
จดหมายข่าว1 ปีที ่3 ฉบับที ่10 ( เดือนเมษายนถึงมถุินายน พ.ศ.2562 ) ฉบบัปิดหีบออ้ย

5) เงนิช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 53 บาทต่อตนั งวดที่ 1 คร้ังที่ 9 และงวดที่ 2 คร้ังที่ 1 คาดว่าจะทยอยประกาศ 
เน่ืองจากหลายโรงงานน ้าตาลได้ปิดหีบ 2561/62 ตั้งแต่มีนาคม 62 เอกสารได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผดิชอบ
เกิน 1 เดือนแล้ว
6) เงนิเกี๊ยวปลูกและบ ารุงอ้อยฤดูการผลิต 2562/63 (ฤดูหีบหน้า) หลายโรงงานน ้าตาลทยอยจ่ายเงินเกี๊ยว เพ่ือให้
ชาวไร่ใช้หมุนเวยีนดูแลอ้อย ช่วงที่มีฝนตกมีงานใส่ปุ๋ยและก าจดัวชัพืช ต้องจดัการไร่อ้อยให้ดีเพ่ือเพิม่ผลผลิต
7) การคดัเลือกและเตรียมพนัธ์ุอ้อยคุณภาพล่วงหน้า ที่จะใช้เป็นต้นพนัธ์ุอายุประมาณ 8 เดือน น ามาปลูกเป็น
อ้อยข้ามแล้ง ส าหรับเป็นเข้าหีบผลิต 2563/64 หลายพ้ืนที่จะเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 62
8) งานลูกหีบของโรงงานน ้าตาล เข้าสู่ฤดูซ่อมบ ารุงเตม็รูปแบบ การร้ือเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงสู่สภาพปรกต ิ
หลังฤดูการหีบอ้อย 2561/62 คาดว่าในรอบนี้ หลายโรงงานลดค่าใช้จ่ายซ่อมและลดการลงทุน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลประกอบการที่ลดลง
9) งานซ่อมบ ารุงรถตดัอ้อย เป็นเร่ืองส าคญัที่ต้องท าด้วยความเข้าใจ ต้องใช้ผู้ช านาญในการซ่อมและบ ารุงรักษา 
ชาวไร่ที่มีรถตดัอ้อยเป็นของตนเอง จะต้องเตรียมวางแผน นัดช่างบริการและกันวงเงนิบางส่วนไว้เพ่ือการ
ซ่อมแซม

สรุปปิดหีบอ้อย
รายงานการผลติอ้อยและน า้ตาลทราย 
ส าหรับปีการผลติ 61/62 โรงงานน า้ตาล 57 แห่ง
ได้ปิดหีบอ้อยแล้วหมดแล้ว เม่ือวนัที ่5 พค. 2562
1)จ านวนวนัหีบอ้อยรวม 167วนั

2)ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 130,969,172.285 ตัน
3)เกษตรไทย(หนองโพ)มีอ้อยมากสุด 5,588,066 ตัน
4)ความหวานเฉลีย่ของประเทศ 12.64 CCS
5)สหเรือง มีอ้อยค่าความหวานสูงสุด 14.64 CCS
6)อ้อยสดเฉลีย่ของประเทศ 38.90 %
7)น า้ตาลราชบุรี มีอ้อยสดมากสุด 78.80 %
8)น า้ตาลต่อตันอ้อยเฉลีย่ของประเทศ 111.26 กก.
9)สหเรือง มีน า้ตาลต่อตันอ้อยสูงสุด 130.82 กก.
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ตารางเวลาท างานของหนว่ยงานราชการ ชาวไร่ออ้ยและโรงงานน า้ตาล 

ในรอบปีของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล มีตารางเวลาท างานของหน่วยงานราชการ ชาวไร่อ้อย
และโรงงานน ้าตาล โดยกิจกรรมต่างๆ จะเดินควบคู่กัน ส าหรับในเดือนพฤษภาคม 62 มีเร่ืองหลักๆ ที่ต้องท าหรือ
เหตุการณ์จะที่เกิดขึน้ เพ่ือได้ทราบและวางแผนในเบ้ืองต้น คือ
1) เปิดจดทะเบียนชาวไร่อ้อย กับทาง สอน. เป็นการจดทะเบียนส าหรับปีการผลิต 2562/63 คร้ังที่ 1 เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 
1 ถึง 31 พฤษภาคม 62 การปลูกอ้อยมี พรบ.อ้อยและน ้าตาลทราย คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
2) ย่ืนเร่ืองขอเงนิช่วย 50 และ 53 บาทต่อตนั งวดที่ 2 นับรอบตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 62 ถึงวนัที่โรงงานน ้าตาลปิดฤดู
หีบ 2561/62 ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ท าเอกสารเสร็จแล้ว ชาวไร่ที่ส่งอ้อยงวดที่ 1 แต่ไม่ได้ท าเอกสาร ก็รีบเคลียร์ให้จบ
ในคร้ังนี้
3) เงนิค่าอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ ปีการผลิต 2561/62 การค านวนแยกเป็นรายโรงงานน ้าตาล หลายพ้ืนที่ซ่ึงโรงงาน
น ้าตาลปิดหีบเร็ว ได้รับเงนิค่าอ้อยสดและจ่ายคืนให้อ้อยไฟไหม้ 9 บาทต่อตนัเรียบร้อยแล้ว
4)เงนิช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 32.60 บาทต่อตนั เฉพาะส าหรับชาวไร่ที่ส่งอ้อยเม่ือปี 2560/61 (ฤดูหีบที่แล้ว) แต่ยัง
ไม่ได้รับเงนิเพราะจดทะเบียนชาวไร่ล่าช้าและผดิเวลา คาดว่าเงนิจะโอนเข้าบัญชี ธกส.โดยตรง ช่วงปลายเดือน
พฤษภาคม 62



มคีวามเป็นไปได้ทีร่าคาอ้อยปีการผลติปี 62/63 จะสูงกว่าปี 61/62
การวเิคราะห์ข้อมูลราคาอ้อยค่อนข้างซับซ้อน มีปัจจัยหลายอย่างต้องน ามาพจิารณา ข้อมูลทีผ่่านมาแล้วและจะ

เกดิขึน้ในอนาคต ชาวไร่อ้อยและโรงงานน า้ตาลต้องเตรียมพร้อมให้เข้มแข็ง ส าหรับช่วงการบ ารุงรักษาอ้อยและซ่อมแซม
โรงงานให้มีประสิทธิภาพ
1)ปริมาณอ้อยในประเทศไทยปี 62/63 มีแนวโน้มทีล่ดลงมาก เน่ืองจากผลกระทบจากราคาอ้อยปี 61/62 ตกต ่า ท าให้การ
ขยายพืน้ทีอ้่อยท าได้น้อย ชาวไร่ไถทิง้อ้อยเปลีย่นไปปลูกพืชอ่ืน เช่น ข้าว มันส าปะหลงั ข้าวโพด เป็นต้น
2)ผลกระทบจากความแห้งแล้ง หลายพืน้ทีฝ่นไม่ตกตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 การปลูกอ้อยใหม่ท าได้น้อยและตออ้อยก็
เสียหายจากภัยแล้ง อ้อยมีความอ่อนแอต่อโรคและแมลง ท าให้ผลผลติต่อไร่ปี 62/63 ลดลง
3)ชาวไร่มีทุนส าหรับการจัดการไร่อ้อยลดลง การใส่ปุ๋ยบ ารุงไร่ท าไม่เต็มที่ ผลผลิตต่อไร่ลดลงต่อเน่ือง จากการควบคุม
สินเช่ือปี 62/63 ทีม่ีความเข้มงวด ชาวไร่จ านวนมากมีหนีค้้างสะสมมาตั้งปี 60/61 และ 61/62
4)ก าลงัการหีบอ้อยปี 61/62 ของโรงงานน า้ตาลสูงสุดท าได้ประมาณ 1,500,000 ตนัต่อวนั มาจากการเพิม่ของโรงงาน
น า้ตาลทีส่ร้างใหม่และการเพิม่ก าลงัผลติของโรงงานน า้ตาลเดิม ท าให้ความต้องการอ้อยเข้าหีบปี 62/63 มีมากขึน้
5)ทศิทางแนวโน้มราคาน า้ตาลปี 62 และ 63 ในตลาดโลกมีการขยบัขึน้ ตามปริมาณน า้ตาลคงคลงัหรือปริมาณน า้ตาล
ส ารองทีม่ีส่วนเกนิลดลง หากอนิเดียมีน า้ตาลลดลงหรือลดการส่งออกน า้ตาล ราคาน า้ตาลจะขยบัขึน้เร็ว
6)ราคาน า้มันปี 62 มีทศิทางแนวโน้มขาขึน้ ส่งผลให้การผลติเอทานอลเพ่ือเป็นเช้ือเพลงิของบราซิลซ่ึงใช้อ้อยเป็นวตัถุดิบ
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึน้ สัดส่วนน า้ตาลถูกเปลีย่นเป็นเอทานอล กระทบถึงปริมาณน า้ตาลทีจ่ะลดลง
7)การพืน้ตัวของเศรษฐกจิโลกและแนวโน้มการเข้าสู่เศรษฐิจชีวภาพ หลายประเทศให้ความส าคัญต่อการใช้ผลติภัณฑ์
ชีวภาพ ซ่ึงจะเกดิการดึงเอาพืน้ทีป่ลูกพืชทีเ่ป็นวตัถุดิบเพ่ือผลติน า้ตาล เปลีย่นเป็นผลติภัณฑ์ชีวภาพอ่ืนๆทีมู่ลค่าสูงกว่า
น า้ตาล
8)อตัราแลกเปลีย่นเงิน ยงัคาดการณ์ยากว่าจะอ่อนค่าลงหรือแข็งค่าขึน้ โดยหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง กจ็ะช่วยท าให้ราคา
อ้อย 62/63 ขยบัสูงขึน้ได้ เน่ืองจากการแลกเปลีย่นเงินต่อเหรียญจะได้เงินบาทกลบัมาเพิม่ขึน้
9)การวางแผนและจังหวะการขายน า้ตาลสู่ตลาดโลก ตามระบบอ้อยและน า้ตาลของประเทศไทย หากสามารถท าได้ดีโดย
ขายออกเม่ือราคาน า้ตาลขยบัขึน้และค่าเงินบาททีอ่่อนตัว เป็นแรงช่วยหนุนราคาอ้อยปี 61/62 และ 62/63 ได้เป็นอย่างดี

สรุปราคาขายอ้อยของปี 2561/62 ต ่ากว่าต้นทุนการปลูกอ้อย ท าให้ต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนจาก 2 แหล่ง แบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 นับรอบตั้งแต่วนัเปิดหีบถึง 31 มกราคม 62 และงวดที่ 2 นับรอบตั้งแต่ 1
กุมภาพนัธ์ 62 ถึงวนัปิดหีบอ้อยของโรงงานน า้ตาล สถานะของเงินช่วยเหลือ เป็นดังต่อไปนี้

1) เงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ จากกองทุนอ้อยและน า้ตาลทราย 53 บาทต่อตันอ้อย งวดที่ 1 คร้ังที่
1, 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 มีชาวไร่ของโรงงานน า้ตาลทีไ่ด้รับเงินแล้ว โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธกส.ของชาวไร่โดยตรง วนัที่ 25
กุมภาพนัธ์ 11,18 , 25 มีนาคม 2 ,17 เมษายน 62

2) เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือซ้ือปัจจัยการผลติ จากงบประมาณ 6,500 ล้านบาท ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอของบประมาณไว้ 50 บาทต่อตัน (แต่ไม่เกนิ 5,000 ตันต่อราย) ส าหรับงวดที่ 1 โรงงานน า้ตาลได้ย่ืนเร่ืองส่งให้กบั สอน.
แล้ว เงินโอนเข้าบัญชี ธกส.ของชาวไร่โดยตรง วนัที่ 26 เมษายน 62

ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินจากทั้ง 2 แหล่ง ในอตัรา 53 และ 50 รวมเป็นเงิน 103 บาทต่อตัน ตามเกณฑ์การได้รับสิทธิและ
สิทธิต่างๆทีจ่ะได้รับเงิน ต้องสอดคล้องกบัประกาศทีเ่คยแจ้งไว้ เงินงวดที่ 1 และ 2 จะมีการจ่ายเป็นคร้ังๆ ขึน้อยู่กบัความ
ครบถ้วนของเอกสารและความเร็วช้าในการเสนอเร่ือง ท าให้เงินโอนต่างเวลากนั

การคาดการณร์าคาออ้ยปีหนา้ 2562/63
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ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย โดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย ภาคที่ 3
ได้รับการรายงานจากกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ว่า
พบการระบาดของหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาว
ระยะตัวหนอน ในพืน้ที่ต าบลหนองสังข์ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวดัสระแก้ว โดยพบการระบาดแล้ว จ านวน
กว่า 700 ไร่ ซ่ึงเป็นอ้อยตอ อายุอ้อย 2 - 3 เดือน

โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย
ได้ส่ังการให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล
ทราย ภาคที่ 3 ให้ค าแนะน าและวธีิก าจัดในเบ้ืองต้นกบั
เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพืน้ที่ พร้อมทั้งเตรียมลงพืน้ที่
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ส านักงาน ขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพืน้ที่
และพืน้ที่ใกล้เคียง เฝ้าระวงัและตรวจสอบในไร่อ้อยของ
ตนเอง หากพบการระบาดของแมลงศัตรูอ้อย สามาราถ
ติดต่อขอรับค าแนะน าและการให้ความช่วยเหลือได้ที.่...
ศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย
ภาคที่ 3 โทรศัพท์ 0 3834 1981 - 2

3 เตือนภยัเฝ้าระวงัหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาวระบาดในไร่อ้อย

อาชีพการท าไร่อ้อยเป็นงานทีต้่องท าต่อเน่ือง ต้องใช้เคร่ืองจักร
และเคร่ืองมือที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า หากวเิคราะห์สถานการณ์
ต่อเน่ืองจากนีไ้ปอกี 1 ถึง 2 ปี กเ็ป็นจังหวะเวลาเหมาะสม
ในช่วงเดือนเมษายน 62 ยงัพอมีเวลาเตรียมอ้อยเพ่ือท าพันธ์ุ
ปลูกข้ามแล้งในเดือนธันวาคม 62 เพ่ือน าเข้าหีบในปี 63/64
การคัดเลือกพนัธ์ุอ้อยทีจ่ะน ามาท าพนัธ์ุ ต้องท าด้วยความ
ปราณตี อายุทีเ่หมาะสมประมาณ 8 เดือน ตรวจสอบการปลอด
โรคใบขาว เพราะการได้พนัธ์ุอ้อยทีด่ี จะเป็นจุดเร่ิมต้นทีด่ี จะ
ปลูกไว้ใช้เองหรือขายเป็นพนัธ์ุกไ็ด้ราคา ขยายผลต่อไปยงัอ้อย
ปลูกใหม่รอบหน้าและหลงัจากทีไ่ด้ตัดพนัธ์ุอ้อยแล้ว กจ็ะ
กลายเป็นอ้อยตอทีส่ร้างรายได้ในปีถัดไปได้อกี
ระยะและแนวร่องการปลูกอ้อย กต้็องมองไปยงัความจ าเป็นใน
อนาคต อย่างน้อยควรเป็น 1.60 เมตร เพ่ือเหมาะสมกบัการต้อง
ใช้เคร่ืองจักรกลเกษตรเข้ามาท างานมากขึน้ ทั้งรถไถขนาดเลก็
เพ่ือบ ารุงรักษาระหว่างอ้อยเติบโต การใช้รถตัดอ้อยท างานแทน
แรงงานคนทีค่่อนข้างมีอตัราสูงและมีแนวโน้มจะขาดแคลนใน
อนาคต
อ้อยทีม่ีอยู่ในมือแล้ว อาจเป็นแปลงอ้อยปลูกใหม่หรือแปลง
อ้อยตอ 1 2 3 กต้็องมีการใส่ปุ๋ ย ใช้เคร่ืองมือก าจัดวชัพืช
ซ่อมแซมจุดทีอ้่อยบาง บ ารุงให้อ้อยสมบูรณ์ ติดตามก าจัดโรค
อ้อยและแมลงศัตรูอ้อยอย่างใกล้ชิด การใส่แรงจัดการอ้อยใน
เวลานี้ จะเกดิความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิสูงมาก เพ่ือผลผลติตัน
ต่อไร่และค่าความหวานอ้อยในฤดูหีบ 62/63
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDUHanJGhUckCZR68asFq_TZ7X0Y8Xig1UeqO5zCfANVAjvKOS3LQKLiEcNzX6XKLJtxPHtzZcmv8-vUXQErgmoMo5EmzWnaucJbZ6K1KUdqLpWIimsQfHT6BkPIEAJhaaYrLEOLxPP5Xwrb9z4gB_EAiBUc20fXLCK118OBbal38ctKG8fOUagKuXlGGdsMhYDKYPqhu86K7YI0vLDBYbZk-ZQKXXI60AU1fRDWIfwJ0huls3m_AnFGsBtTJkvDyUTd2aAAK9nW-KpCWpwTifxaHq87VfA3X-Hi3dYy_g7BDF72cw0kmowuQutTnJUTB7ASAUyLq-gQo_uiYmJIrRfMQ&__tn__=*NK-R


ลดการเผาออ้ย!!!!4

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

สมาคมนักวชิาการอ้อยและน า้ตาลแห่งประเทศไทย : www.tssct.org e-mail address : tssctinfo@gmail.com

จากการประชุมหารือร่วมกบัผู้แทนสหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง
ประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สมาพนัธ์
ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอสีาน
3 สมาคมโรงงานน า้ตาล สมาคมโรงงานน า้ตาลไทย สมาคม
การค้าอุตสาหกรรมน า้ตาล และสมาคมผู้ผลติน า้ตาลและชีว
พลงังานไทย เม่ือวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2562 เพ่ือก าหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพืน้ที่ปลูกอ้อยทัว่ประเทศ
และได้สรุปมาตรการลดการเผาอ้อยร่วมกนั แบ่งเป็น 3 ระยะ
มาตรการระยะกลาง (ปี 2562 – 2565) เร่ิมภายหลงัปิดหีบปี
2561/2562
1. ทบทวนระเบียบ ประกาศ ทีเ่กีย่วข้องกบัการหักเงินค่าอ้อยไฟ
ไหม้ให้มีความเหมาะสมและส่งผลมากพอทีจ่ะท าให้ชาวไร่เกดิ
ความตระหนักในเร่ืองการตัดอ้อยสดมากขึน้
2. เร่งรัดน าเสนอโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลติอ้อยครบวงจร ระยะที่ 2 (ปี 2562 – 2564) โดยขอกรอบ
วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท และขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ให้ครอบคลุมภาคเอกชนทีส่นใจสามารถเข้าถึงสินเช่ือได้ง่ายขึน้
เน่ืองจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกดิธุรกจิในการรับจ้างตัดอ้อย
และจะท าให้การบริหารจัดการรถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึน้
กว่าให้เกษตรกรเป็นผู้ลงทุนเพยีงอย่างเดียว
3. ก าหนดพืน้ทีป่ลอดการเผาอ้อยในแต่ละจังหวดัทีม่ีการปลูก
อ้อย โดยเฉพาะพืน้ทีซ่ึ่งใกล้เขตชุมชน
มาตรการระยะยาว (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
๑. ก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนงาน มาตรการต่าง ๆร่วมกนั เพ่ือ
ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และ
ปริมาณอ้อยไฟไหม้จะหมดไปภายในปี ๒๕๖๕ 
๒. จัดท ามาตรการเพ่ือให้มีการจัดรูปทีด่ินให้เหมาะกบัการท า
เกษตรแปลงใหญ่
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การพฒันาด้านเกษตรของประเทศไทย มีโอกาสทีส่ามารถท าได้อกี
มาก แต่ข้อมูลที่ผ่านมาจะมีเร่ืองที่เป็นอุปสรรคมาบั่นทอน จนกลายเป็นภาค
การเกษตรอยู่ในสภาพถดถอย ขอเสนอโครงการดีๆ เพ่ือลูกหลานเกษตรกร ที่
อยากให้พีน้่องชาวไร่อ้อยและโรงงานน า้ตาล ร่วมกนัสนับสนุนและส่งเสริม

ให้พชือ้อยมีศักยภาพสูงยิง่ขึน้
สกว : ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้ให้ทุนผู้จบ
การศึกษาในระดบั ปวส. และ เป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับ
ปริญญาวทิยาศาสตร์บัณฑติ (ศาสตร์แห่งแผ่นดนิเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน)
โครงการ "สืบสาน ร.9 เพ่ือเกษตรกรรุ่นใหม่" น าความรู้ขยายผลต่อชุมชน
หรือเกดิ startup การเกษตร เป็นกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ ในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก รับสมัครตั้งแต่ พ.ค.2562
สอบถามรายละเอยีดได้ที่ 025797435 ต่อ 3616 ( Smart farmer) หรือ FB
ส านักพฒันาบุคลากรวจิยั สวก.
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อนิเดยีจดัหาเอทานอลมากกว่า 51 ล้านรูปีจากโมลาส
กลุ่มอุตสาหกรรมสมาคม Indian Sugar Mills อ้างว่าเป็นคร้ังแรกในประวตัิศาสตร์ของอุตสาหกรรมน า้ตาลของโรงงาน
น า้ตาลอนิเดีย ทีเ่สนอให้ผลติเอทานอลประมาณ 51 ล้านรูปีจากโมลาสเข้มข้น B และน า้อ้อยซ่ึงจะช่วยลดการผลติน า้ตาล
ภายในประเทศลงได้
โดย ISMA กล่าวในการเปิดตัวว่า "จนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ในช่วงสามเดือนแรกของระยะเวลาการผลติในปีนี้มีการจัดหาเอ
ทานอลประมาณ 12 ล้านลติรทีท่ าจากโมลาสเข้มข้น B และน า้อ้อยแล้ว ท าให้ในปัจจุบันสามารถลดอตัราการผลติน า้ตาลได้
ราวๆ 1 แสนลติร
“ในปีทีแ่ล้วผลผลติน า้ตาลทั้งหมดของอนิเดียจนถึงในเดือนกุมภาพนัธ์เพิม่ขึน้ 6.8%” ISMA กล่าว
นอกจากนี ้ISMA ยงักล่าวอกีว่า “ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2019 มีโรงงานน า้ตาลจ านวน 466 แห่งในประเทศทีเ่ปิดด าเนินการ
และได้ผลติน า้ตาล 247.68 แสนแสนตัน เม่ือเทยีบกบั 231.77 แสนแสนตัน ซ่ึงผลติโดยโรงงาน 457 แห่งในวนัเดียวกนัเม่ือปีที่
แล้วจากการปิดโรงงานน า้ตาลทีม่หาราษฏระและกรรณาฏัก”
“และในรัฐมหาราษฏระมีการผลติน า้ตาลจนถึงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2019 อยู่ที ่92.10 แสนล้านตัน เม่ือเทยีบกบั 84.54 แสน
ล้านตันในช่วงเดียวกนัของปีทีแ่ล้ว ในปัจจุบัน 2561-2519 มีโรงงานจ านวน 23 แห่งได้ปิดการผลติไปแล้ว ขณะทีโ่รงงาน
น า้ตาล 170 แห่ง ก าลงัด าเนินการอยู่ และในช่วงเวลาเดียวกนัในปีทีแ่ล้วมี 18 โรงงานทีปิ่ดการด าเนินงานลง ในขณะที ่169
โรงงานก าลงัด าเนินการ”
“ด้านสหรัฐอเมริกามีโรงงานน า้ตาล 117 แห่งทีเ่ปิดด าเนินการและมีการผลติน า้ตาล 73.20 แสนแสนตันจนถึง 28 กุมภาพนัธ์ 
2562 เทยีบกบั 73.61 แสนแสนตันซ่ึงผลติโดยโรงงานจ านวนใกล้เคียงกนัในวนัเดียวกันของปีทีแ่ล้ว”
“ในกรณขีองกรรณาฏักจนถึงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2019 โรงงานผลติน า้ตาลได้ 41.69 แสนแสนตัน 32 โรงงานได้ปิดการ
ด าเนินงานในรัฐ ในขณะทีโ่รงงาน 35 แห่งก าลงัด าเนินการอยู่ ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแ่ล้ว พวกเขาผลติน า้ตาลทราย 
33.92 แสนแสนตัน ในขณะทีโ่รงงาน 38 แห่งเปิดด าเนินการ และ 27 โรงงานได้ปิดการด าเนินการ”
“ส่วนรัฐทมิฬนาฑูโรงงานน า้ตาล 32 แห่งเปิดด าเนินการแล้วและได้ผลติน า้ตาล 4.70 แสนตันเม่ือเทยีบกบั 3.58 แสนแสนตัน
ทีผ่ลติ โดยโรงงานน า้ตาล 26 แห่งในปี 2560-18”
“และเม่ือวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2019 ทีผ่่านมาราคาอ้อยในประเทศอนิเดียทั้งหมดที่รายงานโดยรัฐบาลอนิเดียในการแถลงข่าว
คือ Rs 20,159 สิบล้านรูปี ด้วยการตัดสินใจของรัฐบาลทีจ่ะให้สินเช่ือดอกเบีย้ต ่ากว่า 10,000 ล้านรูปี และเพิม่ราคาโรงงานขั้น
ต ่าเป็น 31 รูปีต่อกโิลกรัม ท าให้เงินทีค้่างอาจลดลงได้เร็วขึน้ แต่การก าหนดโควต้าการขายน า้ตาลรายเดือนทีสู่งมากในปี 2019 
ได้ลดราคาน า้ตาลมากกว่า Rs. 100 ต่อหน่วย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโรงงานน า้ตาลและคัดค้านขั้นตอนทีด่ีบางส่วนที่
ด าเนินการโดยรัฐบาลเม่ือเร็ว ๆ นี ้" ISMA กล่าว
Read More >> http://bit.ly/2PtZTwa
อ่านแมกกาซีนออนไลน์ได้ที:่
Online Magazine >> http://bit.ly/2GATBaU
#SugarAsiaMag #Sugarthailand #ethanol #Sugarmills#SugarAsiaMagazine #MoLasses #Sugarindia
==========================================

SUGAR-ASIA.COM

India Sugar Mills Supply 51 
Crore Litres of Ethanol Made 
from Molasses
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2PtZTwa?fbclid=IwAR1b5Ez-fh-RBpddQU7DaEy9rC1_3RxqY2_lUsTB3_ELKJ7NYxHrJ5uKZVM&h=AT192y6p87qSYcwC0MOXwpyWyBUbXPvNdN38-plNUsTXSTTk3hJC8UKps4DFsLNqZxnPB459GcZZlrfZeOxthH_Kw4EF50G1XkFo6QTU7dUsC4hKawENMksslmXDhXxYumUXmBiFbQgYqQOhpq_W1-IH_k9FlB8gADCzhsvM0nPOtJtnMhkYvB1Fqay5iCWBlPv0dux00tlpfiotOe2ofv7AhhR1QXXT40cGdb8vrtnvPzxH--1QCNsL5iRaEcVHj2TaYc0wpzUI6kf0wl55g1bNGcXjUBbu1mBX6dEqQYu5D4em65AuV7sgwDTpqmipTIxKsNs-uu_wRgrCHPdC9U2oMhMVFDEoo-Mq-N-CwvhmjIhVlPcfYLZp5Z2jPuvk9qZbWEgptHcO0SzKxytylV40cdpro8bV47TTZWmSezn-Ok07x0OHq1FjYLH3TFXBT8XPgAAUPIClDY9PMJbEUAFUr1_AlwyLuwa_PKt2K_ID--w06Ms7FzsDMAvKHd0gnbMcndfqKSqHk-HYGgDBCyPc45UnqX4EQUEr7PdvC9uUM02SLOKmEahWhcbeobY5jiqmrKw-QU4A84dxNyrQHPqH1NYMarXke-B0KWCOfoK_r7zYzETwYug0jeJu5Og8ltooIfkR-hUcu1BKGXQZwicOJU2NC5LaqN7gKlrJgH0
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2GATBaU?fbclid=IwAR2_T7DLqqSPIDKHG56v8oenc0HAU2DbQPWhUtgERkIKQvWAA8HlOZ1YVoU&h=AT2qK46ublL_d8p3XbKzDCi3SVNNSRBneYVIy1GXAFFKUIHJcMyZrxNa-f0PnJwapbc4SHHQtrc3Ln4PMJ2ueXTv0Zc2tGEyDV3Y7SC8yCutusUHm5gcdKyH_EpaVCsBmfVO2n98mTfl4t9MCPywIQYMC7bfnVgPYKaFglsZEcdqkX63B6paoYigfuuHUzvHp6dDfO5tRhlzwN8_0bnTWY4HrmSFXSruLHzEsjV-eCHswuuBU9L6iW70W__tJXmQLms3_9_PQg8fV4U7o8_foVYUVuUsp0r1hMlNIXQoLUMaYzw1E9PDMqIYwIyPdgm8i3Rpi4U7iMQLJ7KNntSWnglodC32zdF0mgbsbcaKtmZgn39A2LJOF71O8IZAglBTbc6K6LvT-Pxqbq8472ikI8Fdn3KdGRve8Rf5uVRga8dJji_k9gpk4hs0v6YpDd7FSZQtkqvttBi1asnQaKLdGfihMpIftBs10fWjk1gI9E2hmSgcJv35VLrYVLanmp1OIMDtxIKBrCqCeW2Ril_EoQF0nT2u0yxbxZLLIZB0PFlEmtyzLTP4E4FjAQlmu7901N5IGGq7D0Htm3MewQR8LCQAqcOCZp2fDnmb5-CBLwtLzAXaq3ZZyHYVIjnhzhXLfaSY-JtnoZ4Fq3n4Itl2s7aSiwum30oD7oIEdN0-xmY
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“บทสรุป 1 ปีเต็ม หลงัไทยลอยตัวราคาน า้ตาล”
1 Year in a Nutshell after Thailand ‘Floated Sugar Prices’
ยงัคงเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจไม่นอ้ยกบักรณีท่ีบราซิลมีการยืน่ฟ้องประเทศไทยต่อองคก์รการคา้โลก หรือ WTO เพื่อหารือเร่ือง
นโยบายการส่งออกน ้าตาลในลกัษณะท่ีขดักบัขอ้ตกลงของWTO เม่ือปี 2559 ท่ีผา่นมา สร้างความกดดนัใหก้บัประเทศไทยเป็น
อยา่งมาก ท าใหรั้ฐบาลไทยตอ้งหาวธีิแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการแกไ้ขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ออ้ยและน ้าตาลทราย ดว้ยการประกาศลอยตวัราคาน ้าตาล และยกเลิกน ้าตาลออกจากบญัชีสินคา้ควบคุม

สาเหตุของการตั้งขอ้ฟ้องร้องในคร้ังน้ีเน่ืองจากบราซิลมีความกงัวลเก่ียวกบัการแกไ้ข พรบ. ออ้ยและน ้าตาลทราย ปี 2557 ของ
ประเทศไทย ในการก าหนดระบบโควตา้ของน ้าตาล ซ่ึงไดจ้ดัแบ่งเป็น โควตา ก. (น ้าตาลส าหรับบริโภคในประเทศ) โควตา ข.
(น ้าตาลดิบท่ีส่งออกโดยบริษทัออ้ยและน ้าตาลไทย) โควตา ค. (น ้าตาลดิบหรือน ้าตาลทรายท่ีส่งออกโดยโรงงานน ้าตาล) ท่ีมีการ
ก าหนดทั้งปริมาณและราคา รวมถึงโครงการช่วยเหลือชาวไร่ ดว้ยการก าหนดราคารับซ้ือออ้ย และการใชเ้งินกองทุนออ้ยและ
น ้าตาล เป็นการจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมาปลูกออ้ยมากยิง่ข้ึน

ซ่ึงนายสมชาย หาญหิรัญ ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ได้
กล่าววา่ “กลไกราคาน ้าตาลในประเทศจะอา้งอิงตามราคาตลาดโลก ซ่ึงจะแข่งขนักนัตามความเป็นจริง เป็นการส่งสัญญาณวา่
ไทยมีเจตนาในการพยายามปรับโครงสร้างออ้ยและน ้าตาลทราย และแสดงบทบาทใหโ้ลกเห็นวา่ ไทยยอมรับในกติกาการ
แข่งขนัโลก ควบคู่ไปกบัการแก้ พ.ร.บ. ออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ.… ซ่ึงเม่ือกฎหมายเสร็จ บวกกบัการปรับโครงสร้างออ้ยฯ ทั้ง
2 ส่วนถึงจุดท่ีปฏิบติัไดจ้นสอดรับกนั อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายไทยระบบจะสมบูรณ์”

นอกจากน้ีผูน้ าของสหพนัธ์ชาวไร่ออ้ยแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไร่ออ้ย ยงัไดใ้หข้อ้มูลดว้ยวา่ “ขณะน้ีราคาน ้าตาลใน
ตลาดโลกอยูใ่นช่วงขาลง ท าใหร้าคาน ้าตาลทรายขายปลีกไทยปรับตวัลดลงตามไปดว้ย ประมาณ 1 บาท แต่ก็ถือวา่อยูใ่น
สถานการณ์ท่ียงัทรงตวั ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์โดยตรง เช่นเดียวกนักบัอุตสาหกรรมท่ีใชน้ ้าตาลเป็นวตัถุดิบอยา่ง
อุตสาหกรรมน ้าด่ืม อุตสาหกรรมอาหาร/เบเกอร่ี ถึงแมว้า่ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่จะอยูท่ี่ 70 : 30 ก็
ยงัคงไดรั้บผลกระทบท าใหร้ายไดล้ดลงจากราคาขายน ้าตาลท่ีลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนยงัเท่าเดิม ซ่ึงชาวไร่ออ้ยเองก็ตอ้งยอมรับ
กติกาและกลไกท่ีมนัไดข้บัเคล่ือนไป” นายนราธิป อนนัตสุขกล่าว

อยา่งไรก็ตามการประกาศลอยตวัราคาน ้าตาลกวา่ 1 ปีท่ีผา่นมาของประเทศไทย นบัวา่เป็นผลดีและประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
มาก เพราะในขณะน้ีบราซิลไดร้ะงบัการยื่นขอตั้งผูพ้ิพากษา (Panel) เพื่อพิจารณาเร่ืองน้ีไปแลว้ (เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561)
เน่ืองจากพอใจการแกไ้ขปัญหาทั้งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย โดยใหล้อยตวัราคาน ้าตาลทรายเป็นไป
ตามกลไกตลาด ยกเลิกการก าหนดโควตาน ้าตาลทราย และใหมี้การส ารองน ้าตาลทรายตามปริมาณส ารองท่ีก าหนด (Reserve
Stock) เพื่อใหเ้พียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงถือเป็นการแกไ้ขท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ตกลงWTO
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ซ่ึงแน่นอนว่าการลอยตัวราคาน า้ตาล รวมถึงระบบและกลไกเดิมของไทยทีใ่ช้อยู่ยงัไม่เข้าที่ และอยู่ในระหว่างการ
ปรับตัว รวมถึง พ.ร.บ. อ้อยและน า้ตาลทรายฉบับใหม่ ทีก่ าลงัอยู่ในระหว่างการแก้ไข หลงัจากผ่านการพจิารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 1 ไปแล้ว

ประเด็นส าคัญทีย่งัคงต้องจับตามองกนัต่อไป คือ การก าหนดเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์วตัถุดิบทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอ้อย เช่น การ
น า “น า้อ้อย” ไปผลติเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ เช่น เอทานอล ซ่ึงจะส่งผลต่อทั้งระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล ทีจ่ากนีจ้ะ
ไม่ใด้มีเพยีงการสร้างรายได้มากขึน้ แต่กจ็ะน ามาสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กบัชาวไร่ด้วยหรือไม่

ด้านนายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ (TSMC) กล่าวในฐานะประธาน
คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน า้ตาลทราย โดยคาดการณ์ว่าในฤดูการผลิตปี 61/62 อ้อยเข้าหีบน่าจะมี
ปริมาณลดลงจากฤดูการผลติปี 60/61 จากสภาวะทางอากาศทีแ่ปรปรวน บวกกบัการบริโภคน า้ตาลทีอ่าจจะลดลงเลก็น้อย จาก
การรณรงค์เร่ืองการดูแลสุขภาพและทีม่ีการผลกัดันเกบ็ภาษีความหวาน

“แต่ในขณะเดียวกนักไ็ด้คาดการณ์ว่า supply จะมากกว่า demand ส่งผลให้สต๊อกของโลกทีปั่จจุบันมีอยู่ 10 ล้านตัน จะลดลง 1-
2 ล้านตันในปี 2563 ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาน า้ตาลในตลาดโลกปรับตัวจากเดิม แต่จะยังไม่มีผลต่อราคาขายปลกีในประเทศไทย
ทนัท”ี

นอกจากนีน้ายสิริวุทธ์ิ ยงักล่าวต่ออกีว่า “ผลกระทบทีเ่กิดขึน้หลงัการลอยตัวราคาน า้ตาล ทางสมาคมอยู่ระหว่างประมวลผลที่
ผ่านมาตลอด 1 ปี โดยรวบรวมข้อมูลเชิงบวกและลบ เพ่ือเตรียมรับมือกบัส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ ก่อนทีจ่ะได้รับผลกระทบกนัทั้งหมด
แน่นอนว่าจะได้เห็นราคาน า้ตาลโลกทีป่รับตัวลดลง เพราะสต๊อกน า้ตาลยงัมีปริมาณมากสูงถึง 10 ล้านตัน ซ่ึงขณะนี้ London
No.5 ราคาเฉลีย่อยู่ที่ 11-12 เซนต์/ปอนด์ ขณะทีร่าคาน า้ตาลทรายหน้าโรงงานยงัทรงตัว กก.ละ 17-18 บาท”

และจากข้อมูลการเก็บอ้อยเข้าหีบฤดูกาล 61/62 ในปัจจุบัน ณ. วนัที่ 12 มีนาคม 2562 ของคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย
เผยให้เห็นว่า ในปีนี้ประเทศไทยมีการเกบ็อ้อยเข้าหีบไปแล้วประมาณ 109,546,357.394 ตัน จ าแนกเป็นอ้อยสดจ านวน
44,759,450.764 ตัน และอ้อยไฟไหม้จ านวน 64,786,906.630 ตัน ซ่ึงมากกว่าปีทีแ่ล้ว เม่ือเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

Read More >> http://bit.ly/2GDBFNe
อ่านแมกกาซีนออนไลน์ได้ที:่
Online Magazine >> http://bit.ly/2GATBaU
#SugarAsiaMag #Sugarthailand #ethanol #Sugarmills #Thailandsugar #SugarAsiaMagazine #Floatedsugarprices
#SugarPrice
==========================================
เกาะติด #SugarAsia กด 'Follow' หรือ 'ติดตาม' + ตั้ง 'See First' หรือ 'เห็นโพสท์ก่อน' เพจ Sugar Asia Magazine คุณจะไม่
พลาดการอพัเดทเทรนด์อุตสาหกรรมอ้อยน า้ตาล และเอทานอลในไทยและต่างประเทศ

ติดตามเน้ือหาทั้งหมดของเราได้ที่ www.sugar-asia.com
SUGAR-ASIA.COM
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Sugar Reduction Trend Strong in Southeast Asian

24/04/2019  admin Sugar Asia, Sugar Tax, Sugar Trend, Thailand Sugar

"เทรนการลดน า้ตาลพุ่งในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้"
รัฐบาลทัว่ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก าลงัมองหาวธีิการก าหนดภาษีให้กบัผลติภัณฑ์จากน า้ตาลในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ
แรงผลกัดันในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและอตัราโรคเบาหวานทีเ่พิม่สูงขึน้
ด้วยความกลวัทีว่่าปัญหาสุขภาพเหล่านีจ้ะน าไปสู่ค่ารักษาพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้อย่างไม่มีทีส้ิ่นสุด ในขณะทีก่ารรณรงค์ให้ยุติการ
บริโภคน า้อดัลมและผลติภัณฑ์ทีม่ีรสหวานอ่ืนๆ ของประเทศในแถบเอเชียกส่็งผลกระทบต่อบริษัทและตลาดน ้าตาลในบาง
กรณด้ีวยเช่นกนั
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก จ านวนประชากรทีเ่ป็นโรคเบาหวานของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซียมีความใกล้เคียง
กบัในประเทศไทย กล่าวคือ ร้อยละ 10 ของประชากรเป็นโรคเบาหวาน ในขณะทีอ่กีร้อยละ 37 มีน า้หนักตัวเกนิมาตรฐาน ส่วน
ประชากรในประเทศไทยอตัราดังกล่าวอยู่ทีร้่อยละ 10 และร้อยละ 32 ตามล าดับ
รัฐบาลมาเลเซียจึงมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินการด้านภาษีน า้ตาลต่อไปในปีนี้ นายหลมิก้วนเอง็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั กล่าว
ว่า “เกือบหน่ึงในสองของประชากรมาเลเซียมีน า้หนักตัวเกนิหรือเป็นโรคอ้วน” เขาเสนอให้ขึน้ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมรส
หวาน 0.4 ริงกติ หรือประมาณ 10 เซนต์ต่อลติร
โดยรัฐบาลวางแผนทีจ่ะมุ่งเป้าไปทีเ่คร่ืองด่ืมสองประเภท คือ เคร่ืองด่ืมทีเ่ติมน า้ตาลหรือสารให้ความหวานอ่ืนๆ ในปริมาณเกนิ
5 กรัมต่อ 100 มล. และน า้ผลไม้ทีม่ีน า้ตาลมากกว่า 12 กรัมต่อ 100 มล.
นอกเหนือจากประเด็นของการปรับปรุงด้านสาธารณสุขซ่ึงเป็นประเด็นทีส่ าคัญทีสุ่ดแล้ว รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์
โมฮัมหมัด ยงัมองว่าภาษีนีเ้ป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ทีจ่ะช่วยค า้จุนสถานะทางการเงินของประเทศให้ดีขึน้อกีด้วย
ตามแผนเดิมก าหนดให้มีการเสียภาษีในวนัที่ 1 เมษายน แต่วนัเร่ิมเสียภาษีในแผนฉบับใหม่ได้ถูกขยบัเล่ือนไปเป็นเดือน
กรกฎาคม เพ่ือให้สถานประกอบกจิการมีเวลาในการเตรียมการมากขึน้ ซ่ึงในปีนีม้าเลเซียมีแนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นประเทศที่ 4
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีม่ีการขึน้ภาษีน า้ตาล
ส่วนในประเทศบรูไนและไทยได้มีการขึน้ภาษีน า้ตาลไปแล้วในปี 2560 และฟิลปิปินส์กม็ีการขึน้ภาษีตามมาในเดือนมกราคม
2561 ส่วนเวยีดนามก าลงัพจิารณาเร่ืองการเรียกเกบ็ภาษีเคร่ืองด่ืมทีม่ีรสหวานเช่นกนั
ด้านองค์การอนามัยโลกเห็นว่าภาษีน า้ตาลเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทีถู่กต้องโดยแนะไว้ในปี 2559 ว่า "นโยบายการคลงัทีข่ึน้
ภาษีอย่างน้อยร้อยละ 20 ของราคาขายปลกีของเคร่ืองด่ืมทีม่ีรสหวานจะส่งผลให้การบริโภคผลติภัณฑ์ดังกล่าวลดลงตาม
สัดส่วน"
จากประสบการณ์ของฟิลปิปินส์ช้ีให้เห็นว่าวธีิการนีช่้วยลดยอดขายเคร่ืองด่ืมน า้อดัลมลงได้จริง
ในปัจจุบันมีประเทศทีเ่รียกเกบ็ภาษีเคร่ืองด่ืมที่มีสารให้ความหวานทีใ่ห้พลงังานหรือไม่ให้พลงังานในอตัรา 6 เปโซ หรือ
ประมาณ11 เซนต์ต่อลติร และเคร่ืองด่ืมทีม่ีน า้เช่ือมข้าวโพดฟรุกโตสสูงเป็นส่วนผสมในอตัรา 12 เปโซ โดยรัฐบาลไม่นับรวม
เคร่ืองด่ืมทีม่ีนมและกาแฟเป็นส่วนผสมซ่ึงเป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีรายได้น้อย
ตามรายงานของบริษัทวจัิยตลาดอย่างนีลเส็น พบว่ายอดขายเคร่ืองด่ืมทีข่ึน้ภาษีในร้านค้าปลกีทีม่ีอยู่ทัว่ประเทศลดลงเฉลีย่ร้อย
ละ 8.7 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงองค์การอนามัยโลกได้กล่าวช่ืนชมนโยบายในปีที่ผ่านมาว่าจะสามารถช่วยป้องกนัอตัราการ
เสียชีวติก่อนวยัอนัควรอนัเน่ืองมาจากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจได้ถึง 24,000 ราย ในอกี 20 ปีข้างหน้า
เช่นเดียวกบัมหาเธร์ ประธานาธิบดีโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ของฟิลปิปินส์ก าลงัพยายามต่อสู้กบัโรคอ้วน และเพิม่เงินกองคลงั
ของรัฐบาลด้วยการขึน้ภาษีเคร่ืองด่ืม โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมของปี 2561 เคร่ืองด่ืมที่ถูกเรียกเก็บภาษีสร้างรายได้
ให้กบัรัฐบาลมากถึง 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ในขณะทีภ่าษีน า้ตาลอาจช่วยให้สุขภาพของประชาชนและสถานะทางการคลงัดีขึน้ แต่กส่็งผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะ
กบัประเทศทีผ่ลติน า้ตาลด้วยเช่นกนั
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ผู้ผลติอ้อยรายใหญ่ของโลกในปี 2560 อย่างบราซิลโดยมีอตัราการผลติอยู่ที่ 758 ล้านตัน รองลงมาคืออนิเดียมอีตัราการผลิตอยู่ที่
306 ล้านตัน ตามมาด้วยจีนอยู่ที่ 104 ล้านตัน และไทยอยู่ที1่02 ล้านตัน นอกจากนีฟิ้ลปิปินส์ อนิโดนีเซีย เวยีดนาม และพม่าต่างก็
เป็นผู้ผลติน า้ตาลรายใหญ่ด้วยเช่นกนั
การขึน้ภาษีน า้ตาลของประเทศไทยมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของประเทศในทนัที เน่ืองจากบริษัทต่างๆ
พยายามทีจ่ะปรับสูตรเพ่ือหลกีเลีย่งการเรียกเกบ็ภาษีและตรึงราคาให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกบัคู่แข่งทางการค้าได้
นอกจากนีแ้ล้วภาษีดังกล่าวยงัส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของน า้ตาลในตลาดภายในประเทศอกีด้วย จากข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายแห่งประเทศไทยซ่ึงก ากบัดูแลอุตสาหกรรมน า้ตาล พบว่า ผู้ผลติเคร่ืองด่ืมใช้น า้ตาลลดลงเป็น
440,000 ตันในปี 2560 จาก 540,000 ตันในปีก่อนหน้าน้ัน น า้ตาลทีใ่ช้ในขนมลดลงเป็น 29,000 ตันจาก 36,000 ตัน
ในการเผชิญกับภาวะน า้ตาลล้นตลาด รัฐบาลอนิเดียได้พยายามทีจ่ะส่งเสริมการส่งออกในช่วงปี 2561-2562 โดยเสนอให้ใช้เงิน
อุดหนุนการส่งออกโดยมีเป้าหมายการจัดส่งน า้ตาลอยู่ที่ 5 ล้านตัน แต่การแข็งค่าของเงินรูปีและราคาน า้ตาลในตลาดโลกทีป่รับตัว
ลดลงกลบัขัดแย้งกบัแผนการด าเนินการของอนิเดีย และปริมาณการส่งออกน า้ตาลคาดว่าจะเหลือเพยีง 2.5 ล้านถึง 3.5 ล้านตันใน
ฤดูกาลนี้
ซ่ึงน า้ตาลทีม่ีปริมาณเพิม่สูงขึน้ในคลงัสินค้าบีบให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมทต้ีองให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรและ
อุตสาหกรรมทีป่ระสบปัญหาเพิม่มากขึน้ก่อนการเลือกตั้งทีจ่ะมีขึน้ในเดือนพฤษภาคม
ในขณะที่ราคาน า้ตาลโลกทีเ่ร่ิมตกต ่าในช่วงปลายปี 2559 ยงัไม่ฟ้ืนตัว ผลการลงทุนในตลาดล่วงหน้าระหว่างประเทศมีการซ้ือขายอยู่
ทีป่ระมาณ 12 เซนต์ต่อปอนด์ในนิวยอร์กของช่วงต้นเดือนมีนาคม ซ่ึงอยู่ทีป่ระมาณคร่ึงหน่ึงของราคาล่าสุดทีสู่งกว่า 23 เซนต์ใน
เดือนตุลาคม 2559 ด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย และการผ่อนปรนกฎระเบียบด้านอุตสาหกรรมใน
บางประเทศ ท าให้เกดิปัญหาอุปทานส่วนเกิน นอกจากนีร้าคาน า้มันดิบกเ็ป็นอกีหน่ึงปัจจัยทีส่ าคัญเช่นกัน เน่ืองจากน า้ตาลเป็น
วตัถุดิบส าคัญในการผลติเอทานอลทีเ่ป็นเช้ือเพลงิทางเลือก
มาร์กาเร็ต หยาง นักวเิคราะห์ตลาดซีเอม็ซีจากสิงคโปร์ กล่าวว่า “การขึน้ภาษีและการแข่งขันที่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในบรรดา
ประเทศผู้ผลติรายใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่าราคาน า้ตาลดิบปรับตัวลดลงในช่วงสามปีทีผ่่านมา”
การประกอบธุรกจิก าลงัคุกคามการบริโภคให้ลดลงอย่างมาก บริษัทวลิมาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์จากสิงคโปร์ราย
หน่ึงได้บันทกึผลการขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากสินทรัพย์น า้ตาลของออสเตรเลยีเม่ือปีทีผ่่านมา
เม่ือมองไปข้างหน้าเกษตรกรบางรายมีแนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นจากการปลูกอ้อยไปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ หรือพยายามขายน า้ตาลเพ่ือใช้
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากด้านอาหาร นายธีรชัย แสนแก้ว สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยเสนอแนะว่า “กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิม่ให้สูงขึน้ให้กบัผลติภัณฑ์สามารถท าให้ราคาอ้อยสูงขึน้ได้”
ด้าน เจฟเฟอร่ี ฮอลเล่ย์ นักวเิคราะห์การตลาดอาวุโสของบริษัทออนด้าในสิงคโปร์ กล่าวว่า "ผู้ผลติชาวเอเชียสามารถเรียนรู้
แบบอย่างจากผู้ส่งออกน า้ตาลอนัดับ 1 อย่างบราซิลได้ ซ่ึงโรงงานน า้ตาลของบราซิลมีความสามารถในการผลติทั้งน า้ตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิและเอทานอล” ฮอลเล่ย์ยงักล่าวทิง้ท้ายไว้อกีว่า “พวกเขามีความสามารถในการสลับสับเปลีย่นระหว่างการผลติผลติภัณฑ์ทั้ง
สองประเภทตามทีต่ลาดต้องการ”
ฮอลเล่ย์ กล่าวว่า “รัฐบาลในเอเชียอาจจ าเป็นต้องท าการปรับเปลีย่นนโยบายเพ่ือชดเชยการบริโภคน า้ตาลทีล่ดลง”
“ปัจจุบัน อินเดียมีเป้าหมายในการเติมเอทานอล 20% ลงในน า้มันปิโตรเลยีมบริสุทธ์ิในปี 2563 ซ่ึงเป็นส่ิงทีไ่ม่สามารถท าได้
เน่ืองจากอนิเดียและไทยอนุญาตให้ท าการกลัน่เอทานอลจากกากน า้ตาลเท่าน้ันไม่ใช่จากอ้อย แต่หากอนิเดียและไทยสามารถ
เปลีย่นแปลงกฎหมายเหล่านี้ได้และช่วยโรงงานน า้ตาลในการเปลีย่นไปใช้การผลติแบบคู่ อนิเดียกจ็ะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ได้” ฮอลเล่ย์กล่าว
ReadMore>>http://bit.ly/2Zxj2ld
อ่านแมกกาซีนออนไลน์ได้ที:่
Online Magazine >> http://bit.ly/2GATBaU
#SugarAsiaMag #Sugarthailand #ethanol
#Sugarmills#Thailandsugar #SugarAsiaMagazine

#SugarTrend #SugarAsia

http://bit.ly/2Zxj2ld
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2GATBaU?fbclid=IwAR1i7ONkorC_CgM51qBxNW2ouixiXSEgCqLDQOQUUnMzO-BA0ieH3Y0wbfw&h=AT1shOCLOT8Y66GLVTW93vF3ueohZPNDOxHAg4HF-1IBZQmsVrnucwkN1XbnWu87kwWuXQty7uKv2cmhU9nQhgv6Rdnjb8dcX5hHjWIbxPRAeB6tz_rqIzj3Y3BBZD4ejFSKsiJHdnDrTYzqY1WzgJvXU98SWXV7WR2FAStajaZPUGH7hT9zZ1MxVepqVxav4dq6jOaOJK5Qa9Ub6PPMHQT6atnEGbJqK_OKLYyVdcGDbeiIr4RDOMEv-s8l_j0tZ4-KsYeN5eWTt6nFYVoGXgRczXGlTc-h7K2rKQi8o20gWOUtZdzjsWj9RUkMZDsn-AOaqLtQIrgar5nAyPoSFqn7pd76iEikvZqn2bNNsAs4j1cE_FIu5AFzavM4INFbxhuy2eFcogd7MMXMcQ8RIh1fAGql8lecBj11UVhp9vKmrVqsSOxbQiwZHLSQl11EZVw10zXpBtp5ohF1Y2R0Qj4uDFTzP8Z66DGFwJx3M7YBR4z_6jlwXq7oMhd72w2wUDRjAkZS-y6CVU6vCFft2McurXb1o2HWXe61dp7yMNVxrWBBSHapo0BtEQAR2fx7iLLqicYjaz_grQzHYcNGQx8RR2fiImlUkk3kRKNVgVu8ffPEpA8FY3sppPkSZSdDEekR
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamag?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarthailand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ethanol?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarmills?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thailandsugar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasiamagazine?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugartrend?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sugarasia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC0QgeVnPJqzdLfDpz9wCmKlskmxQuGuggx-7el1OczLnT8rz1qb_WvHCOQTv1fxPQ4vNwJbtErFUWS6LNbQ-eOLRqaaLs14WCscX2wro2XCu9VPAvJZvRWiyJyNo_zpRgHYUZFbDIe29ydK6nsg3fXGeRxpwOJNTWQ7uTWKfIjVekxce_WO9mdfmfDzfPjU7Rz0aVdM3LkhrbWBzg98KVoGLfknDCruCDUoIp8o6TmX4Z3RouWaoNyp8Qidkwwhav0Ny-PSn_wMD0vuCfO3staLYdIO0VAYuaJaxYH7hCHt0ai88xVQ4QZoZpOZB1bcuuZOYTsupi3N6zCHEVO1ghE2g&__tn__=*NK-R
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Marex วิเคราะห์

คุณเกษมชัย นิธิวรรณกลุ จากบริษทั ECTP แปล 081-720-8899
นอกเหนือจากราคาเทยีบเท่าระหว่างเอทานอลและน า้ตาลแล้ว ยงัมอีกีหลากหลายปัจจัยทีเ่ราไม่รู้ เช่น การ

ส่งออกของอนิเดีย การผลติของอยูี การน าเข้าของจีน พืน้ทีเ่พาะปลูกอ้อยในไทย พรีเมีย่มน า้ตาลทรายขาวจะฟ้ืนตัว
เม่ือไหร่ และทีส่ าคญัแน่ ๆ แต่ไม่รู้ คือ ภูมอิากาศในอนิเดีย อยูี การบริโภคและสต็อกของโลก

ประการที่ 1 ฝ่ายกระทงิบอกว่าเรโชหน้าป้ัมจะสูงกว่าปีกลาย เพราะความต้องการของเอทานอลใน 3 เดือนที่
ผ่านมาแรงมากน่าจะต่อเน่ืองหลงัการหีบอ้อย และผู้ผลติรู้ดีว่าสามารถเกบ็สต็อกเอทานอลระหว่างการผลติเพ่ือมใิห้
เกดิเอทานอลล้นตลาด ท าให้ราคาเอทานอลและน า้ตาลอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากราคาเบนซินขึน้สูง ผู้บริโภคจึงเลือก
เติมเอทานอลทีถู่กกว่า ดงัน้ัน แม้เรโชหน้าป้ัมและราคาเทยีบเท่าระหว่างเอทานอลและน า้ตาลอาจตกลงระหว่างการ
หีบอ้อย อตัราทีเ่ปลีย่นแปลงจะน้อยกว่าปีกลาย

อกีฝากทีม่ใิช่กระทงิกล่าวกว่า อตัราทีเ่ปลีย่นแปลงระหว่างหน้าหนีจะต ่าเท่าปีกลาย โรงงานทีม่ฐีานะการเงินดี
มคีลงัสินค้าเกบ็เอทานอลได้มากสามารถเกบ็สต็อกไว้เพ่ือพยุงราคา แต่โรงงานทีฐ่านะไม่ดีจะเร่งการผลติเพ่ือแลกเงิน
สด

ประการทีส่อง ปัจจัยอนิเดีย  ฝ่ังกระทงิกล่าวว่า การส่งออกน า้ตาลจะน้อยกว่าปีกลาย เพราะการตั้งราคาขาย
น า้ตาลในประเทศต ่าสุดที ่14 บาท/กโิล จึงไม่จูงใจการส่งออกทีข่าดทุน ความแห้งแล้งในรัฐมหารัชตะน่าจะรุนแรง
ส่งผลกระทบต่อหน้าหีบอ้อยทีจ่ะเร่ิมขึน้ในเดือนตุลาคม และหากมผีลของเอลนีโญมาเสริมด้วย ส่วนเกนิของสต็อกจะ
เร่ิมหดหายไป มผีลไปลดยอดการส่งออกในปริมาณมาก ทางออกทีคุ้่มกว่าของการแก้ปัญหาน า้ตาลของรัฐบาลอนิเดีย 
คือการอดุหนุนให้โรงงานเกบ็สต็อกข้ามปี

ฝ่ายหมกีล่าวว่า ระบบปัจจุบันทีพ่ยุงราคาในประเทศและให้เงินอดุหนุนการส่งออออกไม่ยัง่ยืน มผีลต่อ
การเมืองน้อย อาจไม่ได้รับการต่ออายุ องค์การค้าโลกก าลงับีบให้รัฐอนิเดียยกเลกิการให้เงินอดุหนุนการส่งออก หาก
เป็นเช่นน้ัน ราคาในประเทศจะดิง่ลงสู่ระดบัราคาน า้ตาลในตลาดลอนดอน น าไปสู่การส่งออกทีสู่งขึน้

อนิเดียเป็นบราซิลใหม่ เพราะมผีลต่อตลาดโลก การส่งออกของอนิเดียจะเป็นตัวขบัเคล่ือนพรีเมีย่มน า้ตาล
ทรายขาว และราคาน า้ตาลในตลาดลอนดอน ตลาดเดือนพฤษภาคมมุ่งสู่การปิดตัวในภาวะหมี ราคาเดือน 5 ต ่ากว่า
เดือน 7 ถึง 35 จุด

ในบราซิล ส่วนผสมเป็นคุณต่อเอทานอลอย่างมาก และยอดขายเอทานอลยงัคงแรงอยู่ ราคาน า้มนัดิบใกล้
จุดสูงสุดท าให้ราคาเอทานอลลดลงเป็นคร้ังแรกใน 3 สัปดาห์ทีผ่่านมา

ยอดขายล่วงหน้าสุทธิของกองทุนลดลงเหลือ 2.7 ล้านตันน า้ตาล
ภาวะกระทงิของเอทานอลอาจหมดแรงลง และกองทุนกเ็ร่ิมเบ่ือหน่ายกบัการเทขายล่วงหน้า


