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บทสรุป
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของไทย
ในแต่ ล ะปี สร้างรายได้ ให้ แก่ เกษตรกรผู้ ปลู กอ้ อยกว่ า 430,000 ครัวเรือน รวมถึงผู้ ประกอบการและแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจ้านวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของผู้เล่นในประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการก้าหนดรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและรักษาสมดุลอ้านาจต่อรอง
ระหว่างเกษตรกรและโรงงานน้าตาล รวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะ Contract farming ที่ช่วยลดความเสี่ยง
ด้านตลาด (Market risk) ในการขายผลผลิตของเกษตรกร และการซือวัตถุดิบของโรงงานน้าตาล
นอกจากความร่ ว มมื อ ของผู้ เ ล่ น ในประเทศแล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายนอกที่ เ อื อต่ อ
อุ ต สาหกรรมอ้ อยและน้ าตาลไทย อาทิ การที่ ผู้ ส่ งออกน้ าตาลรายใหญ่ ของโลก ได้ แก่ บราซิ ล ไทย และ
ออสเตรเลีย กระจายตัวในแต่ ละภูมิภาคที่ต่างกัน ท้าให้ผู้ส่งออกแต่ละรายสามารถครองส่วนแบ่ งตลาดใน
ภูมิภาคของตนได้ ซึ่งเป็นผลจาก 2 ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าขนส่งและข้อตกลงการค้าเสรี โดยตลาดส่งออกน้าตาล
หลักของไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มการบริโภคน้าตาลสูงขึนต่อเนื่อง
จากผลของความร่วมมือในประเทศและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เอือ ท้าให้ ธุรกิจน้าตาลมี
ความสามารถในการสร้างรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีทังจากธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จนส่งผลให้ธุรกิจน้าตาล
สามารถน้าผลก้าไรไปต่อยอด โดยการขยายโรงงานและการลงทุนไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึน โดยเฉพาะธุรกิจ
พลังงาน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนของ
ราคาน้าตาลในตลาดโลก การแข่งขันด้านการส่งออกที่สูงขึนจากผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ต้องการเข้ามามีส่วนแบ่งใน
ตลาดภูมิภาคเอเชียมากขึน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ในประเทศ ท้า
ให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี ต้องปรับตัว โดยการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

บทความนีเป็นความเห็นของผู้เขียน จึงไม่จ้าเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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1. บทน้า
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของไทย
สามารถสร้างรายได้จากการจ้าหน่ายน้าตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ถึงปีละกว่า 250,0001 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 21 ของ GDP ภาคเกษตร หรือสูงถึงร้อยละ 48 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทังนี ในปี 2559 ไทยมีมูลค่าการส่งออกน้าตาลและผลิตภัณฑ์สูงถึง 2,573.42 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจัดเป็น
สินค้าส่งออกส้าคัญล้าดับที่ 13 ของไทย และเป็นสินค้าส่งออกส้าคัญล้าดับ 3 ในกลุ่มสินค้าเกษตรรองจาก
ยางพาราและข้า ว นอกจากนี อุต สาหกรรมอ้อยและน้าตาลยั ง เป็ น แหล่ งสร้ างงานและสร้ างรายได้ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกว่า 427,3953 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจ้านวนประชากรกว่า 927,447 คน รวมถึงแรงงาน
อีกเป็นจ้านวนมากในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
จากความส้ าคั ญดั งกล่ าวข้างต้น ท้าให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้า ตาลเป็น อุตสาหกรรมที่ มี
บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก นอกจากนี อุตสาหกรรมดังกล่าวยังถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรม
ต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ New S-Curve โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่
เป็นจุดแข็งของประเทศ ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตังแต่การเพาะปลูกของเกษตรกรไปจนถึงกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมในโลกยุค 4.0
บทความนีเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ (Seminar Background
Paper) เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 49 ปี ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส้ า นั ก งานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(ธปท. สภอ.) ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตร” โดยบทความ
ฉบับนีจะน้าเสนอมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย อาทิ ศักยภาพและโอกาสของ
อุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของผู้เล่นต่างๆ ในระบบ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและความ
ท้าทายที่จะเกิดขึนในระยะต่อไป

1 ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย งบการเงินของธุรกิจน้าตาลที่เผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประมวล

ข้อมูลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.)
2 ข้อมูลจาก Trade map
3 ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
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2. บทบาทของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทยในบริบทโลกปัจจุบัน
น้าตาลที่บริโภคกันในปัจจุบันประมาณร้อยละ 70 4 ของผลผลิตน้าตาลทังหมด ผลิตมาจาก
อ้อย ซึ่งประเทศผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน เช่น ประเทศในแถบเอเชียและอเมริกา
ใต้ ส่วนอีกร้อยละ 30 ผลิตจากต้นบีท ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิปานกลาง เช่น ประเทศ
ในแถบยุโรปและบางส่วนของสหรัฐฯ ทังนี ประเทศที่มีอิทธิพลต่อตลาดน้าตาลโลกมากที่สุด คือ บราซิล โดย
ในด้านการผลิตบราซิลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 22 ของผลผลิตน้าตาลโลก (ปริมาณการผลิตน้าตาลโลกเฉลี่ย
ปีละประมาณ 1745 ล้านตัน) รองลงมา ได้แก่ อินเดีย กลุ่มอียู และไทย ที่มีสัดส่วนปริมาณการผลิตร้อยละ 14
ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของผลผลิตน้าตาลโลกตามล้าดับ
รูปที่ 1: บทบาทของประเทศต่างๆ ในตลาดน้าตาลโลก

ที่ ม า: Economist Intelligence Unit (EIU), Trade map และรวบรวมโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส้ า นั ก งาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.)

4 ข้อมูลจาก Sucrose.com
5 ข้อมูลการผลิต การบริโภค และการส่งออกน้าตาลของโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังจาก United States Department of Agriculture (USDA)
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ด้านการบริโภค อินเดียเป็นประเทศที่บ ริโภคน้าตาลมากที่ สุดในโลก โดยมีสัดส่วนสู ง ถึง
ร้อยละ 16 ของการบริโภคน้าตาลทังหมดของโลก (ปริมาณการบริโภคน้าตาลโลกเฉลี่ยปีละประมาณ 167 ล้าน
ตัน) ถึงแม้อินเดียจะสามารถผลิตน้าตาลได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล แต่ความต้องการบริโภค
น้าตาลในประเทศที่สูงมาก ท้าให้อินเดียต้องน้าเข้าน้าตาลจากต่างประเทศบ่อยครัง ส่วนประเทศที่มีสัดส่วนการ
บริโภคน้าตาลรองจากอินเดีย ได้แก่ กลุ่มอียู และประเทศในแถบแอฟริกา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11
ของการบริโภคน้าตาลโลก
ส้าหรับด้านการส่งออก ปริมาณการส่งออกน้าตาลโลกเฉลี่ยปีละประมาณ 56 ล้านตัน ซึ่ง
เกือบครึ่งหนึ่งเป็นการส่งออกของประเทศบราซิล แม้ไทยจะเป็นประเทศที่มีปริมาณส่งออกน้าตาลมากเป็น
อันดับ 2 ของโลก แต่ก็มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 14 ของปริมาณการส่งออกทังหมด ซึ่งต่้ากว่าบราซิลค่อนข้างมาก
ขณะที่ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ออสเตรเลีย ที่มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของปริมาณ
การส่งออกทังหมด
การบริโภคน้าตาลของโลกค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยขยายตัวเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 2
ดังนัน ปัจจัยที่ส่งผลให้ดุลน้าตาลโลก (ส่วนต่างระหว่ างการผลิตและการบริโภคน้าตาล) และราคาน้าตาล
เปลี่ยนแปลงจะมาจากด้านอุปทานเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศบราซิลที่มีสัดส่วนการผลิตและการส่ง ออก
น้าตาลสูงดังที่กล่าวไปข้างต้น
รูปที่ 2: ดุลน้าตาลโลก

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)
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จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าดุลน้าตาลโลกปีการผลิต 2558/59 ขาดดุลเป็นปีแรกหลังจากที่เกินดุล
ต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความผิดปกติของสภาพอากาศโลกในช่วง 1-2 ปีก่อน ส่งผลให้ผลผลิต
น้าตาลของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ อาทิ บราซิล อินเดีย ไทย และจีน ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการผลิตรวมกันกว่า
ครึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตโลก ปรับลดลงต่้ากว่าความต้องการบริโภคน้าตาลที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน
แต่ปรากฏการณ์นีเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านัน เนื่องจากตังแต่ปีการผลิต 2559/60 เป็นต้นไป ผลผลิต
น้าตาลของโลกจะทยอยเพิ่มขึนเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากความผิดปกติของสภาพอากาศในประเทศผู้ผลิตหลัก
ของโลกทยอยหมดไป
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ศักยภาพในการผลิตน้าตาลของ
ภูมิภาคนียั งไม่ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการบริโ ภคที่ เ ติบ โตอย่า งต่ อเนื่ องได้ เนื่องจากภูมิ ภ าคนี
ประกอบด้ วยประเทศที่ มีระดับ การขยายตั วทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และยังเป็ น ประเทศผู้บริโภคน้าตาล
รายใหญ่ของโลก เช่น อินเดีย และจีน ท้าให้ดุลน้าตาลในภูมิภาคนีส่วนใหญ่ขาดดุล (รูปที่ 3) แม้บางปีจะมี
ดุลน้าตาลเกินดุลบ้าง แต่ขนาดของการเกินดุลก็มีไม่มากนัก
รูปที่ 3: ดุลน้าตาลเอเชีย

ที่มา: United States Department of Agriculture (USDA)

ดุลน้าตาลเอเชียที่ขาดดุล นับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาดส่งออกน้าตาล
ในภูมิภาคนี เนื่องจากไทยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกน้าตาลอย่างสม่้าเสมอ ขณะที่
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ในภูมิภาคโดยเฉพาะอินเดีย และจีน ยังไม่สามารถส่งออกน้าตาลได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากความต้องการบริโภคภายในประเทศมีสูงมาก
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รูปที่ 4: ประเทศผู้น้าเข้า / ส่งออกน้าตาลสุทธิ

ที่มา: Food Intelligence Center Thailand and International Sugar Organization

หากพิจารณาตลาดส่งออกน้าตาลของไทยเทียบกับบราซิล และออสเตรเลีย ที่เป็นประเทศผู้
ส่ งออกน้าตาลรายใหญ่ ของโลก พบว่า ตลาดส่งออกน้ าตาลของแต่ ละประเทศค่ อนข้ างเป็ น อิส ระต่ อ กั น
กล่าวคือ มีตลาดที่ทับซ้อนกันค่อนข้างน้อย โดยแต่ละประเทศจะส่งออกไปยังตลาดที่อยู่ในรัศมีไม่ไกลจาก
ประเทศผู้ส่งออกมากนัก เนื่องจากน้าตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานของสินค้า
จะไม่แตกต่างกันมากนัก ไม่ว่าจะผลิตจากประเทศใด ดังนัน ปัจจัยส้าคัญที่ก้าหนดความต้องการของผู้ซือน่าจะ
มาจากด้านราคาเป็นหลัก6 และด้วยความที่ผู้ส่งออกแต่ละประเทศอยู่ในภูมิภาคที่ต่างกัน ท้าให้ต้นทุนการขนส่ง
จากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศผู้น้าเข้ามีผลต่อราคาน้าตาลด้วย ดังนัน เราจึงเห็นประเทศบราซิล ไทย และ
ออสเตรเลียส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหรือภูมิภาคใกล้เคียงเป็นส้าคัญ ทังนี ประเทศผู้น้าเข้า
น้าตาลรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก 7 ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป สหรัฐฯ อินเดีย บังกลาเทศ
แอลจีเรีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเกาหลีใต้ ตามล้าดับ

6 การซือขายน้าตาลทรายดิบระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคาน้าตาลทรายดิบซือขายล่วงหน้าเบอร์ 11 ในตลาดนิวยอร์ก ส่วนการซือขาย

น้าตาลทรายขาวจะอ้างอิงราคาน้าตาลทรายขาวซือขายล่วงหน้าเบอร์ 5 ในตลาดลอนดอน
7 ข้อมูลปี 2559/60 จาก USDA โดยจีน อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ มีสัดส่วนปริมาณการน้าเข้าน้าตาลต่อการน้าเข้าทังหมดของโลก
(ปริมาณการน้าเข้าน้าตาลทังหมดของโลกประมาณปีละ 50 ล้านตัน) เท่ากับร้อยละ 9.5, 8.4, 5.7 และ 5.2 ตามล้าดับ ขณะที่อีก 6 ประเทศที่เหลือมี
สัดส่วนการน้าเข้าใกล้เคียงกัน ประเทศละประมาณร้อยละ 3-4
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รูปที่ 5: ตลาดส่งออกน้าตาลส้าคัญของประเทศผู้ส่งออกน้าตาลรายใหญ่ของโลก

ที่มา: Trade map (ข้อมูลปี 2559) และรวบรวมโดย ธปท. สภอ.

หากพิ จ ารณาประเทศที่น้าเข้าน้าตาลจากไทย 10 อัน ดับ แรก พบว่า เป็ น ประเทศที่ อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียทังหมด และในจ้านวนนีมีถึง 6 ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน การที่ไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ในเอเชี ย และในอาเซี ย นได้ ม ากกว่ า ผู้ ส่ ง ออกรายอื่ น นอกจากเหตุ ผ ลด้ า นต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว
อัตราภาษีศุลกากรของประเทศผู้น้าเข้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ซึ่ง
ไทยค่อนข้างได้ประโยชน์จากภาษีน้าเข้าน้าตาลภายในกลุ่มอาเซียนตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ที่มีอัตราต่้าเทียบกับอัตราปกติที่เก็บจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
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ตารางที่ 1: อัตราภาษีน้าเข้าน้าตาลของประเทศที่น้าเข้าจากไทย
ประเทศ

ภาษีนา้ เข้านา้ ตาลจากประเทศในอาเซียน

อัตราภาษีนา้ เข้านา้ ตาลทัว่ ไป

กัมพูชา

0-5%

7%

อินโดนีเซีย

5-10%

42$ ต่อตัน

มาเลเซีย

0%

0%

เมียนมา

0%

1%

ฟิลิปปินส์

0-5%

50%

เวียดนาม

5%

25%

เกาหลีใต้

0%

3%

(รวมการน้าเข้าจากออสเตรเลีย)

ที่มา: ASEAN Trade in Goods Agreement, Eric Cheng (2016), General Department of Customs and Excise
of Cambodia and Myanmar National Trade Portal

นอกจากนี ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่เป็น
ประเทศผู้น้าเข้าน้าตาลรายใหญ่ของโลก ยังมีอัตราการเติบโตของการบริโภคน้าตาลที่สูงขึนอย่างต่อเนื่อง
(รูป ที่ 6) และจากรูป ที่ 7 ที่ แสดงความสั มพัน ธ์ระหว่ างรายได้ต่ อหั ว และการบริโ ภคน้าตาลต่อคน พบว่ า
ประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัวสูง มักจะมีการบริโภคน้าตาลต่อคนในระดับที่สูงตามไปด้วย เช่น สหรัฐฯ
รูปที่ 6: การบริโภคน้าตาลต่อคนของบางประเทศ
Index
180
จีน

160
ไทย
อินโดนีเซีย

140

มาเลเซีย

120
โลก
สหรัฐอเมริกา

100
80

2543

2545

2547

2549

2551

2553

2555

2557

2559

ที่มา: USDA, World Bank และประมวลข้อมูลโดย ธปท. สภอ.
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สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น ดังนัน ประเทศจีน และอินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันยังมีระดับรายได้ต่อหัวที่ต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก การบริโภคน้าตาลต่อคนของประเทศกลุ่มนีจึงมีโอกาสเพิ่มขึน หากรายได้ต่อหัวปรับเพิ่มขึน
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกน้าตาลของไทยต่อไป อย่างไรก็ดี แนวโน้มการบริโภคน้าตาล
ของประเทศกลุ่มนีที่เพิ่มขึน ก็ส่งผลให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้าตาลอันดับ 1 ของโลก เข้ามาแข่งขันเพื่อครอง
ส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคนีมากขึนเช่น กัน ซึ่งประเด็นดังกล่า วจะได้วิ เคราะห์ เพิ่มเติมในหั วข้อ สุดท้ า ยของ
บทความ
รูปที่ 7: ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อหัวและการบริโภคน้าตาลต่อคนของบางประเทศ
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ.)
70,000
สหรัฐอเมริกา

60,000

สิงคโปร์
ออสเตรเลีย

50,000
40,000
30,000
20,000

-

โลก

จีน

10,000

มาเลเซีย

ไทย

บราซิล

อินโดนีเซีย

0

10

20

30

40

50

60

การบริโภคน้าตาลต่อคน (กิโลกรัม)

ที่มา: USDA, World Bank และประมวลข้อมูลโดย ธปท. สภอ.

3. นโยบายภาครัฐ ความเชื่อมโยงของผู้เล่น และนัยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย
ในส่วนที่ 2 ได้กล่าวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทยในบริบทโลกไปแล้ว ใน
ส่วนที่ 3 นีจะกล่าวถึงรายละเอียดของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของไทย ซึ่งค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากพืชชนิดอื่น ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นต่างๆ ในระบบว่าจะมีนัยต่อพัฒนาการและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทยอย่างไร
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีการก้าหนดกรอบ
กติกาที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนีจะต้องปฏิบัติตาม และมีหน่วยงานของรัฐท้าหน้าที่ก้ากับดูแล
โดยเฉพาะ ทังนี อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ.
2527 โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องขึนทะเบียนกับส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.)
ขณะที่การขยายการผลิตหรือย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงจะสามารถด้าเนินการได้
สิ่งทีน่ ่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ในอุตสาหกรรมนีจะก้าหนดรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดขึนระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลไว้อย่างชัดเจนภายใต้ระบบจั ดสรร
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ผลประโยชน์ 70 : 30 กล่าวคือ ผลประโยชน์ของระบบจ้านวนร้อยละ 70 จะถูกจัดสรรให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะจัดสรรให้ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล เหตุที่ต้องก้าหนดเช่นนีหากพิจารณา
ในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจมองได้ว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของไทยมีลักษณะ Oligopsony8 คือ ใน
ตลาดมีผู้ซือสิน ค้ าชนิดนันน้อยราย ขณะที่มีผู้ขายสิน ค้ าชนิดนันเป็น จ้ านวนมาก โดยในที่นีผู้ซือ หมายถึง
ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลที่ต้องการซืออ้อยจากเกษตรกรเพื่อแปรรูปเป็นน้าตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งปัจจุบันมีจ้านวน 54 โรงงาน แม้จ้านวนจะเพิ่มขึนมากกว่าในอดีต แต่ส่วนใหญ่เป็นการขยายโรงงานในกลุ่ม
ผู้ผลิ ต เดิ ม โดยในจ้ านวน 54 โรงงานนีกว่ า ร้อยละ 60 เป็ น ของกลุ่ม ผู้ป ระกอบการเพี ยง 6 กลุ่ม ขณะที่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ต้องการขายให้โรงงานมีจ้านวนมากกว่า 900,000 คน ดังนัน การก้าหนดรูปแบบการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับร่วมกัน อาจช่วยลดความขัดแย้งและท้าให้อ้านาจการต่อรอง
ระหว่างเกษตรกรและโรงงานมีความสมดุลมากขึน ทังนี รายละเอียดที่ส้าคัญของระบบจัดสรรผลประโยชน์
70 : 30 ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทยมีดังนี
รูปที่ 8: รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ประมวลผลและรวบรวมโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: สัดส่วนการจ้าหน่ายน้าตาลในแต่ละโควตาค้านวณจากปีการผลิต 2559/60

8 ตลาดที่มีผู้ซือน้อยราย (Oligopsony) เป็นตลาดสินค้าที่มีผู้ซือเพียงไม่กี่ราย ซึ่งผู้ซือจะมีอ้านาจในการก้าหนดราคาสินค้าหรือปัจจัยการผลิตได้

ในระดับหนึ่งแต่น้อยกว่าตลาดผู้ซือผูกขาด (Monopsony) ถ้าผู้ซือรายใดเปลี่ยนแปลงนโยบายการซือ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชือรายอื่น ดังนันในตลาด
ประเภทนีผู้ซือทุกรายมักมีการร่วมมือในการก้าหนดนโยบายการซือ เพื่อให้การซือสินค้าด้าเนินไปในแนวทางเดียวกัน
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การค้ านวณผลประโยชน์จ ะค้ านวณจากผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป อ้อยซึ่งประกอบด้วย
ผลผลิตน้าตาลทุกประเภท และโมลาส9 (ประมาณร้อยละ 4 ของระบบ) ทังนี จะไม่รวมผลประโยชน์อื่นที่เกิดจาก
การน้าวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตน้าตาลไปผลิตต่อ เช่น เอทานอล และการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (กอน.) ท้าหน้าที่จัดสรรการผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาลทรายของ
ผู้ผลิตแต่ละโรงงาน โดยก้าหนดจากปริมาณน้าตาลที่โรงงานแต่ละแห่งผลิตได้ และน้ามาจัดสรรเป็น 3 โควตา คือ
1) โควตา ก. เป็ น โควตาส้ าหรับ จ้ า หน่ ายในประเทศไทยเท่ านัน โดย กอน. จะประเมิ น
ความต้ องการบริโภคน้าตาลในประเทศจากอัตราการเติบ โตของจ้านวนประชากร และอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในแต่ละปี โดยราคาที่ใช้อ้างอิงในการค้านวณผลประโยชน์จะใช้ราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์
เนื่ อ งจากราคาจ้ า หน่ า ยน้ า ตาลทรายภายในประเทศถู ก ควบคุ ม ภายใต้ พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยสิ น ค้ า และบริ ก าร
ปี พ.ศ. 2542
2) โควตา ข. เป็นโควตาน้าตาลทรายดิบจ้านวน 800,000 ตัน ที่ กอน. ก้าหนดให้โรงงาน
น้าตาลส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้าตาลไทย จ้ากัด (อนท.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
โรงงานน้ า ตาล และรั ฐ บาล ท้ า การส่ ง ออกไปยั ง คู่ ค้ า ต่ า งประเทศ โดยในการค้ า นวณผลประโยชน์ จ าก
การส่งออกน้าตาลจะใช้ราคาจ้าหน่ายของ อนท. เป็นราคาอ้างอิง อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ อนท. จะส่งออก
น้าตาลครึ่งหนึ่งของโควตาหรือจ้านวน 400,000 ตัน อีกครึ่งหนึ่ง อนท. จะก้าหนดให้โรงงานส่งออกเอง
3) โควตา ค. เป็นปริมาณน้าตาลทรายที่เหลือจากโควตา ก. และโควตา ข. ของแต่ละโรงงาน
ที่สามารถส่งออกได้ ซึ่งโควตาส่วนนีมีสัดส่วนมากที่สุดประมาณร้อยละ 65 ของปริมาณน้าตาลทังหมดในระบบ
และหากรวมกับโควตา ข. จะได้สัดส่วนน้าตาลที่ส่งออกต่างประเทศในแต่ละปีซึ่งมีประมาณร้อยละ 70 ของ
น้าตาลทังหมดหรือปีละประมาณ 7-8 ล้านตัน ทังนี โรงงานน้าตาลจะต้องส่งออกน้าตาลผ่านบริษัทส่งออก
ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันมีจ้านวน 7 บริษัท ตามระเบียบของ กอน. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ การอนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกน้ าตาลทราย พ.ศ. 2550 และการค้ านวณผลประโยชน์จ ะใช้ร าคาอ้ า งอิ ง
จากโควตา ข. หรื อ ราคาที่ อนท. ส่ ง ออก ดั ง นั น ในทางปฏิ บั ติ ผู้ ป ระกอบการโรงงานน้า ตาลแต่ ล ะราย
จะพยายามจ้าหน่ายน้าตาลให้ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับของ อนท. เพราะหากผู้ประกอบการจ้าหน่ายได้ในราคา
ที่ต่้ากว่าราคาอ้างอิง ผู้ประกอบการรายนันจะต้องรับผลขาดทุนจากส่วนต่างเอง แต่หากผู้ประกอบการสามารถ
จ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาอ้างอิง ผลประโยชน์ส่วนนีก็จะตกเป็นของผู้ ประกอบการ โดยไม่ต้องน้ามา
ค้านวณเป็นรายได้รวมของระบบ
ส้าหรับผลประโยชน์จากการจ้าหน่ายโมลาสจะใช้ราคาส่งออกเฉลี่ยจากกรมศุลกากรเป็นราคา
อ้างอิง เมื่อรวมรายได้จากการจ้าหน่ายน้าตาลทัง 3 โควตา และโมลาส จะได้รายได้ขันต้นของระบบ ซึ่งจะต้อง
หักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ ายในการส่งออกน้าตาลทราย ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า ค่าประกันภัย และ
ค่าขนส่งน้าตาลทราย เป็นต้น เพื่อให้ได้เป็นรายได้สุทธิของระบบ หลังจากนันจึงจัดสรรรายได้ให้เกษตรกร
ในสัดส่วนร้อยละ 70 และโรงงานน้าตาลร้อยละ 30

9 โมลาส (Molasses) หรือกากน้าตาล คือ ผลพลอยได้สุดท้ายจากกระบวนการผลิตน้าตาลทราย มีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวค้นสีน้าตาลเข้ม ซึ่ง

ไม่สามารถตกผลึกน้าตาลได้อีก ทังนี โมลาสสามารถน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เอทานอล อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
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Box 1: นัยทางเศรษฐศาสตร์ของการก้าหนดโควตาส่งออกนา้ ตาลทรายของไทย
การก้าหนดโควตาส่งออกน้าตาลทราย (โควตา ข. และโควตา ค.) เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดรูปแบบหนึ่ง
ค้าถามที่เกิดขึน คือ นโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ ตลาดน้า ตาลทรายในประเทศอย่ างไร ในการตอบค้าถามนี
เราสามารถประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของ Krugman และคณะ (2012)
มาประเมินผลกระทบในเบืองต้นได้ ดังนี
น้าตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ดังนัน หากไม่มีการก้าหนดโควตาส่งออกน้าตาล ราคาส่งออกน้าตาลและ
ราคาที่จ้าหน่ายในประเทศจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาในตลาดโลกที่ PWorld อย่างไรก็ดี เมื่อมีการก้าหนดโควตาส่งออก
น้าตาลที่ปริมาณ QEx จะท้าให้ราคาจ้าหน่ายน้าตาลในประเทศเพิ่มขึนจาก PWorld เป็น PDom โดยปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศจะลดลงมาอยู่ ที่ QDom และปริ ม าณการส่ ง ออกทั งหมดจะเท่ า กั บ QEx – QDom ซึ่ ง จะเท่ า กั บ โควตา
การส่งออก
ผลกระทบของการก้าหนดโควตาส่งออกนา้ ตาลต่อตลาดน้าตาลในประเทศ

ที่มา: ประยุกต์จาก Krugman และคณะ (2012)

การที่ผู้บริโภคในประเทศต้องจ่ายเงินซือน้าตาลในราคาที่สูงขึนกว่าราคาในตลาดโลกจะท้าให้เกิด Consumer
loss เท่ากับพืนที่ (a+b) อย่างไรก็ตาม Consumer loss ในส่วนนีจะกลายมาเป็นผลประโยชน์ของผู้ผลิต โดย Producer
gain ทังหมดจะเท่ากับพืนที่ (a+b+c) แต่จะเกิดความสูญเสียในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency loss) เท่ากับพืนที่ (d)
เนื่องจากมีการผลิตน้าตาลในประเทศสูงกว่าปริมาณที่เหมาะสม (เกิด Production distortion)
นอกจากนี การที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้าตาลอันดับ 2 ของโลก การก้าหนดโควตาส่งออกที่ QEx ซึ่งเป็น
ปริมาณที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ณ ระดับราคาในตลาดโลก PWorld จะท้าให้อุปทานน้าตาลในตลาดโลกเพิ่มขึน และกดดันให้
ราคาน้าตาลในตลาดโลก (ราคาส่งออกน้าตาล) ลดลงจาก PWorld เป็น PEx ส่งผลให้ Consumer loss ของผู้บริโภค
ในประเทศเพิ่มขึนเท่า กับพืนที่ (h+e) ดังนัน Consumer loss ทังหมดที่เกิดจากการด้าเนินนโยบายนีจะเท่า กั บ พื นที่
(a+b+h+e) โดยพื นที่ (a+h) คื อ มู ล ค่ า เงิ นอุ ดหนุ น (Subsidy) ที่ ผู้ บ ริ โ ภคน้ า ตาลในประเทศจ่ ายให้ กับ ผู้ผ ลิตน้าตาล
ในประเทศจากการบริโภคน้าตาลที่ราคา PDom ซึ่งสูงกว่าราคาส่งออก PEx
ทังนี หากเทียบกับข้อมูลราคาน้าตาลที่ซือขายจริงพบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยราคาจ้าหน่ายน้าตาลในประเทศ
ถูกก้าหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันราคาจ้าหน่ายปลีกน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่กิโลกรัมละ 22.85 บาท (เป็นราคาที่ประกาศใช้ตังแต่ปี 2555) ขณะที่ราคาน้าตาล
ทรายขาวเบอร์ 5 ในตลาดลอนดอนซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซือขายน้าตาลทรายขาวของโลกเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 478.29
ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน หรือ 16.74 บาท ต่อกิโลกรัม (ค้านวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.)
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Box 1: นัยทางเศรษฐศาสตร์ของการก้าหนดโควตาส่งออกนา้ ตาลทรายของไทย (ต่อ)
จะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคในประเทศจะบริโภคน้าตาลในราคาสูงกว่าราคาตลาดโลกประมาณกิโลกรัมละ 6.11 บาท
ส้าหรับผู้ผลิตในประเทศจะได้ Producer gain เพิ่มขึนเท่ากับพืนที่ (h+e+f) แต่จะมี Efficiency loss เพิ่มขึน
เท่ากับพืนที่ (g) ดังนัน Producer gain ทังหมดที่เกิดขึนจากการด้าเนินนโยบายนีจะเท่ากับพืนที่ (a+b+c+h+e+f) โดยที่
Efficiency loss ทังหมดที่เกิดขึนจะเท่ากับพืนที่ (d+g)
สรุปผลกระทบจากการก้าหนดโควตาส่งออกน้าตาลต่ออุตสาหกรรมน้าตาลไทย 1) เกิด Consumer loss เท่ากับ
พืนที่ (a+b+h+e) 2) ผู้บริโภคในประเทศจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิตในประเทศเท่ากับพืนที่ (a+h) 3) Producer gain
เท่ากับพืนที่ (a+b+c+h+e+f) และ 4) เกิด Efficiency loss (Deadweight loss) เท่ากับพืนที่ (d+g)
ทังนี มีข้อสังเกตว่าหากประเทศที่ก้าหนดโควตาส่งออกเป็นผู้ส่งออกขนาดเล็ก การเพิ่มปริมาณส่งออกจะไม่ส่งผล
ต่ อ อุ ป ทานและราคาในตลาดโลก ดั ง นั น จึ ง ท้ า ให้ เ กิ ด Consumer loss, Deadweight loss และ Producer gain
น้อยกว่ากรณีที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ระบบโควตาน้าตาลของไทยที่ท้าให้ราคาจ้าหน่ายน้าตาลในประเทศสูงกว่าราคาส่งออกเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บราซิล
ผู้ส่งออกน้าตาลอันดับ 1 ของโลกยื่นค้าร้องต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ว่าไทยด้าเนิน
มาตรการอุดหนุนการส่งออก และอุดหนุนผู้ผลิตน้าตาลในประเทศ ซึ่งกระทบต่อผู้ส่งออกน้าตาลของบราซิล ท้าให้รัฐบาลไทย
และผู้เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย โดยเบืองต้นคาดว่าจะมีการยกเลิกระบบ
โควตา และก้าหนดให้ราคาจ้าหน่ายน้าตาลในประเทศเคลื่อนไหวยืดหยุ่นตามราคาน้าตาลตลาดโลกมากขึน คาดว่าจะเริ่ม
ด้าเนินการได้ตังแต่ปีการผลิต 2560/61 เป็นต้นไป

3.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล
อุตสาหกรรมน้าตาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนคงที่ (Fixed costs) อาทิ ที่ดิน เครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ค่ อ นข้ า งสู ง ผู้ ป ระกอบการโรงงานน้ า ตาลแต่ ล ะแห่ ง จึ ง ต้ อ งพยามจั ด หาอ้ อ ย เพื่ อ มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลง ดังนัน แผนการจัดหาอ้อยของโรงงานน้าตาลจึงเป็น
ยุ ท ธศาสตร์ ส้ า คั ญ ของทุ ก โรงงาน เนื่ อ งจากปริ ม าณอ้ อ ยที่ จั ด หาได้ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลประกอบการของโรงงาน หากโรงงานน้ า ตาลจั ด หาอ้ อ ยเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต ได้ ม าก ก็ จ ะส่ ง ผลให้
ต้ น ทุ น ต่ อหน่วยของการผลิ ต ลดลง อีกทั งยังได้กากอ้ อยและกากน้ าตาลที่ เหลื อจากกระบวนการหี บ อ้ อ ย
ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอทานอล และการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งท้าให้รายได้
ของโรงงานน้าตาลเพิ่มขึน ในทางกลับกัน หากโรงงานน้าตาลจัดหาอ้อยได้น้อย ก็จะท้าให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตน้าตาลเพิ่มขึน และได้กากอ้อยและกากน้าตาลไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นลดลง ท้าให้รายได้
ของโรงงานน้าตาลลดลงไปด้วย
โดยทั่วไป โรงงานน้าตาลจะมีวิธีจัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ 2 วิธี วิธีแรก คือ การท้า
สัญญาซือขายอ้อยล่วงหน้ากับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการเกษตรแบบพันธสัญญา 10
10 Food and Agriculture Organization of the United Nation: FAO (2013) ได้จา้ แนกรูปแบบของ Contract farming ออกเป็น 3

ระดับ ได้แก่ 1) Market-specification (Marketing) contract คือ การที่ผู้ซือ (ประกอบการ/โรงงาน) ท้าสัญญาซือผลผลิตกับผู้ขาย
(เกษตรกร) ล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยในสัญญาอาจระบุจ้านวนที่รับซือ เวลาและสถานที่ในการส่งมอบ รวมถึงคุณภาพของสินค้าด้วย 2)
Production-management contract รูปแบบนีนอกจากผู้ซือจะท้าสัญญาซือผลผลิตจากผู้ขายแล้ว ผู้ซือยังเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
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(Contract farming) โดยผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลจะให้ปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นแก่เกษตรกรรวมถึงสินเชื่อ
ที่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึนระหว่างการเพาะปลู กตังแต่ขันตอนการเตรียมดิน การจัดหาพันธุ์อ้อย
การลงทุ น ระบบน้า ปุ๋ ย และค่ าใช้จ่ ายในการตัดอ้อย (Resource-providing contract) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกอ้อย เพื่อให้เกษตรกรน้าอ้อยมาขายให้โรงงานในปีการผลิตถัดไป
รูปที่ 9: การจัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล

ที่มา: FAO (2013) และรวบรวมโดย ธปท. สภอ.

สิ น เชื่อที่ ผู้ป ระกอบการให้ แก่เกษตรกรนี ในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลเรียกว่า
“การปล่อยเงินเกี๊ยว” ซึ่งเปรียบเสมือนการจองอ้อยส้าหรับเข้าหีบในโรงงาน และเมื่ออ้อยครบอายุพร้อมตัด
ซึ่งเป็ น ช่วงเวลาเดี ย วกับ ที่ โ รงงานน้าตาลเริ่ม เปิ ดหี บ อ้ อย (ประมาณเดือนธัน วาคมถึง เดือนเมษายนของ
ปีถัดไป) เกษตรกรจะตัดอ้อยส่งให้กับโรงงาน และโรงงานจะหักเงินค่าสินเชื่อที่เคยให้ล่วงหน้าแก่เกษตรกรไว้
ออกจากค่าอ้อยที่เกษตรกรน้ามาส่งโรงงาน ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับโรงงานในลักษณะ Contract
farming นี สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งด้ า นตลาด (Market risk) ให้ กั บ เกษตรกรในการขายผลผลิ ต
ขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบของโรงงานน้าตาลด้วย
ส้าหรับวิธีการที่ 2 ที่ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลใช้ในการจัดหาอ้อยเข้าโรงงาน คือ การท้า
สัญญาซืออ้อยจากคนกลางหรือหัวหน้าโควตาอ้อย โดยหัวหน้าโควตาอ้อยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
รายใหญ่ที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน และมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อยในพืนที่ ทังนี หัวหน้าโควตา
จะเป็นผู้ท้าหน้าที่ดูแลเกษตรกรรายย่อยหรือ “ลูกไร่” แทนผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล ไม่ว่าจะเป็นการท้าหน้าที่
ในขันตอนการผลิตหรือเพาะปลูกของผูข้ ายด้วย เพื่อให้คุณภาพสินค้าเป็นไปตามความต้องการของผู้ซือ และ 3) Resource-providing contract
รูปแบบนีนอกจากผู้ซือจะท้าสัญญาซือผลผลิต และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตของผู้ขายแล้ว ผู้ซือยังสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เงินทุน ที่
จ้าเป็นให้กับผู้ขายด้วย ซึ่งกรณีนีเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลใช้ในการท้าสัญญาซืออ้อยจากเกษตรกร
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เป็นตัวกลางทางการเงินในการให้สินเชื่อสนับสนุนการปลูกอ้อย หรือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ การเป็นตัวกลางข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรและโรงงานน้าตาล ซึ่งช่วยลดปัญหา
การสื่อสารที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากันระหว่างเกษตรกรและโรงงานน้าตาล นอกจากนี หัวหน้าโควตายัง
ท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าและบริหารการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรเพื่อควบคุมคุณภาพของผลผลิต รวมถึงการดูแล
เรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร และเมื่ออ้อยครบอายุพร้อมตัด หัวหน้าโควตาจะ
เป็นผู้บริหารการจัดล้าดับ (จัดคิว) การตัดอ้อยในแต่ละแปลงเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด นอกจากหน้าที่ดังกล่าว
แล้ว หัวหน้าโควตายังมีปฏิสั มพัน ธ์กับ เกษตรกรในมิติทางสังคมอีกด้ว ย เช่น การให้ ความช่วยเหลือ ด้า น
การเงินในยามที่เกษตรกรเจ็บป่วย หรือการเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นบทบาทที่โรงงานน้าตาล
ไม่ส ามารถให้ กับ เกษตรกรได้ และเมื่อหั วหน้าโควตารวบรวมอ้อยส่งโรงงานแล้ว หั วหน้าโควตาจะได้รับ
ค่าตอบแทนการจัดสรรอ้อยจากโรงงาน (ค่าอ้อยรวมกับค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม หากรวบรวมอ้อยได้ตามปริมาณ
ที่ท้าสัญญาไว้กับโรงงาน) ในลักษณะนีหัวหน้าโควตาจึงท้ าหน้าที่ เป็น เสมือน Broker หรือ Dealer ให้กับ
โรงงานน้าตาล ทังนี หัวหน้าโควตาบางรายอาจเปิดลานรับซืออ้อยจากเกษตรกรรายย่อยทั่วไปด้วย โดยเฉพาะ
กรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจไม่สามารถรวบรวมอ้อยจากเกษตรกรลูกไร่ได้ตามปริมาณที่ท้าสัญญาไว้กับโรงงาน
น้าตาล
รูปที่ 10: บทบาทของหัวหน้าโควตาอ้อย
Private contract
ตัวกลางทางการเงิน (Financing/Financial intermediation)
ตัวกลางข้อมูลข่าวสาร (Information intermediation)
บริหารการปลูกอ้อยเพือ่ ควบคุมคุณภาพ
(Contract monitoring & Contract enforcement)

เกษตรกร

จัดคิวเก็บเกีย่ วและขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
(Facilitator & Logistic planning)
ความคุม้ ครองทางสังคม (Social safety net)

Broker/Dealer
รวบรวมอ้อยจากเกษตรกรและจัดสรรให้โรงงาน

หัวหน้าโควตา

โรงงานนา้ ตาล

Social contract
ตัดอ้อยส่งลานอ้อยชุมชน

เกษตรกร

Broker

ปันผลตอบแทนจากการบริหารจัดการ
ความคุม้ ครองทางสังคม (Social safety net)

รวบรวมอ้อยจากเกษตรกรและจัดสรรให้โรงงาน

รูปแบบทางเลือกอืน่ เช่น วิสาหกิจชุมชน

โรงงานนา้ ตาล

ที่มา: รวบรวมโดย ธปท. สภอ.

นอกจากรูปแบบการจัดหาอ้อยที่มีหัวหน้าโควตาเป็นศูนย์กลางแล้ว ปัจจุบันยังมีรูปแบบการ
จัดหาอ้อยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ในบางพืนที่ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง เรา
อาจเห็นวิสาหกิจชุมชนเข้ามาท้าหน้าที่เป็ นคนกลางในการรวบรวมอ้อยจากเกษตรกร โดยวิสาหกิจชุมชนอาจ
จัดตังลานอ้อยชุมชนขึน เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยน้าอ้อยมาส่งที่ลาน จากนันวิสาหกิจชุมชนจะช่วยอ้านวย
ความสะดวกในการรวบรวมและขนส่งไปยังโรงงาน และเมื่อวิสาหกิจชุมชนได้รับค่าตอบแทนการจัดสรรอ้อย
จากโรงงานแล้ว ก็จะปั นผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายด้าเนินการแล้วคืนให้กับเกษตรกรที่เป็น
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สมาชิกต่อไป ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการและต้นทุนการขนส่งให้เกษตรกรรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม
การจัดหาอ้อยรูปแบบดังกล่าวยังไม่แพร่หลายนักในปัจจุบัน
การจัดหาอ้อยของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลทัง 2 วิธีข้างต้น ต่างมีข้อดีและข้อเสีย โดย
วิธีการที่โรงงานท้าสัญญาซืออ้อยล่วงหน้ากับเกษตรกรโดยตรง มีข้อดี คือ ช่วยให้โรงงานสามารถกระจาย
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบได้ และที่ส้าคั ญเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาจะได้ผลตอบแทนตามระบบจัดสรร
ผลประโยชน์ ข องอุ ต สาหกรรม และยั ง มี โ อกาสได้ ผ ลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม ตามคุ ณ ภาพของอ้ อ ยซึ่ ง วั ด จาก
ค่ า ความหวาน (Commercial Cane Sugar: CCS) โดยเกษตรกรจะได้ เ งิ น เพิ่ ม เมื่ อ อ้ อ ยของเกษตรกร
มีค่า CCS สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่อุตสาหกรรมก้าหนด ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกรเอาใจใส่ดูแลรักษาผลผลิตมากขึน
ส่วนข้อเสีย คือ วิธีนีมีต้นทุนสูง เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีเป็นจ้านวนมาก โรงงานน้าตาลจะต้องจัดหา
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ท้ า หน้ า ที่ ดู แ ลและติ ด ตามการเพาะปลู ก ของเกษตรกรในทุ ก ขั นตอน ซึ่ ง อาจท้ า ได้ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง
โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การล้ า ดั บ คิ ว ในการตั ด อ้ อ ยของเกษตรกรแต่ ล ะแปลง ท้ า ให้ ผ ลผลิ ต บางส่ ว น
ได้รับความเสียหาย หรือคุณภาพลดลง และกระทบต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานได้
ส้ า หรั บ วิ ธี ที่ 2 ที่ โ รงงานรั บ ซื อจากหั ว หน้ า โควตา จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล พบว่า การบริหารจัดการอ้อยเข้าโรงงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีแรก เนื่องจากหัวหน้าโควตาจะมีความคุ้นเคยกับเกษตรกรลูกไร่เป็นอย่างดี (หัวหน้าโควตามีความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลมากกว่าโรงงาน) ท้าให้สามารถดูแลและติดตามลูกไร่ได้อย่างใกล้ชิด (ต้นทุนในการดูแล
เกษตรกร หรือ Monitoring cost ของหัวหน้าโควตาต่้ากว่าโรงงานโดยเปรียบเทียบ) โดยเฉพาะในช่วงที่เป็น
ฤดูตัดอ้อย หัวหน้าโควตาจะเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในการจัดล้าดับการตัดอ้อยของเกษตรกรลูกไร่แต่ละแปลง
รวมทังช่วยรวบรวมและบริหารการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ในลักษณะนีหัวหน้าโควตาจึงท้าหน้าที่เสมือนผู้น้ากลุ่ม
เกษตรกรหรือผู้จัดการไร่ ท้าให้หัวหน้าโควตาสามารถต่อรองกับโรงงานได้ค่อนข้างมาก ดังนัน ในทางปฏิบัติ
โรงงานส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการจัดหาอ้อยทัง 2 วิธีร่วมกัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของการจัดหา
วัตถุดิบและการต่อรองกับเกษตรกรรายใหญ่
Box 2: ต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร
ฤดูกาลปลูกอ้อยของเกษตรกรปกติจะเริ่มในเดือนเมษายน และจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน จึงสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยต้นทุนการเพาะปลูกตังแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถจ้าแนกได้เป็น 3
ช่วงเวลา ดังนี
1) ช่วงเตรียมดินและเพาะปลูก จะเริ่มตังแต่การเตรียมดิน เริ่มปลูก ไปจนถึงอ้อยมีอายุ 1 เดือน หรือเดือนเศษ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเตรียมดิน ปุ๋ยรองพืน ค่าท่อนพันธุ์ และค่าจ้างแรงงานในการปลูก เป็นต้น ซึ่ง
ต้นทุนโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 6,350 บาทต่อไร่ โดยมากกว่าครึ่งจะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับค่าเช่าที่ดินและท่อนพันธุ์ ทังนี
ต้นทุนในช่วงเตรียมดินและเพาะปลูก มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของต้นทุนการเพาะปลูกทังหมด
2) ช่วงบ้ารุงรักษาต้นอ้อย ช่วงนีจะมี 2 ห้วงเวลา คือ ช่วงที่ต้นอ้อยมีอายุได้ 3 เดือน และช่วงที่ต้นอ้อยมีอายุ ได้
6 เดือน โดยช่วงที่ต้นอ้อยมีอายุได้ 3 เดือน เกษตรกรจะให้ปุ๋ย 1 ครัง มีค่าใช้จ่าย 650 บาทต่อไร่ และเมื่อต้นอ้อยมีอายุได้
6 เดือน เกษตรกรบางรายอาจให้ปุ๋ยเพิ่มอีก 1 ครัง
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Box 2: ต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร (ต่อ)
3) ช่วงเก็บเกี่ยว เมื่ออ้อยมีอายุ 10 เดือนเป็นต้นไปก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยต้นทุนการเก็บเกี่ยวจะมากหรือน้อย
ขึนกับหลายปัจจัย เช่น สภาพพืนที่ปลูก (ความสะดวกในการใช้รถเก็บ เกี่ยว) สภาพถนนเข้าสู่ไร่อ้อย (ความสะดวก
ในการขนส่ง) พฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร (การเผาอ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต) เป็นต้น
กรณี ที่ ใ ช้ รถเก็ บ เกี่ ยวอ้อ ยสดจะมีค่ า ใช้ จ่ ายประมาณ 3,000 บาทต่ อ ไร่ ส่ ว นอ้ อ ยเผาหากใช้ รถเก็ บ เกี่ย วจะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,700 บาทต่อไร่ หากใช้แรงงานเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายจะขึนกับการตกลงระหว่างเกษตรกรและแรงงาน
ตัดอ้อย เช่น หากตัดเป็นกองประมาณ 40 กองต่อไร่ ถ้าเป็นอ้อยเผาจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 600 บาทต่อไร หากเป็นอ้อยสด
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 640 บาทต่อไร่ กรณีที่ตัดเป็นมัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณมัดละ 1 บาท ถ้าเป็นอ้อยเผาจะได้
ประมาณ 740 มัดต่อไร่ คิดเป็นค่าใช้จ่าย 740 บาทต่อไร่ และส้าหรับอ้อยสดจะได้ประมาณ 833 มัดต่อไร่ คิดเป็นค่าใช้จ่าย
833 บาทต่อไร่
ดังนัน ต้นทุนทังหมดของการปลูกอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ 8,600 – 10,650 บาทต่อไร่ ทังนี ยังไม่รวมต้นทุนทาง
การเงินอื่นๆ เช่น ดอกเบียเงินกู้ เป็นต้น
ประมาณการต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร

ที่มา: ประมาณการโดย ธปท. สภอ.
ต้นทุนการปลูกอ้อยข้างต้น เป็นการประมาณการที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดยการพยายามตีค่า
ของกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่ในความเป็นจริงต้นทุนที่เกิดขึนอาจต่้ากว่านี เนื่องจากเกษตรกรส่ว นใหญ่
ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน และท่อนพันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้ท่อนพันธุ์เดิมของตัวเอง ไม่ได้ซือท่อนพันธุ์ใหม่
อย่างไรก็ดี หากใช้ประมาณการราคาข้างต้นเป็นเกณฑ์ ราคาอ้อยที่ท้าให้เกษตรกรคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 960 บาทต่อตัน
(ค้านวณจากค่าเฉลี่ยต้นทุนระหว่าง 8,600 – 10,650 บาทต่อไร่ และพืนที่เพาะปลูก 1 ไร่ ให้ผลผลิตอ้อยประมาณ 10 ตัน)
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3.2 ความเชื่อมโยงทางการเงินของผู้เล่นในอุตสาหกรรม
ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงสินเชื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยหรือเงินเกี๊ยวซึ่งมีส่วนส้าคั ญต่อ
การบริหารจัดการวัตถุดิบของโรงงานน้าตาลไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี นอกจากผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลที่มี
บทบาทส้ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง มี ผู้ เ ล่ น อื่ น ๆ ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น
ทางการเงินทังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในหัวข้อนีเราจะน้าเสนอความเชื่อมโยงทางการเงินของผู้เล่นดังกล่าว
เราทราบว่ า ผู้ ป ระกอบการโรงงานน้ า ตาลเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ
แก่เกษตรกร ค้าถามที่เกิดขึน คือ แล้วผู้ประกอบการดังกล่าวมีเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งใดบ้าง จากการวิเคราะห์
งบการเงินของธุรกิจน้าตาลที่เผยแพร่ต่อส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
จ้านวน 5 บริษัท พบว่า ที่มาของเงินทุนของธุรกิจน้าตาลมาจาก 3 แหล่ง คือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
การออกหุ้นกู้ และก้าไรสะสมของบริษัท
รูปที่ 11: แหล่งเงินทุนของธุรกิจน้าตาล

ที่มา: งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของธุรกิจน้าตาลที่เผยแพร่ต่อ กลต. และประมาณการโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลปี 2559 ยกเว้นบริษัท A เป็นข้อมูลปี 2558

สัดส่วนของแหล่งเงินทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะพึ่งพาแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนประเภทอื่น ทังนี หากพิจารณาต้นทุน
ทางการเงินหรืออัตราดอกเบียที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากธุรกิจน้าตาล พบว่า มีอัตราที่ต่้ากว่าอัตราดอกเบีย
เฉลี่ยของตลาด โดยข้อมูลอัตราดอกเบียที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ ารายใหญ่ชันดี11 (Minimum
Loan Rate: MLR) เฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 7.0 ต่อปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบียระยะสันที่สถาบันการเงิน
เรียกเก็บจากธุรกิจน้าตาลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.0 – 4.0 ต่อปี และค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบียระยะยาวอยู่ที่ร้อย
ละ 4.0 – 5.0 ต่อปี12
11 เป็นค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
12 ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของธุรกิจน้าตาล 5 บริษัท ที่เผยแพร่ต่อ กลต.
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จะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินหรืออัตราดอกเบียของธุรกิจน้าตาลมีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
พอสมควร ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงต่้ากว่าธุรกิจทั่วไปในมุมมองของสถาบันการเงิน ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากธุรกิจนีมีวิธีการบริหารความเสี่ยงค่อนข้างดี โดยเฉพาะระบบการให้สินเชื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยแก่
เกษตรกร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลบางราย พบว่า บริษัทจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
ที่จะให้แก่เกษตรกรจากประวัติการส่งอ้อยในอดีต คุณภาพอ้อย และความสามารถในการช้าระหนี โดยจะให้
สินเชื่อเป็นงวดตามกิจกรรมเพาะปลูก ในกรณีที่เป็นลูกหนีรายใหม่หรือในรายที่มีความเสี่ยง บริษัทอาจให้
เกษตรกรน้าหลักทรัพย์มาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน นอกจากนี ยังมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการพิจารณา
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ด้ ว ย เช่ น การใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
มาช่วยในการระบุสิทธิความเป็นเจ้ าของไร่อ้อย และค้านวณปริมาณพืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร เป็นต้น
ซึ่งช่วยลดความเสี่ ยงของการให้สิน เชื่อแก่เกษตรกรได้ ทังนี อัตราดอกเบี ยที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บ จาก
เกษตรกรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.0 – 9.0 ต่อปี (ข้อมูลปี 2559)
ส้ าหรับ เกษตรกรที่ เป็น ลูกไร่ของหัวหน้าโควตาก็จะขอสินเชื่อจากหั วหน้าโควตาเป็นหลัก
โดยแหล่ ง เงิ น ทุ น ของหั ว หน้า โควตาส่ ว นใหญ่ ม าจากผู้ ป ระกอบการโรงงานน้า ตาลและสถาบั น การเงิน 13
อาจมีบ้างบางรายที่ใช้เงินทุนของตัวเอง ทังนี จากการสัมภาษณ์หัวหน้าโควตาบางราย พบว่า อัตราดอกเบีย
ที่เรียกเก็บจากเกษตรกรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.0 ต่อปี (ข้อมูลปี 2560) ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราที่ผู้ประกอบการ
เรียกเก็บจากเกษตรกร เนื่องจากส่วนใหญ่หัวหน้าโควตาจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรที่ มีความคุ้นเคยเท่ านัน
นอกจากนี เกษตรกรบางรายที่ไม่ได้อยู่ในระบบเงินเกี๊ยวหรืออยู่ใ นความดูแลของหัวหน้าโควตา อาจมีการใช้
สินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยอัตรา
ดอกเบียที่ ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากเกษตรกรจะใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียเงินเกี๊ยวอ้อย แต่สินทรัพย์ที่ ธ.ก.ส.
ก้าหนดให้เกษตรกรน้ามาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันจะมีมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล
นอกจากนี อีกหนึ่งผู้เล่นที่มีบทบาททางการเงินต่อเกษตรกรและธุรกิจน้าตาล คือ กองทุน
อ้อยและน้าตาลทราย ซึ่งเป็ น หน่วยงานกลางที่ จั ด ตั งขึนตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย โดยในภาวะปกติกองทุนอ้อย
และน้าตาลทรายจะรับภาระแทนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานน้าตาลกรณีที่ราคาอ้อย
ขันต้นมีราคาสูงกว่าราคาอ้อยขันสุดท้าย ทังนี กอน. จะประกาศราคาอ้อยขันต้ นและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้นในเดือนธันวาคม (เช่น ฤดูการผลิต 2559/60 จะประกาศราคาอ้อยขันต้นในเดือน
ธันวาคม 2559) และหลังจากปิดบัญชีวันที่ 30 กันยายน กอน. จะประกาศราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้ายในเดือนธั นวาคมของปีถัดไป (เช่น ฤดูการผลิต 2559/60 จะ
ประกาศราคาอ้อยขันสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2560) ในกรณีที่ราคาอ้อยขันสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขันต้น
โรงงานน้าตาลจะต้องช้าระค่าอ้อยให้เกษตรกรเพิ่ม แต่หากราคาอ้อยขันต้นสูงกว่าราคาอ้อยขันสุดท้าย กองทุน
อ้อยและน้าตาลทรายจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยให้โรงงานน้าตาล โดยที่เกษตรกรไม่ต้องรับภาระดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

13 พิทักษ์ ศิริวงศ์ และประภาภรณ์ พวงเนียม (2556)
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นอกจากนี กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายยังสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกของ
เกษตรกรผ่ า นการให้ สิ น เชื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และให้ สิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย นแก่ เ กษตรกรยามเกิ ด
ภัยธรรมชาติที่ท้าให้ผลผลิตเสียหาย เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นต้น ในบางกรณีกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงงานน้าตาลที่ขาดสภาพคล่อง ผ่านการรับจ้าน้าน้าตาลทรายจากโรงงาน
เพื่อให้โรงงานน้าเงินไปหมุนเวียนส้าหรับจ่ายค่าอ้อยให้แก่เกษตรกร ทังนี ความเชื่อมโยงทางการเงินของผู้เล่น
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมสามารถสรุปได้ตามรูปที่ 12
รูปที่ 12: ความเชื่อมโยงทางการเงินของผู้เล่นในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล

ที่มา: รวบรวมโดย ธปท. สภอ.

ส้าหรับที่มาของรายได้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลมาจาก 3 แหล่งหลัก คือ เงินจั ดสรรจาก
รัฐบาล เงินกู้จากสถาบันการเงินโดยการอนุมัติจ ากคณะรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้จ าก ธ.ก.ส. เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในวัตถุประสงค์ต่างๆ และสุดท้าย คือ เงินรายได้จากการจ้าหน่ายน้าตาลภายในประเทศ
ที่โรงงานน้าตาลต้องน้าส่งในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัม 14 ซึ่งรายได้ใ นส่วนนีคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80
ของรายได้ทังหมดของกองทุน15 ในลักษณะนีอาจมองได้ว่าผู้บริโภคน้าตาลในประเทศต่างมีส่วนช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทยผ่านการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยที่ผู้บริโภคอาจไม่ได้ประโยชน์มากนัก
เนื่องจากต้องบริโภคน้าตาลในราคาที่สูงกว่าราคาในตลาดโลกทังที่ไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตน้าตาลได้

14 มติ คณะรั ฐ มนตรีเ มื่อ วั น ที่ 29 เมษายน 2551 เห็ น ชอบให้ ป รั บ ขึ นราคาจ้า หน่า ยน้า ตาลทรายในประเทศ (โควตา ก.) กิ โ ลกรั ม ละ 5 บาท

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
15 ฤทัยชนก เมืองรัตน์ (2558)
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มากกว่ า ความต้ อ งการบริ โ ภคในประเทศ (รายละเอี ย ดดู เ พิ่ ม เติ ม ใน Box: 1 นั ย ทางเศรษฐศาสตร์ ข อง
การก้าหนดโควตาส่งออกน้าตาลทรายของไทย)
3.3 การเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย
ถึงตรงนีเราจะเห็นว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของไทยค่อนข้างแข็งแกร่งและ
มีหลายปัจจัยที่เอือให้อุตสาหกรรมนีเติบโตไม่ว่าจะเป็น 1) การที่ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออก
น้า ตาลอย่า งสม่้า เสมอเพี ย งประเทศเดี ย วในภูมิภาคเอเชี ยที่ มีค วามต้อ งการบริโ ภคน้ าตาลสู ง ท้ าให้ ไทย
ได้ประโยชน์ด้านระยะทางในการส่งออกน้าตาลไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย
ที่เป็นประเทศน้าเข้าน้าตาลอันดับ 1 และ 2 ของโลก เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นจากนอกภูมิภาค
2) ตลาดสินค้าของผู้ส่งออกรายใหญ่ค่อนข้างแยกจากกัน เนื่องจากระยะทางการขนส่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผล
ต่อการส่งออก ดังนันตลาดของผู้ส่งออกรายใหญ่จึงมักเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เคียง 3) ไทยได้ประโยชน์จาก
อัต ราภาษีน้าเข้าน้าตาลระหว่างประเทศในอาเซียนที่มีอัตราต่้ากว่าการน้าเข้าจากภูมิภาคอื่น ภายใต้ กรอบ
ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน 4) โรงงานน้าตาลมีวิธีการจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย) เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ
ผ่านการท้าสัญญาซือขายล่วงหน้ากับเกษตรกรโดยตรง หรือผ่านการท้าสัญญาซือขายกับหัวหน้าโควตา ซึ่งเป็น
การรับประกันในระดับหนึ่งว่าโรงงานน้าตาลจะมีวัตถุดิบส้าหรับการผลิตอย่างเพียงพอ 5) ระบบอุตสาหกรรม
อ้อ ยและน้าตาลไทยอยู่ภายใต้การดูแลของทางการอย่างใกล้ชิด อาทิ การจ้ ากัดใบอนุญาตด้าเนิน การทัง
ในส่ ว นของโรงงานน้ า ตาลและผู้ ค้ า ผู้ ส่ ง ออก การขึ นทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก อ้ อ ย การก้ า หนดโควตา
การจ้ าหน่ายน้าตาลในประเทศและต่ างประเทศ การก้าหนดราคาจ้ าหน่ายน้าตาลในประเทศในราคาคงที่
ซึ่งโดยเฉลี่ ย จะสู งกว่าราคาในตลาดโลก ช่วยให้ อุตสาหกรรมยังสามารถท้ าก้าไรได้บ้ างแม้ใ นช่วงที่ ร าคา
ในตลาดโลกตกต่้า และการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
อย่างเป็นระบบ ช่วยให้อุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ และ 6) ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุน จากสถาบัน การเงิน ได้ใ นอัต ราที่ต่้า กว่ า ค่า เฉลี่ย MLR ซึ่ ง เงิ น ทุ น ส่ ว นนี มี บ ทบาทส้ า คั ญ ต่ อ กลไก
การจัดหาวัตถุดิบของโรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานน้าตาลและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว)
จากปั จ จั ย เกื อหนุ น ดั ง กล่ า ว ที่ ผ่ า นมาเราจึ ง เห็ น อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ า ตาลขอ งไทย
มีพัฒนาการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ปีการผลิต 2540/41 – 2559/60) พืนที่
ปลูกอ้อยของไทยเพิ่มขึนกว่าร้อยละ 71.5 จาก 5.75 ล้านไร่ เป็น 9.86 ล้านไร่ ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึน
ถึงร้อยละ 120.3 จาก 42.20 ล้านตัน เป็น 92.95 ล้านตัน ผลผลิตน้าตาลเพิ่มขึนถึงร้อยละ 145.2 จากเพียง
4.09 ล้านตัน เป็น 10.03 ล้านตัน และจ้านวนโรงงานน้าตาลเพิ่มขึนจาก 46 โรงงาน เป็น 54 โรงงาน 16 ทังนี
คาดว่าอุต สาหกรรมดั งกล่ า วยั ง มีแนวโน้ม ขยายตัว ในระยะต่อไป สะท้ อนจากอัตราการใช้ก้ าลั งการผลิ ต
(Capacity utilization rate) ของโรงงานน้ า ตาลที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 17 (รู ป ที่ 13) ซึ่ ง ชี ว่ า
ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลน่าจะมีการขยายก้าลังการผลิตหรือขยายโรงงานน้าตาลเพิ่มขึนอีกในระยะต่อไป
16 ข้อมูลพืนที่ปลูกอ้อยจากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลปริมาณอ้อยเข้าหีบ ผลผลิตน้าตาล และจ้านวนโรงงานน้าตาลจากส้านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
17 อัตราการใช้ก้าลังการผลิตของโรงงานน้าตาลในฤดูการผลิตปี 2558/59 และ 2559/60 ปรับลดลงจากช่วงก่อนบ้าง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
ท้าให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง
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อย่ างไรก็ดี ด้ วยความที่ อุต สาหกรรมนีอยู่ ภายใต้การดูแลของทางการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการ จ้ ากัด
ใบอนุญาตด้าเนินการของโรงงานน้าตาล ท้าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดค่อนข้างยาก การขยายโรงงาน
ส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม (รูปที่ 14) โดยปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานน้าตาลทังหมด
54 โรงงาน ซึ่งจ้านวนโรงงานกว่าร้อยละ 60 เป็นของกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลเพียง 6 กลุ่ม
รูปที่ 13: อัตราการใช้ก้าลังการผลิตของโรงงานน้าตาล
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ที่มา: CEIC และประมวลผลข้อมูลโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: อัตราการใช้ก้าลังการผลิตโดยเฉลีย่ ในช่วงฤดูหีบอ้อย (ธันวาคม – เมษายน)

รูปที่ 14: กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลที่ส้าคัญของไทย

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และประมวลผลข้อมูลโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: ข้อมูลปีการผลิต 2558/59
22

4. อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลกับความผันผวนของราคาน้าตาลโลก
ปัญหาพืนฐานที่ส้าคัญประการหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ท้าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์
คือ ผลประกอบการของธุรกิจมักจะเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตามวัฏจักรราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนัน
ส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล แม้โครงสร้างโดยรวมของอุตสาหกรรมจะค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ที่ผ่านมา
ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ใ นอุ ต สาหกรรมก็ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้าตาลมาเป็นวัตถุดิบ
อาทิ เอทานอล ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ปุ๋ย เยื่อกระดาษ และปาร์ติเคิลบอร์ด เป็นต้น18 เพื่อกระจายความเสี่ยง
และลดความผันผวนของธุรกิจน้าตาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนี มีอัตราก้าไรขันต้น
(Gross profit margin) ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก (ตัวอย่างเช่น เอทานอลมีอัตราก้าไรขันต้น เฉลี่ย
ที่ร้อยละ 25 – 30 ขณะที่อัตราก้าไรขันต้นของการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50 สูงกว่าอัตราก้าไรขันต้น
ของธุรกิจจ้าหน่ายน้าตาลและโมลาสที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12 – 19) และวัฏจักรราคาของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อาจแตกต่างจากวัฏจักรราคาน้าตาล ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการในภาพรวมได้
รูปที่ 15: ประมาณการอัตราก้าไรขันต้นของธุรกิจน้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ที่ ม า: งบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของธุ ร กิ จ น้ า ตาลที่ เ ผยแพร่ ต่ อ กลต. บมจ. หลั ก ทรั พ ย์ ก รุ ง ศรี
บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และประมาณการโดย ธปท. สภอ.

อย่างไรก็ดี การกระจายความเสี่ยงไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องดังกล่าวยังท้าได้ค่อนข้างจ้ากัด19
ซึ่งสะท้อนจากโครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลที่ยังพึ่งพารายได้จากการจ้าหน่ายน้าตาลและ
โมลาสในสัดส่วนที่สูง โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของธุรกิจน้าตาลจ้านวน 4 บริษัทที่เผยแพร่ต่อ
กลต. พบว่า โครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการยังกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจจ้าหน่ายน้าตาลและโมลาสในสัดส่วน
ที่สูงถึงร้อยละ 80 ของรายได้ทังหมด
18 รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องดังกล่าวจะไม่น้าไปค้านวณเป็นรายได้รวมภายใต้ระบบจัดสรรผลประโยชน์ 70 : 30
19 ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง และยัง มี ข้ อ จ้ า กั ด ทางกฎหมายในการน้ า อ้ อ ย (น้ า อ้ อ ย) มาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง

อุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ (2555)
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รูปที่ 16: โครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล (ร้อยละ)

ที่มา: งบการเงินของธุรกิจน้าตาล 4 บริษัทที่เผยแพร่ต่อ กลต. และค้านวณโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: บริษัท C มีรายได้อื่นๆ (12.70%) มาจากการซือมาขายไปกากน้าตาล (5.6%) การขายและบริการเกษตร (3.8%)
และรายได้อื่นๆ (3.3%) ส้าหรับบริษัท D มีรายได้อื่นๆ (12.20%) มาจากการขายปุ๋ย (7.0%) การขายและบริการอื่นๆ (2.9%)
และรายได้อื่นๆ (2.3%)

การที่ผู้ประกอบการโรงงานน้าตาลยังคงพึ่งพารายได้จากการจ้าหน่ายน้าตาลเป็นหลัก ท้า ให้
ธุรกิจนียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของวัฏจักรราคาน้าตาลโลก (รูปที่ 17) ซึ่งปกติวัฏจักรราคาน้าตาล
1 รอบจะมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี และความผันผวนของราคาน้าตาลนีส่วนหนึ่งก็จะสะท้อนมายัง
รูปที่ 17: วัฏจักรราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลก
% การเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นแนวโน้มราคา
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558
ที่มา: CEIC และประมาณการโดย ธปท. สภอ.
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ผลประกอบการของโรงงานน้าตาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของอุตสาหกรรมนีที่มีการขายน้าตาล
ในลักษณะการท้าสัญญาล่วงหน้า 20 ท้าให้ช่วงที่ราคาน้าตาลโลกเป็นขาขึน ผลประกอบการของโรงงานน้าตาล
จะไม่ได้ปรับขึนตามทันที เช่นเดียวกับช่วงที่ราคาน้าตาลในตลาดโลกเป็นขาลง ผลประกอบการของโรงงานน้าตาล
ก็จะไม่ลดลงทันที หรือกล่าวได้ว่าการส่งผ่านของราคาน้าตาลในตลาดโลกไปยังผลประกอบการโรงงานน้าตาล
มีระยะเวลาล่าช้า (Time lag) เช่น ตัวอย่างในรูปที่ 18 ราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลกในปี 2559 ปรับสูงขึน
จากปี 2558 เกือบร้อยละ 40 แต่ผลประกอบการของโรงงานน้าตาลเฉลี่ยในปี 2559 ยั งคงปรับลดลงต่อเนื่อง
จากปี 2558 อย่างไรก็ดี Time lag ของผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึนอยู่กับการบริหาร
สัญญาขายน้าตาลล่วงหน้าของผู้ประกอบการแต่ละราย
รูปที่ 18: ผลประกอบการของโรงงานน้าตาลและราคาน้าตาลทรายดิบในตลาดโลก

ที่มา: งบการเงินของธุรกิจน้าตาล 4 บริษัทที่เผยแพร่ต่อ กลต. และค้านวณโดย ธปท. สภอ.
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลก้าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณการผลิตน้าตาลของแต่ละบริษัท

20 จากการศึกษารายงานประจ้าปีของธุรกิจน้าตาล พบว่า ระยะเวลาของสัญญาล่วงหน้ามีทังระยะสันและระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน และ 9

เดือน เป็นต้น โดยหากเป็นสัญญาระยะสันจะมีการระบุทังปริมาณที่จะส่งมอบและราคาซือขายในวันท้าสัญญา แต่หากเป็นสัญญาระยะยาวส่วนใหญ่
จะก้าหนดเฉพาะปริมาณที่จะส่งมอบในวันท้าสัญญา ส่วนราคาจะอ้างอิงจากราคาน้าตาลในตลาดโลก (ตลาดนิวยอร์กเบอร์ 11 ส้าหรับน้าตาลทรายดิบ
และตลาดลอนดอนเบอร์ 5 ส้าหรับน้าตาลทรายขาว) ในวันที่ส่งมอบ
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นอกจากความผันผวนของราคาน้าตาลในตลาดโลกจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
โรงงานน้าตาลแล้ ว ยั งส่ งผลกระทบต่ อเกษตรกรผู้ป ลูก อ้อยอี กด้ วย เนื่องจากราคาน้าตาลในตลาดโลก
มีความเชื่อมโยงกับการก้าหนดราคาอ้อยในประเทศค่อนข้างสูง 21 ดังนัน ราคาน้าตาลในตลาดโลกที่ผันผวน
ก็จ ะส่ งผลให้ราคาอ้อยในประเทศผันผวนตามไปด้วย ทั งนี เกษตรกรผู้ป ลูก อ้อยในประเทศไทยส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพืนที่ปลูกอ้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นเกษตรกรรายเล็ก
ที่มีพืนที่เพาะปลูกค่อนข้างกระจาย 22 และพฤติกรรมของเกษตรกรดังกล่าวจะตัดสินใจปลูกพืชโดยอิงกับราคา
ในปีที่ผ่านมาเป็นส้าคัญ ท้าให้มีการสลับการเพาะปลูกในช่วงที่มีราคาจูงใจ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในกรณีของอ้อย
และมันส้าปะหลังที่สามารถสลับการปลูกได้ง่ายกว่าพืชชนิดอื่น โดยในรูปที่ 19 จะเห็นว่าพืนที่เพาะปลูกอ้อยและ
มั น ส้ า ปะหลั ง ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะแปรผกผั น กั น ดั ง นั น ความผั น ผวนของราคาน้ า ตาลโลก
จึงกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยในแต่ละปี และส่งผลต่อเนื่องไปยังปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้าตาล
ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบของอุตสาหกรรมนี กล่าวโดยสรุป คือ ความผันผวนของราคา
น้ า ตาลโลกนอกจากจะส่ ง ผลต่ อ ความผั น ผวนของผลประกอบการของอุ ต สาหกรรมแล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งเพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการให้กับอุตสาหกรรมอีกด้วย
รูปที่ 19: พืนที่ปลูกอ้อยโรงงานและมันส้าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

21 วิริยกิตต์ พุทธสัมฤทธิ์ และอภิชาต ดะลุณเพธย์ (2559) วิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้าตาลในตลาดโลกมายังราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับในช่วง

เดือนมกราคม 2530 – ธันวาคม 2558 โดยใช้แบบจ้าลอง Vector Error Correction (VEC) พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาน้าตาลโลก
มายังราคาอ้อยในประเทศมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงถึงการก้าหนดราคาอ้อยในประเทศที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาน้าตาลในตลาดโลก
22 Piewthongngam (2017)
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Box 3: Business Model ของโรงงานนา้ ตาล
การวิ เ คราะห์ Business Model ของโรงงานน้ า ตาล ผู้ เ ขี ย นได้ เ ลื อ กใช้ Business Model Canvas (BMC)
ที่ พั ฒ นาโดย Alexander Osterwalder นั ก วิ ชาการด้ านบริ หารธุรกิ จชาวสวิ สเซอร์ แ ลนด์ เ ป็ นกรอบในการวิเ คราะห์
โดย BMC เป็นเครื่องมือส้าหรับใช้วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบทางธุร กิจที่ปัจจุบันถูกน้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในแวดวงการตลาดและธุรกิจ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ท้าให้เห็นภาพรวมของธุรกิจทังหมด น้าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุ รกิจที่มีลักษณะแตกต่า งกัน และให้ความส้าคัญกับ Value propositions หรือคุณค่าของ
กิจการ23 ทังนี BMC ประกอบด้วยองค์ประกอบพืนฐาน 9 ด้าน ดังนี24
- Customer segments - ลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของกิจการ
- Value propositions - คุณค่าหรือความแตกต่างที่ท้าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการหรือเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
- Channels - ช่องทางที่กิจการสื่อสารกับลูกค้า
- Customer relationships - ลักษณะหรือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้า
- Revenue streams - กระแสรายได้ของกิจการ
- Key resources - ทรัพยากรส้าคัญที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินกิจการ
- Key activities - กิจกรรมหลักที่ต้องท้าเพื่อให้กิจการด้าเนินต่อไปได้
- Key partnerships - เครือข่ายส้าคัญที่ต้องมีเพื่อให้กิจการด้าเนินต่อไปได้
- Cost structure - โครงสร้างต้นทุนของการด้าเนินกิจการ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพืนฐาน 9 ด้านที่เชื่อมโยงกันตามกรอบ BMC จะได้รูปแบบทางธุรกิจของโรงงานน้าตาลดังภาพ

ที่มา: ธปท. สภอ.
23 Gierej (2017)
24 Desai (2014)
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Box 3: Business Model ของโรงงานนา้ ตาล (ต่อ)
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าหัวใจหลักของ BMC คือ Value propositions หรือคุณค่าของกิจการซึ่งในกรณีทั่วไปจะหมายถึง
ความแตกต่างที่ท้าให้ลูกค้าตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของธุรกิจนัน แต่ในกรณีของโรงงานน้าตาล ผู้เขียนไม่ได้
ตี ค วาม Value propositions ตามความหมายที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว ไปเสี ย ที เ ดี ย ว โดยผู้ เ ขี ย นมอง Value propositions
ในความหมายที่กว้างขึนว่าหมายถึงสิ่งที่ท้าให้ธุ รกิจโรงงานน้าตาลมีความโดดเด่นและแตกต่างจากธุรกิจอื่น โดยเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ 1) ไทย
เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพส่งออกน้าตาลได้อย่างสม่้าเสมอ ขณะที่สินค้าเกษตรชนิดอื่นโดยเฉพาะข้าว
ประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศต่างมีอุปทานส่วนเกินเพียงพอส้าหรับการส่งออก 2) ไทยได้เปรียบคู่แข่งจากภูมิภาคอื่น
(บราซิล และออสเตรเลีย) ด้านค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศผู้น้าเข้าน้าตาลรายใหญ่ของโลก อาทิ จีน และอินโดนีเซีย
3) กระบวนการผลิ ตของโรงงานน้ า ตาลมี ลั ก ษณะ Zero waste กล่ า วคื อ สามารถน้ า ผลพลอยได้ แ ละวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
จากกระบวนการผลิ ตน้ า ตาลมาเป็ น วั ตถุ ดิ บ ส้ า หรั บ อุ ตสาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น เอทานอล กระแสไฟฟ้ า ปุ๋ ย และ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก้าไรสูง 4) ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยากเนื่องจากมีการจ้ากัดใบอนุญาต
และกฎเกณฑ์การตังโรงงานใหม่ที่ก้าหนดโดยทางการ ท้าให้การขยายก้าลังการผลิตหรือการตังโรงงานใหม่มักจะอยู่ในกลุ่ม
ผู้เล่นเดิมที่มีความพร้อมด้านเงินทุนและวัตถุดิบ และ 5) อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
เพียงชนิดเดียวที่มีกฎ กติกา ชัดเจน ภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยและน้าตาลทราย ท้าให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมนีได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งทังหมดที่กล่าวมานีต่างมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ
โรงงานน้าตาลของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา

5. บริบทใหม่ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย
นอกจากความผันผวนของราคาน้าตาลโลกที่เป็นปัญหาพืนฐานของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลแล้ว ในระยะต่อไปอุตสาหกรรมนียังต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึน ทังความท้าทายจากปัจจัยด้าน
ต่างประเทศ และความท้าทายจากปัจจัยภายในประเทศ
ความท้า ทายจากปัจ จัย ด้านต่างประเทศที่ส้าคัญ คือ การที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้าตาล
อันดับ 1 ของโลก สามารถเข้ามาแข่งขันและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียได้มากขึน ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากต้นทุนค่าขนส่งซึ่งแต่เดิมเป็นภูมิคุ้มกันที่ท้าให้การส่งออกน้าตาลของไทยได้เปรีย บผู้ส่งออกจาก
นอกภูมิภาค ปัจจุบันค่าขนส่งดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีค่าระวางเรือ (Baltic
Dry Index: BDI) ในรูปที่ 20 ซึ่งใช้เป็นตัวแทน (Proxy) ของต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ท้าให้เราเห็นสัดส่วนการน้าเข้าน้าตาลของประเทศผู้น้าเข้ารายใหญ่ในภูมิภาค
เอเชี ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ จี น อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ที่ น้ า เข้ า จากบราซิ ล เพิ่ ม ขึ นอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ (รู ป ที่ 21)
ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจท้าให้สถานะผู้ส่งออกน้าตาลรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียของไทยสั่นคลอนได้ในอนาคต
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รูปที่ 20: ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI Index)
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รูปที่ 21: สัดส่วนการน้าเข้าน้าตาลของประเทศจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
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ที่มา: Trade map และประมวลผลข้อมูลโดย ธปท. สภอ.

ส้าหรับความท้าทายจากปัจจัยภายในประเทศที่ส้าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมภายในประเทศ สืบเนื่องจากโครงสร้างเดิมที่มีการก้าหนดโควตาจ้าหน่ายน้าตาลใน
ประเทศในราคาที่สูงกว่าราคาส่งออก ท้าให้บราซิลยื่นค้าร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าไทยด้าเนิน
มาตรการอุดหนุนการส่งออก และอุดหนุนผู้ผลิตน้าตาลในประเทศ ซึ่งกระทบต่อผู้ส่งออกน้าตาลของบราซิล
ท้าให้รัฐบาลไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย โดยเบืองต้น
คาดว่าจะยกเลิกระบบโควตา และก้าหนดให้ราคาจ้าหน่ายน้าตาลในประเทศเคลื่อนไหวยืดหยุ่นตามราคาน้าตาล
ตลาดโลกมากขึน คาดว่าจะเริ่มด้าเนินการได้ตังแต่ปีการผลิต 2560/61 เป็นต้นไป
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ความท้าทายที่เกิดขึนทังปัจจัยด้านต่างประเทศและปัจจัยภายในประเทศ อาจสร้างความไม่
แน่นอนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล และกระทบต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมทังระบบ
ได้ ท้าให้เราจ้าเป็นต้องปรับตัว ซึ่งสามารถท้าได้ใน 2 แนวทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานเพื่ อลดต้ น ทุ น และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทั งนี จ้ า เป็ น ต้ อ งอาศัย นวั ตกรรม
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการเกษตรสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย
ที่ ผ่ า นมา แม้ อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ า ตาลไทยจะมี พั ฒ นาการและเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่อง
แต่ปัจจุบันยังมีช่องว่างส้าหรับการพัฒนาอยู่มาก และภายใต้โอกาสในการพัฒนาก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ทังต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ส้าหรับอุตสาหกรรมปลายน้าเป็นระดับ
ที่ มีโ อกาสในการพัฒนาและสร้างมูล ค่าเพิ่ ม (Value added) ของสิน ค้ าได้มากกว่าอุตสาหกรรมระดับอื่น
โดยปัจจุบันโรงงานน้าตาลส่วนใหญ่ได้น้าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้าตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าน้าตาล เช่น เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล เยื่อกระดาษ และปาร์ติเคิลบอร์ด
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์เหล่านียังเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ขันต้นของเทคโนโลยีชีวภาพหรือ Bio-technology
ซึ่งเป็ น กระแสการพั ฒนาอุต สาหกรรมเกษตรในบริบ ทโลกยุคใหม่ ขณะที่ ผลิตภัณ ฑ์ที่ มีค วามซับ ซ้อนและ
มีมูลค่าเพิ่มสูงในล้ าดับ ถัดไป อาทิ นวัตกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และน้าตาลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
(เช่น น้าตาลออร์แกนิค และน้าตาลส้าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด (Palatyne biosugar))
ยั งพั ฒนาไปได้ ไ ม่มากนัก ส่ วนหนึ่ง เนื่องจากงานวิจั ยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับต้นน้า ขณะที่งานวิจัยระดับปลายน้ามีจ้ากัด และ
ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory scale) จึงน้าไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมได้น้อย
ทั งนี ควรมี ห น่ วยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ านงานวิ จั ยที่ ชั ด เจน เพื่ อท้ าหน้ าที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งนั ก วิ จั ย ใน
สถาบันการศึกษา และความต้องการของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้งานวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่ าสูง
สามารถขยายผลไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริง
รูปที่ 22: ทิศทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานปลายน้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย

ที่มา: รวบรวมโดย ธปท. สภอ.
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อุตสาหกรรมกลางน้าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมรองลงมา โดยเฉพาะ
การบริห ารจั ด การขนส่ งวัต ถุดิ บ (อ้อย) เข้าสู่โ รงงาน ซึ่งโดยทั่ วไปฤดูกาลหี บ อ้อยของโรงงานในแต่ ล ะปี
จะมีระยะเวลาประมาณ 120 วัน เริ่มตังแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปสินสุดที่เดือนเมษายนของปีถัดไป อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันการน้าอ้อยเข้าหีบของโรงงานในช่วงต้นและปลายฤดูกาลเปิดหีบมีจ้านวนน้อย ขณะที่ช่วงระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์มีความกระจุกตัวในการน้าอ้อยเข้าสู่โรงงานสูง (รูปที่ 23)
รูปที่ 23: รูปแบบการกระจายของการน้าอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูหีบอ้อย
รูปแบบทั่วไป
Smooth production

พ.ย.

ม.ค. – ก.พ.

พ.ค.

ที่มา: ธปท. สภอ.

เนื่องจากในช่วงนีเป็นระยะที่อ้อยมีคุณภาพหรือให้ค่าความหวาน (CCS) สูงสุด เกษตรกร
ที่ตัดอ้อยส่งโรงงานในช่วงนีจึงมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนส่วนเพิ่มที่ค้านวณจากความหวานของอ้อยมากกว่า
ช่วงระยะเวลาอื่น ประกอบกับช่วงนีแรงงานส่วนใหญ่เสร็จสินจากการเก็บเกี่ยวพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะข้าว ท้าให้
สามารถตัดอ้อยส่งโรงงานได้มากกว่าช่วงเวลาอื่น พฤติกรรมลักษณะนีอาจส่งผลให้เครื่องจักรของโรงงาน
ท้างานหนักขึน และการที่มีอ้อยรอเข้าหีบเป็นจ้านวนมาก อาจท้าให้อ้อยสูญเสียค่า CCS อีกด้วย25 ซึ่งท้าให้
เกษตรกรไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนเพิ่มจากความหวานของอ้อยสูงอย่างที่คาดหวัง อีกทังการน้าอ้อยเข้าโรงงาน
ในช่วงดังกล่าวมีต้นทุนการขนส่งที่สู งขึน เนื่องจากมีความต้องการใช้รถบรรทุกอ้อยมากกว่าช่วงอื่นๆ ดังนัน
แนวทางยกระดับประสิทธิภาพสามารถท้าได้โดยบริหารจัดการให้อ้อยเข้าหีบอย่างสม่้าเสมอตลอดฤดูกาลหีบอ้อย
โดยไม่ให้กระจุกตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากเกินไป (Smooth production) ทังนี อาจใช้มาตรการจู ง ใจ
โดยการให้ผลประโยชน์หรือจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรที่น้าอ้อยเข้าหีบในช่วงต้นหรือปลายฤดูกาลหีบอ้อย
แนวทางนีจะส่งผลให้เครื่องจักรท้างานได้อย่างสม่้าเสมอ ไม่สูญเสียค่า CCS จากการรอเข้าหีบ และประหยัด
ต้ น ทุ น ค่ าขนส่ ง นอกจากนี ยั งมีแนวทางอื่น ๆ ที่ สามารถช่วยยกระดับ การบริห ารจั ดการระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ของอ้อยได้ เช่น 1) การลดขนาดการขนส่ ง เพื่อลดปริมาณอ้อยรอเข้ าหี บ ให้ เหมาะสมกับ ก้ าลั งการผลิ ต
ของโรงงาน 2) การมี Logistic hub ที่ เ อื อต่ อ การบริ ห ารจั ด การการขนส่ ง อ้ อ ยให้ เ หมาะสมขึ น และ
3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) เพื่อลดต้นทุน เป็นต้น
25 อัตราการสูญเสียค่า CCS ของอ้อยในแปลงต่้ากว่าอัตราการสูญเสียของอ้อยทีต่ ดั แล้ว

31

ส้ า หรั บ อุ ต สาหกรรมต้ น น้ า ถื อ ว่ า มี ก ารพั ฒ นาไม่ ม ากนั ก เป็ น ผลจากเกษตรชาวไร่ อ้ อ ย
ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยซึ่งมีข้อจ้ากัดในการเพาะปลูกค่อนข้างมาก เช่น พืนที่เพาะปลูกมีขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัด
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั กรกลในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ต อบโจทย์ ข องเกษตรรายย่อย
นอกจากนี เกษตรกรยังมีพฤติกรรมการท้าเกษตรแบบดังเดิม และพึ่งพิงแหล่งน้าตามธรรมชาติเป็นหลัก ท้าให้
ได้ผลผลิตต่้าและคุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ ดังนัน แนวทางยกระดับประสิทธิภาพสามารถท้าได้โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และท้าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of
scale) ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การน้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาใช้ในการเพาะปลูกเกิดความคุ้มค่ าแล้ว
ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรได้อีกด้วย และส้าหรับเกษตรกรที่ต้องการลดการพึ่งพิง
แหล่ งน้าตามธรรมชาติ สามารถน้าเทคโนโลยีระบบน้าหยด (Drip irrigation) เข้ามาใช้ใ นการเพาะปลูก
ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ให้เกษตรกรได้
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