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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรยีบง่าย เพือ่จดุประกายให้เกดิการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

จึงจะมาพบกับผู ้อ่านเป็นรายเดือน ด้วย

เนื้อหาท่ีแน่นกระชับ และน�าเสนอเรื่องราว

ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ

สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป 

 นอกจากน้ี จะมีการน�างานวิจัยจ�านวน

หนึ่งซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�าเป็น 

“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง

คราวด้วย

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 105
กรกฎาคม 2557

ที่มา สรุปจากเนื้อหาบทที่ 4 ของรายงาน

ฉบบัสมบรูณ์ของโครงการวจิยั “การศกึษา

เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ

น�า้ตาลของไทย” โดย ดร. วโิรจน์ ณ ระนอง 

และคณะ เมื่อเดือนกันยายน 2555 (แก้ไข

ปรับปรุง ธันวาคม 2556) โครงการวิจัย

น้ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนอ้อยและ

น�้าตาลทราย

สรุปและเรียบเรียง

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

บรรณาธิการบริหาร

จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 

บรรณาธิการ

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ

วัฒนา กาญจนานิจ  

ออกแบบ

wrongdesign
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บทน�า

รัฐบาลแทรกแซงอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของไทย

ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2525/2526 เป็นต้นมา โดยใช้ระบบการ

ควบคุมและก�าหนดราคาอ้อยและน�้าตาลทราย หรือระบบแบ่ง

ปันผลประโยชน์ 70:30 

แม้ว่าระบบดงักล่าวมส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้อตุสาหกรรมอ้อย

และน�า้ตาลทรายไทยขยายตวัอย่างมากในสามทศวรรษทีผ่่านมา 

แต่อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลของไทยกย็งัเผชญิกบัปัญหาและ

ความเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น 

1. ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาน�้าตาล

ภายในประเทศหายไปจากตลาดในช่วงทีร่าคาส่งออกสงูกว่าราคา

ภายในประเทศ 

2. ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่ใช้น�้าตาลจ�านวนหนึ่งต้อง

ซื้อน�้าตาลในราคาที่รัฐบาลก�าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะสูงกว่าราคา

น�้าตาลที่ส่งออกไปยังประเทศคู่แข่ง 

3. แม้ว่าราคาอ้อยในระยะหลงัจะอยูใ่นระดบัทีด่ ีและจงูใจ

ให้มีการขยายการปลูกอ้อยอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา แต่ราคา

ที่ดีนั้นเป็นผลจากการจัดการที่ซับซ้อน และชาวไร่จ�านวนหนึ่ง

เห็นว่าระบบปัจจุบัน ซึ่งคิดราคาอ้อยจากน�้าตาลและกากน�้าตาล

บางส่วน โดยไม่ได้ค�านงึถงึรายได้ทีม่าจากผลติภณัฑ์ใหม่ๆ (โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเอทานอล) เป็นระบบที่ไม่เป็นธรรมกับชาวไร่และ

4. ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ทีใ่ช้ในปัจจบุนัมกีารควบคมุ

ในทกุขัน้ตอน ท�าให้โรงงานขาดความคล่องตวัในการปรบัการผลติ

ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เช่น ไม่สามารถน�าน�้าอ้อยมาผลิตเอ

ทานอลในภาวะที่มีความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นวิธีที่

มีต้นทุนต�่ากว่าการผลิตด้วยวิธีอื่น 

หลักการในการออกแบบข้อเสนอการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของผู้วิจัย คือการก�าหนด/ปรับปรุง

กติกาต่างๆ ของระบบให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นกตกิาทีส่ะท้อนหรอืสอดคล้องกบัคณุสมบตัทิีด่ขีอง

ตลาดทีม่กีารแข่งขนัให้มากทีส่ดุ และสามารถปรบัตวัตามตลาดได้ 

(ตัวอย่างเช่น ถ้าตลาดอ้อยเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขัน เมื่อมีผลิต

ภัณฑ์ใหม่ๆ จากอ้อยเกิดขึ้น หรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ผลิตจากอ้อย

มีราคาสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ราคาอ้อยสูงขึ้นตามไปด้วย)

2. เป็นกติกาที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแข่งขัน 

(เช่น ปัญหาที่เกิดจากความผันผวนของราคาน�้าตาลในตลาด

โลก) และ

3. เป็นกติกาที่มีความซับซ้อนน้อยลงและอ้างอิงตัวแปร

ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

ลักษณะของกติกาที่พึงประสงค์

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลแบ่งเป็นตลาดน�้าตาลซ่ึง

เป็นตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยราย (oligopoly) และตลาดอ้อย ซ่ึงมี

ลักษณะคล้ายตลาดที่มีการผูกขาดจากทั้งฝ่ายผู้ซื้อ (โรงงานท่ี

เป็นศูนย์กลางในแต่ละพื้นที่) และฝ่ายผู้ขาย (ชาวไร่อ้อย ที่แม้จะ

มจี�านวนมาก แต่มกัรวมตวักนัเป็นองค์กรหลกัองค์กรเดยีว) หรอื

ชุดข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลของไทย
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ศพัท์ทางเศรษฐศาสตร์เรยีกว่า Bilateral Monopoly ซึง่เป็นตลาด

ที่หากปล่อยให้ท�างานเอง ผลลัพธ์ก็มักจะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อ

รองของสองฝ่ายที่มีอ�านาจการต่อรองสูงท้ังคู่ (เพราะแต่ละฝ่าย

ต้องพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่ง) ซึ่งท�านายผลได้ยาก และทั้งสองฝ่ายอาจ

มีต้นทุนการต่อรองที่สูงมาก ท�าให้โดยทั่วไป การแทรกแซงของ

รัฐมีโอกาสที่จะสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและช่วยลด

ปัญหาและต้นทุนในการเจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้

พอสมควร 

ชุดข้อเสนอของคณะผู้วิจัยยังคงอยู่บนพื้นฐานของระบบ

ที่รัฐเข้ามาแทรกแซงในด้านที่จ�าเป็น โดยรัฐเข้ามาก�าหนดกติกา

ต่างๆ ของระบบ ซึ่งคณะผู้วิจัยเสนอว่านอกจากควรเป็นกติกาที่

มีความสอดคล้องต้องกันในทุกด้าน (เช่น การก�าหนดกติกาและ

ราคาน�้าตาลภายในประเทศควรสอดคล้องกับการก�าหนดราคา

อ้อยและมาตรการรกัษาเสถยีรภาพด้านรายได้) ยงัควรมลีกัษณะ

ที่พึงประสงค์ดังนี้

ก. เป็นกติกาที่สะท้อน (หรือสอดคล้องกับ) คุณสมบัติท่ีดี

ของตลาดที่มีการแข่งขันให้มากที่สุด และสามารถปรับตัวตาม

ตลาดได้

ตัวอย่างการท�างานของตลาดที่มีการแข่งขัน เช่น

• เมื่อผู้ผลิตรายใดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตก็จะได้

รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ในระยะสั้น (แต่ไม่ใช่ได้ทั้งหมดตลอดไป)

• ในระยะยาว ถ้าการปรับปรุงประสิทธิภาพท�าให้มีความ

ต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตวัตถุดิบก็ได้รับประโยชน์

ตามไปด้วย

• เมื่อมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น (ไม่ว่าจะจากกิจการ

เดิมหรือกิจการอื่น และไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการเหล่านั้น

มีความเกีย่วข้องกนัหรอืไม่) กจ็ะท�าให้ราคาวตัถดุบิสงูขึน้

• เมื่อผลิตภัณฑ์ใดที่ท�าจากวัตถุดิบนั้น (ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเก่า และไม่ว่ากิจการที่

ใช้วัตถุดิบนั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่) มีราคาสูงขึ้น 

ก็จะท�าให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นตามไปด้วย

• ราคาสินค้าในตลาดแข่งขันจะเชื่อมโยงกับราคาในต่าง

ประเทศ (หรือในตลาดโลก) แม้จะแตกต่างกันอยู่บ้าง อัน

เนื่องมาจากอุปสรรคในการน�าเข้าและส่งออก (รวมถึง

ระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง)

o ราคาสนิค้าน�าเข้า = ราคาตลาดโลก+ค่าขนส่ง+ค่าใช้

จ่ายอื่นในการน�าเข้า+ค่าการตลาดในประเทศ

o ราคาสินค้าส่งออก = ราคาตลาดโลก-ค่าขนส่ง-ค่าใช้

จ่ายอื่นในการส่งออก+ค่าการตลาดในประเทศ

นัยที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งจำกหลักกำรในส่วนนี้ก็คือ ถ้ำ

ตลำดมีกำรแข่งขัน เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตำม

ท่ีมำจำกอ้อยมีรำคำสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้รำคำอ้อยสูงขึ้นตำมไป

ด้วย แต่ในสภำพควำมเป็นจรงิ ผลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ด้จำกอ้อยไม่ได้ 

ถูกน�ำมำคิดร่วมกับกำรก�ำหนดรำคำอ้อย (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่

มีอยู่แล้ว แต่มีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำเพิ่มของรำคำ

น�้ำตำล1) ดังนั้น ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น สัดส่วนที่

เป็นส่วนแบ่งของชำวไร่อ้อยกค็วรต้องเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัในช่วง

เริ่มระบบเมื่อ 30 ปีก่อน

ข. เป็นกติกาท่ีมีส่วนช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในตลาดแข่งขัน

• กติกาช่วยรกัษาเสถยีรภาพของระบบ เพือ่ช่วยลดปัญหา

ที่เกิดจากความผันผวนในระยะสั้นของราคาน�้าตาล ซ่ึง

เป็นสินค้าที่ราคามีความผันผวนค่อนข้างสูง

ค. กติกาที่ใช้มีความซับซ้อนน้อยลงและอ้างอิงตัวแปรที่เป็น

ท่ียอมรับมากขึ้น เพ่ือลดภาระในการเจรจาต่อรองและการ

ควบคุม

เป้าหมายของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลของไทย: โจทย์ใหญ่ที่ต้องตอบ

ชุดข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ

น�้าตาลของไทยท่ีเสนอในการศึกษานี้ มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา

หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักสี่ด้านดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนจะต้องน�ามาซึ่งกฎ กติกา ที่สามารถ

สร้างแรงจูงใจเพียงพอที่จะท�าให้น�้ำตำลไม่หำยไปจำกตลำดใน

ประเทศในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม2 

1 ซึง่น่าจะเป็นจรงิส�าหรบัทกุผลติภัณฑ์ทีแ่ต่เดมิมรีาคาต�า่หรอืแทบไม่มรีาคาเลย
2 ทีผ่่านมา น�าต้าลมกัหายไปจากตลาดในช่วงทีร่าคาส่งออกสงูกว่าราคาขายส่ง

ภายในประเทศ แม้ว่าปัญหาน�า้ตาลขาดตลาดที่ผ่านมาส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก

การกักตุนของผู้ใช้ (ที่กลัวน�า้ตาลขาดตลาดหรือข้ึนราคา) แต่ปัญหานี้น่าจะ

หายไปได้เอง ถ้าผู้ใช้มั่นใจว่าน�า้ตาลจะไม่ขาดตลาด
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2. อุตสาหกรรมของไทยที่ใช้น�้าตาลต้องไม่เสียเปรียบคู่

แข่งในประเทศที่น�าเข้าน�้าตาลจากประเทศไทย

3. รำคำอ้อยที่ชำวไร่ได้ประโยชน์เต็มที่และมีเสถียรภำพ

พอสมควร โดยไม่ต้องอาศัยการกดดันรัฐบาลดังเช่นแทบทุกปี

ที่ผ่านมา

4. โรงงานมีทั้งเสถียรภำพและแรงจูงใจในกำรปรับปรุง

เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย 

(รวมทั้งชาวไร่) ในระยะยาว 

ข้อเสนอส�าหรับตลาดน�้าตาลภายในประเทศ

ในอดีต รัฐบาลไทยเคยใช้ภาคการเกษตรเป็นเครื่องมือ

และใช้เกษตรกร (โดยเฉพาะชาวนา) เป็นผูร้บัภาระในการพฒันา

เมอืงและภาคอตุสาหกรรม ปัจจบุนั แนวคดินีถ้อืว่าพ้นสมยัไปแล้ว

ส�าหรับประเทศไทย 

ชำวไร่อ้อยและอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลไม่ได้มหีน้ำทีต้่องเสยี

สละขำยน�้ำตำลรำคำถูกเพื่ออุ้มชูอุตสำหกรรมอื่น และในขณะ

เดียวกัน รัฐบำลก็มีหน้ำที่ดูแลไม่ให้อุตสำหกรรมที่ใช้น�้ำตำลเป็น

วัตถุดิบอยู่ในภำวะที่เสียเปรียบจำกกำรต้องซื้อน�้ำตำลในรำคำท่ี

สงูกว่ำรำคำส่งออก (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณทีีร่ำคำในประเทศ

ทีส่งูกว่ำรำคำส่งออกเป็นผลมำจำกกำรสร้ำงระบบกำรผกูขำดใน

ตลำดน�้ำตำลภำยในประเทศ ซึ่งรัฐบำลเป็นผู้จัดกำรให้เกิดขึ้น)

ข้อเสนอหลกัของคณะผูว้จิยัในส่วนนีก้ค็อื เลกิควบคมุ

ราคาน�้าตาลภายในประเทศ แต่ควบคุมให้มีน�้าตาลเพียง

พอส�าหรบัการบรโิภคและอตุสาหกรรม (โดยก�าหนดโควตา

เป็นรายปี ในปริมาณที่ท�าให้สาธารณะมั่นใจได้ว่าเพียงพอ

ส�าหรบัการบรโิภคภายในประเทศ) และเปิดให้น�าเข้าน�า้ตาล

ทรายได้โดยเสรี 

การด�าเนินการตามข้อเสนอน้ี ประกอบด้วยมาตรการ

ย่อยๆ ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกการควบคุมราคาน�้าตาลภายในประเทศ 

2. ก�าหนดปรมิาณทีผู่ผ้ลติแต่ละรายต้องขายภายใน

ประเทศในแต่ละปี (โควตา ก.) ให้เพยีงพอส�าหรบัการบรโิภค

และอุตสาหกรรม

3. ควบคุมไม่ให้มีการร่วมกันผูกขาดตลาดน�้าตาล

ภายในประเทศในลักษณะท่ีเป็นการฮั้ว (cartel) ซึ่งรวมถึง

การห้ามโรงงาน/ราชการจัดสรรโควตาการจ�าหน่ายน�้าตาล

ภายในประเทศเป็นงวดที่สั้นกว่า 6 เดือน (หรือ “ห้ามการ

ขึ้นงวดน�้าตาล”) 

4. เปิดให้น�าเข้าน�้าตาลทรายได้โดยเสรีที่อัตราภาษี

เป็นศูนย์ และขจัดอุปสรรคในการน�าเข้าน�้าตาลทรายขาว3 

มาตรการย่อยข้างต้นควรด�าเนนิการพร้อมกนัทกุข้อ

และด�าเนนิมาตรการด้านกองทนุรกัษาเสถยีรภาพ (ซึง่จะน�า

เสนอต่อไป) ควบคู่กันไปด้วย4

ข้อเสนอชุดนี้เสนอภายใต้หลักการที่ว่า ถ้ำมีกำรก�ำหนด

โควตำภำยในประเทศไว้เพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคภำยใน

ประเทศ (โดยสำมำรถบังคับให้ขำยน�้ำตำลส่วนนี้เฉพำะตลำดใน

ประเทศได้จรงิ แต่ให้ผูข้ำยเลอืกเวลำและปรมิำณกำรขำยในแต่ละ

ช่วงได้เอง) รำคำที่เกิดจำกกำรแข่งขันในตลำดภำยในประเทศก็

จะเป็นรำคำทีส่มเหตสุมผล เช่น ราคาจะใกล้เคยีงกบัราคาส่งออก 

และจะต�่ากว่าราคาในประเทศเพื่อนบ้านที่น�าเข้าน�้าตาลจากไทย  

หลักการนี้มีข้อดีอย่างน้อยสองประการคือ 

3 แต่ควรมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการน�าเข้า (หรือถ้าจ�าเป็น อาจต้อง

ก�าหนดให้ผู้น�าเข้ารายงานปริมาณการน�าเข้า) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

ก�าหนดหรือปรับเปลี่ยนโควตา ก. ในอนาคต
4 เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า เมือ่ผูบ้รโิภคจ่ายราคาน�าต้าลเตม็ทีแ่ล้ว อุตสาหกรรม

นี้จะรับผิดชอบในการดูแลตัวเองไม่ให้ต้องกลายเป็นภาระของผู้เสียภาษีดัง

เช่นท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงรัฐบาลยังต้องตั้งงบผูกพันเพื่อช�าระเงินต้นให้กับกองทุนฯ 

ไปจนถึงปี 2563
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ประการแรก ถ้าผู้ผลิตเก็บน�้าตาลโควตา ก. ไว้จ�าหน่าย

ในประเทศได้จริง (ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหามากนัก เพราะไม่ได้มีการ

ควบคุมราคาภายในประเทศ) ก็จะเป็นการท�าให้ผู้ผลิตท�าหน้าท่ี

เป็นผู้ส�ารองน�้าตาลไว้ส�าหรับจ�าหน่ายภายในประเทศ

ประการที่สอง ถ้าโควตาภายในประเทศเพียงพอส�าหรับ

การบริโภคภายในประเทศ ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องควบคุม

ราคา (เพราะในกรณีนี้ ราคาในประเทศจะไม่สูงขึ้นเพราะความ

ขาดแคลน แต่ก็จะไม่ต�่ามากเช่นกัน เพราะถ้าราคาในประเทศ 

“ต�่าเกินไป” เมื่อเทียบกับราคาในประเทศเพื่อนบ้าน น�้าตาลก็

จะไหลออกไปตามชายแดนและดึงราคาในประเทศซึ่งไม่มีการ

ควบคุมให้สูงขึ้น)

หัวใจของมำตรกำรนี้อยู่ที่กำรก�ำหนดปริมำณโควตำ ก. 

ที่ต้องเพียงพอส�ำหรับควำมต้องกำรภำยในประเทศ (รวมท้ัง

อุตสาหกรรมส่งออก) ในสถานการณ์ท่ีจะต้องยกเลิกกำรขึ้นงวด

น�้ำตำล (ซึ่งต้องท�ำเพื่อป้องกันไม่ให้กลไกนี้เอื้อให้เกิดกำรฮั้ว

รำคำในสถำนกำรณ์ที่ไม่มีกำรควบคุมรำคำ) เพราะถ้าก�าหนด

ปริมาณโควตา ก. ต�่าเกินไป ก็มีโอกาสที่น�้าตาลจะขาดตลาดและ

ดนัราคาในประเทศให้สงูขึน้อย่างผดิปกต ิดงันัน้จงึควรก�ำหนดให้

คณะกรรมกำรที่ท�ำหน้ำที่นี้ (ซึ่งเสนอว่ำควรเป็นคณะกรรมกำร

น�้ำตำลทรำย) มีตัวแทนที่มำจำกกระทรวงพำณิชย์จ�ำนวนหนึ่ง

และประธำนควรเป็นตัวแทนจำกกระทรวงพำณิชย์ และสัดส่วน

ของกรรมกำรที่มำจำกหน่วยรำชกำรมีจ�ำนวนรวมกันไม่น้อย

กว่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนของชำวไร่และโรงงำนรวมกนั

ในปีแรกที่เริ่มใช้มาตรการน้ี ควรก�าหนดโควตา ก. ใน

ปริมาณที่สูงกว่าปริมำณกำรจ�ำหน่ำยจริงในปีท่ีผ่ำนมำ (รวม

น�้าตาลที่ขายให้อุตสาหกรรมส่งออก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

เนื่องจาก (1) การก�าหนดปริมาณโควตา ก. แต่เดิมเป็นการ

ก�าหนดทีอ่งิโควตาในปีก่อนๆ เป็นหลกั ซึง่ในอดตี ราคาน�า้ตาลใน

ประเทศถกูก�าหนดไว้ตามราคาควบคมุทีม่กัจะสงูกว่าราคาส่งออก 

แต่ในกรณีที่ตลาดภายในมีการแข่งขันอย่างเสรี มีความเป็นไป

ได้ทีร่าคาภายในกบัราคาส่งออกจะเท่ากนั (เพราะจดุนีเ้ป็นจดุทีจ่ะ

ท�าก�าไรสูงสุดในตลาดที่มีการแข่งขัน) ณ ราคาดังกล่าว มีโอกาส

มากทีป่รมิาณความต้องการน�า้ตาลในประเทศจะสงูกว่าในปัจจบุนั 

อีกทั้งในระบบที่ราคาน�้าตาลลอยตัวขึ้นลงได้อย่างเสรี อาจมีบาง

ช่วงทีร่าคาน�้าตาลจะต�่าเป็นพิเศษและจงูใจให้ผูบ้รโิภคซือ้น�้าตาล

ในปริมาณมากขึ้น ซึ่งอาจท�าให้ปริมาณความต้องการรวมสูงขึ้น

ได้ และ (2) การยกเลิกการขึ้นงวดน�้าตาลอาจท�าให้น�้าตาลไหล

ออกสู่ตลาดเร็วขึ้น และในระยะแรก (หรือในช่วงที่ราคาน�้าตาล

ต�่า) อาจมีผู้บริโภคที่ซื้อน�้าตาลไปเก็บเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่

น�า้ตาลภายในประเทศเหลอืขาย (โดยราคาในประเทศไม่ได้สงูผดิ

ปกต)ิ เมือ่สิน้ปีแรก คณะกรรมการน�า้ตาลทรายสามารถพจิารณา

ลดโควตา ก. ของโรงงาน5 และอนญุาตให้โอนน�า้ตาลทีเ่หลอืไปอยู่

ในส่วนของโควตา ก. ในปีต่อไป 

กรณีการก�าหนดโควตา ก. ในปีต่อๆ ไป ให้ก�าหนดตาม

ส่วนต่างของราคาขายส่งภายในประเทศกับราคาส่งออกน�้าตาล

ทรายขาวบริสุทธิ์ (ที่รวมพรีเมียม)6 โดยในปีใดที่ราคาขายส่ง

ภายในประเทศสูงกว่าราคาส่งออกน�้าตาลทรายขาวเฉลี่ยร้อยละ 

X ก็ให้เพิ่มโควตา ก. ในปีถัดไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ X/2 ในทาง

กลับกัน ในปีใดที่ราคาขายส่งภายในประเทศต�่ากว่าราคาส่งออก

น�้าตาลทรายขาวเฉลีย่ร้อยละ Y กอ็าจพิจารณาลดโควตา ก. ในปี

ถัดไปไม่เกินร้อยละ Y/5 นอกจากนี้ ในกรณีที่ราคาขายส่งน�้าตาล

ภายในประเทศในช่วง 1-2 เดือนก่อนหน้านั้นสูงกว่าราคาส่งออก

น�้าตาลทรายขาวอย่างชัดเจน ให้คณะกรรมการน�้าตาลทราย

พิจารณาอนุมัติเพิ่มโควตา ก. ในระหว่างปีให้กับทั้งระบบได้ (ใน

กรณีนี้โรงงานใดที่ไม่ต้องการโควตาเพิ่มก็สามารถสละสิทธิ์ได้)

5 และปรบัตวัเลขปรมิาณโควตา ก. รวมของประเทศในปีแรกลง เพราะปริมาณ

โควตา ก. ในแต่ละปีจะใช้เป็นฐานในการก�าหนดโควตา ก. ในปีต่อไป
6 ซึ่งยังต้องมีระบบรายงาน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังก็มี

ระบบการเก็บข้อมูลราคาภายในและราคาส่งออก
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7 ดูเชิงอรรถถัดไปประกอบ แต่ในช่วงท่ีใช้วิธีน้ี ต้องใช้ตัวเลขท่ีคงที่ ซึ่งคณะ 

ผู้วิจัยเสนอว่าควรก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 85
8 ในปัจจบุนั กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดราคาขายส่งหน้าโรงงาน (ขนาดกระสอบ 

50 กิโลกรัม) ที่กิโลกรัมละ 21.40 บาท และก�าหนดราคาขายปลีกในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ถุง 1 กิโลกรัม) ที่ 22.85 บาท แต่เมื่อรวมค่า

ถุงอีก 0.50-0.75 บาท ก็จะอยู่ที่ 23.35-23.60 บาท ซึ่งเท่ากับมีส่วนเหลื่อม 

1.95-2.20 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 10 (แต่ราคาขายปลีกตาม

ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 23.50 บาท/กิโลกรัม) 

แต่ค่าส่วนเหลื่อมนี้น่าจะต�่ากว่ากรณีที่ไม่มีการควบคุมราคา และมีโอกาสที่

จะปรับเพ่ิมขึ้นเองในกรณีที่รัฐบาลเลิกควบคุม ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าร้านค้า

ปลีกขนาดเล็กหลายแห่งในกรุงเทพฯ ตั้งราคาขายที่ 25 บาท ซึ่งคิดเป็นส่วน

เหลื่อมประมาณร้อยละ 16.8 (หรือราคาขายส่งประมาณร้อยละ 85.6 ของ

ราคาขายปลีก)

กรณรีาคาขายส่งภายในประเทศทีจ่ะน�ามาอ้างองิ เพือ่ให้

เปรียบเทียบกับราคาส่งออกได้ ควรเป็นราคาน�้าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปกติกระทรวงพาณิชย์มีกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ราคาสนิค้าต่างๆ อยูแ่ล้ว แต่ในระยะแรกทีอ่าจยงัไม่มข้ีอมลูตลาด

ขายส่งที่ชัดเจนคณะผู้วิจัยเสนอให้ออกระเบียบก�าหนดราคา

ขายส่งอ้างอิงที่ค่าคงท่ีท่ีเลือกมาค่าหน่ึงระหว่างร้อยละ 85-907 

ของราคาขายปลีกเฉลี่ยจากข้อมูลที่เก็บจากโมเดิร์นเทรดอย่าง

น้อย 6 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเท่ากับมี

ส่วนเหลื่อมการตลาด (รวมค่าบรรจุถุง) ร้อยละ 11.1-17.6 หรือ

ประมาณ 2.50-4.50 บาทต่อกิโลกรัมในกรณีที่ราคาน�้าตาลขาย

ปลีกอยู่ท่ี 25-30 บาท หรือจะเลือกใช้ค่าส่วนเหล่ือมที่มีค่าคงที่

ก็ได้8 แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ราคาจากตลาดขายส่งเมื่อมีตลาดและ

ราคาอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับ

กรณีการก�าหนดสัดส่วนของโควตา ก. ส�าหรับแต่ละ

โรงงาน ควรใช้ข้อมูลในอดีตเฉลี่ยย้อนหลังประมำณสำมป ี(ไม่ใช้

ข้อมูลในปีการผลิตนั้น) เพื่อให้แต่ละโรงงานทราบปริมาณโควตา 

ก. ตั้งแต่ต้นฤดูหีบ และน่าจะช่วยให้โรงงานวางแผนล่วงหน้าได้

ดีขึ้น9 เมื่อมีการประกาศโควตา ก. ของแต่ละโรงงาน โรงงานใด

ที่ประสงค์จะผลิตน�้าตาลทรายขาวน้อยกว่าโควตา ก. ที่ได้รับใน

ปีการจ�าหน่ายนั้น ให้แจ้งความจ�านงขอโอนโควตาไปให้โรงงาน

อื่นในเครือได้ 

ส�าหรับโรงงานที่ไม่มีโรงงานในเครือ (หรือโรงงานทั้ง

เครือมีแผนที่จะผลิตน�้าตาลทรายขาวน้อยกว่าโควตา ก. ท่ีท้ัง

เครือได้รับ) สามารถยื่นค�าร้องพร้อมเหตุผลภายใน 15 วันให้

คณะกรรมการน�้าตาลทรายพิจารณาลดโควตา ก. ของโรงงาน

โดยน�าไปปรับเพิ่มให้โรงงานที่เหลือตามสัดส่วนโควตา ก. ของ

โรงงานเหล่านั้น (ยกเว้นในกรณีที่จ�านวนโควตาที่ปรับลดลงรวม

กันแล้วน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของโควตา ก. รวมของประเทศ ให้

เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการน�้าตาลทรายในการจัดสรรเพิ่ม

ให้โรงงานอื่น หรือจะไม่จัดสรรเพิ่มก็ได้)10 

ส�าหรับมาตรการที่เสนอให้น�าเข้าน�้าตาลได้อย่างเสรีที่

อัตราภาษีเท่ากับศูนย์11 เป็นมาตรการเสริมเพื่อป้องปรามการ

รวมตัวผกูขาดตลาดน�า้ตาลภายในประเทศ ซึง่เป็นประเดน็ทีม่คีน

จ�านวนไม่น้อย (รวมทัง้ชาวไร่อ้อยบางส่วน) เป็นห่วงว่าเมือ่ปล่อย

ราคาน�้าตาลให้ลอยตัวโดยไม่มีการควบคุม โรงงานซ่ึงประกอบ

9 และอาจช่วยลดแรงจูงใจที่บางโรงงานอาจใช้มาตรการต่างๆ (เช่น จ่ายเงิน

เพิ่มเพื่อแย่งอ้อยทางไกล) โดยหวังว่าจะท�าให้ได้โควตา ก. เพิ่มขึ้น (หรือ

ลดลง) ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ยังเป็นท่ีถกเถียงกันว่ามีผลกระทบเป็นบวกหรือลบต่อ

อุตสาหกรรมนี้โดยรวม
10 รวมถงึกรณทีีไ่ม่มโีรงงานใดประสงค์จะรบัโควตาเพิม่ ซึง่ในสถานการณ์ทีไ่ม่มี

การควบคมุราคาในประเทศ (และไม่ได้มกีารฮัว้กนัของทกุโรงงาน) กค็งบ่งชีว่้า

โควตารวมของประเทศที่จัดสรรนั้นอิ่มตัวหรือสูงเกินไปแล้ว
11 หรือในกรณีที่รัฐบาลยังไม่ต้องการเปิดเสรีตลาดน�า้ตาลนอกอาเซียนอย่าง

เต็มตัว ก็จะต้องมีการลดภาษีน�าเข้าน�า้ตาลจากประเทศนอกอาเซียน โดย 

อย่างน้อยต้องลดอัตราภาษีน�า้ตาลทรายขาวใน Tariff quota ให้เหลือศูนย์ 

และต้องขยายจ�านวนโควตาให้มากพอที่จะเป็นหลักประกันว่าโควตาจะไม่เป็น

อุปสรรคต่อการน�าเข้า และต้องพร้อมที่จะให้โควตาน�าเข้ากับทุกรายที่ขอ  

ไม่ใช่ให้สิทธิกับใครหรือองค์กรใดเป็นผู้ผูกขาดการน�าเข้า 
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ด้วยกลุ่มใหญ่ประมาณห้ากลุ่มอาจจะสามารถร่วมกันก�าหนด

ราคาที่สูงเกินไปได้ไม่ยาก (หรือแม้กระทั่งในกรณีที่โรงงานไม่ได้

ร่วมมอืกนัโดยตรง แต่มพีฤตกิรรมการตัง้ราคาตามผูน้�าด้านราคา 

หรือ price leader) ซึ่งแม้ว่าโดยหลักการแล้ว การก�าหนดโควตา 

ก. ให้เพียงพอ และการยกเลิกระบบการขึ้นงวดน�้าตาลน่าจะเป็น

มาตรการที่เพียงพอส�าหรับป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด แต่เพื่อ

ความมั่นใจของผู้ใช้น�้าตาลและกระทรวงพาณิชย์ในการยกเลิก

การควบคมุราคาน�้าตาล ควรใช้การเปิดเสรกีารน�าเข้าน�า้ตาลโดย

ไม่มีภาษี ซึ่งรวมถึงการน�าเข้าจากประเทศนอกอาเซียน เพราะ

การก�าหนดให้น�าเข้าจากอาเซยีนเท่านัน้เป็นมาตรการทีไ่ม่เพยีง

พอส�าหรับการป้องปราม เน่ืองจากเป็นท่ีทราบกันดีว่าอาเซียน

เป็นเขตที่ขาดน�้าตาลและมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าไทยมาก 

ในความเป็นจริง ถึงแม้จะเปิดให้มีการน�าเข้าน�้าตาลจาก

ทัว่โลก แต่โอกาสทีจ่ะมกีารน�าเข้าน�า้ตาลกแ็ทบจะไม่มเีลย เพราะ

ตราบใดทีร่าคาน�า้ตาลภายในประเทศไม่สงูกว่าราคาส่งออก (บวก

ค่าใช้จ่ายอื่น) มากนัก น�้าตาลท่ีน�าเข้าจะมีต้นทุนสูงกว่าราคา

น�้าตาลในประเทศเสมอ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีพบว่ามีการน�าเข้าน�้าตาลใน

ปริมาณที่มีนัยส�าคัญ คณะกรรมการน�้าตาลทรายก็อาจน�าข้อมูล

นั้นมาพิจารณาปรับลดโควตา ก. ในช่วงสิ้นปีได้ (ซ่ึงจะท�าให้

โรงงานสามารถน�าน�้าตาลท่ีส�ารองไว้แต่ยังไม่ได้ขายมาขายรวม

เป็นโควตา ก. ของตนในปีถัดไป) แต่ไม่ควรมีผลกับการก�าหนด

ปรมิาณโควตา ก. ในปีใหม่ เพราะการน�าเข้าอาจเป็นเพยีงชัว่คราว

กไ็ด้ และถ้ามกีารน�าเข้าเป็นประจ�า กจ็ะไปสะท้อนในราคาขายส่ง

ภายในประเทศ ซึง่คณะผูว้จิยัเสนอให้ใช้เป็นตวัแปรในการก�าหนด

โควตา ก. 

มาตรการชุดที่ เสนอนี้สามารถตอบโจทย ์ข ้อแรก  

กล่าวคือ มาตรการนี้น่ำจะสำมำรถแก้ปัญหำน�้ำตำลหำยไปจำก

ตลำดในประเทศได้อย่ำงถำวร และผู้บริโภคจะสำมำรถหำซื้อ

น�้ำตำลในรำคำตลำดได้ตลอดเวลำเน่ืองจำกมำตรกำรน้ีจะท�ำให้

โรงงำนน�้ำตำลและผู้ที่ถือสต๊อกน�้ำตำลสำมำรถตั้งและปรับรำคำ

ให้สอดคล้องกับภำวะตลำดได้ตลอดเวลำ ท�ำให้ไม่มีใครมีแรง

จูงใจที่จะกักตุนน�้ำตำล (เพื่อรอกำรปรับรำคำ) หรือน�ำน�้ำตำลไป

ขำยในตลำดมืด12 เพรำะพวกเขำสำมำรถขำยในตลำดปกติใน

รำคำที่มีผู้ยินดีซื้อ โดยไม่ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมรำคำ ดังนั้น  

มำตรกำรนี้น่ำจะมีประสิทธิผลมำกกว่ำมำตรกำรควบคุมที่ใช้ใน

อดีตและปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถึงแม้อุตสาหกรรมนี้จะเป็น

อตุสาหกรรมเดยีวทีม่กีารควบคมุสต๊อกและการเคลือ่นย้ายสนิค้า

อย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการขึ้นงวด (ซึ่งก�าหนดและปรับปริมาณ

น�า้ตาลทีอ่อกสู่ตลาดทกุสัปดาห์13) แต่ทีผ่่านมามหีลกัฐานปรากฏ

ชดัเจนหลายครัง้ (และบางครัง้เป็นเวลานาน) ว่ามำตรกำรดงักล่ำว 

ไร้ประสิทธิภำพทั้งในกำรรักษำเสถียรภำพของรำคำน�้ำตำลและ

กำรท�ำให้มีน�้ำตำลจ�ำหน่ำยภำยในประเทศยำมที่รำคำตลำดโลก

สูง และมาตรการแก้ปัญหาของหน่วยราชการในปี 2553 ไม่ว่า

จะเป็นกระทรวงพาณิชย์ หรือแม้แต่กองทุนอ้อยและน�้าตาล

ทราย (“กองทุนฯ”) ท่ีซื้อน�้าตาลคืนจากผู้ค้าต่างประเทศ ซ่ึงแม้

จะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมด

ไปได้เนือ่งจากภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

(รวมทัง้ผูบ้รโิภค) ต่างกม็แีรงจงูใจหรอืพฤตกิรรมทีจ่ะท�าให้น�า้ตาล

หายไปจากตลาด 

การแก้ไขปัญหานี้ (ไม่ให้น�้าตาลหายไปจากตลาด

ในยามที่ราคาตลาดโลกสูง) จึงอยู่ที่การเลิกควบคุมราคา  

ซึ่งจะท�ำให้โรงงำนน�้ำตำลและผู้ที่ถือสต๊อกน�้ำตำลมีแรงจูงใจที่จะ

ขำยน�้ำตำลในตลำดในประเทศอยู่ตลอดเวลำ

โดยทัว่ไป การเปิดให้มกีารค้าน�า้ตาลภายในประเทศ

โดยเสรี จะท�าให้ผู ้ผลิตสามารถจ�าหน่ายน�้าตาลทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดส่งออกได้ในราคาสทุธิ (ราคาหน้าโรงงาน) ทีไ่ม่

แตกต่างกนั และไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะส่งออก จนไม่มนี�า้ตาลจ�าหน่าย

ในประเทศ และวิธีนี้คงมีผลท�าให้ผู้บริโภคต้องซื้อน�้าตาลในราคา

ประมาณราคาส่งออก (หกัหรอืบวกค่าขนส่ง ขึน้อยูก่บัว่าเป็นพืน้ที่

ทีอ่ยูใ่กล้หรอืไกลจากโรงงานน�า้ตาลมากกว่าจดุส่งออก) บวกด้วย

ค่าการตลาดในการขายส่งและขายปลีก 

ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภค แม้ว่าวิธีนี้อำจท�ำให้ใน

บำงช่วง (ที่น�้าตาลภายนอกมีราคาสูง) ผู้บริโภคต้องซื้อน�้าตาล

ในราคาที่สูงกว่าราคาควบคุมในปัจจุบัน14 แต่ก็คงไม่ส่งกระทบ

12 ถงึแม้ในกรณทีีภ่าวะตลาดภายในประเทศส่งผลให้ราคาน�า้ตาลภายในประเทศ 

ต�่ากว่าราคาในประเทศเพื่อนบ้านมากพอสมควร ซึ่งอาจท�าให้ยังมีกองทัพมด

ลกัลอบส่งน�าต้าลออกไปทางชายแดน แต่การมนี�าต้าลไหลออกไปกจ็ะช่วยดงึ

ให้ราคาในประเทศสงูข้ึนจนน�าต้าลหยดุไหลออกได้เอง โดยไม่จ�าเป็นต้องมใีคร

หรือหน่วยงานใดไปตามตรวจจับ
13 แม้ว่าเป้าหมายหนึ่งของระบบการควบคุมเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อรักษา

เสถียรภาพของราคาน�า้ตาลภายในประเทศและของอุตสาหกรรมอ้อยและ 

น�า้ตาล แต่ก็เสมือนเป็นสัญญาประชาคมว่าผู้บริโภคสามารถซื้อน�า้ตาลใน

ราคาควบคุมได้ตลอดเวลา
14 แต่ก็ไม่แน่ว่าราคาน�า้ตาลภายนอกจะสูงเสมอไป เพราะในปี 2555 ก็มีหลาย

เดือนท่ีราคาส่งออกน�า้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิต�่ากว่าราคาขายส่งในประเทศที่

กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท
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ทางการเงินกับผู้บริโภคส่วนใหญ่มากนัก เม่ือค�านึงถึงข้อเท็จ

จริงดังต่อไปนี้

• ครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน�้าตาลบริโภคน้อยมาก การซื้อมา 

บริโภคโดยตรงน่าจะไม่เกิน 8-12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี15 

ดังนั้นถึงแม้ว่าน�้าตาลจะมีราคาสูงขึ้น 5 บาท ครัวเรือน

ที่มีสมาชิก 3 คนโดยเฉลี่ย ก็จะมีภาระเพิ่มขึ้นประมาณ 

10-15 บาทต่อเดือน ซ่ึงในหลายกรณีน่าจะต�่ากว่าค่าใช้

จ่ายในการไปหาซื้อน�้าตาลในตลาดมืด

• ในช่วงที่น�้าตาลหายไปจากตลาดหรือโมเดิร์นเทรด ผู้

บริโภคจ�านวนมากก็ต้องซื้อน�้าตาลในตลาดมืดในราคาที่

ใกล้เคียงกับ (หรือในหลายกรณีสูงกว่า) ราคาส่งออกอยู่

แล้ว (ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเสาะหาน�า้ตาล

เหล่านั้น)

• แม้ว่าการบริโภคน�้าตาลทางอ้อม (เช่นการบริโภคเครื่อง

ดื่มและขนมส�าเร็จรูป) น่าจะสูงกว่าการบริโภคโดยตรง

ของครวัเรอืนเป็นเท่าตวั แต่ผลกระทบโดยรวมกย็งัถอืว่า

ไม่สูงมาก และในแง่ความเป็นธรรม การลอยตัวราคา

น�้าตาลจะมีผลท�าให้อุตสาหกรรมเหล่าน้ีซ้ือน�้าตาลใน

ราคาใกล้เคยีงกบัราคาส่งออก ซึง่น่าจะถอืได้ว่าเป็นราคา

ทีเ่ป็นธรรมกบัทกุฝ่าย (คอืไม่มกีลุม่ใดต้องรบัภาระในการ

อุดหนุนกลุ่มอื่น)

• แม้ว่าวิธีนี้อำจท�าให้ผู้บริโภคต้องซ้ือน�้าตาลในราคาที่สูง

กว่าราคาควบคุมปัจจุบันในช่วงท่ีราคาน�้าตาลในตลาด

โลกสงู แต่ในอนาคตการลอยตวัราคาน�า้ตาลจะท�าให้ราคา

ในประเทศขึน้ลงตามราคาตลาดโลก ซึง่จะท�ำให้ผูบ้รโิภค

ได้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ีในช่วงท่ีรำคำตลำดโลกต�่ำ เมื่อ

เทียบกับระบบปัจจุบันซึ่งมีการก�าหนดราคาและปริมาณ

ในลกัษณะของ cartel ทีค่วบคมุไม่ให้ราคาน�า้ตาลภายใน

ประเทศลดลงตามราคาในตลาดโลก

นอกจากตอบโจทย์ข้อแรก ข้อเสนอนี้สามารถตอบโจทย์

ข้อที่สอง (อุตสาหกรรมท่ีใช้น�้าตาลต้องไม่เสียเปรียบคู่แข่งใน

ประเทศที่น�าเข้าน�้าตาลจากประเทศไทย) ได้เช่นกัน เพราะถ้า

มีการก�าหนดปริมาณน�้าตาลท่ีเพียงพอส�าหรับการบริโภคและ

อุตสาหกรรม ราคาน�้าตาลภายในประเทศก็ควรอยู่ในระดับท่ีสม

เหตุสมผล (ไม่สูงเท่ากับในประเทศที่น�าเข้าน�้าตาลจากไทย) ซึ่ง

ย่อมถือได้ว่าเป็นการขายน�้าตาลให้อุตสาหกรรมที่ใช้น�้าตาลใน

ราคาที่ “เป็นธรรม” และไม่ท�าให้อุตสาหกรรมที่ใช้น�้าตาลเสีย

เปรียบคู่แข่งในต่างประเทศ ซึ่งปกติต้องจ่ายค่าน�้าตาลในราคาที่

รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการน�าเข้าอยู่แล้ว

ส�าหรบัการตอบโจทย์ข้อที ่3 และ 4 การยกเลกิการควบคมุ

ราคาภายในประเทศกจ็ะท�าให้อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย

ไม่ต้องรับภาระในการอุดหนุนผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอ่ืนใน

ช่วงที่ราคาตลาดโลกสูงกว่าราคาควบคุมในประเทศอีกต่อไป วิธี

นี้จะท�าให้ชาวไร่มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และโรงงานก็ได้รับ

รายได้เต็มที่

ในด้านกฎหมาย นอกจากห้ามการฮัว้ระหว่างเอกชนด้วย

กันแล้ว ต้องห้ามรัฐบาลก�าหนดปริมาณให้ขายเป็นงวดที่สั้นกว่า

หนึ่งปี ห้ามควบคุมราคา (เช่น ไม่ให้บังคับใช้พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยราคาสินค้า พ.ศ.2542 ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมราคา

น�้าตาล) และห้ามกีดกันการน�าเข้าน�้าตาลทราย

 

ทางเลือกส�าหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน (2555/56-2556/57):  

ใช้ระบบโควตา ก. แบบเดิม (มีการขึ้นงวดและการควบคุม

ราคาน�้าตาล)

ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในอตุสาหกรรมนีเ้หน็ต่างจาก

คณะผูว้จิยัโดยยงัคงยนืยนัทีจ่ะใช้ระบบโควตา ก. แบบเดมิ (มกีาร

ขึ้นงวดน�้าตาล หรืออีกนัยหนึ่งคือมีการก�าหนดโควตาปริมาณ

15 ตวัเลขนีค้ดิจากร้อยละ 50 ของน�า้ตาลท่ีขายให้ส่วนท่ีไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรม

โดยตรง
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การจ�าหนา่ยน�้าตาลส�าหรบัตลาดภายในประเทศให้แตล่ะโรงงาน

ในแต่ละสัปดาห์) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ cartel ในตลำดที่มีผู้

แข่งขันน้อยรำย รัฐบำลก็จ�ำเป็นต้องควบคุมรำคำน�้ำตำล เพื่อไม่

ให้กลไกทีม่อียู ่(ซึง่รฐัเป็นผูบ้งัคบัให้ด�าเนนิการ) กลายเป็นเครือ่ง

มือที่ผู้ผลิตใช้ในการฮั้วราคา ท้ังในกรณีท่ีผู้ผลิตรายส�าคัญอาจมี

การตกลงกันในทางลับ และแม้กระทั่งในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลง

กัน แต่ผู้ผลิตรายย่อยตั้งราคาตามรายใหญ่ซ่ึงเป็นผู้น�าในการ

ก�าหนดราคาในตลาด 

ความแตกต่างระหว่างระบบท่ีใช้ในปัจจุบันกับทางเลือก

ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือ ทางเลือกน้ีเสนอให้ราคาควบคุมของ

น�้าตาลขึ้นลงได้ตามราคาตลาดโลก โดยก�ำหนดสูตรกำร

ก�ำหนดรำคำขำยส่งขั้นสูง (ที่ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ส�ำหรับ

น�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิห์น้ำโรงงำนในแต่ละสปัดำห์ตำมค่ำเฉลีย่

ของรำคำล่วงหน้ำที่ใกล้ที่สุด (Nearest Futures price) ของรำคำ

ที่ตลำดลอนดอน (ตำมสัญญำหมำยเลข 5) ในสัปดำห์ก่อนหน้ำ

นัน้ โดยปรบัเป็นเงนิบำทตำมอตัรำแลกเปลีย่นอ้ำงองิของธนำคำร

แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวน่าจะใกล้เคียงกับราคาสุทธิที่ได้รับ

จากการส่งออก (ซึ่งก็คือราคาส่งออกจริงหักด้วยค่าขนส่งและ

ค่าใช้จ่ายอื่นในการส่งออก)16 และน่าจะเป็นราคาท่ียังจูงใจให้

ผู้ผลิตขายน�้าตาลภายในประเทศควบคู่กับการส่งออก ส�าหรับ

ราคาน�้าตาลทรายขาวธรรมดา อาจก�าหนดราคาขายส่ง (หรือ

ขายปลีก) ที่ต�่าลงประมาณหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมเหมือนกับที่เป็น

อยู่ในปัจจุบัน17 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ให้กับชาวไร่

และโรงงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนปี 2558) 

กอ็าจก�ำหนดรำคำขำยส่งขัน้ต�ำ่ของน�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิห์น้ำ

โรงงำน (ที่ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ที่ 14 บำท/กิโลกรัม (ซึ่งเมื่อ

รวมภำษมีลูค่ำเพิม่กจ็ะอยูท่ีป่ระมำณ 15 บำท/กโิลกรมั)18 ในกรณี

ทีร่ำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลกต�ำ่กว่ำ 14 บาท/กโิลกรมั อย่างไรกต็าม 

คณะผูว้จิยัเชือ่ว่ามโีอกาสน้อยทีร่าคาน�า้ตาลในตลาดโลกจะลงไป

ถงึระดบันี ้(ซึง่เท่ากบั 375-444 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั ณ อตัราแลก

เปลี่ยน 31.5-32.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ข้อดีข้อเดียวของทางเลือกนี้คือเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับที่

ใช้ในปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกฝ่ายคุ้นเคยกันดี นอกจาก

นี้ การใช้ราคาจากตลาดลอนดอนก็ง่ายกับการค�านวณและ

เป็นตัวเลขที่มีที่มาชัดเจน จึงไม่น่าจะท�าให้เกิดการถกเถียงกัน 

อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี้มีข้อเสียตรงที่ถ้ำมีกำรควบคุมรำคำขำยปลีก

เป็นรำยสปัดำห์ กำรบรหิำรสต๊อกของผูค้้ำปลกีกจ็ะท�ำได้ยำก รวม

ทัง้อำจท�ำให้ผูค้้ำปลกีบำงรำยขำดทนุในบำงช่วง ซึง่ถ้ำจะหำทำง

ชดเชยให้พวกเขำ กอ็ำจต้องก�ำหนดส่วนเหลือ่มกำรตลำดของกำร

ค้ำปลกีทีส่งูกว่ำทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั นอกจำกนี ้กำรค�ำนวณรำคำ

อ้อยก็จะมีควำมซับซ้อนขึ้นด้วย 

ในด้ำนกฎหมำย อำจก�ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำลว่ำใน

ช่วงเปล่ียนผ่ำน รัฐบำลยังสำมำรถก�ำหนดปริมำณให้ขำยเป็น

งวดระหว่ำงหนึง่สปัดำห์ถงึหนึง่ปีได้ ซึง่ในกรณดีงักล่ำวให้รฐับำล 

(เช่น โดยคณะกรรมกำรน�้ำตำลทรำย) มีหน้ำท่ีก�ำหนดรำคำ

ขำยส่งและขำยปลีกในแต่ละงวดที่เทียบเท่ำกับรำคำ London 

#5 ในงวดก่อนหน้ำนั้น หรือตำมรำคำขั้นต�่ำที่รัฐบำล (หรือคณะ

กรรมกำรทีท่�ำหน้ำทีน่ี ้ซึง่อำจเป็นคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำล

ทรำยหรือคณะกรรมกำรน�้ำตำลทรำย) ก�ำหนด

16 แต่เพื่อความง่ายในการค�านวณ ราคาที่ใช้จะไม่บวกค่าพรีเมียมน�า้ตาล

ทรายขาวของไทย (ซึ่งหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือของแต่ละสัปดาห์ได้ยาก) ในขณะ

เดียวกันก็ไม่มีการหักค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการส่งออก ซ่ึงเมื่อหัก

ลบกันแล้ว ราคา ณ ตลาดลอนดอนก็น่าจะใกล้เคียงกับราคาสุทธิที่ได้รับจาก

การส่งออกจริง
17 ราคาที่กล่าวถึงทั้งหมดในหัวข้อนี้เป็นราคาขายจริงรวมทุกอย่าง (ยกเว้น

ภาษี) โดยจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่ม (เช่นที่เก็บ 5 บาท/กิโลกรัมในปัจจุบัน) แต่

ถ้ายังจะเก็บเงินนี้เข้ากองทุน ก็ต้องไปหักจากรายรับของระบบ
18 ซึ่งเป็นราคาขั้นต�่าตาม band ที่สามสมาคมโรงงานเคยเสนอราคาขั้นต�่าและ

ขั้นสูงไว้ที่ 15 และ 25 บาท/กิโลกรัม
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ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ข้อเสนอหลักของคณะผู้วิจัยเป็นมาตรการท่ีใกล้เคียงกับ

ตลาดเสรี และด�าเนินการได้ง่ายส�าหรับทั้งฝ่ายผู้ค้าและหน่วย

ราชการ เนื่องจากไม่ต้องมีการควบคุมราคา (จะมีก็เพียงการ

ควบคุมปริมาณน�้าตาลที่ออกสู่ตลาดในประเทศในแต่ละปี) ใน

ขณะเดียวกัน ถ้าก�าหนดโควตา ก. ไว้เพียงพอตั้งแต่แรกก็แทบ

จะไม่ต้องห่วงเรื่องน�้าตาลหายไปจากตลาด (ไม่ว่าจะด้วยการ

กักตุนเพื่อรอราคาหรือท�าให้น�้าตาลขาดตลาดเพื่อดึงราคาให้สูง

ขึ้น หรือโดยการลักลอบขนน�้าตาลออกไปทางชายแดน) เพราะ

เมื่อไม่มีกำรควบคุมรำคำภำยใน (ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้ำน

ต่ำงก็ไม่ได้ตั้งก�ำแพงภำษีน�ำเข้ำส�ำหรับน�้ำตำลทรำย) ผู้ผลิต

หรือผู้ค้ำรำยใหญ่ก็ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะลักลอบส่งออกน�้ำตำลทำง

ชำยแดน กำรกักตุนเพื่อรอรำคำก็ไม่จ�ำเป็นเพรำะสำมำรถปรับ

รำคำได้เองอยู่แล้ว ส่วนการกักตุนเพื่อท�าให้น�้าตาลขาดตลาดก็

จะท�าได้ยากเพราะการไม่มีข้อก�าหนดเรื่องงวดน�้าตาลจะท�าให้ผู้

ผลิตรายอื่นสามารถระบายน�้าตาลที่มีอยู่ออกสู่ตลาด (แทนที่จะ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อก) ได้ทันทีที่เห็นว่าน�้าตาลขาด

ตลาดหรือมีราคาดี 

ถ้ำเป้ำหมำยหลกัของกำรก�ำหนดโควตำ ก. อยูท่ีเ่พือ่ให้มี

น�ำ้ตำลเพยีงพอส�ำหรบับรโิภคภำยในประเทศ (ไม่ใช่จ�ากดัปรมิาณ

เพือ่รกัษาราคาน�า้ตาลภายในประเทศให้อยูใ่นระดบัสงู) และมกีำร

ด�ำเนินกำรโดยยึดเป้ำหมำยน้ีอย่ำงแท้จริง ผลลัพธ์ (outcome)  

ที่ได้จำกระบบนี้ก็จะคล้ำยกับผลลัพธ์จำกกำรค้ำในระบบแข่งขัน 

ซึ่งในกรณีเช่นนี้ รำคำน�้ำตำลภำยในประเทศก็จะไม่ต่ำงจำก

รำคำในตลำดโลกมำก และไม่น่ำจะถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำ

ประเทศไทยใช้ระบบนีม้ำอดุหนนุกำรส่งออก ดงันัน้ ระบบนี ้(ตำม

ข้อเสนอหลักของคณะผู้วิจัย) จะสำมำรถใช้ต่อไปในระยะยำวได้

โดยไม่มีปัญหำ

ส�าหรับข้อเสนอทางเลือกในช่วงเปล่ียนผ่าน (ที่ยังมีการ

ขึ้นงวดน�้าตาลโควตา ก. และก�าหนดราคาเป็นรายงวด) ถึงแม้

เป็นวิธีที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับท่ีระบบโควตา ก. ใช้ แต่ถ้ามี

การควบคุมราคาขายปลีกด้วย ก็จะมีปัญหาการจัดการในราย

ละเอียดที่ยุ่งยากมาก และอาจท�าให้เกิดปัญหาน�้าตาลขาดตลาด

ได้ เนื่องจำกผู้ค้ำปลีกอำจเสี่ยงต่อกำรขำดทุนและบำงรำยอำจ

พยำยำมเลี่ยงปัญหำนี้โดยไม่ขำยน�้ำตำล คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ

วิธีนี้อำจไม่เพียงพอส�ำหรับกำรแก้ปัญหำในปัจจุบัน หรืออำจ

ท�ำให้เกิดปัญหำน�้ำตำลขำดตลำด จึงเสนอว่าไม่ควรใช้วิธีนี้ 

หรือถ้ำต้องกำรใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนก็ควรก�ำหนดระยะเวลำกำร

ใช้ที่ชัดเจน

ข้อเสนอด้านกติกาการซื้อขายอ้อยและการ
ก�าหนดราคาอ้อยที่โรงงานต้องจ่าย

อ้อยเกอืบทัง้หมดทีป่ลกูในประเทศไทยมชีือ่เรยีกอีกอย่าง

หนึ่งว่า “อ้อยโรงงาน” เนื่องจากเมื่อปลูกแล้วต้องขายให้โรงงาน

หบีอ้อยเท่านัน้ (อ้อยทีข่ายเป็นอ้อยควัน่หรอืทีแ่ม่ค้าน�ามาคัน้เป็น

น�า้อ้อยขายเป็นอ้อยพนัธ์ุเฉพาะทีป่ลกูกนัไม่มาก) นอกจากนี ้อ้อย

เป็นพืชที่ “กินที่” (bulky) และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง 

(ค่าขนส่งอ้อยโดยรถบรรทกุสบิล้อในหลายพืน้ทีม่ากกว่า 150-200 

บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับราคาอ้อยที่ประมาณ 1,000-1,500 บาท

ต่อตัน) ดังนั้น โดยทั่วไป ทั้งเกษตรกรและโรงงำนจึงมีทำงเลือก

ในกำรซือ้ขำยค่อนข้ำงจ�ำกดั คอืในท้องทีใ่กล้เคยีงเท่ำนัน้ อันเป็น

สาเหตุหนึ่งท่ีจูงใจให้ชาวไร่อ้อยรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับโรงงาน

น�้าตาล ซึ่งก็มักเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน19 

ซึ่งปกติมีอ�านาจในการต่อรองสูง

เมื่อประมาณสามทศวรรษก่อน การเจรจาต่อรอง

ระหว่างกลุ่มหรือองค์กรชาวไร่กับโรงงานมีปัญหาเกิดขึ้นหลาย

ครั้ง ประกอบกับมีวิกฤตราคาตกต�่าในตลาดโลกท�าให้โรงงาน

ปฏเิสธการซือ้อ้อยในช่วงกลางฤด ู(ซึง่ในปีดงักล่าวมปีรมิาณอ้อย

มากกว่าความคาดหมาย) รฐับาลจงึแทรกแซงโดยการสร้างระบบ

แบ่งผลประโยชน์ ซึง่เริม่ใช้ในปี 2525/26 และออกพระราชบญัญตัิ

อ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งก�าหนดให้มีคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาลทราย (กอน.) (ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง

ฝ่ายชาวไร่ โรงงานน�้าตาล และรัฐบาล) คณะกรรมการบริหาร 

(กบ.) และคณะกรรมการย่อย เชน่ คณะกรรมการอ้อย (กอ.) และ

คณะกรรมการน�า้ตาลทราย (กน.) โดยมสี�านกังานคณะกรรมการ

อ้อยและน�้าตาลทราย (สอน.) (สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 

เป็นกลไกหลักที่ท�าหน้าที่ควบคุมและประสานผลประโยชน์

ระหว่างเกษตรกรและโรงงานน�้าตาลในช่วงสามทศวรรษที่ผ่าน

มา นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนอ้อยและ

น�้าตาลทราย รวมถึงบริษัทอ้อยและน�้าตาลไทย (อนท.) ซึ่งตั้งขึ้น

ก่อนที่ พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้

ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพและความคล่องตัว คณะผู้

19 โรงงานน�า้ตาลหลายโรงมีเจ้าของเป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มมิตรผล กลุ่ม

วังขนาย กลุ่มไทยรุ่งเรือง กลุ่มชินธรรมมิตร กลุ่มไทยเอกลักษณ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม โรงงานท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกันมักจะเป็นโรงงานที่ไม่ได้มี

เจ้าของเป็นกลุ่มเดียวกัน



12 รายงานทีดีอาร์ไอ

วจิยัเสนอให้ปรบัเปลีย่นระบบการซือ้ขายอ้อยตามกตกิาและการ

ก�าหนดราคาอ้อย โดยยงัคงมรีาคาขัน้ต้นและขัน้สดุท้ายซึง่องิกบั

ราคาน�า้ตาลในตลาดโลก (บวกค่าพรเีมยีมส�าหรบัน�า้ตาลทีส่่งออก

จากประเทศไทย) แต่โรงงานสามารถน�าอ้อยไปท�าผลิตภัณฑ์ใด

ก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดเป็นบทเฉพาะกาล นั่นคือ ถ้ำมีกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรผลิตอย่ำงขนำนใหญ่ในอนำคตในระดับที่

มีกำรน�ำน�้ำอ้อยในปริมำณท่ีมีนัยส�ำคัญ (มำกกว่ำหน่ึงในสำม) 

ไปผลิตเอทำนอล รำคำอ้อยก็ควรต้องเปลี่ยนจำกกำรอิงรำคำ

น�้ำตำลเป็นหลัก ไปอิงทั้งรำคำน�้ำตำลและรำคำเอทำนอล (หรือ

รำคำน�้ำมัน)20 

กติกาที่ส�าคัญซึ่งยังต้องระบุไว้ในกฎหมายก็คือ 

โรงงานมีหน้าที่ต้องรับซื้ออ้อยในพื้นที่รอบๆ โรงงานใน

รัศมีที่ก�าหนด (หรือในกรณีที่โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานที่ใกล้

ที่สุดส�าหรับชาวไร่รายดังกล่าว) ท้ังน้ีเน่ืองจากอ้อยโรงงานนั้น

ไม่สามารถน�าไปใช้อย่างอืน่นอกจากส่งเข้าโรงงานน�า้ตาล (และที่

ผ่านมาการปลกูอ้อยกเ็กดิจากการทีโ่รงงานมกัเป็นฝ่ายไปส่งเสรมิ

ให้ชาวไร่ปลกูอ้อย) โดยชาวไร่เป็นฝ่ายรบัผดิชอบการขนส่งและค่า

ขนส่งอ้อยไปทีโ่รงงานตามเงือ่นไขของสญัญาทีท่�ากนัไว้ล่วงหน้า 

 ในปัจจบุนัมีข้อตกลงของอาฟต้า (AFTA) ทีก่�าหนดอตัรา

ภาษนี�าเข้าอ้อยจากประเทศเพือ่นบ้าน (ในอาเซยีน) ไว้ทีศ่นูย์ ซึง่

แม้จะไม่ใช่ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน แต่ในอนาคตถ้าโรงงาน

ใดต้องการน�าเข้าอ้อยจากต่างประเทศเข้ามาหบี โรงงานจะ

ต้องรับซื้อและหีบอ้อยของชาวไร่คู่สัญญาในพื้นที่ (ซึ่งต้อง

มีการท�าสัญญาตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการผลิต) ให้หมดก่อน เช่น 

ก�าหนดกตกิาว่าโรงงานจะหบีอ้อยน�าเข้าได้กต่็อเมือ่ไม่มอ้ีอยของ

ชาวไร่ในพื้นที่รอคิวเข้าหีบในขณะนั้น ทั้งนี้ โรงงานที่ปิดหีบใน

ขณะที่ยังหีบอ้อยของชาวไร่คู่สัญญาไม่หมด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกรณทีีโ่รงงานรบัซือ้อ้อยจากนอกพ้ืนที)่ จะต้องรบัผดิชอบค่าใช้

จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ชาวไร่ต้องน�าอ้อยไปส่งที่อื่น

ข้อเสนอการก�าหนดราคาอ้อยที่ชาวไร่ได้รับและ
บทบาทของกองทุนฯ ในการรักษาเสถียรภาพ
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล

ข้อเสนอนี้ตอบโจทย์ข้อที่ 3 คือ “รำคำอ้อยที่ชำวไร่

ได้ประโยชน์เต็มที่และมีเสถียรภำพพอสมควร โดยไม่ต้อง

อาศัยการกดดันรัฐบาลดังเช่นแทบทุกปีท่ีผ่านมา” และส่วน

แรกของโจทย์ข้อที่ 4 ท่ีระบุว่า “โรงงานมีท้ังเสถียรภำพและ

แรงจูงใจในกำรปรับปรุงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ง

น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย (รวมทั้งชาวไร่) ในระยะยาว” 

 ในข้อเสนอนี้ คณะผู้วิจัยจะน�าเสนอมาตรการรักษา

เสถียรภาพรายได้ของทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาลไม่ให้

แกว่งขึ้นลงตามการผันผวนของราคาน�้าตาลในตลาดโลก โดย

ให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายท�าหน้าท่ีรักษาเสถียรภาพของ

ราคา21 โดยใช้วิธีปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าและ/หรือ

อัตราการอุดหนุนจากกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายตามความ

ผันผวนของราคาน�้าตาลในตลาดโลก แต่การท่ีกองทุนอ้อยและ

น�้าตาลทรายจะท�าหน้าที่รักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ กองทุนจะต้องมีหลักประกันว่าต้องมีเงินส�าหรับ

การนี ้(นอกเหนอืจากส�าหรบัใช้ในบทบาทหน้าทีอ่ืน่ของกองทนุฯ) 

ในวงเงินที่สูงพอสมควร22 ไม่ใช่ต้องกู้เงินทุกครั้งที่ต้องใช้เงิน 

 ทั้งนี้ ในปีที่น�้าตาลมีราคาสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ เงิน

ที่เก็บเข้ากองทุนฯ เพื่อใช้ในการรักษาเสถียรภาพก็จะต้องสูง

ตามไปด้วย ขณะที่ในปีที่น�้าตาลมีราคาต�่ากว่าที่คาดการณ์ กอง

ทุนฯ ก็จะท�าหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงาน

น�า้ตาลในอตัราทีม่นียัส�าคญัเช่นกนั ในกรณเีช่นนี ้กองทนุฯ จะอยู่

ได้ด้วยตัวเองในระยะยาวก็ต่อเม่ือกองทุนฯ มีระบบการเก็บและ

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการอุดหนุนที่สอดคล้องกัน 

 ในส่วนนี ้คณะผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนวทางการก�าหนดราคา

อ้อยที่ชาวไร่ได้รับ (ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ 

หรือการอุดหนุนโดยกองทุนฯ) ดังนี้

• ราคาอ้อยขั้นต้น ก�าหนดจากราคาที่สูงกว่าระหว่าง

สองราคาต่อไปนี้ 

20 ทัง้นีก้ตกิาใหม่จะต้องมาจากการเจรจาของฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง (ซึง่มโีอกาส

ที่ “ส่วนแบ่ง” ของแต่ละฝ่ายจะเปลี่ยนไปจากระบบ 70:30)
21 ทั้งนี้ ควรมีการแยกบัญชีนี้ออกจากกิจกรรมอื่นของกองทุนฯ เพื่อไม่ให้

กระทบกับกิจกรรมอื่นของกองทุนฯ (แต่อาจมีการหยิบยืมจากบัญชีอื่น

เป็นการชั่วคราว)
22 ที่ผ่านมา กองทุนฯ มีการเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและ

น�า้ตาลทราย โดยมีอัตราเรียกเก็บที่ร้อยละ 0.5 ในฤดูการผลิตปี 2545/46- 

2549/50 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 0.81, 0.86 และ 0.78 ในสามปีถัดมา ในปี 

2553/54 ลดลงมาเป็นร้อยละ 0.52 แต่ในภาพรวม เงนิทีเ่กบ็ส่วนนีอ้ยูใ่นระดบั

ต�่า (เดิมอยู่ที่ปีละประมาณ 300 ล้านบาท ในปี 2553/54 เก็บที่ 760 ล้านบาท) 

และไม่เพียงพอส�าหรับเป็นเงินชดเชยให้กับชาวไร่อ้อยและโรงงานน��า้ตาล ตาม

มาตรา 56 ในช่วงที่มีปัญหา
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ก. ร้อยละ 90 ของประมาณการราคาอ้อยในปีนัน้ๆ ตามสตูร

การก�าหนดราคาอ้อยขัน้ต้น ซึง่องิราคาในตลาดล่วงหน้า

ของน�้าตาลทรายดิบ NY #11 (ส�าหรับราคาล่วงหน้า 4 

ครั้งถัดไป เริ่มจากเดือนตุลาคม) และน�้าตาลทรายขาว 

London #5 (ส�าหรับราคาล่วงหน้า 5 ครั้งถัดไป เริ่มจาก

เดอืนตลุาคม) จากราคาเฉลีย่ทีซ่ือ้ขายในเดอืนกนัยายน23 

และอัตราแลกเปลี่ยนของเดือนกันยายนจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ถ้าท�าตามวิธีน้ี ก็จะมีข้อมูลครบถ้วน

ส�าหรบัการค�านวณราคาอ้อยขัน้ต้นตัง้แต่ต้นเดอืนตลุาคม

ของทุกปี)

ข. ราคาอ้อยข้ันต�่าท่ีระบบก�าหนด ซึ่งเป็นราคาขั้นต�่าที่

ประคับประคองให้ชาวไร่อยู่รอดได้ในปีที่แย่กว่า

ปกติ ไม่ใช่ราคาที่น่าพอใจหรือราคาที่จูงใจให้ขยาย

การผลิตแบบที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยเสนอให้ก�าหนดราคา

ขั้นต�่าที่ 1,100 บาทต่อตันส�าหรับอ้อยมาตรฐานที่ค่า

ความหวานเฉล่ียของประเทศคือ 12 CCS (หรือเทียบ

เท่ากับ 1,008 บาทต่อตันอ้อยที่ค่าความหวาน 11 CCS 

ซึ่งเป็นค่าความหวานท่ีปกติแล้วต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของทุก

เขต ดังนั้นจึงเป็นค่าท่ีน่าจะเป็นตัวแทนอ้อยจริงในทุก

เขตได้) ทัง้นี ้ในยามทีน่�า้ตาลในตลาดโลกอยูใ่นภาวะ

ปกติหรือราคาค่อนข้างดี ราคาน้ีก็จะไม่ถูกน�ามาใช้ 

และให้ กอน. ทบทวนราคาขั้นต�่าทุก 5 ปี แต่การจะปรับ

เพิ่มต้องค�านึงถึงแนวโน้มราคาน�้าตาลและผลผลอยได้ 

และการจ่ายเงินเข้าออกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ

ในระยะห้าปีก่อนหน้า และห้ามปรับเพิ่มเกินกว่าอัตรา

เงินเฟ้อรวมของประเทศในระยะห้าปีก่อนหน้า

• ราคาอ้อยขัน้สดุท้าย คณะผูว้จัิยเสนอแนวทางการเกบ็

เงินค่ารักษาเสถียรภาพเข้ากองทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

– ถ้าราคาอ้อยจริงต�่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ในกรณีที่รำคำ

อ้อยขั้นต้นเป็นรำคำที่ค�ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับ 

กองทุนฯ จ่ายส่วนต่างราคาอ้อยให้แก่โรงงาน ซึ่ง

หมายความว่ารำคำสุดท้ำยที่ชำวไร่ได้คือรำคำอ้อยขั้น

ต้น (ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเงินท่ีมำจำกกองทุนฯ) และจ่าย

เงินชดเชยค่าตอบแทนการผลิตเพิ่มให้กับโรงงาน

อีกร้อยละ 42.86 ของส่วนต่างราคาอ้อย24 

– ถ้าราคาอ้อยจริงต�่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ในกรณีที่รำคำ

อ้อยขั้นต้นเป็นรำคำขั้นต�่ำที่สูงกว่ำรำคำที่ค�ำนวณจำก

ประมำณกำรรำยรับ กองทุนฯ จ่ายส่วนต่างราคาอ้อย

ให้แก่โรงงาน ซึ่งหมายความว่า รำคำสุดท้ำยที่ชำวไร่

ได้รับคือรำคำอ้อยขั้นต้น (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่มำจำก

กองทุนฯ) และจ่ายเงินชดเชยค่าตอบแทนการผลิต

เพิ่มให้กับโรงงานอีกร้อยละ 42.86 ของส่วนต่างของ

ราคาอ้อยจรงิเฉพาะทีต่�า่กว่าราคาขัน้ต้นทีป่ระมาณ

การจากรายรับของระบบตอนต้นปี25 

– ถ้ารำคำอ้อยจริงสูงกว่ารำคำอ้อยขั้นต้น แต่ต�่ำกว่ำ

รำคำอ้อยประมำณกำร ให้โรงงานจ่ายส่วนต่างนี้ให้

ชาวไร่ทั้งหมด (ไม่มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรักษา

เสถียรภาพเข้ากองทุนฯ)  

– ถ้าราคาอ้อยจริงสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น และสูง

กว่าราคาอ้อยประมาณการ (ในกรณีที่ราคาอ้อย

ประมาณการสงูกว่าราคาอ้อยขัน้ต้นด้วย) ให้โรงงาน

จ่ายค่าอ้อยเพิ่มจนครบตามราคาประมาณการ บวก

กับอีกร้อยละ 80 ของราคาส่วนท่ีสูงกว่าราคาประมาณ

การ และให้โรงงานน�าส่งเงินที่เหลือ (ร้อยละ 20 ของ

ราคาส่วนท่ีสูงกว่าราคาประมาณการ) เข้ากองทุนรักษา

เสถยีรภาพแทนชาวไร่และจ่ายเพิม่อกีร้อยละ 42.86 ของ

ยอดเงินดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการรักษาเสถียรภาพ

ในส่วนของโรงงานเอง26 

– ถ้าราคาอ้อยจริงสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น และสูง

กว่าราคาอ้อยประมาณการ (ในกรณีที่ราคาอ้อย

23 ในกรณนีี ้ราคาล่วงหน้าส�าหรบัเดอืนตลุาคมของน�า้ตาลทรายขาว London 

#5 จะเป็นราคาของต้นเดือนกันยายนเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ถ้า

ทั้งสองฝ่ายต้องการให้ใช้ราคาเฉลี่ยของสัญญาซื้อขายในเวลาหนึ่งเดือน ก็

สามารถใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 

15 กันยายน ส�าหรับราคาล่วงหน้าของเดือนตุลาคมของน�า้ตาลทรายขาว  

London #5 (ส่วนอีกสี่สัญญาหลังจากนั้น ก็ใช้ราคาล่วงหน้าเฉลี่ยของทั้ง

เดือนกันยายนได้เหมือนเดิม)
24 ซึ่งเท่ากับในปีนั้น กองทุนฯ จ่ายเงินชดเชยให้ชาวไร่และโรงงานในสัดส่วน 

70:30 เหมือนกับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 56 ในปัจจุุบัน
25 ตัวอย่างเช่น ราคาประมาณการอยู่ที่ 1,200 บาท ราคาอ้อยขั้นต้นที่

ค�านวณท่ีร้อยละ 90 จะอยู่ที่ 1,080 บาท ขณะที่ราคาประกันขั้นต�่าอยู่

ที่ 1,100 บาท ซึ่งจะกลายเป็นราคาขั้นต้นที่ประกาศใช้ในปีนั้น (เนื่องจาก

สูงกว่า 1,080 บาท) เมื่อสิ้นฤดูแล้ว ค�านวณราคาอ้อยจริงได้ 1,050 

บาท กองทุนฯ จะจ่ายชดเชยค่าอ้อยที่ชาวไร่รับมาเกินให้โรงงาน 1,100-

1,050 = 50 บาท แต่จะจ่ายเงินชดเชยค่าการผลิตของโรงงาน 42.86% 

ของ 1,080-1,050 = 30 บาท (ไม่ใช่ 42.86% ของ 1,100-1,050 บาท)   
26 ซึ่งเท่ากับในปีนั้น ชาวไร่และโรงงานจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาเสถียรภาพ

เข้ากองทุนในสัดส่วน 70:30
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ประมาณการต�า่กว่าราคาอ้อยขัน้ต้นด้วย) ให้โรงงาน

จ่ายค่าอ้อยเพิม่อกีร้อยละ 80 ของราคาจรงิส่วนทีสู่งกว่า

ราคาขั้นต�่า และให้โรงงานน�าส่งเงินท่ีเหลือ (ร้อยละ 20 

ของราคาจริงส่วนที่สูงกว่าราคาขั้นต�่า) เข้ากองทุนรักษา

เสถยีรภาพแทนชาวไร่และจ่ายเพิม่อกีร้อยละ 42.86 ของ

ยอดเงินดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการรักษาเสถียรภาพ

ในส่วนของโรงงานเอง27

การรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล

โดยใช้กองทุนฯ ตามแนวทางที่เสนอนี้ ถ้ามีการด�าเนินการอย่าง

เป็นระบบ และท�าตามกติกาท่ีก�าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง ก็จะ

สามารถด�าเนินไปได้ในระยะยาว โดยท้ังชาวไร่และโรงงานจะได้

รบัราคาเฉลีย่ทีส่ะท้อน (แต่ผนัผวนน้อยกว่า) ราคาน�า้ตาลในตลาด 

โลก (ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างดีในอนาคต) โดยไม่ต้องอาศัยการ

กดดันฝ่ายการเมืองอย่างที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งกรณีที่ประสบความ

ส�าเร็จ (เช่น การขอกู้เงินมาเพิ่มค่าอ้อยในบางปี) กรณีที่ไม่ค่อย

ประสบความส�าเร็จ (เช่น การผลักดันให้ขึ้นราคาน�้าตาลภายใน

ประเทศ) และกรณีที่ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ทางการ

เมืองและแนวคิดของนักการเมือง (เช่น กรณีขึ้นราคาน�้าตาล 5 

บาทในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช)

 

ข้อเสนอด้านองค์กรและกฎหมาย 

ข้อเสนอในส่วนนีม้ทีัง้ส่วนทีจ่�าเป็นต้องปรบัให้สอดคล้อง

กับข้อเสนอในสามส่วนแรก และข้อเสนอเพื่อให้องค์กรต่างๆ ที่

เกีย่วข้องท�างานได้มีประสทิธิภาพหรอืสอดคล้องกบัสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ก.บทบาทของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

o ตั้งกองทุนย่อย (หรือแยกบัญชีย่อย) เพื่อท�าหน้าที่รักษา

เสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยทั้งเงินทุน

และดอกผล (รวมท้ังหน้ีสินและดอกเบ้ียเงินกู้—ถ้ามี) 

ของกองทุนย่อยนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ (และความรับผิด

ชอบ) ร่วมกนัของชาวไร่อ้อย (ทีย่งัคงประกอบอาชพีนีอ้ยู)่ 

และโรงงานน�้าตาลที่ด�าเนินการอยู่ (ในสัดส่วนประมาณ 

70:30) ทั้งนี้ กองทุนย่อยนี้จะบริหารโดยบุคลากรของ

กองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดให้ใช้จาก

กองทุนฯ ใหญ่28 โดยจะไม่มีโอกาส “ถูกล้วง” ไปใช้อย่าง

อื่น (รวมทั้งการปล่อยกู้ในกรณีต่างๆ)

o คณะผู้วิจัยเสนอให้น�ำก�าไรจำกกำรขำยน�้ำตำลโควตำ

สหรัฐอเมริกำ เพิ่มเข้ำมำเป็นรำยได้ของกองทุนฯ ทั้งนี้ 

“ก�าไร” ส่วนนี้ค�านวณจากส่วนต่างระหว่างราคาที่ อนท. 

ขายได้จริง (ซึ่งอิงราคา New York #16) กับราคาน�้าตาล

ทรายดิบท่ีบวกค่าไทยพรีเมียมซึ่ง อนท. ขายได้ในปี

เดียวกัน (ซึ่งอิงราคา New York #11)

o นอกจากนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม 

(ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในด้านการรักษา

เสถียรภาพ) ของกองทุนฯ ด้วย

ข.บทบาทของคณะกรรมการต่างๆ และส�านักงานคณะ

กรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 

• แม้ว่าเป้าหมายหนึง่ของระบบใหม่คอืลดการควบคมุและ

เพิ่มความคล่องตัว แต่ระบบนี้ก็ยังต้องอาศัยการก�ากับ

ดูแลและการเจรจาต่อรองของฝ่ายต่างๆ ในระดับหนึง่ ดงั

นั้น ระบบคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ก็

ยังมีความจ�าเป็น แต่อาจไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนหรือการ

ประชุมมากเท่าเดิม

• ในยคุทีต้่องการข้อมลูข่าวสารและการปรบัตวัทีร่วดเรว็ดงั

เช่นในปัจจบุนั สอน. ควรเสรมิความเข้มแขง็ด้านวชิาการ

และฐานข้อมูลและเป็นฝ่ายเลขานุการท่ีเป็นผู้น�าในด้าน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปรับตัวของอุตสาหกรรมนี้ 

• ศนูย์บรหิารการผลติ การจ�าหน่าย และการขนย้ายน�า้ตาล

ทราย จะมบีทบาทหลกัในด้านการก�ากบัดแูลการซือ้ขาย

อ้อย   

ค.บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ 

• ในระยะเปลี่ยนผ่าน อาจเปลีย่นวิธีการควบคมุราคาไปใช้

27 ซึ่งเท่ากับในปีนั้น ชาวไร่และโรงงานจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาเสถียรภาพ

เข้ากองทุนในสัดส่วน 70:30
28 อย่างไรกต็าม โดยทัว่ไป ค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุย่อยนีม้เีพยีงค่าเวลา

ส่วนหนึ่งของบุคลากรและค่าเก็บข้อมูลของธุรกรรมต่างๆ ซึ่งรวมแล้วเป็นค่า

ใช้จ่ายที่น้อยมาก เนื่องจากระบบที่น�าเสนอ มีกฎกติกาในการเก็บเงินและจ่าย

เงินที่ชัดเจนอยู่แล้ว และถ้าจะมีการแก้ไขก็ต้องมาจากระบบใหญ่ ไม่ใช่ปรับแก้

ได้ตามดุลยพินิจของผู้บริหาร/จัดการกองทุนย่อย
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สตูรทีอ่งิราคาน�า้ตาลในตลาดโลก แต่หลงัจากนัน้ (หรอืใน

กรณีที่เลือกใช้ข้อเสนอหลักของคณะผู้วิจัย) ก็เปลี่ยนไป

คุมปริมาณแทนราคา (โดยใช้ราคาเป็นสัญญาณในการ

ปรับปริมาณ)

• ดูแลไม่ให้มีการผูกขาดหลังจากการเปล่ียนระบบ เช่น 

ดูแล/ป้องกันการฮ้ัวราคาของกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีบทบาทเป็น

ผู้น�าตลาดในส่วนของโมเดิร์นเทรด 

• ที่ส�าคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือ กระทรวงพาณิชย์ต้อง

หลีกเลี่ยงการแทรกแซงตลาดน�้าตาล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการแทรกแซงเพื่อพยายามควบคุมราคาให้ต�่า (รวม

ทั้งการแทรกแซงทางอ้อม เช่น การ “ขอร้อง/แนะน�า” 

ผู้ผลิตให้ขายในราคาต�่ากว่าราคาส่งออกในช่วงที่ราคา

ตลาดโลกสูง)29 เพราะนอกจากวิธีการกดดันดังกล่าวจะ

ไม่ได้ผล30 แล้วยังอาจท�าให้น�้าตาลขาดตลาดจากการที่

ผู้ผลิตมีแรงจูงใจที่จะส่งออกมากกว่าจะเผชิญกับความ

ยุ่งยากในการขายภายในประเทศ ซึ่งต้องขายในราคาต�่า

และภายใต้ความกดดันจากเจ้าหน้าที่ 

• เม่ือเลกิควบคมุราคาและเปิดให้ค้าน�า้ตาลในประเทศโดย

เสรีก็มีโอกาสมากที่จะมีน�้าตาลชนิดพิเศษต่างๆ เข้ามา

ขายในตลาดโมเดิร์นเทรดมากขึ้น ซ่ึงกระทรวงควรร่วม

มือกับ อย. ในการควบคุมดูแล เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ง.พ.ร.บ. อ้อยและน�้าตาลทราย

พ.ร.บ. อ้อยและน�า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้รบัอทิธพิลมา

จากระบบของแอฟรกิาใต้ในช่วงนัน้ค่อนข้างมาก โดย พ.ร.บ.ฯ ให้

อ�านาจและก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งกองทุนฯ และ สอน.) ไว้อย่างกว้างขวาง ใน

ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.ฯ ของไทยเขียนไว้แบบหลวมๆ ซ่ึงท�ำให้

ตคีวำมได้หลำยแบบ และในหลำยกรณกีเ็ลอืกปฏบิตัไิด้หลำยแบบ

โดยไม่ขดักบัตวัหนงัสอืใน พ.ร.บ. ถงึแม้ว่ำอำจจะไม่สอดคล้องกบั

เจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ.

ข้อเสนอด้านกฎหมายของคณะผู้วิจัยก็คือ ท�าให้ พ.ร.บ. 

มีความคลุมเครือน้อยลง มีกติกาและแนวทางการปฏิบัติในส่วน

ที่ส�าคัญที่ชัดเจนและรัดกุม ในขณะเดียวกันก็ลดการควบคุมที่

ไม่จ�าเป็น เช่น

• ยกเลิกการควบคุมราคาน�้าตาลภายในประเทศ (ไม่ให้

บังคับใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 

2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมราคาน�้าตาลทราย

โดยกระทรวงพาณิชย์) และก�ำหนดกติกำในกำรก�ำหนด

ปรมิำณโควตำ ก. ซึง่จะปรบัขึน้ลงตำมส่วนต่ำงของรำคำ

ขำยส่งหน้ำโรงงำนเฉลี่ยในประเทศกับรำคำ Nearest  

Futures ของ London #5 ในปีที่ผ่ำนมำ และห้ามรวมตวั

กนัก�าหนดปรมิาณการจ�าหน่ายน�า้ตาล (รวมทัง้การขึน้งวด)

• ต้ังกองทุนหรือบัญชีย่อยเพื่อท�าหน้าที่รักษาเสถียรภาพ

ของระบบ (และกติกาที่เกี่ยวข้อง) โดยก�าหนดกติกาและ

อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ที่ชัดเจนในระยะยาว และ

ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามดุลยพินิจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดกตกิาการซือ้ขายอ้อยทีอ่งิกบัผลผลติหลกั เกณฑ์

ประสิทธิภาพ และราคาตลาดโลกในขณะเดียวกันก็เพิ่ม

ความคล่องตวัในการปรบัปรงุด้านเทคโนโลยขีองโรงงาน 

แต่กย็งัรกัษำสทิธิข์องชำวไร่ในกำรเปลีย่นแปลงกตกิำใน

กรณีท่ีผลผลิตหลักของระบบเปล่ียนแปลงไปในอนำคต 

(เช่น ระบบเปลี่ยนมำผลิตเอทำนอลจำกอ้อยในปริมำณ

ที่มีนัยส�ำคัญ)31 

• ก�าหนดหลกัการ/กตกิาในการซือ้ขายอ้อยทีช่ดัเจนมากขึน้ 

• ก�าหนดกฎกติกาให้ชัดเจนว่าคณะกรรมการชุดต่างๆ มี

อ�านาจหน้าทีอ่ะไรบ้างตามความจ�าเป็น (โดยไม่ให้อ�านาจ

ที่กว้างมากเหมือนในปัจจุบัน)

• ปรับสถานะของกองทุนฯ (จากนิติบุคคลภายใต้ระบบ

ราชการ) เป็นองค์กรทีเ่ป็นอสิระจากระบบราชการมากขึน้ 

(โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นอสิระทางการเงนิ ในสถานการณ์

29 หรือใช้วิธีกึ่งบังคับให้ผู้ผลิตต้องแจ้งหรือรายงานต้นทุน ก่อนที่จะยอมให้

ปรับราคาสินค้า 
30 ในฤดูการผลิตปี 2554/2555 ไทยผลิตน�า้ตาลได้มากกว่า 10 ล้านตัน หรือ

มากกว่า 4 เท่าของปริมาณการบริโภคในประเทศ (และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 

12 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า) ดังนั้น มาตรการควบคุมไม่ให้ส่งออกเป็น

มาตรการทีเ่ป็นไปไม่ได้ในทางปฏบัิติ (หรอืถ้าพยายามสร้างอปุสรรคในการส่ง

ออก กจ็ะเกดิผลเสยีตามมามากจนได้ไม่คุม้เสยี) นอกจากนี ้กติกาการก�าหนด

ราคาอ้อยทีเ่สนอโดยคณะผู้วจิยั เป็นกติกาท่ีมีข้อก�าหนดในด้านประสทิธภิาพ

และอิงกับราคาในตลาดโลก ถ้ามีการใช้มาตรการที่ไปบีบผู้ผลิตให้ขายน�า้ตาล

ในราคาต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถของพวกเขา

ในการจ่ายค่าอ้อยที่สมเหตุสมผล

31 แต่ในกรณีนี้ต้องค�านึงถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายที่

เกี่ยวกับเอทานอล
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ที่กองทุนฯ จะต้องท�าหน้าที่รักษาเสถียรภาพของระบบ) 

ซึ่งรวมถึงต้องมีการก�าหนดที่มาของประธานและคณะ

กรรมการกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนี้ 

• เปิดเสรีการน�าเข้าน�้าตาลทรายขาวและน�้าตาลทรายดิบ

จ.กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อ

รองรับการค้าเอทานอลอย่างเสรีในอนาคต เช่น

  - ก�าหนดข้อยกเว้นใน พ.ร.บ. สุราที่เป็นอุปสรรคในการ

จ�าหนา่ยและการสง่ออกเอทานอล ใหไ้มม่ผีลบงัคบัใชก้บั

การผลติเอทานอลเพ่ือเปน็เชือ้เพลงิ หรอืแยกเปน็ พ.ร.บ. 

ส�าหรับเอทานอลเป็นการเฉพาะ โดยก�าหนดนิยามของ

เอทานอลส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (ท้ังท่ีแปลงสภาพแล้ว

และยังไม่แปลงสภาพ) รวมถึงเอทานอลส�าหรับใช้ใน

อุตสาหกรรม (ท่ีไม่สามารถน�ามาบริโภคได้) ให้ชัดเจน 

เพื่อลดการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เคร่งครัดของ พ.ร.บ. สุราโดยไม่จ�าเป็น ท้ังน้ี การแยก

ชนดิของเอทานอลนา่จะท�าไดไ้มย่าก เนือ่งจากในปจัจุบนั

มีการวางระบบฐานขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่ตรวจวดั

คณุภาพและปรมิาณของเอทานอลโดยกรมสรรพสามติอยู่

แล้ว 

 - ปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนการส่ง

ออกเอทานอล หากมีการระบุใน พ.ร.บ. สุราให้ยกเว้นเอ

ทานอลจากการเป็นสุราประเภทหนึ่ง จะท�าให้เอทานอล

ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตส�าหรับสุรา รวมไปถึง

การแก้ระเบียบเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตของเอทานอล

แปลงสภาพส�าหรับส่งออก และเปิดกว้างให้มีการผลิตเอ

ทานอลส�าหรับอุตสาหกรรมในเกรดอื่นๆ นอกเหนือจาก

การผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิง

 - แก้ไขกฎระเบียบอื่นๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

สง่ออก เชน่ การผอ่นคลายและลดขัน้ตอนของกฎระเบยีบ

เรื่องการส่งออก การก�าหนดค่าความสูญเสียระหว่าง

ขนส่ง (Handling Loss) และการอนุญาตให้มีการ swap 

เอทานอลระหวา่งโรงงาน (เชน่ โรงงาน ก.ตัง้อยูใ่กลท้า่เรอื 

สามารถสง่ออกเอทานอลตามค�าสัง่ซือ้ของโรงงาน ข.ทีต่ัง้

อยู่ไกลกว่า) เป็นต้น32 

 - แก้ไขเงื่อนไขการท�าสัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ผลิต

และจ�าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงกับกรมสรรพ

สามิตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหาร

งานสรุากลัน่ชนดิสรุาสามทบั (เอทานอล) เพือ่ใชเ้ปน็เชือ้

เพลิง พ.ศ. 2550 (หมวด 2 ข้อ 8) 

• หา้มออกกฎระเบยีบหรอืมาตรการอืน่ใดทีจ่ะท�าใหผู้ซ้ือ้มี

อ�านาจเหนือตลาดเอทานอลภายในประเทศมากขึ้น

กล่าวโดยสรุปข้อเสนอการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

อ้อยและน�้าตาลของไทยคือ  

1. ข้อเสนอส�าหรับตลาดน�้าตาลภายในประเทศ – ควร

เลกิควบคมุราคาน�้าตาลทราย และเปลีย่นมาควบคมุปรมิาณการ

จ�าหน่ายรวมทั้งปี 

2. ข้อเสนอด้านกติกาการซื้อขายอ้อยและการก�าหนด

ราคาอ้อยที่โรงงานจ่าย – เปลี่ยนมาใช้สูตรการก�าหนดราคาอ้อย

ที่อิงประสิทธิภาพมาตรฐานของโรงงานและความหวานของอ้อย 

โดยให้สิทธิ์โรงงานน�าอ้อยไปผลิตอะไรก็ได้

3. ข้อเสนอการก�าหนดราคาอ้อยที่ชาวไร่ได้รับ และการ

ปรับบทบาทของกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายในด้านการรักษา

เสถียรภาพของราคาอ้อย – ควรแยกบัญชีรักษาเสถียรภาพออก

มาต่างหาก และเปลีย่นกตกิาการก�าหนดราคาอ้อยและกตกิาการ

เกบ็เงนิเข้าบญัชนีีจ้ากทัง้ชาวไร่และโรงงาน เพือ่ให้มหีลกัประกนั

ว่าจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนส่วนนี้เพียงพอส�าหรับน�ามาใช้ใน

การรักษาเสถียรภาพในอนาคต

4. ข้อเสนอด้านองค์กรและกฎหมาย – ควรปรับองค์กร

ต่างๆ และกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเสนอข้างต้น

32 ความเห็นจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน






