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นํ้ าตาลทํ าพิษ" ตอมาจัดพิมพเปนเอกสารประกอบการบรรยายวิชาเศรษฐกิจประเทศไทย
โดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ธันวาคม 2526)

รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526
บทวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการเมือง
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เกริ่นนํา
ในทีส่ ดุ สภาผูแทนราษฎรในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 ลงมติ
รับหลักการการรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ซึ่งนําเสนอโดยรัฐบาล
พรอมๆกับรางกฎหมายเดียวกันนี้อีกสองฉบับ ซึ่งนําเสนอโดยพรรคกิจสังคมและพรรคชาติไทย
อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาแปรญัตติ สภาผูแทนราษฎรตกลงที่จะยึดถือฉบับของรัฐบาล
เปนหลัก
กอนที่สภาผูแทนราษฎรจะพิจารณารางกฎหมายดังกลาวนี้ กระแสการคัดคาน
บทบัญญัติบางขอในรางกฎหมายฉบับของรัฐบาล กอหวอดขึ้นในเขตการเพาะปลูกออยเขต 7
ณ จังหวัดกาญจนบุรี จนทายที่สุดความขัดแยงภายในสมาคมชาวไรออยเขต 7 ยังผลใหนาย
ประสาน โอภาสปกรณกิจ เลขาธิการสมาคมดังกลาวตองลาออกจากตําแหนง
ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา นายประสาน โอภาสปกรณกิจ เปนตัวแทนชาวไรออยที่มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายออยและนํ้าตาลทรายรวมกับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมาตั้งแตตน จนอาจกลาวไดวาเปนผูมีบทบาทอยางมาก
ในการทําคลอดนโยบาย 70 : 30 อันเปนหลักการพื้นฐานของรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาล
ทราย พ.ศ. 2526 ซึ่งรัฐสภากําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ (2526) ดังนั้นการขับนายประสาน
ออกจากตําแหนงเลขาธิการสมาคมชาวไรออย เขต 7 จึงถูกมองวาเปนกระบวนการในการขัดขวาง
และต อ ต า นนโยบายอ อ ยและนํ้ าตาลทรายของรั ฐ บาลชุ ด ป จ จุ บั น (รั ฐ บาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท)
เหตุการณยงิ่ ตึงเครียดและเขม็งเกลียวมากยิ่งขึ้น เมื่อปรากฏวามีใบปลิวแจกจาย
ในหมูชาวไรออย สื่อมวลชน และชุมชนทางวิชาการตางๆกลาวหาวา ผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินนโยบาย 70 : 30 ลวนแลวแตไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
บรรษัทนานาชาติซึ่งเปนคนกลางในการขายนํ้าตาลทรายใหไทย
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พัฒนาการดังกลาวนี้ ทํ าใหฝายรัฐบาลเริ่มปกใจเชื่อวา การกอหวอดกระแส
คัดคานรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 เกิดจากกลุมเจาของโรงงานนํ้าตาล
ทีส่ ญ
ู เสียผลประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมไทยรุงเรือง และดูเหมือนวา ฝายรัฐบาลพรอมที่จะ
สาดโคลนวา ใครก็ตามที่คัดคานรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ลวนแลว
แตเปน 'มือปนรับจาง' ของกลุม โรงงานนํ้าตาลที่สูญเสียผลประโยชนทั้งสิ้น
เราผูเขียนบทความนี้มีความเห็นวา รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย
พ.ศ. 2526 เปนกฎหมายเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งสมควรที่จะมีการพิเคราะหพิจารณาโดยละเอียด
ถี่ถวน แมวาเราจะเชื่อวา กลุมโรงงานนํ้าตาลที่สูญเสียผลประโยชนมีสวนกอหวอดและกระพือ
ความไมพ อใจในหมูชาวไรออยที่มีตอรางกฎหมายฉบับนี้ แตในขณะเดียวกัน เราก็เชื่อวา
การคั ด ค า นร า งกฎหมายดั ง กล า วนี้ ที่ เ กิ ด จากความบริ สุ ท ธิ์ ใ จโดยถื อ ประโยชน ข องสั ง คม
โดยสวนรวมเปนที่ตั้ง ก็มีอยูบางเหมือนกัน แทที่จริงนั้น ขอคัดคานที่มีตอบทบัญญัติหลายตอ
หลายขอในรางกฎหมายเดิมเปนขอคัดคานอันมีเหตุมีผลที่หนักแนน ดวยเหตุนี้เอง นายจิรายุและ
คณะจึงจําตองประนีประนอมดวยการรนถอย จนกระทั่งรางกฎหมายที่นําเสนอสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 มีสาระสําคัญแตกตางจากรางเดิมเมื่อเดือนมิถุนายน 2525
เปนอันมาก
บทความนีจ้ าแนกเนื
ํ
้อหาออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งกลาวถึงระบบการแบงปน
ผลประโยชนในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ตอนที่สองกลาวถึงเหตุผลที่สนับสนุนใหรัฐบาล
เขาไปมีบทบาทแทรกแซงการเพาะปลูกออย ตลอดจนการผลิตและการคานํ้าตาลทราย ตอนที่สาม
กลาวถึงการเมืองวาดวยกฎหมายออย และตอนที่สี่นําเสนอบทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติออย
และนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526

ตอนที่หนึ่ง กอนจะถึงวันนี้
กอนฤดูการผลิตป 2525/2526 การแบงปนผลประโยชนจากการผลิตออยและ
นํ้าตาล ใชวิธีการตอรองเกี่ยวกับราคารับซื้อออยระหวางกลุมโรงงานนํ้าตาลกับกลุมชาวไรออย
ในชัน้ แรก รัฐบาลมิไดเขามายุงเกี่ยวกับกระบวนการตอรองนี้โดยตรง หากแตปลอยใหเปนเรื่องของ
โรงงานนํ้าตาลและชาวไรออยที่จะเจรจากันเอง โดยเหตุที่ชาวไรออยแตเดิมยังมิไดรวมกลุมกัน
อยางแข็งขัน ซึง่ ผิดกับโรงงานนํ้าตาลที่มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ผลของการตอรองจึงเปน
ไปในทางทีเ่ จาของโรงงานนํ้าตาลไดรับประโยชนมากกวาสัดสวนอันพึงได นอกจากนี้ ขอเท็จจริง
ในทางปฏิบัติยังปรากฏดว ยว า แมจ ะมีก ารตกลงในเรื่อ งราคารั บซื้อออยเปนที่แนนอนแลว
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แตโรงงานนํ้ าตาลมักจะมีพฤติกรรมอันฉอฉลดวยการจายราคาออยที่รับซื้อตํ่ากวาราคาที่ตกลง
กันไว นอกจากนี้ ยังมีการเตะถวงปลอยใหรถขนออยตองมาเขาคิวรอลงออยเปนเวลาหลายๆวัน
ขอเท็จจริง 6 ประการ
ในการทํ าความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การกํ าหนดราคาอ อ ย เราจํ าเป น ต อ งทราบ
ขอเท็จจริงอยางนอย 6 ประการ กลาวคือ
ขอเท็จจริงที่หนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหมีการผลิตนํ้ าตาลทรายในปริมาณ
ที่เพียงพอแกความตองการบริโภคภายในประเทศ สําหรับในกรณีปกติ ออยที่ผลิตไดในแตละป
จะใชไปในการผลิตนํ้ าตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณรอยละ 25-30 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือจึงใชไปในการผลิตนํ้าตาลดิบเพื่อสงออก อยางไรก็ตาม ในป
ที่ปริมาณการผลิตตกตํ่าผิดปกติ รัฐบาลมักจะกําหนดใหโรงงานผลิตนํ้าตาลทรายใหเพียงพอแก
การบริโภคภายในประเทศเสียกอน ซึ่งตกประมาณปละ 5.5 ถึง 6.5 แสนตัน จึงจะอนุญาตใหผลิต
นําตาลดิ
้
บเพื่อสงออกได
ขอเท็จจริงที่สอง ตนทุนทีเ่ สียไปในการผลิตนํ้าตาลนั้น ประมาณรอยละ 70 ของ
ตนทุนรวมเปนคาออย
ขอเท็จจริงที่สาม รัฐบาลมีนโยบายคุมกําเนิดจํานวนโรงงานนํ้าตาล ทั้งนี้ตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 เนื่องจากในขณะนั้นเกิดภาวะนํ้าตาลลนตลาด
จึงมีประกาศหามตั้งและขยายโรงงานนํ้าตาลทรายขาว โรงงานนํ้าตาลทรายแดง และโรงงาน
ทํานําเชื
้ อ่ ม แมวา วันเวลาจะผานเลย และสภาวการณทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหวางประเทศ
จะแปรเปลี่ยนจากเมื่อสองทศวรรษที่แลวเปนอันมาก แตนโยบายการคุมกําเนิดจํานวนโรงงาน
นําตาลยั
้
งมิไดเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
ขอเท็จจริงที่สี่ รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคานํ้าตาลที่จําหนายภายในประเทศ
ทัง้ นีเ้ พราะถือวา นํ้าตาลทรายเปนสินคาที่จําเปนแกการครองชีพ จึงมีการควบคุมราคาขั้นสูง
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ห  า การส ง ออกนํ้ าตาลดิ บเปน กิจ การที่มีการผูกขาดอยา งมาก
ภายหลังจากทีพ่ ระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511 มีผลบังคับใช รัฐบาลไดใหอํานาจผูกขาด
ในการสงออกนํ้าตาลดิบแกบริษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัดในป 2512 สภาพ
การผูกขาดอยางสมบูรณดังกลาวนี้สิ้นสุดลงในป 2518 เมื่อรัฐบาลยินยอมใหมีการจัดตั้งบริษัท
คานําตาลระหว
้
างประเทศขึ้นอีกบริษัท ซึ่งก็คือ บริษัท คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด กระนัน้ ก็ตาม
อํานาจผูกขาดการสงออกยังคงมีอยูในระดับสูงมาก
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ห ก นํ้ าตาลทรายดิ บ เป น สิ น ค า ประเภทหนึ่ ง ที่ มี ร าคาผั น ผวน
แปรปรวนในตลาดโลกมากที่สุด
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การแบงผลประโยชน
ดังไดกลาวแลววา การกําหนดราคารับซื้อออยกอนฤดูการผลิต 2525/2526 เปน
หัวใจและกลไกสํ าคัญของการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับเจาของโรงงานนํ้าตาล
การจัดสรรผลประโยชนจึงขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของกลุมเศรษฐกิจทั้งสองนี้ กระบวนการตอรอง
ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจตามธรรมชาติ กลาวคือ บรรดาชาว
ไรออยพากันรวมตัวกันเปนสมาคมชาวไรออย ซึ่งสวนใหญบริหารโดยหัวหนาโควตาคนสําคัญๆ
ในขณะทีก่ ลุมโรงงานนํ้าตาลรวมตัวกันจัดตั้ง สมาคมโรงงานนํ้าตาลไทย มาตั้งแต 2507 แมวา
จํานวนโรงงานนํ้าตาลจะมีมากกวา 40 โรง แตขอเท็จจริงปรากฏวา โรงงานเหลานี้เปนของ
นายทุนเพียงไมกี่ตระกูล การผลิตนํ้ าตาลจึงเปนกิจการที่มีการรวบอํ านาจผูกขาดอยูไมนอย
การรวมมือรวมใจกันในการกดราคารับซื้อออยจึงกระทําไดโดยงาย
ดุลยภาพแหงการตอรองระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลเริ่มแปรเปลี่ยนไป
เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 การจัดตั้ง สหพันธชาวไรออยแหง
ประเทศไทย มีสวนเสริมสรางพลังในการตอรองของกลุมชาวไรออยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบรรยากาศ
ทางการเมืองก็เปนใจในการตอรองของชาวไรออยดวย
แมวา พระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511 จะกําหนดใหมี “คณะกรรมการที่
ปรึกษาดานนโยบายและรักษาระดับราคาออยและนํ้าตาลทราย” ซึง่ เรียกยอๆวา “กนร.” (มาตรา
11) โดยมีหนาทีป่ ระการหนึ่งในดานการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอในการกําหนดเงื่อนไขและราคา
ในการรับซือ้ ออย (มาตรา 14) แตคณะกรรมการดังกลาวนี้หาไดวางระเบียบหรือกฏเกณฑในการ
รับซือ้ ออยใหเปนที่แนนอนและเปนธรรมไม ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อกลุมชาวไรออยสามารถรวมพลัง
ในการตอรองภายใตบรรยากาศที่เปนใจนับตั้งแตฤดูการผลิต 2517/2517 เปนตนมา กระบวนการ
ตอรองเพื่อกําหนดราคารับซื้อออย เริ่มเปนกระบวนการที่ยืดเยื้อและกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
โดยไมจาเป
ํ น และในบางกรณีถึงกับมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองดวย
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจําตองกระโดดเขาไปเปนคนกลางในการกําหนดราคารับซื้อ
ออย รวมกับสมาคมโรงงานนํ้าตาลไทยและกลุมชาวไรออย ทั้งนี้นับตั้งแตฤดูการผลิต 2517/2518
เปนตนมา
การกําหนดราคาออย
กระบวนการกํ าหนดราคารับซื้อออยมักจะเริ่มตนกอนฤดูการเปดหีบประมาณ
หนึง่ เดือน ผูแ ทนฝายโรงงานนํ้าตาลกับผูแทนกลุมชาวไรออยจะเปดการเจรจา โดยมีผูแทนรัฐบาล
เปนคนกลาง โดยเหตุที่ราคารับซื้อออยเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัดสรรผลประโยชนจากการ
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ผลิตและการคานํ้าตาล ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา ฝายชาวไรออยยอมตองการขายออยใหไดราคาดี
สวนฝายโรงงานนํ้าตาลยอมตองการกดราคาออยใหตํ่าไว
ในแงของชาวไรออย ราคาออยที่เสนอขายควรจะเปนราคาที่คุมกับตนทุนการ
ผลิต ดวยเหตุนเี้ อง ในการเจรจาตอรองเพื่อกําหนดราคารับซื้อออยของโรงงานนํ้าตาล ฝายชาวไร
ออยจะพยายามเรียกรองใหกําหนดราคารับซื้อดังกลาวนี้ในระดับที่ไมตํ่ากวาตนทุนการเพาะปลูก
ออย
ในแงของโรงงานนํ้าตาล การกําหนดราคารับซื้อออยจะตองคํานึงถึงราคานํ้าตาล
ดิบในตลาดโลกและตนทุนการผลิตนํ้าตาลเปนสําคัญ
(1) รายไดของโรงงานนํ้าตาลยอมมาจากการขายนํ้าตาลเปนสําคัญ โรงงาน
นํ้ าตาลแตละโรงตองผลิตนํ้ าตาลทรายขาวสวนหนึ่งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และผลิต
นํ้ าตาลดิบอีกสวนหนึ่งเพื่อการสงออก แตเนื่องจากรัฐบาลควบคุมราคานํ้าตาลทรายที่ผลิตขึ้น
เพือ่ บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น รายไดของโรงงานนํ้าตาลจากการจําหนายนํ้าตาลทรายภายใน
ประเทศจึงอยูในระดับที่คอนขางคงที่และสามารถประมาณการลวงหนาได แตรายไดจากการสง
นํ้าตาลดิบไปขายตางประเทศมีความไมแนนอนและยากแกการประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากราคา
นํ้ าตาลดิบในตลาดโลกมีความแปรปรวนอยางมากนั่นเอง ในการกําหนดราคาออยที่จะรับซื้อ
โรงงานนํ้าตาลจึงตองคาดคะเนดูวา ราคานํ้ าตาลดิบในตลาดโลกในระหวางฤดูการผลิตจะอยู
ในระดับใด เพื่อที่จะกําหนดไดวา จะรับซื้อออยในระดับราคาใดจึงจะมีกําไรสูงสุด
(2) ตนทุนการผลิตนํ้าตาลในปปกติประมาณรอยละ 70 เปนคาออย ดังนั้น ราคา
ออยทีร่ บั ซือ้ จึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดตนทุนการผลิตนํ้าตาล
เมื่อพิจารณาในแงของโรงงานนํ้าตาลแลว เราจะเห็นไดวา รายไดจากการขาย
นําตาลอยู
้
น อกเหนือขอบขายการควบคุมของโรงงานนํ้าตาล ทั้งนี้เพราะเหตุวา ราคานํ้าตาลทราย
ภายในประเทศถูกควบคุมโดยรัฐบาล สวนราคานํ้ าตาลดิบที่สงออกก็ขึ้นอยูกับสภาวการณ
ในตลาดโลก แมวาฝายโรงงานนํ้าตาลจะสามารถผลักดันใหรัฐบาลเขยิบราคานํ้าตาลที่ควบคุม
ไดบา ง แตรายไดหลักของโรงงานนํ้าตาลเกิดจากการสงนํ้าตาลดิบไปขายตางประเทศ ซึ่งโรงงาน
นําตาลไม
้
มอี ทิ ธิพลในการกําหนดราคาแตประการใด ดวยเหตุนี้เอง โรงงานนํ้าตาลจึงหันไปไลเบี้ย
กับชาวไรออย เพราะราคารับซื้อออยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกําไรของโรงงานนํ้าตาล
อยูใ นวิสัยที่โรงงานนํ้าตาลจะตอรองและกดราคาได
กระบวนการกําหนดราคาออยภายในประเทศดังที่พรรณนามาขางตนนี้นี้จึงทําให
ราคาออยแขวนอยูกับราคานํ้าตาลในตลาดโลก หากปใดราคานํ้าตาลดิบในตลาดโลกอยูในระดับ
สูง การตกลงกําหนดราคารับซื้อออยจะเปนไปอยางคอนขางราบรื่น แตในปที่ราคานํ้าตาลดิบ
ในตลาดโลกตกตํ่าลง กระบวนการตอรองเพื่อกําหนดราคารับซื้อออยจะมีปญหามากเปนพิเศษ
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เพราะทางฝายโรงงานนํ้าตาลจะพยายามกดราคาออยที่รับซื้อใหตํ่า เนื่องจากนํ้าตาลที่ผลิตไดขาย
ไมไดราคาดี สวนทางฝายชาวไรออยยอมตองการขายออยใหไดราคาดี อยางนอยที่สุดจะตองเปน
ราคาที่คุมทุน และคุมความลําบากเหนื่อยยาก ในอดีตที่ผานมา รัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการ
ประนีประนอม โดยกําหนดราคารับซื้อออยในระดับที่พอคุมตนทุนการเพาะปลูก แตใหโรงงาน
นํ้าตาลจายราคาออยตามสภาวการณในตลาดโลก สวนแตกตางระหวางราคารับซื้อออยกับราคา
ทีโ่ รงงานจาย จะชดเชยโดยเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
กรณีตวั อยางของความขางตนนี้จะเห็นไดจากฤดูการผลิต 2524/2525 ซึ่งเปนปที่
ปริ ม าณการเพาะปลู ก อ อ ยมี ม ากเกิ น ความต อ งการ อั น เป น เหตุ ใ ห ร าคาอ อ ยตกตํ่ า แต
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 มีมติใหกําหนดราคารับซื้อออย
ณ โรงงานนําตาลในราคาไม
้
ตํ่ากวาตันละ 540 บาท โดยโรงงานนํ้าตาลรับภาระซื้อออยในราคา
ตันละ 510 บาท และทางราชการชดเชยใหอีกตันละ 30 บาท จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ทั้งนี้
ประมาณไววาจะใชวงเงิน 780 ลานบาท
วันวานอันขมขื่น
แมวา รัฐบาลจะเขามามีบทบาทในการกําหนดราคารับซื้อออยโดยตรง แตรัฐบาล
ก็ไมสามารถคุมครองผลประโยชนของชาวไรออยแตประการใด ในปที่ราคานํ้าตาลตกตํ่ามากๆ
แมจะมีการตกลงราคารับซื้อออยเปนมั่นเปนเหมาะ โดยมีการจายเงินชดเชยจากกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร หากในระหวางฤดูการผลิต ราคานํ้าตาลในตลาดโลกยังตกตํ่าตอไป ทางโรงงานนํ้าตาล
มักจะหันมาไลเบี้ยชาวไรออยดวยการกดราคาออยใหตํ่ากวาราคาที่ประกาศไว และชาวไรออย
ทีข่ นออยไปขายใหแกโรงงานก็ไมมีทางเลือก เพราะออยเขาปากชางเสียแลว
แตในปที่ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น หากมีการกํ าหนดราคา
รับซือ้ ออยเมือ่ ตนฤดูการผลิต และในระหวางฤดูการผลิต ราคานํ้าตาลในตลาดโลกยังคงสูงขึ้น
ชาวไรออยก็มิไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงราคานํ้าตาลดังกลาวนี้ ผลพวงของการเพิ่มขึ้น
ของราคานําตาลในตลาดโลกตกแก
้
ฝายโรงงานนํ้าตาลแตเพียงผูเดียว
ดวยเหตุนี้เอง กระบวนการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงาน
นําตาลดั
้
งทีเ่ ปนอยูนี้ จึงเปนกระบวนการที่มิไดเกื้อกูลผลประโยชนระหวางชาวไรออย เพราะหาก
ในระหวางฤดูการผลิต ราคานํ้าตาลดิบในตลาดโลกสูงขึ้น ชาวไรออยหาไดรับประโยชนจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของราคานํ้ าตาลแตประการใดไม แตถาหากในระหวางฤดูการผลิตราคานํ้ าตาลดิบ
ในตลาดโลกตกตําลง
่ โรงงานนํ้าตาลกลับหันมากดราคาออยที่รับซื้อใหตํ่ากวาราคาที่ไดตกลงไว
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กําเนิดระบบ 70 : 30
ภาวะความแหงแลงซึ่งเกิดขึ้นติดตอกันในระหวางป 2521 – 2523 ทําใหราคา
ออยมีแนวโนมสูงขึ้น ในฤดูการผลิต 2523/2524 ราคารับซื้อออยสูงถึงตันละ 650 บาท เกษตรกร
จึงพากันขยายพืน้ ที่การเพาะปลูก ผลก็คือ ปริมาณออยที่ผลิตไดในฤดูการผลิต 2524/2525 มีมาก
เปนประวัตกิ ารณ กลาวคือ มีมากกวา 30 ลานตัน แตขณะเดียวกันนั้น ราคานํ้าตาลดิบในตลาด
โลกก็ตกตํ่าลงเปนประวัติการณเชนเดียวกัน ทั้งที่ประมาณการกันวา หากยึดถือราคานํ้าตาลดิบ
ในตลาดโลกเปนเกณฑ ราคารับซื้อออยของโรงงานนํ้าตาลจะตกประมาณตันละ 200 บาทเทานั้น
แตรฐั บาลยังคงตรึงราคารับซื้อออยไวในระดับตันละ 540 บาท โดยใหโรงงานจายตันละ 510 บาท
และรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตันละ 30 บาท ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
ยังคงควบคุมราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศไวในระดับ 1,100 บาทตอกระสอบสําหรับนํ้าตาล
ทรายขาว และระดับ 1,200 บาทตอกระสอบสําหรับนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเปนระดับเดียวกับ
ฤดูการผลิต 2523/2524 ทั้งๆที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกในฤดูการผลิต 2524/2525 ตกตํ่าลงมา
เปนอันมาก แตผูบริโภคยังคงตองบริโภคนํ้าตาลในราคาแพง
ระบบการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลดังที่เปนมา
ไมเพียงแตจะไมสามารถคุมครองรายไดของชาวไรออยเทานั้น หากทวายังเปนระบบที่รัฐบาล
จําเปนตองมีรายจายเงินอุดหนุนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลก
ตกตํามากๆ
่
รัฐบาลอาจไมสามารถควักกระเปาเพื่อใหโรงงานนํ้าตาลไมขาดทุน และใหชาวไรออย
สามารถลืมตาอาปากได ดวยเหตุนี้เอง กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยจึงรวมกัน
ออกประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 กําหนดระบบการซื้อขายออยโดยการคํานวณราคาออย
ตามหลักการแบงรายไดสุทธิที่ไดจากการขายนํ้าตาลทั้งภายในและตางประเทศในอัตราสวนรอย
ละ 70 เปนของชาวไรออยและรอยละ 30 เปนของโรงงานนํ้าตาล หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “ระบบ
70: 30” นัน่ เอง
หลักการแบงปนผลประโยชนอาศัยขอเท็จจริงที่วา ทั้งชาวไรออยและโรงงาน
นํ้ าตาลตางมีสวนรวมในกระบวนการผลิตนํ้าตาล จึงควรไดประโยชนรวมกันจากการผลิตและ
การคานํ้ าตาล ทั้งการแบงปนผลประโยชนควรจะเปนไปดวยความเปนธรรมดวย โดยเหตุที่
ประมาณรอยละ 70 ของตนทุนการผลิตนํ้าตาลเปนคาออย ชาวไรออยจึงควรที่จะไดรับสวนแบง
รอยละ 70 ของผลประโยชนทั้งหมด และสวนที่เหลืออีกรอยละ 30 ตกเปนของโรงงานนํ้าตาล
หลักการแบงปนผลประโยชนขางตนนี้เปนหลักการที่ใชอยูในหลายตอหลาย
ประเทศ อันมีฟลิปปนสและออสเตรเลียเปนอาทิ ในการแบงปนผลประโยชนนั้น เกณฑการวัด
ผลประโยชนอาจพิจารณาจากรายรับสุทธิ (รายรับจากการขายหักดวยภาษีทั้งปวงที่เสีย) หรือ
พิจารณาจากกําไรสุทธิ (กําไรจากการประกอบการหักดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล) ก็ได ในกรณีของ
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ประเทศไทย รัฐบาลพิจารณาจัดสรรผลประโยชนจากรายรับสุทธิโดยมีวิธีการดังกลาวนี้ (โปรดดู
แผนภาพ)
(1) การกําหนดโควตาการผลิต
บรรดาออยที่ผลิตไดทั้งหมดในปหนึ่งๆจะจัดสรรเปนโควตาการผลิตไว 3 สวน อัน
ไดแก
โควตา ก.
ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลทราย ทั้งนี้โรงงานนํ้าตาลจักตอง
ผลิตนํ้าตาลทรายขาวในปริมาณที่เพียงพอแกการบริโภคภายใน
ประเทศ ซึ่งตกประมาณปละ 6.5 แสนตัน
โควตา ข.
โควตาการผลิตนํ้ าตาลดิบเพื่อการสงออกของสวนกลาง โดย
โรงงานนําตาลจั
้
กตองสงมอบนํ้าตาลดิบตามโควตานี้แก บริษัท
ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด ปริมาณปละ 600,000 ตันเปนเวลา
5 ป ทั้งนี้เพื่อใหบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด นําไป
ทํ าสัญญาขายระยะยาว ราคาที่ขายไดตามโควตานี้ถือเปน
ราคามาตรฐานสํ าหรั บ การคํ านวณรายได จ ากการส ง ออก
ทัง้ หมด
โควตา ค.
ไดแก โควตาการผลิตนํ้ าตาลดิบเพื่อการสงออกของบริษัท
สงออก 2 บริษัท อันไดแก บริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาลแหง
ประเทศไทย จํากัด และบริษัท คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด
(2) การคํานวณรายรับสุทธิ
รายรับจากการผลิตและการคานํ้าตาลมีแหลงที่มาอยู 2 แหลงคือ รายรับจากการ
ขายนําตาลทรายขาวภายในประเทศ
้
และรายรับจากการขายนํ้าตาลดิบแกตางประเทศตามโควตา
ข. และโควตา ค.
รายรับจากการจําหนายนํ้าตาลภายในประเทศ เมื่อหักภาษีการคาและคาใชจาย
ในการจําหนายแลว เรียกวา R1
รายรับจากการสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตา (ข) และ (ค) เมื่อหักภาษีและคา
ธรรมเนียมทั้งปวงแลวเรียกวา R2 สําหรับการประเมินรายรับการสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตา ค.
นัน้ มีปญ
 หายุง ยากมาก เนื่องจากเปนการสงออกของโรงงานนํ้าตาลเอง จึงอาจมีการรายงานราคา
สงออกตํากว
่ าทีเ่ ปนจริง ในการประเมินรายรับจากการสงออกตามโควตา ค. จึงยึดถือราคาสงออก
มาตรฐานตามโควตา ข. เปนเกณฑในการคํานวณ
ดังนัน้ รายรับสุทธิรวมจึงประกอบดวย R1 และ R2
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(3) การกําหนดราคารับซื้อออย
การกําหนดราคารับซื้อออยจะพิจารณาจากรายรับสุทธิจากการผลิตและการคา
นําตาล
้
ประกอบกับปริมาณออยที่ผลิตไดทั้งหมด ทั้งนี้โดยใชสูตรดังตอไปนี้
ราคาออยตอตัน =
=

0.7 (รายรับสุทธิรวม)
ปริมาณออยที่ผลิตได
0.7 (R1 + R2)
Q

จากสูตรการกําหนดราคารับซื้อออยขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา ราคารับซื้อออย
กําหนดจากผลประโยชนสวนที่ตกแกชาวไรออยคือ รอยละ 70 ของรายรับสุทธิรวม
จากสูตรการกําหนดราคารับซื้อออยขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา ราคาออยที่โรงงาน
รับซื้อจะสูงตํ่ามากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับรายรับสุทธิจากการขายนํ้าตาลและปริมาณออย
ทีผ่ ลิตได กลาวคือ หากรายรับสุทธิยิ่งมากเพียงใด และ/หรือปริมาณออยที่ผลิตไดยิ่งมีนอยเพียงใด
ราคาออยที่โรงงานนํ้าตาลรับซื้อจะยิ่งสูงเพียงนั้น
ในดานรายรับสุทธินั้น หากรัฐบาลมิไดปรับเปลี่ยนอัตราภาษีประเภทตางๆที่จัด
เก็บจากการผลิตและการคานํ้าตาล ในที่สุดแลว ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการขายนํ้าตาลดิบ
ตามโควตา ข. ทัง้ นี้เพราะเหตุวา รายรับจากการขายนํ้าตาลภายในประเทศคอนขางตายตัว
เนื่องจากความตองการในการบริโภคคอนขางตายตัวและรัฐบาลควบคุมราคาขายอีกดวย สวน
รายรับจากการสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตา ค. ก็คํานวณโดยอิงตามโควตา ข. ดวยเหตุนี้เอง
ราคาสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตา ข. จึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดรายรับสุทธิจากการผลิตและ
การคานํ้าตาล
ตามระบบ 70 : 30 ราคาออยที่โรงงานรับซื้อมิไดขึ้นอยูกับรายรับสุทธิเทานั้น
หากยังขึน้ อยูก บั ปริมาณออยที่ผลิตอีกดวย เพราะราคาออยในระบบดังกลาวนี้ ก็คือ รายรับสุทธิ
เฉลีย่ ตอปริมาณออยหนึ่งตันนั่นเอง หากปริมาณออยที่ผลิตไดมีมากเกินไป ราคารับซื้อออยก็จะอยู
ในระดับตํ่า
หนึง่ ขวบปของระบบ 70 : 30
รัฐบาลเริ่มนําระบบ 70 : 30 มาใชในการจัดสรรผลประโยชนในอุตสาหกรรม
นําตาลอย
้
างเต็มรูปในฤดูการผลิต 2525/2526 ระบบ 70 : 30 จะมีอายุครบหนึ่งปในวันที่ 30
กันยายน 2526
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ในการบริหารระบบ 70 : 30 รัฐบาลปรับปรุงและจัดตั้งองคกรสําคัญเพื่อการนี้ขึ้น
กลาวคือ
ประการแรก ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานกลางจัดจําหนายนํ้าตาลทรายขาว
เพือ่ ทําหนาทีค่ วบคุมการจัดจําหนายนํ้าตาลทรายภายในประเทศตามโควตา ก. บรรดานํ้าตาล
ทรายที่โรงงานถูกกํ าหนดใหผลิตเพื่อสนองความตองการภายในประเทศ จักตองสงมอบใหแก
องคกรแหงนี้ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณการผลิตใหเพียงพอแกการบริโภค
ประการที่สอง รัฐบาลไดจัดตั้ง บริษทั ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด ขึน้ โดยมี
ลักษณะเปนบริษัทรวมทุนของชาวไรออย โรงงานนํ้าตาล และกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท
ดังกลาวนีจ้ ดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท ประกอบดวย
ผูถ ือหุน 3 ฝาย คือ
ฝายชาวไรออย
71,253 หุน
ฝายโรงงานนํ้าตาล
62,079 หุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
66,668 หุน
บริษทั ออยและนําตาลไทย
้
จํากัด จะทําหนาที่สงนํ้าตาลดิบไปขายตางประเทศตามโควตา ข. ทั้งนี้
ปรากฏวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2525 มีมติใหโรงงานนํ้าตาล
สงมอบนําตาลดิ
้
บจํานวนปละ 600,000 ตันแกบริษัทรวมแหงนี้เปนเวลาติดตอกัน 5 ป
ในทันที่ที่รัฐบาลนําระบบ 70:30 มาใชในการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรม
ความไมพอใจในกลุมเจาของโรงงานนํ้าตาลก็ปะทุขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโรงงานไทยรุงเรือง
ถึงกับประกาศขายโรงงานในเครือรวม 11 แหง (“บันทึกลับขายโรงงานนํ้าตาล 11 แหง” มติชน
ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2525) แตการประกาศขายโรงงานดังกลาวนี้ก็เปนกโลบายในการคัดคาน
นโยบายของรัฐบาลเทานั้น
อยางไรก็ตาม ดวยความมุงมั่นของนายจิรายุ อิศรางกูรฯ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นโยบาย 70 : 30 ถูกผลักดันใหแปรเปนภาคปฏิบัติ แมจะตองฝาคลื่น
มรสุมสักปานใดก็ตาม จากการประเมินผลของนโยบายดังกลาวนี้ในฤดูการผลิต 2525/2526
เราพบปญหาพื้นฐานที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ระบบ 70 : 30 จะสามารถแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมได
ก็ตอเมื่อผูบริหารนโยบายสามารถกุมขอมูลรายรับสุทธิจากการขายนํ้าตาลไดอยางถูกตองตรงตอ
ความเปนจริง แตโดยเหตุที่ภายใตระบบดังกลาวนี้ โรงงานนํ้าตาลตองสูญเสียประโยชนมากกวา
ระบบทีเ่ ปนอยูเ ดิม สิ่งจูงใจที่จะละเมิดระเบียบกติกาจึงมีอยูหานอยไม โดยเฉพาะอยางยิ่งรายงาน
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รายรับสุทธิตากว
ํ่ าความเปนจริง อันเปนเหตุใหการกําหนดราคารับซื้อออยตํ่ากวาที่ควรจะเปนดวย
กลาวคือ
(1) ในฤดูการผลิต 2525/2526 รัฐบาลตรึงราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศ
ในระดับเดียวกับที่เปนอยูในปการผลิต 2523/2524 และ 2524/2525 ทั้งๆที่ราคานํ้าตาลในตลาด
โลกไดตกตําลงเป
่
นอันมาก ผลก็คือ ผูบริโภคภายในประเทศตองซื้อนํ้าตาลในราคาแพงกวาราคา
ในตลาดโลก สิ่งจูงใจในการผลิตนํ้าตาลเพื่อปอนตลาดภายในประเทศจึงมีมากกวาปกติ เพราะ
ในสภาวการณดังกลาวนี้ ราคานํ้ าตาลภายในประเทศสูงกวาราคานํ้าตาลในตลาดโลกนั้นเอง
โรงงานนํ้าตาลจึงมีเหตุปจจัยที่จะขายภายในประเทศมากกวาสงออกขายตางประเทศ โดยผลิต
นํ้าตาลทรายขาวเพื่อสนองความตองการภายในประเทศเกินโควตาที่ไดรับจัดสรร แลวนําผลผลิต
สวนทีเ่ กินโควตานี้ไปลักลอบขายในตลาด อยางไรก็ตาม ระบบ 70 : 30 มีสว นกระตุนใหการ
ลักลอบจําหนายนํ้าตาลทรายภายประเทศมีมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภายใตระบบดังกลาวนี้
โรงงานนํ้ าตาลจะตองขายนํ้ าตาลทรายขาวผานสํ านักงานกลางจัดจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขาว
แตการลักลอบขายโดยไมผานสํานักงานกลางดังกลาวนี้ โรงงานนํ้าตาลจะไดรับรายรับสุทธิเต็ม
100% โดยไมตอ งนําไปแบงปนใหแกชาวไรออย การลักลอบจําหนายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแบงปนผลประโยชน ยอมทํ าใหรายรับสุทธิจากการจํ าหนายนํ้าตาลภายใน
ประเทศตามโควตา (ก) ตํ่ากวาที่ควรจะเปน อันเปนเหตุใหราคารับซื้อออยที่กําหนดขึ้นตํ่ากวาที่
ควรจะเปนดวย
(2) แมจะมีการจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัดขึ้น โดยการรวมทุน
ระหวางชาวไรออย โรงงานนํ้าตาล และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทําหนาที่สงนํ้าตาลดิบไปขาย
ตางประเทศตามโควตา ข. แตรายรับสุทธิจากการสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตาสวนนี้จะมีมากนอย
เพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดจําหนายและความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารบริษัท
ดังกลาวนี้ ในรอบหนึ่งขวบปที่ผานมานี้ แมจะมีเสียงโจมตีผูบริหารบริษัทนี้ แตขอโจมตีเหลานั้น
ก็ปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริงอันหนักแนน
(3) แมจะมีการกํ าหนดโควตาและควบคุมการสงออกนํ้ าตาลดิบของโรงงาน
นําตาลเอง
้
โดยในขณะเดียวกันก็ยึดถือราคาสงออกของโควตา ข. เปนราคามาตรฐานในการ
ประเมินรายรับสุทธิจากการสงออกนํ้าตาลดิบตามโควตา ค. แตสิ่งที่ผูบริหารนโยบายสามารถ
กระทํ าได ก็แตเพียงการยึดกุมขอมูลราคาสงออกเทานั้นโดยที่ไมสามารถยึดกุมขอมูลปริมาณ
สงออกได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการลักลอบสงออกไปจําหนายตางประเทศ
ประการที่สอง ระบบ 70 : 30 ทีท่ ดลองใชในปการผลิต 2525/2526 นั้นยึดถือการ
จัดสรรรายรับสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลทรายดิบและนํ้าตาลทรายขายเทานั้น โดยที่มิไดนํา
รายไดจากการจําหนายกากนํ้าตาลและผลพลอยไดอื่นๆมาแบงปนดวย ดวยเหตุนี้เอง โรงงาน
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นํ้าตาลจํานวนไมนอยพากันปรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดกากนํ้าตาลเพิ่มขึ้นและผลผลิตนํ้าตาล
นอยลง ซึง่ ทําใหชาวไรออยตองสูญเสียผลประโยชนอันพึงได อยางไรก็ตาม การปรับกระบวนการ
ผลิตดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะทําไดในขอบเขตอันจํากัดเทานั้น หากทวายังขึ้นอยูกับราคาสัมพัทธ
ระหวางผลิตผลนํ้าตาลกับกากนํ้าตาลอีกดวย
ประการที่สาม ระบบ 70 : 30 กอใหเกิดตนทุนแกสังคมเปนอันมาก เพราะภายใต
ระบบดังกลาวนี้ รัฐบาลจะตองรูปริมาณออยที่ผลิตได ปริมาณนํ้าตาลทรายที่ผลิตเพื่อสนองความ
ตองการภายในประเทศ และปริมาณนํ้าตาลดิบที่ผลิตขึ้นเพื่อการสงออก ดังนั้น จึงตองมีการ
ติดตามควบคุมอยางใกลชิดตลอดเวลา ในการนี้ตองใชบุคคลากรจํานวนมาก ทั้งจากฝายรัฐบาล
และจากฝายชาวไรออย อยางไรก็ตาม เปนการยากลําบากที่จะประเมินวา ตนทุนที่สังคมตอง
สูญเสียไปกับการควบคุมตรวจสอบดังกลาวนี้ คุมกับประโยชนที่ไดจากระบบดังกลาวหรือไม
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ระบบแบงรายรับสุทธิ 70 : 30
โรงงานนํ้าตาล

โควตา ก.

ชาวไรออย

โควตา ข.

โควตา ก.

กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานกลาง
จําหนายฯ

บริษัทรวมทุนชาวไร
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ตลาดในประเทศ

ตลาดตางประเทศ

รายรับรวมทั้งหมด
ในประเทศ : ตางประเทศ
หักดวย
- ภาษีการคา
- คาธรรมเนียม
- อื่นๆ

รายรับสุทธิ
30%

โรงงานนํ้าตาล

70%

ชาวไรออย

บริษัทสงออกฯ
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ตอนที่สอง : แทรกแซง – ทําไมถึงตองแทรกแซง
ผูที่ศึกษาประวัติความเปนมาของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับออยและนํ้าตาลคงอด
สังเกตมิไดวา การผลิตออยและนํ้ าตาลเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซง
ดวยวิธกี ารนานัปการ จนเกือบไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงมากเทานี้ ทั้งนี้
ปรากฏวา รัฐบาลไมเพียงแตจะควบคุมปริมาณการผลิตนํ้าตาลดวยการควบคุมจํานวนโรงงาน
นําตาลเท
้
านัน้ หากทวายังควบคุมปริมาณการผลิตนํ้าตาลดวยการควบคุมนํ้าตาลทรายขาวขั้นตํ่า
เพื่อสนองความตองการภายในประเทศอีกดวย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการหามนํานํ้าตาล
ทรายขาวเขาจากตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ตลอดจนมีการควบคุม
ราคาขั้นสูงของนํ้าตาลทรายขาวที่จําหนายภายในประเทศเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
อีกดวย
มาตรการเหลานี้มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน และนํามาใชในสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจอันจําเปนขณะนั้น แตเมื่อความจําเปนหมดสิ้นไป ก็หาไดพิจารณาเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางนโยบายที่ใชอยูแตประการใดไม อาทิเชน มาตรการการหามการนําเขาก็ดี และการ
คุ ม กํ าเนิ ดจํ านวนโรงงานนํ้ าตาลก็ ดี เริ่มใชตั้ง แตป 2502 เมื่อเกิดภาวะนํ้ าตาลลนตลาด
แมจะมีการผอนคลายมาตรการเหลานี้เปนครั้งคราว แตมาตรการเหลานี้ก็ยังคงมีผลบังคับใชอยู
ทัง้ ๆทีเ่ วลาไดลวงเลยมาเกือบ 25 ป (นับจนถึงป 2526) รัฐบาลมิไดสนใจแมแตนอยวา มาตรการ
เหลานีม้ ผี ลในการสรางสายใยแหงการผูกขาดในอุตสาหกรรมนํ้าตาล และมีผลตอการกระจายราย
ไดอยางไรบาง
การนําระบบ 70 : 30 มาใชเปนหลักในการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรม
นําตาล
้
และการแกไขพระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511 เพื่อใหเปนไปตามหลักการของ
ระบบดังกลาวนี้ มีพื้นฐานจากความไมเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกลไกราคาในการจัดสรร
ทรัพยากร ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ ตามรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526
ซึง่ รัฐสภากําลังพิจารณาแปรญัตติอยูในขณะนี้ (2526) การแทรกแซงของรัฐบาลในอุตสาหกรรม
ออยและนําตาลจะยิ
้
่งมีมากกวาที่เคยเปนมาในอดีตเสียอีก
คําถามพื้นฐานจึงมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลจึงตองเขาแทรกแซงการเพาะปลูกออย
และอุตสาหกรรมนํ้าตาลอยางมากมายถึงเพียงนี้
เหตุผลขอที่หนึ่ง ความไมสงบสุขจากการกําหนดราคาออย
ดังไดกลาวแลววา กลไกสําคัญในการจัดสรรผลประโยชนในอุตสาหกรรมออย
และนํ้ าตาลกอนฤดูการผลิต 2525/2526 คือ การกํ าหนดราคาออยที่โรงงานนํ้ าตาลรับซื้อ
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โดยเหตุที่ฝายชาวไรออยและฝายโรงงานนํ้าตาลตางก็เปนสัตวเศรษฐกิจซึ่งตองการผลประโยชน
สูงสุด กระบวนการตอรองเพื่อกําหนดราคาออยจึงเปนกระบวนการเรียกรองผลประโยชนที่ดําเนิน
ไปอยางเขมขน และโดยเหตุที่กระบวนการดังกลาวนี้มีผลกระทบตอผูคนจํานวนมาก การตอรอง
เพื่อกําหนดราคาออยจึงมีผลสะเทือนทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่ราคาออยในตลาด
โลกตกตํ่ า ความไมสงบสุขอันเกิดจากกระบวนการตอรองเพื่อกํ าหนดราคาออยนี้เอง ที่นัก
เศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยหยิบยกขึ้นมาเปนขอสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซงอุตสาหกรรม
ออยและนําตาลทราย
้
และดูเหมือนวา รัฐบาลเองก็ยึดถือเหตุผลในขอนี้ดวย
อยางไรก็ตาม สํ าหรับผูที่เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เหตุผลขางตนนี้
ไมเพียงพอที่จะหนุนใหรัฐบาลเขาไปควบคุมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลอยางรัดรึง ดังสะทอน
ใหเห็นไดจากรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 สําหรับผูที่เชื่อถือระบบการคา
เสรี การตอรองเปนกระบวนการปกติวิสัยของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งปวง หากรัฐบาลตองการ
เสนอหนา เขาไปแทรกแซงกระบวนการดังกลาวนี้ การแทรกแซงของรัฐบาลจะตองสามารถ
ลดความไมสงบสุขอันเกิดจากกระบวนการตอรองเพื่อกําหนดราคาออยได โดยที่กอใหเกิดตนทุน
แกสงั คมนอยกวาระบบการตอรองตามธรรมชาติ
ปญหาพืน้ ฐานจึงมีอยูวา ระบบ 70 : 30 จะสามารถปองกันมิใหเกิดความไมสงบ
สุขดังกลาวนี้ไดหรือไม และตนทุนของสังคมอันเกิดจากการบังคับใชระบบ 70 : 30 มีนอยกวา
ระบบที่เปนอยูดั้งเดิมหรือไม
เหตุผลขอที่สอง ความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาล
ในบรรดาสินคาที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลก นํ้าตาลเปนสินคาที่ราคามีการ
เคลื่อนไหวขึ้นลงมากที่สุด โดยเหตุที่ออยเพาะปลูกไดเกือบทั้งหมดในเมืองไทยใชในการผลิต
นําตาล
้
และประมาณรอยละ 60-75 ของนํ้าตาลที่ผลิตไดสงออกไปขายตางประเทศ ดังนั้น ราคา
นํ้ าตาลในตลาดโลกจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ ราคาอ อ ยภายในประเทศไทยอย า งมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได
แมวาราคานํ้าตาลภายในประเทศจะมีการควบคุมราคาโดยรัฐบาลก็ตาม แตขอเท็จจริงก็ปรากฏ
ซําแล
้ วซําเล
้ าวา ยามใดที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกแพงขึ้นอยางผิดปกติ สิ่งจูงใจในการสงนํ้าตาล
ออกไปขายตางประเทศก็จะมีอยูเปนอันมาก แมรัฐบาลจะควบคุมปริมาณการสงออก แตการ
ลักลอบสงออกยอมเกิดขึ้นตามปกติวิสัย ผลที่ตามมาก็คือ ปริมาณนํ้าตาลที่เหลืออยูภายใน
ประเทศมีไมเพียงพอแกการบริโภค ราคานํ้าตาลภายในประเทศจึงสูงขึ้นและสูงกวาระดับราคา
ทีร่ ฐั บาลควบคุม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในป 2523 ยอมเปนอุทาหรณที่ดีของความขอนี้
เหตุใดราคานํ้าตาลในตลาดโลกจึงขึ้นๆลงๆอยางไรเสถียรภาพมากกวาสินคาอื่นๆ
คําตอบของคําถามดังกลาวนี้จะหาไดจากลักษณะการคานํ้าตาลในตลาดโลก
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ตลาดนําตาลระหว
้
างประเทศอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) ตลาดที่มีขอตกลงพิเศษ (Preferential Market) ไดแก ตลาดที่การซื้อขาย
นํ้ าตาลระหวางประเทศถูกควบคุมดวยวิธีการตางๆ เชน ระบบโควตา การตั้งกํ าแพงภาษี
และระบบขอตกลงทางการคา เปนตน ประเทศที่มีการซื้อขายนํ้าตาลในตลาดประเภทนี้ไดแก
สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ กลุมประเทศในตลาดรวมยุโรป ปอรตุเกสและ
อาณานิคม กลุม ประเทศอัฟริกาตะวันออก และกลุมประเทศโอแคม (OCAM) ปริมาณนํ้าตาล
ทีซ่ อื้ ขายกันในตลาดประเภทนี้ตกประมาณ 30-35% ของปริมาณนํ้าตาลที่มีการซื้อขายกันทั้งหมด
ในตลาดโลก และราคาที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดที่มีขอตกลงพิเศษนี้มิไดแปรปรวนมากนัก
เนื่องจากมีการควบคุมกันอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม ประเทศที่ซื้อขายนํ้าตาลประเภทนี้อาจจะ
ซื้อขายนํ้าตาลในตลาดเสรีดวย แตเปนปริมาณที่อยูนอกเหนือขอตกลง และราคาก็อาจจะเปน
ไปตามราคาตลาดโลก
(2) ตลาดเสรีหรือตลาดโลก (Free or World Market) ไดแก ตลาดนํ้าตาลที่มีการ
ซื้อขายกันระหวางประเทศนอกเหนือไปจากตลาดที่มีขอตกลงพิเศษนํ้าตาลที่ซื้อขายกันในตลาดนี้
มีปริมาณรอยละ 65-70 ของปริมาณนํ้าตาลที่ซื้อขายกันระหวางประเทศ ขอเท็จจริงที่สําคัญก็คือ
ปริ ม าณนํ้ าตาลที่ ซื้ อ ขายกั น ระหว า งประเทศ ทั้ ง ในตลาดที่ มี ข  อ ตกลงพิ เ ศษและตลาดเสรี
มีประมาณรอยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในโลก ดังนั้น ปริมาณนํ้าตาลที่ซื้อขายกัน
ระหวางประเทศในตลาดเสรีจึงมีไมถึงรอยละ 15 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดดังกลาวนี้
ในขณะที่ราคานํ้ าตาลในตลาดที่มีขอตกลงพิเศษมีการควบคุมกันอยางใกลชิด
ราคานํ้ าตาลในตลาดเสรี ก ลั บ ผั น ผวนแปรปรวนตามภาวะตลาด ประเทศผู  ผ ลิ ต นํ้ าตาล
ที่ไมสามารถแทรกตัวเขาไปในตลาดที่มีขอตกลงพิเศษก็ตองนํ านํ้ าตาลเสนอขายในตลาดเสรี
การแขงขันระหวางประเทศผูผลิตในตลาดเสรีจึงเปนไปอยางเขมขน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มี
การผลิตนําตาลมากจนล
้
นตลาด การแขงขันจะดุเดือดมากเปนพิเศษ
อยางไรก็ตาม การซื้อขายนํ้าตาลในตลาดเสรีโดยขอเท็จจริงมิไดเปนไปอยางเสรี
หากทวาอยูภายใตการควบคุมดูแลของ คณะมนตรีนํ้าตาลระหวางประเทศ ตาม ขอตกลงวาดวย
นําตาลระหว
้
างประเทศ (International Sugar Agreement) ซึง่ เริ่มตนมาตั้งแตตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 และพัฒนามาเปนขอตกลงระหวางประเทศตั้งแตป 2480 เปนตนมา ขอตกลงดังกลาวนี้
มักจะมีชว งเวลา 3 ถึง 5 ป สมาชิกของกลุมประกอบดวยประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขา
นําตาลเป
้
นสวนใหญ
ขอตกลงวาดวยนํ้ าตาลระหวางประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน คือ
International Sugar Agreement 1977 ซึง่ มีผลบังคับใชระหวางป 2520-2525 แตตอมาไดขยาย
ระยะเวลาการบังคับใชไปจนถึงป 2527 วัตถุประสงคสํ าคัญของขอตกลงนี้คือ การรักษา
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เสถียรภาพของราคานํ้าตาลในตลาดโลกใหอยูในชวงปอนดละ 11 เซ็นตอเมริกัน ถึง 21 เซ็นต
อเมริกัน โดยการใชโควตาการสงออกและมูลภัณฑกันชนเปนเครื่องมือ
ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของขอตกลงวาดวยนํ้าตาลระหวางประเทศ
ไดรับจัดสรรปริมาณนํ้าตาลสงออกขั้นพื้นฐาน (Basic Export Tonnages) จํานวน 1.20 ลานตัน
ซึ่งปรับขึ้นลงไดตามระดับราคานํ้ าตาลในตลาดโลก โดยมีเงื่อนไขสําคัญวา จะตองขายใหแก
ประเทศทีเ่ ปนสมาชิกของขอตกลงนี้เทานั้น ขอที่นาสังเกตก็คือ ในป 2520 กอนที่ไทยจะลงนาม
รวมในขอตกลงวาดวยนํ้าตาลระหวางประเทศ ไทยไดขายนํ้าตาลใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถึงกวา 6 แสนตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 41 ของปริมาณนํ้าตาลสงออกของไทยในปนั้น แตหลังจาก
ที่ ไ ทยเข า รว มเป น สมาชิก ของข อตกลงระหวางประเทศดังกลาวนี้ ก็มิอาจขายนํ้ าตาลใหแก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดอีกตอไป เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนสมาชิกของ
ขอตกลงดังกลาวนี้นั่นเอง
อยางไรก็ตาม แมวาประเทศผูผลิตและประเทศผูบริโภคนํ้าตาลรายสําคัญจะรวม
เปนสมาชิกขอตกลงนํ้าตาลระหวางประเทศ แตราคานํ้าตาลก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยาง
รุนแรงมากกวาสินคาประเภทอื่นๆในตลาดโลก ความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาลในตลาดโลก
นีเ้ อง ยอมสงผลใหราคานํ้าตาลภายในประเทศไรเสถียรภาพตามไปดวย ความไรเสถียรภาพของ
ราคานําตาลภายในประเทศก็
้
สงผลตอราคาออยภายในประเทศในทวงทํานองเดียวกัน
ความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาลและออยนี้เอง นับเปนเหตุผลประการหนึ่ง
ที่ใชสนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปมีบทบาทแทรกแซงการผลิตและการคาออยและนํ้าตาล ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา ความไรเสถียรภาพดานราคายอมเปนเหตุใหรายไดของชาวไรออยไรเสถียรภาพตามไปดวย
อย า งไรก็ต าม ยั งไมมี การศึก ษาอยา งจริง จัง ว า การแทรกแซงของรัฐบาลได ชว ยลดความ
ไรเสถียรภาพของราคาออยและนํ้ าตาลภายในประเทศและความไรเสถียรภาพของรายไดของ
ชาวไรออ ยไดมากนอยเพียงใด หรือวามีสวนถาโถมใหสภาพความไรเสถียรภาพมีมากขึ้น
เหตุผลขอที่สาม ความตองการพึ่งตนเองและการปองกันการขาดแคลนนํ้าตาลภายใน
ประเทศ
ประเทศตางๆมักจะสงเสริมใหมีการผลิตนํ้าตาลภายในประเทศเพื่อใหพอเพียงแก
การบริโภค ประเทศไทยก็อาจจัดไดวาอยูในกลุมดังกลาวนี้ ความตองการพึ่งตนเองในเรื่องนํ้าตาล
และการปองกันการขาดแคลนนํ้าตาลภายในประเทศ จึงใชเปนเหตุผลในการสนับสนุนใหรัฐบาล
เขามาแทรกแซงการผลิตและการคาออยและนํ้ าตาล การแทรกแซงดังกลาวนี้มีทั้งการควบคุม
ปริมาณการผลิต การควบคุมการสงออก และการควบคุมราคานํ้าตาลภายในประเทศ
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เหตุที่รัฐบาลจํ าเปนตองควบคุมปริมาณการผลิตนั้น มักจะใชขออางวา หาก
ปลอยใหมกี ารเพาะปลูกออยอยางเสรีจนปริมาณออยลนตลาด ยอมทําใหราคาออยตกตํ่า อันเปน
เหตุใหการเพาะปลูกออยในฤดูการผลิตตอไปลดนอยลง ซึ่งจะทําใหราคาออยและนํ้าตาลแพงขึ้น
จนเปนที่เดือดรอนแกประชาชนผูบริโภค ดังนั้น รัฐบาลจึงจําตองเขาไปมีบทบาทในการกําหนด
ปริมาณการเพาะปลูกออยใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ทํานองเดียวกัน รัฐบาลจําเปนตองเขาไปควบคุมการผลิตนํ้าตาล โดยกําหนด
ปริมาณนํ้าตาลทรายขั้นตํ่าที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองความตองการภายในประเทศ มิฉะนั้น หากราคา
นําตาลในตลาดโลกสู
้
งเกินไป ก็อาจมีการสงนํ้าตาลออกไปขายตางประเทศจนเกิดภาวะขาดแคลน
นําตาลภายในประเทศ
้
และเปนที่เดือดรอนแกประชาชนโดยทั่วไป
สวนการควบคุมราคานํ้าตาลภายในประเทศ ก็เพื่อมิใหโรงงานนํ้าตาลคากําไร
เกินควร และเพื่อใหประชาชนสามารถซื้อนํ้าตาลทรายในราคาอันสมควรได
อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมมักจะชี้ใหเห็นวา แมวารัฐบาลจะควบคุม
การผลิตออยและนํ้าตาล และควบคุมราคานํ้าตาลภายในประเทศอยางเขมงวดเพียงใด การ
ควบคุมเหลานี้หาไดใหหลักประกันวา ประชาชนในประเทศจะสามารถมีนํ้ าตาลบริโภคอยาง
เพียงพอ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในป 2523 นับเปนอุทาหรณที่ดีของความขอนี้
เหตุผลขอที่ 4 ความตองการเพิ่มผลผลิต
ในรอบทศวรรษที่ผานมา ผลผลิตออยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเพิ่ม
ขึน้ จากประมาณ 6 ลานตันในปการผลิต 2514/2515 มาเปนประมาณ 30 ลานตันในปการผลิต
2524/2525 แตการเพิ่มขึ้นของผลผลิตออยดังกลาวนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายพื้นที่การ
เพาะปลูกมากกวาการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก
โดยเฉลี่ยแลว การเพาะปลูกออยในเมืองไทยใหผลผลิตตอไรประมาณ 7 ตัน
ในขณะทีฟ่ ลิปปนสได 18 ตันตอไร และออสเตรเลียได 22 ตันตอไร แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกออยในเมืองไทยยังอยูในระดับตํ่ามาก เหตุปจจัยที่ทําใหผลผลิตตอไรอยูในเกณฑตํ่า
เชนนี้ ก็เพราะออยตองอาศัยนํ้ าหลอเลี้ยงอยางมาก แตพื้นที่การเพาะปลูกออยในเมืองไทย
สวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน ปริมาณผลผลิตจึงขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศเปนสํ าคัญ
ในขณะเดียวกัน การซื้อขายออยภายในประเทศก็ยึดถือนํ้าหนักเปนเกณฑ โดยมิไดคํานึงถึงความ
หวานแมแตนอ ย ดังนั้น ชาวไรจึงมุงปลูกออยใหไดนํ้าหนัก ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อนํามาผลิตนํ้าตาล
แลว จะไดปริมาณนํ้าตาลตอออยตํ่า
หากตองการเพิ่มผลผลิตตอไร รัฐบาลจํ าเปนตองเขามาแทรกแซงดวยการทุม
การใชจายในการศึกษาวิจัยเพื่อหาพันธุออยที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรดังที่เปนอยูในเขต
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การเพาะปลูกออยแตละเขต พรอมทั้งพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกเพื่อใหประสิทธิภาพการผลิต
สูงขึ้น ตลอดจนดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายออยจากการยึดนํ้าหนักเปนเกณฑมาเปน
การยึดถือความหวานเปนเกณฑ โดยที่เกณฑใหมที่ใชนี้จักตองไมเปดชองใหฝายหนึ่งฝายใด
สามารถเอารัดอาเปรียบกันได หากรัฐบาลไมเขามาแทรกแซง การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกลาว
นีย้ อ มยากทีจ่ ะเปนไปได ในการนี้ การแทรกแซงดานการตลาดจะไมสามารถชวยเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิตไดเลย
เหตุผลขอที่หา การปกปองชาวไรออยขนาดเล็ก
ในทั ศนะของนักเศรษฐศาสตรบางทาน รัฐบาลจํ าเปนตองเขามาแทรกแซง
การผลิตและการคาออยและนํ้ าตาล ไมเฉพาะแตการกํ าหนดราคาออยเพื่อใหมีการแบงปน
ผลประโยชนที่เปนธรรมระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลเทานั้น หากทวายังตองมีบทบาท
ในการปกปองชาวไรออยขนาดเล็กอีกดวย
การซื้อขายออยในเมืองไทยเกือบทั้งหมดมีลักษณะเปนการซื้อขายโดยทําสัญญา
ผูกมัดลวงหนา สวนการซื้อขายแบบทันทีนั้นมีอยูนอยมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา โรงงานนํ้าตาลจําเปน
ตองมีออยปริมาณอันแนนอนที่จะปอนโรงงานในฤดูเปดหีบ การทําสัญญาผูกมัดลวงหนาเปน
วิธกี ารทีใ่ หหลักประกันวา โรงงานจะไดรับวัตถุดิบสําคัญในการผลิตอยางพอเพียง และการซื้อออย
โดยวิธกี ารทําสัญญาผูกมัดลวงหนาดังกลาวนี้จําตองซื้อในปริมาณมากๆ ดวยเหตุนี้เอง จึงเกิดมี
หัวหนาโควตา ขึน้ เพือ่ รวบรวมออยนําไปขายแกโรงงานนํ้าตาล
ในระบบหัวหนาโควตาดังที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ชาวไรออยขนาดเล็กไมสามารถ
ขายออยใหแกโรงงานไดโดยตรง แตตองขายผานหัวหนาโควตา หัวหนาโควตาจึงสามารถหากําไร
สวนเกินหรือคิด 'คาเชาทางเศรษฐกิจ' จากชาวไรออยขนาดเล็กไดโดยงาย การณจึงปรากฏวา
ชาวไรออยขนาดเล็กมักจะขายออยไดราคาตํ่ากวาชาวไรออยขนาดใหญ ในปจจุบันมีชาวไรออย
ขนาดเล็ก (ซึง่ มีพนื้ ที่เพาะปลูกตํ่ากวา 100 ไร) อยูประมาณรอยละ 58 ของจํานวนครัวเรือนชาว
ไรออ ยทัง้ สิน้ โดยมีพื้นที่เพราะปลูกเพียงประมาณรอยละ 15 ของพื้นที่เพาะปลูกออยทั้งหมด
บทเรียนจากบทสรุป บทสรุปจากบทเรียน
จากการพิเคราะหเหตุผลที่สนับสนุนใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซงอุตสาหกรรมออย
และนํ้ าตาลดังที่ประมวลไวขางตนนี้ เราจะตองยอมรับวา การที่รัฐบาลตองเขาไปมีบทบาท
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้เปนเรื่องที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจสนับสนุนอยูไมนอย ปญหา
พื้นฐานจะมีอยูแตเพียงวา รัฐบาลจะเขาไปมีบทบาทแทรกแซงอุตสาหกรรมดังกลาวนี้มากนอย
เพียงใด
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สํ าหรั บ ผู  ที่ ยึ ด ถื อ นโยบายเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย ม ย อ มเป น ธรรมดาอยู  เ องที่ จ ะ
ไมเห็นดวยกับการแทรกแซงของรัฐบาลมากจนเกินไป สวนผูที่ไมเชื่อถือประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลไกราคา ก็จะมีความเห็นในทิศทางตรงกันขาม
กรณีจะเปนประการใดก็ตาม การแทรกแซงของรัฐบาลควรจะกอใหเกิดสวัสดิการ
สูงสุดแกสังคม และสังคมควรจะไดรับประโยชนสุขมากกวากรณีที่มิไดมีการแทรกแซงของรัฐบาล
แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางนอยในรอบสองทศวรรษที่ผานมา ดูเหมือนจะบงชี้วา รัฐบาล
เขาไปแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลเกินกวาระดับอันเหมาะสม กลาวคือ
ประการแรก แมวารัฐบาลจะพยายามควบคุมปริมาณการผลิตออยและนํ้าตาล
ดวยวิธีนานัปการ แตรัฐบาลก็ไมสามารถแกปญหาความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาลภายใน
ประเทศได รัฐบาลมิไดสนใจศึกษาดูกวา การแทรกแซงของรัฐบาลไดชวยลดความไรเสถียรภาพ
ของราคาหรือไม
ประการที่สอง แมวา รัฐบาลจะพยายามควบคุมปริมาณการผลิตและปริมาณการ
สงออกนําตาล
้
แตการณก็ปรากฏซํ้าแลวซํ้าเลาวา มาตรการเหลานี้ไมสามารถชวยใหหลักประกัน
วา จะมีนาตาลปริ
ํ้
มาณเพียงพอแกความตองการในการบริโภคภายในประเทศ
ประการที่สาม การแทรกแซงของรัฐบาลเทาที่ผานมา หาไดมีสวนชวยคุมครอง
ผลประโยชนของชาวไรออยขนาดเล็กแตประการใดไม
ดว ยเหตุนี้ เอง การแกไขกฎหมายออยและนํ้ าตาลทรายเพียงเพื่อใหรัฐบาล
สามารถเขาไปแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายไดมากขึ้นนั้น จึงเปนเรื่องที่ควรจะไดมี
การวิเคราะหอยางละเอียดลึกซึ้ง

ตอนที่ 3 การเมืองวาดวยกฎหมายออยและนํ้าตาลทราย
พระราชบัญญัติอตุ สาหกรรมนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2504 นับเปนกฎหมายออยและ
นํ้าตาลฉบับแรกในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิกไปเมื่อมีการ
ตราพระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511
เจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2504
ไมสเู ดนชัดนัก หมายเหตุทายกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ระบุแตเพียงวา
“… โดยทีก่ ารทําไรออยที่ใชในการทํานํ้าตาลทรายและการประกอบอุตสาหกรรม
นํ้าตาลมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ และโดยที่กิจการดังกลาวจะดําเนินไปดวยดี
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จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ จํ าเป น บางประการและดว ยการได รับ การสงเคราะห ต ามควร
จึงจําตองตรากฎหมายเพื่อการนี้ …”
สวนการตราพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2511 มีวัตถุ
ประสงคที่ชัดเจนในการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกชาวไรออยและผูประกอบอุตสาหกรรม
นํ้าตาลทราย ตลอดจนควบคุมการผลิตและการคาออยและนํ้าตาล เพื่อใหกิจการดังกลาวนี้มี
เสถียรภาพ
ผลของการดํ าเนิ น นโยบายอ อ ยและนํ้ าตาลทรายของรั ฐ บาลนั บ ตั้ ง แต ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา มีสวนทํ าใหเกิดอํ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทราย
อยูไมนอย การคุมกํ าเนิดจํ านวนโรงงานนํ้ าตาลทํ าใหอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ไมมีการแขงขัน
เทาที่ควร แมวาจะมีโรงงานนํ้ าตาลจํานวน 40 โรง แตโรงงานเหลานี้เปนของนายทุนเพียง
ไมกตี่ ระกูล กลุมโรงงานนํ้าตาลที่สําคัญมีอยูเพียง 2 กลุม คือ กลุมไทยรุงเรือง และกลุมมิตรผล
ในด า นการส ง นํ้ าตาลไปขายต า งประเทศนั้ น เล า ก็ ถู ก ผู ก ขาดโดยบริ ษั ท
อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งกลุมไทยรุงเรืองสามารถยึดกุมการบริหารไวได
ในขั้นแรกการประกอบการของบริษัทดังกลาวนี้ไมสูมีปญหามากนัก ตอมาความขัดแยงในดาน
ผลประโยชนระหวางกลุมไทยรุงเรืองกับกลุมมิตรผลปรากฏชัดขึ้น ภายหลังการรัฐประหารในเดือน
พฤศจิ ก ายน 2514 กลุมมิตรผลไดพยายามผลักดันใหรัฐบาลทํ าลายการผูกขาดในกิจการ
การสงออกนํ้าตาล โดยขอจัดตั้งบริษัทสงออกขึ้นตางหาก อยางไรก็ตาม ฐานอํานาจของกลุม
ไทยรุ  ง เรื อ งในรั ฐ บาลถนอม-ประภาสมั่ น คงดุ จ หิ น ผา ความพยายามของกลุ  ม มิ ต รผลจึ ง ไร
สัมฤทธิ์ผลโดยสิ้นเชิง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ซึ่งนํ ามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลถนอม-ประภาส มีผลในการทําลายฐานอํานาจทางการเมืองของกลุมไทยรุงเรือง ดวยเหตุ
นี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา ความพยายามในการทําลายอํานาจผูกขาดในการ
สงออกนํ้าตาลของบริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัด ประสบความสําเร็จ การ
กอตัง้ บริษทั คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด ของกลุมมิตรผล ทําใหกิจการสงออกนํ้าตาลแปรสภาพจาก
การผูกขาดโดยผูสงออกรายเดียวมาเปนการผูกขาดโดยผูสงออกสองราย หากพิจารณาในแงของ
ประชาชนโดยสวนรวม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้หาไดมีผลในการเพิ่มพูนสวัสดิการของสังคม
แตประการใดไม เพราะการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
ยังคงตกแกเหลือบฝูงเดิม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 มีผลกระทบอยางมากตอ
อุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทราย เพราะไมเพียงแตอํ านาจผูกขาดในการสงออกของกลุม
ไทยรุงเรืองจะถูกกลุมมิตรผลขอแบงปนไปเทานั้น หากทวายังมีสวนชวยใหชาวไรออยสามารถ
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รวมกลุม กันอยางเหนียวแนนมากยิ่งขึ้นอีกดวย การเปลี่ยนแปลงในประการหลังนี้ ทําใหเกิดความ
พยายามที่จะปฏิรูประบบการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ความ
พยายามดังกลาวนี้เกิดจากกลุมชาวไรออยและขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกัน
การดําเนินการแกไขกฎหมายออยและนํ้าตาลทราย เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการ
แบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ มีมาตั้งแตป 2517 แตก็มีอันตองลมเหลวลงทุกครั้ง
การตอตานที่สํ าคัญมาจากกลุมไทยรุงเรืองและผูมีประโยชนในบริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาลแหง
ประเทศไทย จํากัด ทั้งนี้ปรากฏวา ผูมีผลประโยชนดังกลาวนี้มีตําแหนงเปนกรรมการในคณะ
กรรมการกฤษฎีกาดวย และเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา เมื่อรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511 ผานเขาไปพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกาคราใด
ก็มอี ันตองถูก 'แชเข็ง' จนแหงไปในที่สุดครานั้น
ในป 2521 กระทรวงอุตสาหกรรมในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
พยายามเข็นรางพระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2521 แตก็ตองประสบการตอตานทั้งจากกลุม
ไทยรุง เรืองและกลุมมิตรผล ทั้งนี้เพราะเหตุวา รางกฎหมายดังกลาวนี้มีบทบัญญัติใหยุบทั้งบริษัท
อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัด และบริษัท คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด โดยรัฐบาล
จะจัดตั้งบรรษัทนํ้ าตาลทรายแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อจําหนายนํ้าตาลทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และเปดโอกาสใหกลุมชาวไรออยและกลุมโรงงานนํ้าตาลเขารวมถือหุนดวย ขณะเดียวกัน
ก็จ ะมี ก ารจัดตั้งสภานํ้ าตาลทรายแหงชาติขึ้น เพื่อทํ าหนาที่ควบคุมการผลิตออยและนํ้ าตาล
กําหนดราคาออยและนํ้าตาล และกําหนดนโยบายดานอื่นๆ
แรงคัดคานจากกลุมโรงงานนํ้าตาลทําใหกระทรวงอุตสาหกรรมจําตองแกไขราง
พระราชบัญญัตนิ าตาลทราย
ํ้
พ.ศ. 2521 เสียใหม คราวนี้แนวความคิดวาดวยบรรษัทนํ้าตาลแหง
ประเทศไทยถูกละทิ้งไป โดยมิไดแตะตองบริษัทผูสงออกนํ้าตาลที่มีอยูเดิมแมแตนอย อยางไร
ก็ตาม แมวากระทรวงอุตสาหกรรมจะประนีประนอมผลประโยชนกับกลุมโรงงานนํ้าตาลมาก
ถึ ง เพี ย งนี้ แต ก็ ยั ง มี ผู  ไ ม ป ระสงค ที่ จ ะให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใดๆในอุ ต สาหกรรมออยและ
นํ้าตาลทราย รางกฎหมายฉบับนี้จึงถูก 'เตะถวง' และคณะกรรมการกฤษฎีกาชวยทําแทงให
เสร็จสรรพ
บทเรี ย นจากความพยายามในการแก ไ ขกฎหมายอ อ ยและนํ้ าตาลที่ ผ  า นมา
ในอดีต ทําใหนายจิรายุ อิศรางกูรฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลเปรม 2
และเปรม 3 ดําเนินการเรื่องนี้อยางระมัดระวังและมีลักษณะประนีประนอมอยางยิ่งยวด บทเรียน
จากอดีตสอนใหรูวา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายออยและนํ้าตาลทรายจะไมสามารถสําเร็จลุลวงได
หากมิ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบทั้ ง จากกลุ  ม ชาวไร อ  อ ยและกลุ  ม โรงงานนํ้ าตาล ด ว ยเหตุ นี้ เ อง
ความพยายามที่จะนําระบบ 70 : 30 มาใชเปนหลักในการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรม
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ออยและนําตาล
้
จึงเริ่มตนดวยการดึงกลุมชาวไรออยใหเขามารับรู และผูที่เขาไปมีสวนรวมในการ
ผลักดันรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 มาตั้งแตตน ก็คือ นายประสาน
โอภาสปกรณกิจ เลขาธิการสมาคมชาวไรออย เขต 7
ในดานกลุมโรงงานนํ้าตาลนั้น ในชั้นแรก นายจิรายุพยายามดึงทั้งกลุมมิตรผล
และกลุมไทยรุงเรืองเขามารวมแกไขกฎหมายออยและนํ้าตาลทรายดวย แตกลุมไทยรุงเรืองแสดง
ทีทา ตอตานนโยบายของรัฐบาล อันมีผลผลักดันใหนายจิรายุตองอิงอยูกับกลุมมิตรผล โดยกลุม
ไทยรุง เรืองกลับถูกโดดเดี่ยว ดังจะเห็นวา ในการจัดตั้งบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2525 นายจิรายุไมเพียงแตจะผลักดันใหนายแสง สงวนเรือง มิตรสนิทใหดํารง
ตําแหนงผูจ ดั การบริษัทดังกลาวเทานั้น หากยังยอมรับนายอํานวย ปะติเส จากบริษัท คาผลผลิต
นําตาล
้
จํากัด ในสังกัดกลุมมิตรผล ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูจัดการอีกดวย
การโดดเดี่ ย วกลุ  ม ไทยรุ  ง เรื อ งย อ มทํ าให ก ลุ  ม นายทุ น ดั ง กล า วนี้ ไ ม พึ ง พอใจ
เปนอยางมาก กลุมไทยรุงเรืองถึงกับประกาศขายโรงงานนํ้าตาลในเครือจํานวน 11 โรง พรอมทั้ง
ดึงพลเอกไพจิตร สมสุวรรณไปเปนเกราะกําบัง ซึ่งสรางความยุงยากใจแกนายจิรายุเปนอันมาก
ขณะเดียวกัน นายโอสถ โกศิน ผูมีผลประโยชนในบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย
จํากัด ถึงกับออกปากวิพากษวิจารณรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2525 (ฉบับ
รางเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2525) วามีลักษณะยิ่งกวากฎหมายของคอมมิวนิสต
ความพยายามในการนําระบบ 70 : 30 มาใชในการแบงปนผลประโยชนใน
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย จึงประสบการตอตานและขัดขวางจากกลุมไทยรุงเรืองและผูมี
ผลประโยชนในบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศทไย จํากัด โดยที่กลุมมิตรผลและผูมี
ผลประโยชนในบริษัท คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด มิไดคัดคาน ทั้งเนื่องจากรัฐบาลดึงไวเปนพวกนั้น
เอง โดยที่มีวิญญาณแหงความเปนสัตวเศรษฐกิจมิไดแตกตางกัน
การขัดขวางของกลุมไทยรุงเรืองไดรับการตอบโตอยางเฉียบพลัน เมื่อรัฐบาล
ร ว มกั บ กลุ  ม ชาวไร อ  อ ยและกลุ  ม มิ ต รผลพากั น ตบเท า เข า ไปยึ ด กุ ม การบริ ห ารของบริ ษั ท
อุตสาหกรรมนําตาลแห
้
งประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนองคกรสําหรับการสงออกนํ้าตาลของกลุมไทย
รุงเรือง การยึดกุมดังกลาวนี้เปนไปอยางงายดาย ทั้งนี้เนื่องจากทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชยตา งถือหุนในบริษัทดังกลาวนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนหุน คิดเปนประมาณ
รอยละ 36 ของจํานวนหุนทั้งสิ้น เมื่อรวมกับกลุมผูถือหุนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูถือหุน
ที่เปนสถาบันการเงิน การโคนลมกลุมไทยรุงเรืองในบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย
จํากัด จึงสําเร็จลุลวงดวยดี อันเปนเหตุใหนายบรรเจิด ชลวิจารณตองออกจากตําแหนงผูจัดการ
บริษทั ดังกลาวนี้ และนายสุนทร โภคาชัยพัฒนจากกลุมมิตรผล เขาดํารงตําแหนงแทน

24
ไมตองสงสัยเลยวา บรรดาผูที่เคยมีผลประโยชนในบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาล
แหงประเทศไทย จํากัด มาแตดั้งเดิม จะไมนอนเลียแผลดวยความเคียดแคน แตไมมีใครทราบ
แนชดั วา การกอหวอดของชาวไรออยเขต 7 กอนหนาที่สภาผูแทนราษฎรจะพิจารณารางพระราช
บัญญัตอิ อ ยนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 เพียงไมถึงสองสัปดาหนั้นเปน
ฝ มื อ การปลุ ก ป  น ของกลุ  ม ไทยรุ  ง เรื อ งและผู  ที่ สู ญ เสี ย ผลประโยชน จ ากนโยบาย 70 : 30
หรือไม?
ผูใกลชิดวงการออยและนํ้าตาลหลายตอหลายทานเชื่อวา การกอหวอดคัดคาน
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ของชาวไรออยเขต 7 สวนหนึ่งเปนปฏิกิริยา
ตอบโตตอความไมแจมชัดของระบบการแบงปนผลประโยชนในรางกฎหมายดังกลาว และอีก
สวนหนึง่ เกิดจากการกระพือความไมพอใจของกลุมผูสูญเสียผลประโยชนจากนโยบาย 70 : 30
ทายที่สุด การชุมนุมคัดคานของชาวไรออยเขต 7 ผสมผสานกับมรสุมแหงใบปลิว ทําใหนาย
ประสาน โอภาสปกรณกิจ ตองลาออกจากตําแหนงเลขาธิการสมาคมชาวไรออยเขต 7 แตไมมีใคร
ทราบแนวา การพนจากตําแหนงของนายประสานไดกอใหเกิดความหฤหรรษแกกลุมไทยรุงเรือง
มากนอยเพียงใด
กระแสการคัดคานรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 มิได
มาจากกลุมไทยรุงเรืองและผูที่เคยมีผลประโยชนในบริษัท อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํากัด
เทานั้น หากทวายังมาจากนายทุนอุตสาหกรรมอื่นๆดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ตลอดระยะเวลา
ระหวางป 2524 - 2526 ซึ่งราคานํ้าตาลในตลาดโลกมีแนวโนมลดลงนั้น รัฐบาลยังคงตรึงราคา
นําตาลทรายภายในประเทศไว
้
ในระดับเดียวกับป 2523 ผลก็คือ ประชาชนชาวไทยตองซื้อนํ้าตาล
ทรายในราคาสูงกวาราคาซื้อขายในตลาดโลก อุตสาหกรรมที่ตองใชนํ้าตาลเปนวัตถุดิบสําคัญ
ตางพากันสูญเสียผลประโยชนจากนโยบายของรัฐบาลดังกลาวนี้
ในบรรดานายทุนอุตสาหกรรมที่แสดงการคัดคานนโยบายออยและนํ้าตาลของ
รัฐบาลอยางกระจางชัด ผูที่ยืนอยูแถนหนาสุดก็คือ นายพงส สารสิน บุคคลสําคัญในพรรค
กิจสังคมซึ่งมีผลประโยชนในอุตสาหกรรมนํ้าอัดลม ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ที่รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 เกือบถูกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทําแทง
เนือ่ งจากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลในสังกัดพรรคกิจสังคมแสดงอาการคัดคาน
หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2526 พาดหัวขาววา
“แฉพงส-บุญเทง กอศึกนํ้าตาลอีก”
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2526 เสนอบทวิเคราะหเรื่อง “พรรค
กิจสังคมเปดโปงตนเองกรณีออยและนํ้าตาล”

25
แรงกดดันจากพรรคกิจสังคมทําใหนายจิรายุจําตองประนีประนอม โดยโอนออน
ใหผลประโยชนแกกลุมนายทุนอุตสาหกรรมที่ตองใชนํ้ าตาลเปนวัตถุดิบมากขึ้น หนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2526 รายงานขาววา
“จิรายุหยาศึกนํ้าตาล นัดพบพงสครึ่งทาง”
สาระสํ าคัญของขาวดังกลาวนี้ก็คือ นายจิรายุไดสั่งการใหสํานักงานกลางจัด
จําหนายนํ้าตาลทรายขายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาขายนํ้าตาลทรายขาวในราคา
พิเศษแกการผลิตเพื่อการสงออก การพบกันครึ่งทางดังกลาวนี้ดูเหมือนจะไดผลอยางนาชื่นชม
เพราะบรรดารัฐมนตรีในสังกัดพรรคกิจสังคม ซึ่งเคยแสดงอาการคัดคานรางพระราชบัญญัติออย
และนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 ตางพากันนิ่งเงียบประดุจหนึ่งอมสากอยูเต็มปาก
ดั ง นี้ เราจะเห็ น ไดว  า เสน ทางในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ตองอาศัย
ความมานะพยายามของนายจิรายุมากเพียงใด และประชาชนผูบริโภคตองเสียสละมากเพียงใด
ในการบริโภคนํ้าตาลในราคาสูงกวาราคาในตลาดโลก ในขณะที่นายทุนอุตสาหกรรมพากันตีปก
ที่สามารถซื้อนํ้าตาลทรายขาวในราคาพิเศษได และในขณะที่นายทุนนํ้าตาลกลุมมิตรผลกําลัง
เสพสุขจากผลพวงของนโยบาย 70 : 30 เนือ่ งจากสามารถยึดกุมการบริหารบริษัท ออยและ
นํ้าตาลไทย จํากัดได โดยที่ประโยชนที่ชาวไรออยจะไดรับจากนโยบายดังกลาวนี้ยังไมปรากฏ
แนชัด

ตอนที่สี่
บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526
ในบรรดากฎหมายออยและนํ้าตาลทรายที่เคยมีมาในประเทศไทยทั้งหมด ราง
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 นับเปนฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
มากทีส่ ดุ หากรางกฎหมายฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหตราเปนกฎหมาย รัฐบาลจะมี
บทบาทในการแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายอยางชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
หากพิ จ ารณาพั ฒ นาการของกฎหมายอ อยและนํ้ าตาลทราย โดยย อนไปดู
พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2504 เราจะพบวา รัฐบาลเขาไปแทรกแซง
อุตสาหกรรมดังกลาวนี้เฉพาะในดานการกําหนดปริมาณสูงสุดของการผลิตนํ้าตาลทราย การ
กําหนดราคาออยขั้นตํ่า การกําหนดราคานํ้าตาลทรายขั้นสูง และการกําหนดฤดูหีบออย พรอมกัน
นัน้ ก็มีการจัดตั้ง กองทุนสงเคราะหอตุ สาหกรรมนํ้าตาลทราย โดยเก็บเงินสงเคราะหจากผูผลิต
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นํ้าตาลตามปริมาณนํ้าตาลที่ผลิตไดและตามอัตราเงินสงเคราะหที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
สวนผูท อี่ ยูใ นขายที่จะไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุนดังกลาวนี้ ก็คือ ชาวไรออยในเขตการเพาะ
ปลูกออยทีก่ าหนดโดยกระทรวงอุ
ํ
ตสาหกรรม ผูผลิตนํ้าตาลทราย และผูสงนํ้าตาลทรายออกนอก
ราชอาณาจักร
พระราชบัญญัตินํ้าตาลทราย พ.ศ. 2511 ซึ่งออกมาใชแทนพระราชบัญญัติ
อุตสาหกรรมนํ้าตาล พ.ศ. 2504 มิไดใหอํานาจรัฐบาลในการแทรกแซงอุตสาหกรรมออยและ
นํ้ าตาลทรายมากนั ก เนื่ อ งจากมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการส ง เสริ ม และให ค วามช ว ยเหลื อ
อุตสาหกรรมดังกลาวนี้เฉพาะในทางวิชาการและเศรษฐกิจเทานั้น มาตรการในการแทรกแซงของ
รัฐบาลยังคงเหมือนพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2504 ในสาระสําคัญ
แตรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 กลับใหอํานาจแก
รัฐบาลในการแทรกแซงดานตางๆอยางกวางขวาง นับตั้งแตการควบคุมการปลูกออย การควบคุม
การผลิตนําตาล
้
การควบคุมการคาออยและนํ้าตาล การควบคุมราคาออยและนํ้าตาล การควบคุม
การสงออกนําตาล
้
เปนตน เหตุที่เปนเชนนี้ ก็เพราะกฎหมายฉบับนี้กําหนดเปาหมายไวกวางขวาง
กวาเดิม กลาวคือ
(1) เพือ่ จัดระเบียบอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
(2) เพือ่ ใหทงั้ ชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลมีสวนรับรูปญหาและรวมมือกับทาง
ราชการ
(3) เพือ่ ควบคุมดูแลการผลิตออย การผลิตนํ้าตาลทราย การจําหนายนํ้าตาล
ทั้งภายในและตางประเทศ อันจะมีผลถึงการจัดสรรเงินรายไดระหวางฝายชาวไรออยกับโรงงาน
นํ้าตาล
(4) เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนผูบริโภค
(5) เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย และสรางเสถียรภาพแก
อุตสาหกรรมนี้
แทรกแซง : มาตรการในการแทรกแซง
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ไดใหอํานาจแกรัฐบาล
ในการแทรกแซงกระบวนการผลิตและการคาออยและนํ้าตาลทรายทุกๆขั้นตอนของกระบวนการ
ดังกลาวนี้
(1) การควบคุมการเพาะปลูกออย
การควบคุมาการเพาะปลูกออยเริ่มตนตั้งแตการกําหนดเขตการเพาะปลูก
ออย ทั้งนี้เพราะเชื่อวา พื้นที่บางสวนมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเพาะปลูกออย แตไม
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เหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆ และมีพื้นที่บางสวนที่เหมาะแกการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆ
ยิ่งกวาการเพาะปลูกออย อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายฉบับนี้จะมิไดมีบทลงโทษชาวไรออย
ทีเ่ พาะปลูกออยนอกเขตฯ แตก็มีมาตรการอื่นๆที่จะใชกํากับใหการควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกออย
เปนไปอยางมีประสิทธิผล อาทิเชน การจดทะเบียนชาวไรออย และการควบคุมการคาออย ฯลฯ
การจดทะเบียนชาวไรออยนับเปนมาตรการสํ าคัญที่จะปองกันการขยายพื้นที่
การเพาะปลูกออยและปริมาณการผลิตออยจนเปนเหตุใหออยลนตลาด นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังตองการใชมาตรการดังกลาวนี้ในการปองกันมิใหผูที่มิไดมีอาชีพชาวไรออยแหกันมาเพาะปลูก
ออยในยามที่ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกแพงขึ้น เพราะประสบการณในอดีตเคยปรากฏแลววา
เมื่อราคานํ้าตาลในตลาดโลกอยูในระดับสูง บรรดาพอคานายทุนในจังหวัดที่มีการเพาะปลูกออย
ตางพากันลงทุนเพาะปลูกออยเปนการใหญ อันเปนเหตุใหราคาออยในปตอมาตกตํ่าลงอยางนา
ใจหาย และเป น เหตุ ใหรัฐบาลไมส ามารถควบคุม ปริ มาณการเพาะปลูกออยใหอยูในระดับ
อันเหมาะสม ดวยเหตุนี้เอง จึงตองมีการจดทะเบียนชาวไรออย และมีบทลงโทษชาวไรออยที่มิได
จดทะเบียน
ดังไดกลาวแลววา การซื้อขายออยในปจจุบัน (2526) ยึดถือนํ้าหนักของออยเปน
เกณฑ โดยมิไดพิจารณาถึงความหวานของออยแมแตนอย กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุงหมายประการ
หนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจารีตการซื้อขายออยดังกลาวนี้ โดยใหยึดถือความหวานของออยแทนนํ้า
หนัก ดวยเหตุนเี้ อง จึงมีมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมพันธุออยที่เพาะปลูกเพื่อใหเหมาะแกสภาพ
ของดินและสภาพทางภูมิศาสตรของทองถิ่นตางๆ
การควบคุมปริมาณการเพาะปลูกออยนับเปนมาตรการสําคัญที่จะปองกันมิให
อ อ ยล น ตลาด กฎหมายฉบั บ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ว  า ชาวไร อ  อ ยจะตองผลิตออ ยตามปริมาณที่
คณะกรรมการออยกําหนด ในกรณีที่การผลิตออยมีปริมาณสูงหรือตํ่ากวาที่คณะกรรมการกําหนด
จะตองดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หากฝาฝนจะตองถูกปรับ นอกจากนี้
กฎหมายยังบังคับใหชาวไรออยตองรายงานปริมาณออยที่จะสงใหแกหัวหนากลุมชาวไรออยและ
โรงงานนําตาล
้
หากฝาฝนจะตองถูกปรับเชนเดียวกัน
(2) การควบคุมการคาออย
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ยังคงยอมรับระบบ
หัวหนาโควตาซึ่งมีมาแตดั้งเดิม แตรัฐบาลไดยื่นมือเขามาควบคุม โดยกําหนดใหหัวหนาโควตา
หรือทีก่ ฎหมายฉบับนีเ้ รียกวา “หัวหนากลุมชาวไรออย” จะตองจดทะเบียน มิฉะนั้นจะมีความผิด
ตามกฎหมาย
กฎหมายฉบั บ นี้ มี เ จตนารมณ ที่ จ ะควบคุ ม ปริ ม าณการค า อ อย การควบคุ ม
ดังกลาวนี้กระทําโดยการกําหนดปริมาณออยที่หัวหนากลุมชาวไรออยแตละคนสามารถขายใหแก
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โรงงานได นอกจากนี้ ยังบังคับใหหัวหนากลุมชาวไรออยตองรายงานปริมาณออยที่รวบรวม
จากชาวไรออ ย และปริมาณออยที่จัดสงใหแกโรงงานนํ้าตาล การฝาฝนขอกําหนดเหลานี้ลวนแลว
แตมีบทลงโทษทั้งสิ้น
นอกจากนี้ กฎหมายยังมีเจตนารมณที่จะหามมิใหมีการคาออยขามเขต ทั้งนี้
เพราะไดกํ าหนดบทลงโทษชาวไรออยที่ขายออยซึ่งตนมิไดผลิตใหแกโรงงานหรือหัวหนากลุม
ชาวไรออย และมีบทลงโทษหัวหนากลุมชาวไรออยที่ขายออยที่ชาวไรออยในกลุมตนมิไดผลิต
ใหแกโรงงาน นัยสํ าคัญของบทลงโทษดังกลาวนี้ ก็เพื่อที่จะปรามมิใหมีการนํ าออยขามเขต
การเพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อใหการควบคุมปริมาณการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิผลนั่นเอง
สวนการกําหนดราคาออยที่โรงงานนํ้าตาลรับซื้อ แทนที่จะใชวิธีการเจรจาตอรอง
ระหวางกลุมชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลดังที่เคยเปนมา ก็กลับหันมากําหนดสูตรในการคํานวณ
โดยพิจารณาจากรายรับสุทธิจากการขายนํ้าตาล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และปริมาณ
ออยทีผ่ ลิตได รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กลาวไวแลวในภาคที่หนึ่งของบทความนี้ จะไมกลาวซํ้า
ในที่นี้
(3) การควบคุมการผลิตนํ้าตาล
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ใหอํานาจรัฐบาล
ในการกําหนดฤดูการหีบออยและอัตราการหีบออยปกติตอวัน ทั้งนี้โรงงานนํ้าตาลจะตองไมเปด
การหีบออยและปดการหีบออยกอนวันที่คณะกรรมการนํ้าตาลทรายกําหนด นอกจากนี้ ในกรณีที่
มีความจําเปน คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายอาจสั่งใหโรงงาน
ผลิตนําตาลทรายเพิ
้
่มได ในกรณีเหลานี้หากโรงงานนํ้าตาลฝาฝน จะไดรับโทษตามกฎหมาย
มาตรการในการควบคุมการผลิตนํ้ าตาลที่สําคัญอีกมาตรการหนึ่ง ก็คือ การ
ควบคุมปริมาณ ชนิด และคุณภาพของนํ้าตาลที่ผลิต ในการนี้ โรงงานนํ้าตาลจะตองรับซื้อออย
จากชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด มิฉะนั้นจะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมาย ความเขมงวดในการควบคุมดังกลาวนี้ สวนหนึ่งก็เพื่อที่จะไดทราบปริมาณ
อ อ ยที่ ผ ลิ ต ได แ ละปริ ม าณนํ้ าตาลที่ จ ะออกสู  ต ลาด ซึ่ ง มี ค วามสํ าคั ญ ในการประมาณการ
ผลประโยชนที่จะแบงปนกันระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลในภายหลัง อีกสวนหนึ่งก็เพื่อ
ทีจ่ ะไดมหี ลักประกันวาจะมีนํ้าตาลทรายปริมาณมากพอแกการบริโภคภายในประเทศ
(4) การควบคุมการคานํ้าตาลทราย
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ อ  อ ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2526 กํ าหนดให มี
คณะกรรมการควบคุมการจําหนายนํ้าตาลทราย โดยมีหนาที่ควบคุมการคานํ้าตาลทราย แมวา
กฎหมายฉบับนี้จะมิไดกลาวถึงสํ านักงานกลางจัดจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขาว แตก็เปนที่เขาใจ
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กันวา ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช สํานักงานดังกลาวนี้จะยังคงมีบทบาทตอไป
กลาวคือ ควบคุมการจัดจําหนายนํ้าตาลทรายขาวภายในประเทศ การจัดระบบสํานักงานกลาง
จัดจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขาวดังกลาวนี้ ก็เพื่อที่จะตรวจสอบดูวา โรงงานนํ้าตาลปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลิตนํ้าตาลทรายใหเพียงพอแกความตองการภายใน
ประเทศหรือไม
ดวยเหตุนี้เอง จึงไมประหลาดใจที่จะพบวา รางพระราชบัญญัติออยและ
นําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 มีบทบัญญัติควบคุมโรงงานนํ้าตาลอยางเขมงวด กลาวคือ หามมิให
โรงงานนํ้ าตาลขนยายนํ้ าตาลที่ผลิตไดออกนอกโรงงาน นอกจากขนยายตามระเบียบที่คณะ
กรรมการนํ้าตาลทรายกํ าหนด ทั้งจะตองเก็บรักษานํ้ าตาลทรายที่ผลิตได ณ ที่ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนตองรายงานปริมาณนํ้าตาลทรายที่ผลิต เก็บรักษา
ขนยาย สงมอบ และคงเหลือเปนรายเดือน ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด หากโรงงานนํ้าตาลฝาฝนบทบัญญัติเหลานี้จะตองถูกลงโทษตามกระบิลเมือง
กฎหมายฉบับนีย้ ังมีบทบัญญัติอีกดวยวา เมื่อคณะกรรมการควบคุมการจําหนาย
นํ้าตาลทรายสั่งใหโรงงานนํ้าตาลใดจัดสงนํ้าตาลใหแกผูซื้อรายใด โรงงานนํ้าตาลจะตองปฏิบัติ
ตาม มิฉะนัน้ อาจถูกลงโทษได บทบัญญัติดังกลาวนี้เองมีนัยสําคัญวา กฎหมายมีเจตนารมณที่จะ
ใหสํานักงานกลางจัดจํ าหนายนํ้ าตาลมีบทบาทในการจัดจําหนายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ
ตอไป
กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติโดยชัดเจนในเรื่องการหามมิใหนําเขานํ้ าตาลจาก
ตางประเทศ แตก็เปดชองใหคณะกรรมการควบคุมการจําหนายนํ้าตาลมีอํานาจในการนําเขาได
(5) การควบคุมการสงออก
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ อ  อ ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2526 กํ าหนดให มี
“คณะกรรมการควบคุมการสงออกนํ้าตาลทราย” โดยใหมีหนาที่หลักในการควบคุมการสงออก
ผูที่ตองการสงนํ้าตาลทรายไปขายตางประเทศจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดังกลาวนี้
นอกจากนี้ ในกรณีจําเปน คณะกรรมการฯจะกําหนดปริมาณ ราคา และระยะเวลาสําหรับการ
สงออกดวยก็ได การสงออกนํ้าตาลทรายไมตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
กองทุนออยและนํ้าตาลทราย
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 กําหนดใหมี “กองทุนออย
และนํ้าตาลทราย” โดยมีเงินทุนจากแหลงตางๆ ดังนี้
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(1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและนํ้าตาลทราย ซึ่งเก็บจาก
ชาวไรออยตามปริมาณออยที่สงใหแกโรงงานนํ้าตาล และเก็บจากโรงงานนํ้าตาลตามปริมาณ
นําตาลที
้
่ผลิตได
(2) เบี้ยปรับจากผูที่ฝาฝนระเบียบและประกาศของคณะกรรมการออยและ
นําตาลทราย
้
(3) กําไรจากการคานํ้าตาลทราย ทั้งนี้กฎหมายกําหนดไววา รายไดสุทธิจากการ
คานํ้าตาลทราย เมื่อหักคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นสุดทายแลว
เหลือเทาใด โรงงานนํ้าตาลจะตองสงมอบใหแกกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
(4) ดอกผลของกองทุน
(5) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(6) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(7) เงินอื่นๆที่ตกแกกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนออยและนํ้ าตาลทรายจะมีบทบาทสํ าคัญในดานการสงเสริมการ
ศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการผลิตและการจําหนายออยและนํ้าตาลทราย ตลอดจนรักษาเสถียรภาพ
ของราคานํ้าตาลทรายที่บริโภคภายในประเทศ และเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล
ทรายโดยสวนรวม
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในการวิเคราะหผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการบังคับใชรางพระราชบัญญัติ
ออยและนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 เราจะแยกพิจารณาผลกระทบออกเปน 4 ประเภท คือ
(1) ผลกระทบที่ มี ต  อ การแบ ง ป น ผลประโยชน ใ นอุ ต สาหกรรมอ อ ยและ
นํ้าตาล
(2) ผลกระทบอันเกิดจากการควบคุมการผลิต
(3) ผลกระทบที่มีตอเสถียรภาพของราคาออยและนํ้าตาลทราย
(4) ผลกระทบที่มีตอสวัสดิการสังคม
(1) ผลที่มีตอการแบงปนผลประโยชน
แมวา รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 จะรางขึ้นบนหลักการ
ของนโยบาย 70 : 30 กลาวคือ ชาวไรออยควรจะไดรับผลประโยชนรอยละ 70 และโรงงานนํ้าตาล
ควรจะไดรบั ผลประโยชนรอยละ 30 ของผลประโยชนทั้งหมดในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
แตเปนเรื่องนาประหลาดใจที่ไดพบวา รางกฎหมายฉบับนี้มิไดมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราใด
ที่ระบุถึงสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาล จึงเปนที่เขาใจ
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กันวา การกําหนดสัดสวนดังกลาวนี้จะกระทําดวยการประกาศกฎกระทรวงหรือกฎหรือระเบียบ
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการอ
ํ
อยและนํ้าตาลทราย
การที่กฎหมายมิไดกํ าหนดสัดสวนแหงผลประโยชนขั้นตํ่าที่ชาวไรออยพึงไดรับ
ไมเพียงแตจะทําใหชาวไรออยขาดหลักประกันในเรื่องรายไดเทานั้น หากทวายังเปดโอกาสใหการ
กํ าหนดสั ด ส ว นดั ง กล า วนี้ ขึ้ น อยู  กั บ การตอ รองระหวา งชาวไรอ อ ยกั บ โรงงานนํ้ าตาลอีก ดว ย
ความตองการที่จะนํานโยบาย 70 : 30 มาใชเพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางชาวไรออยกับ
โรงงานนํ้ าตาลในการกํ าหนดราคาออยที่โรงงานนํ้าตาลรับซื้อในแตละป จึงหาไดมีสัมฤทธิผล
แตประการใดไม เพราะจุดแหงความขัดแยงจะแปรเปลี่ยนจากการตอรองเพื่อการกําหนดราคา
รับซื้อออย มาเปนการตอรองเพื่อกําหนดสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชน ทั้งนี้เพราะเหตุวา
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงหรือระเบียบตางๆ เปนเรื่องที่กระทําไดงายกวาการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติ
หากการตอรองเพื่อกําหนดราคาออยกอนฤดูการผลิต 2525/2526 ถูกถือเปน
ความวุน วาย การตอรองเพื่อกําหนดสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชนก็จะสราง 'ความวุนวาย'
ไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้เรื่องที่จะตอรองกันมิไดมีเฉพาะแตสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชน
เทานัน้ หากยังมีประเด็นเกี่ยวกับความหมายของ “ผลประโยชน” อีกดวย ในการทดลองใชระบบ
70 : 30 ในปการผลิต 2524/2525 สิ่งที่นํามาแบงปนกันระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลก็คือ
รายรับสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลทรายดิบและนํ้ าตาลทรายขาว โดยมิไดนํารายไดจากการ
จําหนายกากนําตาลและผลพลอยได
้
อื่นๆมาแบงปนกัน ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา เมื่อกฎหมาย
เปดชองใหมีการตอรองในเรื่องการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทราย
ไดเชนนี้ กลุมชาวไรออยยอมจะไมรีรอที่จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับรายไดจากการจํ าหนาย
กากนํ้าตาลและผลพลอยไดอื่นๆขึ้นมาตอรอง เมื่อเปนเชนนี้ ความวุนวายอันเกิดจากการตอรอง
ก็จะมีไมนอยกวาระบบที่เปนอยูเดิม ดวยเหตุนี้เอง ระบบ 70 : 30 ภายใตรางพระราชบัญญัติออย
และนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 จึงไมสามารถบรรเทาความตึงเครียดอันเกิดจากการตอรองระหวาง
ชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลได
ทางออกของปญหาขางตนนี้ก็คือ ควรจะแกไขรางพระราชบัญญัติออยและ
นําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 โดยมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราใดที่กําหนดสัดสวนขั้นตํ่าของรายรับ
สุทธิจากการจํ าหนายนํ้ าตาลทรายดิบและนํ้ าตาลทรายขาวที่ชาวไรออยพึงไดรับ ทั้งนี้โดยมี
คํานิยามทีช่ ดั เจนวา รายรับสุทธิดังกลาวนี้รวมรายไดจากการจําหนายกากนํ้าตาลและผลพลอยได
อื่นๆ หรือไม
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แตการแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายภายใตระบบ
70 : 30 ในตัวของมันเอง ก็มีปญหาอยูหานอยไม เพราะระบบดังกลาวนี้แมจะแลดูเปนธรรม แตก็มี
ชองโหวจานวนมากที
ํ
่ทําใหชาวไรออยสูญเสียผลประโยชนอันพึงไดไดโดยงาย
ดังไดกลาวแลววา บรรดาออยที่ผลิตไดในปหนึ่งๆจะจัดสรรเปนโควตาการผลิตไว
3 สวน คือ
(1) โควตา ก. ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลทรายขาวเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศ จํานวน 6.5 แสนตัน
(2) โควตา ข. ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลดิบเพื่อการสงออกของสวนกลางปละ
600,000 ตัน โดยผานบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย
(3) โควตา ค. ไดแก โควตาการผลิตนํ้าตาลดิบเพื่อการสงออกของบริษัทสงออก
2 บริษทั อันไดแก บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลแหงประเทศไทย จํากัด และ
บริษัท คาผลผลิตนํ้าตาล จํากัด
เมื่อพิจารณาการจัดสรรโควตาการผลิตดังกลาวนี้ เราจะพบวามีชองโหวที่ทําให
รายรับสุทธิที่จะนํ ามาแบงปนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาลตํ่ ากวาที่ควรจะเปนอยูมาก
กลาวคือ
ประการแรก โดยเหตุทรี่ ายรับสุทธิที่จะนํามาแบงปนผลประโยชนกันนั้น รวมเอา
รายรับสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลทรายขาวภายในประเทศ จึงกําหนดใหโรงงานนํ้าตาลขายผาน
สํ านักงานกลางจัดจํ าหนายนํ้ าตาลทรายขาว ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบปริมาณนํ้ าตาลทรายขาว
ที่ จํ าหน า ยภายในประเทศทั้ งหมดได แตโ รงงานนํ้ าตาลมีเ หตุจูง ใจที่ จ ะลัก ลอบขายนํ้ าตาล
ทรายขาว โดยไมผา นสํานักงานกลางจัดจําหนายนํ้าตาลทรายขาว ทั้งนี้เพราะเหตุวา การลักลอบ
ขายนํ้าตาลทรายขาวเอง โรงงานนํ้าตาลจะไดรับผลประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยไมตองแบง
ปนใหชาวไรออย แรงจูงใจในการลักลอบขายนํ้าตาลภายประเทศดังกลาวนี้จะยิ่งมีมากขึ้นไปอีก
หากราคานํ้าตาลทรายภายในประเทศสูงกวาราคานํ้าตาลในตลาดโลก ดังเชนที่เกิดขึ้นในปการ
ผลิต 2525/2526
ประการที่สอง รายรับสุทธิจากการสงออกนํ้าตาลทรายดิบของสวนกลางจะมี
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถและความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารบริษัทออยและ
นําตาลไทย
้
จํากัด ตามขอเท็จจริงที่เปนอยูในปจจุบัน ผูบริหารบริษัทดังกลาวนี้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการขายนํ้าตาลใหแกตางประเทศอยางเสรี โดยมิไดถูกบริษัทนายหนาในตลาด
นํ้ าตาลระหวางประเทศมัดมือมัดเทาแตประการใด ความสามารถในการเก็งกํ าไรและความ
สามารถในการคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคานํ้าตาลในราคาตลาดโลก นับเปนปจจัย
สํ าคัญที่มีผลตอรายรับสุทธิจากการจํ าหนายนํ้ าตาลใหแกตางประเทศ เพราะราคาที่บริษัทนี้
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ขายไดจะถูกใชเปนเกณฑในการประมาณการรายรับสุทธิของโรงงานนํ้าตาลที่ไดจากการสงออก
นําตาล
้
ดังนัน้ หากผูบริหารบริษัทนี้ปราศจากประสบการณและความสามารถ อันเปนเหตุใหมีการ
ตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด ผลกระทบมิไดตกแกบริษัทเทานั้น หากทวายังกอผลเสียหายอยางมหาศาลแก
ชาวไรออ ยอีกดวย ประสบการณและความสามารถของผูบริหารบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด
มิใชปจจัยเดียวที่กํ าหนดผลประโยชนที่ชาวไรออยพึงไดรับเทานั้น หากทวาความซื่อสัตยของ
ผูบริหารดังกลาวนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่งยวด หากผูบริหารบริษัทออยและนํ้าตาลไทย จํากัด
สมคบกับกลุมโรงงานนํ้ าตาลกลุมหนึ่งกลุมใดฉอฉลดอกผลแหงการประกอบการ ผูที่จะตอง
สูญเสียผลประโยชนอันพึงไดไปอยางสําคัญก็คือ ชาวไรออยนั่นเอง
ประการที่สาม การประมาณการรายรับสุทธิจากการจําหนายนํ้าตาลทรายดิบ
และนําตาลทรายขาวจะถู
้
กตองและตรงตอความเปนจริง ก็ตอเมื่อโรงงานนํ้าตาลทั้งหลายรายงาน
ขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับปริมาณนํ้ าตาลที่ผลิตได ทั้งในสวนที่เปนนํ้าตาลทรายดิบและนํ้าตาล
ทรายขาว
ดวยเหตุนเี้ อง ในการดําเนินการเพื่อแบงปนผลประโยชนในอุตสาหกรรมออยและ
นําตาลทราย
้
รัฐบาลจึงตองเขามาแทรกแซงในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหการ
ประมาณการรายรับสุทธิของอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ถูกตองตรงตอความเปนจริง และเพื่อความ
เปนธรรมในการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาล
(2) ผลกระทบอันเกิดจากการควบคุมการผลิต
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ใหอํานาจแกคณะกรรมการ
ออยและนํ้าตาลทรายในการควบคุมการเพาะปลูกออย การจดทะเบียนชาวไรออย การกําหนด
พันธุอ อ ย และการกําหนดปริมาณออยที่เพาะปลูก
เหตุผลพื้นฐานของมาตรการการควบคุมดานตางๆ เหลานี้มีอยูอยางนอย 3
ประการกลาว คือ
ประการแรก เจาหนาที่ของรัฐมีความเชื่อวา ถาปลอยใหชาวไรออยตัดสินใจ
ปลูกออยโดยอิสระ จะเกิดความเสียหายแกชาวไรออยโดยสวนรวม กลาวคือ ในปที่ราคานํ้าตาล
แพง ซึง่ พลอยชักนําใหออยมีราคาสูงตามไปดวย ชาวไรออยที่จะเฮโลพากันเพาะปลูกเพิ่มขึ้นในป
ตอมา และบุคคลที่ประกอบอาชีพอื่นๆ (โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาพอคาในเมือง) ก็จะหันมา
เพาะปลูกออยจนออยลนตลาด อันเปนเหตุใหราคาออยตกตํ่า ซึ่งเปนผลเสียแกชาวไรออยโดยสวน
รวม ดังนั้น รัฐบาลจึงตองดําเนินการควบคุมการเพาะปลูก เจาหนาที่ของรัฐเชื่อวา ถาใชแบบ
จําลองทางเศรษฐศาสตรในการวางแผนการผลิต โดยพยากรณปริมาณอุปสงคและอุปทานออย
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ในอนาคต จะสามารถ 'สัง่ ' ใหชาวไรออยเพราะปลูกออยในปริมาณที่ทําใหไดรับผลประโยชน
สูงสุดและจะไมมีปญหาออยลนตลาดได
ประการที่สอง เจาหนาที่ของรัฐเชื่อวา กลไกราคาในปจจุบันไมสามารถใชเปน
แรงจูงใจใหชาวไรออยเพาะปลูกออยพันธุที่ใหความหวานสูงกวาพันธุที่เพาะปลูกกันในปจจุบัน
อันเปนเหตุใหตนทุนการผลิตออยและนํ้าตาลทรายของไทยสูงกวาตางประเทศ ซึ่งจะเปนผลเสีย
ในอนาคต ดังนัน้ รัฐบาลจึงเขาไปแทรกแซงในดานการกําหนดพันธุออยที่เพาะปลูก
ประการที่สาม การที่ประเทศไทยรวมลงนามในขอตกลงระหวางประเทศวาดวย
นําตาล
้
ทําใหตองมีการกําหนดโควตาการสงนํ้าตาลออกไปขายตางประเทศ ดวยเหตุดังนั้น จึงตอง
มีการจํากัดปริมาณการผลิตออยและนํ้าตาล
ในการควบคุมปริมารการผลิตออยและนํ้ าตาล เจาหนาที่ของรัฐจะตองเปน
'หมอดู' ทีส่ ามารถใหคาทํ
ํ านายเกี่ยวกับสภาวการณในตลาดออยและนํ้าตาลในอนาคตไดอยางถูก
ตองแมนยํา มิฉะนั้นความเสียหายอาจเกิดแกชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลไดโดยงาย แตการ
เพาะปลูกออยเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศอยางมาก ดังนั้น โอกาสที่
'หมอดู' จะใหคํ าทํ านายที่ผิดพลาดจึงมีเปนอันมาก อาทิเชน เมื่อเจาหนาที่ของรัฐกํ าหนด
เปาหมายการผลิตออยไปแลว แตปรากฏวา เกิดปญหาฝนแลงภายในประเทศในเวลาตอมา ทําให
ผลผลิ ตที่ ได ตํ่ ากว า เป า หมายเป น อัน มาก ผลเสียก็คือ ประเทศชาติขาดรายไดอันพึงไดไป
ความเสียหายในกรณีเชนนี้ ใครจะเปนผูรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการออย
และนํ้ าตาลทรายจะชดใชความเสียหายแกชาวไรออย โรงงานนํ้าตาล และผูบริโภคหรือไม?
ตามประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยดังที่เปนมา ยังไมเคยปรากฏวา รัฐไดดําเนินการชดใชราษฎร
ในเรือ่ งความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย เจาหนาที่ของรัฐ 'มีหนาที่
สั่งการผลิต แตไมมีหนาที่รับภาระ' ระบบการควบคุมปริมาณการผลิตจึงมิอาจเทียบกับระบบ
การเพาะปลูกโดยเสรีได เพราะภายใตระบบเสรี ชาวไรออยจะเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ
ตนเอง โดยไมตองใหขาราชการมาคอยกําหนดชะตาชีวิตให หากชาวไรออยตัดสินใจผิด ก็ตองเปน
ผูร บั ภาระการเสี่ยงเสียเอง แตหากตัดสินใจถูก ก็จะไดรับผลตอบแทนจากการเสี่ยงนั้น
การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกออย ดวยการกําหนดเขตการเพาะปลูกออยนั้น
ยอมใหประโยชนโดยตรงแกเจาของที่ดินที่อยูในเขตการเพาะปลูกออยที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ออย และเปนที่คาดไดวา ผลของการใชมาตรการดังกลาวนี้จะทําใหราคาที่ดินในเขตการเพาะปลูก
ดังกลาวสูงขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็คือ บรรดาเจาของที่ดินทั้งหลายคงตองพยายามวิ่งเตนเพื่อให
ที่ดินของตนอยูในเขตการเพาะปลูกออย และนี่เปนชองโอกาสที่คณะกรรมการที่มีอํานาจในการ
กําหนดเขตการเพาะปลูกออยสามารถฉอราษฎรบังหลวงได และแมวาคณะกรรมการฯดังกลาว
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จะตัดสินใจกํ าหนดเขตการเพาะปลูกออยโดยยึดถือหลักวิชาการเปนที่ตั้ง แตคณะกรรมการฯ
ก็มิอาจหามปรามหรือหยุดยั้งการวิ่งเตนของบรรดาเจาของที่ดินทั้งหลายได ความสูญเปลาของ
สังคมอันเกิดจากการวิ่งเตนจึงเปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ในประการสําคัญ การกําหนดพื้นที่
การเพาะปลูกออย แมจะยึดถือหลักวิชาการมากเพียงใด ก็ไมสามารถกําหนดไดอยางเที่ยงตรง
และไมสามารถใหหลักประกันไดวา พื้นที่อยูในเขตการเพาะปลูกออยเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการ
เพาะปลูกออยมากกวาพืชผลอื่นๆ ทุกตารางนิ้ว การกําหนดเขตการเพาะปลูกออยโดยพิจารณา
จากคุ ณ ภาพของดิน และความใกลไกลของพื้น ที่ เ พาะปลูก กับ โรงงานนํ้ าตาลนั้น นับเปน เรื่อง
เหลวไหลอยางยิง่ เพราะเกณฑดังกลาวนี้ไดละเลยปจจัยดานประสบการณและความชํานัญพิเศษ
ของตัวเกษตรกร เกษตรกรที่มีความชํานัญพิเศษในการเพาะปลูกออยโดยเสียตนทุนถัวเฉลี่ยตํ่า
หากมีที่ดินนอกเขตการเพาะปลูกออยก็จะตองใชที่ดินนั้นในการเพาะปลูกพืชอื่นๆ หรือมิฉะนั้น
หากตองการเพาะปลูกออย ก็ตองขอซื้อหรือขอเชาที่ดินในเขตการเพาะปลูกออยเพื่อประกอบการ
ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นราคาหรือคาเชาที่ดินก็คงถีบตัวสูงขึ้นแลว การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกออย
ดวยการกําหนดเขตการเพาะปลูกออยจึงเปนเรื่องที่ขัดธรรมชาติ และมิไดคํานึงถึงความชํานัญ
พิเศษทีแ่ ตกตางกันระหวางเกษตรกรทั้งหลาย
การควบคุ ม จํ านวนชาวไร ด  ว ยการจดทะเบี ย นชาวไร อ  อ ยไม เ พี ย งแต จ ะขั ด
ธรรมชาติเทานั้น หากทวายังละเมิดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนอีกดวย ราง
พระราชบัญญัตอิ อ ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 มีบทเฉพาะกาลวา ผูที่มีอาชีพชาวไรออยหรือ
หัวหนากลุมชาวไรออยกอนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช มีสิทธิที่จะจดทะเบียนเปนชาวไรออย
หรือหัวหนากลุมชาวไรออยได มาตรการดังกลาวนี้มีเจตนารมณที่จะปองกันมิใหบุคคลที่มิได
มีอาชีพชาวไรออยเฮโลกันเพาะปลูกออยในยามที่ราคาออยสูงขึ้น ซึ่งจะกอผลเสียตอราคาออย
ในเวลาตอมา แตการควบคุมชาวไรออยดวยการจดทะเบียนชาวไรออยจะมีผลใหชาวไรออย
ทีส่ ามารถจดทะเบียนไดไมขวนขวายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากมีทํานบขวางกั้น
มิใหชาวไรออ ยหนาใหมเกิดขึ้นไดมากนัก ชาวไรออยที่จดทะเบียนอยูแลวก็เพียงแตเพาะปลูกออย
ตามโควต า ที่ ไ ด รั บ ด ว ยเหตุ นี้ เ อง มาตรการดั ง กล า วนี้ จึ ง เป น ที่ ค าดว า จะเป น ผลเสี ย แก
ประสิทธิภาพในการผลิตอยางยิ่ง นอกจากนั้น ชาวไรออยที่จดทะเบียนอยูแลว อาจจะหาประโยชน
จากการจดทะเบียนนั้น โดยอาจมิไดทําการเพาะปลูกออยเอง แตใหชาวไรออยคนอื่นๆใชชื่อ
ของตนในการขายออยใหแกโรงงานนํ้าตาลและขอรับสิทธิประโยชนอันพึงไดตามพระราชบัญญัติ
ออยและนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 แมกฎหมายจะกําหนดบทลงโทษชาวไรออยที่ปฏิบัติเชนนี้ แตใน
การบังคับใชกฎหมายนั้น เปนเรื่องยากลํ าบากที่จะปองกันเหตุการณทํ านองนี้ได เพราะการ
จดทะเบียนไดกอใหเกิด “คาเชาทางเศรษฐกิจ” แกผทู ี่ไดรับอนุมัติจดทะเบียนเปนชาวไรออย และ
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คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายก็สามารถหาผลประโยชนอันไมชอบธรรมจากการจดทะเบียน
เพือ่ แจกจายคาเชาทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้
(3) ผลทีม่ ตี อเสถียรภาพของราคาออยและนํ้าตาลทราย
การแบ ง ป น ผลประโยชนใ นอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลทรายภายใตระบบ
70 : 30 มีสว นชวยรักษาเสถียรภาพแหงรายไดของชาวไรออยไดบาง เพราะตามกระบวนการของ
ระบบดังกลาวนี้ กอนเริ่มฤดูการผลิตนํ้าตาลทราย คณะกรรมการบริหารแหงคณะกรรมการออย
และนํ้ าตาลทรายจะทํ าหนาที่ประมาณการรายไดจากการจํ าหนายนํ้ าตาลที่จะผลิตในฤดูนั้น
เพื่อกํ าหนดราคาออยขั้นตนและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นตน โดยจะตองอยูในระดับไมนอยกวา
รอยละ 80 ของประมาณการรายไดดังกลาวนี้ และเมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิต คณะกรรมการบริหาร
จะกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นสุดทาย
(ก) หากการณปรากฏวา ราคาออยขั้นสุดทายและคาผลิตนํ้าตาลขั้นสุดทาย
ตํ่ากวาราคาออยขั้นตนและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นตน กองทุนออยและนํ้าตาลทรายจะจายเงิน
ชดเชยแกโรงงานนํ้าตาลเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกินนั้น
(ข) หากราคาออยขั้นสุดทายและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นสุดทายสูงกวาราคาออย
ขั้นตนและคาผลิตนํ้าตาลทรายขั้นตน โรงงานนํ้าตาลจะตองชําระคาออยแกชาวไรออยเพิ่มขึ้น
จนครบตามราคาออยขั้นสุดทาย
แตระบบ 70 : 30 ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะความไรเสถียรภาพของราคา
นําตาลในตลาดโลกได
้
เนื่องจากปริมาณปริมาณนํ้าตาลสงออกของไทยมีสัดสวนนอยนิดเมื่อเทียบ
กับปริมาณนํ้าตาลที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศ ดังนั้น ความไรเสถียรภาพของราคาออย
ภายในประเทศก็จะยังคงอยูคูฟาไทยตอไป ในเมื่อประมาณรอยละ 70-75 ของปริมาณออยที่ผลิต
ไดทั้งหมดนําไปใชผลิตนํ้าตาลทรายดิบเพื่อสงออก ความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาลในตลาด
โลกจึงชักพาใหราคาออยในประเทศพลอยไมมีเสถียรภาพไปดวย ดังนั้น แมวารัฐบาลจะพยายาม
รักษาเสถียรภาพแหงรายไดของชาวไรออย โดยอาศัยเงินอุดหนุนจากกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
แตสมั ฤทธิผลของความพยายามดังกลาวนี้มีอยูอยางจํากัด ทั้งนี้เนื่องจากระบบ 70 : 30 มิอาจ
ชวยลดปญหาความไรเสถียรภาพของราคาและปริมาณการผลิตออยไดนั่นเอง
รัฐบาลดําเนินการควบคุมราคานํ้าตาลทรายขาวภายในประเทศดวยการกําหนด
ราคาขัน้ สูง ทั้งนี้เพื่อคุมครองผูบริโภค มาตรการดังกลาวนี้ปรากฏในรางพระราชบัญญัติออยและ
นําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 ดวย และเปนที่คาดไดวา รัฐบาลจะยังใชมาตรการการควบคุมราคาขั้น
สูงเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้าตาลทรายขาวภายในประเทศ อยางไรก็ตาม
ประสบการณจากอดีตใหบทเรียนซํ้ าแลวซํ้ าเลาวา การควบคุมราคาขั้นสูงมิใชเครื่องมือที่มี
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ประสิทธิผลในการรักษาเสถียรภาพราคานํ้าตาลภายในประเทศ เพราะในยามที่โลกเกิดปญหา
ขาดแคลนนํ้ าตาล ราคานํ้ าตาลในตลาดโลกยอมถีบตัวสูงขึ้น ซึ่งยอมชักนํ าใหราคานํ้ าตาล
ในเมืองไทยสูงขึ้นตามไปดวย จนราคาตลาดสูงกวาราคาควบคุม นํ้าตาลทรายภายในประเทศ
ยอมรั่วไหลจากตลาดที่ถูกตองตามกฎหมายไปสูตลาดมืด แมวารัฐบาลจะจัดตั้งสํานักงานกลาง
จัดจําหนายนําตาลทรายขาวขึ
้
้นเพื่อควบคุมการคานํ้าตาลภายในประเทศ แตสํานักงานดังกลาวนี้
ในที่สุดแลวก็คงมิอาจขายนํ้าตาลในราคาควบคุมได เพราะในสภาวการณเชนนี้ ยอมมีพอคา
คนกลางที่เสนอขอซื้อนํ้าตาลทรายขาวจากสํานักงานกลางฯในราคาควบคุม เพื่อนําไปจําหนาย
ในตลาดมืดตามราคาตลาด ดังนั้น ในที่สุดแลวราคานํ้าตาลที่ควบคุมจะตองปรับตัวขึ้นตามราคา
ในตลาดโลก
แตในยามทีร่ าคานํ้าตาลในตลาดโลกตกตํ่าลง เปนที่คาดวา รัฐบาลจะยังคงราคา
ควบคุมขั้นสูงไวในระดับเดิม ทั้งนี้เพื่อหากําไรจากการจําหนายนํ้าตาลภายในประเทศเขากองทุน
ออยและนํ้าตาลทราย ความขอนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจากประสบการณในชวงระหวางป 25242526 ซึง่ ประชาชนชาวไทยตองบริโภคนํ้าตาลในราคาสูงกวาราคาในตลาดโลก โดยที่ราคาขั้นสูง
ที่ควบคุมสูงกวาราคาตลาดเสียอีก ในสภาวการณดังกลาวนี้ โรงงานนํ้าตาลยอมมีสิ่งจูงใจที่จะ
ลักลอบขายนํ้าตาลภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากราคานํ้าตาลภายในประเทศสูงกวาราคานํ้าตาล
ในตลาดโลกนั่นเอง
อนึ่ง วิธีการดํ าเนินการในทางปฏิบัติของสํ านักงานกลางจัดจํ าหนายนํ้ าตาล
ทรายขาวเทาที่ผานมา ไมเพียงแตจะไมสามารถชวยรักษาเสถียรภาพของราคานํ้าตาลภายใน
ประเทศไดเทานัน้ หากทวายังมิอาจใหหลักประกันวา ประชาชนภายในประเทศจะมีนํ้าตาลบริโภค
อยางพอเพียงอีกดวย ทัง้ นี้ปรากฏวา รัฐบาลกําหนดใหโรงงานนํ้าตาลทั้งปวงผลิตนํ้าตาลทรายขาว
เพื่อสนองความตองการภายในประเทศจํานวน 6.5 แสนตัน โดยมีการจัดสรรโควตาการผลิต
แกโรงงานนําตาลแต
้
ละโรง เมื่อโรงงานนํ้าตาลผลิตนํ้าตาลทรายขาวเสร็จเรียบรอยแลว จะตองสง
มอบแกสํานักงานกลางจัดจําหนายนํ้าตาลทรายขาว เพื่อนําไปขายตอไป แตโดยที่สํานักงาน
กลางฯดังกลาวนี้ไมมีโกดังของตนเอง จึงมักจะใชวิธีใหโรงงานนํ้าตาลเก็บรักษานํ้าตาลทรายขาว
ที่ผลิตไดไวกอน จนกวาสํานักงานกลางฯจะสั่งการใหนํานํ้าตาลดังกลาวนี้ไปสงมอบใหแกผูซื้อ
การดําเนินการดังกลาวนี้ใชวิธีการไมแตกตางจากองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งรับซื้อขาวเปลือก
จากชาวนา แลวฝากขาวเปลือกนั้นไวกับโรงสีเอกชน เจาของโรงสีสามารถนําขาวของ อตก. ไป
หมุนขายไดฉันใด โรงงานนํ้าตาลก็สามารถนํานํ้าตาลทรายขาวของสํานักงานกลางฯไปหมุนขาย
ไดฉนั นัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ราคาในตลาดมืดสูงกวาราคาควบคุม นอกจากนี้ การตรวจ
สอบวา โรงงานนํ้าตาลผลิตนํ้าตาลทรายขาวตามโควตาที่ไดรับจัดสรรแลวหรือไม ยังเปนเรื่องที่
ยากลําบากอยางยิ่งอีกดวย
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กลาวโดยสรุปก็คือ ตราบเทาที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกยังคงมีการเคลื่อนไหว
ขึ้นลงอยางไรเสถียรภาพ ความไรเสถียรภาพของราคานํ้าตาลในตลาดโลกยอมสงผลกระทบตอ
ราคานําตาล
้
และราคาออยภายในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงใด โดยที่ระบบ 70:30 ไมสามารถ
ลดความไรเสถียรภาพดังกลาวนี้ไดแมแตนอย ขอดีประการเดียวที่อาจจะไดจากระบบ 70 : 30
ก็คอื รายไดของชาวไรออยอาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกวาเดิมเล็กนอย
(4) ผลที่มีตอสวัสดิการสังคม
ดังไดกลาวแลววา กอนฤดูการผลิต 2525/2526 การแบงปนผลประโยชนใน
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายใชวิธีการตอรองเพื่อกําหนดราคารับซื้อออย การตอรองระหวาง
กลุมชาวไรออยกับโรงงานนํ้ าตาลดังกลาวนี้กอใหเกิดความตึงเครียดในสังคมไมนอย ปญหา
พืน้ ฐานจึงมีอยูว า หลักการตามรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 จะสามารถ
ชวยลดความขัดแยงและความตึงเครียดดังกลานี้ไดหรือไม เพียงใด
เมื่อพินิจพิเคราะหมาตรการตางๆที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาล
ทราย พ.ศ. 2526 เราจะเห็นไดวา ระบบ 70 : 30 มิไดขจัดความขัดแยงและความตึงเครียด
ในสังคมแตประการใด เพียงแตเปลี่ยนแปลงจุดแหงความขัดแยงจากเรื่องการตอรองเพื่อกําหนด
ราคาออยไปเปนเรื่องอื่นเทานั้น ขอสรุปดังกลาวนี้มีเหตุผลอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แมวาระบบ 70 : 30 จะเปนระบบพื้นฐานของรางพระราชบัญญัติ
ออยและนําตาลทราย
้
พ.ศ. 2526 แตการณกลับปรากฏวา ไมมีมาตราหนึ่งมาตราใดในกฎหมาย
ฉบับนีท้ กี่ าหนดสั
ํ
ดสวนการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาล ผลที่ตามมา
ก็คือ จุดแหงการตอรองจะแปรเปลี่ยนจากประเด็นในเรื่องการกําหนดราคาออย มาเปนเรื่องการ
กําหนดสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชนดังกลาวนี้ ซึ่งยอมคาดไดวา จะเกิดความขัดแยงและ
ความตึงเครียดไมยิ่งหยอนไปกวาระบบเดิม
ประการที่สอง การควบคุมการผลิตออยและนํ้าตาล ดวยการกําหนดเขตการ
เพาะปลูก การจดทะเบียนชาวไรออย และการกําหนดโรงงานนํ้าตาลที่ชาวไรออยในแตละเขต
จะตองขายออยให กอใหเกิดความขัดแยงในระดับใหม ยิ่งถาหากรัฐบาลบังคับใหการซื้อขายออย
ตามระดับความหวานแทนการใชนํ้ าหนักเปนเกณฑดวยแลว มิติใหมแหงความขัดแยงก็จะยิ่ง
เกิดขึ้น แมวาภายใตระบบ 70 : 30 โรงงานนํ้าตาลจะไมสามารถกดราคาออยที่รับซื้อได
แตสญ
ั ชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจยอมทําใหโรงงานนํ้าตาลหันไป 'เบี้ยว' นําหนั
้ กและความหวาน
แทน โรงสีสามารถโกงตาชั่งและโกงเกรดและคุณภาพของขาวเปลือกที่ชาวนาเสนอขายไดฉันใด
โรงงานนําตาลก็
้
สามารถโกงตาชั่งและโกงความหวานของออยที่ชาวไรเสนอขายไดฉันนั้น ในระบบ
การคาเสรี หากชาวไรออยถูกโรงงานนํ้าตาลโกง ยังมีทางเลือกที่จะนําผลผลิตออยไปทําสัญญา
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เสนอขายแกโรงงานนํ้าตาลอื่นในงวดการผลิตตอไป โดยไมจําเปนตองผูกติดอยูกับโรงงานนํ้าตาล
เดิม แตการที่ทางราชการมีมาตรการที่กําหนดใหชาวไรออยตองเสนอขายออยแกโรงงานนํ้าตาล
ที่คณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทรายกํ าหนดไวเทานั้น ยอมทํ าใหชาวไรออยตกเปนเบี้ยลาง
โดยปราศจากขอกังขา แมชาวไรออยจะประจักษแกใจวา โรงงานนํ้ าตาลโกงตาชั่งและโกง
ความหวาน แตก็ไมสามารถดิ้นออกจากระบบนี้ได และถึงแมจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ชัง่ นําหนั
้ กและตรวจสอบความหวานจากทั้งฝายรัฐบาล ชาวไรออย และโรงงานนํ้าตาล แตโรงงาน
ก็ยงั สามารถซือ้ ตัวกรรมการอีกอยางงายดาย ตราบเทาที่การฉอราษฎรบังหลวงเปนปรากฏการณ
ที่อยูคูฟาไทย แทที่จริงนั้น ระบบการตรวจสอบความหวานและนํ้าหนักที่ถูกตองเที่ยงตรง มิใช
ระบบที่สามารถบันดาลใหมีขึ้นในชั่วพริบตา หากแตจะตองเปนระบบที่คอยๆพัฒนาขึ้น โดยมี
บุคคลที่หาญกลาเขาดําเนินการดวยความซื่อสัตยสุจริต และคอยๆสั่งสมชื่อเสียงจนเปนที่ไวเนื้อ
เชือ่ ใจของทุกฝาย ดังกรณีตลาดกลางขาวเปลือกของกํานันทรงที่พยุหคีรี
กลาวโดยสรุปก็คือ หลักการแบงปนผลประโยชน 70 : 30 ซึ่งปรากฏในราง
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 นั้น หาไดขจัดหรือบรรเทาความขัดแยงและ
ความตึงเครียดในสังคมแตประการใดไม ความตึงเครียดในสังคมอันเกิดจากความขัดแยงระหวาง
ชาวไรออ ยกับโรงงานนํ้าตาลจะยังคงมีอยูตอไป เพียงแตประเด็นแหงความขัดแยงแปรเปลี่ยนจาก
การกําหนดราคารับซื้อออยมาเปนการกําหนดสัดสวนแหงการแบงปนผลประโยชน และการชั่ง
นําหนั
้ ก และการประเมินความหวานของออยที่ซื้อขายกันแทนเทานั้น
ความสู ญเสี ย ของสัง คมอัน เกิดจากการที่รถบรรทุกออยตองรอคิวเขาโรงงาน
นําตาลจะยั
้
งคงมีอยูตอไป โดยที่ระบบ 70 : 30 หาไดชวยบรรเทาปญหานี้แตประการใดไม
แตภายใตระบบการแบงปนผลประโยชนใหมนี้ สังคมตองสูญเสียตนทุนเพิ่มขึ้นอีกเปนอันมาก
เพราะรัฐบาลโดยคณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทรายจะตองควบคุมการผลิตออยและนํ้ าตาล
อยางเขมงวด ทั้งรัฐบาลยังตองสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากในการจัดระเบียบการคาออยและ
นํ้ าตาลอีกดวย ชาวไรออยจะตองเสียทรัพยากรจํานวนมากในการจับตาดูวา โรงงานนํ้ าตาล
ละเมิดกฎหมายไปในทางที่ทําใหชาวไรออยสูญเสียผลประโยชนหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลัก
ลอบขายนําตาลทรายขาวภายในประเทศ
้
โดยไมผานสํานักงานกลางจัดจําหนายนํ้าตาลทรายขาว
และการลักลอบสงนํ้ าตาลดิบออกนอกประเทศ นอกจากนี้ ทั้งชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาล
ตางก็ตองสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากในการจองจับผิดวา ผูบริหารบริษัท ออยและนํ้าตาลไทย
จํ ากัดมีพฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือไม กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐบาลตอง
สูญเสียทรัพยากรในรูปของตนทุนในการจัดระบบการผลิตและการคาออยและนํ้าตาล ชาวไรออย
และโรงงานนําตาลต
้
องสูญเสียทรัพยากรในรูปของตนทุนในการจองจับผิด ทรัพยากรที่ตองสูญเสีย
ไปในเรือ่ งเหลานี้นับเปนตนทุนที่สังคมตองแบกรับ
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นอกจากนี้ หากการแทรกแซงของรัฐบาลในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
กอใหเกิดปญหาอันไมพึงเกิด รัฐบาลก็ยังมีภาระเพิ่มขึ้นในการแกปญหาเหลานี้ อาทิเชน หากการ
กําหนดเขตการเพาะปลูกออยเปนไปอยางไมเหมาะสม ผลเสียหายยอมเกิดแกสังคมโดยสวนรวม
และรัฐบาลอาจตองใชทรัพยากรในการบรรเทาความเสียหายดังกลาวนี้ หรือหากการควบคุมราคา
นํ้าตาลขั้นสูงกอใหเกิดตลาดมืดภายในประเทศ รัฐบาลก็ตองสูญเสียทรัพยากรในการตามจับผูที่
ขายนํ้าตาลทรายขาวเกินกวาราคาควบคุม เปนตน ปญหาในลักษณะดังกลาวนี้ลวนแลวแตเปน
ป ญ หาอั น เกิ ด จากการแทรกแซงของรั ฐ บาล มิ ใ ช ป  ญ หาพื้ น ฐานตามธรรมชาติ ที่ มี อ ยู  ใ น
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย หากรัฐบาลตองใชทรัพยากรไปในการแกปญหา 'เทียม'
เหลานีม้ ากเพียงใด ทรัพยากรสวนที่เหลือสําหรับการแกปญหาพื้นฐานยอมมีนอยลงเพียงนั้น
ดวยเหตุนี้เอง หลักการจัดระเบียบการผลิตและการคาออยและนํ้ าตาลทราย
ที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 จึงกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
จํ านวนมาก โดยที่ ไ ม ส ามารถลดความตึ ง เครี ย ดในสั ง คมอั น เกิ ด จากความขั ด แย ง ระหว า ง
ชาวไรออยกับโรงงานนํ้าตาลไดแมแตนอย และโดยที่ไมสามารถชวยรักษาเสถียรภาพของราคา
ออยและนํ้ าตาลทรายภายในประเทศไดดีกวาระบบที่เปนอยูเดิม มิหนําซํ้าการกําหนดเขตการ
เพาะปลูกออย โดยมิไดพิจารณาถึงความชํานัญพิเศษที่แตกตางกันระหวางเกษตรกรที่มีความ
ผูกพันกับที่ดินก็ดี และการจํากัดจํานวนชาวไรออยโดยไมเปดโอกาสใหบุคคลลภายนอกสามารถ
เขามาประกอบอาชีพนี้ไดโดยเสรีก็ดี ลวนแลวแตมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตดวยกันทั้งสิ้น
แลวใครเลาที่ไดรับผลประโยชนจากระบบการแบงปนผลประโยชนใหมนี้
กลุ  ม โรงงานนํ้ าตาลมิ ต รผลย อ มได รั บ ประโยชน จ ากระบบใหม นี้ โ ดยมิ พั ก
ตองสงสัย เพราะสามารถยึดกุมศูนยกลางการบริหารของระบบนี้ได มิฉะนั้นก็คงไมทุมสนับสนุน
ระบบนีอ้ ยางเต็มตัว เจาของที่ดินในเขตการเพาะปลูกออยจะไดรับประโยชนโดยตรงจากมาตรการ
การจํ ากัดพื้นที่การเพาะปลูกออย ราคาและคาเชาที่ดินในเขตการเพาะปลูกออยยอมเพิ่มขึ้น
อยางแนนอนจากผลของการใชมาตรการดังกลาวนี้
ชาวไรออ ยอาจจะไดรับประโยชนจากระบบใหมนี้ เนื่องจากเสถียรภาพแหงรายได
อาจจะมีมากกวาเดิม นอกจากนี้ ชาวไรออยที่สามารถจดทะเบียนไดยอมสามารถหาประโยชน
ในรูปของ 'คาเชาทางเศรษฐกิจ' จากการจดทะเบียนนั้น โดยใหผูอื่นยืมใชทะเบียนชาวไรออย
ในการขายออยใหแกโรงงานนํ้าตาล
เจา หนา ที่ รัฐ บาล โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ข า ราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชยยอมไดรับประโยชนจากการจัดระเบียบการผลิตและการคาออยและนํ้ าตาล
ทรายตามรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 อยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากฎหมาย
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ฉบับนี้ใหอํ านาจแกเจาหนาที่รัฐบาลในการควบคุมอุตสาหกรรมออยและนํ้ าตาลอยางชนิดที่
ไมเคยปรากฏมากอน ลําพังการไดอํานาจก็กอใหเกิดการไดหนาไดตาในสังคมอยูแลว ยิ่งสามารถ
ใชอานาจนั
ํ
น้ ในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ก็ยิ่งทําใหมีความสุขความพอใจมากยิ่งขึ้น
ไปอีก อํานาจในการกําหนดเขตการเพาะปลูกออยก็ดี อํานาจในการจดทะเบียนชาวไรออยและ
หัวหนากลุมชาวไรออยก็ดี อํานาจในการควบคุมการผลิตและการคาออยและนํ้าตาลก็ดี ลวน
แลวแตเปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐใชเปนเครื่องมือในการฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล
ไดทั้งสิ้น
แต ป ระชาชนผู  บ ริ โ ภคจะต อ งถู ก บั ง คั บ ให บ ริ โ ภคนํ้ าตาลในราคาแพง เพื่ อ
หลอเลี้ยงใหระบบดังกลาวนี้ดํารงอยูได ในขณะที่กลุมนายทุนอุตสาหกรรมสามารถซื้อนํ้าตาล
ในราคาถูกเปนพิเศษ เนื่องจากมีความสนิทชิดเชื้อกับผูยึดกุมอํานาจรัฐ
แล ว ใครเล า จะสามารถยื น ยั น อย า งมี ป ระจั ก ษ พ ยานข อ เท็ จ จริ ง และอย า ง
ไมตะขิดตะขวงใจวา ระบบการจัดระเบียบการผลิตและการคาออยและนํ้าตาลดังที่ปรากฏในราง
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2526 ชวยใหสังคมมีสวัสดิการมากขึ้นกวาระบบ
ทีเ่ ปนอยู

