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คอลัมน์กวนน ้าให้ใส : น ้ายาทีมเศรษฐกิจสมคิด สมราคาคุยมั ย? 

 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า 
คสช. ไม่ควรจะไปเสียเวลา เสียสมาธิ กับการวางแผนเดิน
เกมการเมือง หรือตามต่อล้อต่อค านักข่าวสายการเมืองมาก
นักเลย เอาเวลาไปจี้ไชการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของ
ชาวบ้านให้บังเกิดผลจะดีกว่า ถ้าลองแก้ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร เติมเงินในกระเป๋าชาวบ้าน เอาแค่ราคาพืชเศรษฐกิจ
หลักๆ ท่ีมีปัญหาอยู่ในวันนี้ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว มัน

ส าปะหลัง ถ้าท าให้เกษตรกรได้เงินเข้ากระเป๋ามากกว่านี้ รับรองว่า กองหนุนจะไหลมาเทมาเอง ไม่ต้องๆไปเมื่อย
ดูดนักการเมืองท่ีไหน เรื่องประชาธิปไตยก็ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆ ไม่โลกสวย หรือคาบคัมภีร์ฝรั่งมาเทศนา 
ชาวบ้านเราส่วนใหญ่ ให้น้ าหนักกับปากท้องเสียละมากกว่า ไม่ต้องอะไรมาก... ก็ท่ีขู่ฟอดๆ ว่าอยากเลือกตั้งนั้น 
ยังต้องเอาข้ออ้างว่า การเลือกตั้งจะท าให้เศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นมาเป็นตัวช่วยเลย วันนี้ ขอสะท้อนภาพของพืช
เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งท่ีรัฐบาล คสช. ควรใส่ใจนั่นคือ อ้อยและน้ าตาล 

1. ปีนี้ ปริมาณผลผลิตอ้อยโดยรวมของประเทศไทยพุ่งกระฉูด การขายน้ าตาลโดยรวมของไทยก็เพิ่มขึ้น 
แต่ราคาน้ าตาลในตลาดโลกทรงตัวในระดับต่ า เมื่อลอยตัวราคาขายน้ าตาลในประเทศตามราคาตลาดโลก ก็จะ
ท าให้รายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลในประเทศอาจจะทรงๆ ตัวอยู่ รูปการเช่นนี้ ชาวไร่อ้อยมีความ
เสี่ยงท่ีจะมีรายได้ลดลง 

2. ขณะนี้ ระบบอ้อยและน้ าตาลไทยก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน น่าสนใจว่า มาตรการของ คสช.ท่ีออกมา
ล่าสุด จะมีผลอย่างไร? ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยกรุงศรี สรุปไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2561 คสช.ใช้มาตรา 44 มีค าสั่งประกาศลอยตัวราคาน้ าตาลทรายในฤดูการผลิต 
2560/2561 และ 2561/2562 เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลท้ังระบบท่ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ ซึ่งไม่เพียงมีผลเปลี่ยนแปลงวิธีการก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าตาลในประเทศ แต่ยังจะมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดน้ าตาลของไทยด้วย มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ราคาจ าหน่ายน้ าตาลในประเทศจะเปลี่ยนจากราคาคงท่ี เป็นราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก 
โดยใช้ราคาน้ าตาลทรายขาวท่ีตลาดลอนดอน No.5 เป็นราคาอ้างอิง (Reference price) บวกด้วยค่าพรีเมียม
น้ าตาลทรายไทย แล้วค านวณกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งราคาท่ีได้จะเป็นราคาฐาน หรือราคาขั้นต่ า 
(Minimum price) ในการจ าหน่ายน้ าตาลในประเทศในแต่ละเดือน การเปลี่ยนแปลงการก าหนดราคาจ าหน่าย
น้ าตาลในประเทศข้างต้น อาจมีผลให้รายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลในประเทศของโรงงานน้ าตาลลดลงจากก่อน
หน้านี้ ท่ีก าหนดราคาจ าหน่ายในประเทศเป็นราคาคงท่ีในระดับสูงกว่าราคาตลาดโลก (ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
ราคาน้ าตาลในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ า) 

ท้ังนี้ ในเดือน ม.ค.2561 ราคาน้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในประเทศ เฉลี่ยอยู่ท่ี 17.22 
และ 18.33 บาท/กก. ตามล าดับ (ลดลงจากเดิมท่ีทางการก าหนดในราคาคงท่ีประมาณ 3 บาท) 
 



2.2 การยกเลิกระบบโควตาน้ าตาล (Quota system) ท่ีเดิมมี 3 ส่วน คือ น้ าตาลบริโภคใน
ประเทศ (โควตา ก.) น้ าตาลส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ าตาลไทย จ ากัด (โควตา ข.) และส่งออกโดยโรงงาน 
(โควตา ค.) โดยระบบใหม่จะก าหนดให้โรงงานน้ าตาลส ารองน้ าตาลทราย (Buffer security) 250,000 ตัน/
เดือน เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน้ าตาลในประเทศ ประเมินว่าการยกเลิกระบบโควตาจะไม่มีผลกระทบกับผล
การด าเนินงานของโรงงานน้ าตาลมากนัก เนื่องจากปริมาณส ารองน้ าตาลน่าจะใกล้เคียงกับระบบโควตาเดิม 

ส่วนการยกเลิกโควตา ข.และโควตา ค. ในการส่งออกน้ าตาล อาจกระทบต่อผลประกอบการของโรงงาน
แต่ละรายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละรายในการคาดการณ์ทิศทางราคาน้ าตาลในตลาดโลก 
เนื่องจากโรงงานน้ าตาลจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นในการพิจารณาจ าหน่ายน้ าตาลในประเทศและส่งออก 

2.3 ยกเลิกการหักเงิน (5 บาท/กก.) จากราคาหน้าโรงงานน้ าตาลเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาล
ทราย และก าหนดวิธีค านวณเงินส่งเข้ากองทุนใหม่ โดยให้น าส่วนต่างของราคาหน้าโรงงาน (ราคาจากการส ารวจ
ตลาด) กับราคาฐาน (ได้จากราคาน้ าตาลทรายในตลาดลอนดอน No.5 บวกพรีเมียมน้ าตาลทรายไทย) ส่งเข้า
กองทุน แทน ซึ่งจะท าให้มีเงินส่งเข้ากองทุน ไม่แน่นอนเช่นท่ีผ่านมา ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดท้ังในประเทศและ
ตลาดโลก (กรณีราคาหน้าโรงงานของโรงงานใดต่ ากว่าราคาฐาน ไม่จ าเป็นต้องส่งเงินเข้ากองทุน) อย่างไรก็ตาม 
ขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการส ารวจราคาหน้าโรงงาน 

3. นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการปรับแก้รายละเอียด พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลทราย ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้
ในฤดูการผลิตหน้านี้ ปรากฏว่า มีประเด็นน่าสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้เสียของกลุ่มผลประโยชน์แต่ละ
กลุ่ม เช่น ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล ผู้บริโภค อาทิ ประเด็นการขยายความน้ าตาลให้ครอบคลุมถึงผลพลอยได้
จากการผลิตน้ าตาล อาทิ กากน้ าตาล น้ าอ้อย เพื่อให้น ารายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลและผลพลอยได้เหล่านั้น
เข้าสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ าตาล หรือไม่? อย่างไร? ถ้ามีการขยายอกไป จะ
ท าให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้มากขึ้น แต่โรงงานน้ าตาลรายได้ลดลง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับระบบจ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้าย เป็นต้น 

จะเห็นว่า ประเด็นท้ังหลาย ล้วนมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร และปัจจัยท่ีส าคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ก็
คือการก าหนดทิศทางของนโยบายโดยรัฐบาล คสช.นั่นเอง และถ้าดูกันจริงๆ ไม่ใช่แค่อ้อยและน้ าตาล แต่ยังรวม
ไปถึงปาล์มน้ ามัน ยางพารา ซึ่งรัฐบาล คสช.ก าลังพยายามปฏิรูประบบการผลิตและการตลาดอยู่ ท้ังหมดนั้น 
หากด าเนินการโดยค านึงถึงผลได้ของเกษตรกรอย่างแท้จริง จะมีผลต่อเงินในกระเป๋าชาวบ้าน มีผลต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก และมีผลต่อกองหนุนทางการเมืองโดยตรง ถึงได้บอกว่า นายกฯ พลเอกประยุทธ์ ถ้าต้องการจะสานต่อ
งานบ้านเมืองในระยะถัดไปหลังเลือกตั้ง อย่าไปคิดหาเสียงกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าเลย ควรจะเร่งผลักดัน
สร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดประโยชน์กับเกษตรกรแบบจริงจัง จะท าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงความจริงใจ และได้ใจคน
ไทยย่ิงกว่า 

สารส้ม 
 
 
 
 
 
 
 


