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บทความที่ 1 
อุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้เหตุการณ์ 20 ปีที่ผ่านมา (2000 – 2020) 

 อุตสาหกรรมเดินมาถึงปากขอบเหว: อ้างในแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำตาล 20 ปี 
ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 

  * สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 

   - ธรรมนูญของสมาคมน้ำตาลแห่งแอฟริกาใต้ มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเพิ่มให้มี 
The South African Farmers Development Association เท่านั้น 

   - ราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงอย่างสำคัญ 

   - ราคาอ้างอิงเป็นดอลลาร์ (Dollar Based Reference Price) ที่ใช้ในการกำหนด (Tariff 
Protection) มีการปรับมาแล้ว 3 ครั้ง จากปีเริ่มต้น อยู่ที่ 330 เหรียญสหรัฐฯ/ต่อตัน เป็น 680 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อตันในปัจจุบัน 

   - ผลผลิตน้ำตาลลดลงเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หลังการฟ้ืนตัวจากภัยแล้งเมื่อ 3 ปีก่อน  

   - การแบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานยังคงเหมือนเดิมเป็นเวลาหลายปี 

   - ต้นทุนการผลิตอาจลดลงได้อีก แม้การลดต้นทุนจากการดำเนินงานจะมิใช่ยาวิเศษ  
แต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะนำอุตสาหกรรมน้ำตาลเข้าสู่จุดตกต่ำสุดๆ 

  * สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปี 

   อุตสาหกรรมน้ำตาลเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรม
ประสบความเสียหาย 3.9 พันล้านแรนด์ต่อปี หรือลดลง 21% อันเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมนี้สูญเสีย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 การนำเข้าน้ำตาลจาก Eswatini 

  (1) นโยบายเสรีของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Laissez Fair Approach) 
ทำให้เกิดการไหลทะลักของน้ำตาลจาก Eswatini เข้าสู่แอฟริกาใต้ มีมูลค่านำเข้าประมาณ 2 ล้านแรนด์ต่อปี 
และเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปีนี ้มูลค่าการนำเข้าเพิ่มประมาณ 38% 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (HPL) 

  (2) การเก็บค่าธรรมเนียมสุขภาพ (ภาษีน้ำตาล) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 (The Health 
Promotion Levy: Sugar Tax) ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม โดยการบริโภคน้ำตาล 
ในประเทศสูญเสียไปประมาณ 250,000 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 1 พันล้านแรนด์ โดยรัฐบาลบังคับใช้
การเก็บภาษีนี ้ทั้งๆ ที่อุตสาหกรรมไดเ้คยร้องเตือนถึงผลกระทบ แต่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ต่ออุตสาหกรรม 
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  (3) ในปี 2016 มีการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยสภาวะอุปสงค์และอุปทาน
ของเงินตราต่างประเทศในตลาดเสรี (Real Effective Exchange Rate: REER) ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจริง อัตรา 
ค่าเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ (ZAR)/US$ ในการเปลี่ยนแปลงภาษีปกป้องอุตสาหกรรมจากเงินเหรียญสหรัฐฯ 
เป็นเงินแรนด์ ที่ใช้กับพิกัดอัตราภาษีนำเข้าของแอฟริกาใต้ การแยกพิกัดข้าว ข้าวโพด และน้ำตาล 
ออกจากกันเพื่อใช้ระบบ REER เป็นการดำเนินการที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งกรณีของน้ำตาล ผู้กำหนดราคา
ในตลาดโลก คือ บราซิล อย่างไรก็ตาม การถ่วงน้ำหนักของเงินในระบบ REER เพียง 1.3% ไม่มีนัยสำคัญ 
หากจะทำการปรับเปล่ียนใดๆ ควรเป็นไปตามความจริง คือ ให้เงินบราซิลมีน้ำหนักโดดเด่นในตระกร้า 
การใช้ REER มีผลทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลเสียหายปีละ 900 ล้านแรนด์ 

 สรุป : อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้เพราะปัจจัยการทำลาย  
3 ประการ เป็นเงิน 3.9 พันล้านแรนด์ต่อปี 

 สิ่งเหล่านี้จะฟื้นคืนกลับมาได้หรือไม่ แน่นอน ย่อมกลับฟื้นคืนได้ และมีความคุ้มค่าด้วย
เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 1 ล้านคนที่พึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมนี้ 

 อุตสาหกรรมน้ำตาลได้ถูกกระตุ้นให้มองเห็นความสดใส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรมคนใหม่ Mr. Ebrahim Patel เวลาเท่านั้นจะบอกได้ว่า รุ่งอรุณอันรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้นได้
จริงหรือไม่ 

************************************************* 
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บทความที่ 2 
การปฏบิัติหน้าที่อันทรงเกียรติของกรรมการ 

 ปัญหาที่ท้าทายต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ในเวลานี้ สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 

  (1) การปกป้องด้านภาษีไม่เพียงพอจากน้ำตาลในตลาดโลกที่เป็นตลาดของเหลือกินเหลือใช้ 
(อ่านรายงาน IT AC หมายเลข 588) 

  (2) การบังคับใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate – REER) 
และไม่ใช่อัตราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์/แรนด์ ที่เป็นจริง (อ่านรายงาน IT A5 หมายเลข 588) 

  (3) การโจมตีอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ ที่ไม่มีการกำกับดูแลโดยอุตสาหกรรมน้ำตาล 
Eswatini (ดูจากบทความเรื่องการล้อเลียนในการกระทำความผิดต่อประเทศ โดยมีผลให้เศรษฐกิจ
ของ Eswatini ลอยนวล 

  (4) การเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ภาษีน้ำตาล) ในแอฟริกาใต้ และ  

  (5) ภาวะเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ที่ย่ำแย่ในขณะนี้ 

 ผู้เขียนขอให้ทุกท่านตระหนักว่า ขณะนี้ ลมพายุพัดกระหน่ำใส่อุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างหนัก 
แต่มองรอบตัวแล้ว ทางแก้ไขของรัฐบาลน่าจะเป็นการปล่อยให้ปัญหามีการจัดการด้วยตัวมันเอง  
ซึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ด ี

 กรณีนี้ ต้องยอมรับความจริงว่า การดำรงตำแหน่งของอดีตกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
นาย Rob Davies นั้น เป็นเวลาเดียวกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมน้ำตาลถูกท้าทาย ศูนย์กลางของพายุ 
ให้บทเรียนกับอุตสาหกรรมมากมาย และผู้เขียนแน่ใจว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจะช่วยได้ 
ผู ้เขียนมั ่นใจเช่นเดียวกันว่า Mr. Ebrahim Patel รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
จะบริหารจัดการเชิงรุกและปฏิบัติได้ (Proactive and Practical Approach) อย่างถึงลูกถึงคน  
อันเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์นี้อย่างแท้จริง และบรรลุผล 

 ส่องกระจกดูตัวเอง 

  ผู้เขียนต้องการมุ่งเน้นในประเด็นที่ต้องการถามผู้มีส่วนร่วมบริหารอุตสาหกรรมน้ำตาล 
อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของบริษัทโรงงานน้ำตาล สมาชิกสภาน้ำตาลแห่งแอฟริกาใต้ 
และกรรมการรวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมนี้ว่า ท่านเป็นผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้  
มีส่วนแบกรับภาระการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถานการณ์อันเลวร้ายในปัจจุบันนี้หรือไม่ อย่างไร และ 
ท่านกำลังจัดการแก้ไขอยู่หรือไม่ เพราะปัญหาปัจจุบันในอุตสาหกรรมนี้เป็นผลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 
กับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของท่าน จึงควรยอมรับข้อเท็จจริงและกลับไปส่องกระจก
มองการทำที่บกพร่องของท่าน และแก้ไข 
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  การแก้ไขโดยใช้กรอบกฎหมายแรงงานไม่อาจยอมรับได้ในกรณีนี้ การบริหารธุรกิจ 
ที่ล้มเหลวไม่อาจใช้วิธีการง่ายๆ ด้วยการถอยกลับไปยังที่เดิม ทางเลือกนี้ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย 

  ข้อความที่ผู้เขียนอยากสื่อถึง CEO และกรรการทั้งหลาย คือ การบริหารจัดการลดต้นทุน
ด้านแรงงาน สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ไมถู่กต้อง ผู้นำไม่ควรกระทำ และควรชดเชยผลกระทบที่ได้กระทำผิดไปแล้ว 

  ในทำนองเดียวกันนักลงทุน/สถาบัน/ผู้ถือหุ้น ควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสังคม คือ 
การลงทุนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรและการแปรรูปเกษตร ผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
ในระยะยาว โดยทั่วไป เกิดจากอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น และไม่ควรมองเฉพาะผลประกอบการ 
ในไตรมาสถัดไป โปรดอย่าแสดงความยินดีกับ CEO และกรรมการที่ลดค่าใช้จ่ายได้เท่านั้น และ 
ขอถามกลับไปว่า มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องจัดการเรื่องนี้เป็นกรณีแรกหรือไม่ 

************************************************* 
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บทความที่ 3 
การกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้มีธรรมาภบิาลหรือไม่ 

 ⚫ ในบทความแรก  ๆที่ได้กล่าวถึงข้อตกลงเรื่องธรรมาภิบาล (Governance) ในอุตสาหกรรมน้ำตาล
แอฟริกาใต้มาแล้ว หลังจากนั้น ผู้เขียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและเครื่องมือทางกฏหมาย
ทั้งด้วยตัวเอง และผู้หวังดีส่งข้อมูลมาให้ 

 ⚫ สมาคมน้ำตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและธรรมนูญของสมาคม 
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ำตาลป ีปี ค.ศ. 1978 

 ⚫ ธรรมนูญสมาคม กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนโรงงานน้ำตาลและผู้แทนชาวไร่อ้อยฝ่ายละ 24 คน 
(รวมเป็น 48 คน) มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานของสภาเกี่ยวกับกิจกรรม
ของสมาคมในปีที่ผ่านมาเพื่อ 

  * อนุมัติงบการเงินสำหรับปีนัน้ 

  * เลือกตั้งประธานและรองประธาน 

  * แต่งตั้งกรรมการและผู้แทนสำรอง 

 ⚫ สภาของสมาคม ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 32 คน โดย 16 คน เสนอชื่อโดยตัวแทนโรงงาน 
และ 8 คน เสนอชื่อโดยตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) ส่วนอีก 8 คน เสนอชื่อ
โดยตัวแทนสมาคมพัฒนาเกษตรกรแห่งแอฟริกาใต้ (SAFDA) 

 ⚫ ปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับกรรมการ 32 คน คือ กรรมการทั้งหมดมาจาก ผู้แทน 48 คน 
โดยไม่มีกรรมการอิสระ ย่อมมีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดหลักการของธรรมาธิบาล (Governance) 

 ⚫ สภาเป็นผู้บริหารสูงสุดของสมาคม รับอำนาจจากธรรมนูญของสมาคม มีอำนาจมากมาย
รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

 ⚫ สภาและผู้บริหารระดับสูง ถือได้ว่าเป็นผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการบริหาร
กิจการอุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นไปด้วยดี และสร้างความยั่งยืน 

 ⚫ สมาคมเป็นองค์กรอิสระ และไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรอื่นได เรื่องนี้ เป็นเรื่องในทางทฤษฎี
ส่วนการปฏิบัติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

 ⚫ คำถามสำหรับสภาและทีมผู้บริหารโดยรวม คือ อุตสาหกรรมน้ำตาลเข้าสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังได้อย่างไร 
ซึ่งขณะนี ้กำลังเผชิญอยู่ และพบเห็นด้วยตัวเองอยู่แล้ว 

 ⚫ กรณีของสภานี้ ผู้เขียนเห็นว่า หัวใจของสมาคม คือ ความเป็นอิสระ เหนือสิ่งอื่นใด 
กรรมการสมาคมต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่ออุตสาหกรรมโดยส่วนรวม (มิใช่เพื่อผลประโยชน์
ของฝ่ายตนเองเท่านั้น) 
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 ⚫ กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อตัวแทน กรรมการเป็นตัวของตัวเอง และทุกคน 
มีความเท่าเทียมเหมือนกันหมด 

 ⚫ ผู้เขียนเห็นว่า กรรมการฝ่ายโรงงาน อาจมีความขัดแย้งเมื่อต้องตัดสินใจในผลประโยชน์ 
ของบริษัทตนเอง กรรมการอาจเลือกตัดสินใจในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทมากกว่าในฐานะ 
ของกรรมการสมาคม 

 ⚫ การนำน้ำตาลเข้าจาก Eswatini เข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้จำนวนมาก เป็นกรณีตัวอย่าง
ของเหตุการณ์นี้ และแสดงให้เห็นว่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม 

 ⚫ มุมมองในการออกกฎหมาย คือ โรงงานมีความเสี่ยงในรายได้ของอุตสาหกรรม 36% 
(ตามสัดส่วนการแบ่งปันรายได้ในส่วนของโรงงาน) แต่กฎหมายให้สิทธิออกเสียงในสภาถึง 50%  
ผิดกับชาวไร่อ้อยมีส่วนได้เสีย 64% ของรายได้ (แต่มีสิทธิออกเสียง 50%) 

 ⚫ ธรรมนูญของสมาคมฉบับปัจจุบัน (ใหม่สุด) กำหนดเงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนนของสภา 
ดังนี ้

  “ญัตตทิั้งหลายที่จะนำเข้าสู่การประชุมของสภาของสมาคม ต้องกำหนดโดยมติเสียงข้างมากเกินกว่า 
80% โดยมีเงื่อนไขว่า มติเสียงข้างมากนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงจากกรรมการที่เสนอชื่อจากฝ่ายโรงงาน 
และกรรมการที่เสนอชื่อจากฝ่ายชาวไร่อ้อย และคะแนนเสียงจากฝ่ายชาวไร่จะต้องมีคะแนนเสียง 
จากกรรมการที่เสนอโดย SACGA และ SAFDA ด้วย” 

 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมติเกิน 80% เป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้สิทธิยับยั้ง การออกเสียง
ลงคะแนนได้ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า กรรมการฝ่ายโรงงาน (เป็นสัดส่วนกับการผลิตของโรงงาน) เพียง 2 คน 
คิดเป็นเพียง 20% ของรายได้อุตสาหกรรม ก็สามารถใช้สิทธิยับยั้งเสียงส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรมได ้

 ขณะนี้ มีกรรมการฝ่ายโรงงานมีสิทธิยับยั ้งมติได้ และกรรมการฝ่ายโรงงาน 13 คน  
จาก 16 คน มีความขัดแย้งในกรณีการนำเข้าของ Eswatini กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขามีความสนใจ
เรื่องน้ำตาลใน Eswatini และ/หรือ งานของสมาคมกันแน่ 

 นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า กรรมการฝ่ายโรงงาน 14 ใน 16 คน มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในฐานะเป็นผูใ้ช้กากน้ำตาล (Molasses) ในรูปของอาหารสัตว์ และการผลิตแอลกอฮอร์ 

  ⚫ ตามข้อตกลงอุตสาหกรรมน้ำตาล กำหนดให้สภาพิจารณาอนุมัติราคาน้ำตาล (ขาว/ดิบ) 
และกากน้ำตาล เพื่อแบ่งปันรายได้ ถ้าบริษัทของท่านเป็นผู้ใช้สุดท้าย (End user) ของน้ำตาล และ
กากน้ำตาล การพิจารณาทำได้เป็นครั้งคราว 

  ⚫ ราคาน้ำตาลในตลาดภายในประเทศ (Actual Price) อาจแตกต่างจากราคามาตรฐาน 
(National Price) สำหรับแต่ละโรงงาน ราคามาตรฐานใช้ในการกำหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ชาวไร่ได้รับ 
ส่วนต่างระหว่างราคามาตรฐาน หรือราคาที่กำหนด กับราคาจริงเป็นส่วนของโรงงานน้ำตาล 
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 สรุป - ภายใต้บทบัญญัติของการออกเสียงลงคะแนนในสภา สรุปได้ว่า ฝ่ายชาวไร่  
เป็นฝ่ายเสียเปรียบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหุ้นส่วนการแบ่งปันรายได้กับโรงงานน้ำตาล 

 นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนยุ่งยากมาก ในแง่ของการกำหนด
คุณสมบัติเสียงข้างมากเกิน 80% จึงไม่แปลกใจเลยท่ีการตัดสินใจมีความล่าช้ามาก หรือไม่เกิดขึ้นเลย 
และเกิดสภาพการตัดสินใจที่ขาดความเหมาะสมในอุตสาหกรรมนี้มากมาย 

 การที่อุตสาหกรรมดำเนินมาถึงปากเหวเช่นนี้ จึงไม่แปลกใจเลย ทำให้นึกถึงสำนวนที่ว่า 
“ปลาเน่ามาจากหัว” หมายความว่า องคก์รที่ล้มเหลวล้วนมาจากการเป็นผู้นำทั้งสิ้น 

 ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่า ความวุ่นวายของอุตสาหกรรรมทั้งหมดเป็นผลมาจากการขาดธรรมาภิบาล 
แต่เชื่อว่า ธรรมาภิบาลก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ 

 ผู้เขียนอยากจะบอกว่า การตัดสินใจหลายอย่างในเชิงโครงสร้างเป็นการตัดสินใจโดยมีอิสระนั้นไม่จริง 

 การสร้างธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรมนี้แม้จะยากเย็นเพียงใด กรรมการทั้งหลายจะต้องตระหนัก
และเดินหน้าต่อไป 

************************************************* 
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บทความที่ 4 
การเล่นเกมส์ที่ยุติธรรมในธุรกิจน้ำตาลแอฟริกาใต ้

 บทนำ 

  ผู้เขียนได้อ่านบทความใน North Coast Courier ในสัปดาห์นี ้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การจ้างงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ นี่คือสิ่งสุดท้ายของความต้องการของประเทศ 

 คำถามคือ ทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น? 

  ผู้เขียนได้ศึกษาเครื่องมือทางกฎหมายที่ควบคุมอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้  
และประมวลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม สรุปได้ว่า จำนวนน้ำตาลที่อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้
สูญเสียไป (ลดลง) เป็นจำนวนถึง 25% ในช่วง 2–3 ปีนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า มีผลทำให้รายได้ของอุตสาหกรรมลดลง 
1 พันล้านแรนด์ หรือ หากใช้วิธีการประเมินอย่างอื่น ก็จะได้อัตราการลดลงในกำไรจากการผลิตอย่างน้อย 
8% ซึ่งอนุมานได้ว่า ในโลกของการเกษตรกรรมอัตรากำไรที่เหลืออยู่จะน้อยมากหรือไม่มีเลย 

  คำถามมีว่า ปริมาณขายน้ำตาลลดลงถึง 25% ด้วยเหตุใด ข้อมูลนี้ผู้เขียนประมวลได้มาจาก 2 เหตุผล คือ 

   (1) การเปิดตัวของ Health Promotion Levy (HPL) หรือ ภาษีน้ำตาล และ 

   (2) การไหลเข้าของน้ำตาลจาก Eswatini (สวาซิแลนด์ เดิม) 

  หาก 2 สิ่งนี้ยังดำเนินอยู่ต่อไป แอฟริกาใต้จะไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ไม่ได้เลย 
ทั้งการคงระดับความต้องการบริโภคภายในประเทศและการสร้างแหล่งงานให้กับประชากร 

  จากการดำเนินการที่ฝ่ายมา ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกว่า ภาษีน้ำตาลมีผลกระทบกับ
โรคอ้วน และ GDP อย่างไร แต่กรณีหลัง มีผลกระทบเพียงส่วนน้อยต่อแอฟริกาใต้ ถ้าข้อมูลผู้เขียนถูกต้อง 
กรณีนี้ดึงเงินรายได้จากสหภาพแอฟริกาใต้ (SACU) มากกว่าสัดส่วนใน GDP อย่างมาก ส่วนข้ออ้างที่ว่า 
แอฟริกาใต้ไม่ได้รับผลกระทบมากดูเหมือนรายได้ทางการคลังของ Eswatini ขาดดุลและควรได้รับการจัดการ
ด้วยจากรายได้ของ SACU ตามหลักการในปัจจุบัน แทนที่จะให้อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้เป็นผู้อุดหนุน Eswatini 

 ความคิดเห็นท่ีต่างกัน 

  ขณะนี ้ยังมีข้อเสนอในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นความคิดเห็น
จากข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้เขียนได้รับข้อมูลว่า ความสามารถในการแข่งขันไม่อาจเอาชนะแรงกดดัน
จากสภาวะตลาดน้ำตาลโลกที่เป็นตลาดของสินค้าส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ ข้อเสนอให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ตามหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เสรีล้าสมัยแล้ว การก้าวไปข้างหน้าควรยึดหลักการลงทุนที่จะต้องให้
ความสำคัญต่อประโยชน์สาธารณะให้มากขึ้น ผู้เขียนหวังว่า CEO ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้กำกับ
นโยบายของรัฐบาลที่กุมชะตาชีวิตของประชากรมากมายในแอฟริกาใต้ จะได้มองหาช่องทางให้มีการ
ลงทุนทางสังคม - เศรษฐกิจมากขึ้น และต้องคุ้มครองตำแหน่งงานของประชากร และต้องการเกมส์ที่ยุติธรรม 

************************************************* 
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บทความที่ 5 
เป้าหมายของอุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ 

 ⚫ เมื่อนักฟุตบอลยิงเข้าประตูตัวเอง เขาจะอับอาย และเสียใจต่อเพื่อนร่วมทีม แต่คน  
ในอุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ 

 แอฟริกาใต้ให้ของขวัญแก่ Eswatini 

  ⚫ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1960 มีการลงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิวขาว เพื่อตัดสินใจว่า 
แอฟริกาใต้ควรจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสาธารณรัฐ (Republic) หรือไม่ ผลปรากฏว่า 52% เห็นชอบให้เป็นสาธารณรัฐ 

  ⚫ Dr. H.F. Verwoerd นายกรัฐมนตรีแอฟริกาใต้ ให้สัญญาว่า แอฟริกาใต้จะยังคงอยู่
ในสังกัดเครือจักรภพอังกฤษ และได้เดินทางไปกรุงลอนดอนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1961 เพื่อประกาศ
อย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมนายกรัฐมนตรีของเครือจักรภพอังกฤษ ว่า แอฟริกาใต้กำลังจะเปลี่ยน
จากระบบกษัตรย์ไปเป็นระบบสาธารณรัฐ และในเวลาเดียวกันก็จะขออยู่ในสังกัดเครือจักรภพอังกฤษต่อไปด้วย 

  ⚫ คำขอนี้ได้รับการคัดค้านอย่างรุนแรงจากประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ โดยมีอินเดีย
และแคนาดาร่วมคัดค้านเหตุผล ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามที่เสนอ แต่เป็นเพราะ
นโยบายการแบ่งแยกสีผิวอันน่ารังเกียจของแอฟริกาใต้ 

  ⚫ เมื่อปรากฏชัดว่า คำขอของเขาไม่ได้รับความเห็นชอบ Dr. H.F. Verwoerd จึงยอมถอน
การสมัครเป็นสมาชิกเครือจักรภพอังกฤษ โดยอ้างว่า “เพื่อผลประโยชน์แห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของแอฟริกาใต้ (In the Interests of South Africa Honors and Dignity)” 

  ⚫ สิ่งที่ปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องกล่าวถึงก็คือ แอฟริกาใต้ผิวขาวได้มีการเคลื่อนไหวและ
ยังคงเดินหน้าอย่างน่าอนาถและผิดพลาดอย่างมากตามนโยบายต่อต้านเชื้อชาติอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลร้าย
และสร้างความทุกข์ยากอย่างมากมายให้แก่มวลมนุษยชาติ ดังที่ปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์  
แต่กลับอ้างเป็น “เป้าหมายของชาติ” 

  ⚫ โควตาน้ำตาลของแอฟริกาใต้ในเครือจักรภพอังกฤษได้ถูกโอนไปให้ประเทศ Eswatini 
(ในเวลานั้น คือ Swaziland) โดยการสนับสนุนของอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ การลงทุน 
ในสาขาน้ำตาลในสวาซิแลนด์เข้มข้นขึ้น โดยเริ่มต้นจาก Mhlume และ Ubombo และต่อมา Simunye  
ในปีต่อมา Mhlume และ Simunye ได้รวมเข้าด้วยกันเป็น The Royal Swazi Sugar Corporation หรือ RSSC 

 สันติภาพปรากฏขึ้น 

  ⚫ ในเวลานั ้นอุตสาหกรรมน้ำตาลของ Eswatini พึงพอใจกับการขายน้ำตาลไปยัง
เครือจักรภพอังกฤษในราคาสูง และต่อมาได้ขายมาไปยังสหภาพยุโรป (EU) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของโควต้ากลุ่มประเทศแอฟริกา แคริบเบียน และ แปซิฟิค (ACP) ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ข้อตกลงการค้า
ในเครือจักรภพในเวลานั้น และหลายปีต่อมา Eswatini ขายน้ำตาลให้แก่แอฟริกาใต้ ประมาณ 
30,000 ตัน และอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติ 
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 เกิดสงครามตามมา 

  ⚫ เมื ่อโรงงานน้ำตาลของแอฟริกาใต้ คือ บริษัท Ubombo (Illovo) , Mllumeand 
Srimumye (RCL) และ Tambankulu ได้ย้ายเข้าไปสู ่นิคมน้ำตาลในเขตอ้อยอิสระที ่ใหญ่ที ่สุด 
ใน Eswatini (Tongat HullH) แล้ว และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โรงงาน Tibiyo Taka Ngwane  
ในฐานะเป็นแขนขาของรัฐบาล Eswatini ที่มีประสิทธิภาพ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและผู้เล่นรายใหญ่ 

  ⚫ ดังนั้น สิ่งที่แอฟริกาใต้มีและยังคงมีอยู่คือ บริษัท Illova , RCL และ Iongoat Hulett 
ร่วมกับรัฐบาล Eswatini (ผ่านบริษัท Tibiyo Taka Ngwane) มีอำนาจครอบงำอุตสาหกรรม และ
เป็นผู้รับรายใหญ่จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ โดยบริษัท RCL ได้ก้าวไกลไปกว่านี้อีก และลงทุน 
ในโรงงานบรรจุน้ำตาลใน Eswatini ร่วมกับบริษัท RSSC (Mananga Packess) โดยใช้แบรนด์ 
ของแอฟริกาใต้ในการทำตลาดน้ำตาล Eswatini โดยผ่านช่องทางการตลาด (Marketing Arm) 
คุณภาพน้ำตาล ส่งเข้าร้านค้าใหญ่/ เครือข่ายหลักทั้งหมด อย่างไรก็ดี พวกเขามิใช่ผู้ร้ายเพียงคนเดียว 

  โรงงาน Unrfolzis Sugar Milling เป็นอีกโรงงานหนึ่งของแอฟริกาใต้ที่ได้ร่วมมือกับ 
บรัษัท Sumhine Sugar เพื่อทำการตลาดและขายน้ำตาลในแอฟริกาใต้ บรัษัท Sunsline Sugar  
มีรกรากอยู่ใน Eswatini ซึ่งสามารถค้นหาจาก Links ต่าง ๆ  ได ้และแหล่งที่มาของน้ำตาลซึ่งผลิตจาก Eswatini 

  นักปราชญ์เห็นปัญหา Eswatini ซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญและความรู้ด ้านการตลาด 
ของแอฟริกาใต้ รวมทั้งเงินทุนมหาศาลของโรงงานในแอฟริกาใต้ที่ได้ขยายการผลิตไปยัง Eswatini 
ทั้งน้ำตาลทรายสีรำ (Brown Sugar) เช่นเดียวกับการขยายกำลังการผลิตน้ำตาลรีไฟน์ Eswatini  
ได้แก้ปัญหาการกำหนดโควตาตายตัวของกลุ่ม ACP ได้ กล่าวให้ชัดคือ Eswatini มีตลาดเดียวที่สำคัญ
รองรับการขายน้ำตาลส่วนเกินได้ นั้นคือ ขายไปยังตลาดแอฟริกาใต้ 

  จากยอดขาย 30,000 ตัน จนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นหลายแสนตัน ความหายนะ  
ของ Eswatini เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการน้ำตาลของสหภาพยุโรป (EU)  
ในปี 1997 เป็นการล่มสลายของระบบราคาสูงใน EU แต่อีกด้านหนึ่ง Eswatini ไม่มีปัญหา เพราะบริษัท Illooo, RCL , 
Iongat Hulett และ Isbyuo Taka Ngwane ขายน้ำตาลเหล่านี้ในตลาดแอฟริกาใต้ได้ เหตุการณ์เลวร้าย
ไปกว่านั้นก็คือ ในปีนี้ (2019) อุตสาหกรรม Eswatini ประกาศขยายการผลิตเพิ่มเติม ซึ่งสามารถคาดเดาได้ว่า 
น้ำตาลที่ผลิตเพิ่มจะนำไปขายในที่ใด 

 เป้าหมายของแอฟริกาใต้ 

  เป้าหมายของเราอยู่ที่ไหน? ขณะนี้ผู้ผลิตน้ำตาลในแอฟริกาใต้กำลังให้สำคัญกับกระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม (DTI) ว่า ธุรกิจน้ำตาลในแอฟริกาใต้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกับร้องว่า 
อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ต้องการแผนปฏิรูปฟื้นฟู อุตสาหกรรมน้ำตาลจะล่มสลายพร้อมกับผู้คนตกงาน
นับพันตำแหน่ง (แม้พวกเขาจะไม่ยอมรับ) ในโลกแห่งความเป็นจริง อุตสาหกรรมน้ำตาล Eswatini 
ควรจะเป็นผู้เรียกร้องแผนปฏิรูปฟื้นฟูเพราะเขาขยายตัวในช่วงเวลาที่เขาสูญเสียตลาด EU ที่ราคาสูง 
ตำแหน่งงานในแอฟริกาใต้ไม่ควรเป็นผู้เสียสละจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แต่ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะองค์กร
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ที่ไม่ชาญฉลาดเพียงพอ นอกจากนี้บริษัท RCL ยังบ่นอย่างขมขื่นกรณีการนำสัตว์ปีกเข้าตลาดแอฟริกาใต้ 
เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ทรุดตกต่ำถึงเพียงนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาวนเวียน 
อยู่รอบอุตสาหกรรมของเรา นี่เป็นกรณีที่เราทำเข้าประตูตัวเองที่งดงามที่สุดที่เคยเกิดขึ้น 

  ⚫ ผู้เขียนคิดว่า มหาวิทยาลัยทางธุรกิจควรใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ไม่ว่า 
จะเป็นกรณีองค์กรทีไ่ร้เดียงสา หรือ แย่ไปกว่านั้น คือ องค์กรวางกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงเสียเอง 

  ⚫ กรณีการเพิ่มขึ้นของน้ำตาล Eswatini จนท่วมตลาดแอฟริกาใต้จะต้องเป็นวาระที่สำคัญ 
มิใช่วาระปกติ และไม่ใช่เรื่องข้อตกลงสหภาพ SACU ที่อนุญาตให้ทำได้ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
การลักลอบนำเข้าน้ำตาลทางทะเลลึก กับการนำเข้าจาก Eswatini ค่าโง่ของกรณีนี้ต่ออุตสาหกรรมน้ำตาล
แอฟริกาใต้ในฤดูการผลิต 2019/20 เพียงปีเดียวมีมูลค่าถึง 2 พันล้านแรนด์ 

 ภาษีน้ำตาล (Sugar Tax) 

  ความโง่เขลาอีกประการหนึ่ง คือ การเรียกเก็บภาษีน้ำตาลทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาล
สูญเสียรายได้ไปถึง 1 พันล้านแรนด์ จึงเห็นควรระงับไว้ก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานเพียงพอว่า น้ำตาล 
คือ ต้นเหตุของโรคอ้วน หรือหากไม่ระงับหรือยอมรับในทางการเมือง อย่างน้อย  รัฐบาลต้องหา
ช่องทางในการคลังที่จะนำภาษีกลับมาสู่อุตสาหกรรมน้ำตาล 

 การแก้ปัญหา 

  (1) เสนอปัญหาทั้ง 2 อย่างนี้ ออกมาให้ชัดเจน และ 

  (2) แก้ปัญหานี้ให้เป็นที่ยุติ 

  (3) การดำเนินตามข้อ (1) และ (2) จะเพิ่มรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ 
3 พันล้านแรนด์ และสามารถรักษาตำแหน่งงานได้หลายหมื่นตำแหน่ง และเราจะมีอุตสาหกรรม
น้ำตาลที่ยั่งยืนอีกครั้ง แน่นอน ส่งที่กล่าวมานี้เป็นเหตุผลทั่วไปที่ทุกคนมองเห็นและเข้าใจได้ วิญญูชน
พึงต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ไขให้สำเร็จ 

************************************************* 
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บทความที่ 6 
หลักทฤษฎีในการตรากฎหมายน้ำตาลของแอฟริกาใต้ 

 ⚫ กรอบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลมีลักษณะซับซ้อน และมีรายละเอียดลึกซึ้งมาก 
แต่สามารถสรุปออกได้เป็นเสาหลัก 4 เสา ส่วนที่เหลือถือเป็นกฎข้อบังคับที่สร้างบนเสาหลักเหล่านี้ 

 ⚫ เสาหลัก 4 ประการ คือ 

  (1) ข้อตกลงเกี่ยวกับราคาอ้อยขั้นต่ำที่โรงงานน้ำตาลจะต้องจ่ายให้กับผู้ปลูกอ้อย 

  (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ทีทุ่กโรงงานได้รับ 

  (3) การจัดการผลผลิตส่วนเกิน โดยการส่งเงินตามกฎหมายของสมาคม SASA ในฐานะ
ผู้ขายน้ำตาลเพียงคนเดียว (Single Desk) 

  (4) การกำหนดอัตราภาษีนำเข้าที่มีประสิทธิภาพ 

 ⚫ ก่อนที่จะพิจารณาถึงเสาหลัก 4 เสา จำเป็นต้องกล่าวถึงลักษณะสำคัญของตลาดน้ำตาลโลก
เป็นอันดับแรก เพราะมันคือตลาดสำหรับของเหลือใช้ (ตลาดสำหรับทุ่มสินค้าส่วนที่เหลือ) (The dumped 
World Market) 

 น้ำตาลที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศ (ตลาดโลก) คือ น้ำตาลสวนเกิน หรือผลผลิตส่วนเหลือ
ของอุตสาหกรรม (กรณีที่ความต้องการภายในต่ำกว่าผลผลิต) ราคาขายไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตแต่อย่างใด 

 สภาพอากาศมีผลกระทบต่อการผลิตอย่างมาก นั่นหมายความว่า สภาพอากาศมีผลต่อ
ปริมาณสินค้าในตลาดส่วนเกินนี้อย่างรุนแรง ทำให้น้ำตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนในการซื้อขาย
ระหว่างประเทศมากที่สุดชนิดหนึ่ง 

 รายงานของ ITAC ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยบิดเบือนตลาดน้ำตาลในตลาดโลกในช่วงที่ศึกษา 
มีถึง 29% มาจากเงินอุดหนุนและมาตรการบิดเบือนตลาดที่ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลส่งออกส่วนใหญ่  
ได้นำมาใช้สนับสนุนการส่งออก นักวิชาการยืนยันว่า ปัจจัยบิดเบือนตลาด (Distortion Factor)  
มีมากมายมหาศาลจริงๆ 

 ⚫ การเคลื่อนไหวและการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญมากในด้านการแข่งขัน
และการผันผวนขึ้นลงของราคาน้ำตาลในตลาดโลก 

 ⚫ ธรรมชาติของตลาดน้ำตาลโลกที่เต็มไปด้วยการบิดเบือนและบูดเบี้ยวเป็นเรื่องปกติ 
ประเทศผู้ไม่ผลิตน้ำตาลเท่านั้นที่ชื่นชอบราคาน้ำตาลที่ไม่มีภาษีในตลาดโลก คือ ราคาตลาดโลกต่ำ 

 ⚫ อุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรการค้าน้ำตาลโลก 
(Global Alliance for Sugar Trade – GAFST) เพ ื ่อปฏ ิร ูปและการเป ิดเสร ี เป ็นการรวมกลุ่ม 
ของผู้ผลิตน้ำตาลตุ้นทุนต่ำ มีเป้าหมายเพื่อกำจัดการอุดหนุนและการบิดเบือนทางการค้าน้ำตาลโลกให้หมดไป 
แต่ที่น่าสนใจ คือ บราซิลไม่ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิก แต่เป็นเป้าหมายหลังของ Global Alliance 
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เช่นเดียวกับสหรัฐฯ กรณี Farm Bill ปลายปี 2019 มีการยกกรณีอินเดียอุดหนุนการส่งออกเข้าสู่การพิจารณา
ของ WTO เนื่องจากปฏิบัติผิดกฎ WTO และจะมีการดำเนินการฟ้องร้องกรณีการละเมิดอื่นๆ อีกมากมาย
ต่อไปจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาล น่าเสียใจที่ Global Alliance ประสบความสำเร็จอย่างจำกัด 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากการขจัดการอุดหนุน การบิดเบือน 
ทางการค้า และมาตรการอุดหนุนที่ไม่ชอบธรรมอื่นๆ 

 ⚫ ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลส่วนเกิน แอฟริกาใต้ต้องเผชิญกับตลาดโลกที่บิดเบี้ยวในสัดส่วนที่สูง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1 ล้านคน (ปีการผลิต 2019/20 ประมาณ 400,000 คน) ซึ่งการดำรงชีวิต
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยเฉพาะใน KZN และ MPUMALANGA ชีวิตแขวนอยู่กับกฎระเบียบ
การคุ้มครองอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศโดยแท้ 

************************************************* 
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บทความที่ 7 
เสาหลัก 4 เสา ของระบบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ 

 เสาหลักที่ 1 การกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำที่โรงงานต้องจ่ายให้กับผู้ปลูกอ้อย 

  ข้อเท็จจริงพื้นฐาน คือ อ้อยแตกต่างจากพืชเกษตรชนิดอื่น มิใช่เพราะเป็นพืชที่ไว้ตอได้เท่านั้น 
แต่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว จำเป็นต้องนำผลผลิตเข้าหีบภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้คุณภาพของปริมาณซูโครส 
ในอ้อยลดลง อ้อยไม่สามารถเก็บไว้ได้เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวนอ้ยมาก 
อ้อยเป็นพืชที่มีความหนาแน่นต่ำในการขนส่ง ทำให้ระยะเวลาที่จัดส่งไปยังโรงานที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ไม่เกินหลายสิบกิโลเมตร (ต้องระยะทางสั้น) เมื่อคำนึงถึงจำนวนซูโครส (น้ำตาล) ในอ้อยที่มีสัดส่วน
ประมาณ 12% ส่วนที่เหลือเป็นเส้นใยและความชื้น (น้ำ) 

  สิ่งนี้หมายความว่า การตั้งโรงงาน (โลกนี้) ในแอฟริกาใต้ ผู้ปลูกอ้อยตกอยู่ในอำนาจผูกขาด
การซื้อของโรงงานน้ำตาลที่ใกล้ที่สุด หากปราศจากการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำตามกฎระเบียบ (โดยการกำหนด
สัดส่วนของรายได้ในอัตราคงที่ซึ่งผู้ปลูกอ้อยจะได้รับเป็นเปอร์เซนต์ของรายได้ของโรงงานน้ำตาลจากน้ำตาล
และกากน้ำตาลที ่ผลิตแล้ว โรงงานน้ำตาลจะเป็นผู ้ม ีอำนาจต่อรองในการกำหนดราคาอ้อย 
ตัวอย่างเช่น ในอินเดีย ทางราชการจะเป็นผู้กำหนดราคาถือเป็นการแทรกแซงเพื่อปกป้องชาวไร่อ้อย
ในประเทศนั้น 

  หากไม่มีการกำหนดราคาขั ้นต่ำบนฐานของรายได้ที ่เกิดจากผลผลิต (น้ำตาลและ
กากน้ำตาล) ก็จะไม่มีผู้ปลูกอ้อยรายใดเสี่ยงลงทุนเป็นเวลา 7 ปี รวมการไว้ตอ เช่น เดียวกับอ้อย 
เพราะมีผู้ซื้อเพียงรายเดียวและไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น 

 เสาหลักที่ 2 การจัดสรรรายได้ระหว่างโรงงานน้ำตาลด้วยกัน 

  เสาหลักที ่ 2 ได้รับการแก้ไขเพิ ่มเติมในกฏหมายปี ค.ศ. 2000 เพื ่อกำหนดระดับ  
การแข่งขันที่ดีที่สุดในตลาดภายในประเทศในระหว่างบริษัทโรงงานในประเทศ 6 บริษัท 

  ก่อนปี ค.ศ. 2000 โรงงานน้ำตาลสามารถขายน้ำตาลภายในประเทศได้ในจำนวน
เทียบเท่า % ของการผลิตรวมของประเทศผลผลิตน้ำตาล ส่วนที่เหลือต้องส่งมอบให้สมาคมน้ำตาล
แห่งแอฟริกาใต้ (SASA) ในฐานะผู้ขายน้ำตาลผู้เดียว (Single Desk) เพื่อขายในราคาต่ำในตลาดโลก 

  การแก้ไขกฎหมายใน ค.ศ. 2000 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยอนุญาตให้โรงงานน้ำตาล
แห่งใดแห่งหนึ่งสามารถขายน้ำตาลได้มากที่สุดตามผลผลิตแต่ละปีในตลาดภายในประเทศในราคาสูง 
อย่างไรก็ตาม เมื ่อแอฟริกาใต้มีฐานะเป็นผู ้ผลิตน้ำตาลส่วน เกิน (เหลือใช้ภายในประเทศ)  
หากปราศจากการกำหนดราคาขั้นต่ำ พลังของการแข่งขันและพลวัตรของตลาดจะส่งผลให้ตลาดภายในประเทศ
ทรุดลง โดยราคาตกต่ำสู่ระดับต่ำกว่าตลาดโลกได้ กรณีเช่นนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อมาตรการป้องกัน 
โดยระบบภาษีนำเข้า (The Tariff Protection) และด้วยเหตุนี้ เสาหลักที่ 2 ได้กำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 2000  
มีผลเป็นเสมือนราคาขั้นต่ำ (ความหมายของอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นกระบวนการจัดสรรรายได้  
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ในหมู่โรงงานน้ำตาลด้วยกัน) ในทางปฏิบัติก็คือ โรงงานน้ำตาลที่ขายเกิน (Overselling Miller) 
จัดสรรรายได้ให้แก่โรงงานที่ขายขาด (Underselling Miller) สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการขายเกิน 
(Oversell) โดยการปฏิบัต ิเช ่นนี ้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงอยู ่ในฐานะทางการเง ินเช่นเดียวกัน  
มีความสามารถที่จะจ่ายราคาอ้อย (ตามเสาหินหลักที่ 1) และผลที่ตามมาก็คือ การแบ่งปันที่เท่าเทียมกัน 
(ตามสัดส่วนของส่วนแบ่งในการผลิต) ในความสูญเสียที่เกิดจากราคาในตลาดโลกที่บิดเบือน (ต่ำ) ไป 

  นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าว ยังมีผลเป็นการป้องกันโรงงานอิสระขนาดเล็ก และ
โรงงานที่ชาวไร่อ้อยเป็นเจ้าของจากการครอบงำของกลุ่มโรงงานและโรงงานของบริษัทขนาดใหญ่  
เช่น บริษัท RCL, Illovo และ Tongact Hulelt ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ เป็นเจ้าของ 11 โรงงาน ใน 14 โรงงาน ดังนั้น 
จึงช่วยลดความเข้มข้นของการเป็นศูนย์รวมของกำลังการผลิตลง หากจะนำกรณีของอุตสาหกรรมน้ำตาล 
Eswatini เข้ามาพิจารณารวมด้วย เพราะประเทศนั้นมีบริษัท RCL และ Illovo เป็นเจ้าของโรงงาน  
3 โรงงาน รวมกับ 14 โรงงานเป็น 17 โรงงาน ที่มีบริษัท Illova , RCL และ Iongaat Hulelt เป็นเจ้าของ 

  กฎระเบียบในสมาคม SASA ได้ให้ที่นั่งสำหรับเจ้าของโรงงานอิสระ 3 ที่นั่ง และหากมี
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของโรงงานน้ำตาล โรงงานน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีที่นั่งตามกฏระเบียบนี้ด้วย 
กฎระเบียบนี้ช่วยให้มี “การจัดสร้างกล่องไว้รองรับน้ำหนัก” (Box Well Above Their Weight) 

 เหตุการณ์ในอนาคต 

  เห็นได้ชัดว่า กฎระเบียบของอุตสาหกรรมนี้ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และให้ความเป็นธรรม
แก่โรงงานขนาดเล็กโดยใส่เครื่องมือทางกฎหมาย สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือ กฎข้อบังคับสำหรับผู้ปลูกอ้อยรายเล็ก 
เมื่อเทียบกับผู้ปลูกอ้อยรายใหญ่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาการกระจายรายได้
ภายในหมู่ผู้ปลูกอ้อยด้วยกันฉันพี่น้องเช่นเดียวกับการจัดสรรรายได้ระหว่างโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย
หรือไม่อย่างไร 

 เสาหลักที่ 3 การจัดการผลผลิตส่วนเกินผ่านการส่งเงินตามกฎหมายของสมาคม SASA 
ในฐานะผู้ขายน้ำตาลแต่เพียงผู้เดียว 

  เสาหลักที่ 3 นี้ ช่วยจัดการผลผลิตส่วนเกินที่ไม่ได้ขายในตลาดภายในประเทศ กฎหมายกำหนดให้
โรงงานน้ำตาลต้องส่งมอบผลผลิตที่ไม่ได้ขายในตลาดภายในประเทศให้แก่ SASA ในฐานะผู้ขายน้ำตาล 
แต่เพ ียงผู ้ เด ียวไปยังตลาดโลก สิ ่งน ี ้ เป ็นกลไกในการหักล ้างบัญชี (Clearing Mechanism)  
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ตลาดภายในประเทศจะมีการจัดการจำหน่ายได้เต็มจำนวนที่จะขายได้ 
รวมทั้งมีกลไกในการจัดการน้ำตาลภายในประเทศส่วนเกินได้อย่างมีระเบียบและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 

 เสาหลักที่ 4 การกำหนดอัตราภาษีนำเข้าที่มีประสิทธิภาพ (ITAC) 

  เสาหลักนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื ่องมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม แต่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ 3 เสาหลักข้างต้น 
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  หากปราศจากการคุ้มครองด้วยภาษีนำเข้า (Tariff Protection) อุตสาหกรรมน้ำตาล
ของแอฟริกาใต้และ Eswatini อาจสิ้นสลายไปแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การกำหนดอัตราภาษีนำเข้า
จำเป็นต้องมีอยู่ 

  ผู ้ที ่เรียกร้องให้ถอนการคุ้มครองภาษีนำเข้าน้ำตาล โดยขอให้แอฟริกาใต้ยอมแพ้ 
ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลที่ให้การอุดหนุนสูงในตลาดโลก และทำลายชีวิตผู้ซึ่งอาศัยอุตสาหกรรมน้ำตาลกว่า 
1 ล้านชีวิต สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรสงวนรักษาไว้ยิ่งชีวิต 

 แรงจูงใจ (Motivatives) 

  ⚫ เลิกเรียกร้องให้ยกเลิก พระราชบัญญัติน้ำตาลปี 1978 (Sugar Act 1978) 

  ⚫ เลิกเรียกร้องให้ถอนการคุ้มครองภาษีนำเข้า 

  ⚫ ทำความเข้าใจในกฎระเบียบของกฎหมายให้ถูกต้อง 

  ⚫ เห็นแก่ประชากรกว่า 1 ล้านคน 

  ⚫ เห็นแก่พื้นที่ปลูกอ้อย 380,000 เฮกตาร์ 

 โดยสรุป : อุตสาหกรรมน้ำตาลจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับการคุ้มครอง
อย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เชิง Labor – Incentive Industry 

 ปัญหาของอุตสาหกรรมน้ำตาลต้องพูดความจริงที่อาจไม่ถูกใจผู้คนจำนวนมากได้ 

************************************************* 
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บทความที่ 8  
การใช้อำนาจและกลยุทธ์ทางการตลาดเข้าคลอบงำในทางที่ผิด : สมาคมน้ำตาลแห่ง ESWATINI 

 อุตสาหกรรมน้ำตาลยืนอยู่บนปากเหว 

  ⚫ อุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ยืนอยู่บนขอบเหวที่คุกคามชีวิตของชาวแอฟริกาใต้ 
1,000,000 คนท่ีชีวิตขึ้นอยู่กับอตุสาหกรรมนี้ 

  ⚫ อุตสาหกรรมทรุดลง มิใช่เพราะภาษีคุ้มครองการนำเข้า (Import Tariff Protection) 
ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงพอ 

   ไม่ใช่เพราะการผลิตนำ้ตาลด้วยตัวของมันเองไม่ด ี

   ไม่ใช่เพราะการนำเข้าทางทะเลลึก 

  แต่เป็นเพราะปริมาณการนำเข้าน้ำตาลจาก Eswatini มายังตลาดแอฟริกาใต้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้
การควบคุม ได้ไหลทะลักท่วมตลาด กล่าวอีกนัยหนึ ่งก็คือ ภาษีนำเข้าที ่อุตสาหกรรมน้ำตาล 
ของแอฟริกาใช้ป้องกันการทุ่มตลาดน้ำตาลโลก ได้ถูกกัดเซาะอย่างมีนัยสำคัญภายในกำแพงภาษีนั่นเอง 

  ⚫ สมาคมน้ำตาลแห่ง Eswatini (ESA) ได้จัดตั้งตามกฎหมายของ Eswatini ไม่แตกต่าง
จากกรอบการกำกับดูแลของสมาคม SASA ซึ่งถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแอฟริกาใต้ 

   ในทำนองเดียวกัน กรอบของการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลของ Eswatini  
ไม่แตกต่างจากกรอบการกำกับดูแลของแอฟริกาใต้ในปัจจุบัน คือ มีพระราชบัญญัติน้ำตาล  
เป็นกฎหมายหลักครอบคลุมภาพรวม แต่มีกฎหมายย่อยที ่เป็นข้อตกลงอุตสาหกรรมน้ำตาล  
เป็นกฎหมายรอง อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างประการสำคัญของกรอบกฎหมายทั้ง 2 ประเทศ ก็คือ   
ในแอฟริกาใต้ สมาคม SASA ไม่ได้เป็นผู้ขายน้ำตาลในตลาดภายในประเทศ (ปล่อยให้เป็นหน้าที่  
ของโรงงานและโรงงานรีไฟน์ ซึ่งแข่งขันกันยึดสวนแบ่งตลาด) ในขณะที่ Eswatini สมาคมน้ำตาล 
แห่ง Eswatini (ESA) บังคับให้น้ำตาลแข่งขันกันยึดส่วนแบ่งของตลาด และบังคับให้น้ำตาลที่ผลิต  
(ทั้งน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลสีรำ และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์) โดยโรงงาน 3 โรงงาน ส่งมอบให้ 
ESA ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องชี ้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลใน Eswatini มีแต้มต่อในการแข่งขัน
เหนือกว่าคู่แข่งขันในแอฟริกาใต้ 

  ⚫ ประเด็นสำคัญที่ควรจะทราบ คือ อุตสาหกรรมน้ำตาลใน  Eswatini (โรงงานน้ำตาล 
โรงงานรีไฟน์ และการขยายดังที่เกิดขึ้น) อยู ่ภายใต้การควบคุมโดย 3 บริษัท RCL, Illboo และ 
Tibiyo Taka Ngravane โดย 2 โรงงานเป็นบริษัทในแอฟริกาใต้ 

  ⚫ ในฐานะผู้ขายคนเดียว (Single Desk) โดยกฎหมาย มีหน้าที ่ขายน้ำตาลทั้งหมด 
ที่ผลิตใน Eswatini สมาคม ESA จึงเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาดของสหภาพศุลากร
แอฟริกาใต้ (SACU) ด้วย 
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  ⚫ ในแง่ของกรอบการกำกับดูแลของแอฟริกาใต้ แม้จะไม่มีข้อจำกัดจำนวนของแต่ละโรงงาน 
ในตลาดของสหภาพ SACU การจัดสรรเงินที่จ่ายให้กับโรงงานในแอฟริกาใต้ยังคงเป็นจำนวนตัน 
ที่โรงงานซึ่งขายเกิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดของแอฟริกาใตใ้นฤดูการผลิตนั้น 

  ⚫ กล่าวอีกนัยหนึ่งในแอฟริกาใต้ การจัดสรรายได้ระหว่างโรงงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ของส่วนแบ่งรายได้ที ่ได้รับในตลาดสหภาพ SACU และใช้ในการคำนวณราคาขั ้นต่ำมาตรฐาน 
(Common Minimum Prices) ที่โรงงานทั้งหมดจะช่วยให้แก่ชาวไร่อ้อย (บนพื้นฐานของการแบ่งปัน
รายได้คงที่ระหว่างโรงงาน และชาวไร่อ้อย) 

  ⚫ ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลใน SACU (คือ แอฟริกาใต้ และ Eswatini) ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองโดยกำแพงภาษีร่วมกันและข้อปกป้องคุ้มครองนี้ใช้บังคับกับประเทศ Namibia, Botswana 
และ Lesotho ในฐานะประเทศในกลุ่ม SACU ที่ไม่ผลิตน้ำตาล 

  ⚫ ข้อตกลงที่น่าสังเกตุ คือ Eswatini บริโภคน้ำตาลประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ตันต่อปี 
และดังนั้น จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่โรงงานในแอฟริกาใต้หรือแม้สมาคม SASA จะตอบโต้เอง 

  ⚫ ข้อเท็จจริงข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสมาคม ESA และอุตสาหกรรมน้ำตาลของ Eswatini 
เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกรอบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ โดยไม่มีขอบเขตตลาดใดๆ 
ในการได้รับประโยชน์ (หาประโยชน์) ซึ่งไม่เหมือนกรณีกรอบการกำกับดูแลของแอฟริกาใต้ 

 กล่าวโดยสรุปสิ่งที่เรามีในสหภาพ SACU คือ อุตสาหกรรมน้ำตาล 2 แห่ง แต่ละแห่งมี
กรอบกฎหมายในการกำกับดูแลตนเองแข่งขันในตลาดเดียวกัน อุตสาหกรรมหนึ่งมีขีดจำกัดในการเข้าถึงตลาด 
อีกอุตสาหกรรมหนึ่งไม่มีขีดจำกัด ผลของเหตุการณ์นี้บังคับให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้  
ต้องส่งออกน้ำตาลไปยังตลาดโลกที่เป็นตลาดสินค้าเหลือกินเหลือใช้มากขึ้นเรื่อย  ๆในกรณีเช่นนี้ ความสามารถ 
ในการแข่งขันและต้นทุนการผลิตไม่มีความหมายในการขับเคลื่อนการตลาดดังที่มีการคาดหมายกันในกรณีทั่วไป 

  ⚫ เราคาดหวังได้ว่า การขยายการผลิตน้ำตาลของ Eswatini จะไม่มีวันสิ้นสุดลง เว้นแต่ปัญหานี้
จะได้รับการแก้ไข 

 วิธีแก้ปัญหาหนึ่งวิธี 

  ผู้เขียนเชื่อว่า SASA จะส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันของแอฟริกาใต้
และ/หรือคู่สัญญาใน Eswatini และชี้ให้เห็นว่า ในเชิงโครงสร้างได้มีความเหลื่อมล้ำที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีนี้นำไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในสหภาพ SACU และ
สมาคม ESA กำลังใช้อำนาจเหนือกว่าในการหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบ 
ที่ไม่เป็นธรรมภายในสหภาพ SACU 
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  ⚫ กรณีไม่แค่จะเป็นไปได้ว่า สมาคม SASA จะดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ในหลากหลายวิธี 
ทั้งนี้เนื่องจาก กรรมการใน SASA หลายคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีที่โรงงานน้ำตาลในแอฟริกาใต้
หลายแห่งได้ไปลงทุนใน Eswatini และได้ประโยชน์ หากเหตุการณ์ยังเหมือนเดิม บางทีก็ต้องละทิ้งหน้าที่ 
ที่ควรจะดำเนินการ แต่นี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือ “มันเป็นเช่นนี้เอง” 

  ⚫ ชาวไร่อ้อยต้องลงมือทำเอง 

   ผู ้เขียนเชื ่อว่า สมาคมชาวไร่อ้อย 2 สมาคมในแอฟริกาใต้ SACGA (The South 
Africa, Cane Growers Association) และ SAFDA (The South African Farmers Development 
Association) มีความมุ่งมั่นที่จะยื่นข้อเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองว่า “เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ในแอฟริกาใต้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้ส่วนแบ่งรายได้ในตลาด SACU เมื่อมีการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำ 
(Minimum Price of Sugarcane) ที่โรงงานจะต้องจ่าย 

  ⚫ ข้อแนะนำที ่หนักแน่นและขัดเจนของผู ้เขียนต่อชาวไร่อ้อยในแอฟริกาใต้ก็คือ  
หาก SASA ปฏิเสธที่จะยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว สมาคมชาวไร่อ้อย  
ของท่านต้องเป็นผู้ยื่นเอง 

  ⚫ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของชีวิตประชากร 1,000,000 คนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมน้ำตาลและถูกคุกคามมากขึ้น โดยไม่มีการผลักดันให้ต่อสู้จากผู้นำของอุตสาหกรรมน้ำตาล 
ในแอฟริกาใต้ 

************************************************* 
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บทความที่ 9  
ประมวลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน้ำตาลแอฟริกาใต้ 

 รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้ กำหนดให้นโนบายแห่งรัฐ 

  จะต้องแสวงหาความยุติธรรมทางสังคมให้แก่พลเมืองของแอฟริกาใต้ ความยุติธรรมในสังคม
ก่อให้เกิดการกระจายความมั่นคั่ง เกิดความยุติธรรมในตลาด จนสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
สิทธิมนุษยชน และสิทธใินสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของชาวแอฟริกาใต้ 

  ⚫ นโยบายของรัฐบาลต้องรักษาความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้ง นโยบายการค้าระหว่างประเทศด้วย 
ซึ่งกระทรวงการค้าและอุตสหากรรมซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลน้ำตาลจะต้องคำนึงถึงหลักความยุติธรรมด้วย 

  ⚫ นาย Ebrahim Partel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ มีพื้นฐานมาจากการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 
ย่อมรู้ดีว่า คำปรักปรำในการจัดตั้ง ILO ดีกว่า สันติภาพที่ถาวรต้องตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความยุติธรรมในสังคม 

  ⚫ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศต้องปกป้องผลลัพท์ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม  
ทางสังคมนี้เป็นสังคมเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลร้ายต่อประชาชนทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ คาดหมายได้ 
หรือคาดหมายไม่ได้ 

  ⚫ รัฐบาลจะต้องปกป้องพลเมืองของแอฟริกาใต้ และส่งเสริมความยุติธรรมในกรณี 
ที่ต้องปฏบัติตามข้อตกลงตามสหภาพศุลากากรแอฟริกาใต้ (SACU) 

  ⚫ ข้อเท็จจรงิ คือ Eswatini 

   - เป็น ประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน 

   - GDP ต่อหัวประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ (แอฟริกาใต้ 6,400 เหรียญสหรัฐฯ 
ไนจีเรีย 2,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

   - GDP 4,000 เหรียญสหรัฐฯ นี ้ขึ ้นอยู ่กับส่วนเกื ้อกูลจากแอฟริกาใต้ จำนวนมาก  
เพราะเศรษฐกิจ Eswatini อาศัยการส่งออกและนำเข้ากับแอฟริกาใต้ เงินสกุล Illanageni ยึดโยงอยู่กับ
เงินสกุลแรนด์อย่างใกล้ชิด และเป็นเขตการเงินร่วมกัน (Common Monetary Area) Eswatini 
ผูกพันอยู่กับ SACU Common Revenue Pool (ภาษีส่วนใหญ่แอฟริกาเป็นผู้เก็บและจัดสรรให้แก่ 
Eswatini เป็นเสมือนเมืองใหม่แห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประชากร และพื้นฐาน 
ด้านที่ดินโดยรวมด้วย) 

 ข้อตกลงสภาพ SACU และอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้ 

  ⚫ แม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้ง กระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม ภายใต้อดีตรัฐมนตรี Rob Davies ก็ยังยึดมั่นอยู่กับแนวทางเสรี “Lassaize – 
Faire Approach” ในปัญหา Eswatini นี้ และผลก็คือความล้มเหลว 
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  ⚫ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลของแอฟริกาใต้จากการโจมตีของอุตสาหกรรมน้ำตาล Eswatini 
เพื่อให้อุตสาหกรรมน้ำตาลมีความมั่นคงดังในอดีต คือ เพื่อปกป้องชีวิตชาวแอฟริกาใต้ 1,000,000 ล้านคน 
ที่ชีวิตขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำตาล และเพื่อปกป้องและขยายตำแหน่งงาน 350,000 ตำแหน่ง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อุตสาหกรรมน้ำตาลได้สร้างขึ้น อดีตรัฐมนตรี เดวีส์ แสดงการปกป้อง
อุตสาหกรรมนี้ โดยขอให้อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้พบปะพูดคุยกับอุตสาหกรรมน้ำตาล 
Eswatini เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา อดีตรัฐมนตรีน่าจะรู้ว่า  หนทางนี้ไม่มีทางสำเร็จ โดยข้อเท็จจริง 
อุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ไม่มีทางที่จะประนีประนอมได้ แต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือ กรรมการ
สมาคมน ้ำตาลแห ่งแอฟร ิกาใต ้ม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อน กรรมการในสภาเป ็นผ ู ้ประสาน งาน 
ในอุตสาหกรรมน้ำตาล Eswatini จึงมีความพึงพอใจที่จะให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข 
การทำงานของอดีตรัฐมนตรีจึงเป็น “การทำงานของคนที่ไม่หวังผลให้สำเร็จ” 

  ⚫ ประชากรแอฟริกาใต้ที่ดำรงชีวิตอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำตาล จำนวน 1,000,000 คน 
ไม่ได้แตกต่างอย่างมากกับจำนวนประชากรทั้งหมดของ Eswatini เงินรายได้ที่ Eswatini ส่งออกน้ำตาล
มายังแอฟริกาใต้ อาจจัดระดับความสำคัญพอกับเงินจากแอฟริกาใต้ที่ให้ความช่วยเหลือประชากร 
Eswatini แต่มันไม่เพียงแค่นั้น ความล้มเหลวมันเกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมในสังคม และการสร้างงาน
ของชาวแอฟริกาใต้ตามที่กำหนดเป็นภาระผูกพันภายใต้รัฐธรรมนูญ 

  ⚫ ขณะนี้ แอฟริกาใตม้ีรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว ผู้เขียนจึงมีความหวังขึ้นมาบ้าง มองโลกในแง่ดีข้ึน 

  ⚫ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการนำเข้าน้ำตาลจาก Eswatini ทำให้เกิดเป็นปัญหาท้าทายขึ้น
ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและเป็นประเด็นใหญ่ที่สุด เพียงประเด็นเดียวที่คุกคามความยั่งยืนของอุตสาหกรรม 

  ⚫ การแก้ปัญหาความขัดแย้งมิใช่มีทางออกทางเดียว คือ Win – Win เท่านั้น ทางอื่นก็มีอีกมาก 

  ⚫ อุตสาหกรรมน้ำตาลของ Eswatini เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนั้น สิ่งที่ผู้เขียน
อยากเน้นเป็นแง่มุมมองความเป็นเจ้าของและการควบคุมธุรกิจ บริษัท 3 บริษัท เป็นเจ้าของและ  
ผู้ควบคุมอุตสาหกรรมน้ำตาล Eswatini คือ บริษัท RCL, Illovo และ Tibiyo Taka Ngwane โดย
บริษัทหลังเป็นรัฐวิสาหกิจใน Eswatini 

  ⚫ เมื่อถือว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ Eswatini ประกอบกับ
ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ เงิน 2,000 ล้านแรนด์ที่อุตสาหกรรมน้ำตาลโอนให้ Eswatini  
ในทุกๆ ปี สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะไม่กระทบต่อการจ้างงานของอุตสาหกรรมน้ำตาล 
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการเปิดทางให้อุตสาหกรรมน้ำตาลเรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ดำเนินการ
ช่วยเหลือทางการเงินและการคลังแก่ Eswatini 

  ⚫ อาจมีผู้โต้แย้งว่า ข้อตกลงสหภาพ SACU ไม่เปิดโอกาสให้ทำเช่นนั้นได้ แต่ผู้เขียนเชื่อว่า 
รัฐบาลสามารถทำได้ เพราะข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่า นโยบายการค้าระหว่างประเทศจะต้องไม่คุกคาม
และทำลายการแสวงหาความยุติธรรมในสังคมของแอฟริกาใต้ 
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  ⚫ ผู้เขียนร้องขอต่อรัฐมนตรี Ebrahim Palel (พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
ขอให้ใช้แนวทางของการช่วยเหลือทางการคลังและการเงินต่อ Eswatini (ซึ่งอาจทำได้ไม่ยากในการ
ปรับโครงสร้างความช่วยเหลือที่มีอยู่แล้วผ่านมาตรการต่างๆ) ซึ่งไม่คุกคามและทำลายความยุติธรรม
ในแอฟริกาใต้ 

ประชากร 1,000,000 คน ชาวแอฟริกาใต้รอคอยและเฝ้าดูด้วยความหวัง 

************************************************* 
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ลำดับเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาลแอฟริกาใต้ 

1848 - Edmund Morewood ปลูกอ้อยครั้งแรกใน KwaZulu - Natal North Coast 

1885 - น้ำตาลจาก KwaZulu - Natal North Coast ส่งไปยัง Cape เป็นครั้งแรก 

1861 - แรงงานรับจ้างจากอินเดียมาถึง KwaZulu - Natal North Coast 

1865 - โรงหีบเครื ่องจักรไอน้ำของคนผิวดำโรงแรกตั ้งขึ ้น ณ American Board of Missions  
  Station ณ Amanzimtoti 

1896 - อ้อย 40% ถูกทำลายโดย Locusts 

1900 - ผลิตน้ำตาลได้ 16,000 ตันต่อปี โดยโรงงาน 30 โรงงาน พื้นที่ปลูกอ้อย 2,600 เฮกตาร์ 

1910 - ตั้งสมาคมน้ำตาล Natal 

1916 - ตั้งวารสารการเกษตรและวารสาร ปลูกอ้อย (วารสารน้ำตาล) 

1920 - ตั้งสมาคมโรงงานน้ำตาล Natal 

1925 - ตั้งสถาบันวิจัยน้ำตาล (SARI) – ตั้งสถานีทดลอง 

1926 - ตราพระราชบัญญัติ The Sugar Price Act 1926 

1927 - ตั้งสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งแอฟริกาใต้ (SACGA) 

1936 - ออกกฎหมายน้ำตาล (Sugar Act 1936 ฉบับ 28 ปี) และจัดทำข้อตกลงน้ำตาลฉบับแรก 

1937 - แอฟริกาใต้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งข้อตกลงน้ำตาลระหว่างประเทศฉบับแรก (ISA 1937) โดยมี 
  โควต้าส่งออก 209,000 ตัน 

1939 - ผลผลิตน้ำตาลมีจำนวน 475,000 ตัน มีโรงงาน 23 โรงงาน พื้นที่ปลูกอ้อย 145,000 เฮกตาร์ 

1973 - ISA 1943 ถูกยกเลิก 

1945 - SASA ได้ออกอ้อยพันธุ์ NCO 310 ซึ่งมีซูโครสสูงกว่าพันธุ์อื่นกว่า 40% 

1949 - ตั้ง SMRI และสหกรณ์ประกันภัยไฟ (Fire Insurance) 

1950 - ส่งน้ำตาลออกแบบ Bulk (เทกอง) น้ำตาลทรายดิบ จำนวน 5,750 ตัน 

1953 - แอฟริกาใต้เข้าร่วม ISA หลังสงคราม 

1955 - แก้ไขเพิ่มเติม Sugar Amendment Act 1955 (ฉบับที่ 17 ปี 1955) 
 - SASA ได้ออกพันธุ์อ้อย NCO 376 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยสำคัญที่สุดกว่า 40 ปีต่อมา 

1958 - แก้ไขเพิ่มเติม The Sugar Amendment Act 1958 (ฉบับที่ 26 ปี 1958) 

1961 - เปลี่ยนชื่อประเทศจาก Union of South Africa เป็น “Republic of South Africa” 
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1964 - แอฟริกาใต้ออกจากเครือจักรภพอังกฤษ แต่เจรจาทวิภาคีใหม่ ส่งน้ำตาลให้อังกฤษปีละ  
  150,000 ตัน 

1962 - พัฒนาตลาดใหม่กับแคนาดา และญี่ปุ่น 

1964 - ข้อตกลงทวิภาคีกับอังกฤษหมดอายุลง 
 - SASMA จดทะเบียนแทน Natal Sugar Millers Association 

1965 - สร้างคลังเก็บน้ำตาลแบบเทกองมีกำลังการเก็บน้ำตาล 180,000 ตัน 
 - ตั้ง Sugar Industry Trust Fun For Education 

1968 - SASA ได้ออกพันธุ์อ้อย N เพาะและใช้ใน Natal 

1973 - SASA จัดตั้ง Small Growers Financial Aid Fund ด้วยเงินช่วยเหลือ 5 ล้านแรนด์ 

1974 - เปิด Industrial Training Center 

1975 - การบริโภคภายในประเทศสูงเป็น 1 ล้านตัน 

1978 - ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ำตาล 1978 (ฉบับที่ 9 ปี 1978) ใช้เป็นหลักจนถึงปัจจุบัน  
  ในกฎหมายนี้มาตรา 2 ให้ตั้งสมาคมน้ำตาลแห่งแอฟริกาใต้ (SASA) 

1979 - ประกาศใช้อุตสาหกรรมน้ำตาล 1979 วันที่ 27 เมษายน 1979 

1983 - ภาวะฝนแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง 750,000 ตัน 

1984 - กองทุนรักษาเสถียรภาพราคา (Price Stabilization Fund) มียอดเงินกู้ถึง 327 ล้านแรนด์ 
 - โครงการค่าขนส่งอ้อยโอนความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปให้ชาวไร่อ้อย 
 - Quarantine Glass House ย้ายจาก Botan Gardens ไปยัง Edgecombe 

1985 - นำระบบน้ำตาล 2 กอง คือ กอง A และ กอง B มาใช้บังคับ 
 - ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 2.370 ล้านตัน 

1986 - การแซงชั่นทางการเมืองทำให้สูญเสียตลาดแคนาดา และตลาดสหรัฐอเมริกา 

1987 - ผลผลิตของ Small – Scale Grower สูงกว่า 1.5 ล้านตัน 
 - น้ำท่วมสร้างความเสียหาย (มูลค่า 51 ล้านแรนด์) ให้แก่โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยในเขต
  Kwazulu – Natal 

1988 - SASA ออกพันธุ์อ้อย N21 ต่อต้าน Eldana เป็นครั้งแรก 

1989 - ประกาศโครงการขยายผลผลิต 300,000 ตัน ด้วยเงิน 1 ล้านแรนด์ 

1990 - รายได้รวมของอุตสาหกรรมเกิน 2 พันล้านแรนด์สำหรับหนึ่งปี 

1991 - รัฐบาลสหรัฐฯ คืนโควต้าสหรัฐฯ จำนวน 2.3% คิดเป็นน้ำตาลปีละ 26,000 ตัน 

1992 - ปีแรกของภาวะฝนแล้ง 4 ปี ผลผลิตลดลงเป็น 1.5 ล้านตัน 
 - จัดตั้ง Small – Grower Development Trust 
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1993 - ฝนแล้งฤดูการผลิตปี 1993/94 ผลผลิตลดลงเป็น 1.171 ล้านตัน 

1994 - ใช้บังคับโครงการเสรีอุตสาหกรรม (Deregulation Program) ยกเลิก Sugar Industry  
  Central Board 

1995 - ภาวะฝนแล้งผลผลิตปี 1995/96 มีจำนวน 1.67 ล้านตัน 
 - ประธานาธิบดีแมนเดลา จัดทำโครงการ Siyakha ด้วยงบประมาณ 12 ล้านแรนด์ 

1996 - ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านตัน 

1997 - บริษัทน้ำตาล Illovo Sugar LTD. ดำเนินการเข้าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในแอฟริกาใต้  
  โดยการควบรวมฝ่ายน้ำตาลของ Lonrho’s Sugar ด้วยเงิน 1.63 พันล้านแรนด์ 

1998 - ระบบจ่ายเงินแบบระบบ Pool สิ้นสุดลง 

1999 - ผลผลิตปี 1998/99 มีจำนวน 2.646 ล้านตัน 
 - SASA, ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลย้ายไปยัง Kwashukela ใน Mount Edgaombe 

2000 - 3 พฤษภาคม 2000 Sugar Industry 2000 ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ซึ่งใช้เป็น 
  ฉบับที่ใช้บังคับมา 

2001 - ผลผลิตปี 2000/2001 มีจำนวน 2.729 ล้านตัน 
 - จัดทำ Lank of Umthomt Agricultural Finance (เดิม) Financial Aid Fund 

2002 - SA เป็นประธาน ISO เป็นครั้งแรก 
 - ISO ประชุมที่ Durban ในเดือนพฤษภาคม 2002 

2003 - ผลผลิตมีจำนวน 2.763 ล้านตัน 

2004 - Industrial Training Center (ITC) เปลี่ยนชื่อ เป็น Shukla Training Center (STC) 
 - Illovo Sugar LTD. ขาย Umllozi mills ให้แก่กลุ่มคนผิวดำ Umvofi transport LTD 
 - SASA ซื้อหุ้นคลังสินค้า Maputo Sugar Terminal 25% 

2006 - ราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูงสุดในรอบ 25 ปี 
 - เปิด STAM Terminal ใน Maputo 
 - Sugar Journal อายุ 90 ปี 

2007 - ผลผลิตปี 2006/07 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็น 2.226 ล้านตัน 

2008 - Shukla Training Center เปลี่ยนจากฝ่ายหนึ่งของ SASA เป็นบริษัทลูกของ SASA ปัจจุบัน  
  เรียก Shukla Training Center (PTY) LTD. 
 - SASA ได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ KZN ในโครงการปุ๋ย โดยจำหน่ายปุ๋ย 60 ล้านแรนด์ 
  ให้แก่ Small-Scale grower ของ KZN 

2009 - ปี 2009/10 ผลผลิตลดลงต่ำสุดในรอบ 15 ปี เป็น 2.179 ล้านตัน 
 - ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกสูงสุดในรอบ 29 ปี เป็น 30.33 เซนต์สหรัฯ/ปอนด์ 
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2010 - ผลผลิตปี 2010/11 ลดลงเป็น 1.909 ล้านตัน 
 - ฉลองครบรอบ 150 ปีที่อินเดียเข้ามาอยู่ในแอฟริกาใต้ 

2012 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปฏิรูปที่ดินและพัฒนาชนบทแถลงว่าอุตสาหกรรมที่ต้องโอนที่ดิน 
  ปลูกอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยผิวดำให้ถึง 21% ของที่ดินปลูกอ้อยทั้งหมด 

2013 - การไม่มีมาตรการปกป้องภาษีที่มีประสิทธิภาพมาเป็นเวลานาน ทำให้มีการนำเข้าน้ำตาล 
  เป็นจำนวนมากตัวเลขประมาณ 350,000 ตัน ทดแทนน้ำตาลของแอฟริกาและทำลาย 
  ความม่ันคงของอุตสาหกรรมน้ำตาล 

2014 - Dollar Based Reference Price มีการพัฒนาทบทวนภายหลัง 6 ปี  
  และในเดือนเมษายน 2014 ได้กำหนดไว้ที่ 506 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  
  เพิ่มจาก 358 ดอลลาห์สหรัฐที่ประกาศเมื่อปี 2008 

2015 - ปี 2015/16 ภาวะฝนแล้งทำให้ผลผลิตลดลงเป็น 1.634 ตัน ต่ำสุดตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา  
  เมื่อฝนแล้งทำให้ผลผลิตลดลงเป็น 1.667 ล้านตัน  

2016 - ราคาตลาดโลกต่ำและการคุ้มครองด้านภาษีไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การนำเข้าในตลาด 
  แอฟริกาให้เพิ่มขึ้น ITAC ทบทวนวิธีปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลด้านภาษี 

2017 - น้ำตาลกว่า 500,000 ตัน นำเข้าจากต่างประเทศ SASA ร้องเรียนต่อรัฐบาลให้ดำเนินการ 
  ช่วยเหลือโดยด่วน 

2018 - ด้วยความช่วยเหลือจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ  
  SASA ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อ ITAC เพื่อทบทวน Dollar Based Reference Price  
  เพื่อหยุดยั้งการทะลักเข้าของน้ำตาลนำเข้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกว่า 2,000 คน 
  โดยส่วนใหญ่ เป็นชาวไร่อ้อยรายเล็ก ได้เดินขบวนไปยังกรุง Pretoria สนับสนุนข้อเรียกร้อง 
  ในเดือนสิงหาคม 2018 DBRP ได้ประกาศเพิ่มเป็น 680 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
 - ในวันที่ 9 ตุลาคม 2018 รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแจ้งคำชี้แจงเกี่ยวกับ 
  บทเฉพาะกาลตามความในพระราชบัญญัติน้ำตาล 1978 ลงนามโดย Dr. Rob Dovies  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมนูญของ SASA  
  และข้อตกลงอุตสาหกรรมน้ำตาล (SIA) และให้มีผลนับจากวนัที่ 1 เมษายน 2018 ผลก็คือ  
  SASA ในปัจจุบัน มีสมาชิก 3 องค์กรคือ SASMA, SAFDA และ SACGA  

2020 - 23 มิถุนายน 2020 มีการแก้ไขธรรมนูญของ SASA และ SIA 2000 โดยการแก้ไขเพิ่มเติม 
  พร้อมบทเฉพาะกาล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 43466 โดยรัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการแข่งขัน (DTIC) บทบัญญัติมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  
  กรกฎาคม 2020 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024 เว้นแต่รัฐมนตรีกระทรวง DTIC จะขยายเวลาต่อไปอีก 
 - 16 พฤศจิกายน 2020 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  ลงนามประกาศ “แผนแม่บทอุตสาหกรรมน้ำตาล 2030” ให้เป็นแผนแม่บทในการบริหาร 
  อุตสาหกรรมน้ำตาล 
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 - ฝ่ายชาวไร่ขึ้นทะเบียน 21,926 ราย ทำไร่อ้อยอยู่ ณ Kwazulu-Natal และ Mpumalanga 
 - โรงงาน 6 บริษัท มีโรงงาน 14 โรงงานหีบอ้อยทำน้ำตาลได้ปีละ 2.2 ล้านตัน ประมาณ 60%  
  ขายใน SACU ที่เหลือส่งออกไปยังแอฟริกา, เอเชีย และตะวันออกกลาง 

2021 - ผลผลิตปี 2020/2021 หีบอ้อย 18.220 ล้านตัน ได้น้ำตาล 2.018 ล้านตัน จ้างงาน 
  ในอุตสาหกรรมน้ำตาลประมาณ 85,000 คน จ้างงานทางอ้อม 350,000 คน ขึ้นทะเบียนเป็น 
  ชาวไร่อ้อย 22,949 ราย ประชากรประมาณ 1 ล้านคน หรือกว่า 2% ของประชากรอาศัย 
  อุตสาหกรรมนี้ 

************************************************* 
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