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เหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ 
อุตสาหกรรมน  าตาลของออสเตรเลยี 

*************** 
 
1788 - กองเรือแรกน ำอ้ออไปยังออสเตรเลีย 
1821 - มีกำรพยำยำมปลูกอ้อยพืชผลที่พอร์ตแมคควำรี่ รัฐนิวเซำท์เวลส์ ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
1842 - ตั้งโรงงำนรีไฟน์แห่งแรกขึ้นใน ซีดนีย์ เพื่อ รีไฟน์น้ ำตำลที่น ำเข้ำ 
1862 - กัปตันหลุยส์โฮป และ จอห์นบูฮอต ได้สร้ำงสวนอ้อยใกล้เมืองบริสเบน และโฮปตั้ง 

โรงงำนน้ ำตำลเชิงพำณิชย์ขึ้นเป็นโรงแรกในออสเตรเลีย 
1864 - กำรปลูกอ้อยกระจำยไปตำมชำยฝั่งควีนส์แลนด์ และตอนเหนือของรัฐนิวเซำท์เวลส์ 
1870 - น ำระบบโรงงำนกลำงขนำดใหญ่ (Large Central Sugar Mills) รับอ้อยจำกผู้ปลูกอ้อย 

อิสระเข้ำมำใช้ โดยบริษัท Colonial Sugar Refining (บริษัท CSR ปัจจุบัน) ในตอน 
เหนือของรัฐนิวเซำท์เวลส์  

1855 - โรงงำนน้ ำตำลขนำดเล็กหลำยแห่งปิดตัวลง เนื่องจำกภำวะอุตสำหกรรมน้ ำตำลตกต่ ำ 
1888 - โรงงำนกลำงของสหกรณ์แห่งแรกเกิดขึ้นที่ นอร์ท อีตัน ในรัฐควีนส์แลนด์ 
1890 - มีกำรสร้ำงรถเก็บเกี่ยวอ้อยเครื่องแรกของโลกขึ้น 
1893 - ตรำพระรำชบัญญัติรับประกันโรงงำนน้ ำตำล (The Sugar Works Guarantee Act) ให้ 
  อ ำนำจระดมทุนของโรงงำนน้ ำตำลกลำง โดยได้รับกำรสนันสนุนทำงกำรเงินจำกรัฐบำล
  ควีนส์แลนด์ 
1901 - มีกำรเก็บภำษีป้องกันกำรน ำเข้ำน้ ำตำล 
1907 - ตั้งสมำคมผู้ผลิตน้ ำตำลแห่งออสเตรเลีย (ASPA – The Australian Sugar Producers  

Association) ผู้บุกเบิกของ ACFA ก่อตั้งขึ้น ณ ที่ประชุมในเมืองทำวน์วิลล์ 
1909 - ASPA เริ่มพิมพ์วำรสำร Australian Sugar Journal  
1912 - มีรำยงำนของคณะกรรมำธกิำรว่ำด้วย อุตสำหกรรมน้ ำตำล (The Royal Commission  
  on Sugar Industry (1911 – 1912) 
1915 - ตรำพระรำชบัญญัติกำรได้มำซึ่งน้ ำตำลและกฎหมำยว่ำด้วย รำคำอ้อย โดยรัฐสภำและ 
  รัฐบำลของรัฐควีนส์แลนด์ กฎหมำยเหล่ำนี้และข้อบังคับที่ออกมำสร้ำงระบบควบคุม 

ระดับกำรผลิต กำรตลำด และกำรก ำหนดรำคำ แม้จะไม่เข้มงวดระดับเดียวกัน  
กำรควบคุมได้น ำไปใช้กับค่ำจ้ำงและเงื่อนไขกำรท ำงำนด้วย  

1922 - ออสเตรเลียเริ่มส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบ 
1923 - รัฐบำลเครือจักรภพได้มอบอ ำนำจควบคุมอุตสำหกรรมน้ ำตำล ให้แก่ รัฐบำลควีนส์แลนด์ 
  ซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรได้มำซึ่งน้ ำตำล 1915 (The Sugar Acquisition 

Act 1915) เข้ำยึดครองอ ำนำจในกำรได้มำซึ่งน้ ำตำล และกำรตลำดน้ ำตำลทรำยดิบทั้งหมด 
ที่ผลิตในรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลียส่งน้ ำตำลทรำยดิบไปยัง นิวซีแลนด์ และสหรำช 
อำณำจักร (UK) 

1924 - น้ ำตำลออสเตรเลียส่งออกไปยัง แคนำดำ ครั้งแรก 



1925 - กฎหมำยควีนส์แลนด์ ได้วำงรำกฐำนส ำหรับจัดตั้งสภำผู้ปลูกอ้อยแห่งควีนส์แลนด์  
(Queensland Canegrowers Council)  

1929 - มีกำรน ำโครงกำรก ำหนดปริมำณผลิตสูงสุด (Mill Peak) ส ำหรับโรงงำนมำใช้ 
1937 - มีกำรเจรจำเพื่อจัดตั้งข้อตกลงว่ำด้วย น้ ำตำลระหว่ำงประเทศ (International Sugar  

Agreement – ISA) ขึ้น แต่ไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร เนื่องจำกสงครำมโลก ครั้งที่ 2 
1941 - น้ ำตำลทรำยดิบของ ออสเตรเลีย ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกำครั้งแรก  

(ส่งออกให้ประจ ำตั้งแต่ ปี 1961) 
1945 - น้ ำตำลทรำยดิบของ ออสเตรเลีย ส่งออกให้ยัง มำเลเซีย ครั้งแรก  

(ส่งออกให้เป็นประจ ำ ตั้งแต่ปี 1972) 
1951 - ข้อตกลงน้ ำตำลเครือจักรภพ (Commonwealth Sugar Agreement) ได้รับกำร 

ลงนำมกับ สหรำชอำณำจักร โรงงำนโฮมบุชมิลล์ (แมคเคย์) ปิดด ำเนินกำร 
1954 - มีกำรท ำเครื่องมือกำรส่งออกแบบเทกอง (Bulk Handling) มำใช้ในกำรส่งออกน้ ำตำล 

ทรำยดิบของออสเตรเลีย  
ออสเตรเลียส่งน้ ำตำลทรำยดิบออกไป ญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก 

1962 - ออสเตรเลีย ส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบมำกกว่ำ 1 ล้ำนตัน  
  ออสเตรเลีย ส่งน้ ำตำลทรำยดิบออกไป เกำหลี เป็นครั้งแรก (ส่งออกเป็นประจ ำตั้งแต่ 1972) 
1963 - คณะกรรมกำรของรัฐบำลควีนส์แลนด์ แนะน ำให้ขยำยอุตสำหกรรมน้ ำตำลของควีสน์แลนด์ 
1967 - ออสเตรเลีย ส่งน้ ำตำลทรำยดิบออกไป สิงค์โปร์ เป็นครั้งแรก 
1968 - ออสเตรเลีย ส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบมำกกว่ำ 2 ล้ำนตัน 
1969 - ISA 1968 เริ่มด ำเนินกำรส ำหรับระยะเวลำ 5 ปีแรก 
1972 - ได้มีกำรเจรจำสัญญำซื้อขำยระยะยำวเป็นครั้งแรก น้ ำตำลทรำยดิบของออสเตรเลีย 

ส่งออกไปจีน โมร็อคโค และ รัฐเซีย (อดีตสหภำพโซเวียต)  
1974 - ข้อตกลง CSA และ กฎหมำยน้ ำตำลสหรัฐฯ (U.S. Sugar Act) ถูกยกเลิกรำคำน้ ำตำล 

ทรำยดิบในตลำดเสรี (World Free Market Price) คิดเป็น เซนต์สหรัฐฯ ต่อปอนด์
น้ ำหนัก สูงขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ คือ 66.00 เซนต์ปอนด์ ส ำหรับน้ ำตำลทรำยดิบสัญญำ
ล่วงหน้ำตลำดนิวยอร์ค ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 1974 โรงงำน Gin Gin Mill (วัลลำ
วิลล์) ปิดท ำกำร 

1978 - ISA 1977 เริ่มด ำเนินกำร คณะกรรมำธิกำรช่วยเหลืออุตสำหกรรม (The Industries  
Assistance Commission – IAC) ได้ท ำกำรศึกษำอุตสำหกรรมน้ ำตำล  
New South Wales Sugar Milling Co – Operative ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อซื้อโรงงำน 3  
โรง จำก CSR 

1979 - อุตสำหกรรมน้ ำตำลของ ออสเตรเลียบรรลุเป้ำหมำย 100 เปอร์เซนต์ ในกำรเปลี่ยนเป็น 
กำรตัดอ้อยด้วยเครื่องจักร 

1982 - ดยุคแห่งเอดินบะระ ทรงเข้ำร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแมคเคย์ เพื่อท ำเครื่องหมำยหนึ่ง 
ในสี่ของศตวรรษแห่งกำรส่งมอบน้ ำตำลแบบเทกอง (Bulk Handling) 

1983 - IAC มีกำรศึกษำอุตสำหกรรมน้ ำตำลครั้งที่ 2 



1984 - ISA หมดอำยุ 
1985 - ประวัติศำสตร์บันทึกรำคำน้ ำตำลทรำยดิบในตลำดโลกต่ ำที่สุดที่ 2.50 เซนต์ต่อปอนด์  

ในตลำดโลกเสรี 
โรงงานบุนดาเบิร์ก (Qunaba Mill) ปิดท าการ 

1986 - รัฐบำลควีนส์แลนด์ รัฐบำลนิวเซำธ์เวลล์ และ รัฐบำลเครือจักรภพตกลงในแผน 
ช่วยเหลือ/ปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมน้ ำตำล เป็นเวลำ 3 ปี 
Goondi Mill (อินนิลเฟล) ปิดท าการ 

1987 - กำรค้นหำเหตุผลเพ่ือกำรอยู่รอด (Rationalization) ของอุตสำหกรรม้ ำตำลเริ่มต้นขึ้น  
Mackay Sugar – Cooperative Limited ได้รวมตัวขึ้น 

1988 - North Eton Mill (Mackay) ปิดตัวลง  
ผลผลิตน้ ำตำลทรำยดิบของออสเตรเลียท ำสถิติสูงสุด 3.68 ล้ำนตัน (94 NT) สมำคม
ผู้ผลิตน้ ำตำลแห่งออสเตรเลีย (ASPA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Australian Cane Farmers 
Association (ACFA) หลังจำกฝ่ำยโรงงำนของ ASPA ได้แยกออกไปตั้ง Australian 
Sugar Council (ASMC) 

1989 -  ข้อตกลงน้ ำตำลเครือจักรภพ / ควีนส์แลนด์ สิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎำคม 1989  
(พ.ศ. 2532)  
 กำรห้ำมกำรน ำเข้ำน้ ำตำลถูกยกเลิกและระบบภำษีขำเข้ำมำแทนที่ 
 คณะกรรมกำรสำมัญของวุฒิสภำ (The Senate Standing Committee) สืบสวน 
ศึกษำระดับของภำษีขำเข้ำที่จะน ำมำใช้กับน้ ำตำลในอนำคต 
 สร้ำงโรงงำนรีไฟน์ Harwood Refinery (NSW) 
 น้ ำตำลทรำยดิบออสเตรเลียส่งออกไปยังอียิปต์ 

1990 -  Cattle Creek Mill (Mackay) ปิดตัวลง 
   จัดตั้งคณะท ำงำนอุตสำหกรรมน้ ำตำลแห่งรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland State  

Working Party) ขึ้น และคณะท ำงำนได้เสนอข้อแนะน ำในเดือนมิถุนำยน 1990  
(พ.ศ. 2533) 

   มีกำรจัดตั้งบรรษัทวิจัยและพัฒนำน้ ำตำล (The Sugar Research and  
Development Corporation) เพื่อประสำนงำนวิจัยภำยในอุตสำหกรรมน้ ำตำล 

1991 -  โรงงำนรีไฟน์ Glanville Refinery (แอดเิลด) ปิดตัวลง 
   รัฐบำล Commonwealth ได้ลดภำษีขำเข้ำลงจำก 115 ดอลลำร์ เป็น 76 ดอล์ลำร์ต่อตัน 
   คณะกรรมกำรอุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิตได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือวำงระบบโครงสร้ำงและจัด 

ระเบียบในอุตสำหกรรมน้ ำตำล 
 วันที่ 15 กรกฎำคม ได้จัดตั้ง Queensland Sugar Corporation (QSC) ภำยใต้
พระรำชบัญญัติอุตสำหกรรมน้ ำตำล 1991 (พ.ศ. 2534) (SIA 1991) 

   คณะกรรมกำรอุทธรณ์อุตสำหกรรมน้ ำตำล (Sugar Industry Tribunal) และ  
สภำนโยบำยอุตสำหกรรมน้ ำตำล (Sugar Industry Policy Council) ได้จัดให้มีกำร 



ประชุมกำรสถำปนำ 
   ภัยแล้งมีผลท ำให้ผลผลิตน้ ำตำลของควีนส์แลนด์ลดลงต่ ำสุดในรอบ 15 ปี 
1992 -  Hambleton Mill (Cairns) ปิดตัวลง 
   คณะกรรมกำรอุตสำหกรรมจัดท ำรำยงำนฉบับสุดท้ำยเสร็จ 
   ข้อค้นพบส ำคัญของรำยงำนระบุว่ำ “กำรควบคุมกฎระเบียบที่ใช้กับกำรผลิตและ 

กำรตลำดของน้ ำตำลทรำยดิบในควีนส์แลนด์ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ลดประสิทธิภำพของ
อุตสำหกรรมน้ ำตำลออสเตรเลีย 

   มีกำรตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมน้ ำตำล (Sugar Industry Task  
Force) โดยรัฐมนตรีว่ำกำรอุตสำหกรรมพื้นฐำนและพลังงำนของสหพันธ์รัฐ 

    ออสเตรเลียส่งน้ ำตำลทรำยดิบไปยัง ไต้หวัน และ บัลแกเรียเป็นครั้งแรก 
1993 -  ผลผลิตน้ ำตำลทรำยดิบมำกกว่ำ 4 ล้ำนตันเป็นครั้งแรก 
    คณะกรรมกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมน้ ำตำลส่งรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

อุตสำหกรรมพื้นฐำนและพลังงำนของสหพันธ์รัฐ 
   โครงกำรร่วม Commonwealth / State เกี่ยวกับอุตสำหกรรมน้ ำตำลได้ประกำศ 

โดยให้ควำมช่วยเหลือ 20 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย ในจ ำนวนนี้เงิน 19 ล้ำนดอลลำร์ 
ออสเตรเลีย จัดสรรให้โครงกำรของรัฐควีนส์แลนด์ และส่วนที่เหลือจัดสรรให้โครงกำร 
ของรัฐ NSW 
 QSC ได้เสนอทบทวนเกี่ยวกับกำรจัดสรรรำยได้จำกน้ ำตำลต่อรัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงอุตสำหกรรมพื้นฐำนของควีนส์แลนด์ 
 น้ ำตำลทรำยดิบออสเตรเลียส่งไปยัง แอฟริกำใต้ เป็นครั้งแรก  

1994 -  Racecourse Refinery (Mackay) เริ่มด ำเนินกำรและส่งออกสินค้ำไปยัง ศรีลังกำ  
เป็นครั้งแรก 
 ออสเตรเลียกลำยเป็นผู้ส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบรำยใหญ่ที่สุดของโลก 
 พระรำชบัญญัติอุตสำหกรรมน้ ำตำล 1991 (พ.ศ. 2534) ถูกแก้ไขเพ่ิมเติม โดยแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรำคำ Pool บำงส่วนที่จ่ำยให้กับเจ้ำของโรงงำนน้ ำตำลในปีต่อๆ มำ และ 
จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพโดยบริษัท QSC 

1995 -  ออสเตรเลีย ส่งน้ ำตำลทรำยดิบไปยัง ดูไบ ฟิลิปปินส์ สโลวีเนีย และ เวียดนำมเป็น 
ครั้งแรก 
 โรงงำน Plane Creek Mill เริ่มด ำเนินกิจกำรผลิตน้ ำตำล 
 Townsville Bulk Sugar Terminal ส่งมอบน้ ำตำลทรำยดิบลงเรือขนำดใหญ่ที่สุด 
ในโลก 61,300 ตัน 
 สภำของรัฐบำลออสเตรเลียได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนเร่งรัดกำรแข่งขันใน
ออสเตรเลียก ำหนดเป็นนโยบำยกำรแข่งขันระดับชำติ (National Competition 
Policy) เรื่องนี้มีควำมส ำคัญในอุตสำหกรรมเกษตรทุกสำขำ เพ่ือบรรลุข้อผูกพันที่
รัฐบำลควีสน์แลนด์ก ำหนดในอุตสำหกรรมน้ ำตำล จึงได้จัดตั้งคณะท ำงำนทบทวน



อุตสำหกรรมน้ ำตำล (The Sugar Industry Review Working Party – SIRWP) ขึ้น
เพื่อทบทวน SIA 1991 (พ.ศ. 2534) และภำษีขำเข้ำส ำหรับน้ ำตำล 

1996 -  ออสเตรเลียส่งน้ ำตำลไปยัง อินโดนีเซีย เม็กซิโก และ ซำอุดิอำรเบีย เป็นครั้งแรก 
   น้ ำตำลทรำยดิบที่ได้รับผ่ำนเครือข่ำยสถำนีขนถ่ำยน้ ำตำลประเภทเทกอง ณ  

บันดำเบิร์ก บรรจุถึง 100 ล้ำนตัน 
 คณะท ำงำน SIRWP ทบทวนเกี่ยวกับอุตสำหกรรม และภำษีขำเข้ำเสร็จสิ้นลง ส่ง
รำยงำนในเดือนพฤศจิกำยน 1996 (พ.ศ. 2539) รำยงำนสรุปว่ำ QLD’ SIA 1991 
จ ำกัด กำรแข่งขันในหลำกหลำยวิธี SIRWP มีข้อเสนอแนะกว่ำ 70 ประเด็น 

1997 -  คณะท ำงำน SIRWP เสนอแนะให้ยกเลิกภำษีขำเข้ำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 1997  
(พ.ศ. 2540) 
 Tableland Mill เริ่มก่อสร้ำง 

1998 -  ตั้ง Sugar Terminal Limited ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือพิเศษในกำรสอน 
ผลประโยชน์ใน QLD Bulk Sugar Terminal และสัญญเช่ำระยะยำวแก่ผู้ปลูกอ้อย 
และโรงงำนน้ ำตำล ซึ่งโดยแท้จริงเป็นของพวกเขำ ผ่ำนกำรหักจำกรำคำ Pool น้ ำตำล 

1999 -  SIA ฉบับใหม่ผ่ำนสภำฯ มีผลใช้บังคับวันท่ี 1 มกรำคม 2000 
 QLD Cane Growers Council (QCGC) สูญเสียอ ำนำจในกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 

(Levy) 
 QCGC ต้องจัดตั้งองค์กรทดแทน QLDCGO และย้ำยโอนทรัพย์สิน QCGC 

“บริสเบน”ไปเป็นของ QCGO 
2000 -  SIA 2000 จัดตั้ง Queensland sugar limited (QSL) ขึ้นมำแทนท่ี QSC 
2002 -  ผู้ประเมินอุตสำหกรรมน้ ำตำลอิสระ (The Hildebrand Report) ได้เปิดเผยโดย  

Australian Government Minister for Agriculture Fisheries and Forest 
2003 -  จัดตั้ง Sugar Industry Guidance Group เพ่ือจัดตั้งท ำแผนปฏิรูปอุตสำหกรรม 

ครบวงจร 
2004  -     กฎหมำย QLD  Sugar Industry Guidance Group เพ่ือจัดท ำแผนปฏิรูป 
  อุตสำหกรรมครบวงจร 
2004  -     กฎหมำย QLD Sugar Industry Reform Act 2004 ได้ยกเลิกกำรควบคุม 
  อุตสำหกรรมบำงส่วนรื้อถอนพื้นท่ีปลูกอ้อยตำมกฎหมำยและอนุญำตให้ผู้ปลูก 
  อ้อยเข้ำท ำสัญญำจัดหำ (Supply Contract) กับโรงงำนน้ ำตำลท่ีพวกเขำเลือก 
           นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีกำรยกเว้นอ ำนำจบังคับ เมื่อน้ ำตำลทรำยดิบท่ัวไป  
    น ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะเจำะจง เช่น เอทำนอลและกำรบริโภคโดยตรง 
      ร่ำงรำยงำน Sugar Industry Guidance Group มีกำรพิมพ์เผยแพร่ 
2005  -          รัฐบำล QLD ยกลิกอ ำนำจกำรได้รับสิทธิ์ของ QSL (มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม  
  2006) และยกเลิกกำรควบคุมกำรตลำดส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบของ QLD 



2006  -   โรงงำน Mourilyan Mill ปิดกิจกำรเพรำะเสียหำยจำกพำยุไซโคลน Larry 
2007  -   จัดตั้ง Australian Sugar Industry Alliance (ASA) เพื่อกำรส่งเสริมและ 
      พัฒนำอุตสำหกรรมน้ ำตำลทรำยดิบและผลิตภัณฑ์จำกอ้อยให้มีควำมก้ำวหน้ำ 
      ท่ียั่งยืนในเชิงพำณิชย์ และพึ่งพำตนเองได้ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  
    ภำคอุตสำหกรรม ผู้ให้บริกำรชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เป้ำหมำย  
    ประกำรหนึ่งคือ ส่งเสริมกำรค้ำเสรี 
2008  -    Mackay Limited ได้เปลี่ยนสภำพบริษัทเป็น Unlisted Public Company  
    หลังจำกได้จัดรูปบริษัทเป็นสหกรณ์ในปี 1988 เมื่อโรงงำนน้ ำตำลสหกรณ์ 
    อิสระ 5 แห่งรวมตัวกัน และไดโ้รงงำน Pleystowe Mill จำก CSR และเมื่อ  
    North Eton, Cattle creek และ Pleystowe ได้ปิดตัวลงในปี 1988, 1990  
    และ 2009 ตำมล ำดับ กำรจัดกำรอ้อยไดไ้ปรวมกับโรงงำนท่ีเหลือ 
2009  -   โรงงำน Pleystowe Mill ปิดกิจกำร 
2010  -   รัฐบำล QLD ออกกฎหมำยใหม่ จัดระเบียบแนวปะกำรัง มีผลกระทบต่อชำวไร่ 
     อ้อย 
    CSL ขำย Sucrogen Ltd. ให้แก่ Wilmar International ในรำคำ 1.75  
      พันล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย 
   Marry Borough Sugar Factory ซื้อ Pleystowe Mill และ Mulgrove Sugar  
     Factory และ Bundaberg Sugar Mills 
2011  -      COFCO ซื้อ Tully Sugar Ltd. 
      Babinda Mill ปิดกิจกำร 
2012  -      Mackay Sugar ซื้อ Mossman Mill 
      ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน้ ำตำลออกเสียงลงคะแนน เพื่อจัดตั้ง Sugar Research  
   Australia (SRA) ใน Sugar poll 
2013  -      ปิด SRDC และ BSES เมื่อมีกำรจัดตั้ง Sugar Research Australia 
2015  -      ตรำพระรำชบัญญัติ Sugar Industry (Real Choice in Marketing  
    Amendment ACT 2015 (QLD) 

(ก) รับรองสิทธิของผู้ปลูกอ้อยในกำรเสนอชื่อนิติบุคคล เพื่อท ำกำรตลำด On  
Supply Sugar ซึ่งผู้ปลูกอ้อยมีผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 

(ข) อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรแก้ข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงผู้ปลูกกับ 
เจ้ำของโรงงำนอย่ำงเป็นธรรมและมีข้อยุติ 

    (ค) พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับวันท่ี 17 ธันวำคม 2017 
   QLD Productivity Commission (2015) 
   จัดท ำข้อปฏิบัติว่ำด้วยกฎหมำย Sugar Industry (Real Choice in  
      Marketing) Amendment ACT 2015 เสร็จส้ินในเดือนพฤศจิกำยน 2015 



  
     พบว่ำ- 
   ไม่มีหลักฐำนสนับสนุนกรณีควำมล้มเหลวทำงกำรตลำดในอุตสำหกรรมน้ ำตำล 
     ของควีนแลนด์ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นต้องเข้ำแทรกแซงเพิ่มเติม 
   ประโยชน์ของระเบียบข้อบังคับท่ีเสนอโดยร่ำงกฎหมำยไม่ได้เหนือกว่ำ 
     ค่ำใช้จ่ำย 
   กำรจัดท ำกรอบของกฎระเบียบเดิมไว้โดยไม่ต้องเพิ่มเติมอำจมีผลประโยชน์ 
     สูงสุดต่อควีนแลนด์ 
   คณะกรรมกำรขับเคลื่อน Sugar Marketing Code of Conduct Taskforce  
     พบว่ำ กำรบังคับโดย Code of Conduct จะเป็นกำรคุ้มครองกำรตลำดให้แก่ 
     ผู้ปลูกอ้อยรวมท้ังทำงเลือกด้ำนกำรตลำด 
   Senate Rural and Regional Affairs and Transport References  
     Committee (2015) ได้เสนอกำรพัฒนำและกำรบังคับใช้ Sugar Industry  
     Code of Conduct ยอมรับว่ำ ควรมีกำรปรึกษำหำรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง 
     เหมำะสม งำนของ Sugar Marketing Code of Conduct Taskforce จะ 
     เป็นพื้นฐำนท่ีดีส ำหรับกำรก ำกับดูแล Code Conduct ให้ส ำเร็จได้ 
2016  -   Productivity Commission (2016) 
   ไม่พบควำมล้มเหลวของตลำดหรือวัตถุประสงค์ท่ีสมเหตุสมผลอื่นๆ ท่ีจะ 
     สนับสนุนให้มีกฎระเบียบใหม่ในอุตสำหกรรมน้ ำตำลของ QLD 
   เสนอให้ยกเลิกกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 2015 
   พบว่ำ สถำนะองค์กรกำรกุศลของ QLD ได้ลดควำมโปร่งใสในทำงกำรเงินมำก 
     และมีแนวโน้มท่ีจะมีกำรปรับโครงสร้ำงต่อไป 
2017-2019 -  ช่วงของกำรจัดท ำข้อปฏิบัติและกำรลงมือท ำงำนด้ำน Marketing ของผู้ปลูก 
     อ้อย 
   ประกำศเกี่ยวกับฤดู 2017-2018 และ 2019 
   ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำอ้อยโดยตรงจำก QSL 
   ค ำถำมท่ีพบบ่อยๆ 
     (I) QSL Growers -ส่งอ้อยแล้ว เมื่อไรได้เงิน? 
     ตอบ (1) สง่อ้อยปิดคืนวันเสาร์จะได้เงินจาก QSL วันศุกร์ถัดไป 
   (2) ถ้ำเลือกวิธีให้ QSL จ่ำยโดยตรง QSL จะฝำกเงินเพ่ือกำรจ่ำยตรง 
        เข้ำบัญชีผู้ปลูกอ้อยตำมธนำคำรที่เลือกใช้บริกำร หรือหำกเลือก 
        จ่ำยเงินผ่ำนโรงงำน QSL จะผ่ำนกำรจ่ำยเงิน QSL ไปยังโรงงำน 
        เพื่อจ่ำยใหผู้้ปลูกอ้อย 
   (3) QSL จะออก Statement ใหผู้้ปลูกอ้อยผ่ำน E-mail QSL  



        Statement ท่ีจะปรำกฏในบัญชี QSL Direct online 
   (4) ผู้ปลูกอ้อยไม่มี E-mail จะได้รับส ำเนำ Statement โดยไปรษณีย ์
   (5) ผู้ปลูกอ้อยจะได้รับ Statement จำกโรงงำนท่ีรับอ้อยด้วย โดยออก 
        รำยละเอียดกำรส่งมอบอ้อย พร้อมกับ GST allowance,  
        กำรหัก (Deduction) และกำรจ่ำยเงินอื่นๆ (any payment ท่ีได้ 
        ตกลงกับบุคคลท่ีสำม 
    (II) QSL จ่ายค่าธรรมเนียมและหักรายได้อะไรบ้าง? 
        ตอบ ค่ำธรรมเนียมและกำรหักรำยได้ภำยใต้ CSA ของผู้ปลูกอ้อย และบน 
       ฐำนของจ ำนวนอ้อยท่ีส่งมอบเข้ำหีบ หรือผลิตน้ ำตำล เช่น  
       ค่ำธรรมเนียมสมำคม, ค่ำจ้ำงผู้เก็บเกี่ยวจะจ่ำยโดยโรงงำน และ 
       แสดง ใน Recipient Create Tax Invoice (RCTI) ท่ีจัดไว้ให้ผู้ปลูก 
       อ้อย ส ำหรับผู้ปลูกอ้อยท่ีจ่ำยโดยตรงจำก QSL จ ำนวนดังกล่ำวจะ 
       ปรำกฏในใบจ่ำยเงินจำก QSL ของผู้ปลูกเช่นกัน 
     (III) QSL จะจ่ายค่าเช่าหรือสิทธิยึดหน่วงให้บุคคลที่สามด้วยหรือไม่? 
        ตอบ รำยกำรจ่ำยจำกค่ำอ้อยท่ีผู้ปลูกอ้อยได้จ่ำยไปแล้วโดยโรงงำน เช่น ค่ำ 
       เช่ำหรือค่ำยึดหน่วงต่ำงๆ จะต้องจ่ำยโดยโรงงำนและรำยละเอียดตำม  
        Statement จะรับจำกโรงงำน 
     (IV) จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ ทีม่ีการจ่าย 2 Statement 
        ตอบ ไม่น่ำจะเป็นเช่นนั้น ผู้ปลูกอ้อยจะยังคงยึดหลัก RCTI จำกโรงงำน  
       ส ำหรับ Business Activities Statement (BAS) และสมุดบันทึก 
       อื่นๆ QSL Statement เป็นเพียงรำยละเอียดผลของกำรท ำรำคำท่ี 
       ผู้ปลูกอ้อยท ำกับ QSL เท่ำนั้น 
     (V) หากมีค าถามเกี่ยวกับ QSL Statement จะท าอย่างไร? 
        ตอบ QSL จะส่งเอกสำรช่วยอธิบำยกระบวนกำรจ่ำยเงิน และ QSL  
       Statement ผู้ปลูกอ้อย QSL Local Representative จะได้รับ 
       เอกสำรนี้ด้วย เพ่ือตอบค ำถำมใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น โดยขอให้โทร Local  
       QSL Representative ได้ตำมควำมเหมำะสม และ E-mail ท่ีแสดงไว้ 
       ใน Website  
2012  -   บริษัท Mackay Sugar Limited เป็นบริษัทใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย มี 
      โรงงำนในกลุ่ม 3 โรงงำนใน Mackay คือ Farleigh, Marian และ  
      Racecourse มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ี Racecourse Mill, Mackay 
   28 กุมภำพันธ์ 2021 มีผู้ปลูกอ้อย 787 รำย (ปี 2020 มี 822 รำย) ส่งอ้อย 
     ให้แก่โรงงำนในกลุ่ม หีบอ้อยรวม 5.15 ล้ำนตัน ผลิตน้ ำตำล 0.735 ล้ำนตัน  
     กำกน้ ำตำล 148,680 ตัน และขำยไฟ 111,232 เมกกะวัตต ์



2022  -   อุตสำหกรรมน้ ำตำลของออสเตรเลีย โดย ASA 
     (1) ผู้ปลกูอ้อย 6,000 รำย 
     (2) ธุรกิจฟำร์มอ้อย 4,000 รำย 
     (3) โรงงำนน้ ำตำล 24 แห่ง 
     (4) ท่ำเรือ (สถำนี) ส่งออกแบบเทกอง 6 แห่ง 
     (5) อ้อยท่ีหีบ 30 ล้ำนตัน 
   ปี 2015 จ ำนวน 34 ล้ำนตัน 
   ปี 2516 จ ำนวน 35 ล้ำนตัน 
     (6) ผลิตน้ ำตำลทรำยดิบ 4 ล้ำนตัน โดย 
   ปี 2015 จ ำนวน 4.6 ล้ำนตัน 
   ปี 2016 จ ำนวน 4.8 ล้ำนตัน 
     (7) มูลค่ำผลผลิต 1.5 พันล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย + ถึง 2.5 ล้ำนดอลลำร์ 
          ออสเตรเลีย 
   ปี 2015 = 1.6 พันล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย 
   ปี 2016 = 1.9 พันล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย 
  
 
 

 
 


