
 
 

สารนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ๒/๒๕๖๐ 
เรียน สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยทุกท่าน 
 ผมขอสรุปสถานการณ์และกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้ท่ีผ่านมา พอสังเขป ดังนี้ 
 ๑. การบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบด ีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 ด้วยเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาคมโรงสีข้าวไทยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งคณะของสมาคมฯประกอบด้วยผม นายกกิตติมศักดิ์(คุณชาญชัย รักษ์ธนานนท์ 
คุณมานัส กิจประเสริฐ) อุปนายกสมาคมฯ(คุณสุพจน์ แซ่ตั้ง คุณคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล คุณมนัสทพงษ์ ห้วยหงส์ทอง คุณสุ
ชาติ จันทร์แสงวัฒนา  คุณอานุภาพ ภรณ์พิริยะนิยม คุณสุทธิพร ก้านสุวรรณ คุณณัฐวัฒน์ เศรษฐพัฒนชัย คุณไกรสีย์ ลียากูล) 
รองเลขาธิการสมาคมฯ(คุณสมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล คุณมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม) เหรัญญิกสมาคมฯ(คุณปรีชา ภิญโญชีพ) ปฏิคมและ
ผู้ช่วย (คุณธนกร ศิริอ าไพ ตุณจิรวัฒน์ หิรัญยะวะลิต) นายทะเบียนและผู้ช่วย (คุณสราวุธ มณีอินทร์ คุณวั นชัย ขัณฑวีระ
มงคล) ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ(นายวินัย เงินเกื้อกูล) เป็นต้น รวมทั้งหมด ๕๐ ท่าน พร้อมกันนี้ คณะของสมาคมฯ ได้ร่วม
ทูลเกล้าถวายเงินพระบรมศพจ านวน หนึ่งแสนบาท 
 ๒. สถานการณ์ข้าวโลกและข้าวไทย 
 สถานการณ์ข้าวโลก  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี ๒๕๖๐/๖๑ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าจะมีผลผลิต 
๔๘๑.๐๔๑ ล้านตันข้าวสาร (๗๑๗.๔ ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก ๔๘๓.๐๙๗ ล้านตันข้าวสาร (๗๒๐.๔ ล้านตันข้าวเปลือก) 
หรือลดลงร้อยละ ๐.๔๓ จากปี ๒๕๕๙/๖๐ 
           การค้าข้าวโลก บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี ๒๕๖๐/๖๑ ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ผลผลิต ปี ๒๕๖๐/๖๑ จะมี ๔๘๑.๐๔๑ ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี ๒๕๕๙/๖๐ ร้อยละ ๐.๔๓ การใช้
ในประเทศจะมี ๔๗๙.๗๑๕ ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๐๒ การส่งออก/น าเข้าจะมี ๔๒.๒๙๙ ล้านตัน
ข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑.๐๔ และสต็อกปลายปีคงเหลือ ๑๒๐.๕๔๗ ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ ๑.๑๑  
 โดยประเทศท่ีคาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เมียนมาร์ กัมพูชา จีน อียิปต์ กายานา ปากีสถาน 
ปารากวัย และเวียดนาม ส่วนประเทศท่ีคาดว่าจะส่งออกลดลง ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
 ส าหรับประเทศท่ีคาดว่าจะน าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศแองโกลา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต์ คิวบา อียู กานา กินี เฮติ 
อิหร่าน อิรัก เคนย่า โมแซมบิค ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรส ส่วนประเทศที่คาด
ว่าจะน าเข้าลดลง ได้แก ่ประเทศจีน  
 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมี
สต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา 
 สถานการณ์ข้าวไทย  
 ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก  



 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ประเมินสถานการณ์ส่งออกข้าวครึ่งหลังว่ามีสัญญาณ
บวกต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความต้องการของตลาดอิหร่าน บังคลาเทศ และฟิลิปปินส์ ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวมั่นใจ 
การส่งออกจะถึงเป้า ๑๐ ล้านตัน   
 ในการประชุม นบข. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อ
วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีการประเมินสถานการณ์ราคาและการส่งออกข้าวว่า แนวโน้มปีนี้น่าจะดี เนื่องจากความต้องการ
ในตลาดโลกและคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ ๑๐ ล้านตัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ปริมาณการผลิตข้าวโลกปีนี้
คาดว่าจะลดลงประมาณ ๒-๓ แสนตัน เนื่องจากอินเดียและสหรัฐฯ มีผลผลิตลดลง 
           ส าหรับการค้าและการบริโภคข้าวในปีนี้ ประเมินว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการ
น าเข้าเพื่อความมั่นคงในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศ อิหร่าน และฟิลิปปินส์ที่เตรียมเปิดประมูลข้าวในเดือนมิถุนายนนี้ จึง
นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้  
           ด้านการส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไทยส่งออกข้าวได้ ๔.๐๕ ล้านตัน รองจากอินเดียที่
ส่งออกปริมาณ ๔.๑๒ ล้านตัน ขณะที่เวียดนามส่งออกเป็นอันดับ ๓ ในปริมาณ ๒.๑๗ ล้านตัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กล่าวว่า ราคาข้าวในตลาดโลกปีนี้ส่งสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% อยู่ที่ ๗๑๕ 
ดอลลาร์/ตัน สูงข้ึนจาก ๖๐๐ ดอลลาร์/ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เช่นเดียวกับข้าวขาว ๕% ราคาอยู่ที่ ๔๓๘ ดอลลาร์/ตัน  
 ส าหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ จากแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่ มขึ้นต่อเนื่อง จะสามารถผลักดัน
ปริมาณการส่งออกได้ตามเป้าหมาย ๑๐ ล้านตัน (ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร) 
 ๓. การประชุม Thailand Rice Convention ๒๐๑๗ 

 เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ผมและคุณขจรเกียรติ สงวนกุลชัย ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand Rice 

Convention ๒๐๑๗ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น

เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

 ๔. ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ 
 ด้วยสมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่า ข้าวหอมมะลิมีปัญหาข้าวชนิดอื่นปน เนื่องจาก พันธุ์ข้าวที่เกษตรกร
ใช้มีพันธ์ุข้าวอื่นปน ด้วยการเก็บเกี่ยวข้าวที่ปัจจุบันใช้รถเกี่ยวข้าวจึงท าให้เกิดเมล็ดข้าวพันธุ์อ่ืน จากแปลงอื่นติดมากับรถเกี่ยว
นวดได้ง่าย สมาคมฯจึงได้น าเสนอปัญหาดังกล่าวผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มสินค้าข้าว ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และขอให้กรมการข้าวส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพมากขึ้น และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
 ๕. สถานการณ์ข้าวเหนียว 
 ด้วยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ข้าวเปลือกเหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือราคาค่อนข้างดี ดีมาก จึงเป็นปัจจัยหนุนให้
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นมีความมั่นใจว่า ราคาข้าวเหนียวนาปรังยังจะสูงอยู่ แต่ในความจริง ข้าว
เหนียวนาปีกับข้าวเหนี่ยวนาปรังมีความแตกต่างกันพอสมควร หากกระทรวงเกษตรและสหกรณส์่งเสริมให้ปลูกข้าวเหนียวมาก 
จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเหนียว เนื่องจากตลาดข้าวเหนียวมีจ ากัด 
 ๖. ปัญหาวงแพ็กกิ้งเครดิต 
 หลังจากท่ีสมาคมโรงสีข้าวไทยได้รับทราบปัญหาจ่กสมาชิกฯก็ได้มีหนังสือหารือไปยังนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ไปแล้วนั้น และที่ผ่านมาหลายเดือน สมาคมฯได้ติดตามความคืบอย่างต่อเนื่อง และท าความเข้าใจให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องทราบถึงความส าคัญของวงเงินดังกล่าว และการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยควรใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
รายที่มีปัญหาเท่าน้ัน เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดี หากไม่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวทั้งระบบได้ และผู้
ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจเป็นสถาบันการเงินเองได้ ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ที่ปกติมีการประสานงานและหารือกับ
สมาคมโรงสีข้าวไทยตลอด ได้ช่วยสะท้อนปัญหาดังกล่าวกับรัฐบาลและผู้บริหารธนาคารกรุงไทย  ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือน



มิถุนายนท่ีผ่านมา รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้ธนาคารกรุงไทยได้ดูแลสภาพคล่องของผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้เป็นปกติแล้ว ซึ่ง
ในทางปฏิบัติคงใช้เวลาบ้างและดูแลกันต่อไป  
 ๗. การจัดต้ังตลาดกลางข้าวสาร 
 สืบเนื่องจากระหว่างการหารือของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยเมื่อช่วงต้นปี 
๒๕๖๐ ได้มีการหารือประเด็นของปัญหาราคาข้าวสารและข้าวเปลือก ที่ประชุมจึงได้มีการเสนอการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร 
และราคาข้าวสารเพื่อสะท้อนราคาข้าวที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร โรงสี และผู้ค้าข้าวทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้น าข้อหารือดังกล่าวไปสู่การด าเนินการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารขึ้นจริง และสมาคมโรงสี
ข้าวได้ร่วมในคณะกรรมการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร ซึ่งคาดว่า โดยจะหาผู้ด าเนินการให้ได้ภายในปีการผลิตข้าว ๒๕๖๐-๖๑ 
นี ้
 ๘.นโยบายการผลิตข้าวอินทรีย์ 
 ด้วยรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประกาศนโยบายเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ นี้ และข้าวอินทรีย์จะเป็นพืชเป้าหมายหลัก ด้วยตระหนักถึงคุณภพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภคที่ดีช้ึน ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรฯมีเป้าหมายขยายพันที่ปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ ๑ ล้านไร่ภายใน ๓ ปี ในปี ๒๕๖๐ (ปีที่๑) มีเป้าหมายที่ 
๑๕๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อเดือน พ.ค.-มิ.ย. สมาคมโรงสีข้าวไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว และขอให้สมาคมฯได้
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบถึงนโยบายข้าวอินทรีย์ และขอความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมฯให้เข้าร่วมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ด้วย และในขั้นแรกนี้ ได้น ารายช่ือโรงสีข้าวที่สนใจเสนอให้ทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ส่วน
รายละเอียดและการด าเนินการต่อไปคงต้องรอให้ทางราชการเรียกหารือผู้ประกอบการต่อไป 
 ๙. ปัญหาการประกาศใช้ พ.รก.แรงงานต่างด้าว ป๊ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กรณี 'พ.ร.ก. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐'  ซึ่งเป็น พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิ.ย.  เป็นต้นไปนั้น โดยให้
เหตุผลว่า  กฎหมายที่เกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวที่มีอยู่ มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าวท้ังระบบ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเร่งด่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 ส าหรับสาระส าคัญของ พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ มีบทก าหนดโทษ(ท่ีสูง) เช่น 
 - ผู้ใดรับต่างด้าวท างานท่ีห้ามคนต่างด้าวท า หรือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน หรือ รับคน ต่างด้าวซึ่งไม่มี
ใบอนุญาตท างานกับตนเข้าท างาน มีโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง ๑ คน 
           - ผู้ใดให้คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐บาทต่อคนต่างด้าว ๑
คน 
          - คนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ท างาน หรือท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท า มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
          - คนต่างด้าวท่ีท างานจ าเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          - คนต่างด้าวท างานแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          - ผู้ใดยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
            - ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ ๓-๑๐ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว ๑ คน หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
            - ผู้ใดประกอบธุรกิจน าคนต่างด้าวมาท างาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน มีโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑-
๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐-๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
         อัตราค่าธรรมเนียม (ที่สูง) 
            - ใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 



          - การต่ออายุใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน   ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
        - การจ้างคนต่างด้าว คนละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
            - การต่ออายุใบอนุญาตท างานหรือการขยายระยะเวลาการท างาน ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ซึ่งปรากฏว่า พ.ร.ก.แรงงานฉบับดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นวงกว้างรวมทั้ง
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวด้วยเช่นกัน โดยสมาคมฯก็ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอ
ผ่อนผันการบังคับใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าวออกไป อย่างนอ้ย ๖ เดือน ด้วยแล้ว ท้ังนี้ ต่อมา รัฐบาลได้ใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ผ่อน
ผันการใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านสมาชิกควรด าเนินการให้แรงงานที่ใช้อยู่เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากข้ออ้างการค้ามนุษย์ 
 ๑๐. การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สมาคมโรงสีข้าวไทย 
 หลังจากที่คณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยได้มีมติให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๔๐ ปีไปแล้วนั้น ผมและ
คณะกรรมการจัดพิมพ์ฯได้ประชุมหารือ และการด าเนินการได้ก้าวหน้าไปมากแล้ว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกฯให้การ
สนับสนุนอย่างดี ซึ่งหวังว่าจะสามารถจัดท าได้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้  ระหว่างนี้กองบรรณาธิการก าลังจัดท าในส่วน
เนื้อหา การบันทึกภาพถ่าย และรูปเล่ม 
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ 

 
(นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์) 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
 
 
 
 


