ	ทุกอาชีพบนแผ่นดินนี้”

	 ในฐานะอดีตเลขาธิการสมาคมฯ	ที่ผ่าน

ประสบการณ์มากว่า	20	ปี	ยอมรบัอย่างตรงไป 

ตรงมาว่า	 วันนี้อุตสาหกรรมโรงสีข้าวก�าลัง 

เข้าสู่ยุคซบเซา	ทั้งๆ	ที่ความรู้	ความสามารถ	

และคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมยังอยู่ชั้น 

แนวหน้าของโลก	จึงอยากวิงวอนให้สังคมมอง

โรงสีในมุมมองใหม่	 อย่ามองโรงสีเป็นเพียง 

คนซื้อข้าวเปลือก-ขายข้าวสาร	 แต่อยากให้

ฉกุคดิสักนดิว่า	โรงสีคอืประตู	คอืจดุเริม่ต้นของ 

ทางเดนิอตุสาหกรรมข้าวทีม่มีลูค่า	3-4	แสนล้าน 

ต่อปี	ห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงเกี่ยวโยงมากมายไม่ว่า 

จะเป็นการขนส่ง	 สีแปร	คลังสินค้าการบริโภค 

สินค้าต่อเนื่อง	อาหารสัตว์	ไบโอแมส สิ่งเหล่านี้ 

เข้ามาหมนุเวยีนในวงจรเศรษฐกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

อตุสาหกรรมอืน่ๆ	เป็นอรรถประโยชน์ต่อประเทศ

มากมาย

	 แต่ทกุวนันีโ้รงสีกลบัถกูมองว่าเป็นเพียง 

พ่อค้าซื้อถูก-ขายแพง	 และสามารถก�าหนด 

ราคาข้าวได้	 ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น 

ตอนข้าวแพงกห็าว่าโรงสกีกัตนุสินค้า	พอราคาลง 

ก็คิดว่าโรงสีกดราคา	 คุณเกรียงศักดิ์เพียงแต ่

หวงัว่าสังคมและคนไทยจะปรบัเปลีย่นมมุมอง 

ต่อโรงสีกนัเสยีใหม่	 โดยอยากให้คิดว่าโรงสีเป็น 

จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหญ่ๆ	 เหมือนกับ 

อุตสาหกรรมอื่นๆ	 เพราะหากพิจารณาใน 

เนื้องานกันจริงๆ	 แล้วโรงสีมีอยู่	2	 ส่วนในตัว 

คือ	 เป็นทั้งนักอุตสาหกรรมเพราะต้องผลิต

ข้าวสารขณะเดียวกันก็เป็นนักเก็งก�าไร	 เพราะ

ต้องดูจังหวะในการซื้อ-ขายข้าวและเก็บสต็อก	

เพ่ือให้ได้ต้นทนุทีต่�า่และราคาขายทีส่งู	จะเหน็ว่า

เป็นงานที่ซับซ้อนวุ่นวาย	และมีความเสี่ยง	ซึ่ง 

ว่ากันตามหลักเศรษฐศาสตร์	 การค�านวณดู

ก�าไรต่อหน่วย	หรอืจดุคุ้มทนุนัน้	คณุเกรยีงศกัดิ์

ถึงกับออกปากเองว่า

 “โรงสีไม่ใช่ธรุกิจดาวรุง่ท่ีน่าสนใจอีกต่อไปแล้ว 

	การท่ีจะมาลงทุนแล้วจะได้คุ้มทุนหรือคืนทุน 

ในระยะเวลาอันสั้นนั้น	เป็นไปได้ยากมาก 

และดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ 

ความเสี่ยงต่างๆ	ที่มีมากขึ้น”

แต่ตราบใดที่ประเทศไทย

ยังปลูกข้าว คนไทยยังกินข้าว 

และเรายังคงเป็นผู้น�าในการ 

ส่งออกข้าวเพื่อเลี้ยงชาวโลก 

 โรงสีข้าวไทย จะยังคงต้องมี 

และจะต้องยืนหยัดอย่าง 

เข้มแข็งอยู ่ คู ่ข ้าวไทยใน

อนาคต...

				 คุณเกรียงศักดิ์	 ยังกล่าว 

อีกว่า

		 “สุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ ์

รวมถึงสภาวะการค้าข้าวจะดีขึ้นอย่าง

แน่นอน”


