
รัฐบาลอินเดียขึ้นอากรขาเข้าน้้าตาลและเดินหน้าอุดหนุนการส่งออกน้้าตาลดิบ 

 รัฐบาลอินเดียเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราอากรขาเข้าส้าหรับน้้าตาลจากเดิม 15% เป็น 40% ตามข้อเสนอ
ของภาคเอกชนและยืนยันที่จะคงมาตรการให้การอุดหนุนการส่งออกน้้าตาลดิบ (Export Subsidy) ในอัตราตันละ 
3,300 รปูีต่อตันไปจนถึงเดือนกันยายน เพ่ือช่วยเหลือให้โรงงานน้้าตาลมีเงินมาช้าระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรชาวไร่
อ้อย แต่มี เงื่อนไขว่าโรงงานน้้าตาลจะต้องท้า
หนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรัฐบาลเพ่ือ
ยืนยันว่าจะช้าระหนี้ค้างจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่
อ้อยทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 110,000 ล้านรูปี 
( ป ร ะม า ณ  1 . 8 4  พั น ล้ า นด อล า ร์ ส ห รั ฐ ฯ ) 
นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดียยังจัดสรรเงินกู้ปลอด
ดอกเบี้ยในวงเงิน 44,000 ล้านรูปีแก่โรงงาน
น้้าตาลเพ่ือให้น้าไปช้าระแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยอีก
ด้วย 

 นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีนโยบายเดินหน้าอนุญาตให้ผสมเอทานอล (Ethanol) ในน้้ามันในสัดส่วน 10% 
จากปัจจุบันที่มีส่วนผสมของเอทานอลเพียง 5% (ภาคเอกชนขอให้เพ่ิมสัดส่วนเอทานอลเป็น 15%) ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการด้าเนินการตามแนวทางของประเทศบราซิลที่ประสบความส้าเร็จในการน้าเอทานอลซึ่งผลิตจาก
กากน้้าตาลมาผสมกับน้้ามันเพ่ือลดปริมาณการน้าเข้าน้้ามันของประเทศ โดยรัฐบาลอินเดียได้ริเริ่มโครงการนี้มา
ตั้งแต่ปี 2006 แต่ไม่ประสบความส้าเร็จ เนื่องจากโรงงานน้้าตาลกับบริษัทน้้ามันไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องราคา 
ทั้งนี้ การตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับเรื่องน้้าตาลดังกล่าวเป็นผลมาจากการประชุมร่วมกันระหว่าง
กระทรวงที่เก่ียวข้องเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา 

 อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอินเดียจะประกาศปรับอัตราอากรขาเข้าส้าหรับน้้าตาลจาก 
15%      40%                                                       1.5% นอกจากนั้น ราคาหุ้นของ
บริษัทผู้ผลิตน้้าตาลรายใหญ่ของอินเดียอย่างบริษัท Shree Renuka Sugars กับบริษัท Bajaj Hindusthan 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนทันที 10% เช่นกัน ทั้งนี้ การปรับอัตราอากรขาเข้าดังกล่าวจะเป็นการสกัดการน้าเข้าน้้าตาลดิบจาก
ประเทศบราซิลได้ทันทีและจะส่งผลให้ราคาน้้าตาลภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ อินเดียเป็นประเทศ
ผู้บริโภคน้้าตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศผู้ผลิตน้้าตาลรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยที่ผ่านมา 
ประเทศอินเดียอยู่ในฐานะประเทศผู้น้าเข้าน้้าตาลมากกว่าการส่งออก (Net Importer of Sugar)  
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การผลิตน้้าตาลของอินเดีย 

 ในปีการตลาด 2013-14 (1 ตุลาคม 2013-30 กันยายน 2014) คาดว่าอินเดียจะผลิตน้้าตาลได้ 24.8 ล้าน
ตัน ลดลงจากปีการตลาดก่อนหน้า (2012-13) ที่ผลิตได้ 25.14 ล้านตันเล็กน้อยประมาณ 1.35% โดยมีสาเหตุ
ส้าคัญ 2 ประการคือ ไร่อ้อยในรัฐอุตตรประเทศเสียหายกับปริมาณน้้าตาลที่ได้จากอ้อยในรัฐอุตตรประเทศลดลง   
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2014 อินเดียสามารถผลิตน้้าตาลได้จ้านวน 23.9 ล้านตัน ซึ่งนอกจากใน
รัฐอุตตรประเทศแล้ว ในรัฐอื่นอย่างรัฐมหาราษฏระก็มีผลผลิตอ้อยลดลงด้วยเนื่องจากแสงแดดมีไม่เพียงพอต่อการ
สังเคราะห์แสงของอ้อย ซึ่งผลผลิตน้้าตาลของรัฐต่างๆจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2014 สรุปได้ ดังนี้ 

ปริมาณผลผลิตน้้าตาลของอินเดียจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2014 

รัฐ ผลผลิตน้้าตาล (ล้านตัน) 

มหาราษฏระ 7.7 

อุตตรประเทศ 6.45 

กรณาฏกะ 4.1 

ทมิฬนาฑู 1.15 

อ่ืนๆ 4.5 

รวม 23.9 
         ที่มา: Agriwatch: Sugar & Gur Weekly Research Report, 16 June 2014 

  

การปลูกอ้อยของอินเดีย 

 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2014 อินเดียมีการปลูกอ้อยส้าหรับฤดูกาลใหม่ (ปีการตลาด 2014-15) แล้วเป็น
พ้ืนที่ 4.35 ล้านเฮกตาร์ (ประมาณ 27.23 ล้านไร่) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่มีพ้ืนที่เพาะปลูก 4.20 ล้านเฮกตาร์ 
(ประมาณ 26.25 ล้านไร่) โดยรัฐมหาราษฏระมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นประมาณ 10-15% เนื่องจากมีปริมาณน้้าใน
อ่างเก็บน้้าเพียงพอ และแม้ว่าที่ผ่านมา ราคาอ้อยที่เกษตรกรขายให้กับโรงงานน้้าตาลจะมีราคาไม่ดีนัก เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาพืชอ่ืน เช่น ข้าวสาลี  หัวหอม ฯลฯ แล้ว ปรากฏว่าราคาอ้อยก็ยังดีกว่า
ราคาของพืชอ่ืนดังกล่าวท้าให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใต้ของรัฐมหา
ราษฏระซึ่งเป็นแหล่งปลูกอ้อยส้าคัญของอินเดีย ส่วนการปลูกอ้อยในรัฐอุตตรประเทศส้าหรับฤดูกาลใหม่ (ปี
การตลาด 2014-15) ปรากฏว่าพ้ืนที่การปลูกอ้อยกลับลดลงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 10-15% อย่างไรก็ตาม 
ส้าหรับพ้ืนทีก่ารปลูกอ้อยโดยรวมของประเทศอินเดียในฤดูกาลใหม่น่าจะอยู่ในระดับเท่าเดิมโดยมีการเพิ่มพ้ืนที ่
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เพาะปลูกในรัฐมหาราษฏระกับรัฐกรณาฏกะ แต่ลดลงในรัฐอุตตรประเทศ แต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ใน
เบื้องต้น เนื่องจากเพ่ิงจะเป็นต้นฤดูการเพาะปลูกอ้อยเท่านั้น 

การน้าเข้าและการส่งออกน้้าตาลของอินเดีย 

 อินเดียได้กลายเป็นประเทศที่น้าเข้าน้้าตาลมากกว่าการส่งออกน้้าตาลในปีการตลาดที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 
2012-30 กันยายน 2013) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาน้้าตาลดิบจากบราซิลในปีการตลาดดังกล่าวมีราคาต่้า
แม้ว่าจะต้องช้าระอากรขาเข้าในอัตรา 15% ก็ตาม นอกจากนั้น การน้าเข้าน้้าตาลที่เพ่ิมขึ้นก็ยังได้รับแรงสนับสนุน
จากค่าเงินรูปีที่แข็งค่าข้ึนอีกด้วย โดยผู้น้าเข้ารายใหญ่ของอินเดียคือ บริษัท Shree Renuka Sugars  

 ส้าหรับการน้าเข้าน้้าตาลดิบและน้้าตาลทรายขาวในปีการตลาด 2012-13 เป็นปริมาณรวม 3.07 ล้านตัน 
ในขณะที่ส่งออกเป็นปริมาณ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศผู้บริโภคน้้าตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ คาด
ว่าในปีการตลาด 2013-14 (1 ตุลาคม 2013-30 กันยายน 20014) อินเดียจะสามารถส่งออกน้้าตาลได้เป็นปริมาณ 
3 ล้านตัน ซึ่งจนถึงปัจจุบันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2014 อินเดียส่งออกน้้าตาลไปแล้วเป็นปริมาณ 2.8 ล้านตัน 
ส่วนในด้านการน้าเขา้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2013 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2014 อินเดียน้าเข้าน้้าตาลแล้วเป็นปริมาณ 
6 แสนตัน 

 การส่งออกน้้าตาลของอินเดียในปีการตลาด 2013-14 (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2014) แม้ว่าจะมีปริมาณ
สูงกว่าปีการตลาด 2012-13 แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2013 เป็นต้นมา อันเป็นผล
มาจากมีปริมาณน้้าตาลจากบราซิลออกสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้้าตาลภายในประเทศของ
อินเดียเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นค่าเงินรูปีที่แข็งค่าข้ึนก็ยิ่งท้าให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก
ของอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 หากพิจารณาจากแผนภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าในปีการตลาด 2013-14 การส่งออกน้้าตาลของอินเดีย 
(น้้าตาลดิบและน้้าตาลทรายขาว) ในเดือนพฤษภาคม 2014 มีปริมาณ 1.93 แสนตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนหน้าถึง 62%                                           จะพบว่าปริมาณการส่งออกน้้าตาลของอินเดีย
ในเดือนพฤษภาคม 2014 มีปริมาณลดลงจากเดือนเมษายน 2014 ประมาณ 19%  
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แผนภาพแสดงการส่งออกน้้าตาลรายเดือนของอินเดียในปีการตลาด 2013-14 

 
  ที่มา: Agriwatch: Sugar & Gur Weekly Research Report, 16 June 2014 

 

  ด้านการน้าเข้าน้้าตาล อินเดียน้าเข้าน้้าตาลในปีการตลาด 2013-14 น้อยกว่าปีการตลาดก่อน
หน้าอยู่มาก แม้ว่าจะมีการน้าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2014 แต่การน้าเข้าในเดือนพฤษภาคม 2014 กลับ
ลดลงจากเดือนเมษายน 2014 โดยในเดือนพฤษภาคม 2014 อินเดียน้าเข้าน้้าตาล (ส่วนใหญ่เป็นน้้าตาลดิบ) เป็น
ปริมาณ 1.17 แสนตัน ลดลง 24% จากเดือนเมษายน 2014 แต่โดยรวมแล้วในปีการตลาด 2013-14 อินเดียมีการ
น้าเข้าน้้าตาล (ส่วนใหญ่เป็นน้้าตาลดิบ) จนถึงเดือนพฤษภาคม 2014 เป็นปริมาณ 6.13 แสนตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีการตลาด 2012-13 ซึ่งมีการน้าเข้า 2.33 ล้านตัน ถึง 73.69%   
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แผนผังแสดงการน้าเข้าน้้าตาลรายเดือนของอินเดียในปีการตลาด 2013-14 

     
        ที่มา: Agriwatch: Sugar & Gur Weekly Research Report, 16 June 2014 

 

ความคิดเห็นส้านักงานฯ 

 1. การที่รัฐบาลอินเดียออกมาตรการด้านภาษีโดยปรับอัตราอากรขาเข้าจาก 15%      40%     แสดงให้
เห็นอย่า                              นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นอย่างมาก นอกเหนือจาก
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอย่างมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure: AD) มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุน (Countervailing Duty Measure: CVD) มาตรการปกป้องการน้าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (Safeguards 
Measure: SG) และมาตรการอ่ืน เช่น มาตรการทางสุขอนามัย มาตรการด้านกฏระเบียบเกี่ยวกับฉลากสินค้า เป็น
ต้น ที่อินเดียเป็นประเทศท่ีใช้มาตรการเหล่านี้มากที่สุดในโลก 

 2. นอกจากมาตรการปกป้องแล้ว อินเดียยังมีการใช้มาตรการที่เอาเปรียบประเทศอ่ืนอีกโดยเฉพาะการให้
การอุดหนุนการส่งออกน้้าตาลในอัตราตันละ 3,300 รูปี ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อความตกลงทางการค้า 
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ภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นอย่างยิ่ง ประเทศสมาชิก WTO จึงควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าอินเดียด้าเนินการ
เกินกว่าที่ได้ผูกพันกับ WTO                                  เพราะจากข้อสังเกตของรัฐบาลออสเตรเลียพบว่า
การอุดหนุนการส่งออกน้้าตาลของอินเดียในอัตราดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนถึง 14-16%                   

 3. จริงๆแล้ว อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตน้้าตาลรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิล แต่เป็น
ประเทศผู้บริโภคน้้าตาลอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับสามของโลก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
แม้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีการน้าเข้าน้้าตาลมากกว่าการส่งออก แต่ส่วนใหญ่อินเดียมักจะน้าเข้าน้้าตาลดิบ
จากบราซิลเป็นหลักด้วยปัจจัยทางด้านราคาที่มักจะมีราคาอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าประเทศอ่ืนๆ หากประเทศไทย
ต้องการจะเข้าตลาดน้้าตาลดิบของอินเดีย ก็น่าจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านนี้เป็นหลักเช่นกัน ประเด็นส้าคัญคือ 
ต้องพิจารณาว่าอินเดียเป็นตลาดส้าคัญส้าหรับน้้าตาลดิบของไทยหรือไม่  

------------------------------------------------------------------- 

 

ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ 
25 มิถุนายน 2014 

  

  

  

 


