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บทที่ 1
สถานการณ์ ความเป็ นมา และปั ญหาที่สาคัญในปั จจุบัน
1.1 สถานการณ์ และปั ญหาที่สาคัญในปั จจุบัน
เอกสำรนี ้เป็ นรำยงำนกำรวิจยั ในช่วงปี แรกของโครงการวิ จัยเชิ งนโยบายที่คณะผู้วิจยั เสนอขึ ้นมำ
เพื่อรับมือกับปั ญหำกำรกรณีพิพำทเรื่ องน ้ำตำลของบรำซิลกับไทย โดยเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559 รัฐบำล
บรำซิลได้ เริ่มดำเนินกำรตำมขันตอนแรกของกระบวนกำรจั
้
ดกำรข้ อพิพำท (Dispute and Settlement) ของ
องค์ ก ำรกำรค้ ำ โลก (WTO) โดยยื่ น ขอหำรื อ กับ รั ฐ บำลไทยเรื่ อ งระบบน ำ้ ตำลของไทย (“Thailand –
Subsidies Concerning Sugar (DS507)”) ซึ่งถ้ ำกำรหำรื อ (ที่องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) กำหนดเวลำไว้
ไม่ต่ำกว่ำสองเดือน) ไม่ได้ ข้อยุตทิ ี่บรำซิลพอใจ บรำซิลก็สำมำรถนำเรื่ องเข้ ำสู่กระบวนกำรขันถั
้ ดไป โดยยื่น
เรื่ องขอให้ องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ตังคณะผู
้
้ พิจำรณำ (Panel) มำตัดสินคดี หรื ออีกนัยหนึง่ จะเป็ นกำร
ฟ้องร้ องประเทศไทยในคดีนี ้ต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) อย่ำงเต็มรูป
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงสองปี เศษที่ ผ่ำนมำนี ้ หลังจำกที่ บรำซิลได้ ยื่นเรื่ องต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก
(WTO) บรำซิลและไทยก็ได้ เข้ ำสูก่ ระบวนกำรเจรจำหำรื อ (consultation) ซึง่ ได้ ดำเนินกำรมำจนถึงปั จจุบนั
โดยที่ผ่ำนมำนัน้ ฝ่ ำยไทยได้ รับปำกที่จะดำเนินกำรแก้ ไขตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิล โดยได้ ออกมำตรกำร
ชั่วครำว ซึ่ง เริ่ ม ดำเนินกำรบำงส่วนในช่วงปลำยปี 2560 ที่ ผ่ำนมำ และออกมำตรำ 44 และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในช่วงต้ นปี นี ้ รวมทังก
้ ำลังยกร่ำง พรบ. อ้ อยฯ ฉบับแก้ ไข (หรื อฉบับใหม่) มำแทน พรบ.
ฉบับที่เคยใช้ อยู่เดิม (พรบ.อ้ อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ.2527) ทำให้ ในขณะนี ้บรำซิลตัดสินใจที่จะยังไม่
ดำเนินกำรฟ้องในขันตอนต่
้
อไป โดยจะขอรอดูกำรดำเนินกำรของทำงฝ่ ำยไทยก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้ บรำซิลก็ยงั
สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรต่อ (และมีสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรฟ้องไทยต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ได้ ทกุ เมื่อ
เพรำะได้ ทำตำมเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนช่วงกำรหำรื อก่อนมำแล้ ว) ในกรณีที่บรำซิลเห็นว่ำกำรดำเนินกำรของ
ไทยไม่ได้ เป็ นไปตำมที่คณะเจรจำของไทยได้ ตกลงเอำไว้
กำรชะลอกำรฟ้องของบรำซิลหลังจำกที่ฝ่ำยไทยรับปำกว่ำจะดำเนินกำรแก้ ไขทังหมดตำมที
้
่บรำซิล
เรี ยกร้ อง อำจส่งผลให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องจำนวนหนึง่ (รวมทังผู
้ ้ นำรัฐบำล/รัฐมนตรี ) เข้ ำใจไปว่ำปัญหำนี ้ได้ ยุติลง
หรื อได้ รับกำรแก้ ไขจนกำลังจะลุล่วงไปแล้ ว แต่ในควำมเป็ นจริ งนัน้ กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำของฝ่ ำยไทย
แทบจะไม่ได้ ทำให้ ระบบมี ควำมเปลี่ยนแปลงที่ ทำให้ ระบบของเรำมี ควำมสอดคล้ องกับกติกำองค์ก ำร
กำรค้ ำโลก (WTO) มำกขึ ้นแต่อย่ำงใด (ยิ่งไปกว่ำนัน้ กำรปรับกำรดำเนินกำรในบำงด้ ำน เช่นบทบำทของ
1

กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ที่มีกำรเก็บเงินส่วนต่ำงของรำคำในประเทศกับรำคำตลำดโลก เพื่อนำมำ
เกลี่ยให้ ให้ กบั ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทุกโรง อำจมีควำมเสี่ยงที่จะถูกตีควำมว่ำเป็ นกระบวนกำรรวม
หัวผูกขำด (หรื อกำร “ฮัว”)
้ ที่จดั กำรโดยองค์กรของรัฐเสียด้ วยซ ้ำไป)
นอกจำกมำตรกำรที่ระบบนำมำใช้ ในปั จจุบนั ยังเกือบเหมือนเดิม ซึ่งอำจจะยังขัดกับกฎของ WTO
เรื่ องกำรอุดหนุนกำรส่งออก โดยภำครัฐเองก็ยงั ไม่มีแนวทำงแก้ ไขที่ชดั เจนแล้ ว (นอกจำกหวังว่ำบรำซิลจะ
ยอมรับแนวทำงกำรกำรปรับระบบของเรำ) ปั ญหำใหญ่ที่ตำมมำก็ คือ ถึงแม้ ว่ำเรำจะทำแบบที่ทำอยู่ใน
ปั จจุบนั ต่อไป รำคำอ้ อยก็ยงั จะมีแนวโน้ มที่ลดลงอยู่ดี ซึ่งเป็ นผลส่วนหนึ่งที่เกิดจำกมำตรกำรเหล่ำนี ้ด้ วย
ปั ญหำนี ส้ ่วนหนึ่งกำลังเผยโฉมออกมำในช่วงปลำยฤดูนี ้ ซึ่งคำดว่ำ รำคำอ้ อยขัน้ สุดท้ ำยจะต่ำกว่ำรำคำ
ขันต้
้ น ส่งผลให้ กองทุนอ้ อยฯ จะต้ องจ่ำยเงินชดเชยให้ กับโรงงำนน ้ำตำลเป็ นจำนวนมำก และในฤดูกำล
ผลิตถัดไป (ปี 2561/62) ซึง่ คำดกันว่ำรำคำอ้ อยน่ำจะตกลงไปอีกอย่ำงมีนยั สำคัญ ในขณะที่กองทุนฯ จะไม่
อยู่ในวิสัยที่จะจ่ำยเงินชดเชยหรื อกู้เงิ นมำชดเชยรำคำอ้ อย (ในปี นี ้ กองทุนฯ ก็ยังมีกำรจ่ำยเงินเพิ่ม ให้
ประมำณ 30 บำทต่อตัน ทำให้ รำคำอ้ อยที่ชำวไร่ได้ รับไม่ได้ ลดลงมำก และรำยรับของชำวไร่อ้อยส่วนใหญ่
ไม่ได้ ลดลงเพรำะมีผลผลิตที่สงู เป็ นประวัติกำรณ์ คือ135 ล้ ำนตันอ้ อย ซึ่งสูงกว่ำ 92 ล้ ำนตันในปี ก่อนเกือบ
ร้ อยละ 50)
แต่ในฤดูกำรผลิตหน้ ำ (ซึ่งจะเริ่ มหีบอ้ อยประมำณเดือนพฤศจิกำยนหรื อธันวำคม 2561 หรื อในอีก
เพียงประมำณ 3-4 เดือนเท่ำนัน้ ) รำยรับของเกษตรกรน่ำจะได้ รับผลกระทบทำงลบจำกทัง้ สองปั จ จัย
กล่ำวคือจำกทังรำคำอ้
้
อยที่คำดว่ำจะลดลงเหลือ 700 บำทเศษต่อตัน และปริ มำณผลผลิตซึ่งคำดว่ำน่ำจะ
ลดลงจำกปี นี ้เช่นกัน ซึ่งถ้ ำสถำนกำรณ์เป็ นแบบนี ต้ ่อไปเพียงไม่กี่ปี โดยไม่มีมำตรกำรรับมือที่เหมำะสม
ก็คงจะส่งผลลบที่รุนแรงต่ออุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทย ซึง่ ปัจจุบนั มีมลู ค่ำผลผลิตและกำรส่งออก
ในแต่ละปี ในระดับแสนล้ ำนบำท และมีเกษตรกรที่เกี่ยวข้ องจำนวนมำก และเกษตรกรเองก็มีเงินลงทุนใน
ด้ ำนเครื่ องจักรกลที่สงู กว่ำพืชหลักอื่นๆ โดยส่วนใหญ่2
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ในอดีต รวมทังในปี
้
2525 ก่อนที่มีระบบ 70/30 อุตสำหกรรมนี ้เคยประสบปั ญหำจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำล
อย่ำงรุนแรง กำรแทรกแซงของรัฐในปี 2525 ที่ได้ สร้ ำงระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70/30 มีสว่ นช่วยทำให้ อตุ สำหกรรมกลับ
สู่กำรมีเสถียรภำพและเติบโตขึ ้นมำภำยใต้ ระบบที่มีเสถียรภำพสูง ทำให้ สำมำรถขยำยตัวเป็ น 3-4 เท่ำตัวในระยะเวลำ
เพียง 3 ทศวรรษ โดยไม่มีโรงงำนล้ มละลำยไปแม้ แต่โรงเดียว ต่ำงจำกในประเทศผู้สง่ ออกอื่นที่ใหญ่กว่ำ (หรื อเคยใหญ่
กว่ำ) ที่มีโรงงำนที่ต้องปิ ดตัวไปเป็ นจำนวนไม่น้อย เช่น บรำซิล และสหภำพยุโรป
2

แต่ที่น่ำหนักใจยิ่งไปกว่ำนันก็
้ คือ สถำนกำรณ์รำคำในฤดูกำรผลิตหน้ ำยังอำจไม่ได้ เป็ นจุดต่ำสุด
ของปัญหำแต่อย่ำงใด ทังนี
้ ้ รำคำอ้ อยในฤดูกำรผลิตหน้ ำจะยังได้ รับอำนิสงส์จำกระบบที่เรำกำลังใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั ซึ่งจะยังนำร้ อยละ 70 ของเงินส่วนต่ำงของรำคำในประเทศกับรำคำตลำดโลกคำนวณเป็ นส่วน
หนึง่ ของค่ำอ้ อย (คล้ ำยกับรำยรับจำกโควตำ ก. ในอดีต) แต่ก็มีควำมเสี่ยงที่รำยรับส่วนนี ้อำจถูกมองว่ำเป็ น
กำรอุดหนุนไขว้ (cross subsidy) และ/หรื อ เป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออก (export subsidy) ซึ่งเป็ นประเด็น
หลักที่บรำซิลฟ้องไทยในครัง้ นี ้ และในกรณีที่รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกยังไม่กระเตื ้องขึ ้น บรำซิลก็อำจจะยก
เรื่ องนี ้ขึ ้นมำเป็ นเหตุในกำรดำเนินกำรฟ้องร้ องต่ออย่ำงเป็ นทำงกำร โดยขอให้ ทำง WTO ตังคณะ
้
Panel
ขึ ้นมำพิจำรณำคดีแบบเต็มรูป
แต่แม้ กระทั่งในกรณี ที่บรำซิลตัดสินใจไม่ฟ้องในกรณี นี ้ ก็ใช่ว่ำปั ญหำในส่วนนีจ้ ะจบลง เพรำะ
แม้ กระทัง่ ในปัจจุบนั ที่มีเงินก้ อนนี ้เข้ ำกองทุนถึงประมำณกิโลกรัมละ 5-6 บำทเศษ ก็ยงั มีปัญหำที่รำคำอ้ อย
มีแนวโน้ มตกลง โดยหลังจำกที่ไทยใช้ มำตรกำรใหม่ในปี นี ้ รำคำน ้ำตำลที่ขำยในประเทศก็ลดลงจำกเดิม
โดยเฉลี่ยแล้ วมำกกว่ำกิโลกรัมละ 2 บำท และในกรณีที่บริ ษัทน ้ำตำลแข่งขันกัน ขำยตำมกลไกตลำดมำก
ขึ ้น ก็มีแนวโน้ มว่ำเงินส่วนต่ำงที่เก็บเข้ ำกองทุนก้ อนนี ้จะค่อยๆ ลดลงจนเข้ ำใกล้ ศนู ย์ในที่สดุ 3 ซึง่ ยิ่งถ้ ำรำคำ
ขำยส่งน ้ำตำลในประเทศขยับตัวลงมำใกล้ กบั รำคำส่งออก—โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่รำคำน ้ำตำลใน
ตลำดโลกไม่ได้ กระเตื ้องขึ ้นมำมำกพอแล้ ว--ก็จะส่งผลให้ รำคำอ้ อยยิ่งตกต่ำลงไปกว่ำที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
เมื่อพิจำรณำปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในกรณีตำ่ งๆ จะเห็นได้ ว่ำถึงแม้ ว่ำในปี นี ้ (ที่ชำวไร่อ้อยจำนวนมำก
พอสมควรเรี ยกร้ องขอควำมช่วยเหลือเรื่ องรำคำ) จะยังไม่ได้ เป็ นปี ที่ เลวร้ ำยจริ งๆ สำหรับชำวไร่ อ้อยส่วน
ใหญ่ แต่ควำมเสี่ยงในอนำคตยังมีอยู่ค่อนข้ ำงสูง โดยมีโอกำสที่จะเกิดปั ญหำได้ จำกหลำยทำง ไม่ว่ำจะ
เป็ นผลจำกกำรวิวฒ
ั น์ (evolve) ของอุตสำหกรรมของไทยเอง (เช่น เมื่อรัฐหยุดใช้ อำนำจในกำรควบคุม
โควต้ ำ ก และรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศ รำคำขำยส่งภำยในประเทศค่อยๆ ลดลงไปใกล้ กบั หรื อต่ำกว่ำ
รำคำส่งออก) หรื อผลจำกปั จจัยภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ นผลผลิตของโลก—โดยเฉพำะอินเดีย—ที่เพิ่มขึ ้นมำก
ในช่วงที่ฝนดีในฤดูมรสุม ส่งผลให้ รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกคงตัวในระดับต่ำ และ/หรื อ ในกรณีที่บรำซิล
ตัดสินใจดำเนินกำรฟ้องร้ องไทยต่ออย่ำงเต็มรู ปแบบ แต่ไม่ว่ำในกรณีไหน ถ้ ำไม่มีกำรปรับระบบภำยใน
เพื่อทำให้ ชำวไร่ อ้อยมีรำยได้ เพิ่มขึ ้นเพื่อมำชดเชยรำยได้ ที่หำยไปจำกปั จจัยเหล่ำนัน้ (ทังรำคำตลำดโลก
้
กำรจัดระบบใหม่ของไทย และในกรณีที่บรำซิลกลับมำฟ้องร้ อง ไปจนถึงในกรณีที่ไทยแพ้ คดีแล้ วถูกบังคับ
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เหมื อ นกั บ กรณี ข้ ำวและพื ช ผลเกษตรอื่ น ๆ อี ก หลำยชนิ ด ที่ โ ดยทั่ว ไปแล้ ว รำคำส่ ง ออกจะสูง กว่ ำ รำคำขำยส่ง
ภำยในประเทศ
3

ตำมคำตัดสิน) ชำวไร่ อ้อยจำนวนมำกก็อำจทิ ้งอำชีพนี ้ ซึ่งนอกจำกจะส่งผลด้ ำนลบต่อโรงงำนน ้ำตำลที่มี
กำรลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในทศวรรษที่ผ่ำนมำแล้ ว ก็ยงั อำจเกิดผลกระทบด้ ำนลบที่เป็ นลูกโซ่ไปกระทบ
ปริ มำณผลผลิตและรำคำพืชผลเกษตรอื่นๆ ที่ชำวไร่ อ้อยจำนวนไม่น้อยอำจจะขยับขยำยไปทำแทนกำร
ปลูกอ้ อยในอนำคตด้ วย
ถ้ ำพิจำรณำกรณีต่ำงๆ ที่ คณะผู้วิจยั ได้ วิเครำะห์ในเบื ้องต้ นไว้ ช้ำงต้ น ก็ จะเห็นได้ ว่ำเงื่อนไขหลำย
ข้ อมีควำมเกี่ยวข้ องกันในระดับหนึ่ง ทำให้ มีโอกาสน้ อยที ่ไทยจะ “โชคดี ” หนี ปัญหาพ้นไปได้อย่างง่ายๆ
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ ำผลผลิตของโลกดี (เนื่องจำกปริ มำณฝนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรที่โลกเข้ ำสู่ช่วง ลำ นีญำ) รำคำ
นำ้ ตำลก็มีแนวโน้ มที่จะตกต่ำ ซึ่งจะมีผลทำให้ มีควำมเสี่ยงที่บรำซิลจะจับตำดูเรำมำกขึน้ และเมื่อพบ
มำตรกำรของไทยที่ยังไม่สอดคล้ องกับ กติกำของ WTO บรำซิลก็มีโอกำสที่จะฟ้องร้ องเรำต่อ ไปมำกขึ ้น
และเมื่อประจวบกับที่ผำ่ นมำไทยไม่ได้ พยำยำมปรับระบบให้ สอดคล้ องกับ WTO อย่ำงจริงจัง ก็จะมีโอกำส
มำกที่เรำจะแพ้ คดีและถูกตัดสินให้ ปรับระบบอย่ำงเต็มตัวในที่สดุ ซึง่ ไม่วำ่ ในกรณีไหนและ ณ จุดไหน4--จะ
โดยกำรเจรจำหรื อสู้คดีแล้ วต้ องปรับตัว—ประเทศไทยก็มีแนวโน้ มที่จะถูกกดดันให้ ต้องปรับระบบไปในทำง
ที่ถ้ำไม่เตรี ยมรับมือด้ วยแผนที่ดีพอแล้ ว ก็ อำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อทังเกษตรกรผู
้
้ ปลูกอ้ อยและต่อ
ทังอุ
้ ตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลในที่สดุ
กำรที่ที่ผ่ำนมำไทยไม่ได้ พยำยำมปรับระบบให้ สอดคล้ องกับ WTO อย่ำงจริ งจัง ก็สะท้ อนปั ญหำที่
คงอยู่กบั ระบบของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทยในรอบ 35 ปี ที่ผ่ำนมำได้ เป็ นอย่ำงดี ว่ำหลังจำกที่
เกิดระบบนี ้ซึ่งนอกจำกจะช่วยสร้ ำงเสถียรภำพขึน้ มำได้ เป็ นอย่ำงดีแล้ ว ระบบนี ้ก็มีข้อเสียที่ตวั มันเองได้
กลำยเป็ นอุปสรรคในกำรขยับ/ปรั บตัวที่มีนยั สำคัญใดๆ ก็ตำม (สิ่งที่เจรจำกันสำเร็ จที่มีนยั สำคัญมำกที่สดุ
ในช่วง 35 ปี นำ่ จะเป็ นกำรนำส่วนต่ำงของรำคำโมลำสในปัจจุบนั กับเมื่อเริ่มระบบมำใช้ ในกำรคำนวณรำคำ
อ้ อยด้ วย) ในแง่หนึ่งเสถียรภำพของระบบก่อให้ เกิดควำมได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่ำงสองฝ่ ำยที่เกี่ย วข้ อง
กล่ำวคือกำรที่โรงงำนสำมำรถนำอ้ อยไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่น ้ำตำลเพิ่มขึ ้น ไม่ได้ สง่ ผลต่อรำคำอ้ อย
เลย (ยกเว้ นในกรณีที่มีบำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งผลทำงอ้ อมผ่ำนรำคำโมลำส ซึ่งก็ยงั มักกลำยเป็ นประเด็นที่
ถกเถียงกันมำโดยตลอด โดยเฉพำะในช่วงหลังซึ่งแทบไม่มีกำรส่ งออกโมลำสแล้ ว) เนื่องจำกรำคำอ้ อยยัง
ผูกกับรำคำนำ้ ตำลทรำยดิบเกื อบล้ วนๆ (บวกกับส่วนต่ำงรำคำโมลำสอีกเล็กน้ อย) และแน่นอนว่ำใน
สถำนกำรณ์ที่รำคำอ้ อยมักจะตกต่ำไปพร้ อมๆ กับรำคำน ้ำตำล ก็ยิ่งเป็ นกำรยำกที่จะเสนอให้ ปรับระบบ
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อำจยกเว้ นกรณีรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกกระเตื ้องขึ ้นเป็ นที่พอใจของบรำซิลและประเทศผู้สง่ ออกอื่นๆ ในระยะเวลำที่
นำนพอสมควร จึงอำจส่งผลให้ บรำซิล—และประเทศอื่น—จะไม่สนใจกับมำตรกำรที่ไทยนำมำใช้ มำกนัก
4

โดยเพิ่มส่วนแบ่งให้ ชำวไร่อ้อยในช่วงที่รำคำอ้ อยตกต่ำ ทังที
้ ่เป็ นที่ชดั เจนว่ำกำรปรับระบบที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้
โดยยกเลิกกำรอุดหนุนไขว้ หรื ออุดหนุนกำรส่งออก มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบด้ ำนลบต่อรำคำอ้ อยและ
รำยได้ ของชำวไร่ อ้อยมำกกว่ำรำยได้ ฝั่งโรงงำน5 แต่ที่ผ่ำนมำก็ยงั แทบไม่มีกำรเจรจำบนพื ้นฐำนในเรื่ องนี ้
ถึงแม้ วำ่ ทุกฝ่ ำยก็คงทรำบดีว่ำถ้ ำชำวไร่ขำดทุนและเลิกปลูกอ้ อยจำนวนมำก ก็จะส่งผลตำมมำต่อกำรผลิต
และกำไรของโรงงำนอยู่ดี โดยอำจจะส่งผลในอนำคตถึงระดับที่ทำให้ โรงงำนนำ้ ตำลบำงแห่ง ไม่มี อ้อย
เพียงพอกับศักยภำพในกำรหีบอ้ อย ซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตมำโดยตลอด
กำรที่ปัญหำนี ้มีควำมสำคัญ และถ้ ำไม่ได้ รับกำรแก้ ไขที่ดีพอ ก็อำจส่งผลลบต่ออุตสำหกรรมอ้ อย
และน ้ำตำล และอำจลำมไปถึงภำคเกษตรและภำคสังคมของประเทศในระยะยำว จึงควรมีทีมงำนวิจยั
ติดตำมและประเมินผลกำรปรับระบบ/โครงสร้ ำงของอ้ อยและน ้ำตำลของประเทศให้ สอดคล้ องกับกติกำที่
เป็ นที่ยอมรับกันตำมข้ อตกลงขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) อย่ำงต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ มีควำมพร้ อมใน
กำรรับมือกับสถำนกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่ำงรวดเร็ว เช่น ในกรณีที่บรำซิล (และ/หรื อประเทศอื่น)
หัน กลับ มำฟ้ อ งไทยต่อ โดยนอกจำกที ม วิ จัย จะท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ และประเมิ น ผลกำร
ดำเนินกำรของภำครั ฐ และฝ่ ำยต่ำงๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องแล้ ว ก็ ควรออกแบบและเสนอแนวทำงทำงกำรปรั บ
โครงสร้ ำงระบบอ้ อยและน ้ำตำลของประเทศให้ สอดคล้ องกับ WTO ในขณะที่เสำะหำ/จุดสมดุลของฝ่ ำย
ต่ำงๆ ในกำรออกแบบ/ปรับระบบด้ วย และยังควรมีบทบำทสนับสนุนด้ ำนวิชำกำรในกระบวนกำรกำหนด
นโยบำย/มำตรกำรปรับโครงสร้ ำงครัง้ ใหม่นี ้ด้ วย
แม้ ว่ำในปั จจุบนั ทำงภำครัฐได้ มีกำรดำเนินกำรเรื่ องนี ้มำบำงส่วนแล้ ว โดยออกมำตรกำรมำชุด
หนึ่ ง ซึ่ ง ระบุว่ ำ จะทดลองใช้ เ ป็ น เวลำสองปี (พ.ศ.2561-2562) โดยมี ห น่ ว ยงำนหลัก ที่ รั บ หน้ ำ ที่ นี ค้ ื อ
กระทรวงอุตสำหกรรม (โดยปลัดกระทรวงฯ สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) และ
กองทุน อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำย) และกระทรวงพำณิ ช ย์ แต่ด้ ว ยข้ อ จ ำกัด ในด้ ำ นโครงสร้ ำงและควำม
เชี่ยวชำญของฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำบ่งชี ้ให้ เห็นปั ญหำและควำมเสี่ยงของ
แนวทำงที่กำลังดำเนินกำรอยู่ ซึง่ ดูเหมือนว่ำทีมเจรจำฝ่ ำยไทยจะเคยไปรับปำกที่จะทำตำมข้ อเรี ยกร้ องของ
บรำซิลทังหมด
้
ที่ต้องกำรไม่ให้ รัฐบำลไทยมีบทบำทใดๆ ในอุตสำหกรรมนี ้เลย รวมทังกดดั
้ นให้ ยกเลิกระบบ
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ยิ่งไปกว่ำนัน้ เมื่อมีกำรปรับระบบในปี นี ้ โรงงำนกลับเป็ นฝ่ ำยได้ รับส่วนแบ่งร้ อยละ 30 ของส่วนต่ำงรำคำในประเทศกับ
รำคำส่งออก ซึ่งในอดีตที่เคยมีเงินส่วนเพิ่มให้ 5 บำท/กก. นัน้ ทังหมดถู
้
กนำไปใช้ หนี ้กองทุนที่เกิดจำกกำรกู้เพื่อมำเพิ่ม
รำคำอ้ อยโดยไม่มีประโยชน์ที่ตกถึงโรงงำนแต่อย่ำงใด
5

แบ่งปันผลประโยชน์ 70/30 ซึง่ เป็ นกลไกที่สำคัญในกำรบริ หำรระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยที่ผ่ำนมำด้ ว ย
ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นข้อเรี ยกร้ องที ่เกิ นไปจากประเด็นหลักที ่บราซิ ลฟ้องว่าไทยอุดหนุนการส่งออกมาก
และถ้ ำไทยยอมตำมทัง้ หมด ก็ อำจก่อให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยที่ รุ นแรงต่อเกษตรกรและอุตสำหกรรมที่
เกี่ ยวข้ องได้ เนื่ องจำกจะเป็ นกำรทำลำยระบบซึ่ง มี จุดเด่นในกำรสร้ ำงเสถี ยรภำพโดยดึง ฝ่ ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งขึ น้ มำเจรจำในโต๊ ะ เจรจำโดยมี รั ฐ บำลเป็ นตัว กลำง แทนกำรเจรจำระหว่ ำ งสองฝ่ ำยที่ มี
ผลประโยชน์ที่ขดั กันโดยตรงในอดีต
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ ทีมเจรจำของไทยมีท่ำทีที่ยอมตำมข้ อเรี ยกร้ องทังหมดของ
้
บรำซิล ซึ่งแม้ ว่ำส่วนหนึ่งอำจสะท้ อ นนโยบำยที่ต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรถูกฟ้องร้ อง แต่กำรไปเจรจำและ
รั บปำกในสิ่ ง ที่ อ ำจจะไม่ส ำมำรถท ำได้ ทัง้ หมด (หรื อกำรไปเจรจำโดยไม่มี แ นวทำง/ทิ ศทำง/แผนกำร
ดำเนินกำรที่ชดั เจน นอกจำกจะมีควำมเสี่ยงสูงที่ทำให้ ไม่สำมำรถยุติกรณีพิพำทลงจริ งๆ ด้ วยกำรเจรจำ
แล้ ว6 ยังน่ำจะสะท้ อนข้ อจำกัดในด้ ำนโครงสร้ ำงและควำมเชี่ยวชำญของฝ่ ำยต่ำงๆ ในทีมเจรจำด้ วย7 ทำ
ให้ ทงกำรเจรจำและกำรด
ั้
ำเนินกำรของฝ่ ำยไทยที่ผ่ำนมำ ยังดูเหมือนจะมีลกั ษณะของกำรซื ้อเวลำมำกกว่ำ
จะเป็ นแนวทำง/ทำงออกในกำรแก้ ไขปัญหำโครงสร้ ำงและระบบที่จะหวังผลได้ อย่ำงจริงจัง
โครงกำรวิจยั นี ้ได้ เริ่มดำเนินกำรในปี ที่ผ่ำนมำ (สิงหำคม 2560-กรกฎำคม 2561) โดยใช้ ทีมวิชำกำร
(และที่ปรึ กษำ) ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในระบบของ WTO และระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยในภำพรวม
รวมทังเข้
้ ำใจผลกระทบต่อเกษตรกร มำติดตำมกำรเจรจำและกำรปรับโครงสร้ ำงระบบอ้ อยและน ้ำตำลของ
ไทย ซึ่งที่ผ่ำนมำ เกษตรกรซึ่งเป็ นกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ สำคัญ และกระทรวงเกษตรฯ มีบทบำทที่
ค่อนข้ ำงจำกัดในกำรเจรจำกับบรำซิล และในกำรปรับโครงสร้ ำงอ้ อยและน ้ำตำลในประเทศไทยเอง และ
ถึ ง แม้ ตัว แทนจำกกองทุ น อ้ อยและน ำ้ ตำลทรำย และส ำนัก บริ ห ำรอ้ อยและน ำ้ ตำลทรำย (สบน.)
(ศูนย์บริ หำรกำรผลิตฯ เดิม) จะพยำยำมทำหน้ ำที่ ประสำนระหว่ำงชำวไร่ โรงงำน และภำครัฐด้ วย แต่ก็มี
ข้ อจำกัดและต้ องกำรกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร จึงได้ ขอให้ มีโครงกำรวิจัยนี ม้ ำสนับสนุน เพื่อที่จะได้ นำ
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เพรำะมำตรกำรที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ก็ยงั เกือบเหมือนกับมำตรกำรเดิมที่ทำให้ เรำถูกฟ้อง และถึงแม้ วำ่ ในขณะนี ้บรำซิลยัง
รอดูภำคปฏิบตั ิของมำตรกำรชุดใหม่นี ้อยู่ แต่ก็ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรกลับเข้ ำไปฟ้องต่อคณะผู้ตดั สิน (Panel) ของ WTO
ซึง่ บรำซิลอำจกลับไปฟ้องต่อเมื่อใดก็ได้
7
เช่น ฝ่ ำยที่มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ อง WTO ก็อำจขำดควำมรู้ ที่ลึกซึ ้งในด้ ำนระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยเอง และ
ตัวแทนกองทุนอ้ อยฯ และเกษตรกรที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องก็อำจไม่ได้ เข้ ำใจระบบของ WTO ดีพอ
6

ข้ อเสนอจำกมุมวิชำกำรไปเสนอด้ วย ซึ่งช่องทำงนี ้ (ที่ผ่ำนที่ปรึกษำสองท่ ำนของโครงกำรที่มีบทบำทในทัง้
ในทีมเจรจำและบทบำทในกำรเป็ นคนกลำงในกำรเจรจำของฝ่ ำยต่ำงๆ ในระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทย
เอง) จึงเป็ นช่องทำงที่เป็ นหลักประกันว่ำผลกำรศึกษำและควำมเห็นเชิงวิชำกำรของคณะผู้วิจยั จะถูกส่งถึง
ฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ ที่ผ่ำนมำคณะผู้วิจยั ก็จะได้ ไปนำเสนอและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ
ฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีแผนที่จะคอยติดต่อประสำนงำนและเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
นอกจำกกำรติดตำมประเมินผลและเสนอแนะแนวทำงในกำรเจรจำ/สู้คดีแล้ ว งำนวิจยั ในปี ถดั ไป
(ประมำณสิงหำคม 2561- กรกฎำคม 2562) จะพัฒนำข้ อเสนอที่ครอบคลุม (และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ)
กำรจัดระบบ/โครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยในอนำคต8 ทังนี
้ ้ นอกจำกข้ อเสนอใหม่จะต้ องมี
ควำมสอดคล้ องกับกติกำขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) แล้ ว ยังต้ องคานึงถึงปรั บระบบให้ สามารถนา
รายได้ จากส่ วนอื่นมาชดเชยการสูญเสียรายได้ ของเกษตรกรจากการที่ต้องปรั บระบบตามกติกา
ขององค์ การการค้ าโลก (WTO) และในขณะเดียวกัน ก็จะยกร่ำงแผนปฏิบตั ิกำร และร่ำง พรบ. อ้ อยและ
ผลิตภัณฑ์ พ.ศ......... ที่จะมำรองรับกำรปรับโครงสร้ ำงครัง้ นี ้ด้ วย

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. ติ ดตาม ประเมิ น และวิ เคราะห์สถานการณ์ และปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในส่วนทีเ่ กี ่ยวข้องกับการกล่าวหาและข้อเรี ยกร้องของบราซิ ล ทีไ่ ด้นาเรื ่อง
นี เ้ ข้าสู่กระบวนการจัดการข้อพิ พาท (Dispute and Settlement) ขององค์การการค้าโลก (WTO)
2. เสนอแนวทางการเจรจาต่อรอง (หรื อ การสู้คดี ) ที ่ฝ่ายไทยควรนาไปใช้ในกระบวนการจัดการข้อ
พิพาท (Dispute and Settlement) ขององค์การการค้าโลก (WTO) เรื ่องระบบน้าตาลของไทย
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ซึง่ เป็ นกำรศึกษำและพัฒนำต่อยอดจำกงำนวิจยั ในอดีต ซึง่ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ได้ เป็ นหัวหน้ ำโครงกำรวิจยั “การศึกษา
เพื่อปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน้าตาลของไทย” ที่มลู นิธิสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ทำ
ให้ ก องทุน อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยในระหว่ำงปี 2554-56 ซึ่ง งานวิจัย ดั ง กล่ าวได้ รับ รางวั ล ผลงานวิจั ย ดีเด่ นสาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจาปี 2557 จากสภาวิจัยแห่ งชาติด้วย
7

3. จัดทำข้ อเสนอกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลให้ สอดคล้ องกับเจตนำรมณ์ ของ
กฎของ WTO และที่ไทยผูกพันเอำไว้ และต้ องเป็ นกำรปรับที่รักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรด้ วย
4. จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อดำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ /กฎของ WTO ทังในภำพรวม
้
และในส่วนที่
เกี่ยวกับเกษตรกรชำวไร่อ้อยและกระทรวงเกษตรฯ
5. ยกร่ำง/แก้ ไข พรบ.อ้ อยและผลิตภัณฑ์ (ซึ่งจะมีกรอบที่กว้ ำงกว่ำ พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พศ.
2527 ที่ใช้ ในปัจจุบนั ) ให้ สอดคล้ องกับแนวทำง/ข้ อเสนอ/แผนปฏิบตั กิ ำรข้ ำงต้ น
ทังนี
้ ้ จำกข้ อเสนอโครงกำร ที่คณะผู้วิจยั เสนอต่อ สวก. ในปี ที่ผ่ำนมำ กำหนดวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงกำรในปี แรกประกอบด้ วยข้ อ 1 และ 2 โดยส่วนที่เหลือจะได้ ดำเนินกำรในปี ถดั ไป

1.3 ข้ อมูลและประเด็นพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ อง
1.3.1 ธรรมชาติของ WTO และการจัดการกับกรณีพิพาท/ฟ้ องร้ อง
องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) เป็ นองค์กร/เวทีเจรจำกำรค้ ำ ที่ตงขึ
ั ้ ้นในปี 2538 (1995) โดยเติบโต
ขึ ้นมำจำกเวทีกำรเจรจำด้ ำนกำรค้ ำและภำษี (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)
กำรจัดกำรข้ อพิพำท (กำรฟ้องร้ อง) ของ WTO มีลกั ษณะคล้ ำย “กำรไกล่เกลี่ย/อนุญำโตตุลำกำร/
ศำลเศรษฐกิจ ” มำกกว่ำที่จะเป็ น ศำลอำญำ (ที่ ตดั สินควำมผิดถูกของคดีอำญำ) หรื อศำลศีลธรรม/เชิง
อุดมกำรณ์ ที่จะตัดสินว่ำกำรปฏิบตั ิของแต่ละประเทศเป็ นไปตำมอุดมกำรณ์ทำงกำรค้ ำเสรี ทงหมดหรื
ั้
อไม่
แต่ WTO มักจะตัดสินภำยใต้ ชดุ ข้ อตกลงที่มีอยู่ก่อนแล้ ว ว่ำประเทศที่ถกู ฟ้องได้ ทำผิดกติกำ/ข้ อตกลงที่ได้
เคยให้ สตั ยำบันไว้ หรื อไม่ และถ้ ำทำผิด ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยกับประเทศที่เป็ นคูพ่ ิพำทมำกน้ อยเพียงใด
จะแก้ ไขอย่ำงไร (และ/หรื อชดเชยควำมเสียหำยให้ ประเทศที่เป็ นคูพ่ ิพำทมำกน้ อยเพียงใด)
ในแง่นี ้ WTO ไม่ได้ห้ามการค้าที ่ไม่เสรี หรื อห้ามรัฐแทรกแซงอย่างสิ้ นเชิ ง แต่สนใจผลกระทบของ
การแทรกแซง (ที ่ผิดเงื ่อนไขที ่ประเทศนัน้ ๆ เคยให้ไว้) ที ่มีต่อประเทศคู่แข่ ง/คู่ค้า และถ้าพบจะตัดสิ นให้
แก้ไขให้ถูกต้อง หรื อถ้าประเทศนัน้ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ก็อนุญาตให้ประเทศที ่เสี ยหายออกมาตรการ
ตอบโต้ทางการค้า หรื อในบางกรณี อาจตัดสิ นให้ชดเชยความเสี ยหายให้ประเทศที เ่ ป็ นคู่พิพาท
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ข้ อสังเกตที่สำคัญประกำรหนึ่งคือ เงื่ อนไขที่ประเทศหนึ่ง “ทำได้ ” หรื อ “ทำไม่ได้ ” อำจต่ำงจำก
ประเทศอื่ น ตัวอย่ำงเช่น ไทยไม่มีสิท ธิ์ อุดหนุนกำรส่งออกเลย เพรำะเรำได้ ไปให้ สัตยำบันไว้ ตงแต่
ั ้ กำร
เจรจำในรอบอุรุก วัยของ GATT ว่ำประเทศไทยจะไม่มี ก ำรอุดหนุน กำรส่ง ออกสิน ค้ ำเกษตร ทำให้ ไ ม่
สำมำรถใช้ มำตรกำรนี ต้ งแต่
ั ้ เมื่อปี 2538 และในกรณีของน ้ำตำล ซึ่งไทยใช้ ระบบนี ้มำตังแต่
้ ก่อนหน้ ำนัน้
(2525) โดยอำจไม่ได้ ตระหนักว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออก (เพรำะปกติไม่ได้ ใช้ เงินจำก
ภำครัฐโดยตรง แต่มำจำกกำรที่รัฐกำหนดรำคำน ้ำตำลในประเทศให้ สูงกว่ำรำคำส่งออก) แต่ถ้ำคณะผู้
พิพำกษำของ WTO ตัดสินว่ำกำรอุดหนุนโดยผู้บริ โภคดังกล่ำวเป็ น กำรอุดหนุนกำรส่งออก ก็จะถือว่ำผิ ด
ข้ อตกลงที่ไทยให้ ไว้ กับ WTO และไทยก็จำเป็ นต้ องยกเลิกกำรใช้ วิธีดงั กล่ำวในทันที ถึงแม้ ว่ำในปั จจุบนั
ประเทศที่ยำกจน (Least-developed Nations) บำงประเทศอำจยังมีสิทธิ์อดุ หนุนกำรส่งออกตำมเงื่อนไขที่
ประเทศนันๆ
้ ได้ ลงสัตยำบันเอำไว้ แต่ก็ถึงสิ ้นปี 2561 นี ้เท่ำนัน้ 9
สำหรับกำรอุดหนุนภำยในประเทศเองนัน้ ก็ยงั แบ่งตำมประเภทของกำรอุดหนุน โดยประเทศต่ำงๆ
สำมำรถอุดหนุนในประเภทที่ถือว่ำไม่บิดเบือนตลำดได้ แต่สำหรับกำรอุดหนุนที่ ถือว่ำบิดเบือนตลำดนัน้
ยอดรวมกำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตรทุกประเภทรวมกันจะต้ องไม่เกินยอดที่ไทยได้ ให้ สตั ยำบันเอำไว้ ดังนันใน
้
กรณีที่ไทยอุดหนุนสินค้ ำเกษตรอื่นๆ ด้ วยนัน้ กำรอุดหนุนอ้ อย/น ้ำตำลแม้ ในปริ มำณไม่มำก ก็อำจมีผลทำ
ให้ ยอดรวมกำรอุดหนุนที่บิดเบือนตลำด (Aggregate Measures of Support, AMS) สูงกว่ำที่ไทยมี สิ ทธิ์
อุดหนุนก็เป็ นได้
1.3.2 การฟ้ องของบราซิล
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559 รัฐบำลบรำซิลได้ เริ่มดำเนินกำรตำมขันตอนแรกของกระบวนกำรจั
้
ดกำร
ข้ อพิพำท (Dispute and Settlement) ขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) โดยยื่นขอหำรื อกับรัฐบำลไทยเรื่ อง
ระบบน ้ำตำลของไทย (“Thailand – Subsidies concerning Sugar (DS507)”) ซึง่ ถ้ ำกำรหำรื อไม่ได้ ข้อยุติ
ที่บรำซิลพอใจ ก็คงจะนำไปสูก่ ำรฟ้องไทยต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ต่อไป ซึง่ ในกรณีดงั กล่ำวสหภำพ
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At the WTO's Tenth Ministerial Conference, which was held in Nairobi, Kenya from 15 to 19 December 2015,
the WTO member states agreed to eliminate export subsidies for agricultural products; least-developed nations
have until the end of 2018 to eliminate agricultural export subsidies (until 1 January 2017 in relation to cotton
exports), while developed nations agreed to eliminate most such subsidies immediately.
9

ยุโรป (ซี่งเคยถูกบรำซิล ออสเตรเลีย และไทย ฟ้อง) และกัวเตมำลำ (ซึง่ มีระบบที่คล้ ำยไทย) ก็แสดงท่ำที
สนใจขอร่วมกำรหำรื อด้ วย แต่ฝ่ำยไทยปฏิเสธ10
ทังนี
้ ้ รัฐบำลบรำซิลกล่ำวหำว่ำไทยมีมำตรกำร/นโยบำยอุดหนุนกำรส่งออกน ้ำตำลและอุดหนุน
เกษตรกรที่ปลูกอ้ อย ทำให้ เกษตรกรหันมำปลูกอ้ อยมำกขึน้ และไทยสำมำรถส่งออกนำ้ ตำลทรำยเข้ ำสู่
ตลำดโลกมำกขึ ้น ส่งผลกระทบต่อรำคำน ้ำตำลทรำยในตลำดโลกและกำรส่งออกน ้ำตำลบรำซิล และต่อ
อุตสำหกรรมน ้ำตำลของบรำซิลจนต้ องปิ ดโรงงำนน ้ำตำลไปเป็ นจำนวนมำก
ประเด็นหลักๆ ที่บรำซิลกล่ำวหำไทยประกอบด้ วย11
⦁ ไทยอุดหนุนกำรส่งออกนำ้ ตำลอย่ำงเป็ นระบบโดยกำรอุดหนุนไขว้ (Cross Subsidy) โดยสร้ ำง
ระบบกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยที่จำกัดปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำตำลตำมโควตำ ก. สำหรับบริ โภค
ในประเทศ และโควตำ ข. ส่งออกโดยบริ ษัทอ้ อยและน ้ำตำลไทยจำกัด (อนท.) ส่วนที่เหลือถือเป็ น
โควตำ ค. ที่ บ ริ ษั ท เอกชนต้ อ งส่ง ออกไปต่ำ งประเทศทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กำรก ำหนดให้ ผู้บ ริ โ ภค
ภำยในประเทศซื ้อน ้ำตำลในรำคำประกันที่สูง ทำให้ สำมำรถนำรำยได้ จำกส่วนนี ้ไปอุดหนุนกำร
ส่งออกได้ ในรำคำที่ต่ำกว่ำที่ควรจะเป็ น12 ซึง่ ขัดกับพันธะสัญญำที่ไทยมีกบั WTO ตังแต่
้ แรกว่ำไทย
ไม่มีกำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรใดๆ ในขณะนัน้ ทำให้ ไม่มีสิทธิ์อดุ หนุนในส่วนนี ้ทังในอดี
้
ต
ปัจจุบนั และในอนำคต
⦁ รัฐบำลอุดหนุนเกษตรกรและโรงงำนน ้ำตำลด้ วยวิธีตำ่ งๆ เช่น รัฐบำลอนุมตั ิให้ จ่ำยเงิ นเพิ่มค่ำอ้ อย
ให้ กับชำวไร่ อ้อย (โดยคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ กองทุนอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยกู้เงินมำจ่ำยให้ กับ
ชำวไร่อ้อย13) กองทุนอ้ อยปล่อยกู้ในอัตรำดอกเบี ้ยต่ำ และรัฐบำลอุดหนุนปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ ซึง่
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และในช่วงแรกมีขำ่ วว่ำออสเตรเลียซึง่ เป็ นผู้สง่ ออกน ้ำตำลที่สำคัญอีกประเทศหนึง่ อำจขอเข้ ำร่วมเป็ นภำคี (Third Party)
ร่วมกับบรำซิลในกำรฟ้องร้ องไทยในครัง้ นี ้ด้ วย แต่ในที่สดุ ก็ไม่ได้ มีกำรดำเนินกำรแต่อย่ำงใด
11
กำรฟ้องของบรำซิลใช้ ข้อมูลหลักจำกกำรศึกษำของ Antoine Meriot, “Thailand’s sugar policy: Government drives
production and export expansion.” Study N SE 140410, LLC, for the American Sugar Alliance (ASA) 06/03/2015.
12
บรำซิลระบุวำ่ รัฐบำลไทยอุดหนุนอ้ อยและน ้ำตำลอย่ำงน้ อย 1,300 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐต่อปี ในจำนวนนี ้ อย่ำงน้ อย 775
ล้ ำนเหรี ยญเป็ นกำรอุดหนุนไขว้ ผำ่ นระบบรำคำ ซึง่ เงินอุดหนุนส่วนนี ้มียอดรวมสูงขึ ้นเมื่อรำคำตลำดโลกต่ำลง
13
ซึง่ ในปี 2559/60 กู้จำก ธ.กรุงไทย มำจ่ำยให้ ชำวไร่อ้อยในอัตรำ 160 บำทต่อตันอ้ อย (ปี ก่อนหน้ ำนี ้กู้จำก ธ.ก.ส.มำจ่ำย
ให้ ชำวไร่อ้อยในอัตรำ 160 บำทต่อตันอ้ อยเช่นกัน)
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บรำซิลเห็นว่ำไทยอุดหนุนสินค้ ำเกษตรมำกกว่ำพันธะสัญญำที่ไทยมีกบั WTO ซึ่งในปั จจุบนั ไทยมี
ข้ อผู ก พั น ที่ จ ะอุ ด หนุ น สิ น ค้ ำเกษตรภำยในประเทศในส่ ว นที่ ถื อ เป็ นกำรบิ ด เบื อ นตลำด
ภำยในประเทศ (รำยกำรใน Amber Box) สำหรับสินค้ ำเกษตรทังหมด
้
(AMS) รวมกันไม่เกินปี ละ
19,028 ล้ ำนบำท
⦁ รัฐบำลอุดหนุนเอทำนอล ซึง่ ส่วนใหญ่ผลิตจำกกำกน ้ำตำล
⦁ รัฐบำลสนับสนุนให้ เกษตรกรเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ ำวไปเป็ นอ้ อย โดยตัง้ เป้ าทีจ่ ะเพิม่ ผลผลิตอ้อย
อีกร้อยละ 50 ใน 5 ปี 14
⦁ รัฐบำลเข้ ำมำแทรกแซงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำล ซึง่ มีสว่ นในกำรอุดหนุน/ประกันรำคำ รวมทัง้
มีกลไกควบคุมรำคำภำยในประเทศ เช่น ไม่ให้ นำเข้ ำน ้ำตำลจำกต่ำงประเทศโดยเสรี
ทังนี
้ ้ตำรำงที่ 1.1 ได้ สรุ ปลำดับเหตุกำรณ์ กำรฟ้องของบรำซิลและกำรดำเนินกำรของฝ่ ำยไทยเอำไว้
คร่ำวๆ ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 1.1 ลาดับเหตุการณ์ การฟ้ องของบราซิลและการดาเนินการของฝ่ ายไทย
วัน-เดือน-ปี

เหตุการณ์

มิ.ย. 5815

สมำคมผู้ผ ลิ ต อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยของบรำซิ ล (Brazilian Sugarcane
Industry Association: UNICA) เสนอให้ รั ฐ ด ำเนิ น กำรฟ้ อ งไทยต่ อ WTO
กล่ำวหำไทยอุดหนุนผู้เพำะปลูกอ้ อย หลังผลผลิตน ้ำตำลเพิ่ม

29 ก.พ. 255916

หอกำรค้ ำ ต่ำ งประเทศของบรำซิ ล (Brazilian Foreign Trade Chamber:
CAMEX) ยื่นเรื่ องขอฟ้องไทยใน WTO

14

ยุทธศำสตร์ อ้อยโรงงำนและน ้ำตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) ของกระทรวงอุตสำหกรรม ระบุเป้ำหมำยเพิ่มพื ้นที่ร้อยละ
50 และผลผลิตร้ อยละ 80 ใน 5-10 ปี
15
ASTV ผู้จดั กำรออนไลน์ (4 มิถนุ ำยน 2558)
16
The Brazilian Sugarcane Industry Association (3 September 2016)
11

วัน-เดือน-ปี
เม.ย. 255917

เหตุการณ์
วันที่ 4 - บรำซิลร้ องขอกับ WTO เพื่อขอปรึ กษำหำรื อกับไทยในเรื่ องกำรใช้
ระบบโควตำในตลำดน ้ำตำล ซึง่ ได้ มีกำรกล่ำวหำว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำ
ผิดมำตรกำรทำงกำรค้ ำฯ
วันที่ 15 - EU ขอเข้ ำร่วมกำรปรึกษำหำรื อครัง้ นี ้ (ไทยไม่อนุญำตให้ ร่วม)
วันที่ 18 - กัวเตมำลำ ขอเข้ ำร่ วมกำรปรึ กษำหำรื อครัง้ นี ้ (ไทยไม่อนุญำตให้
ร่วม)

6-8 มิ.ย. 255918

(เจรจำรอบที่ 1) ตัวแทนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม และกระทรวงพำณิชย์ ได้ เดินทำงไปพบกับตัวแทน
รัฐบำลบรำซิลเพื่อเจรจำหำรื อ ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สำระสำคัญ
คือ ขอเวลำ 3-6 เดือน เพื่อเตรี ยมข้ อมูลชีแ้ จง ไม่เช่นนัน้ จะเข้ ำสู่กระบวนกำร
ศำลในอีก 9 เดือน

11 ต.ค. 255919

ครม. ให้ ควำมเห็นชอบแผนปรั บโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำล
ทรำยของกระทรวงอุตสำหกรรม รวม 5 เรื่ อง รวมถึงกำรปรับปรุง พ.ร.บ.อ้ อยและ
น ้ำตำล ซึ่งตำมแผนจะยกเลิกโควตำน ้ำตำลเพื่อบริ โภคในประเทศ (โควตำ ก.)
รวมทังกฎหมำยและระเบี
้
ยบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ ครอบคลุมกำรนำอ้ อยไปผลิต
เอทำนอลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

3-4 พ.ย. 255920

(เจรจำรอบที่ 2) ไทย (สอน. และ กรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ) ร่ วม
เจรจำกับบรำซิล ณ กรุ งบรำซิเลีย ประเทศบรำซิล โดยไทยส่งรำยละเอียดและ
กรอบกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำล

17

เอกสำร The World Trade Organization Dispute Settlement (2016a, 2016b, 2016c)
ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ (9 มิถนุ ำยน 2559)
19
รำยงำนของ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (ตุลำคม 2559)
20
ฐำนเศรษฐกิจ (2559)
18

12

วัน-เดือน-ปี

เหตุการณ์
ทรำยทัง้ ระบบของไทยให้ ทำงบรำซิ ล และ ได้ ข อกั บ ทำงบรำซิ ล ไปว่ ำ จะ
ดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จภำยในระยะเวลำ 1 ปี ตำมมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเมื่อ
วันที่ 11 ตุลำคม 2559 เนื่องจำกจะต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรแก้ ไขกฎหมำย พรบ.
(ผลกำรหำรื อ : สอน. แถลงผลกำรหำรื อ คำดว่ำบรำซิลจะไม่นำเรื่ องเข้ ำสู่
คณะกรรมกำรไต่สวน (Panel) ของ WTO โดยมีเงื่อนไขว่ำไทยจะต้ องทำข้ อมูล
รำยละเอียดกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมให้ ชดั เจนภำยในเดือน ก.พ. 2560)

28 ก.พ. 256021

กระทรวงอุตสำหกรรมนำเสนอ ร่ำงพรบ. อ้ อยและน ้ำตำล พ.ศ. …. เพื่อเข้ ำสู่
กระบวนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทรำบ

7 มี.ค. 256022

(เจรจำรอบที่ 3) ไทยร่ ว มเจรจำกั บ บรำซิ ล ณ กรุ ง เจนี ว ำ ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ โดยฝ่ ำยไทยได้ แ จ้ ง ผลควำมคื บ หน้ ำ กำรด ำเนิน กำรภำยใต้
แผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ตำมกรอบที่ได้ เจรจำ
กันไว้ ครัง้ ก่อน
ฝ่ ำยไทยยินยอมแก้ ไขตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิล และทังสองฝ่
้
ำยตกลงให้ มี
กำรประชุมติดตำมผลควำมคืบหน้ ำทุก 2 เดือน

7 มิ.ย. 256023

กอน. กำหนดให้ มีกำรเปิ ดเสรี ระบบอ้ อยและน ้ำตำล โดยกำหนดหลักกำรใน
กำรประกำศรำคำทุกเดือน ซึ่งจะใช้ รำคำอ้ ำงอิงจำกรำคำปิ ดเฉลี่ยขำยนำ้ ตำล
ทรำยรำยวันของตลำดลอนดอน No.5 ย้ อนหลังไป 1 เดือน บวกรำคำนำ้ ตำล
ไทยพรี เมี่ ย ม ประมำณ 3% โดยจะมี ก ำรออกระเบี ย บและประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ภำยใต้ พ.ร.บ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย 2527 ให้ มีผลบังคับใช้
เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธ.ค. 2560 (ให้ ทนั ฤดูกำรผลิต ปี 2560/61)

21

มติชน (2560)
22
ข่ำวสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล (2560)
23
ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ (11 มิถนุ ำยน 2560)
13

วัน-เดือน-ปี
11 ก.ค. 256024

เหตุการณ์
ครม. มีมติรับทรำบควำมคืบหน้ ำกรณีกำรเจรจำบรำซิลฟ้องไทยอุดหนุนกำร
ส่ง ออกนำ้ ตำลทรำยต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เมื่ อวันที่ 12 มิ .ย.
2560 และเห็นชอบมติ กอน. ให้ มีกำรยกเลิกโควตำและยกเลิกกำรกำหนดรำคำ
นำ้ ตำลทรำยในประเทศ ณ หน้ ำโรงงำนแบบคงที่ โดยปล่อยให้ รำคำนำ้ ตำล
เคลื่อนไหวตำมรำคำตลำดโลก หรื อลอยตัวรำคำน ้ำตำลทรำยในประเทศก่อนเริ่ ม
ฤดูกำรผลิตปี 2560/61

12 กค. 2560

ประชุมเจรจำหำรื อครัง้ ที่สี่ที่ประเทศบรำซิล ซึ่งเป็ นกำรติดตำมควำมคืบหน้ ำ
ที่ทำงฝ่ ำยไทยให้ คำมั่นสัญญำว่ำจะดำเนินกำรแก้ ไขให้ ทันต้ นฤดูเปิ ดหี บ อ้ อ ย
2560/61 (ซึง่ ปกติจะเริ่มในเดือนพฤศจิกำยนหรื อธันวำคม)

ก.ค.–ส.ค. 256025

คณะกรรมกำรพิจ ำรณำศึก ษำปรั บ ปรุ ง พระรำชบัญญัติอ้ อยและน ำ้ ตำล
ทรำย พ.ศ. 2527 สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ได้ นำร่ำงพรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย
ฉบับพ.ศ. …. เข้ ำสู่กระบวนกำรศึกษำดูงำนเพื่อพบปะสนทนำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และรับฟั งควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ ไข พรบ. ร่ วมกับตัวแทนโรงงำน
ชำวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในพื ้นที่จงั หวัดต่ำงๆ

4 ธ.ค. 256026

ครม. มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำล
ทรำย ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย จำนวน 1 ฉบับ และร่ำง
ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย จำนวน 3 ฉบับ รวม 4 ฉบับ ตำมที่
กระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) เสนอ27

24

ข่ำวสด (25 ตุลำคม 2560)
สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ (27 มิถนุ ำยน 2560)
26
อำร์ วำยทีไนน์ (4 ธันวำคม 2560)
27
ประกอบด้ วย
25

14

วัน-เดือน-ปี
ธ.ค. 2560
15 ม.ค. 256128

เหตุการณ์
มีกำรประชุมหำรื อกับบรำซิลผ่ำน conference call
รำชกิจจำนุเบกษำได้ เผยแพร่ คำสั่ง หัวหน้ ำคณะรั กษำควำมสงบแห่ง ชำติ
(คสช.) มำตรำ 44 เรื่ อ งกำรแก้ ไขกฎหมำย เพื่ อ รองรั บ กำรปรั บ โครงสร้ ำง
อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทังระบบ
้
โดยเห็นชอบแผนกำรปรับโครงสร้ ำงฯ ทัง้
ระบบ พ.ศ.2559-2560 และมีประกำศระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและนำ้ ตำล
ทรำยอีก 5 ฉบับ (เป็ นกติกำกำรค้ ำอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ที่ใช้ ในปัจจุบนั )

8 ก.พ. 2561

สอน. นำร่ำง พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ฉบับพ.ศ. …. มำจัดประชุม รับฟั ง
ควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง (เช่น สนช. กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ตัวแทน
โรงงำน ตัวแทนเกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และสื่อมวลชน)29

ต้ น เม.ย. 256130

เลขำ สอน. แถลงว่ำ บรำซิลได้ แจ้ งอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับทำงกรมเจรจำ
กำรค้ ำของไทยว่ำจะยังไม่ ฟ้องไทยต่ อ WTO โดยชะลอการยื่นขอตั้งคณะผู้
พิพากษา (Panel) จนกว่ าไทยจะได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรม

1. ร่ ำงประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณรำยได้
กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ อ้อย
และโรงงำน พ.ศ…..
2. ร่ ำงระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำสถำนที่เก็บรักษำ กำร
สำรวจ กำรขนย้ ำย กำรส่งมอบและกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย พ.ศ....
3. ร่ ำงระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้ วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้
ส่งออกน ้ำตำลทรำย พ.ศ.....
4. ร่ ำงระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดเก็บเงินจำกกำร
จำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ...
28
มติชน (15 มกรำคม 2561)
29
ดูบนั ทึกกำรประชุมได้ ที่ http://www.ocsb.go.th/upload/OCSBActivity/fileupload/10056-3094.pdf
30
แนวหน้ ำ (6 เมษำยน 2561)
15

วัน-เดือน-ปี

เหตุการณ์
อ้ อยและน้ าตาลทราย และแก้ ไขพระราชบั ญญั ติอ้อยและน้ าตาลทราย
แล้ วเสร็จ

ปัจจุบนั
(กรกฏำคม 2561)

สถานะของการฟ้ องร้ องยังอยู่ในขัน้ ตอนการปรึ กษาหารื อเหมือนเดิม
ทั ง้ นี ้ ในเว็ บ ของ WTO ระบุ ว่ ำ “Complainant requests consultations with
respondent, no dispute panel established and no withdrawal or mutually
agreed solution notified.” และระบุว่ำไม่ไ ด้ รับเอกสำรใดๆ ในเรื่ องนี เ้ พิ่ม เติม
หลังจำกวันที่ 21 เมษำยน 2559 (ดูที่มำในรูปที่ 1.1)

ที่มำ: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั

รู ปที่ 1.1 สถานะของการฟ้ องร้ องของบราซิลต่ อไทยในเว็บของ WTO

ที่ มำ: https: / / www. wto. org/ english/ tratop_e/ dispu_e/ cases_e/ ds507_e. htm ( The World Trade
Organization (2016b) สืบค้ นเมื่อ 22 กรกฎำคม 2561)
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1.3.3 การเจรจาของฝ่ ายไทย
กำรเจรจำของฝ่ ำยไทยมีกระบวนกำรที่คอ่ นข้ ำงซับซ้ อน เพรำะถึงแม้ วำ่ ตลอดระยะเวลำ 3 ทศวรรษ
เศษที่ผำ่ นมำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม (รวมทังกองทุ
้
น
อ้ อยและนำ้ ตำลทรำย) จะเป็ นกลไกหลักในกำรดำเนิน กำรของระบบอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (ภำยใต้
คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย หรื อ กอน.) โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย์ มีบทบำท
รองในคณะกรรมกำรย่อย อันได้ แ ก่ คณะกรรมกำรอ้ อย (กอ.) และคณะกรรมกำรนำ้ ตำลทรำย (กน.)
ตำมลำดับ แต่เนื่องจำกกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ มี กลไกที่ทำหน้ ำที่ ในด้ ำนกำร
เจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ในทำงปฏิบตั ิ กระทรวงพำณิชย์ที่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในด้ ำนกำร
ควบคุมรำคำและปริ มำณกำรจำหน่ ำยน ้ำตำลในประเทศ (โดยกรมกำรค้ ำภำยใน) จึงกลำยมำเป็ นผู้รับ
บทบำทสำคัญที่สุดในกำรกำหนดท่ำทีในกำรเจรจำ โดยกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมีบทบำทหลัก
เนื่องจำกมีควำมรู้เรื่ องกำรเจรจำมำกกว่ำหน่วยงำนอื่น ในระบบอ้ อยและน ้ำตำล อย่ำงไรก็ตำม กรมเจรจำ
กำรค้ ำฯ ก็นำ่ จะมีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยน้ อยกว่ำหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2559 ทำงฝ่ ำยไทยได้ ตงที
ั ้ มเจรจำกำรค้ ำ ซึง่ มีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็ นประธำน (รวมทัง้
มีเลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) และตัวแทนจำกกองทุนอ้ อยและน ้ำตำล
ทรำยด้ วย) ร่วมกับตัวแทนจำกกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งทีมเจรจำได้ ว่ำจ้ ำง
ทนำยจำกเม็กซิโก และได้ ส่งตัวแทนเดินทำงไปหำรื อ (Consultation) กับตัวแทนรัฐบำลบรำซิล มำแล้ วสี่
ครัง้ 31 (ตำมขันตอนแรกของกำรยื
้
่นฟ้อง WTO ซึง่ กำหนดระยะเวลำในกำรหำรื อไว้ 60 วันนับจำกวันที่ยื่นคำ
ร้ อง แต่ก็ยืดหยุ่นได้ ) โดยมีกำรเจรจำหำรื อครัง้ แรกที่สำนักงำนใหญ่ของ WTO กรุ งเจนีวำ เมื่อวันที่ 6-8
มิถนุ ำยน 2559 ซึ่งนอกจำกฝ่ ำยไทยจะเป็ นฝ่ ำยตอบคำถำมในกำรหำรื อแล้ ว ทำงบรำซิลยังได้ ตงค
ั ้ ำถำม
เพิ่มมำอีกประมำณ 80 คำถำม ซึ่งทำงฝ่ ำยไทย (โดยกระทรวงพำณิชย์และกระทรวงอุตสำหกรรม) ได้
รวบรวมและจัดส่งข้ อมูลเพิ่มเติม ให้ กับรั ฐบำลบรำซิ ล หลัง จำกนัน้ ก็ ไ ด้ มี กำรหำรื อครั ง้ ที่ สองที่ บรำซิล
(หลังจำกผ่ำนกีฬำโอลิมปิ กไปแล้ ว) โดยบรำซิลได้ จดั ประชุมหำรื อเรื่ องนี ้เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกำยน 2559 ที่
กรุงบรำซิเลีย และได้ เชิญฝ่ ำยไทยเข้ ำร่วมหำรื อในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 และเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
ทังสองฝ่
้
ำยได้ ประชุมหำรื อกัน เป็ นครัง้ ที่สำมที่เมืองเจนีวำอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งในครัง้ นี ้ ฝ่ ายไทยได้แจ้งว่าจะมี

31

และยังมี Conference Call ข้ ำมทวีปในช่วงปลำยปี 2560
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การแก้ไขที ่สอดคล้องกับข้อเรี ยกร้ องของบราซิ ลในทุกเรื ่ อง (ดูกรอบที่ 1.1) และทำงบรำซิลก็ขอให้ มีกำร
ประชุมร่วมกันเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ ำของไทยในทุกสองเดือน นับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน 2560 เป็ นต้ นไป
โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ได้ มีกำรประชุมเป็ นครัง้ ที่สี่ ที่ประเทศบรำซิล ซึ่งเป็ นกำรติดตำมควำม
คืบหน้ ำที่ทำงฝ่ ำยไทยให้ คำมัน่ สัญญำว่ำจะดำเนินกำรแก้ ไขให้ ทนั ต้ นฤดูเปิ ดหีบอ้ อย 2560/61 (ซึ่งปกติจะ
เริ่ มในเดือนพฤศจิกำยนหรื อธันวำคม) และล่ำสุดก็ได้ มีกำรประชุมผ่ำน Conference Call ในช่วงปลำยปี
2560 ที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม กำรประชุมหำรื อ ในครัง้ ที่ 4 และ Conference Call หลังจำกนัน้ เป็ นเพียง
กำรสอบถำมและบอกเล่ำควำมคืบหน้ ำและกรอบเวลำในกำรดำเนินกำรที่สืบเนื่องมำจำกสิ่งที่ตกลงกันใน
กำรประชุมหำรื อหลังจำกครัง้ ที่ 3 ซึง่ คณะผู้วิจยั สรุปไว้ ในกรอบที่ 1.1
ถ้ ำพิจำรณำจำกเอกสำรสรุ ปร่วมฉบับภำษำอังกฤษจำกกำรหำรื อครัง้ ที่สำม ซึ่งระบุชดั เจนว่ำไทย
รับปำกที่จะดำเนินกำรปรับระบบตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิลเกือบทังหมด
้
ในขณะที่ กำรแถลงข่ำวของทีม
เจรจำฝ่ ำยไทยอ้ ำงว่ำเป็ นไปตำมกรอบของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 (ดูกรอบที่ 1.2) ซึ่ง
แม้ ว่ำมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่ำว (และมติคณะรัฐมนตรี 14 มีนำคม 2560 ซึ่งออกมำหนึ่งสัปดำห์หลังกำร
เจรจำรอบที่ สำม ดูกรอบที่ 1.3) จะระบุให้ ไปปรับโครงสร้ ำงใหม่ให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO แต่
นอกจำกมติคณะรัฐมนตรี จะไม่ได้ ระบุรำยละเอียดของสิ่งที่ต้องทำแบบเดียวกับที่ทีมเจรจำไทยไปรับปำก
บรำซิลมำแล้ ว ยังระบุให้ ไปดาเนินการในอีกหลายอย่ างที่อยู่ภายใต้ สมมุติฐานว่ าเรายังคงใช้ ระบบ
ที่ไม่ ได้ ต่างไปจากเดิมมากนั ก รวมทั้งการรั กษาเสถียรภาพของราคาอ้ อยและน้าตาลทราย และ
ยั ง ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนดมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข หรื อ
เยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ ชาวไร่ อ้อยและฝ่ ายอื่นๆ ด้ วย

กรอบที่ 1.1 สรุปผลการประชุมหารือครั ง้ ที่ 3 ระหว่ างไทยและบราซิลเพื่อยุตขิ ้ อพิพาทเรื่ อง
นา้ ตาลภายใต้ องค์ การการค้ าระหว่ างประเทศ (WTO)
รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ได้ แถลงผลกำรหำรื อเพื่อยุติข้อพิพำทเรื่ องน ้ำตำลระหว่ำงไทยและ
บรำซิลภำยใต้ องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 ณ ห้ องประชุมองค์กำรกำรค้ ำ
โลก นครเจนีวำ สวิตเซอร์ แลนด์ ว่ำฝ่ ำยไทยนำโดยนำยสมชำย หำญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม และ
ฝ่ ำยบรำซิลนำโดยเอกอัครรำชฑูตที่ปรึกษำ Deniela Benjamin ได้ ร่วมกันปรึ กษำหำรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูล
โดยฝ่ ำยไทยได้ แจ้ งผลควำมคืบหน้ ำกำรดำเนินกำรภำยใต้ แผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและ
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น ้ำตำลทรำย ตำมกรอบที่ได้ เจรจำกันไว้ ครัง้ ก่อน ซึง่ อิงมติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลำคม 2559 (ดูรำยละเอียดใน
กรอบที่ 1.2) และมีกำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมกรอบที่คณะรัฐมนตรี รับทรำบเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560
ซึง่ บรำซิลมีควำมพอใจ แต่ในเอกสำรคำแถลงไม่ได้ ให้ รำยละเอียด
อย่ำงไรก็ตำม ในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ ายสรุ ปผลการเจรจาร่ วมกันเป็ นภาษาอังกฤษระบุว่า ฝ่ ายไทยได้
ให้ คาตอบด้ วยวาจา (ซึ่งจะตามมาด้ วยคาตอบที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรในเร็ววัน) ว่ าจะดาเนินการ
ดังต่ อไปนี้
- ยกเลิกระบบโควตา
- ยุตกิ ารแทรกแซงของรัฐบาลในการกาหนดราคาน้าตาลภายในประเทศ
- ยกเลิกการอุดหนุนค่ าอ้ อย (ที่ในระยะหลังเคยให้ ตันละ 160 บาท)
- ยกเลิกการจ่ ายเงินชดเชยให้ โรงงานตามมาตรา 56 ที่เคยจ่ ายให้ ในกรณี ที่ราคาอ้ อยขั้น
สุดท้ ายตา่ กว่ าราคาขั้นต้ นที่โรงงานจ่ ายให้ ชาวไร่
ฝ่ ำยไทยระบุด้วยว่ำจะพิจำรณำตังมู
้ ลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock) โดยภำคเอกชนเพื่อให้ มีหลักประกันว่ำ
น ้ำตำลจะไม่ขำดตลำด โดยระบบนี ้จะไม่มีข้อบังคับในกำรส่งออกน ้ำตำล และภำครัฐจะลดบทบำทลงเป็ น
แค่ติดตำมดูแล (monitor) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ม้ ำตรกำรเหล่ำนี ้จะสำมำรถทำได้ ภำยใต้ พรบ. อ้ อยและนำ้ ตำล
ทรำย พ.ศ.2527 ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
บรำซิลขอรำยละเอียดแผนปรับโครงสร้ ำงเมื่อแผนดังกล่ำวแล้ วเสร็ จ และทังสองฝ่
้
ำยตกลงให้ มีกำรประชุม
ติดตำมผลควำมคืบหน้ ำทุกประมำณสองเดือน โดยจะเจรจำครัง้ ต่อไปหลังสิ ้นเดือนพฤษภำคม 2560

ที่มำ: สำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้ อย และน ้ำตำลทรำย สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
“ข่ำวสรุ ปผลกำรประชุมหำรื อระหว่ำงไทยและบรำซิลเพื่อยุติข้อพิพำทเรื่ องน ้ำตำลภำยใต้ องค์กำรกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 ณ นครเจนีวำ สวิตเซอร์ แลนด์” และเอกสำร “Summary
of Discussion,” Third Round of Consultations between Thailand and Brazil on “ Thailand –
Subsidies concerning Sugar (DS507)” on 7 March 2017 at Geneva, Switzerland.
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กรอบที่ 1.2 มติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อย
และนา้ ตาลทรายทัง้ ระบบ
๑. เห็นชอบแผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยทังระบบ
้
พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๔ โดยกำหนดแผนงำน เป้ำหมำย กิ จ กรรมกำรดำเนินกำร และระยะเวลำดำเนินกำรตำมแผนฯ
ประกอบด้ วย ๕ แผนงำน ได้ แก่ (๑) กำรปรับปรุ งพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย รวมทังกฎหมำย
้
และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ ครอบคลุมกำรนำอ้ อยไปผลิตเป็ นเอทำนอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ
ได้ (๒) กำรเพิ่มผลิตภำพอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (๓) กำรกำหนดมำตรฐำนนำ้ ตำลทรำย (และ) ต้ นทุน
มำตรฐำนกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (๔) กำรรักษำเสถียรภำพกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (๕) กำร
จัดตังสถำบั
้
นวิจยั และพัฒนำอ้ อยและน ้ำตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรม
เสนอ โดยให้ กระทรวงอุตสำหกรรมเร่งรัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดและเป็ นไปตำม
ขันตอนของกฎหมำยที
้
่เกี่ยวข้ องด้ วย โดยหำกเรื่ องใดมีควำมจำเป็ นต้ องขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
ให้ กระทรวงอุตสำหกรรมนำเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำตำมขันตอนต่
้
อไป
๒. ให้ กระทรวงอุตสำหกรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องรับควำมเห็นของกระทรวงพลังงำน สำนัก
งบประมำณ และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อำทิ กำรกำหนดต้ นทุน
มำตรฐำนเอทำนอลและผลิ ตภัณ ฑ์ จ ำกอ้ อ ยอื่ น ๆ เพื่ อรองรั บกำรแบ่ง ปั นผลประโยชน์ และกำรจัด ตัง้
สถำบันวิจยั และพัฒนำอ้ อยและน ้ำตำลทรำย และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง โดยให้ กระทรวงอุตสำหกรรมจัดทำ
แนวทำง/แผนปฏิบตั ิกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมฯ รวมทัง้ เร่ งหำข้ อสรุ ปและ
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรปรั บปรุ ง พระรำชบัญญัติอ้อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยเร่ งศึกษำและหำข้ อยุติในกำรกำหนดต้ นทุนกำรผลิตมำตรฐำนของ
อ้ อย น ้ำตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่น อีกทังให้
้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยให้ ควำมสำคัญใน
กำรรักษำเสถียรภำพของรำคำอ้ อยและน ้ำตำลทรำย โดยพิจำรณำแนวทำงกำรจัดเก็บรำยได้ ของกองทุน
อ้ อยและน ้ำตำลทรำยให้ เพียงพอกับกำรชำระหนี ้ของกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ทังให้
้ มีกำรประสำนและ
ทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่ให้ เงินทุนสนับสนุนกำรวิจยั ของประเทศในกำรสนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำ
อุตสำหกรรมอ้ อยและอุตสำหกรรมต่อเนื่องทังระบบ
้
นอกจำกนี ้ ให้ กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกระทรวง
อุตสำหกรรมเร่งหำข้ อยุติเกี่ยวกับที่ตงโรงงำนน
ั้
้ำตำลโดยเร็ว โดยคำนึงถึงควำมถูกต้ อง เหมำะสม และเป็ น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ ำยก่อนเป็ นอันดับแรก ไปพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไปด้ วย
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๓. กำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตอิ ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อตกลง
ทำงกำรค้ ำภำยใต้ องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) นัน้ ให้ กระทรวงอุตสำหกรรมและหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง
กำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ ไข หรื อเยียวยำผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นแก่ชำวไร่อ้อย โรงงำนน ้ำตำล ผู้บริ โภค
รวมทังกิ
้ จกำรอื่นที่อำจได้ รับผลกระทบด้ วย
ที่มา: มติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลำคม 2559

กรอบที่ 1.3 มติคณะรัฐมนตรี 14 มีนาคม 2560 เรื่ อง การกาหนดราคาอ้ อยขัน้ สุดท้ ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ ายนา้ ตาลทรายขัน้ สุดท้ าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559
๑. เห็นชอบกำรกำหนดรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำย ฤดูกำรผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็ นรำยเขต ๙ เขต
โดยรำคำเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรำตันอ้ อยละ ๘๘๑.๔๗ บำท ณ ระดับควำมหวำนที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และ
กำหนดอัตรำขึ ้น/ลงของรำคำอ้ อยเท่ำกับ ๕๒.๘๙ บำทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทน
กำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเท่ ำกับ ๓๗๗.๗๗ บำทต่อตันอ้ อย โดยให้ หกั เงินเข้ ำกองทุนอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย ตำมมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในอัตรำตันอ้ อยละ
๑๑ บำท ในเขตคำนวณรำคำอ้ อยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และ ๙ (ในส่วนของชำวไร่อ้อย ๗.๗๐ บำท/ตันอ้ อย
และในส่วนของโรงงำนน ้ำตำล ๓.๓๐ บำท/ตันอ้ อย) ตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรมเสนอ
๒. ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ า
ภายใต้ องค์ การการค้ าโลก รวมทังให้
้ รับควำมเห็นของกระทรวงพลังงำนและสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่เห็นควรส่ งเสริ มกำรลดต้ นทุนกำรผลิตอ้ อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ต่อปี เพื่อเพิ่มรำยได้ รวมเฉลี่ยให้ เกษตรกรและอุตสำหกรรมน ้ำตำล และเห็นควรให้ มีกำรบริ หำรจัด กำร
ผลผลิตกำกนำ้ ตำลในอุตสำหกรรมนำ้ ตำลที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอลเป็ นเชือ้ เพลิงให้ มี
ปริ มำณเพียงพอกับควำมต้ องกำรใช้ เอทำนอลในประเทศ เพื่อควำมมัน่ คงทำงด้ ำนพลังงำนของประเทศ
ตลอดจนเร่ งด าเนิ นการปรั บ โครงสร้ างอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้ า ตาลทรายทั้ ง ระบบ ตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เรื่ องแผนการปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและ
น้าตาลทรายทั้งระบบ) โดยเร็ว เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้ อยและน้าตาลทรายที่
มีประสิทธิภาพสูงและสามารถแข่ งขันได้ อย่ างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการต่ อไปด้ วย
ที่มำ: มติคณะรัฐมนตรี 14 มีนำคม 2560
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จำกมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง จะเห็นได้ วำ่ รัฐบำลไทยยังคงคำดหวังที่จะให้ อ้ อย น ้ำตำล และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง (เช่น กำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำล) เติบโตขึ ้น โดยที่ตระหนักด้ วยว่ า มีโอกาส
ที่เกษตรกรและกลุ่มอื่นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียอาจได้ รับผลกระทบด้ านลบจากการปรั บระบบ และให้
หาทางกาหนดมาตรการป้ องกัน แก้ ไข หรื อเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้ วย ซึ่งส่ วนนี้ควรต้ อง
เป็ นส่ วนสาคัญของการปรั บโครงสร้ างระบบ ไม่ เช่ นนั้นการปรั บระบบอาจกลายเป็ นจุดหักเหที่
นาไปสู่การถดถอยของการปลูกอ้ อยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องแทนได้

กรอบที่ 1.4 เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ อ้อยโรงงานและนา้ ตาลทราย 10 ปี (2558-2569) กระทรวง
อุตสาหกรรม
- ขยำยกำรผลิตอ้ อยถึงร้ อยละ 80-100
- ขยำยพื ้นที่ปลูกอ้ อยจำก 10.53 ล้ ำนไร่ในปี 2558 เป็ น 16 ล้ ำนไร่ในปี 2569
- เพิ่มปริมำณอ้ อยจำก 106 ล้ ำนตันในปี 2558 เป็ น 180 ล้ ำนตัน ในปี 2569
(ในปี 2558/59 และ 2559/60 มีผลผลิตอ้ อยลดลงเป็ น 94.05 และ 92.95 ล้ ำนตันตำมลำดับ)
- เพิ่มผลผลิตน ้ำตำลจำก 11.34 ล้ ำนตันเป็ น 20.36 ล้ ำนตัน
- ขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลจำก 2.5 เป็ น 5.38 ล้ ำนลิตร/วัน
- เพิ่มกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 1,542 เมกะวัตต์ เป็ น 4,000 เมกะวัตต์
- ประเทศไทยมีรำยได้ จำกอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลเพิ่มขึ ้นจำก 2 แสนล้ ำนบำทในปี 2558 เป็ น 5 แสน
ล้ ำนบำทในปี 2569
ที่มา: กระทรวงอุตสำหกรรมกรรม (2559)
ถ้ ำพิจำรณำจำกกระบวนกำรเจรจำหำรื อที่ผ่ำนมำ อำจกล่ำวได้ ว่ำฝ่ ำยไทยเข้ ำสู่กำรเจรจำแบบตัง้
รับ (passive/reactive) โดยมีแนวโน้ มที่จะรับและทำตำมเงื่อนไขทังหมดของฝ่
้
ำยบรำซิล เพื่อให้ กรณีพิพำท
นีจ้ บที่กำรเจรจำหำรื อ ไม่ให้ ไปถึงกระบวนกำรฟ้องร้ อง ซึ่งแม้ ว่ำกำรตังเป้
้ ำหมำยดังกล่ำวอำจจะเป็ น
ยุทธวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง (เพรำะถ้ ำไปถึงขัน้ กำรฟ้องร้ อง ก็มีโอกำสมำกพอสมควรที่ไทยจะแพ้ คดี) แต่ก็ยัง มี
แนวทำงอื่ นในกำรเจรจำ/สู้คดี ที่อำจจะดีกว่ำนี ้ เช่น กำรนำเสนอแนวทำงกำรปฏิ รูประบบของไทยให้
22

สอดคล้ องกับกฎกติกำของ WTO เรื่ องกำรอุดหนุนกำรส่งออก ก็นำ่ จะเป็ นข้ อเสนอที่ประเทศคูเ่ จรจำ (และ/
หรื อคณะผู้พิพำกษำ) ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องล้ มระบบเดิม—ซึ่งเป็ นระบบที่ มีข้อดีในด้ ำนกำรรักษำ
เสถียรภำพ—โดยไม่จำเป็ นจริ งๆ และในควำมเป็ นจริ งนัน้ กำรมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลพอก็มกั จะทำให้ คู่
เจรจำยอมตกลงด้ วย เพรำะเขำก็ทรำบว่ำต่อให้ ฟ้องแล้ วชนะ คณะผู้พิพำกษำก็คงจะตัดสินตำมข้ อเสนอที่
ฟั งดูสมเหตุสมผลอยู่ดี ซึ่งประเทศเขำก็อำจจะไม่ได้ อะไรมำกไปกว่ำนัน้ ในทำงกลับกัน กำรไปเจรจำแบบ
ตังรั
้ บที่ไม่มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลของตัวเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่เจรจำที่ ศึกษำและเตรี ยมตัว มำดีกว่ำ
กดดันให้ ต้องปรั บเปลี่ ยนมำกกว่ำที่ จ ำเป็ น จนอำจก่อให้ เกิ ด ควำมเสี ยหำยที่ รุน แรงต่อเกษตรกรและ
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
1.3.4 การปรับตัว/รับมือของภาครัฐภายในประเทศไทย
สำหรับกำรรับมือของฝ่ ำยรำชกำรไทยเองในช่วงที่ผ่ำนมำนัน้ ในปี 2559 กระทรวงอุตสำหกรรมได้
จัดประชำพิจำรณ์เกี่ยวกับกำรแก้ ไข พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 และได้ นำข้ อเสนอบำงส่วนเข้ ำ
สู่คณะรัฐมนตรี และออกมำเป็ นมติคณะรัฐมนตรี ตงแต่
ั ้ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 แต่ก็เป็ นมติที่ยงั มีควำม
คลุมเครื อและน่ำจะยังมีปัญหำควำมไม่ชดั เจนในรำยละเอียดในทำงปฏิบตั ิอยู่ไม่น้อย (ดูกรอบที่ 1.2) อีก
ทังมี
้ ข้อวิจำรณ์วำ่ มำตรกำรต่ำงๆ ที่เสนอในมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 11 ตุลำคม 2559 ไม่ได้ สนใจผลกระทบที่
จะมีต่อเกษตรกรเท่ำที่ควร ทัง้ นี ้ ไม่มีควำมชัดเจนว่ำเมื่อ มติคณะรัฐมนตรี ฉบับนีก้ ำหนดให้ ย กเลิกกำร
กำหนดรำคำขำยส่งภำยในประเทศหน้ ำโรงงำนให้ สงู กว่ำรำคำส่งออก (รวมทังกำรไม่
้
มีกำรเก็บเงิน 5 บำท/
กก. เข้ ำกองทุนฯ อีกต่อไป) แล้ ว รัฐจะแก้ ปัญหำรำคำอ้ อย—และรำยรับของเกษตรกร--ที่คำดว่ำจะลดลงได้
อย่ำงไร ซึ่งถ้ ำไม่มีกำรแก้ ไขใดๆ ให้ บรรเทำลงเลย ก็มีโอกำสมำกที่ เมื่อเวลำผ่ำนไปเกษตรกรจำนวนมำก
อำจเลิกอำชีพกำรปลูกอ้ อยไปทำอย่ำงอื่นแทน และอำจสร้ ำงปั ญหำให้ กับโรงงำนนำ้ ตำลจำนวนมำกใน
ระยะยำวด้ วย
ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ ว่ำในกำรเจรจำครัง้ ที่ 3 (ดูกรอบที่ 1.1) ทีมเจรจำฝ่ ำยไทยได้ แจ้ งต่อทำง
บรำซิ ล ว่ำจะมี ข้อยุติและรำยละเอี ยดของกำรปรั บ โครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมนี ต้ ำมมติคณะรัฐ มนตรี
ดัง กล่ำ วออกมำภำยในเดื อ นพฤษภำคม 2560 และสำมำรถเริ่ ม ด ำเนิ น กำรได้ ใ นปลำยปี 2560 แต่
ภำยในประเทศไทยเองนัน้ ก็ไม่ได้ มีกำรดำเนินกำรที่มำกพอที่จะนำไปสู่กำรบรรลุข้อตกลงของฝ่ ำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ องว่ำจะปรับโครงสร้ ำงและแก้ ปัญหำกันอย่ำงไร โดยหลังจำกที่มีมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่ำวแล้ ว ก็
แทบไม่มีหน่วยงำน/องค์กรใดเริ่ มจัดกระบวนกำรที่นำไปสู่กำรปรับแก้ ข้อเสนอกำรปรับโครงสร้ ำงให้ เป็ นที่
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ยอมรับร่ วมกันของฝ่ ำยต่ำงๆ ที่จะได้ รับผลกระทบเลย32 จนกระทัง่ ในช่วงต้ นเดือนธันวำคม 2560 ซึ่งเริ่ ม
เปิ ดกำรหีบอ้ อยฤดูปัจจุบนั (2560/61) ฝ่ ำยรำชกำรก็เสนอให้ รัฐบำลทำตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิล ในฤดู
กำรผลิตนี ้ โดยขอให้ คสช. ใช้ อำนำจตำมมำตรำ 44 ไป "ยกเว้ น" กำรบังคับใช้ มำตรำ 17(18) ของ พรบ.
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งเนื ้อหำหลักก็คือกำรยุติบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(กอน.) ในกำรกำหนดรำคำและโควต้ ำน ้ำตำลทรำยที่ใช้ บริโภคภำยในประเทศ33 ซึง่ คสช. ก็ประกำศออกมำ
ในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับวันที่ 15 มกรำคม 2561 พร้ อมกับประกำศอีก 5 ฉบับที่ออกตำมมำในรำชกิจจำ
นุเบกษำ (ดูสรุ ปสำระส ำคัญในตำรำงที่ 1.2) ซึ่งสรุ ปแล้ วมีกำรกำหนดกติกำที่ เป็ นเรื่ องใหม่ จริ ง ๆ สอง
ประกำรคือ
ประกำรแรก หลังลอยตัวรำคำแล้ ว ให้ โรงงำนน ้ำตำลสต๊ อกน ้ำตำลทรำยเอำไว้ ในปริ มำณเท่ำกับ
กำรบริโภคภำยในประเทศ 1 เดือน34
ประกำรที่สอง ให้ โรงงำนส่งเงิ นเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งหน้ ำ
โรงงำนกับรำคำตลำดโลก (ทังนี
้ ้ในช่วงที่ผำ่ นมำของปี นี ้ ส่วนต่ำงนี ้ตกประมำณ 5-6 บำทเศษต่อกิโลกรัม)
สำหรับกฎเกณฑ์อื่นๆ นัน้ บำงเรื่ องก็ได้ มีกำรประกำศใช้ ในเวลำต่อมำ (เช่น กระบวนกำรสำรวจ
รำคำนำ้ ตำลภำยในประเทศ) แต่สำหรับเรื่ องที่ ยังไม่มีประกำศออกมำ ก็ใช้ ตำมระเบียบเดิมต่อไปก่อน
รวมทังในบำงกรณี
้
ก็ให้ ประธำน กอน. รักษำกำรตำมระเบียบใหม่ด้วย

32

ในขณะที่มีบำงฝ่ ำยพยำยำมตีควำมว่ำเรำจะสำมำรถทำอย่ำงเดิมได้ (เช่น เมื่อยกเลิกมำตรำ 56 ที่กำหนดให้ กองทุนต้ อง
ชดเชยให้ โรงงำนในกรณีที่คำ่ อ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยต่ำกว่ำขันต้
้ นชำวไร่ ไปแล้ ว ก็จะหันมำใช้ มำตรำ 55 เพื่อทำเหมือนเดิม) หรื อ
บำงฝ่ ำยเสนอใช้ วิธีแก้ ไขที่มีนยั ต่อเกษตรกรจำนวนมำกโดยที่พวกเขำไม่ได้ รับรู้/ตัดสินด้ วย เช่น เมื่อเลิกกำรจ่ำยเงินชดเชย
ตำมมำตรำ 56 ให้ โรงงำน ก็จะให้ โรงงำนไปหักเงินค่ำอ้ อยในฤดูตอ่ ไปมำชดเชยแทน เป็ นต้ น
33
มำตรำ 17 คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) กำหนดแผน
.
.
.
.
(18) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักร และกำหนดรำคำ
ขำยน ้ำตำลทรำยดังกล่ำว
34
แต่ยงั ไม่มีมำตรกำร/กฎระเบียบที่ชดั เจนมำบังคับให้ โรงงำนต้ องปฏิบตั ิตำม
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ทัง้ นี ้ ผู้ที่รับผิ ดชอบที่ กระทรวงอุตสำหกรรมได้ ให้ สัมภำษณ์ ว่ำมำตรกำรเหล่ำ นี ้ เป็ นมำตรกำร
ชั่วครำวที่จะใช้ ในช่วงสองปี แรก (2560/61-2561/62) แล้ วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ซึ่งจะออก
พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ........ (ฉบับใหม่) มำแทนฉบับปัจจุบนั ด้ วย
สำหรับ พรบ.อ้ อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ........ (ฉบับใหม่) ซึ่งจะกลำยมำเป็ นกฎหมำยแม่ของ
ระเบียบ/ประกำศ 5 ฉบับนี ้ ยังอยูใ่ นขันตอนของรั
้
ฐสภำ โดยมีกำรนำมำรับฟั งควำมคิดเห็น/ประชำพิจำรณ์
แต่ถ้ำพิจำรณำจำกร่ำง พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ฉบับล่ำสุดที่ สอน. นำมำเผยแพร่หลังประชำพิจำรณ์ ก็
ไม่ได้ แตกต่ำงจำกเดิมหรื อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 มำกนัก โดยตัวร่ ำง พรบ.ฯ เองก็
ไม่ได้ กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในรำยละเอียดไว้ เช่นกัน
ตารางที่ 1.2 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับอ้ อยและนา้ ตาลที่ประกาศใช้ ในวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2561 และสาระสาคัญของกฎหมาย
ที่
1.

2.

ชื่อ
คำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำม

ผลทางกฏหมาย

สาระสาคัญ

ยกเลิก มำตรำ 17

⦁ ยกเลิกข้ อกำหนดว่ำด้ วยหน้ ำที่ของ

สงบแห่งชำติที่ 1/2561 เรื่ อง กำร (18) ของ พรบ.
แก้ ไขกฎหมำยเพื่อรองรับกำร
อ้ อยและน ้ำตำล

คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล
(กอน.) ในส่วนของกำรกำหนดรำคำ

ปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อย
และน ้ำตำลทรำยทังระบบ
้

ทรำย พ.ศ. 2527

น ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ

ประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำยเรื่ องกำรจัดทำ

ยกเลิกประกำศ
กอน. เรื่ องเดียวกัน

⦁ มีผลในปี 2560/61– 2561/62

ประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนด ฉบับ พ.ศ. 2553
และกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำ
ผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วน
ของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่

⦁ ปรับกำรคำนวณรำยได้ ของ
อุตสำหกรรม
⦁ โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศของระบบ ให้ คำนวณ
จำกปริมำณที่โรงงำนขำยจริ งคูณด้ วย
รำคำน ้ำตำลตลำดลอนดอน เบอร์ 5
เฉลี่ยรำยเดือน บวก ค่ำไทยพรี่ เมี่ยม

อ้ อยและโรงงำน พ.ศ. 2561

⦁ คงสัดส่วนผลประโยชน์ แบบ 70:30
25

ที่

ชื่อ

ผลทางกฏหมาย

3.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรกำหนด

ยกเลิกประกำศ
กอน. เรื่ องเดียวกัน

ปริมำณน ้ำตำลทรำยให้
โรงงำนผลิต พ.ศ. 2561

ฉบับ พ.ศ. 2550

4.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและ ยกเลิกประกำศ
น ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรผลิต กำร กอน.
เรื่ องกำร
บรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บ รำยงำนปริมำณ

สาระสาคัญ
⦁ โรงงำนน ้ำตำลทรำย
ต้ องสำรอง
น ้ำตำลให้ เพียงพอกับกำรบริ โภค
ภำยในประเทศ 1 เดือน
⦁ ปรับปรุงมำตรกำรกำรดำเนินกำรของ
โรงงำนฯ โดยให้ ประธำน กอน.
รักษำกำรตำมระเบียบนี ้

รักษำ กำรสำรวจ กำรขนย้ ำย กำร น ้ำตำล ฉบับ พ.ศ.
ส่งมอบ
กำรจำหน่ำยน ้ำตำล 2530 และ ยกเลิก
ทรำย และกำรรำยงำนปริ มำณ ประกำศ กอน. เรื่ อง
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561 เดียวกัน ฉบับ พ.ศ.
2550
5.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและ

ยกเลิกประกำศ

น ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรอนุญำต กอน. เรื่ องเดียวกัน
ให้ สง่ ออกน ้ำตำลทรำย
พ.ศ. ฉบับ พ.ศ. 2550
2561
6.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บ

ยกเลิกประกำศ
กอน. เรื่ องเดียวกัน

เงินจำกกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ฉบับ พ.ศ. 2551
ภำยในรำชอำณำจักรเข้ ำกองทุน
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561

⦁ ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจำหน่ำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/กก.
(ที่ใช้ มำตังแต่
้ ปี 2551)
⦁ เก็บเงินเข้ ำกองทุนอ้ อยฯ จำกโรงงำน
น ้ำตำลทรำย ตำมผลต่ำงระหว่ำง
รำคำขำยหน้ ำโรงงำน ลบด้ วยรำคำ
น ้ำตำลตลำดลอนดอน เบอร์ 5 และ
ค่ำไทยพรี เมี่ยมในแต่ละเดือน
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ที่

ชื่อ

ผลทางกฏหมาย

สาระสาคัญ
⦁ สอน. ประกำศส่วนต่ำงรำคำฯ ทุก
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
⦁ โรงงำนน ้ำตำลต้ องนำส่งเงินส่วนต่ำง
ของแต่ละเดือนเข้ ำกองทุนฯ ภำยใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ที่มำ: ประมวลโดยคณะผู้วิจยั
ถ้ ำพิจำรณำจำกคำสัง่ ประกำศ และระเบียบต่ำงๆ ข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำ ถึงแม้ ว่ำภำครัฐได้ ปรับแก้
กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ อง แต่ไม่ว่ำ คำสั่ง ประกำศ และระเบียบเหล่ำนี ้ ซึ่ง กำหนดไว้ ว่ำจะ
ทดลองใช้ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนรวมระยะเวลำ 2 ปี (ปี 2560/61-2561/62 ซึ่งผ่ำนมำแล้ วเกือบครึ่ งทำง) หรื อ
แม้ กระทัง่ ร่ำง พรบ. ฉบับใหม่ ซึง่ อยู่ในกระบวนกำรทังในและนอกสภำ
้
(สนช.) โดยมีเป้ำหมำยให้ เสร็ จทันปี
กำรผลิต 2562/6335 แต่ทงร่
ั ้ ำง พรบ. ประกำศ และระเบียบเหล่ำนี ้ ก็ยงั มีลกั ษณะเป็ นกติกำที่เปลี่ยนชื่อและ
รู ปแบบมำกกว่ำ ปรั บเปลี่ ย นเนื อ้ หำอย่ำงเป็ น ระบบจริ ง ๆ รวมทัง้ ในบำงกรณี ก็ มี สัญญำณควำมเสี่ ย ง
ที่แรงจนชวนให้ กงั ขำว่ำมำตรกำรเหล่ำนี ้สำมำรถนำมำใช้ ได้ อย่ำงมีประสิทธิผลจริงในระยะยำวหรื อไม่ (เช่น
มำตรกำรเก็บเงินส่วนต่ำงเข้ ำกองทุนฯ ซึ่งจำกข้ อมูลพบว่ำ แม้ ว่ำรำคำสำรวจจะยังยืนอยู่ในระดับใกล้ เคียง
กับเดือนแรกๆ แต่ปริมำณน ้ำตำลที่จำหน่ำยในประเทศที่รำยงำนในช่วงครึ่งปี แรกของฤดูกำรผลิตนี ้ลดลงไป
ประมำณร้ อยละ 6 ซึง่ น่ำจะถือได้ วำ่ ผิดปกติในสภำวกำรณ์ที่รำคำขำยส่งน ้ำตำลในประเทศลดลงประมำณ
ร้ อยละ 10 ซึง่ น่ำจะส่งผลให้ เกิดกำรบริโภคในประเทศเพิ่มขึ ้นเสียด้ วยซ ้ำไป (ดูประเด็นนี ้เพิ่มเติมในบทที่ 3)
1.3.5 การฟ้ องร้ องต่ อ WTO ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถยุติการพิพาทในขัน้ การเจรจาหารือ
ในช่วงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน 2561 นี ้ รัฐมนตรี กระทรวงอุตสำหกรรม และเลขำ สอน. ได้ ออก
ข่ ำ วว่ ำ บรำซิ ล แจ้ ง มำอย่ ำ งไม่ เ ป็ น ทำงกำรว่ ำ จะถอนฟ้ อ งไทย โดยจะมี เ อกสำรแจ้ ง มำในภำยหลัง
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกรำยละเอียดข่ำวก็จะพบว่ำ สิ่งที่บรำซิลแจ้ งอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับทำงกรม
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ซึง่ หลังจำกนัน้ ก็คงต้ องมีกำรแก้ ประกำศ/ระเบียบทัง้ 5 ฉบับดังกล่ำวให้ สอดคล้ องกับ พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลฉบับใหม่ใน
อนำคต
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เจรจำกำรค้ ำของไทยก็คือ บรำซิลจะยังไม่ฟ้องไทยต่อ WTO ในขณะนี ้ โดยบรำซิลจะยังไม่ยื่นขอตังองค์
้
คณะผู้ พิ พ ำกษำ (panel) ของ WTO แต่ จ ะขอดูก่ อ นว่ ำ ทำงฝ่ ำยไทยจะด ำเนิ น กำรปรั บ โครงสร้ ำง
อุต สำหกรรมอ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำย และแก้ ไ ขพระรำชบัญ ญัติ อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยออกมำอย่ำงไร
ซึง่ ในทำงปฏิบตั ินนั ้ ถ้ ำบรำซิลไม่พอใจวิธีดำเนินกำรของทำงฝ่ ำยไทย (ทังในด้
้ ำนกำรปรับโครงสร้ ำงระบบที่
ไทยกำลังใช้ อยู่ และกำรยกร่ ำงหรื อแก้ ไข พรบ. อ้ อยและน ้ำตำลทรำย/ผลิตภัณฑ์ พ.ศ........ (ฉบับใหม่) )
บรำซิลก็จะสำมำรถฟ้องไทยได้ ทกุ เมื่อ เนื่องจำกได้ ผ่ำน/บรรลุเงื่อนไขของขันตอนกำรเจรจำปรึ
้
กษำหำรื อ
มำแล้ ว
ในกรณีที่ในที่สดุ แล้ วคดีนี ้ไม่สำมำรถหำข้ อยุตไิ ด้ ในขันตอนกำรหำรื
้
อ36 บรำซิลก็สำมำรถนำคดีเข้ ำ
สู่กระบวนกำรฟ้องร้ องต่อ WTO อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยขอให้ WTO ตังองค์
้ คณะผู้พิพำกษำ (Panel) ขึ ้นมำ
ตัดสินคดีนี ้ ซึง่ ตำมกฎของ WTO กำหนดระยะเวลำในขันนี
้ ้คือ 9 เดือน จำกนันถ้
้ ำคณะผู้พิพำกษำ (Panel)
ตัดสินให้ ไทยเป็ นฝ่ ำยแพ้ คดี ไทยก็อำจยื่นอุทธรณ์ตอ่ องค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ซึง่ หลังจำกยื่นแล้ ว
องค์กรอุทธรณ์ ก็มี กำหนดระยะเวลำในกำรตัดสินภำยใน 4 เดือน ซึ่งถ้ ำพิจำรณำจำกเฉพำะตัว กติกำ
กระบวนกำรฟ้องร้ องใน WTO ในขันถั
้ ดไปยังจะใช้ เวลำนำนกว่ำ 1 ปี เล็กน้ อย แต่ในทำงปฏิบตั ิมีแนวโน้ มที่
จะใช้ เวลำนำนกว่ำนัน้ เช่นในกรณีที่บรำซิลและออสเตรเลียร่ วมกันฟ้องสหภำพยุโรปในปี 2545 (ไทยขอ
เข้ ำร่วมฟ้องด้ วยในปี 2546) กว่ำจะมีคำตัดสินสุดท้ ำยออกมำก็ในปี 2548 หรื อประมำณ 3 ปี
ในกรณีที่คดีถึงที่สดุ แล้ วไทยถูกตัดสินให้ แพ้ คดี ไทยก็จะต้ องปรับระบบให้ สอดคล้ องกับกติกำของ
WTO หรื อไม่เช่นนันบรำซิ
้
ลจะมีสิทธิ ตอบโต้ เช่น เก็บภำษี จำกสินค้ ำของไทยเพื่อชดเชยควำมเสียหำยที่
เกิ ดขึน้ ได้ ซึ่ง ในขณะนี บ้ รำซิ ลอ้ ำงว่ ำกำรอุดหนุนกำรส่งออกของไทยสร้ ำงควำมเสียหำยกับบรำซิลถึง
63,000 ล้ ำนบำทต่อปี (ซึง่ เป็ นตัวเลขที่นำ่ จะสูงกว่ำควำมเป็ นจริงมำก)
ในเบื ้องต้ น ทังส่
้ วนรำชกำรและเอกชนที่เกี่ยวข้ องต่ำงก็คำดกันว่ำถ้ ำมีกำรฟ้องอย่ำงเป็ นทำงกำร ก็
จะมีโอกำสมำกที่ไทยจะถูกตัดสินให้ ปรับระบบให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO แต่ปัญหำที่น่ำจะใหญ่
กว่ำนันก็
้ คือควำมไม่ชดั เจนของทำงฝ่ ำยไทยว่ำจะต้ องปรับอะไรบ้ ำงมำกน้ อยเพียงใด และที่ผ่ำนมำก็ยงั
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ซึ่งยังมีควำมเป็ นไปได้ มำกพอสมควร เนื่องจำกกติกำที่ฝ่ำยไทยกำลังใช้ อยู่ ก็ยงั คล้ ำยกับระบบเดิมค่อนข้ ำงมำก และ/
หรื อในกรณีที่หลังจำก พรบ. ฉบับใหม่และกฎระเบียบใหม่ที่ไทยออกมำแล้ วไม่เป็ นที่พอใจ/ยอมรับของบรำซิล
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เลือกใช้ วิธีที่ปรับน้ อยที่สุด เช่น ยังคงระบบที่คล้ ำยกับกำรอุดหนุนกำรส่งออกและโควตำ ก. และพยำยำม
สร้ ำงระบบแรงจูงใจให้ โรงงำนไม่ขำยน ้ำตำลแข่งกัน เป็ นต้ น
ถึงแม้ ว่ำกำรต่อรองเพื่อที่ไม่ทำตำมควำมต้ องกำรทุกอย่ำงของคูเ่ จรจำจะเป็ นยุทธวิธีหนึ่งที่แต่ละ
ประเทศสำมำรถนำมำใช้ ได้ แต่กำรต่อรองที่ดีควรดำเนินกำรบนโต๊ ะเจรจำโดยนำข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งมำ
ถกจนคูเ่ จรจำเห็นพ้ องหรื อยินยอมเพรำะจำนนด้ วยเหตุผลหรื อหลักฐำน ในคดีนี ้ก็เช่นกัน กำรที่บรำซิลฟ้อง
เรำด้ วยข้ อหำที่แทบจะครอบจักรวำลก็เป็ นเหตุผลที่ดีที่เรำควรต้ องโต้ แย้ งกลับไปบ้ ำง โดยเฉพำะในส่วนที่ไม่
เป็ นควำมจริ ง ส่วนที่เขำกล่ำวอ้ ำงเกินจริ ง/ผิดๆ และส่วนที่เขำเข้ ำใจผิดเพรำะไม่เข้ ำใจระบบของเรำดีพอ
แต่กำรไปตกลงรับปำกที่จะทำตำมข้ อเรี ยกร้ องทังหมดแล้
้
ว ไม่ได้ ทำให้ เกิดขึ ้นจริ งๆ ก็อำจกลำยเป็ นควำม
เสี่ยงที่จะทำให้ คดีฟ้องร้ องมีโอกำสยืดเยื ้อในขัน้ ต่อไปโดยไม่จำเป็ นได้ ในกรณีที่ค่คู ดีอำจคิดว่ำเรำจงใจ
บิดพลิ ว้ ไม่ปฏิ บัติตำมในสิ่ ง ที่ ไ ด้ สัญ ญำเอำไว้ อย่ำงไรก็ ตำม กำรรั กษำผลประโยชน์ ของประเทศและ
เกษตรกรก็สำคัญ ดังนัน้ ถ้ ำมีกรณีที่เรำพบว่ำเรำได้ เคยไปสัญญำที่จะทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำ ก็ควรต้ องหำ
โอกำสแก้ ไข/ชี ้แจงกับคูเ่ จรจำ
ในกำรฟ้องของบรำซิลนัน้ ได้ กล่ำวหำว่ำกำรแทรกแซงของรัฐบำลไทยผิดทังในด้
้ ำนกำรอุดหนุนกำร
ส่งออก (ซึ่งไทยไม่มีสิทธิ์ ทำเลยเนื่องจำกเคยให้ สัตยำบันเอำไว้ กับ WTO แล้ ว) และในด้ ำนกำรอุดหนุน
ภำยในประเทศ (ซึ่งบรำซิลระบุว่ำไทยมียอดกำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตรทุกชนิดรวมกันเกินยอดรวมที่ไทยได้
ให้ สตั ยำบันเอำไว้ ) และบรำซิลยังกล่ำวหำว่ำกำรแทรกแซงต่ำงๆ ของรัฐ รวมทังกำรจั
้
ดระบบและกลไก
ต่ำ งๆ ในกำรบริ ห ำรระบบนี ต้ ำม พรบ. อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำย พ.ศ.2527 รวมทัง้ กำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรอ้ อย (กอ.) ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่กระทรวงเกษตรฯ เป็ นองค์กรหลักในกำรบริ หำร ล้ วนแล้ วแต่
เป็ นกลไกกำรอุดหนุนหรื อประกันรำคำอ้ อยภำยในประเทศ อันเป็ นกำรจูงใจให้ เกษตรกรหันมำปลูกอ้ อย
มำกขึ ้น จนไทยสำมำรถส่งออกน ้ำตำลเพิ่มขึ ้นมำก ทังที
้ ่ประเทศไทยไม่ได้ มีพื ้นที่และภูมิอำกำศที่เหมำะสม
ซึ่งในหลำยกรณีไม่น่ำเป็ นกำรสรุ ปที่ถูกต้ อง เพรำะในควำมเป็ นจริ งไทยมีข้อได้ เปรี ยบอยู่หลำยประกำร
(รวมทัง้ เรื่ อ งต ำแหน่ ง ที่ ตัง้ ในแหล่ ง ที่ ยัง มี ค วำมต้ อ งกำรน ำ้ ตำลมำกกว่ ำ ที่ ผ ลิ ต ได้ ) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ รำมี
Comparative Advantage ในกำรแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งอื่นๆ รวมทังบรำซิ
้
ลในบำงกรณีด้วย และระบบ
ของเรำถึงแม้ อำจจะมีสว่ นที่เป็ นอุดหนุนกำรส่งออก หรื ออุดหนุนโดยรัฐ ซึง่ ควรต้ องแก้ ไข แต่สว่ นที่เหลือก็มี
ส่วนที่ดีในด้ ำนกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือและกลไกกระจำยควำมเสี่ยง/รักษำเสถียรภำพ ซึ่งเป็ นประโยชน์กับ
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อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทยโดยไม่ได้ ก่อให้ เกิด กำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมจนสมควรต้ องเลิกล้ มไป
แต่อย่ำงใด
1.3.6 ผลกระทบต่ อภาคเกษตรของไทย
สำหรับผลกระทบจำกคดีที่ตอ่ ภำคเกษตรของไทยนัน้ อำจมีทงผลกระทบโดยตรง
ั้
(ในกรณีที่บรำซิล
ชนะคดีแล้ วใช้ มำตรกำรตอบโต้ ไทย ซึง่ จะมีผลไปถึงพืชผลอื่นของไทยด้ วย) และผลกระทบจำกกำรปรับ
ระบบ เช่น ในกรณีที่มีกำรปรับตัวที่ทำให้ กำรปลูกอ้ อยเป็ นอำชีพที่นำ่ สนใจน้ อยลง ซึง่ คงทำให้ เกษตรกรลด
กำรปลูกอ้ อยและโรงงำนน ้ำตำลต้ องลดกำรผลิตลงตำมไปด้ วย ไปจนถึงกำรปรับตัวโดยกำรยกเลิกกำร
อุดหนุนชำวไร่อ้อยในบำงด้ ำน เช่น สินเชื่อดอกเบี ้ยต่ำ และอำจมีผลไปถึงโครงกำรอุดหนุนเกษตรกรกลุม่ อื่น
ที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น โครงกำรเปลี่ยนข้ ำวเป็ นอ้ อย ซึง่ อำจต้ องปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงกำรไปด้ วย
แต่ ถึงที่สุดแล้ ว การปรั บระบบของอ้ อยและน้าตาลของไทยเอง จะเป็ นส่ วนสาคัญทีม่ ี
ผลกระทบต่ อเกษตรกรมากที่สุด และไม่ ว่าจะในการเจรจาหรื อสู้คดี ตัวแทนฝ่ ายไทยก็ควรต้ อง
เตรี ยมข้ อเสนอพร้ อมกับคาอธิบายว่ าทาไมสิ่งที่ไทยจะยังทาต่ อไป
หรื อข้ อเสนอใหม่ ของไทย
ไม่ ได้ ขัดกับเจตนารมณ์ ของกฎ WTO ไม่เช่นนันแล้
้ ว ในกรณีที่บรำซิลกลับมำฟ้องเรำ ก็มีโอกำสไม่น้อย
ที่คณะผู้พิจำรณำ (Panel) ก็อำจตัดสินตำมคำฟ้องของบรำซิล ซึง่ ต้ องกำรให้ รัฐบำลเลิกระบบที่ใช้ อยู่
ทังหมด
้
ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกร เพรำะจะทำให้ ไม่เหลือกลไกที่ใช้ รักษำเสถียรภำพที่
เคยช่วยให้ กำรผลิตอ้ อยของไทยเติบโตขึ ้นมำอีกต่อไป
ในส่วนกำรปรับระบบของไทยเองนัน้ คำดว่ำต้ องใช้ เวลำอีกไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทังนี
้ ้ ตำมแผนของ
รัฐบำลนี ้เอง ก็คำดว่ำจะออก พรบ. อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ฉบับใหม่มำใช้ ในปี 2562/63 (ซึง่ จะเริ่มปลำยปี
หน้ ำ) และหลังจำกมี พรบ. แล้ ว ก็ยงั ต้ องออกระเบียบต่ำงๆ ตำมมำด้ วย ซึง่ ปกติกระบวนกำรในแต่ละ
ขันตอนจะมี
้
ปัญหำในกำรทำควำมตกลงกันค่อนข้ ำงมำก เนื่องจำกกำรปรับระบบก็คือกำรกำหนดกติกำ
ใหม่ในกำรจัดสรรประโยชน์ให้ กบั ฝ่ ำยต่ำงๆ ที่มกั มีผลประโยชน์ที่ตำ่ งกันและอำจขัดกันในบำงกรณีด้วย ซึง่
ฝ่ ำยเกษตรกร (และกระทรวงเกษตรฯ) ก็จำเป็ นต้ องมีข้อมูลและควำมรู้เพียงพอที่จะนำเสนอข้ อเสนอที่ทงั ้
สอดคล้ องกับกติกำของ WTO และไม่ก่อผลกระทบที่รุนแรงต่อเกษตรกรและภำคเกษตรของไทย
แม้ วำ่ กำรปรับระบบของไทยให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO จะมีควำมจำเป็ นในระยะยำว แต่กำร
เลือกว่ำจะปรับอย่ำงไร (รวมทังต้
้ องมีคำอธิบำยที่สมเหตุสมผลในมุมมองของประเทศคูพ่ ิพำทด้ วย) จะเป็ น
กุญแจสำคัญในกำรกำหนดอนำคตของอ้ อยและน ้ำตำลของไทย ดังจะเห็นได้ จำกกรณีของสหภำพยุโรปที่
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เคยเป็ นผู้สง่ ออกน ้ำตำลอันดับหนึง่ ของโลกก่อนปี 2540 แต่ได้ เปลี่ยนไปมำกหลังจำกที่แห้ คดีที่บรำซิลและ
ออสเตรเลียร่วมกันฟ้องในปี 2545 (และไทยเข้ ำร่วมในปี 2546) โดยในบำงช่วงต้ องหันมำนำเข้ ำน ้ำตำล
ทรำยดิบมำผลิตเป็ นน ้ำตำลทรำยขำวเพื่อบริ โภคภำยใน รวมทังต้
้ องปิ ดโรงงำนโรงงำนน ้ำตำลไปจำนวนไม่
น้ อย
ดังนัน้ เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้ ว จึงยังควรต้ องมี โครงกำรวิจัยเชิงนโยบำยที่ ติดตำม (monitor)
ประเมินผลกำรดำเนินกำร และคอยเสนอแนวทำงทังในด้
้ ำนกำรเจรจำ/สู้คดี (ตำมสถำนกำรณ์จริ ง) และ
แนวทำงกำรปรับระบบอ้ อยและน ้ำตำลที่ รักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรให้ ดีที่สดุ โดยเป็ นกำรวิจยั แบบมี
ส่วนร่วม ที่คณะผู้วิจยั จะดำเนินกำรแบบคูข่ นำนไปกับทีมเจรจำของภำครัฐ เพื่อติดตำม (monitor) ประเมิน
สถำนกำรณ์ และอำจร่ วมกับองค์กรเกษตรกรเสนอแนะแนวทำงเจรจำ/สู้คดีกรณีพิพำทเรื่ องอ้ อยและนำ้
ตำลกับบรำซิล และให้ คำปรึ กษำ/สนับสนุนทีมเจรจำทังในกรณี
้
ที่เห็นประเด็น/ปั ญหำและในกรณีที่ได้ รับ
กำรร้ องขอ ในขณะเดียวกัน ก็จดั ทำข้ อเสนอกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลที่สอดคล้ องกับ
ข้ อกำหนดของ WTO และรักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรอย่ำงมำกที่สดุ (อย่ำงสมเหตุสมผล) และจัดทำ
แผนกำรปฏิบตั ิที่จะดำเนินตำมข้ อกำหนดของ WTO ตลอดจนยกร่ำง พรบ.อ้ อยและผลิตภัณฑ์ ขึ ้นมำใหม่
ให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขเหล่ำนี ้ด้ วย

1.4 องค์ ประกอบของรายงาน
หลังจำกรำยงำนในบทนี ไ้ ด้ พ ยำยำมอธิ บำยพื น้ ฐำนควำมเป็ นมำของกรณี พิพ ำท สถำนกำรณ์
ปั จจุบนั และประเด็นปั ญหำที่สำคัญที่เกี่ ยวข้ องกับกรณี นี แ้ ล้ ว บทที่ 2 จะหันไปพิจำรณำข้ อกฎหมำย/
กฎระเบียบขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ที่เกี่ยวข้ องกับกำรแก้ ปัญหำกรณีพิพำทเรื่ องอ้ อยและน ้ำตำล
ทรำยกับบรำซิลในองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ซึ่งจะครอบคลุมถึงกรณีตำ่ งๆ รวมทังสิ
้ ่งที่ไทยได้ ดำเนินกำร
ที่ผำ่ นมำ และฉำกทัศน์ (scenario) ต่ำงๆ ที่เป็ นไปได้ รวมทังแนวทำงแก้
้
ไขในเชิงกฎหมำยในกรณีเหล่ำนัน้
ในบทที่ 3 คณะผู้วิจยั จะได้ อธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงและมำตรกำรที่ถูกนำมำใช้ ชั่ วครำวในกำร
ปรับระบบในปั จจุบนั และตังข้
้ อสังเกตถึงปั ญหำและควำมเสี่ยงที่ระบบนี ้เผชิญอยู่ในปั จจุบนั และในระยะ
ยำว
บทที่ 4 เสนอแนวทำงและจุดยืนที่ไทยควรใช้ ในกำรเจรจำ (หรื อสู้คดี) กับบรำซิล ซึ่งแม้ ว่ำจะใน
ปั จจุบนั บรำซิลยังรอดูควำมเปลี่ยนแปลงในไทยอยู่ แต่ก็อำจหันกลับมำดำเนินกำรฟ้องต่อได้ ทุกเมื่อ ใน
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ขณะเดียวกัน ไม่ว่ำจะยุติปัญหำนี ้ได้ ด้วยกำรเจรจำหรื อวิธีอื่นใด กำรที่ อตุ สำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
ของไทยจะอยู่ได้ อย่ำงยัง่ ยืนนัน้ ก็มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องจัดระบบ/ปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและ
น ำ้ ตำลทรำยของเรำให้ ส อดคล้ อ งกั บ กติ ก าของ WTO และท าโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ของ
เกษตรกรด้ วย ดังนันส่
้ วนที่สองของบทนี ้จึงจะเสนอแนวทำงและหลักกำรที่เกี่ยวข้ องในส่วนหลังนี ้ ซึ่งจะ
พัฒนำต่อในงำนวิจยั ในระยะต่อไปด้ วย
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บทที่ 2
แนวทางด้ านกฎหมายในการแก้ ปัญหากรณีพพ
ิ าทเรื่ องอ้ อยและนา้ ตาลทราย
กับบราซิลในองค์ การการค้ าโลก (WTO)37
ในกำรพิจำรณำแนวทำงด้ ำนกฎหมำยในกำรแก้ ปัญหำกรณีพิพำทเรื่ องอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
ผู้เขียนจะนำเสนอตำมลำดับขันตอนดั
้
งนี ้
(1) ข้ อกล่ำวหำของบรำซิล
(2) หลักกฎหมำยของ WTO ตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิล
(3) ผลของกำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนทังที
้ ่มีควำมสอดคล้ อง/ไม่สอดคล้ องกับ AOA และ SCM
(4) กฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้ อง
(5) กำรปรับหลักกฎหมำยของ WTO กับข้ อเท็จจริงของไทยตำมที่ถกู กล่ำวหำเพื่อหำแนวทำงในกำร
แก้ ปัญหำ
(6) กำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ กำรอุดหนุนหรื อ CVD ต่อไทย
(7) กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO ในกรณีที่บรำซิลยื่นฟ้องไทย
(8) กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำหรื อคำตัดสิน รวมทังกำรใช้
้
มำตรกำรตอบโต้ ทำงกำรค้ ำ
หำกคำตัดสินเป็ นไปในแนวทำงที่ไทยเป็ นผู้แพ้ คดี
1. ข้ อกล่ าวหาของบราซิล ตำม Communication, dated 4 April 2016, from the delegation of Brazil
to the delegation of Thailand and to the Chairperson of the Dispute Settlement Body ที่มีกำรเผยแพร่
ออกมำตำมมำตรำ 4.438 ของ DSU (Understanding on rules and procedures governing the settlement
of disputes) บรำซิ ล ได้ ยื่ น ขอปรึ ก ษำหำรื อ (Consultation) กับ ไทยโดยอ้ ำ งว่ ำ ไทยใช้ ม ำตรกำรที่ ไ ม่
สอดคล้ องกับมำตรำต่ำงๆ ตำมควำมตกลงของ WTO ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้ (เป็ นกำรลำดับตำมควำมตกลงและ
ตำมมำตรำที่ปรำกฏในคำขอปรึกษำหำรื อของบรำซิล)

37

เนื ้อหำเกือบทังหมดในบทนี
้
้ร่ำงโดย ศำสตรำจำรย์ทชั ชมัย ทองอุไร คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
38
DSU: Article 4: Consultations (WTO)
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1.1 ข้ อกล่ าวหาของบราซิลตาม Agreement on Agriculture (WTO) หรือ AOA มีดงั นี ้
(1) มาตรา 3.339 ห้ ำมมิให้ ประเทศสมำชิ กใช้ ม ำตรกำรอุดหนุนกำรส่ง ออกแก่สินค้ ำเกษตรใน
ปริ มาณเกิ น กว่ า ที ่ ร ะบุไ ว้ ห รื อ ใช้ ม าตรการอุด หนุน ฯ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ใ นตารางข้ อ ผู ก พัน (Schedules of
Concessions) ของตน (ดูข้อ 2.3)
(2) มาตรา 840 ห้ ำมมิให้ ใช้ มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออก เว้ นแต่จะเป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่
เป็ นไปตำม AOA และมี ความสอดคล้องกับข้ อผูกพันของประเทศสมาชิ กผู้ใช้มาตรการตามที ่ระบุไ ว้ใน
ตารางข้อผูกพันของตน (ดูข้อ 2.3)
(3) มาตรา 9.141 เป็ นเรื่ องประเภทของกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง (ดูข้อ 2.3)
(4) มาตรา 10.142 กำรใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่นอกเหนือจำกกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ระบุไว้
ในมำตรำ 9.1 (คือกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง) ต้ องไม่ใช้ ในลักษณะที่ส่งผลให้ เกิดหรื อคุกคำมที่จะ
ก่อให้ เกิดกำรหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออกหรื อไม่เป็ นกำรดำเนินกำรใดๆ ที่ มิใช่เชิง
พำณิชย์เพื่อหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออก (ดูข้อ 2.3)
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AOA: Article 3: Incorporation of Concessions and Commitments,
3. Subject to the provisions of paragraphs 2(b) and 4 of Article 9, a Member shall not provide export subsidies
listed in paragraph 1 of Article 9 in respect of the agricultural products or groups of products specified in
Section II of Part IV of its Schedule in excess of the budgetary outlay and quantity commitment levels specified
therein and shall not provide such subsidies in respect of any agricultural product not specified in that Section
of its Schedule.
40
AOA: Article 8: Export Competition Commitments,
Each Member undertakes not to provide export subsidies otherwise than in conformity with this Agreement and
with the commitments as specified in that Member's Schedule.
41
AOA: Article 9: Export Subsidy Commitments
42
AOA: Article 10: Prevention of Circumvention of Export Subsidy Commitments,
1. Export subsidies not listed in paragraph 1 of Article 9 shall not be applied in a manner which results in, or
which threatens to lead to, circumvention of export subsidy commitments; nor shall non- commercial
transactions be used to circumvent such commitments.
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(5) มาตรา 3.243 ระบุวำ่ ประเทศสมำชิกต้ องไม่ให้ กำรอุดหนุนแก่ผ้ ผู ลิตภำยในประเทศในปริ มำณ
ที่เกินกว่ำระดับข้ อผูกพันที่ปรำกฏในตำรำงข้ อผูกพันของประเทศสมำชิกนัน้ (ภำยใต้ บทบัญญัติมำตรำ 6
ซึง่ ระบุกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอุดหนุนภำยในประเทศ) (ดูข้อ 2.4)
(6) มาตรา 6.344 ระบุว่ำ จะถื อว่ำ ข้ อผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุนภำยในประเทศของประเทศ
สมำชิ กจะมี ควำมสอดคล้ องกับ AOA ต่อเมื่ อกำรอุดหนุนนัน้ มี ปริ ม ำณไม่เกิ นกว่ำระดับกำรอุด หนุน ที่
ประเทศสมำชิกนันผู
้ กพันไว้ ตำมข้ อผูกพันของตน (ทังในแต่
้
ละปี และข้ อผูกพันสุดท้ ำย) (ดูข้อ 2.4)
1.2 ข้ อกล่ า วหาของบราซิลตาม Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
(WTO) หรือ SCM Agreement มีดงั นี ้
(1) มาตรา 3.1 (a) 45 ห้ ำ มมิ ใ ห้ มี ก ำรใช้ ก ำรอุด หนุน โดยมี เงื่ อ นไขให้ ส่ง ออกหรื อ XR (Export
Requirements) ยกเว้ นจะเป็ นกำรดำเนินกำรตำม AOA (ดูข้อ 2.5)
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AOA: Article 3: Incorporation of Concessions and Commitments,
2. Subject to the provisions of Article 6, a Member shall not provide support in favour of domestic producers in
excess of the commitment levels specified in Section I of Part IV of its Schedule.
44
AOA: Article 6: Domestic Support Commitments,
3. A Member shall be considered to be in compliance with its domestic support reduction commitments in any
year in which its domestic support in favour of agricultural producers expressed in terms of Current Total AMS
does not exceed the corresponding annual or final bound commitment level specified in Part IV of the Member's
Schedule.
45
Part II: Prohibited Subsidies: Article 3: Prohibition
3.1 Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1,
shall be prohibited:
(a) subsidies contingent, in law or in fact(4), whether solely or as one of several other conditions, upon
export performance, including those illustrated in Annex I(5);
Footnote (4) This standard is met when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, without
having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to actual or anticipated
exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is granted to enterprises which export shall not
for that reason alone be considered to be an export subsidy within the meaning of this provision.
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(2) มาตรา 3.246 ห้ ำมมิ ให้ ประเทศสมำชิกให้ หรื อคงไว้ ซึ่ง กำรอุดหนุนที่ เป็ นกำรอุดหนุนโดยมี
เงื่อนไขให้ สง่ ออกตำมมำตรำ 3.1 [ทัง้ (a) และ (b)] (ดูข้อ 2.5)
(3) มาตรา 5 (c) 47 ห้ ำมมิ ให้ ประเทศสมำชิกใช้ ม ำตรกำรอุดหนุนตำมที่ ระบุไ ว้ ในมำตรำ 1 ใน
ลักษณะก่อให้ เกิดควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรงซึง่ ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่น (ดูข้อ 2.5)
(4) มาตรา 6.348 เป็ นกำรอธิ บำยคำว่ำ “ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรง” ตำมมำตรำ 5 (c) (ดูข้อ
2.5)

2. หลักกฎหมายของ WTO ตามข้ อกล่ าวหาของบราซิล เมื่อวิเครำะห์ข้อกล่ำวหำของบรำซิลข้ ำงต้ น
ผู้เขียนพบว่ำ บรำซิลได้ พยำยำมกล่ำวหำให้ ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ ยวกับกำรอุดหนุนภำยในประเทศ
และกำรอุดหนุนกำรส่งออกภำยใต้ กรอบของ WTO เพื่อเปิ ดโอกำสให้ บรำซิลสำมำรถใช้ กลไกของ WTO ใน
กำรตอบโต้ ทำงกำรค้ ำต่อไทยได้ อย่ำงครอบคลุม
แต่เดิม GATT 1994 (คือ GATT 1947 เดิม) ได้ กำหนดกฎเกณฑ์เรื่ องกำรอุดหนุนภำยในประเทศ
(Domestic Support) และกำรอุดหนุนกำรส่งออก (Export Subsidy) ไว้ ในมำตรำ 16 (Article XVI) และ

Footnote ( 5) Measures referred to in Annex I as not constituting export subsidies shall not be
prohibited under this or any other provision of this Agreement.
46
Part II: Prohibited Subsidies: Article 3: Prohibition
3.2 A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.
47
Part III: Actionable Subsidies:
Article 5: Adverse Effects, No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs
1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members, i.e.:
(c) serious prejudice to the interests of another Member.(13)
This Article does not apply to subsidies maintained on agricultural products as provided in Article 13
of the Agreement on Agriculture.
Footnote ( 13) The term “ serious prejudice to the interests of another Member” is used in this
Agreement in the same sense as it is used in paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, and includes threat
of serious prejudice.
48
Article 6: Serious Prejudice
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กำหนดกฎเกณฑ์ในกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ กำรอุดหนุนไว้ ในมำตรำ 6 (Article VI) โดยทังสองมำตรำนี
้
้จะ
ใช้ กบั “สินค้ ำทุกชนิด” แต่เมื่อสิ ้นสุดกำรเจรจำรอบ Uruguay และมีกำรก่อตัง้ WTO ขึ ้นมำ ได้ มีกำรจัดทำ
ควำมตกลงขึน้ มำ 2 ฉบับที่ กำหนดกฎเกณฑ์ เกี่ ย วกับ กำรอุดหนุนสิ น ค้ ำ โดย AOA กำหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตร (ตามความหมายที ่กาหนดไว้ใน Annex 1 ของ AOA คื อเป็ นสิ นค้าตาม
Chapter 1–24 ของ WCO ยกเว้นสิ นค้า Fish and Fish Products และรวมถึ งสิ นค้าบางประเภทที ่อยู่ใน
Chapter อื ่นซึ่ งระบุไว้อย่างชัดเจนใน Annex 1 ของ AOA ว่าให้อยู่ภายใต้ AOA) และ SCM จะกำหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอุดหนุนสินค้ ำที่เป็ นสินค้ ำที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ใน AOA ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2
ควำมตกลงนี ก้ ็ คื อ หำกมี ก ำรอุ ด หนุ น ที่ เ ข้ ำข่ ำ ยจะใช้ มำตรกำรตอบโต้ กำรอุ ด หนุ น หรื อ CVD
(Countervailing Duties) ตำม AOA ได้ กระบวนกำรไต่สวนที่จะนำไปสู่กำรเก็บ CVD จะใช้ กระบวนกำร
ตำมที่ SCM บัญญัตไิ ว้ (เป็ นไปตำมมำตรำ 13 ของ AOA: ดูข้อ 3)
กำรกล่ำวหำตำม AOA นัน้ บรำซิลได้ อ้ำงทังเรื
้ ่ องกำรอุดหนุนภำยในประเทศและกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกเพื่อใช้ เป็ นหลักกฎหมำยในกำรพิจำรณำว่ำไทยกระทำกำรขัดกับกฎเกณฑ์ของ AOA ตำมที่บญ
ั ญัติ
ไว้ หรื อไม่ และกำรกล่ำวหำตำม SCM ก็จะเป็ นกำรใช้ เป็ นหลักกฎหมำยใน 2 ประเด็นคือ (1) กำรอุดหนุนที่
ประเทศไทยให้ กับกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเป็ นกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำหรื อไม่ (2) ก่อให้ เกิดกำร
เสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรงซึ่งผลประโยชน์ของบรำซิลหรื อไม่ ซึ่งหำกกำรกระทำของไทยขัดกับกฎเกณฑ์ของ
AOA และ/หรื อ SCM (หรื อ แม้ ไ ม่ ขัด ก็ ต าม: ดู ป ระเด็ น นี ้ ใ นข้ อ 3) ก็ จ ะส่ง ผลให้ บรำซิ ลมี สิทธิ ในกำรใช้
มำตรกำร CVD หรื อนำเรื่ องนี ้เข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทตำม SCM และหำกไทยแพ้ คดี ไทยก็ต้อง
ปรับมำตรกำรต่ำงๆ ตำมข้ อกล่ำวหำให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของ WTO แต่หำกไทยไม่ดำเนินกำร บรำซิล
ก็จะมีสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่กำหนดไว้ ใน DSU เพื่อขอใช้ มำตรกำรตอบ
โต้ ทำงกำรค้ ำต่อไทยได้
ก่อนที่จะวิเครำะห์ว่ำมำตรกำรของไทยมีควำมสอดคล้ องหรื อไม่กับควำมตกลงที่เกี่ ยวข้ องของ
WTO (ดูข้อ 5.) ควรต้ องพิจำรณำก่อนว่ำ
(2.1) สินค้ ำอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเป็ นสินค้ ำที่ต้องตกอยูภ่ ำยใต้ AOA หรื อไม่
(2.2) มำตรกำรของไทยเป็ นมำตรกำรอุดหนุนตำมควำมตกลง AOA และ/หรื อ SCM หรื อไม่
(2.3) หลักกฎหมำยของกำรอุดหนุนตำม AOA และ SCM ตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลมีอยู่อย่ำงไร
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2.1 สินค้ าอ้ อยและนา้ ตาลทรายเป็ นสินค้ าที่อยู่ภายใต้ พันธกรณี ตาม AOA หรื อไม่ ก่อนที่
จะพิจำรณำว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ที่ไทยใช้ กับสินค้ ำอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยนัน้ ขัดต่อ AOA หรื อไม่นนั ้ ต้ อง
พิ จ ำรณำก่ อ นว่ำ สิ น ค้ ำ อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยนัน้ เป็ น สิ น ค้ ำ ที่ อ ยู่ภ ำยใต้ พัน ธกรณี ต ำม AOA หรื อ ไม่
เนื ่องจากหากมิ ใช่สินค้าเกษตรตาม AOA ก็อาจต้องไปพิ จารณาเรื ่องนี ้ภายใต้ SCM เพียงอย่างเดี ยว โดย
Annex I ของ AOA ได้ ระบุถึงขอบเขตของสินค้ ำเกษตรที่อยู่ภำยใต้ AOA ไว้ (Product Coverage) โดย
กล่ ำ วว่ ำ ให้ หมำยถึ ง สิ น ค้ ำที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ Chapter 1 ถึ ง Chapter 24 ของ WCO (World Customs
Organization) ดังนัน้ เมื่อสินค้ ำอ้ อยและน ้ำตำลทรำยอยู่ใน Chapter 17 ของ WCO จึงต้ องตกอยู่ภำยใต้
กฎเกณฑ์ของ AOA49
2.2 มาตรการของไทยเป็ นมาตรการอุดหนุนตามความตกลง AOA และ/หรือ SCM หรือไม่
เมื่อพิจำรณำบทบัญญัตขิ อง AOA จะพบว่ำ AOA อธิบำยถึง “ควำมหมำยของกำรอุดหนุนภำยในประเทศ”
ไว้ 2 กรณีคือ Green Box กับ Blue Box (ซึ่ งในข้อ 2.4 ผู้เขี ยนได้ระบุไว้ชดั เจนว่า ข้อกล่าวหาของบราซิ ล
เป็ นกรณี Amber Box มิ ใช่ Green Box กับ Blue Box) และระบุคำนิยำมของ “กำรอุดหนุนกำรส่งออก” ไว้
ในมำตรำ 1 (e) และมำตรำ 950 เท่ำนัน้ แต่ควำมตกลง SCM ได้ กำหนดนิยำมของ “กำรอุดหนุน” ไว้ อย่ำง

49

Foreign-trade Online (2017) https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm?code=1701
Chapter 17
170112 Sugars; beet sugar, raw, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter
170113 Sugars; cane sugar, raw, in solid form, as specified in Subheading Note 2 to this chapter, not
containing added flavouring or colouring matter
170114 Sugars; cane sugar, raw, in solid form, other than as specified in Subheading Note 2 to this
chapter, not containing added flavouring or colouring matter
170191 Sugars; sucrose, chemically pure, in solid form, containing added flavouring or colouring matter
170199 Sugars; sucrose, chemically pure, in solid form, not containing added flavouring or colouring
matter
50

(e) "export subsidies" refers to subsidies contingent upon export performance, including the export subsidies
listed in Article 9 of this Agreement;
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ชัดเจน ดังนัน้ จึงมีคำถำมที่สำคัญคือ คำนิยำมกำรอุดหนุนตำมควำมตกลง SCM จะสำมำรถนำมำใช้ กับ
AOA ได้ หรื อไม่ อย่ำงไร
ตำมแนวทำงกำรตีควำมประเด็นหนึ่งในคดี Canada - Measures Affecting the Importation of
Milk and the Exportation of Dairy Products 51 ได้ ระบุว่ำ ควำมหมำยของ “กำรอุดหนุน” ตำม SCM จะ
นำไปบังคับใช้ กบั ทุกควำมตกลงภำยใต้ WTO รวมทัง้ AOA โดยคำตัดสินคดีนี ้ได้ สรุปควำมไว้ ว่ำ SCM ถือ
เป็ นควำมตกลงที่เป็ น “หลักทัว่ ไป” ในเรื่ องกำรอุดหนุน โดยหลังจำกที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทในคดี
นี ้พิจำรณำควำมหมำยของ “กำรอุดหนุนกำรส่งออก” ตำมที่ปรำกฏในมำตรำ 1 (e) ของ AOA ซึ่งระบุว่ำ
กำรอุดหนุนกำรส่งออกหมำยถึง กำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขให้ ส่งออก รวมทังกำรอุ
้
ดหนุนกำรส่งออกประเภท
ต่ำงๆ ที่ระบุอยู่ในมำตรำ 9 ของ AOA คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำ กำรตีควำมคำว่ำกำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขให้
ส่ ง ออกตำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นมำตรำ 1 (e) ควรใช้ แ นวทำงตำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นมำตรำ 1.1 ของ SCM ซึ่ ง เป็ น
“คำอธิ บำยทั่วไป” (general context) ของมำตรำ 1 (e) ของ AOA ประกำรสำคัญ มีควำมตกลงภำยใต้
WTO หลำยฉบับที่มีกำรกล่ำวถึง “กำรอุดหนุน” แต่ก็ไม่มีควำมตกลงฉบับใดเลยที่ได้ ให้ คำนิยำมของกำร
อุดหนุน (รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่ง ออก) ไว้ อย่ำงที่ปรำกฏในไว้ ในมำตรำ 1.1 ของ SCM ดัง นั้น เมื ่อมี
ประเด็นเรื ่องคานิ ยามหรื อความหมายของการอุดหนุนในความตกลงต่างๆ ภายใต้ WTO และไม่สามารถ
หาบทบัญญัติใดมาใช้บงั คับได้ ก็ให้นา SCM มาใช้บงั คับเพื ่อเป็ นการอุดช่ องว่าง สรุ ปคือ กำรพิจำรณำ
ควำมหมำยของกำรอุดหนุนภำยใต้ AOA หำกไม่มีกำรบัญญัติคำนิยำมใน AOA ไว้ เป็ นกำรเฉพำะ ต้ องนำ
คำนิยำมของกำรอุดหนุนใน SCM มำพิจำรณำประกอบ โดยมำตรำ 1.1 ของ SCM ได้ ให้ นิยำมของคำว่ำ
“กำรอุด หนุ น ” ไว้ ว่ ำ (WTO, 199952) คื อ กำรที่ รั ฐ หรื อ องค์ ก รของรั ฐ ให้ ประโยชน์ อ ย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี53้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิ น ซึง่ หมำยควำมรวมถึง
(ก) กำรกระทำใดๆ ที่ในที่สดุ จะทำให้ ได้ รับเงินทุน (Funds) หรื อทำให้ หนี ้สินลดลงหรื อหมดไป

51

Report of the Panel, WT/DS103/R WT/DS113/R 17 May 1999 (99-1924)
SCM: Article 1: Definition of a Subsidy
53
คำแปลอ้ ำงอิงมำจำกมำตรำ 63 ของพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ กำรทุม่ ตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินค้ ำจำกต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2542
52
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(ข) กำรลดหย่อนหรื อไม่เรี ยกเก็บรำยได้ ของรัฐที่โดยปกติแล้ วธุรกิจจะต้ องชำระ
(ค) ซื ้อสินค้ ำ ให้ ทรัพย์สิน หรื อให้ บริกำรอื่นใดนอกจำกสำธำรณูปโภคทัว่ ไป
(ง) ให้ เงินแก่กลไกจัดหำเงินทุน หรื อมอบหมำย หรื อสัง่ ให้ เอกชนดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ตำม (ก) (ข) หรื อ (ค) ซึ่งโดยปกติเป็ นเงินที่มอบให้ แก่รัฐ และกำรปฏิบตั ิเช่นนันต่
้ ำงจำกกำรปฏิบตั ิ
ของรัฐโดยปกติ
หรือ
(2) ให้การสนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา ไม่ว่าในรู ปแบบใด (there is any form of) ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรื อทางอ้อมเพือ่ เพิ่มการส่งออกสิ นค้าใด หรื อลดการนาเข้าสิ นค้าใด
และมีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์จำกกำรกระทำตำม (1) หรื อ (2)
อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ สินค้ ำส่งออกได้ รับกำรยกเว้ นหรื อลดหย่อนภำษี อำกรประเภทที่เรี ยกเก็บจำก
สินค้ ำชนิดเดียวกันที่ใช้ เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศหรื อกำรคืนภำษี อำกรดังกล่ำวในจำนวนไม่เกินภำระ
ภำษีอำกรที่เกิดขึ ้น จะไม่ถือว่าเป็ นการอุดหนุน54
โดยสรุปคื อ จะถื อว่ามี การอุดหนุนเกิ ดขึ้นเมื ่อ (1) มี การให้ความช่วยเหลื อทางการเงิ นโดยรัฐ หรื อ
(2) มี การให้การสนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา ไม่ ว่าในรู ปแบบใดไม่ ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมเพื ่อ
เพิ่มการส่งออกสิ นค้าใด หรื อลดการนาเข้าสิ นค้าใด และมี ผไู้ ด้รับประโยชน์จากการช่วยเหลื อนัน้
ประกำรสำคัญ เมื่อพิจำรณำจำกควำมตกลงฯ นีจ้ ะพบว่ำมีกำรใช้ คำว่ำ “government or any
public body within the territory of a Member” จึงทำให้ เป็ นที่เข้ ำใจได้ วำ่ มำตรกำรของรัฐบำลที่ให้ ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจะรวมถึงมาตรการของรัฐในระดับท้องถิ่ น (sub-national governments) และองค์กร

54

Footnote 1 of SCM Agreement
In accordance with the provisions of Article XVI of GATT 1994 (Note to Article XVI) and the provisions of Annexes
I through III of this Agreement, the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like
product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in
excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.
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ต่างๆ ของรัฐทีร่ ัฐมี อานาจในการควบคุม (such public bodies as state-owned companies) ด้ วย
เมื่อพิจำรณำควำมหมำยที่ทงั ้ AOA และ SCM ระบุไว้ รวมทังแนวทำงกำรตี
้
ควำมที่เสนอมำข้ ำงต้ น
รวมทังกฎหมำยไทยที
้
่เกี่ยวข้ อง (ดูรำยละเอียดในข้ อ 3) ในเบื ้องต้ น จะพบว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ของไทยใน
เรื่ องอ้ อยและน ้ำตำลทรำยต่ำงก็เข้ ำข่ำยเป็ นกำรอุดหนุนตำมควำมหมำยของ AOA และ SCM เนื่องจำกมี
กำรกระทำของรัฐในรู ปแบบต่ำงๆ ที่มีลักษณะเป็ นกำรสนับสนุนด้ ำนรำยได้ หรื อด้ ำนรำคำเพื่อเพิ่ม กำร
ส่งออก แต่กำรอุดหนุนดังกล่ำวจะกระทำได้ หรื อไม่อย่ำงไรนัน้ ผู้เขียนจะนำเสนอในหัวข้ อต่อๆ ไป
2.3 การอุดหนุนการส่ งออกตามที่บราซิลกล่ าวหาตาม AOA ประเด็นนี ้ บรำซิลอ้ ำง
(1) มาตรา 3.3 ที่ห้ำมมิให้ ประเทศสมำชิกใช้ มำตรกำรอุดหนุนกำรส่ง ออกแก่สิน ค้ ำเกษตรใน
ปริ มาณเกิ นกว่าที ร่ ะบุไว้หรื อใช้การอุดหนุนการส่งออกฯ ที ไ่ ม่ได้ระบุไว้ในตารางข้อผูกพันของตน
(2) มาตรา 8 ที่ห้ำมมิให้ ใช้ มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออก เว้ นแต่จะเป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่
เป็ นไปตำม AOA และมี ความสอดคล้องกับข้ อผูกพันของประเทศสมาชิ กผู้ใช้มาตรการตามที ่ระบุไ ว้ใน
ตารางข้อผูกพันของตน
(3) มาตรา 9.1 เรื่ องประเภทของกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง
(4) มาตรา 10.1 ที่ห้ำมใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่นอกเหนือจำกกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ระบุไว้
ในมำตรำ 9.1 (คือกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง) ในลักษณะที่ส่งผลให้ เกิดหรื อคุกคำมที่จะก่อให้ เกิด
กำรหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออกหรื อที่เป็ นกำรดำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชย์
เพื่อหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออก
มำตรำ 1 (e) ของ AOA ระบุว่ำ กำรอุดหนุนกำรส่งออกหมำยถึง กำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขให้ ส่งออก
รวมทัง้ กำรอุดหนุนกำรส่ง ออกประเภทต่ำงๆ ที่ ระบุอยู่ในมำตรำ 9 ของ AOA โดยมำตรำ 9.1 กำหนด
ประเภทของกำรอุดหนุนกำรส่งออกไว้ 6 ประเภทด้ วยกัน ซึง่ เป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง ดังนี55้

55

AOA: Article 9: Export Subsidy Commitments,
1. The following export subsidies are subject to reduction commitments under this Agreement:
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(1) กำรอุดหนุนโดยตรงที่รัฐหรื อหน่วยงำนของรัฐให้ แก่อุตสำหกรรมหรื อผู้ผลิตสินค้ ำเกษตรหรื อ
ให้ แก่สหกรณ์ สมำคม หรื อคณะกรรมกำรด้ ำนกำรตลำด (marketing board) โดยมีเงื่อนไขผูกหรื อเชื่อมโยง
กับกำรส่งออก56
(2) กำรที่รัฐหรื อหน่วยงำนของรัฐขำยหรื อดำเนินกำรใดๆ เพื่อส่งออกสินค้ ำเกษตรซึ่งอยู่ในสต๊ อกที่
มิใช่กำรพำณิชย์ ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำที่ขำยภำยในประเทศ57
(3) กำรจ่ำยเงินโดยรัฐ ให้ แก่สินค้ ำเกษตรที่ ส่งออก ไม่ว่ำเงินนัน้ จะมำจำกงบประมำณแผ่น ดิน
หรื อไม่58
(4) กำรอุดหนุนที่ให้ แก่สินค้ ำส่งออกเพื่อลดต้ นทุนด้ ำนกำรตลำด ที่มิใช่กำรส่งเสริมกำรส่งออกและ
กำรให้ คำปรึกษำที่ให้ เป็ นกำรทัว่ ไป59
(5) กำรอุดหนุนที่ให้ แก่ค่ำ ใช้ จ่ำยในกำรขนส่งภำยในประเทศซึ่งสินค้ ำส่งออกซึ่งเป็ นกำรให้ กำร
อุดหนุนที่ดีกว่ำที่ให้ แก่กำรขนส่งซึง่ สินค้ ำภำยในประเทศ60

56

AOA: Article 9.1 (a) the provision by governments or their agencies of direct subsidies, including paymentsin-kind, to a firm, to an industry, to producers of an agricultural product, to a cooperative or other association
of such producers, or to a marketing board, contingent on export performance;
57
AOA: Article 9.1 (b) the sale or disposal for export by governments or their agencies of non-commercial
stocks of agricultural products at a price lower than the comparable price charged for the like product to buyers
in the domestic market;
58
AOA: Article 9. 1 ( c) payments on the export of an agricultural product that are financed by virtue of
governmental action, whether or not a charge on the public account is involved, including payments that are
financed from the proceeds of a levy imposed on the agricultural product concerned or on an agricultural
product from which the exported product is derived;
59
AOA: Article 9.1 (d) the provision of subsidies to reduce the costs of marketing exports of agricultural products
(other than widely available export promotion and advisory services) including handling, upgrading and other
processing costs, and the costs of international transport and freight;
60
AOA: Article 9.1 (e) internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by
governments, on terms more favourable than for domestic shipments;
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(6) กำรอุดหนุนต้ นนำ้ (upstream subsidy) ให้ แก่สินค้ ำเกษตรที่ เป็ นส่วนประกอบของสิ น ค้ ำ
ส่งออก61
โดยประเทศสมำชิกต้ องลดกำรอุดหนุนส่งออกลง ดังนี ้
- ประเทศพัฒนำแล้ วต้ องลดปริ มำณสินค้ ำเกษตรที่ให้ กำรอุดหนุนส่งออกลงร้ อยละ 21 และลด
จำนวนเงินอุดหนุนลงร้ อยละ 36 ภำยใน 6 ปี 62
- ประเทศกำลังพัฒนำต้ องลดปริ มำณสินค้ ำเกษตรที่ให้ กำรอุดหนุนส่งออกลงร้ อยละ 14 และลด
จำนวนเงินอุดหนุนลงร้ อยละ 24 ภำยใน 10 ปี 63
ประเด็นสำคัญในเรื่ องกำรอุดหนุนส่งออกคือ ประเทศสมำชิกต้ องไม่ให้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกเกิน
กว่ำที่ผูกพันไว้ โดยใช้ ยอดกำรอุดหนุนในปี ฐำน 1986-1990 เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นและผูกพันกำรอุดหนุน กำร
ส่งออกเป็ นรำยสิ นค้ ำ โดยมำตรำ 3.3 ของ AOA ระบุว่ำ ประเทศสมำชิ กจะให้ กำรอุดหนุนกำรส่ง ออก
ประเภทที่ระบุอยู่ในมำตรำ 9.1 หรื อ Listed Export Subsidies ต่อสินค้ ำเกษตรหรื อกลุ่มสินค้ ำเกษตรที่
ระบุอยูใ่ น Section II of Part IV ของตำรำงข้ อผูกพันของตนในปริมำณสินค้ ำเกษตรที่ได้ รับกำรอุดหนุนหรื อ

61

AOA: Article 9.1 (f) subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported products.
62
Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments under the Reform Program,
MTN.GNG/MA/W/24 20 December 1993, Specific Modalities: Export Competition
11. The export subsidies listed in Annex 7 shall be subject to budgetary outlay and quantity commitments.
Outlays and quantities shall be reduced, over a six-year period, commencing in the year 1995 by 36 per cent
and 21 per cent respectively. The base period shall be the year 1986 to the year 1990. These commitments
shall be established in accordance with the modalities prescribed in Annex 8.
12. Commitments shall include undertakings not to introduce or re- introduce subsidies on the export of
agricultural products or groups of products in respect of which such subsidies were not granted during the
course of the base period. In addition, commitments may be negotiated to limit the scope of subsidies on
exports of agricultural products as regards individual or regional markets. The markets to which such
commitments apply shall be specified in the lists of commitments on export competition.
63
Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments under the Reform Program,
MTN.GNG/MA/W/24 20 December 1993, Specific Modalities: Export Competition, Special and Differential
Treatment
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ในจำนวนเงินที่เกินกว่ำระดับข้ อผูกพันที่ระบุไว้ ไม่ได้ และจะให้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทดังกล่ำวต่อ
สินค้ ำหรื อกลุ่มสินค้ ำเกษตรชนิดใดๆ ที ่ไม่ได้ระบุไว้ใน Section II of Part IV ของตารางข้อผูกพันดังกล่ าว
ซึ่งเป็ นสินค้ ำ Non Scheduled Agricultural Products ไม่ได้ หมำยควำมว่ำ หากประเทศสมาชิ กรายใด
ต้องการให้การอุดหนุนการส่งออกประเภทที ่ ระบุไว้ในมาตรา 9.1 ต่อสิ นค้าเกษตรใดๆ ก็ต้องระบุถึงการให้
การอุดหนุนการส่งออกนัน้ ไว้ใน Section II of Part IV ของตารางข้อผูกพันของตนพร้ อมทัง้ ต้องกาหนด
ระดับ “สูงสุด” ทัง้ ปริ มาณสิ นค้าเกษตรที ่ได้รับการอุดหนุนและจานวนเงิ นที ่จะใช้ในการอุดหนุนไว้ด้วย
ประเทศสมาชิ กนัน้ จึงจะมี สิทธิ ใช้การอุดหนุนการส่งออกดังกล่าวได้
โดยสรุป หลักกฎหมำยของ WTO ตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลในเรื่ องกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำม
AOA ก็คือ มำตรำ 9 เป็ นกำรอธิบำยควำมคำว่ำ “กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลง” มำตรำ 10.1 คือกำร
ห้ ำมมิให้ ใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกนอกเหนื อจำกกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ต้องลดลงตำมระบุไว้ ในมำตรำ
9.1 ในลักษณะที่ส่งผลให้ เกิดหรื อคุกคำมที่จะก่อให้ เกิดกำรหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกหรื อเป็ นกำรดำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชย์เพื่อหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำร
ส่งออก โดยมีกำรกำหนดประเภทกำรอุดหนุนกำรส่งออกไว้ ในมำตรำ 10.2 ซึง่ ประกอบด้ วย สินเชื่อเพื่อกำร
ส่งออก กำรค ้ำประกันสินเชื่อเพื่อกำรส่งออก กำรประกันภัยที่ค้ มุ ครองผู้ส่งออกจำกภัยอันเกิดจำกกำรไม่
ชำระหนี ้ของลูกค้ ำไม่ว่ำจะด้ วยเหตุผลทำงกำรเมืองหรื อกำรค้ ำ ซึ่งเป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่
“ไม่ต้องลดลง” และสามารถ “กระทาได้ตามกฎหมาย” คื อกฎหมายไม่ห้ามกระทา เพียงแต่ต้องอย่ำใช้ กำร
อุดหนุนกำรส่งออกประเภทใดประเภทหนึ่งในสำมประเภทนีใ้ นลักษณะที่เป็ นกำรหลบเลี่ยงข้ อผูกพันที่
จะต้ องลดกำรอุดหนุนกำรส่งออกลงหรื อเป็ นกำรดำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชย์ เพื่อหลบเลี่ยงข้ อผูกพัน
ของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออก ที่เป็ นกำรกระทำซึ่งเรี ยกว่ำ Circumvention ด้ วยเหตุนี ้ จึงสำมำรถแยก
ประเภทกำรอุดหนุนกำรส่งออกเหล่ำนี ้ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ กำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่ต้องลดลง
และ กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ไม่ต้องลดลง โดยกำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่ต้องลดลง คือกำรอุดหนุน
ตำมมำตรำ 9.1 ซึ่ง ระบุประเภทของกำรอุดหนุนกำรส่ง ออกไว้ หรื อ Listed Export Subsidies แต่ไ ม่ไ ด้
หมำยควำมว่ำ กำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรจะจำกัดอยู่เฉพำะประเภทตำมที่มำตรำ 9 .1 ระบุไว้
เท่ำนัน้ ประเภทกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำมที่ระบุมำตรำ 9.1 ระบุไว้ นี ้คือ Exhaustive List ของการอุดหนุน
การส่งออกที ่ต้องลดลงเท่ำนัน้ หมำยควำมว่ำ อำจมีกำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทอื่นอีก (โดยเฉพำะตำม
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มำตรำ 10.2) ที่ถือเป็ น Non Listed Export Subsidies แต่กำรอุดหนุนกำรส่งออกเหล่ำนันไม่
้ ได้ อยู่ภำยใต้
พันธกรณีที่จะต้ องลดกำรอุดหนุนลงเท่ำนัน้ 64
ผุ้เขียนขอสรุปเพื่อควำมเข้ ำใจว่ำ เมื่อมีกำรจัดทำ AOA ขึ ้นมำได้ มีกำรกำหนดขอบเขตกำรใช้ กำร
อุดหนุนกำรส่งออกของประเทศสมำชิกไว้ 5 ประกำรคือ
(1) จะใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกได้ เฉพำะต่อสินค้ ำเกษตรที่ได้ ระบุไว้ ในตำรำงข้ อผูกพันของตนและ
ภำยในระดับกำรลดลงของกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำมที่ระบุไว้ นนด้
ั ้ วย
(2) จะใช้ มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกในส่วนที่เกินกว่ำปริ มำณสินค้ ำเกษตรที่ได้ รับกำรอุดหนุน
และเกินกว่ำจำนวนเงินที่ระบุไว้ ในตำรำงข้ อผูกพันได้ ตอ่ เมื่อเป็ นกรณี “downstream flexibility” ตำมที่ระบุ
ไว้ ในมำตรำ 9.2 (b)65 เท่ำนัน้

64

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎเกณฑ์ การค้ าสินค้ าเกษตรภายใต้ GATT และ องค์ การ
การค้ าโลก (WTO), สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2559
65
ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5 ของช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณี ในปี ใดๆ ก็ตำม ประเทศสมำชิกอำจให้ กำรอุดหนุนกำร
ส่ง ออกประเภทที่ ร ะบุไว้ ในมำตรำ 9 วรรค 1 หรื อ Listed Export Subsidy แก่ สิน ค้ ำเกษตรหรื อ กลุ่มสิน ค้ ำเกษตร ใน
ปริ มำณที่เกินกว่ำระดับกำรอุดหนุนที่ผกู พันไว้ ในแต่ละปี ตำมที่ปรำกฏใน Part IV ของตำรำงสิทธิประโยชน์ของตนได้ โดยมี
เงื่อนไขว่ำ
(1) จำนวนเงินสะสม (cumulative amounts) ของจำนวนเงินที่ใช้ ในกำรอุดหนุนดังกล่ำวที่นบั จำกเวลำที่เริ่ มมี
กำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณีจนถึงปี ที่จะใช้ ข้อยกเว้ น “Downstream Flexibility” จะต้ องมีจำนวนไม่เกินไปกว่ำจำนวนเงิน
สะสมที่เป็ นผลมำจำกกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้ วนต่อระดับข้ อผูกพันเกี่ยวกับกำรใช้ เงินอุดหนุนในแต่ละปี ตำมที่ระบุไว้ ใน
ตำรำงสิทธิประโยชน์ของประเทศสมำชิกนัน้ ซึ่งจำนวนเงินสะสมดังกล่ำวในส่วนที่เกินมำนันจะต้
้
องมีจำนวนไม่เกินกว่ำ
ร้ อยละ 3 ของระดับกำรอุดหนุนที่กำหนดไว้ ซึ่งคำนวณมำจำกช่วงปี ฐำน (3 per cent of the base period level of such
budgetary outlays)
(2) ปริ มำณสะสม (cumulative quantities) ของสินค้ ำเกษตรที่สง่ ออกที่ได้ รับประโยชน์จำกกำรอุดหนุนนันซึ
้ ง่ นับ
จำกเวลำที่เริ่ มมีกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณีจนถึงปี ที่จะใช้ ข้อยกเว้ น “Downstream Flexibility” จะต้ องมีปริ มำณไม่เกินไป
กว่ำปริ มำณสะสมที่เป็ นผลมำจำกกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้ วนต่อระดับข้ อผูกพันเกี่ยวกับปริ มำณกำรให้ กำรอุดหนุนใน
แต่ละปี ตำมที่ระบุไว้ ในตำรำงสิทธิประโยชน์ของประเทศสมำชิกนัน้ ซึ่งปริ มำณสะสมดังกล่ำวในส่วนที่เกินมำนันจะต้
้ องมี
จำนวนไม่เกินกว่ำร้ อยละ 1.5 ของระดับกำรอุดหนุนที่กำหนดไว้ ซึ่งคำนวณมำจำกช่วงปี ฐำน (1.5 per cent of the base
period level quantities)
45

(3) ประเทศกำลังพัฒนำจะใช้ มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA ตำมที่
กำหนดไว้ ในมำตรำ 9.4 ได้ (ปั จจุบนั ใช้ ไม่ได้ แล้ วเพรำะครบระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณีแล้ ว คือ
9 ปี นบั จำกวันที่ก่อตัง้ WTO)
(4) จะใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกในรู ปแบบอื่นใดที่นอกเหนือไปจำกรู ปแบบที่ระบุไว้ ในตำรำงข้ อ
ผูกพันของตนได้ ตอ่ เมื่อมิใช่เป็ นกำรใช้ เพื่อหลบเลี่ยงข้ อผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออกหรื อ Anticircumvention (มำตรำ 10)
(5) กำรอุดหนุนกำรส่งออกต่อสินค้ ำเกษตรอื่นใดนอกเหนือจำก (1) – (4) ถือเป็ นสิ่งที่ห้ำมกระทำ
(มำตรำ 3.3 มำตรำ 8 และมำตรำ 10)
2.4 การอุดหนุนภายในประเทศตามที่บราซิลกล่ าวหาตาม AOA ประเด็นนี ้ บรำซิลอ้ ำง
(1) มาตรา 3.2 ทีร่ ะบุวำ่ ประเทศสมำชิกต้ องไม่ให้ กำรอุดหนุนแก่ผ้ ผู ลิตภำยในประเทศในปริ มำณ
ที่เกินกว่ำระดับข้ อผูกพันที่ปรำกฏในตำรำงข้ อผูกพันของประเทศสมำชิกนัน้ (ภำยใต้ บทบัญญัติมำตรำ 6
ซึง่ ระบุกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอุดหนุนภำยในประเทศ)

(3) จำนวนเงิ นสะสมโดยรวม (the total cumulative amounts of budgetary outlays) ที่ให้ แก่สินค้ ำเกษตรที่
ส่งออกซึ่งได้ รับกำรอุดหนุน รวมทัง้ ปริ มำณสินค้ ำเกษตรที่ได้ รับกำรอุดหนุนกำรส่งออกตลอดช่วงที่มีกำรปฏิบัติตำม
พัน ธกรณี (over the entire implementation period) จะต้ อ งมี จ ำนวนและปริ ม ำณที่ ไ ม่ ม ำกไปกว่ำ ยอดรวมทัง้ หมด
(totals) ของกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้ วนต่อระดับข้ อผูกพันในแต่ละปี ตำมที่ระบุไว้ ในตำรำงสิทธิ ประโยชน์ของประเทศ
สมำชิกนัน้ ด้ วย และ
(4) ณ วันที่ครบกำหนดในกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณี จำนวนเงินที่ใช้ ในกำรอุดหนุนและปริ มำณกำรอุดหนุนที่
ประเทศสมำชิกให้ แก่สินค้ ำเกษตรที่ส่งออกจะต้ องมีจำนวนเงินไม่เกินร้ อยละ 64 และมีปริ มำณไม่เกินร้ อยละ 79 ของ
จำนวนเงินที่ใช้ และปริ มำณสินค้ ำเกษตรที่ได้ รับกำรอุดหนุน (ตำมลำดับ) ในช่วงปี ฐำน 1986-1990 และสำหรับประเทศ
กำลังพัฒนำ จำนวนเงินนันจะต้
้ องไม่เกินร้ อยละ 76 และปริ มำณนันจะต้
้ องไม่เกินร้ อยละ 86
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎเกณฑ์ การค้ าสินค้ าเกษตรภายใต้ GATT และ องค์ การ
การค้ าโลก (WTO), สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2559
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(2) มาตรา 6.3 ที่ระบุว่ำ จะถื อว่ำ ข้ อผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุนภำยในประเทศของประเทศ
สมำชิ กจะมี ควำมสอดคล้ องกับ AOA ต่อเมื่ อกำรอุดหนุนนัน้ มี ปริ ม ำณไม่เกิ นกว่ำระดับกำรอุด หนุน ที่
ประเทศสมำชิกนันผู
้ กพันไว้ ตำมข้ อผูกพันของตน (ทังในแต่
้
ละปี และข้ อผูกพันสุดท้ ำย)
เมื่อพิจำรณำมาตรา 3.2 และ มาตรา 6.3 ดังกล่ำวจะพบว่ำ กำรอุดหนุนภำยในประเทศตำมที่
บรำซิลกล่ำวหำเป็ นกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ซึ่งเป็ นกำรอุดหนุนที่ ถือว่ำเป็ นกำรบิดเบือ นทำง
กำรค้ ำอย่ำงมำก (Highly trade distortive) AOA จึงกำหนดให้ อยูภ่ ำยใต้ ข้อผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุนลง
ตำมที่ AOA กำหนดไว้ โดย AOA กำหนดให้ ลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ลงตำมมำตรำ 3 วรรค 266
มำตรำ 667 และภำคผนวก 368 ของ AOA และตำม Modalities69 โดยประเทศสมำชิกต้ องดำเนินกำรเพื่อให้
ได้ มำซึง่ สิทธิในกำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศ และลดกำรอุดหนุนภำยในประเทศของตนลง ดังนี ้
(ก) ต้ อ งระบุ ก ารอุ ด หนุ น ประเภท Amber Box ไว้ ใ นตารางข้ อ ผู ก พั น ประเทศสมำชิ ก ที่
ประสงค์จะใช้ กำรอุดหนุนประเภท Amber Box ต้ องระบุมำตรกำรประเภทดังกล่ำวไว้ ใน Section I of Part
V ของตำรำงข้ อผูกพันของตน โดยประเทศสมำชิกดังกล่ำวยังสำมำรถใช้ มำตรกำรอุดหนุนประเภทนี ้ต่อไป
ได้ แต่จ ะให้ กำรอุดหนุนแก่ผ้ ูผ ลิตภำยในประเทศตนเกิ นกว่ำปริ มำณกำรอุดหนุนที่ตนระบุไ ว้ ในตำรำง
ดังกล่ำวไม่ได้ แต่กำรอุดหนุนที่ห้ำมใช้ นี ้หมำยถึงเฉพำะกำรอุดหนุนซึง่ อยูภ่ ำยใต้ ก ำรลดลงด้ วยกำรคำนวณ
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Part II: Article 3: Incorporation of Concessions and Commitments,
2. Subject to the provisions of Article 6, a Member shall not provide support in favour of domestic producers in
excess of the commitment levels specified in Section I of Part IV of its Schedule.
67
AOA: Part IV: Article 6: Domestic Support Commitments,
1. The domestic support reduction commitments of each Member contained in Part IV of its Schedule shall
apply to all of its domestic support measures in favour of agricultural producers with the exception of domestic
measures which are not subject to reduction in terms of the criteria set out in this Article and in Annex 2 to this
Agreement. The commitments are expressed in terms of Total Aggregate Measurement of Support and "Annual
and Final Bound Commitment Levels".
68
AOA: ANNEX 3: DOMESTIC SUPPORT: CALCULATION OF AGGREGATE MEASUREMENT OF
SUPPORT,
69
MTN. GNG/ MA/ W/ 24 20 December 1993 Distribution Special (UR-93-0250) Original: English Negotiating
Group on Market Access,
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โดย Current Total AMS เท่ำ นัน้ หมำยควำมว่ำ หำกเป็ น กำรอุด หนุน ที่ ไ ม่ถูก บัง คับ ให้ ต้ อ งลดลงแล้ ว
ประเทศสมำชิกก็ยังคงสำมำรถใช้ กำรอุดหนุนประเภทนัน้ ได้ อยู่ โดยการอุดหนุนประเภทที ่ AOA ไม่ ได้
กาหนดให้ต้องลดการอุดหนุนลงคื อ การอุดหนุนประเภท Blue Box และ Green Box ดัง นั้น ประเทศ
สมาชิ กยังคงสามารถใช้การอุดหนุนประเภท Blue Box และ Green Box ต่อไปได้ เพียงแต่ว่าหากใช้แล้ว
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ประเทศสมาชิ กอื ่นอาจมี การดาเนิ นการตามกระบวนการที ่ AOA กาหนดไว้คือ
การใช้มาตรการตอบโต้ทีเ่ รี ยกว่า CVD หรื อการใช้กระบวนการระงับข้อพิ พาท (ดูข้อ 3)
(ข) ต้ องลดการอุดหนุนประเภท Amber Box ลงในอัตราและภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้
ข้ อ 1 ข้ อ 8 และข้ อ 15 ของ Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments under
the Reform Programme กำหนดให้ ลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ลง ตำมอัตรำและระยะเวลำที่
ระบุไว้ 70 ซึ่งปั จจุบนั ไทยมีข้อผูกพันที่จะให้ กำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตรภำยในประเทศในส่วนที่ถือเป็ นกำร
บิดเบือนตลำดภำยในประเทศคือรำยกำรใน Amber Box สำหรับสินค้ ำเกษตรทังหมด
้
(AMS) รวมกันได้ ไม่
เกินปี ละ 19,028 ล้ านบาท
2.5 การอุดหนุนที่ห้ามกระทาตามที่บราซิลกล่ าวหาตาม SCM ประเด็นนี ้ บรำซิลอ้ ำง
(1) มาตรา 3.1 (a) ซึ่ง ห้ ำมมิ ให้ มี กำรใช้ กำรอุดหนุนโดยมี เงื่ อนไขให้ ส่ง ออกหรื อ XR (Export
Requirements) ยกเว้ นจะเป็ นกำรดำเนินกำรตำม AOA
(2) มาตรา 3.2 ที่ห้ำมมิให้ ประเทศสมำชิกให้ หรื อคงไว้ ซึ่งกำรอุดหนุนที่เป็ นกำรอุดหนุน โดยมี
เงื่อนไขให้ สง่ ออกตำมมำตรำ 3.1 [ทัง้ (a) และ (b)]
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ข้ อมูลจำก WTO (2003c) http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm
Developed
Developing
countries
countries
6 years: 1995-2000
10 years: 1995-2004
Domestic support
total AMS cuts for sector (base period: 1986-88)
-20%
-13%
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(3) มาตรา 5 (c) ซึ่งห้ ำมมิให้ ประเทศสมำชิกใช้ มำตรกำรอุดหนุนตำมที่ระบุไว้ ในมำตรำ 1 ใน
ลักษณะก่อให้ เกิดควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรงซึง่ ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่น
(4) มาตรา 6.3 ซึง่ เป็ นกำรอธิบำยคำว่ำ “ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรง” ตำมมำตรำ 5 (c)
โดยข้ อกล่ำวหำของบรำซิลข้ ำงต้ น มีหลักกฎหมำยของ WTO ดังนี ้
2.5.1 การอุ ด หนุ น ที่ ห้ า มกระท า (PROHIBITED SUBSIDIES) ตามมาตรา 3.1 (a) และ
มาตรา 3.2 กำรอุดหนุนประเภทนี ้ระบุอยู่ในมำตรำ 371 ของ SCM แบ่งออกเป็ น 2 กรณีคือกำรอุดหนุนโดย
มีเงื่ อนไขให้ ส่งออกหรื อ XR (Export Requirements) และกำรบังคับใช้ ชิน้ ส่วนภำยในประเทศหรื อ LCR
(Local Content Requirements) แต่กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ปรำกฏอยู่ในข้ อกล่ำวหำของบรำซิลมีเรื่ อง
เดียวคือ การอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขให้ ส่งออก ซึง่ หมำยถึงกำรอุดหนุนที่ให้ แก่กำรส่งออกไม่วำ่ โดยนิตินยั
หรื อโดยพฤตินยั และไม่ว่ำจะเป็ นกำรอุดหนุนที่ให้ แก่กำรส่งออกทังหมดหรื
้
อกำรกำหนดให้ กำรส่งออกเป็ น
เงื่ อนไขประกำรหนึ่งของกำรให้ กำรอุดหนุน หรื อไม่ว่ำจะมีเงื่ อนไขประกำรใดก็ตำมที่ให้ เพื่อกำรส่งออก
รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำมที่ปรำกฏในภำคผนวก 1 ของควำมตกลง SCM ด้ วย (Illustrative List of
export subsidies in Annex I) ซึ่งมีอยู่ 11 ประเภท (ผู้เขี ยนไม่ นาเสนอรายละเอี ยดของ Annex I ณ ที ่นี้
เพราะในข้อ 2.1 ที ่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วว่า สิ นค้าอ้อยและน้ าตาลทรายเป็ นสิ นค้าที ่อยู่ภายใต้พนั ธกรณี
ของ AOA จึ งไม่ต้องพิ จารณาเรื ่องนี ้ภายใต้ SCM รวมทัง้ ข้อ (1) ข้างต้นก็ระบุอย่างชัดเจนว่า การอุดหนุน
การส่งออกเป็ นกรณี ทีก่ ระทาได้ หากเป็ นไปตาม AOA)
เหตุที่ SCM ห้ ำมมิให้ มีกำรใช้ กำรอุดหนุนประเภทนี ้เนื่องจำกเป็ นกำรอุดหนุนที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อกำรค้ ำ (directly affect trade) และมีผลเป็ นกำรบิดเบือนทำงกำรค้ ำ (trade distortion) และมีควำม
เป็ นไปได้ อย่ำงมำกที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่น
อย่ำงไรก็ ตำม ตอนท้ ำยของมำตรำ 3.1 (a) ได้ บัญญัติไ ว้ ว่ำ กำรห้ ำมใช้ ม ำตรกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกตำม SCM นี ้ไม่รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำม AOA หมำยควำมว่ำ หำกเป็ นกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกที่เป็ นไปตำม AOA ก็สำมำรถใช้ ได้ ตอ่ ไป (ดูข้อ 2.3)
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2.5.2 การห้ า มมิ ใ ห้ ป ระเทศสมาชิ ก ใช้ ม าตรการอุ ด หนุ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 1 ใน
ลักษณะก่ อให้ เกิดความเสื่อมสิทธิอย่ างร้ ายแรงซึ่งผลประโยชน์ ของประเทศสมาชิกอื่นตามมาตรา
5 (c) ตามความหมายของ “ความเสื่อมสิทธิอย่ างร้ ายแรง” ที่ระบุไว้ ในมาตรา 6.3 เมื่อพิจำรณำข้ อ
กล่ำวหำของบรำซิลสำมำรถสรุปได้ ว่ำ ประเทศสมำชิกสำมำรถใช้ มำตรกำรอุดหนุนตำมคำนิยำมที่ระบุใน
มำตรำ 1 ได้ เพียงแต่มำตรำ 5 (c) ระบุว่ำจะใช้ มำตรกำรนันในลั
้ กษณะที่ก่ อให้ เกิดควำมเสื่อมสิทธิอย่ำง
ร้ ำยแรงซึง่ ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่นไม่ได้ โดยมำตรำ 6.3 ได้ อธิบำยควำมหมำยของ “ควำมเสื่อม
สิทธิอย่ำงร้ ำยแรง” ไว้ โดยสำระสำคัญของกรณีนี ้ มีดงั นี ้
(1) มาตรา 1.1 ของ SCM ได้ ให้ คำนิยำมของกำรอุดหนุนไว้ ว่ำ จะถื อว่ามี การอุดหนุนเกิ ดขึ้ นเมื ่อ
1) มี การให้ความช่วยเหลื อทางการเงิ นโดยรัฐ หรื อ 2) มี การให้การสนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา ไม่
ว่าในรู ปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมเพือ่ เพิ่ มการส่งออกสิ นค้าใด หรื อลดการนาเข้าสิ นค้าใด และมี
ผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการช่วยเหลื อนัน้ (ดูรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในข้อ 2.2 ทีผ่ ่านมา) และมาตรา 1.2 ระบุว่ำ
กำรให้ กำรอุดหนุนตำมมำตรำ 1.1 นีจ้ ะตกอยู่ภำยใต้ บทบัญญัติเรื่ องกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ (Part II:
Prohibited Subsidies) หรื อกำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ ได้ (Part III: Actionable Subsidies) หรื อกำรใช้
มำตรกำรตอบโต้ หรื อ CVD (Part V: Countervailing Measures) ต่อเมื่อเป็ นกำรอุดหนุนที่เป็ นกำรให้ โดย
เฉพำะเจำะจง (Specificity) ตำมที่ ระบุอยู่ในมำตรำ 2 เท่ำนัน้ หมำยควำมว่ำ หำกประเทศสมำชิ กใช้
มำตรกำรอุดหนุนที่เป็ นกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจง (ซึ่ง Prohibited Subsidies หรื อกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ
ถือเป็ นกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจง) ประเทศสมำชิกนันอำจถู
้
กใช้ มำตรกำรตอบโต้ ตำม Part III: Actionable
Subsidies (กำรอธิ บำยควำมหมำยของ Adverse Effects / Serious Prejudice / Remedies) และตำม
Part V: Countervailing Measures (กระบวนกำรเปิ ดกำรไต่สวนเพื่อกำรเก็บอำกรตอบโต้ หรื อ CVD และ
กำรเก็บ CVD) ได้
นอกจำกนัน้ ยังมีคำสำคัญที่ควรทำควำมเข้ ำใจตำมเนื ้อหำข้ ำงต้ นอยู่ 2 คำคือ “มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์
จำกกำรช่วยเหลือ” และ “กำรให้ กำรอุดหนุนโดยเฉพำะเจำะจง”
(1.1) ประโยชน์ ท่ ีได้ รับ (Conferred Benefit) ถือเป็ นเงื่อนไขสำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรพิจำรณำว่ำ
รัฐให้ กำรอุดหนุนต่อเอกชนหรื อไม่ เพรำะเพียงแต่รัฐให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียวซึ่งถือ
เป็ น “ต้ นทุน” อย่ำงหนึง่ ของรัฐ (cost to government) หรื อรัฐให้ กำรสนับสนุนด้ ำนรำยได้ หรื อด้ ำนรำคำ ไม่
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ว่ำในรูปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเพื่อเพิ่มกำรส่ งออกสินค้ ำใด หรื อลดกำรนำเข้ ำสินค้ ำใด แต่
หำกไม่มีผ้ ใู ดได้ รับประโยชน์จำกกำรนันก็
้ ไม่อำจถือได้ ว่ำ มีกำรให้ กำรอุดหนุนโดยรัฐ ซึ่งหลักกำรเช่นนี ้ได้ มี
กำรยืนยันโดยคำตัดสินในคดี Canada-Aircraft ซึ่งองค์กรอุทธรณ์ตดั สินว่ำ กำรให้ กำรอุดหนุนตำมมำตรำ
1.1 ของควำมตกลง SCM นันจะให้
้
ควำมสำคัญกับกำรที่มีผ้ รู ับประโยชน์ด้วย และประโยชน์ที่ได้ รับนันจะ
้
ถื อว่ำมี อยู่ก็ต่อเมื่ อผู้รับได้ รับแล้ วทำให้ เ ขำ “ดีขึน้ ” กว่ำกรณี ที่ไ ม่ไ ด้ รับประโยชน์ นัน้ และกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือฯ ก็ต้องเป็ นกำรให้ ควำมช่วยเหลือฯ ที่ผ้ รู ับนันได้
้ รับควำมช่วยเหลือ ที ่มีเงื ่อนไข (terms) ของการ
ให้ความช่วยเหลื อฯ ดี กว่าเงื อ่ นไขอื น่ ของความช่วยเหลื อฯ ซึ่ งให้แก่ผรู้ ับที อ่ ยู่ตลาดนัน้ (marketplace)72
อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 14 ของ SCM ก็ได้ กำหนดแนวทำงกำรคำนวณประโยชน์ ที่ไ ด้ รับไว้ เพื่อ
พิจำรณำว่ำ ผู้รับได้ ประโยชน์หรื อไม่ ซึ่งหำกผู้รับได้ ประโยชน์ ก็อำจถูกเก็บอำกรตอบโต้ หรื อ CVD ตำม
Part V ได้ ดังนี73้
(ก) กำรร่วมลงทุนโดยรัฐบำลไม่ถือเป็ นกำรให้ ประโยชน์ เว้ นแต่กำรลงทุนนันไม่
้ สอดคล้องกับการ
ปฏิ บตั ิ ตามปกติ ของภาคเอกชนในประเทศแหล่งกาเนิ ดหรื อประเทศผูส้ ่งออก
(ข) กำรให้ เงินกู้ไม่ถือเป็ นกำรให้ ประโยชน์ เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจานวนทรัพย์สินที ่ผกู้ ู้ต้องให้ใน
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Appellate Body Report, Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft (Canada – Aircraft),
WT/DS70/AB/R, para. 154.: … Accordingly, we believe that Canada’s argument that “cost to government” is
one way of conceiving of “benefit” is at odds with the ordinary meaning of Article 1.1(b), which focuses on the
recipient and not on the government providing the “financial contribution”.
and para. 157: We also believe that the word “ benefit” , as used in Article 1. 1( b) , implies some kind of
comparison. This must be so, for there can be no “benefit” to the recipient unless the “financial contribution”
makes the recipient “better off” than it would otherwise have been, absent that contribution. In our view, the
marketplace provides an appropriate basis for comparison in determining whether a “ benefit” has been
“conferred”, because the trade-distorting potential of a “financial contribution” can be identified by determining
whether the recipient has received a “financial contribution” on terms more favourable than those available to
the recipient in the market.
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คำแปลอ้ ำงอิงมำจำกมำตรำ 69 ของพระรำชบัญญัติกำรตอบโต้ กำรทุม่ ตลำดและกำรอุดหนุนซึง่ สินค้ ำจำกต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2542
SCM: Article 14: Calculation of the Amount of a Subsidy in Terms of the Benefit to the Recipient
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การกู้ยืมจากรัฐบาลกับการกู้ยืมทางพาณิ ชย์ ที่เปรี ยบเที ยบกันได้ในตลาด ในกรณีนี ้ประโยชน์ที่ได้ รับคือ
ส่วนต่ำงของจำนวนดังกล่ำว
(ค) กำรค ้ำประกันเงินกู้ไม่ถือเป็ นกำรให้ ประโยชน์ เว้นแต่มีส่วนต่างระหว่างจานวนทรั พย์ สินที ่ผู้
ได้รับการค้าประกันต้องให้ระหว่างการค้าประกันโดยรัฐบาลกับการค้าประกันโดยเอกชนในทางพาณิ ชย์ ใน
กรณีนี ้ประโยชน์ที่ได้ รับคือส่วนต่ำงของจำนวนดังกล่ำว
(ง) กำรที่รัฐบำลให้ ทรัพย์สินหรื อบริ กำรหรื อกำรซื ้อสินค้ ำ ไม่ถือเป็ นกำรให้ ประโยชน์ เว้นแต่เป็ น
การให้โดยมี ค่าตอบแทนที ่น้อยกว่าอัตราที ่สมควร หรื อการซื ้อสิ นค้าที ่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราที ่สมควร
โดยอัตรำที่สมควรนี ้ให้ พิจำรณำจำกสภำพทำงกำรตลำดที่เป็ นอยูใ่ นประเทศที่ให้ ทรัพย์สินหรื อบริ กำรหรื อที่
ซื ้อสินค้ ำนันรวมถึ
้
งรำคำ คุณภำพ กำรใช้ ประโยชน์ (availability) กำรซื ้อขำยได้ (marketability) กำรขนส่ง
หรื อเงื่อนไขอื่นใดเกี่ยวกับกำรซื ้อขำย
(1.2) การให้ การอุดหนุนโดยเฉพาะเจาะจง มีอยู่ 4 กรณีคือ74
- กำรให้ แก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ (Enterprise-specificity) หมำยควำมว่ำ รัฐกำหนด
เป้ำหมำยที่จะให้ แก่บริษัทใดบริษัทหนึง่ หรื อหลำยบริ ษัทเป็ นกำรเฉพำะ
- กำรให้ แก่อตุ สำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ (Industry-specificity) หมำยควำมว่ำ
รัฐกำหนดเป้ำหมำยที่จะให้ แก่ภำคอุตสำหกรรมใด (sector or sectors) เป็ นกำรเฉพำะ
- กำรให้ ภมู ิภำคใดเป็ นกำรเฉพำะ (Regional-specificity) หมำยควำมว่ำ รัฐกำหนดเป้ำหมำยที่จะ
ให้ แก่ผ้ ผู ลิตในภูมิภำคใด (specified parts of its territory) เป็ นกำรเฉพำะ
- กำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ (Prohibited) คือ กำรที่รัฐกำหนดเป้ำหมำยที่จะให้ แก่สินค้ ำส่งออกหรื อ
สินค้ ำใดที่ใช้ วตั ถุดบิ ภำยในประเทศเป็ นกำรเฉพำะ
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There are four types of “specificity” within the meaning of the SCM Agreement:
- Enterprise-specificity. A government targets a particular company or companies for subsidization;
- Industry-specificity. A government targets a particular sector or sectors for subsidization.
- Regional specificity. A government targets producers in specified parts of its territory for subsidization.
- Prohibited subsidies. A government targets export goods or goods using domestic inputs for subsidization.
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โดยกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจงนี ้จะรวมถึงทังกำรให้
้
โดยนิตินยั และกำรให้ โดยพฤตินยั ด้ วย
(ก) การให้ โดยเฉพาะเจาะจงโดยนิตินัย (De jure) คือ กำรอุดหนุนที่ให้ โดยกำหนดภำคธุรกิจ
(อุตสำหกรรม) หรื อภูมิภำค ที่จะได้ รับกำรอุดหนุน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรกำหนดโดยหน่วยงำนผู้ให้ (granting
authority) หรื อโดยบทบัญญัติกฎหมำย (legislation) ถือว่ำ เป็ นกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจงโดยนิตินยั 75 แต่
มำตรำ 2.1 (b)76 ระบุว่ำ หากหน่วยงานหรื อตัวบทกฎหมายนัน้ กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อเงื ่อนไข (objective
criteria or conditions) เกี ่ยวกับคุณสมบัติ (eligibility) และจานวน (amount) ของผูท้ ี จ่ ะได้รับการอุดหนุน
ไว้ ถื อว่า มิ ใช่การให้โดยเฉพาะเจาะจง แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดงั นี ้
(ก.1) หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขนันได้
้ ระบุไว้ อย่ำงชัดแจ้ งในกฎหมำย กฎระเบียบ หรื อเอกสำรรำชกำร
อื่นใด ในลักษณะที่สำมำรถตรวจสอบได้ โดยง่ำย
(ก.2) หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขนันต้
้ องเป็ นกลำง (neutral) ไม่มีกำรให้ สิทธิพิเศษ (favor) แก่ธุรกิจใด
เป็ นกำรเฉพำะ และมีควำมสมเหตุผลทำงเศรษฐกิจและบังคับใช้ ในลักษณะแนวนอน (Horizontal) เช่น
จำนวนลูกจ้ ำง หรื อขนำดของธุรกิจ
(ก.3) เมื่อมีผ้ ูที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดไว้ นนั ้ ผู้นนั ้ ต้ องได้ รับกำรอุดหนุนเลย (automatic)
และต้ องมีกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด
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SCM: Article 2: Specificity
2.1 In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is specific to an enterprise
or industry or group of enterprises or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises") within
the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:
(a) Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly
limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.
76
SCM: Article 2.1 (b):
Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, establishes
objective criteria or conditions governing the eligibility for, and the amount of, a subsidy, specificity shall not
exist, provided that the eligibility is automatic and that such criteria and conditions are strictly adhered to. The
criteria or conditions must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be
capable of verification.
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(ข) การให้ โดยเฉพาะเจาะจงโดยพฤตินัย (De Facto) เป็ นกรณีที่เมื่อพิจำรณำโดยเบื ้องต้ นจะ
เป็ นกำรให้ ที่ไม่เฉพำะเจำะจง แต่เมื่อพิจำรณำจำกควำมเป็ นจริ งแล้ วพบว่ำ เป็ นกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจง
ซึ่งเป็ นกำรตรวจสอบจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและโครงกำรที่กำหนดไว้ เฉพำะธุรกิจบำงประเภท เช่น กำรให้
กำรอุดหนุนนัน้ หน่วยงำนผู้ให้ จะใช้ สิทธิในกำรพิจำรณำที่จะ “ให้ ” หรื อ “ปฏิเสธ” ด้ วยเหตุผลต่ำงๆ นำนำ ที่
เมื่อพิจำรณำแล้ วจะเห็นว่ำ เป็ นกำรเอื ้อแก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ หรื อมีค วำมโน้ มเอียงที่จะให้
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในจำนวนที่มำกกว่ำธุรกิจอื่น แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรให้ จะเป็ นกำร
เฉพำะเจำะจงโดยพฤตินัย หรื อไม่นัน้ ต้ องพิจ ำรณำถึง ควำมหลำกหลำยของกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ ที่
เกี่ ยวข้ อง (diversification of economic activities) ประกอบกับช่วงระยะเวลำที่โครงกำรนัน้ ดำเนินกำร
(length of time) ด้ วย
(2) มาตรา 5 (c) และมาตรา 6.3 ระบุ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ ให้ เ กิ ด “ความเสื่ อ มสิ ท ธิ อ ย่ า ง
ร้ ายแรง” ซึ่งผลประโยชน์ ของประเทศสมาชิกอื่น มำตรำ 5 และมำตรำ 6 อยู่ใน Part III: Actionable
Subsidies ซึ่งกล่ำวถึง “กำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ ได้ ” แต่ควำมตกลง SCM ไม่ได้ ระบุถึงประเภทกำร
อุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ ได้ ไว้ คงระบุถึงแต่ประเภทกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ (ดูข้อ 2.5.1) และประเภทการ
อุดหนุนที ่ไม่ถูกตอบโต้ (Non-Actionable)77 แต่ปัจจุบนั การอุดหนุนประเภทที ่ไม่ถูกตอบโต้นี้สิ้นผลไปแล้ว
ตัง้ แต่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่ งต้องรอผลการพิ จารณาทบทวนการอุดหนุนประเภทนี ้โดย WTO ต่อไป ทาให้
การอุดหนุนประเภทนี ้ หากกระทาจะตกอยู่ภายใต้การอุดหนุนที อ่ าจถูกตอบโต้ได้
กำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ ได้ “มิใช่สิ่งที่ต้องห้ ำมกระทำ” เพียงแต่เป็ นกำรอุดหนุนที่อำจถูกใช้
มำตรกำรตอบโต้ ไ ด้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรตอบโต้ ตำมกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทแบบพหุภ ำคี (Multilateral
dispute settlement) หรื อกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ แบบ CVD ซึ่งเป็ นมำตรกำรฝ่ ำยเดียวตำมที่กำหนดไว้ ใน
SCM โดยจะตอบโต้ ได้ ในกรณีที่กำรอุดหนุนนี ้ก่อให้ เกิดผลเสียหำยต่อผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่น
ของ WTO ซึ่งมำตรำ 5 ของ SCM กำหนดว่ำ ก่อนที่ประเทศผู้นำเข้ ำจะใช้ มำตรกำรตอบโต้ คือเก็บอำกร
ตอบโต้ ก ำรอุด หนุน หรื อ CVD นัน้ ประเทศผู้น ำเข้ ำ ต้ อ งพิ สูจ น์ ใ ห้ ไ ด้ ว่ำ กำรอุด หนุน ตำมมำตรำ 1 นัน้
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คือ กำรให้ ควำมช่วยเหลือด้ ำนกำรวิจยั กำรให้ ควำมช่วยเหลือแก่ภมู ิภำคที่เสียเปรี ยบ หรื อกำรให้ ควำมช่วยเหลือเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้ อม
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ก่อให้ เกิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี78้
(ก) ความเสียหาย (injury) ต่ ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้ นาเข้ าที่เป็ นผลมาจากการ
น าเข้ า สิ น ค้ า ที่ อุ ด หนุ น โดยควำมหมำยของควำมเสี ยหำยในกรณี นีจ้ ะเป็ นไปในทำนองเดียวกันกับ
ควำมหมำยของควำมเสียหำยตำมที่ระบุอยูใ่ นส่วนที่ 579 ของ SCM
(ข) การทาให้ เสียไปหรื อทาให้ เสื่อมสิทธิ (Nullification or impairment) ซึ่งผลประโยชน์ ท่ ี
ประเทศสมาชิกได้ รับไม่ ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมภายใต้ ความตกลง GATT โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกตำมตำรำงข้ อผูกพันของแต่ละประเทศสมำชิกตำมที่ระบุไว้ ในมำตรำ 2
ของ GATT และควำมหมำยของกำรทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสื่อมสิทธิซึ่งผลประโยชน์ ฯ จะมีควำมหมำย
เช่นเดียวกันกับกรณีตำ่ งๆ ของบทบัญญัติ GATT ที่มีกำรใช้ ถ้อยคำนี ้ และกำรพิสจู น์ถึงควำมมีอยู่ของกำร
ทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสื่อมสิทธิซึ่งผลประโยชน์ฯ ก็จะเป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิของกำรบังคับใช้ บทบัญญัติ
GATT ที่มีกำรใช้ ถ้อยคำนี ้เช่นกัน80 ที่ผำ่ นมำ กำรทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสื่อมสิทธิซงึ่ ผลประโยชน์ฯ มักจะถือ
ว่ำมีอยูใ่ นกรณีที่มีกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ ำแล้ วปรำกฏว่ำ แทนที่จะมีกำรนำเข้ ำมำกขึ ้น แต่กลับกลำยเป็ นว่ำ
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SCM: Article 5: Adverse Effects
No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse
effects to the interests of other Members, i.e.:
(a) injury to the domestic industry of another Member;
(b) nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members under GATT 1994 in
particular the benefits of concessions bound under Article II of GATT 1994;
(c) serious prejudice to the interests of another Member.
This Article does not apply to subsidies maintained on agricultural products as provided in Article 13 of the
Agreement on Agriculture.
79
Footnote 11 of SCM Agreement:
The term "injury to the domestic industry" is used here in the same sense as it is used in Part V.
PART V: COUNTERVAILING MEASURES: Article 10: Application of Article VI of GATT 1994
80
Footnote 12 of SCM Agreement:
The term "nullification or impairment" is used in this Agreement in the same sense as it is used in the relevant
provisions of GATT 1994, and the existence of such nullification or impairment shall be established in
accordance with the practice of application of these provisions.
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มีกำรตัดรำคำโดยสินค้ ำนำเข้ ำที่มีกำรอุดหนุน ทำให้ ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกเสียไปหรื อทำให้ เสื่อม
สิทธิไป
อย่ำงไรก็ตำม กรณี นีเ้ ป็ นกรณี ทั่วไปซึ่ง ประเทศสมำชิ กทัง้ หลำยสำมำรถใช้ สิทธิ ไ ด้ อยู่แล้ ว ตำม
กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO หำกพิสจู น์ได้ เช่นนี ้ (แต่ปรำกฏว่ำยังไม่เคยมีกำรนำกรณีนี ้มำใช้ เลยข้ อมูลถึงปี 2560)
(ค) ความเสื่อมสิทธิอย่ างร้ ายแรง (Serious prejudice) ซึ่งผลประโยชน์ ของประเทศสมาชิก
อื่น ควำมหมำยของควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรงจะเป็ นไปตำมแนวทำงของวรรค 1 ของมำตรำ 16 ของ
GATT 199481 โดยมำตรำ 6 ของ SCM82 ระบุว่ำ หำกเกิดกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี ้ถือว่ำ มีควำมเสื่อม
สิทธิอย่ำงร้ ำยแรงซึ่งผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกแล้ ว โดยไม่ ต้องพิสจู น์อะไรอีก และประเทศผู้นำเข้ ำ
สำมำรถดำเนินกำรเพื่อใช้ มำตรกำรตอบโต้ ได้ เช่น กำรอุดหนุนเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของรำคำสินค้ ำ (total ad
valorem subsidization) กำรอุดหนุนที่ให้ เพื่อชดเชยควำมสูญเสียจำกกำรดำเนินงำน (operating losses)
ของอุตสำหกรรม กำรอุดหนุนที่ใ ห้ แก่ธุ รกิจเพื่ อชดเชยควำมสูญเสี ยที่ เป็ นผลมำจำกำรดำเนินกำรของ
วิสำหกิจ เช่น สินค้ ำทุน (Capital Equipment) ที่มีกำรนำเข้ ำมำเพียงครัง้ เดียว (มิใช่ recurrent) แต่นำมำใช้
เป็ นระยะเวลำนำน เช่น 15 ปี ดังนัน้ ประโยชน์ที่ได้ รับจึงต้ องมีกำรจัดสรร (allocation) ตำมระยะเวลำที่ใช้
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Footnote 13 of SCM Agreement:
The term "serious prejudice to the interests of another Member" is used in this Agreement in the same sense as
it is used in paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, and includes threat of serious prejudice
82
SCM: Article 6: Serious Prejudice
6.1 Serious prejudice in the sense of paragraph (c) of Article 5 shall be deemed to exist in the case of:
(a) the total ad valorem subsidization of a product exceeding 5 per cent;
(b) subsidies to cover operating losses sustained by an industry;
(c) subsidies to cover operating losses sustained by an enterprise, other than one-time measures
which are non-recurrent and cannot be repeated for that enterprise and which are given merely to provide time
for the development of long-term solutions and to avoid acute social problems;
(d) direct forgiveness of debt, i.e. forgiveness of government-held debt, and grants to cover debt
repayment.
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ประโยชน์จริง (useful life)83 หรื อกำรยกหนี ้ให้ โดยตรง
อย่ำงไรก็ตำม กำรอุดหนุนต่ำงๆ ข้ ำงต้ นต้ องก่อให้ เกิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย จึงจะถือ
ว่ำมีควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรงซึง่ ผลประโยชน์ของประเทศสมำชิก คือ84
(ค.1) มี ก ำรเข้ ำมำแทนที่ ห รื อ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ กำรน ำเข้ ำสิ น ค้ ำชนิ ด เดี ย วกั น มำยัง ตลำด
ภำยในประเทศที่ให้ กำรอุดหนุน
(ค.2) มีกำรเข้ ำมำแทนที่หรื อเป็ นอุปสรรคต่อกำรส่งออกสินค้ ำชนิดเดียวกันจำกประเทศที่สำม (the
exports of a like product of another Member from a third country market)
(ค.3) มีกำรตัดรำคำอย่ำงชัดเจนโดยสินค้ ำที่ได้ รับกำรอุดหนุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำสินค้ ำชนิด
เดียวกันในตลำดเดียวกัน หรื อมีกำรกดรำคำอย่ำงแจ้ งชัด หรื อ หรื อทำให้ สินค้ ำชนิดเดียวกันมียอดขำย
ลดลงในตลำดเดียวกัน
(ค.4) สินค้ ำที่ได้ รับกำรอุดหนุนมีส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสินค้ ำขั น้ ปฐมหรื อ
สินค้ ำโภคภัณฑ์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่วนแบ่งตลำดโดยเฉลี่ยในสำมปี ที่ผ่ำนมำก่อนหน้ ำนัน้ และส่วนที่
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ข้ อแนะนำสำหรับธุรกิจคือ ต้ องมีกำรเก็บรักษำข้ อมูลไว้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ (keep record)
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Article 6: Serious Prejudice, 6.3 Serious prejudice in the sense of paragraph (c) of Article 5 may
arise in any case where one or several of the following apply:
(a) the effect of the subsidy is to displace or impede the imports of a like product of another Member
into the market of the subsidizing Member;
(b) the effect of the subsidy is to displace or impede the exports of a like product of another Member
from a third country market;
(c) the effect of the subsidy is a significant price undercutting by the subsidized product as compared
with the price of a like product of another Member in the same market or significant price suppression, price
depression or lost sales in the same market;
(d) the effect of the subsidy is an increase in the world market share of the subsidizing Member in a
particular subsidized primary product or commodity(17) as compared to the average share it had during the
previous period of three years and this increase follows a consistent trend over a period when subsidies have
been granted.
(17) Unless other multilaterally agreed specific rules apply to the trade in the product or commodity in question
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เพิ่มขึ ้นนี ้มีแนวโน้ มคงที่ตลอดช่วงเวลำที่มีกำรอุดหนุน
กรณีข้อ (ข) และข้ อ (ค) เป็ นกรณีที่กำรให้ กำรอุดหนุนของประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง
อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผู้ส่งออกที ่เป็ นคู่แข่ งขันซึ่ งส่งสิ นค้าไปยังตลาดของประเทศที ่สามซึ่งเป็ น
ตลำดที่ประเทศที่ทำกำรอุดหนุนก็สง่ ไปออกไปเช่นกัน หรื ออำจเป็ นกรณีที่ประเทศสมำชิกอื่นที่เป็ นผู้ส่งออก
ได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถแข่งขันได้ ในตลำดของประเทศที่ทำกำรอุดหนุนนันเอง
้
กำรพิสูจน์ถึงผลเสียหำยข้ ำงต้ นนี ถ้ ื อเป็ นภำระที่หนักพอควรส ำหรั บประเทศผู้ร้องที่ ต้องกำรใช้
มำตรกำรตอบโต้ เพรำะต้ องพิสจู น์ให้ ได้ ว่ำผลเสียหำยนี ้เป็ นผลมำจำกกำรที่ประเทศสมำชิกให้ กำรอุดหนุน
ซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อเท็จจริ งต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้ ในกำรพิสจู น์จะมีควำมซับ ซ้ อนยุ่งยำกพอควร และหำกมีกำร
ฟ้องร้ องว่ำประเทศสมำชิกรำยใดให้ กำรอุดหนุนและก่อให้ เกิดผลเสียหำยดังกล่ำว ประเทศที่ทำกำรอุดหนุน
ต้ องยกเลิกกำรอุดหนุนนันไปหรื
้
อเยียวยำผลเสียหำยนี ้ที่เกิดขึ ้น และหำกอุตสำหกรรมภำยในประเทศผู้
นำเข้ ำได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรนำเข้ ำสินค้ ำที่ อุดหนุน ประเทศผู้นำเข้ ำก็สำมำรถเปิ ดกำรไต่สวนเพื่อใช้
มำตรกำรตอบโต้ หรื อ CVD ได้ อย่ำงไรก็ตำม แม้ SCM จะเปิ ดโอกำสให้ ประเทศที่ได้ รับควำมเสียหำยใช้
มำตรกำรตอบโต้ กำรอุดหนุนหรื อ CVD ต่อประเทศที่ใช้ มำตรกำรนันได้
้ แต่ก็ไม่ตดั สิทธิประเทศที่ได้ รับควำม
เสียหำยนันน
้ ำเรื่ องดังกล่ำวเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทตำมมำตรำ 7 ของ SCM85 เพื่อเยียวยำควำม
เสียหำยที่ได้ รับ แทนที่จะใช้ วิธีกำรที่เป็ นมำตรกำรฝ่ ำยเดียวแบบ CVD

3. ผลของการใช้ มาตรการอุดหนุนทัง้ ที่มีความสอดคล้ อง/ไม่ สอดคล้ องกับ AOA และ SCM หลัก
กฎหมำยของ WTO ที่สำคัญประกำรหนึ่ งในเรื่ องผลของกำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนทัง้ กำรอุดหนุนภำยใน
ประเทศและกำรอุดหนุนกำรส่งออก ทังที
้ ่มีควำมสอดคล้ องและไม่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA และ SCM ก็
คือ แม้ ประเทศสมำชิกจะใช้ มำตรกำรที่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA และ SCM ประเทศสมำชิกอื่นที่เป็ นผู้
น ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ กำรอุ ด หนุน ก็ อ ำจใช้ ม ำตรกำรตอบโต้ ห รื อ CVD ต่อ สิ น ค้ ำ นัน้ ได้ ห ำกได้ ด ำเนิ น
กระบวนกำรไต่สวนตำมกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ใน SCM (มำตรำ 10 – มำตรำ 23) หรื อ ประเทศสมำชิกอื่นที่
สำมำรถพิ สูจ น์ ไ ด้ ว่ ำ ตนเป็ น ผู้ไ ด้ รั บ ควำมเสี ย หำยจำกกำรอุด หนุน ดัง กล่ ำ วก็ ส ำมำรถน ำเรื่ อ งเข้ ำสู่
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AOA: Article 7: Remedies
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กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทตำมมำตรำ 4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM (ดูข้อ 7.) ได้
เหตุผลประกำรหนึ่งที่ทงั ้ AOA และ SCM กำหนดให้ ประเทศสมำชิกอื่นสำมำรถใช้ มำตรกำร CVD
หรื อนำเรื่ องกำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO ได้ แม้ ประเทศสมำชิกจะใช้
มำตรกำรที่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA และ SCM ก็ตำม ก็เพรำะว่ำกำรอุดหนุนถื อเป็ น “กำรปฏิบตั ิทำง
กำรค้ ำที่ไม่เป็ นธรรม” หรื อ “Unfair Trade Practices” ซึ่งกำรใช้ มำตรกำร CVD คือกำรทำให้ กำรอุดหนุนที่
เป็ นกำรค้ ำที่ไม่เป็ นธรรมกลับมำเป็ นกำรค้ ำที่เป็ นธรรมด้ วยกำรเก็บอำกรตอบโต้ หรื อ CVD ซึ่งเก็บได้ ไม่เกิน
ส่วนเหลื่อมกำรอุดหนุนหรื อ Margin of Subsidy (ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำสินค้ ำนันที
้ ่ได้ รับกำรอุดหนุน กับ
กรณีที่ไม่ได้ รับกำรอุดหนุน) หรื อกำรนำเรื่ องกำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนของประเทศสมำชิกเข้ ำสู่กระบวนกำร
ระงับข้ อพิพำทตำมมำตรำ 4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM ก็เป็ นเพียงแนวทำงในกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่
ประเทศสมำชิกอื่นนันได้
้ รับจำก “กำรปฏิบตั ทิ ำงกำรค้ ำที่ไม่เป็ นธรรม” เท่ำนัน้
ในเรื่ องกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ กำรอุดหนุนหรื อกำรนำเรื่ องกำรอุดหนุนเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อ
พิพำทตำมมำตรำ 4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM ต่อกำรอุดหนุนที่สอดคล้ องกับ AOA ได้ นนั ้ มีประเด็นสำคัญ
ประกำรหนึง่ คือ มำตรำ 13 ของ AOA86 ได้ ระบุวำ่ มำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศที่สอดคล้ องกับมำตรำ 6
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AOA: Article 13: Due Restraint
During the implementation period, notwithstanding the provisions of GATT 1994 and the Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures (referred to in this Article as the "Subsidies Agreement"):
(a) domestic support measures that conform fully to the provisions of Annex 2 to this Agreement shall be:
(i) non-actionable subsidies for purposes of countervailing duties;
(ii) exempt from actions based on Article XVI of GATT 1994 and Part III of the Subsidies Agreement; and
(iii) exempt from actions based on non-violation nullification or impairment of the benefits of tariff concessions
accruing to another Member under Article II of GATT 1994, in the sense of paragraph 1(b) of Article XXIII of
GATT 1994;
(b) domestic support measures that conform fully to the provisions of Article 6 of this Agreement including direct
payments that conform to the requirements of paragraph 5 thereof, as reflected in each Member's Schedule,
as well as domestic support within de minimis levels and in conformity with paragraph 2 of Article 6, shall be:
(i) exempt from the imposition of countervailing duties unless a determination of injury or threat thereof is made
in accordance with Article VI of GATT 1994 and Part V of the Subsidies Agreement, and due restraint shall be
shown in initiating any countervailing duty investigations;
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(ทัง้ Amber Box และ Blue Box) และที่สอดคล้ องกับภำคผนวก 2 ของ AOA คือ Green Box รวมทังกำร
้
อุดหนุนกำรส่งออก จะได้ รับกำรยกเว้ นจำกกำรพิสูจน์ควำมเสีย หำยตำมส่วนที่ 3 (Part III: มำตรำ 5 –
มำตรำ 9) ของ SCM เพื่อนำไปสูก่ ำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ หรื อ CVD และกำรนำเรื่ องเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับ
ข้ อพิพำททัง้ ตำมมำตรำ 4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM และตำม DSU (Non Violation Complaint) เฉพำะ
ในช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณี (9 ปี นบั แต่วนั ที่จดั ตัง้ WTO ขึ ้นมำคือนับจำก 1 มกรำคม 2538)
ซึ่งเรี ยกกันว่ำ Peace Clause87 เว้ นแต่ ในช่วงเวลำดังกล่ำว ประเทศที่ต้องกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ โดยกำร
เก็บ CVD นีต้ ้ องพิสูจน์แบบ Due Restraint ให้ ได้ ถึงควำมเสียหำยหรื อกำรคุกคำมที่จะก่อให้ เกิ ด ควำม
เสียหำย ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรำกฏในมำตรำ 6 ของ GATT 1994 และ Part V ของควำมตกลง

(ii) exempt from actions based on paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994 or Articles 5 and 6 of the Subsidies
Agreement, provided that such measures do not grant support to a specific commodity in excess of that
decided during the 1992 marketing year; and
(iii) exempt from actions based on non-violation nullification or impairment of the benefits of tariff concessions
accruing to another Member under Article II of GATT 1994, in the sense of paragraph 1(b) of Article XXIII of
GATT 1994, provided that such measures do not grant support to a specific commodity in excess of that
decided during the 1992 marketing year;
( c) export subsidies that conform fully to the provisions of Part V of this Agreement, as reflected in each
Member's Schedule,
shall be:
(i) subject to countervailing duties only upon a determination of injury or threat thereof based on volume, effect
on prices, or consequent impact in accordance with Article VI of GATT 1994 and Part V of the Subsidies
Agreement, and due restraint shall be shown in initiating any countervailing duty investigations; and
(ii) exempt from actions based on Article XVI of GATT 1994 or Articles 3, 5 and 6 of the Subsidies Agreement.
87
Peace Clause ถื อ เป็ น กำรตกลงกัน แบบ “วิ น ำที สุด ท้ ำ ย” (Last minute) ระหว่ำ งสหรั ฐ ฯและ EC ใน Blair House
Accord ซึง่ ทังสหรั
้ ฐฯ และ EC ต่ำงเห็นพ้ องกันว่ำ กำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตรที่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA น่ำจะได้ รับควำม
คุ้มกัน (immune) จำกกำรที่จะถูกใช้ มำตรกำรตอบโต้ หรื อกำรร้ องขอให้ มีกำรชดเชยควำมเสียหำยต่ำงๆ เป็ นระยะเวลำ 9
ปี ,
AOA: Article 1: Definition of Terms, In this Agreement, unless the context otherwise requires:
(f) "implementation period" means the six-year period commencing in the year 1995, except that, for the
purposes of Article 13, it means the nine-year period commencing in 1995;
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SCM ก่อนที่ จ ะเปิ ดกำรไต่ส วนเพื่ อเก็ บอำกรตอบโต้ หรื อ กรณี ที่จ ะมี กำรร้ องขอให้ มี กำรชดเชยควำม
เสียหำยตำม “Non Violation Complaint” ที่ระบุไว้ ในมำตรำ 23 (b) ของ GATT ต้ องปรำกฏว่ำ กำรอุดหนุน
นันต้
้ องให้ แก่สินค้ ำชนิดชนิดหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะและต้ องอยูใ่ นระดับที่เกินกว่ำระดับกำรอุดหนุนที่ให้ ในช่วง
ปี 1992 ที่ทำกำรตลำด ดังนัน้ เมื่อในช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณี (9 ปี นับแต่วันที่จัดตัง้ WTO
ขึน้ มำคือนับจำก 1 มกรำคม 2538) ได้ สิน้ สุดลงไปแล้ ว จึงสรุ ปได้ ว่ำ กำรใช้ มำตรกำรอุดหนุนไม่ว่ำกำร
อุดหนุนภำยในประเทศและ/หรื อกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่มีควำมสอดคล้ องกับ AOA หรื อไม่ก็ตำม ประเทศ
ผู้ใช้ มำตรกำรก็ยงั อำจถูกใช้ มำตรกำร CVD กับสินค้ ำของตนที่มีกำรนำเข้ ำไปยังประเทศผู้นำเข้ ำได้ หรื อ
กำรถูกประเทศสมำชิกอื่นของ WTO ที่พิสจู น์ได้ ถึงควำมเสียหำยที่ตนได้ รับจำกมำตรกำรอุดหนุนดังกล่ำว
นำเรื่ องเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำททังตำมมำตรำ
้
4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM และตำม DSU (Non
Violation Complaint) โดยผู้เขียนจะแสดงให้ เห็นถึงแนวทำงดำเนินกำรตำมหลักกฎหมำยของ WTO ที่
เกี่ยวข้ องได้ ดังนี ้

รู ปที่ 2.1 แนวทางการดาเนินการหลักกฎหมายของ WTO
การอุดหนุนที่ขัด WTO

ถูกใช้ มาตรการ CVD หรื อ นาเรื่ องเข้ าสู่กระบวนการระงับข้ อพิพาทตาม
มาตรา 4 หรือ มาตรา 7 ของ SCM

การอุดหนุนที่ไม่ ขัด WTO
ที่มา: คณะผู้วิจยั

โดยประเด็นที่มีควำมแตกต่ำงกันใน 2 กรณีนี ้คือ
(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึง่ ใช้ มำตรกำรที่ขดั ต่อ WTO จะสันนิษฐำนว่ำประเทศ
สมำชิกอื่นได้ รับควำมเสียหำยแล้ ว ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ มำตรำ 3 วรรค 8 ของ DSU (Understanding
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on rules and procedures governing the settlement of disputes) กล่ำ วคื อ เมื่ อ มี ก ำรกระท ำที่ ขัด ต่อ
บทบัญญัติใด ๆ ภำยใต้ WTO ประเทศที่เป็ นผู้ฟ้องไม่ต้องรับภำระในกำรพิสูจน์เรื่ องกำรทำให้ เสียไปหรื อ
เสียหำยซึง่ สิทธิประโยชน์ แต่ประเทศที่ถกู ฟ้องกลับเป็ นผู้ที่มีหน้ ำที่ในกำรพิสจู น์วำ่ กำรกระทำของตนที่เป็ น
กำรขัดต่อบทบัญญัติของ WTO ไม่ได้ ก่อให้ เกิดกำรทำให้ เสียไปหรื อเสียหำยซึ่งสิทธิประโยชน์ของประเทศ
สมำชิกตำมควำมตกลงของ WTO ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมของประเทศภำคีผ้ ฟู ้อง88
(2) กรณีมำตรกำรที่ใช้ ไม่ขดั ต่อ WTO ประเทศสมำชิกผุ้นำเข้ ำสินค้ ำที่ได้ รับกำรอุดหนุนก้ อำจเปิ ด
กำรไต่สวนเพื่อเก็บ CVD ได้ หำกดำเนินกำรตำมที่ WTO กำหนดไว้ (ดูข้อ 3.1) หรื อประเทศสมำชิกอื่นอำจ
นำเรื่ องกำรอุดหนุนนี ้เข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทได้ เช่นกันโดยประเทศสมำชิกอื่นนันต้
้ องพิสจู น์ให้ ได้
ว่ำ ตนได้ รับควำมเสียหำยตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในควำมตกลงที่เกี่ยวข้ องของ WTO กล่ำวคือ มำตรำ
23 (Article XXIII) ของ GATT ได้ ร ะบุ เ งื่ อ นไขหนึ่ ง ในกำรน ำกำรกระท ำที่ ส อดคล้ องต่ อ บทบัญ ญั ติ
GATT/WTO มำฟ้องเป็ นคดีต่อ GATT/WTO ได้ ไว้ ว่ำ ประเทศสมำชิกผู้ต้องกำรยื่นฟ้องต้ องพิสูจน์ให้ ได้ ถึง
“การท าให้ เ สี ย ไปหรื อท าให้ เ สี ย หาย (Nullification or Impairment) ซึ่ ง สิ ท ธิ ประโยชน์ ข องตนตาม
GATT/WTO ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม”
ดังนัน้ จึงเห็นได้ วำ่ กำรที่ประเทศสมำชิกปฏิบตั ติ ำมพันธกรณีของ GATT/WTO ในเรื่ องกำรอุดหนุน
ก็มิใช่สิ่งที่ยืนยันว่ำ ตนจะไม่ถกู ดำเนินกำรเพื่อเก็บ CVD หรื อถูกฟ้องร้ องจำกประเทศสมำชิกอื่น ด้วยเหตุนี้
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้มาตรการอุดหนุนจึ งมิ ใช่ประเด็นสาคัญที ่จะใช้ในการพิ จารณาเรื ่องการ
เยี ยวยาความเสี ยหาย (ทัง้ การเยี ยวยาด้วยการใช้มาตรการตอบโต้หรื อการเยี ยวยาความเสี ยหายตาม
DSU) เท่ากับว่า เมื ่อมี การกระทาที ่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติใด ๆ ภายใต้ GATT/WTO ประเทศที ่เป็ นผู้
ฟ้องจะไม่ตอ้ งรับภาระในการพิ สูจน์เรื ่ องการทาให้เสี ยไปหรื อเสี ยหายซึ่ งสิ ทธิ ประโยชน์ แต่ประเทศที ถ่ ูกฟ้อง
กลับเป็ นผู้ที่มีหน้าที ่ในการพิ สูจน์ ว่า การกระทาของตนที ่ไม่ สอดคล้องกับบทบัญญัติ GATT/WTO ไม่ได้
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DSU: Article 3.8
In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action is
considered prima facie to constitute a case of nullification or impairment. This means that there is normally a
presumption that a breach of the rules has an adverse impact on other Members parties to that covered
agreement, and in such cases, it shall be up to the Member against whom the complaint has been brought to
rebut the charge.
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ก่อให้เกิ ดการทาให้เสี ยไปหรื อเสี ยหายซึ่ งสิ ทธิ ประโยชน์ ตาม GATT/WTO ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมของ
ประเทศสมาชิ กผูฟ้ อ้ ง
อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริ ง คดีที่มีกำรฟ้องร้ องเกี่ยวกับมำตรกำรอุดหนุนซึ่งมีกำรกล่ำวอ้ ำง
ประเด็นในเรื่ องกำรกระทำที่สอดคล้ องหรื อไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ GATT/WTO เกิ ดขึ้นน้อยมาก
ดังที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ นว่ำ แนวทำงในกำรเยียวยำควำมเสียหำยจำก “กำรปฏิบตั ิทำงกำรค้ ำที่
ไม่เป็ นธรรม” ที่อยู่ในรู ปมำตรกำรอุดหนุนของประเทศสมำชิกมี 2 แนวทำงคือกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ ที่
เรี ยกว่ำ CVD กับกำรนำเรื่ องดังกล่ำวเข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทตำมมำตรำ 4 หรื อมำตรำ 7 ของ
SCM โดยแต่ละแนวทำงมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
3.1 การใช้ มาตรการตอบโต้ ท่ ีเรี ยกว่ า CVD โดยหลักแล้ ว เพียงแค่รัฐให้ กำรอุดหนุนแก่ธุรกิจ
หรื อเอกชนมิได้ ทำให้ รัฐอื่นใช้ มำตรกำรตอบโต้ ได้ ทนั ที กำรอุดหนุนจะอยู่ในข่ำยที่อำจถูกมำตรกำรตอบโต้
ได้ ต้องเป็ นกำรอุดหนุนที่มีกรณี ดงั นีเ้ กิดขึน้ “ครบทัง้ สามประการ” คือ (1) มีกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินหรื อกำรให้ กำรสนับสนุนด้ ำนรำยได้ หรื อรำคำไม่ว่ำในรู ปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเพื่อ
เพิ่มกำรส่งออกสินค้ ำใดหรื อลดกำรนำเข้ ำสินค้ ำใด (2) กำรอุดหนุนนันต้
้ องเป็ นกำรให้ โดยเฉพำะเจำะจง
(Specificity) (3) กำรอุดหนุนนันต้
้ องก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ รู ับ (confers a benefit) ซึ่งประโยชน์ที่ได้ รับ
เป็ นผลมำจำกกำรให้ ควำมช่วยเหลือฯ ที่ผ้ รู ับนันได้
้ รับควำมช่วยเหลือ ที ่มีเงือ่ นไข (terms) ของการให้ความ
ช่วยเหลื อฯ ดี กว่าเงื อ่ นไขอื น่ ของความช่วยเหลื อฯ ซึ่ งให้แก่ผรู้ ับที อ่ ยู่ตลาดนัน้
และเมื่อครบทังสำมประกำรนี
้
้แล้ ว ประเทศผู้นำเข้ ำที่จะใช้ มำตรกำร CVD ก็ต้องดำเนินกำรพิสจู น์
ควำมเสียหำย (ดูข้อ (2) ของข้ อ 2.5.2) และเปิ ดกำรไต่สวนตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 10 – มำตรำ 23 ของ
SCM (PART V: SCM)
3.2 การนาเรื่ องการใช้ มาตรการอุ ดหนุ นเข้ าสู่ กระบวนการระงับข้ อพิพาทภายใต้ SCM
โดยปกติ เมื่อมีข้อพิพำทตำมควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต้ WTO ประเทศคูพ่ ิพำทต้ องดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ของกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทในควำมเข้ ำใจว่ำด้ วยกฎเกณฑ์และกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทหรื อ DSU
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) ของ WTO ซึง่ เป็ น
ควำมตกลงที่ ก ำหนดกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกับ กำรระงับ ข้ อ พิ พ ำทระหว่ำ งประเทศสมำชิ ก ของ WTO ไว้ แต่
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ภำคผนวก 2 (Appendix 2)89 ของควำมเข้ ำใจฯ ได้ กำหนดให้ ควำมตกลงบำงฉบับใช้ กฎเกณฑ์หรื อกระบวน
กำรระงับข้ อพิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็ นกำรเฉพำะภำยในควำมตกลงนันได้
้ ซึง่ ควำมตกลง SCM เป็ นควำมตก
ลงหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์และกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็ นกำรเฉพำะของตน ดังนัน้ กำรระงับ
ข้ อพิพำทที่เกี่ยวกับกำรอุดหนุนจึงจะเป็ นไปตำม SCM (ดูรำยละเอียดในข้ อ 7.)

4. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้ อง เดิมไทยได้ ออกพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 มำเพื่อ
บริหำรจัดกำรกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย ต่อมำเมื่อวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561รัฐบำลได้ ออก
กฎหมำยอนุบญ
ั ญัตมิ ำอีก 6 ฉบับซึง่ แต่ละฉบับมีจดุ มุง่ หมำย ดังนี ้
(1) คาสั่ งหัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติท่ ี 1/2561 เรื่ อง การแก้ ไ ขกฎหมายเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและนา้ ตาลทรายทัง้ ระบบ เป็ นกำรปรับปรุงแก้ ไขกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นสำกลและสอดคล้ องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ โดยยกเว้ นกำรใช้ บงั คับ (18)
ของมำตรำ 17 แห่ง พระรำชบัญ ญัติ อ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เป็ น กำรชั่ว ครำว เพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยทังระบบสำมำรถบรรลุ
้
ผลสำเร็ จ
เพื่อสร้ ำงควำมเป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค ชำวไร่ อ้อย และโรงงำนน ้ำตำลทรำย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจทังภำคกำรเกษตรและภำคอุ
้
ตสำหกรรมของประเทศ
กฎหมำยฉบับนี ร้ ะบุให้ ยกเว้ นกำรใช้ บัง คับ (18) ของมำตรำ 17 แห่ง พระรำชบัญญัติอ้อยและ
น ำ้ ตำลทรำย พ.ศ. 252790 เฉพำะในส่ ว นของกำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้ ตำลทรำยเพื่ อ ใช้ บริ โ ภคใน
รำชอำณำจัก รตัง้ แต่ฤ ดูก ำรผลิ ต ปี 2560/2561 ถึ ง ฤดูก ำรผลิ ต ปี 2561/2562 (ยกเลิ ก กำรอุด หนุน โดย
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DSU: APPENDIX 2: SPECIAL OR ADDITIONAL RULES AND PROCEDURES CONTAINED IN THE
COVERED AGREEMENTS,
Agreement Rules and Procedures
Article/Annex
- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
4.2 through 4.12, 6.6, 7.2 through 7.10, 8.5,
footnote 35, 24.4, 27.7, Annex V
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(18) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักร และกำหนดรำคำ
ขำยน ้ำตำลทรำยดังกล่ำว
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ผู้บริ โภคหรื อ Consumer Subsidy) จึงเท่ำกับว่ำ หน้าที ่ของคณะกรรมการฯ เกี ่ยวกับกาหนดหลักเกณฑ์
วิ ธีการ และเงื ่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพือ่ ใช้บริ โภคในราชอาณาจักร และกาหนดราคาขายน้าตาล
ทราย จึ งยุติลงชัว่ คราวคื อระหว่างฤดูการผลิ ตปี 2560/2561 ถึงฤดูการผลิ ตปี 2561/2562
(2) ประกาศคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายเรื่ อง การจัดทาประมาณการรายได้ การ
กาหนดและการชาระราคาอ้ อยและค่ าผลิตนา้ ตาลทราย และอัตราส่ วนของผลตอบแทนระหว่ าง
ชาวไร่ อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 เป็ นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณ
กำรรำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทน
ระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน ให้ สอดคล้ องกับกำรยกเลิกโควตำน ้ำตำลทรำยและกำรยกเลิกกำรกำหนด
รำคำจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ91 โดยคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยได้ กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำล
ทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ อ้อยและโรงงำนตังแต่
้ ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงปี
2561/2562 ไว้
(3) ระเบียบคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายว่ าด้ วยการกาหนดปริมาณนา้ ตาลทราย
ให้ โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 เป็ นกำรปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำร
ก ำหนดปริ ม ำณน ำ้ ตำลทรำยให้ โ รงงำนผลิ ต ให้ เ หมำะสมและสอดคล้ อ งกับ แผนกำรปรั บ โครงสร้ ำง
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อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยทังระบบ
้
โดยให้ ประธำนกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยรักษำกำรตำม
ระเบียบนี ้

(4) ระเบียบคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายว่ าด้ วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา
สถานที่เก็บรั กษา การสารวจ การขนย้ าย การส่ งมอบ การจาหน่ ายนา้ ตาลทราย และการรายงาน
ปริมาณอ้ อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ. 2561 เป็ นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรผลิต กำร
บรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรสำรวจ กำรขนย้ ำย กำรส่งมอบนำ้ ตำลทรำย กำรจำหน่ำย
น ้ำตำลทรำย และกำรรำยงำนปริมำณอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และสร้ ำง

91

เป็ นกำรยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำร
รำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำยและอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ อ้อยและ
โรงงำน พ.ศ. 2553 (ข้ อ 3)
92
ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ว่ำด้ วยกำรกำหนดปริ มำณน ้ำตำลทรำยให้ โรงงำนผลิต พ.ศ. 2550
65

ควำมเป็ นธรรมระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน อันจะนำมำซึ่งเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำล
ทรำย93 โดยให้ ประธำนกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยรักษำกำรตำมระเบียบนี94้
(5) ระเบียบคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายว่ าด้ ว ยการอนุ ญาตให้ ส่งออกนา้ ตาล
ทราย พ.ศ. 2561 เป็ นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ ส่งออกน ้ำตำล
ทรำย ให้ เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภำพ และสอดคล้ องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 95 โดย
ให้ ประธำนคณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำยเป็ นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี96้
(6) ระเบียบคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายว่ าด้ วยการจัดเก็บเงินจากการจาหน่ าย
นา้ ตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ ากองทุนอ้ อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ. 2561 เป็ นกำรยกเลิกกำร
กำหนดรำคำจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยที่ใช้ บริ โภคภำยในรำชอำณำจักรและปล่อยให้ รำคำจำหน่ำยนำ้ ตำล
ทรำยที่ใช้ บริ โภคภำยในรำชอำณำจักรเป็ นไปตำมกลไกของรำคำน ้ำตำลทรำยในตลำดโลก โดยให้นาส่วน
ต่างทีเ่ กิ ดขึ้นจากการสารวจราคาเฉลี ่ยของน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที ่ขายได้จริ งในหนึ่งเดื อน กับ
ราคาเฉลีย่ ของราคาน้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรี เมี ยมน้าตาลทรายไทยทีเ่ กิ ดขึ้นใน
หนึ่งเดื อนส่งเข้ากองทุนเพือ่ ใช้ในการรักษาเสถี ยรภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย 97 โดย
ให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนรักษำกำรตำมระเบียบนี98้

93

ยกเลิก (1) ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530 ว่ำด้ วยกำรรำยงำนปริ มำณอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย
(2) ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้ วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรสำรวจ
กำรขนย้ ำย กำรส่งมอบน ้ำตำลทรำย และกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2550
94
ข้ อ 5
95
ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ วิธี กำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้
ส่งออกน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2550
96
ข้ อ 5
97
ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขกำรจัดเก็บเงินจำกกำร
จำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธ์ิภำยในรำชอำณำจักรเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2551
98
ข้ อ 9
66

ประเทศไทยได้ ดำเนินกำรตำมขันตอนของพระรำชบั
้
ญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 และ
ตำมอนุบญ
ั ญัติข้ำงต้ นซึ่งเป็ นกลไกในกำรช่วยเหลือชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทรำย และเป็ นประเด็นที่
ต้ องพิจำรณำในกำรศึกษำนี ้ ดังนี ้
4.1 การดาเนินการตามพระราชบัญญัตอิ ้ อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ.2527 กฎหมำยใช้ กลไกที่
สำคัญ ดังนี ้
4.1.1 คณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย มีกำรตังคณะกรรมกำรอ้
้
อยและนำ้ ตำลทรำย 99
ขึ ้นมำซึง่ มีข้ำรำชกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกรั
้
ฐมนตรี ว่ำกำรของกระทรวงที่เกี่ยวข้ องคือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หนึ่งคน กระทรวงพำณิชย์สองคนและกระทรวงอุตสำหกรรมสองคนเป็ นกรรมกำร รวมทังผู
้ ้ แทน
ชำวไร่อ้อยเก้ ำคนและผู้แทนโรงงำนเจ็ดคนเพื่อทำหน้ ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ 100 กำรเสนอและกำรถอด
ถอนผู้แทนชำวไร่ อ้อยและผู้แทนโรงงำนซึ่งเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ นีใ้ ห้ เป็ นไปตำมระเบี ย บที่
รัฐมนตรี กำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 101 ในกำรวินิจฉัยชี ้ขำดโดยมติของที่ประชุมให้ ถือเสียง
ข้ ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่ งในกำรลงคะแนน ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด102
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่ำวหำของบรำซิลคือ
(1) .........
(14) ก ำหนดระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรจัด กำรอ้ อ ยหรื อ น ำ้ ตำลทรำยส่ว นที่ ผ ลิ ต เกิ น จำกปริ ม ำณที่
คณะกรรมกำรกำหนดตำม (7)103 หรื อ (13)104

99

มำตรำ 9
100
มำตรำ 17
101
มำตรำ 10
102
มำตรำ 15
103
(7) กำหนดปริ มำณอ้ อยที่ให้ ชำวไร่อ้อยผลิตซึง่ ต้ องคำนึงถึงพื ้นที่ปลูกอ้ อยที่จดทะเบียนไว้ ตำม (5) และปริ มำณผลผลิต
โดยเฉลี่ยในสำมปี ที่ผ่ำนมำ [(5) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรจดทะเบียนชำวไร่ อ้อยและหัวหน้ ำ กลุ่มชำวไร่ อ้อย และเพิก
ถอนกำรจดทะเบียนหัวหน้ ำกลุม่ ชำวไร่อ้อย]
104
(13) กำหนดชนิด คุณภำพ และปริมาณน ้ำตำลทรำยที่ให้ โรงงำนผลิต
67

(15) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรดำเนินกำรกับโรงงำนที่ผลิตนำ้ ตำลทรำยไม่ครบตำมปริ ม ำณที่
คณะกรรมกำรกำหนดตำม (13)
..........
(17) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรสำรวจ กำรขน
ย้ ำย กำรส่งมอบน ้ำตำลทรำย และผลพลอยได้
………
(20) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี กำร และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับกำรอนุญำตให้ ส่ง ออกนำ้ ตำลทรำย โดย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขดังกล่ำวต้ องไม่มีลกั ษณะทำให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ส่งออกแต่เพียงผู้
เดียว
(21) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรคำนวณต้ นทุนในกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(22) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ ยวกับกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนดและกำร
ชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย ซึง่ ต้ องคำนึงถึงต้ นทุนกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำยและกองทุนที่
มีอยูด่ ้ วย
(23) กำหนดอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน โดยคำนึงถึงรำยได้ ที่ได้ จำก
กำรขำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้ ทงหมด
ั้
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำล
ทรำย
.............
(26) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยค่ำใช้ จ่ำยในกำรควบคุมกำรผลิตอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย ทรำย กำร
จำหน่ำย กำรนำเข้ ำและกำรส่งออกนำ้ ตำลทรำย กำรกำหนดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวข้ ำงต้ น ต้ องได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี และกำรกำหนดตำม (17) ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี และให้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
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4.1.2 คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำร
้
บริหำร105 ขึ ้นมำซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึง่ คน ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์หนึ่งคน
ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชำวไร่ อ้อยห้ ำคน ผู้แทนโรงงำนสี่คน เป็ นกรรมกำร ทำหน้ ำที่
ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยหน้ ำที่ที่สำคัญคือ 106 กำรให้ คำปรึกษำหรื อข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรอ้ อย
และน ้ำตำลทรำยในเรื่ องต่ำงๆ ตำมมำตรำ 17 (อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย)
ควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรอ้ อยและคณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำย ซึง่ แต่งตังโดยคณะกรรมกำร
้
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(1) คณะกรรมกำรอ้ อยประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ สองคน ผู้แทนกระทรวง
พำณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชำวไร่อ้อยหกคน และผู้แทนโรงงำนสี่คน เป็ น
กรรมกำร107
(2) คณะกรรมกำรนำ้ ตำลทรำยประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งคน ผู้แทน
กระทรวงพำณิชย์สองคน ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรมสองคน ผู้แทนชำวไร่อ้อยห้ ำคน และผู้แทนโรงงำนห้ ำ
คน เป็ นกรรมกำร108
ในกำรวิ นิ จ ฉั ย ชี ข้ ำดโดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรอ้ อย และ
คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำย ให้ ถือเสียงข้ ำงมำก กรรมกำรคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในกำรลงคะแนน ถ้ ำคะแนน
เสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด109
4.1.3 กองทุนอ้ อยและนา้ ตาลทราย ให้ จดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นกองทุนหนึ่งเรี ยกว่ำ “กองทุนอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย”110 โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับกรณีพิพำทคือ

105

มำตรำ 20
106
มำตรำ 21 (1) และ (3)
107
มำตรำ 32
108
มำตรำ 41
109
มำตรำ 21 มำตรำ 33 และมำตรำ 42
110
มำตรำ 23
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(1) ส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้ และกำรจำหน่ำยอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(2) รักษำเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เพื่อผลประโยชน์ของชำวไร่อ้อยและ
โรงงำน และเพื่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รักษำเสถียรภำพของรำคำน ้ำตำลทรำยที่ใช้ บริ โภคในประเทศเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค
(4) กระทำกำรอื่ นที่ จำเป็ นเพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย โดยให้
กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเป็ นนิติบุคคลและมีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม
4.1.4 คณะกรรมการบริ หารกองทุน คณะรัฐมนตรี ต้องแต่งตัง้ “คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุน ”
ขึน้ มำซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนที่ม ำจำกแต่ละส่วนรำชกำรๆ ละหนึ่งคน คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงบประมำณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และผู้แทนชำวไร่อ้อยสำมคน และผู้แทนโรงงำนสำมคน เป็ นกรรมกำร111
ในกำรวินิจฉัยชี ้ขำดโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน ให้ ถือเสียงข้ ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้ มี
เสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ น
เสียงชี ้ขำด โดยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องกับกรณีนี ้คือ112
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่ องต่ำง ๆ ของกองทุนฯ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
(2) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรเก็บรักษำ กำรหำผลประโยชน์และกำรใช้ จ่ำยเงินกองทุน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
สำหรับเรื่ องรำคำอ้ อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย กำรจัดทำประมำณกำรรำยได้
จำกกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อกำหนดรำคำอ้ อยขันต้
้ น และผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยนำ้ ตำล
ทรำยขันต้
้ น กำรคำนวณรำยได้ สุทธิที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยนำ้ ตำลทรำย กำรกำหนดรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำย
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และผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย นัน้ จะเป็ นไปตำมอนุบญ
ั ญัติที่ออกมำในปี
2561 (ดูข้อต่อไป)
4.2 การดาเนิ นการตามอนุ บั ญ ญั ติท่ ี ออกมาในปี 2561 ซึ่งเป็ นกำรแก้ ไ ขพระรำชบัญญัติอ้อ ยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 หลำยประกำร และมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกำรกล่ำวหำของบรำซิล ดังนี ้
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายเรื่ อง การจัดทาประมาณการรายได้
การกาหนดและการชาระราคาอ้ อย และค่ าผลิตนา้ ตาลทราย และอัตราส่ วนของผลตอบแทน
ระหว่ างชาวไร่ อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ระบุให้ คณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำ
ผลิ ตนำ้ ตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ อ้ อยและโรงงำนตัง้ แต่ฤดูกำรผลิ ต ปี
2560/2561 ถึงปี 2561/2562 ไว้ ดังต่อไปนี ้
(1) กำรประมำณกำรรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย113
(2) กำรกำหนดรำยได้ ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย114
(3) กำรกำหนดรำยจ่ำยของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย115
(4) กำรกำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด และรำคำน ้ำตำล
ทรำยภำยในรำชอำณำจักรที่ใช้ ในกำรคำนวณรำยได้ 116 ซึ่งกำหนดให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด
แต่งตังคณะกรรมกำรก
้
ำหนดรำคำขำยประกอบด้ วย ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้แทนบริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด
ผู้แทนชำวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงำน เป็ นกรรมกำร
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(5) กำรประมำณกำรรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด 117 ซึง่ ระบุให้
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำขำยจัดทำประมำณกำรรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำล
ไทย จำกัด เพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำยได้ ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยขันต้
้ น และกำหนดรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรี เมียมน ้ำตำลทรำยไทยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่ อ ก ำหนดรำคำที่ ใ ช้ ในกำรค ำนวณรำยได้ ข องรำคำน ำ้ ตำลทรำยภำยใน
รำชอำณำจักรขันต้
้ นและขันสุ
้ ดท้ ำย
(6) กำรกำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยที่ได้ รับมอบจำกโรงงำน 118 ระบุให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย
จำกัด กำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยที่ได้ รับมอบจำกโรงงำนให้ เป็ นผู้จำหน่ำย และให้ ทำรำคำขำยน ้ำตำลทรำย
เป็ นกำรล่วงหน้ ำได้ ส องฤดูกำรผลิ ตต่อเนื่ องกันไปโดยให้ อยู่ภ ำยใต้ ก ำรกำกั บดูแลของคณะกรรมกำร
กำหนดรำคำขำย
(7) กำรกำหนดอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน119
(8) กำรกำหนดรำคำอ้ อ ยและผลตอบแทนกำรผลิต และจ ำหน่ำยนำ้ ตำลทรำย 120 ระบุให้ คณะ
กรรมกำรบริ หำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำหนดรำคำอ้ อยและผลตอบแทนกำรผลิ ตและ
จำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
(9) กำรชำระรำคำอ้ อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย121
(10) กำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ ผลตอบแทนกำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยน ำ้ ตำลทรำยขัน้ ต้ น และขัน้
สุดท้ ำย122 ซึง่ ระบุให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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1) เมื่อแบ่งรำยได้ ของฝ่ ำยชำวไร่อ้อยและฝ่ ำยโรงงำนตามสัดส่ วนการแบ่ งปั นผลประโยชน์ แล้ ว
ให้ โรงงำนชำระรำคำอ้ อยขันต้
้ นให้ แก่ชำวไร่อ้อยตำมรำคำอ้ อยขันต้
้ นที่ คณะกรรมกำรกำหนด และให้ ถือว่ำ
โรงงำนได้ รับชำระผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันต้
้ นแล้ ว
2) ผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำยนัน้ ให้ ถือว่ำโรงงำนได้ รับไว้ แล้ ว เมื่อ
ได้ มีประกำศรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย
(11) กรณีรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำยสูง
กว่ำรำคำอ้ อยขันต้
้ นและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันต้
้ น 123 ให้ โรงงำนชำระค่ำอ้ อย
เพิ่ม ให้ แก่ช ำวไร่ อ้อยจนครบตำมรำคำอ้ อยขัน้ สุดท้ ำยภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วันประกำศรำคำอ้ อยขัน้
สุดท้ ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย
4.2.2 ระเบี ยบคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายว่ า ด้ ว ยการก าหนดปริ ม าณนา้ ตาล
ทรายให้ โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 กำหนดหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอ้ อย และ คณะกรรมกำรน ้ำตำล ไว้
ดังนี ้
(1) การจั ด ท าบั ญ ชี จั ด สรรปริ ม าณน า้ ตาลทรายขั น้ ต้ น ที่ ก าหนดให้ แ ต่ ล ะโรงงานผลิต
รวมถึงกาหนดปริ มาณนา้ ตาลทรายสารอง 124 เมื่อได้ รับบัญชีจัดสรรปริ มำณอ้ อยขัน้ สุดท้ ำยในเดือน
กันยำยนของแต่ละปี จำกคณะกรรมกำรอ้ อยแล้ ว ให้ คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำยจัดทำบัญชีจดั สรรปริมำณ
นำ้ ตำลทรำยขัน้ ต้ นที่กำหนดให้ แต่ละโรงงำนผลิต รวมถึงกำหนดปริ มำณนำ้ ตำลทรำยสำรองให้ กับ ทุก
โรงงำนตำมสัดส่วนบัญชีจดั สรรปริ มำณน ้ำตำลทรำยขันต้
้ น เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศกำหนดให้
แล้ วเสร็จภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
(2) การจัดทาบัญชีจัดสรรปริมาณนา้ ตาลทราย ครั ้งที่ 2125 ภำยในเดือนมีนำคมของแต่ละฤดู
กำรผลิต ให้ คณะกรรมกำรนำ้ ตำลทรำยจัดทำบัญชีจัดสรรปริ ม ำณนำ้ ตำลทรำย ครัง้ ที่ 2 โดยคำนึง ถึง
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ปริ มำณอ้ อยที่เข้ ำหีบจริ งในระยะเวลำที่ผ่ำนมำและปริ มำณอ้ อยคงเหลือที่คำดว่ำจะหีบต่อไปจนสิ ้นสุดฤดู
กำรผลิต โดยกำหนดให้ ปริมำณน ้ำตำลทรำยสำรองคงที่เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศกำหนด
หำกในระหว่ำงกำรหีบอ้ อยผลิตน ้ำตำลทรำย ปริ มำณอ้ อยคงเหลือที่คำดว่ำจะเข้ ำหีบ ไม่เป็ นไป
ตำมประมำณกำรปริ ม ำณอ้ อยตำมบัญ ชี จัดสรรนำ้ ตำลทรำย ครั ง้ ที่ 2 ให้ คณะกรรมกำรนำ้ ตำลทรำย
พิจำรณำปรับปรุ งบัญชีจดั สรรน ้ำตำลทรำย ครัง้ ที่ 2 โดยกำหนดให้ ปริ มำณน ้ำตำลทรำยสำรองคงที่ เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรประกำศกำหนด126
(3) การจั ด ทาบั ญชี จัด สรรปริ ม าณนา้ ตาลทรายขัน้ สุ ดท้ า ย 127 ภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วันที่
โรงงำนโรงสุดท้ ำยได้ ปิดหีบอ้ อยผลิตน ้ำตำลทรำยแล้ ว ให้ คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำยจัดทำบัญชีจัดสรร
ปริ มำณน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย โดยกำหนดให้ ปริ มำณน ้ำตำลทรำยสำรองคงที่ เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
ประกำศกำหนด
(4) การจัดทาบัญชีจัดสรรปริมาณนา้ ตาลทรายให้ แก่ โรงงานต่ าง ๆ ในแต่ ละฤดูการผลิต128
ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด

5. การปรั บหลักกฎหมายของ WTO กับข้ อเท็จจริ งของไทยตามที่ถูกกล่ าวหาเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ ปั ญหา หัว ข้ อ นี จ้ ะเป็ น กำรพิ จ ำรณำว่ ำ ตำมหลัก กฎหมำยของ WTO ในเรื่ อ งกำรอุ ด หนุ น
ภำยในประเทศและกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำมที่บรำซิลกล่ำวอ้ ำง และตำมข้ อเท็จจริ งของไทยนัน้ ไทยได้
กระทำกำรต่ำงๆ ตำมที่บรำซิลกล่ำวหำหรื อไม่ และหำกกำรกระทำของไทยเป็ นไปตำมที่บรำซิล กล่ำวอ้ ำง
จะมี ประเด็นใดในหลักกฎหมายของ WTO หรื อไม่ทีไ่ ทยจะสามารถนามาใช้เพือ่ แก้ปัญหาดังกล่าวได้
ก่อนที่จะหำแนวทำงในกำรแก้ ปัญหำ ควรต้ องพิจำรณำก่อนว่ำ มำตรกำรใดบ้ ำงของไทยที่เข้ ำข่ำย
เป็ นกำรอุดหนุนตำมควำมหมำยของ WTO โดยผู้เขียนเห็นว่ำ มีคำสำคัญที่ต้องพิจำรณำก่อนคือ “มำตรกำร
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ของรัฐ” มีขอบเขตเพียงใด แล้ วหลังจำกนัน้ จึงจะไปพิจำรณำว่ำ มำตรกำรของไทยตำมขอบเขตดังกล่ำวมี
กรณีใดบ้ ำงที่เป็ นกำรอุดหนุน
5.1 ความหมายของ “มาตรการของรั ฐ” และมาตรการของไทยที่เข้ าข่ ายเป็ นการอุดหนุ น
จำกที่ นำเสนอในข้ อ 2.2 แล้ วว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ของไทยที่เกี่ ยวกับอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยเข้ ำ ข่ำ ยกำร
อุดหนุนตำมควำมหมำยของ AOA และ SCM และกำรจะพิจำรณำว่ำ กำรอุดหนุนดังกล่ำวจะสำมำรถ
กระทำได้ หรื อไม่ได้ อย่ำงไรนันต้
้ องพิจำรณำจำกบทบัญญัติของ AOA เพรำะอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยเป็ น
สินค้ ำเกษตรที่ต้องปฏิบัติตำม AOA ดังที่ระบุไว้ ใน Annex 1 ของ AOA แต่ก็ควรมีกำรพิจำรณำด้ วยว่ำ
ควำมหมำยของ “มำตรกำรของรัฐ” จะมีขอบเขตเพียงใด เพรำะหำกกำรดำเนินกำรใดๆ มิใช่ “มำตรกำร
ของรัฐ” กำรดำเนินกำรนันก็
้ อำจจะมิใช่มำตรกำรอุดหนุนตำมควำมหมำยของ GATT/WTO รวมทังต้
้ อง
พิจำรณำต่อไปว่ำ มำตรกำรของไทยตำมขอบเขตดังกล่ำวมีกรณีใดบ้ ำงที่เป็ นกำรอุดหนุน
5.1.1 ความหมายของ “มาตรการของรัฐ” ขอบเขตของคำว่ำ “มำตรกำรของรัฐ (Governmental
Measures)” ซึง่ มีกำรตีควำมโดย GATT/WTO ในคดีตำ่ งๆ ที่ผำ่ นมำนัน้ มีกำรตีควำมคำว่ำ “มำตรกำรของ
รัฐ” โดย GATT129 ตำมที่ปรำกฏในอำรั มภบทของมำตรำ 11 วรรค 2 (c) ซึ่งระบุว่ำ มำตรกำรของรั ฐ จะ
หมำยถึงมำตรกำรที่มีผ ลผูกพันตำมกฎหมำยให้ ต้องปฏิ บัติตำม (Binding Legal Measures) และอาจ
รวมถึงมาตรการที ่ไม่จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตาม (Non Binding Measures) ด้วย โดยสำมำรถพิจำรณำได้ จำก
คำตัดสินต่ำงๆ ของ GATT ดังต่อไปนี ้
(1) มาตรการของรั ฐมิได้ เกี่ยวข้ องเฉพาะกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของประเทศภาคี
เท่ านั ้น แต่ รวมถึ ง มาตรการต่ างๆ ของประเทศภาคี ด้ วย ดัง เช่ น คดี Japan Trade in SemiConductors130 ที่ญี่ปนอ้
ุ่ ำงว่ำ มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำ [คื อมาตรการของญี ่ ปนที
ุ่ ่กาหนดให้ผู้ผ ลิ ตและผู้
ส่งออก Semi-Conductors ต้องส่งออกสิ นค้าดังกล่าวในราคาที ่ไม่ต่ ากว่าต้นทุนที ่บริ ษัทกาหนดเป็ นการ
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ค าตั ด สิ น ในคดี ต่ างๆ ทั ้ง ของ GATT และ WTO แม้ จะมี ผ ลผู ก พั น เฉพาะคู่ พิ พ าท แต่ ในทางปฏิ บั ติ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาทก็มักจะอ้ างคาตัดสินในคดีก่อนๆ มาเป็ นหลักในการพิจารณา เว้ นแต่ จะมีหลัก
กฎหมายอื่นใดที่คณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาทเห็นว่ าน่ าจะนามาใช้ เป็ นหลักมากกว่ าและตัดสินไปในทางที่
ต่ างจากคาตัดสินในคดีก่อนๆ นัน้ ศึกษำเพิ่มเติมได้ ที่
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
130
L/6309 BISD 35S/116, ibid
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เฉพาะ (Company Specific Costs)] เป็ น มำตรกำรที่ น ำมำใช้ เ พื่ อ สนับ สนุน (Encouragement) กำร
ดำเนินกำรของบริษัทต่ำงๆ มิใช่มำตรกำรที่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยให้ ต้องปฏิบตั ติ ำมไม่วำ่ โดยวิธีใดๆ และ
บริ ษัทต่ำงๆ ก็จะไม่ได้ รับโทษ (penalty) ใดๆ หำกไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนัน้ แต่ EC ต่อสู้ว่ำ ประเด็นที่ว่ำ
“คำแนะนำทำงปกครอง” (Administrative Guidance) ที่เจ้ ำพนักงำนผู้มีอำนำจของญี่ ปนน
ุ่ ำมำใช้ เป็ น
มำตรกำรที่จะมีผลผูกพันตำมกฎหมำยให้ ต้องปฏิบตั ติ ำม หรื อไม่ ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำร
นัน้ เป็ นมำตรกำรที่ขัดต่อมำตรำ 11 วรรค 1 ของ GATT หรื อไม่ ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องคือกำรพิจ ำรณำว่ำ
มำตรกำรนันมี
้ วตั ถุประสงค์อย่ำงไรเท่ำนัน้ โดยไม่รวมถึงวิธีกำรนำมำใช้ (The Method Ssed) ด้ วย ในที่สดุ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทก็ตดั สินไปในทำงข้ อต่อสู้ของ EC และระบุว่ำ มำตรำ 11 วรรค 1 ต่ำงจำก
บทบัญญัติอื่นของ GATT ตรงที่ว่ำเป็ นกรณีที่มิได้ เกี่ยวข้ องเฉพำะกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Laws or
Regulations) ของประเทศภำคีเท่ำนันแต่
้ รวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ ของประเทศภำคีด้วย131
(2) “คาแนะนาทางปกครอง” อาจถือเป็ นมาตรการของรั ฐได้ ในคดี Japan Restrictions on
Imports of Certain Agricultural Products มีประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจำรณำในคดีนี ้คือ คำว่ำ “มำตรกำรของ
รั ฐ ” เช่ น เดี ย วกั บ คดี Japan Trade in Semi-Conductors แต่ มี ร ำยละเอี ย ดและสถำนกำรณ์ ต่ ำ งกัน
กล่ำวคือ ในคดี Japan Trade in Semi-Conductors เป็ นกรณีมำตรกำรของรัฐในกำรจำกัดกำรส่งออกตำม
มำตรำ 11 วรรค 1 แต่ในคดีนี ้เป็ นเรื่ องมำตรกำรของรัฐที่ใช้ ภำยในประเทศตำมมำตรำ 11 วรรค 2 (c) เพื่อ
กำรมีผลบังคับใช้ ของมำตรกำรของรัฐในกำรจำกัดกำรนำเข้ ำตำมมำตรำ 11 วรรค 1
ในคดีนี ้ สหรัฐอเมริ กำอ้ ำงว่ำ เมื่อมำตรกำรของรัฐที่ใช้ ภำยในประเทศญี่ ปนนั
ุ่ น้ ญี่ปนได้
ุ่ กล่ำวอ้ ำง
ว่ำเป็ น “คำแนะนำทำงปกครอง” (Administrative Guidance) ที่ไม่มีควำมผูกพันตำมกฎหมำยให้ ต้อ ง
ปฏิบตั ติ ำม เพียงแต่เป็ นกำรร้ องขอให้ ภำคเอกชนใช้ มำตรกำรของตน (Private Measures) ตำมควำมสมัคร
ใจเท่ำนัน้ จึงถือได้ ว่ำ กรณีนี ้มิได้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขประกำรหนึ่งในกำรใช้ มำตรำ 11 วรรค 2 (c) คือ มิได้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของกำรใช้ มำตรกำรจำกัดกำรนำเข้ ำ ในประเด็นนี ้ ญี่ ปนต่
ุ่ อสู้ว่ำ ตรำบเท่ำที่มำตรกำร
ของรัฐได้ ประสิทธิ ผล (Effective) ในกำรบังคับใช้ ประเด็นที่ว่ำ มำตรกำรดั งกล่ำวเป็ นมำตรกำรบัง คับ
(Mandatory) และชอบด้ วยกฎหมำย (Statutory) หรื อไม่ จึงไม่เกี่ยวข้ อง (Irrelevant) กับกำรใช้ ข้อยกเว้ น
ตำมมำตรำ 11 วรรค 2 (c)
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Ibid, para.106
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คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทเห็นด้ วยกับข้ อต่อสู้ของญี่ ปนและตั
ุ่
ดสินว่ำ ประเด็นที่ใช้ ในกำร
พิจำรณำคือ ประสิ ทธิ ผ ลของมาตรการของรัฐ มิ ใช่ วิธี การที ่นามาตรการมาใช้ (The Method Used) 132
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี นี้ คณะกรรมการวิ นิจฉัยข้อพิ พาทได้ตดั สิ นโดยใช้ความระมัดระวังเป็ นพิ เศษ (Extra
caution) โดยระบุว่า คาตัดสิ นของตนในคดี นี้ไม่ถือเป็ นบรรทัดฐาน (Precedent) สาหรับคดี อื่น เนื ่องจาก
การพิจารณาคดี นีไ้ ด้คานึงถึงโครงสร้างพิเศษทางสังคมของญี ่ปนุ่ (Special characteristics of Japanese
societies) ในการบังคับใช้นโยบายของรัฐประกอบด้วย ซึ่ งข้อเท็จจริ งในคดี อื่นอาจไม่ได้เป็ นไปดังเช่นใน
คดีนีก้ ็เป็ นได้133
(3) “มาตรการของรั ฐ ” ตามความหมายของมาตรา 11 วรรค 2 จะไม่ คานึ งว่ า เป็ นการ
กระทาโดยรัฐหรือเอกชนเป็ นสาคัญ พิจำรณำจำกคดี European Economic Community Restrictions
on Imports of Dessert Apples: Complaint by Chile134 ซึ่ง เป็ นประเด็นเรื่ องมำตรกำรภำยใน (Internal
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L/6253 BISD 36S/331, ibid,
Ibid, para.5.4.1.4, The 1988 Panel Report on “Japan - Restrictions on Imports of Certain Agricultural Products”
notes, in relation to the argument made that Japan’s supply management measures were not “governmental
measures” because they were non-legally-binding administrative guidance with which compliance was allegedly
voluntary, that
“... in one respect the Panel took into account the special circumstances prevailing in Japan. This concerns the
interpretation of the term ‘the enforcement of governmental measures’ in Article XI: 2 (c) (i) ... the text of this
provision does not specify how the domestic production or marketing restrictions are to be imposed, except that
they have to be governmental and the drafting history suggests that the drafters were primarily concerned with
the effectiveness of the measures. Although the Panel had some difficulty during its initial proceedings in
establishing the exact nature of the domestic restrictions, Japan fully cooperated in providing the necessary
detailed information, from which it became clear that the measures did in fact emanate from the government. As
regards the method used to enforce these measures the Panel found that the practice of ‘administrative guidance’
played an important role. Considering that this practice is a traditional tool of Japanese Government policy based
on consensus and peer pressure, the Panel decided to base its judgments on the effectiveness of the measures
in spite of the initial lack of transparency. In view of the special characteristics of Japanese society the Panel
wishes, however, to stress that its approach in this particular case should not be interpreted as a precedent in
other cases where societies are not adapted to this form of enforcing government policies”.
134
L/6491 BISD 36S/93 adopted on 22 June 1989
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regime) ของ EC ที่ใช้ กบั Dessert Apple ซึ่งเป็ นมำตรกำรที่เป็ นกำรผสมผสำน (Hybrid) ระหว่ำงกำรซือ้
คืนโดยตรง (Direct buying-in) โดยรัฐสมำชิก และกำรรับคืนหรื อเก็บสินค้ ำจำกตลำด (Withdrawal) โดย
องค์กรผู้ผลิต (Producer’s Organization) ซึ่งเป็ นเอกชน โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทตัดสินว่ำ ทัง้
สองกรณีนี ้ไม่ว่ำจะกระทำโดยรัฐหรื อเอกชนต่ำงก็เป็ น “มำตรกำรของรัฐ” ตำมควำมหมำยของมำตรำ 11
วรรค 2 (c) (i)135 (คือกำรจำกัดกำรนำเข้ ำสินค้ ำเกษตรหรื อสินค้ ำประมงที่มีกำรนำเข้ ำมำ ไม่วำ่ ในรูปแบบใด
ที่ “จำเป็ น” ต้ องกระทำเพื่อกำรมีผลบังคับใช้ ของ “มำตรกำรของรัฐ” ในกำรจำกัดจำนวนสินค้ ำชนิดเดียวกัน
ภำยในประเทศที่อนุญำตให้ มีกำรซื ้อขำยหรื อผลิต หรื อจำกัดจำนวนสินค้ ำภำยในประเทศที่สินค้ ำนำเข้ ำ
สำมำรถนำมำใช้ ทดแทนกันได้ โดยตรง ในกรณี ที่ไม่มีกำรผลิตภำยในประเทศซึ่งสินค้ ำชนิดเดียวกันกับ
สินค้ ำนำเข้ ำในปริมำณที่มำกพอ) เนื่องจำก
(ก) มาตรการทั้ง สองดัง กล่ า วได้ ถู ก ก าหนดขึ้ น มาโดยกฎเกณฑ์ ข องประชาคม (Community
regulation)
(ข) การดาเนิ นการใดๆ ตามมาตรการดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การตัดสิ นใจของประชาคมในเรื ่ องราคาที ่
กาหนด (Fixing prices) การใช้จ่ายเงิ นของรัฐ (Public finance) อาทิ เช่น dessert apple ที ่รับซื ้อคื นมา
ต้องดาเนิ นการ (disposed) ไปตามแนวทางทีก่ ฎเกณฑ์ของประชาคมกาหนดไว้
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“The Panel examined the EEC measures in the light of these decisions by the CONTRACTING PARTIES. It noted
that the EEC internal régime for apples was a hybrid one, which combined elements of public and private
responsibility. Legally there were two possible systems, direct buying-in of apples by Member State authorities
and withdrawals by producer groups. Under the system of withdrawals by producer groups, which was the EEC’s
preferred option, the operational involvement of public authorities was indirect. However, the régime as a whole
was established by Community regulations which set out its structure. Its operation depended on Community
decisions fixing prices, and on public financing; apples withdrawn were disposed of in ways prescribed by
regulation. The Panel therefore found that both the buying-in and withdrawal systems established for apples under
EEC Regulation 1035/72 (as amended) could be considered to be governmental measures for the purposes of
Article XI: 2 (c) (i).”,
L/6491 and L/6513, both adopted on 22 June 1989, 36S/93 and 36S/135, at 36S/126-127 and 36S/162, paras.
12.9 and 5.9.
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แม้ กำรตีควำมคำว่ำ “มำตรกำรของรัฐ” ตำมที่ผ้ เู ขียนนำเสนอมำข้ ำงต้ นจะเป็ นกำรตีควำมคำว่ำ
“มำตรกำรของรัฐ” ตำมมำตรำ 11 วรรค 2 ของ GATT ก็ตำม กำรตีควำมดังกล่ำวก็น่ำจะสำมำรถนำมำใช้
กับกำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำรใดเป็ นมำตรกำรของรัฐหรื อไม่ในกำรศึกษำนีเ้ พรำะทัง้ GATT / AOA และ
SCM ต่ำงก็เป็ นควำมตกลงหนึ่งภำยใต้ Annex 1 A ของควำมตกลงจัดตัง้ WTO ที่สำมำรถนำแนวทำงกำร
ตีควำมของควำมตกลงเหล่ำนี ้มำใช้ เป็ นแนวทำงหรื อบรรทัดฐำน (Precedent) ได้ เช่นเดียวกับกำรที่ WTO
ให้ AOA ใช้ คำนิยำมคำว่ำ “อุดหนุน” ของ SCM ได้ และแม้ กรณีจะเป็ นควำมตกลงที่อยู่คนละ Annex กัน
ดังเช่น GATT และ GATS ซึ่งเป็ นควำมตกลงอีกฉบับหนึ่งของควำมตกลงจัดตัง้ WTO แต่เป็ นควำมตกลง
ภำยใต้ Annex 1 B ก็ ยัง น ำแนวทำงกำรตี ค วำมของ GATT มำตรำ 20: General Exceptions มำเป็ น
แนวทำงในกำรตีควำมมำตรำ 14: General Exceptions ของ GATS ได้ ดังนัน้ ผู้ เขี ยนจึงสรุ ปได้ ว่ำ กำร
พิจำรณำว่ำ มำตรกำรใดเป็ นมำตรกำรของรัฐหรื อไม่ มิได้ พิจำรณำจำกประเด็นที่ว่ำ ใครเป็ นผู้กระทำกำร
ตำมมำตรกำรดังกล่ำวหรื อวิธีกำรที่นำมำตรกำรนันมำใช้
้
แต่จะพิจำรณำจำกประสิทธิผลของมำตรกำรนัน้
5.1.2 มาตรการของไทยที่เข้ าข่ ายเป็ นการอุดหนุ น ผู้เขียนจะพิจำรณำเป็ น 2 กรณีคือ ตำม
พระรำชบัญญัตอิ ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 และตำมอนุบญ
ั ญัตปี 2561
5.1.2.1 ประเด็นสาคัญตามพระราชบัญญัติอ้อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ.2527 ที่น่าจะถือว่ า
เข้ าข่ ายการอุดหนุน มีดงั นี ้
(1) คณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย มีข้ำรำชกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกรั
้
ฐมนตรี ว่ำกำรของ
กระทรวงที่ เ กี่ ยวข้ องคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่ง คน กระทรวงพำณิ ช ย์ สองคนและกระทรวง
อุตสำหกรรมสองคนเป็ นกรรมกำร รวมทังผู
้ ้ แทนชำวไร่ อ้อยเก้ ำคนและผู้แทนโรงงำนเจ็ดคนเพื่อทำหน้ ำที่
ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ แม้ กำรวินิจฉัยชี ้ขำดโดยมติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก (กรรมกำรคนหนึ่ง
ให้ มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่
เป็ นเสียงชี ้ขำด) ซึ่งผู้แทนชำวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงำนจะมีจำนวนมำกกว่ำก็ตำม (ภำครัฐ 5 คนชำวไร่อ้อย
และโรงงำนน ้ำตำล 12 คน) แต่ก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ ว่ำ กลไกของกฎหมำยฉบับนี ้จำเป็ นต้ องขับเคลื่อน
ด้ วยกลไกของภำครัฐ ดังนัน้ แม้ จะมีจำนวนคนที่เป็ นกรรมกำรน้ อยกว่ำ แต่ก็คงมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจใน
เรื่ องต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดนี ้เป็ นอย่ำงมำก นอกจำกนัน้ กำรเสนอและกำรถอดถอน
ผู้แทนชำวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงำนซึ่งเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ นี ้ให้ เป็ นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
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กำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ก็เป็ นกรณีที่ภำครัฐเข้ ำมำมีส่วนในกำรกำหนดว่ำใครบ้ ำงที่จะ
เป็ นผู้แทนชำวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงำน136
(2) หน้ าที่ของคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย ก็ถือว่ำเป็ นกำรเข้ ำมำแทรกแซงกลไกรำคำ
ในลักษณะที่เป็ นกำรพยุงรำคำ ไม่วำ่ จะเป็ นอำนำจหน้ ำที่ในกำร
(ก) ก ำหนดระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรจัด กำรอ้ อ ยหรื อ น ำ้ ตำลทรำยส่ ว นที่ ผ ลิ ต เกิ น จำกปริ ม ำณที่
คณะกรรมกำรกำหนด
(ข) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรดำเนินกำรกับโรงงำนที่ผลิตนำ้ ตำลทรำยไม่ครบตำมปริ ม ำณที่
คณะกรรมกำรกำหนด
(ค) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรสำรวจ กำรขน
ย้ ำย กำรส่งมอบน ้ำตำลทรำย และผลพลอยได้
(ง) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้ บริโภคในรำชอำณำจักร
และกำหนดรำคำขำยนำ้ ตำลทรำยดังกล่ำว (เรื ่ องนี ้เป็ น (18) ซึ่ งมี กฎหมายอนุบญ
ั ญัติปี 2561 ออกมา
ยกเว้นอานาจหน้าทีน่ ีเ้ ป็ นการชัว่ คราว 2 ฤดูการผลิ ต)
(จ) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี กำร และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับกำรอนุญำตให้ ส่ง ออกน ำ้ ตำลทรำย โดย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขดังกล่ำวต้ องไม่มีลกั ษณะทำให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ส่งออกแต่เพียงผู้
เดียว
(ฉ) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรคำนวณต้ นทุนในกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
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โดยกลไกนี ้ก็ปรำกฏในคณะกรรมกำรที่มีกำรแต่งตังตำมอนุ
้
บญ
ั ญัติเช่นกัน คือ คณะกรรมกำรบริ หำร (ภำครัฐ 3 คน
ชำวไร่ อ้ อ ยและโรงงำนน ำ้ ตำล 7 คน) คณะกรรมกำรอ้ อ ย (ภำครั ฐ 4 คน ชำวไร่ อ้ อ ยและโรงงำนน ำ้ ตำล 10 คน)
ประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ สองคน ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม
หนึ่งคน ผู้แทนชำวไร่ อ้อยหกคน และผู้แทนโรงงำนสี่คน เป็ น กรรมกำร คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำย (ภำครัฐ 5 คน ชำวไร่
อ้ อยและโรงงำนน ้ำตำล 10 คน) คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุน (ภำครัฐ 6 คน ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล 6 คน)
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(ช) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระ
รำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย ซึ่งต้ องคำนึงถึงต้ นทุนกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำยและกองทุนที่มีอยู่
ด้ วย
(ซ) กำหนดอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน โดยคำนึงถึงรำยได้ ที่ได้ จำก
กำรขำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้ ทงหมด
ั้
เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำล
ทรำย
(ฌ) กำหนดระเบียบว่ำด้ วยค่ำใช้ จ่ำยในกำรควบคุมกำรผลิตอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย ทรำย กำร
จำหน่ำย กำรนำเข้ ำและกำรส่งออกน ้ำตำลทรำย
และกำรที่กฎหมำยระบุวำ่ กำรกำหนดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวข้ ำงต้ นต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี และกำรกำหนดตำม (ค) ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี และให้ ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ยิ่งแสดงให้ เห็นถึงกำรใช้ กลไกของรัฐในกำรพยุงรำคำกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(3) กองทุนอ้ อยและนา้ ตาลทราย มีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับกรณีพิพำทคือ
(ก) ส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้ และกำรจำหน่ำยอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(ข) รักษำเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เพื่อผลประโยชน์ของชำวไร่อ้อยและ
โรงงำน และเพื่อควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจของประเทศ
(ค) รักษำเสถียรภำพของรำคำน ้ำตำลทรำยที่ใช้ บริ โภคในประเทศเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค
(ง) กระทำกำรอื่นที่จำเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
5.1.2.2 การอุดหนุนที่มีการปรับเปลี่ยนตามกฎหมายอนุบัญญัติ ปี 2561 แม้ รัฐบำลจะมีกำร
ออกอนุบญ
ั ญัตมิ ำ
(1) เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรผลิตอ้ อยและน ้ำตำลทรำยให้ เป็ นสำกล
และสอดคล้ องกั บ พั น ธกรณี ร ะหว่ ำ งประเทศ โดยยกเว้ นกำรใช้ บัง คับ ( 18) ของมำตรำ 17 แห่ ง
พระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 เป็ นกำรชัว่ ครำวเฉพำะในส่วนของกำรกำหนดรำคำขำย
น ้ำตำลทรำยเพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักรตังแต่
้ ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูกำรผลิตปี 2561/2562
ซึง่ มำตรำ 14 (18) เป็ นเรื่ องอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลในเรื่ องกำรกำหนดหลักเกณฑ์
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วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักร และกำหนดรำคำขำยน ้ำตำล
ทรำยดังกล่ำว เพื่อให้ กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยทัง้
ระบบสำมำรถบรรลุผลสำเร็ จเพื่อสร้ ำงควำมเป็ นธรรมต่อผู้ บริโภค ชำวไร่อ้อย และโรงงำนน ้ำตำลทรำย อัน
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจทังภำคกำรเกษตรและภำคอุ
้
ตสำหกรรมของประเทศ
(2) เพื่ อ แก้ ไ ขเรื่ อ งรำยได้ ข องอุต สำหกรรมอ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยด้ ว ย กล่ำ วคื อ แต่เ ดิม ตำม
พระรำชบัญ ญัติ อ้อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ.2527 ได้ ระบุที่ม ำของกองทุนฯ ซึ่ ง ประกอบด้ วยเงิ นหลำย
ประกำร137 แต่ที่จะเข้ ำข่ำยเป็ นกำรอุดหนุนตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลคือ
(ก) เงินกู้โดยอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรี
(ข) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
แต่ ประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเรื่ อง กำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนด
และกำรชำระรำคำอ้ อย และค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและ
โรงงำน พ.ศ. 2561 ระบุว่ำ รำยได้ ประกำรหนึ่งของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย คือ เงินที่ได้ รับจำก
กองทุน เว้ นแต่เงินกองทุนตำมมำตรำ 27 (6) หรื อ (7) ซึ่งหมำยถึง (6) เงินกู้โดยอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี
และ (7) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ดังนัน้ เมื่อประกำศฯ กำหนดไม่ให้ ใช้ เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล มำเป็ นรำยได้ ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ก็เท่ำกับเป็ นกำรตัดกำร
ช่วยเหลือของรัฐบำลเพื่อมิให้ เข้ ำข่ำยกำรอุดหนุน “เฉพาะในเรื ่องนี ”้
อย่ำงไรก็ตำม แม้ รัฐบำลไทยจะออกกฎหมำยอนุบญ
ั ญัติออกมำเพื่อแก้ ไขมิให้ กำรดำเนินกำรของ
รัฐมีลกั ษณะตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลในส่วนที่เป็ นกำรกล่ำวหำไทยใช้ มำตรกำรที่ขัดต่อ WTO ก็ตำม
(คือไม่มีกำรนำเงินที่รัฐมีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ ำมำในกองทุนฯ หรื อกำรยกเลิกกลไกกำรอุดหนุนโดยผู้บริ โภค) แต่
เมื่อพิจำรณำแล้ วจะพบว่ำ กฎหมำยอนุบญ
ั ญัติดงั กล่ำวก็ไม่อำจหลีกเลี่ยง “กำรอุดหนุน ” โดยรัฐไปได้
เพรำะว่ำ ในกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำงๆ ยังคงมี “ผู้แทนจำกหน่วยรำชกำรต่ำงๆ” เข้ ำไปเป็ น
กรรมกำรเพื่อดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยซึ่งรวมทังกำรด
้
ำเนินกำรที่มีลกั ษณะเป็ น
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กำร “ประกันรำยได้ ” หรื อ “พยุงรำคำ” ให้ แก่ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลด้ วยกำรกำหนดรำยได้ รำยจ่ำย
และกำรจัดสรรเงินเข้ ำกองทุน (ดูข้อ 5.1.1 ประกอบ)
นอกจำกนัน้ อนุบญ
ั ญัตปิ ี 2561 ยังมีบทบัญญัตอิ ื่นที่เข้ ำข่ำยกำรอุดหนุนตำม WTO ด้ วย ดังนี ้
(1) กำรที่คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำยมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย และ
อัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนตังแต่
้ ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562
ดังต่อไปนี ้
(ก) กำรประมำณกำรรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
(ข) กำรกำหนดรำยได้ ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(ค) กำรกำหนดรำยจ่ำยของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย
(ง) กำรกำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด และรำคำน ้ำตำล
ทรำยภำยในรำชอำณำจักรที่ ใช้ ในกำรคำนวณรำยได้ ซึ่งกำหนดให้ บริ ษัท อ้ อยและนำ้ ตำลไทย จำกัด
แต่งตังคณะกรรมกำรก
้
ำหนดรำคำขำยประกอบด้ วย ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้แทนบริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด
ผู้แทนชำวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงำน เป็ นกรรมกำร
(จ) กำรประมำณกำรรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด ซึ่งระบุให้
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำขำยจัดทำประมำณกำรรำคำน ้ำตำลทรำยที่ส่งมอบให้ บริ ษัท อ้ อยและน ้ำตำล
ไทย จำกัด เพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำยได้ ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยขันต้
้ น และกำหนดรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรี เมียมน ้ำตำลทรำยไทยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่ อ ก ำหนดรำคำที่ ใ ช้ ในกำรค ำนวณรำยได้ ข องรำคำน ำ้ ตำลทรำยภำยใน
รำชอำณำจักรขันต้
้ นและขันสุ
้ ดท้ ำย
(ฉ) กำรกำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยที่ได้ รับมอบจำกโรงงำน
(ช) กำรกำหนดอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำน
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(ซ) ให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรโดยควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำอ้ อยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
(ฌ) กำรชำระรำคำอ้ อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
(ญ) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันต้
้ นและขันสุ
้ ดท้ ำย
ซึง่ ระบุให้ ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) เมื่อแบ่งรำยได้ ของฝ่ ำยชำวไร่อ้อยและฝ่ ำยโรงงำนตำมสัดส่วนกำรแบ่งปั นผลประโยชน์แล้ ว ให้
โรงงำนชำระรำคำอ้ อยขันต้
้ นให้ แก่ชำวไร่ อ้อยตำมรำคำอ้ อยขันต้
้ นที่ คณะกรรมกำรกำหนด และให้ ถือว่ำ
โรงงำนได้ รับชำระผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันต้
้ นแล้ ว
2) ผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำยนัน้ ให้ ถือว่ำโรงงำนได้ รับไว้ แล้ ว เมื่อ
ได้ มีประกำศรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย
(ฎ) กรณีรำคำอ้ อยขัน้ สุดท้ ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยนำ้ ตำลทรำยขัน้ สุดท้ ำยสูง
กว่ำรำคำอ้ อยขันต้
้ นและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันต้
้ น ให้ โรงงำนชำระค่ำอ้ อยเพิ่ม
ให้ แก่ชำวไร่ อ้อยจนครบตำมรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วนั ประกำศรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำย
และผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย
(2) กำรกำหนดหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอ้ อย และ คณะกรรมกำรน ้ำตำล เกี่ยวกับ
(ก) กำรจัดทำบัญชีจดั สรรปริมำณน ้ำตำลทรำยขันต้
้ นที่กำหนดให้ แต่ละโรงงำนผลิต รวมถึงกำหนด
ปริมำณน ้ำตำลทรำยสำรอง
(ข) กำรจัดทำบัญชีจดั สรรปริมำณน ้ำตำลทรำย ครัง้ ที่ 2
(ค) กำรจัดทำบัญชีจดั สรรปริมำณน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย
(ง) กำรจัดทำบัญชีจดั สรรปริมำณน ้ำตำลทรำยให้ แก่โรงงำนต่ำง ๆ ในแต่ละฤดูกำรผลิต
ดังนัน้ จึงเห็นได้ ว่ำ แม้ จะมีกำรออกอนุบญ
ั ญัติมำเพื่อแก้ ไขปรับปรุงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้
เป็ นสำกลและสอดคล้ องกับพันธกรณี ระหว่ำงประเทศ แล้ วก็ ตำม แต่กำรดำเนินกำรดัง กล่ำวตำมอนุ
บัญญัติยงั อยู่ในกรอบของคำว่ำ “อุดหนุน” ตำมควำมหมำยของ AOA ภำยใต้ WTO คือเป็ น “การให้การ
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สนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา ไม่ ว่าในรู ปแบบใดไม่ ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมเพื ่อเพิ่ มการส่ ง ออก
สิ นค้าใด”
นอกจำกนัน้ แม้ รัฐอำจจะอ้ ำงว่ำ รัฐไม่ได้ ให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่เอกชน ดังนัน้ จึงไม่ควร
เข้ ำข่ำยกำรอุดหนุน แต่ในเรื่ องนี ้มีตวั อย่ำงที่เทียบเคียงได้ ว่ำ กรณีนี ้ก็ยงั ถือว่ำเป็ นกำรอุดหนุน กล่ำวคือ
กฎเกณฑ์ใน SCM กำหนดห้ ำมรัฐใช้ มำตรกำรรู ปแบบหนึ่งที่แม้ รัฐจะไม่ได้ ให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ใดๆ แก่เอกชน เพี ยงแต่ออกมำตรกำรที่เป็ นกำรช่วยเหลือเอกชนในลักษณะที่เป็ น การบังคับใช้ ชิน้ ส่ ว น
ภายในประเทศหรื อ LCR (Local Content Requirement) [ซึง่ บำงครัง้ มีผ้ เู รี ยกกำรอุดหนุนชนิดนี ้ว่ำ กำร
ให้ ใช้ สินค้ ำที่ผลิตในประเทศมำกกว่ำสินค้ ำนำเข้ ำ (Import Substitution Subsidy)] ซึ่งหมำยถึงกำรที่รัฐ
กำหนดให้ ใช้ สินค้ ำที่ผลิตในประเทศมำกกว่ำสินค้ ำนำเข้ ำ โดยกำรบังคับให้ ใช้ สินค้ ำที่ผลิตภำยในประเทศ
อำจเป็ นเงื่อนไขทังหมดหรื
้
อบำงส่วนของมำตรกำรนันก็
้ ได้ มำตรกำรเช่นนี ้ SCM ห้ ำมกระทำและถือเป็ น
กำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ เพรำะกำรที่รัฐกำหนดให้ ใช้ ชิ ้นส่วนภำยในประเทศจะมีผลโดยอ้ อมต่อกำรนำเข้ ำ
สินค้ ำชนิดเดียวกันนันจึ
้ งอำจถือได้ วำ่ เป็ นกำรสร้ ำงข้ อจำกัดต่อกำรนำเข้ ำ
5.2 การอุ ด หนุ น ภายในประเทศ กรณี นี ม้ ี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งพิ จ ำรณำคื อ มำตรกำรอุด หนุ น
ภำยในประเทศที่ไทยใช้ มีควำมสอดคล้ องกับ AOA หรื อไม่ อย่ำงไร และแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อมิให้
มำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศขัดหรื อไม่สอดคล้ องกับ AOA
5.2.1 มาตรการอุ ด หนุ น ภายในประเทศที่ ไ ทยใช้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ AOA หรื อ ไม่
อย่ างไร กำรอุดหนุนภำยในประเทศภำยใต้ AOA มี 3 ประเภทคือ Green Box, Blue Box และ Amber
Box ซึ่งกำรพิจำรณำว่ำมำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศของไทยจะมีควำมสอดคล้ องกับ AOA หรื อไม่
อย่ำงไร ต้ องพิจำรณำจำกกฎเกณฑ์ของกำรอุดหนุนภำยในประเทศแต่ละประเภท ดังนี ้
(1) Green Box คือกำรอุดหนุนประเภทต่ำงๆ ที่ระบุอยูใ่ น Annex II ของ AOA ซึง่ สำระสำคัญก็คือ
เงิ น ที่ น ำมำใช้ ใ นกำรอุด หนุน นี ต้ ้ อ งมำจำกเงิ น ของรั ฐ มิ ใ ช่ ม ำจำกผู้บ ริ โ ภค (must be funded out of
government revenue, rather than charges to consumers)138 ซึ่งแต่เดิมกลไกของพระรำชบัญญัติอ้อย
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และน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 จะมีลกั ษณะเป็ นกำรอุดหนุนโดยผู้บริ โภค แต่เมื่อมีคาสั่งหัวหน้ าคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติท่ ี 1/2561 เรื่ อง การแก้ ไขกฎหมายเพื่อรองรั บการปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรม
อ้ อยและนา้ ตาลทรายทัง้ ระบบ ซึง่ ยกเว้ นกำรใช้ บงั คับ (18) ของมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัตอิ ้ อยและ
นำ้ ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เป็ นกำรชั่วครำว เฉพำะในส่วนของกำรกำหนดรำคำขำยนำ้ ตำลทรำยเพื่ อใช้
บริ โภคในรำชอำณำจักรตังแต่
้ ฤดูก ำรผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ก็เท่ำกับเป็ นกำร
ยกเลิกกำรอุดหนุนโดยผู้บริ โภคหรื อ Consumer Subsidy ไป ซึ่งทำให้ กำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำรปั จจุบนั ที่
ไทยใช้ อยู่จะอยู่ในขอบข่ำย Green Box หรื อไม่ สำมำรถพิจำรณำต่อไปได้ แต่ก็ยงั อำจจะมีประเด็นที่ยัง
ต้ องพิจำรณำต่อว่ำ หำกหลังเสร็ จสิน้ ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 แล้ ว ภำครัฐจะหันกลับไช้ กลไกเดิม อี ก
หรื อไม่ เพรำะหำกใช้ แบบเดิมคือกำรอุดหนุนโดยผู้บริ โภค ก็ไม่ต้องมำพิจำรณำเรื่ อง Green Box
เมื่อพิจำรณำมำตรกำรของไทยในเรื่ องอ้ อยและน ้ำตำลทรำยที่ใช้ ในปั จจุบนั ประกอบกับกฎเกณฑ์
ของ WTO ในเรื่ องกำรอุดหนุนแบบ Green Box ผู้เขียนเห็นว่ำ กำรที่มำตรกำรของไทยจะอยู่ในขอบข่ำย
Green Box หรื อไม่อย่ำงไร ต้ องพิจำรณำจำกบทบัญญัติของ AOA139 ซึ่งระบุว่ำ ประเทศสมำชิกสำมำรถใช้

1.Domestic support measures for which exemption from the reduction commitments is claimed shall meet the
fundamental requirement that they have no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production.
Accordingly, all measures for which exemption is claimed shall conform to the following basic criteria:
(a) the support in question shall be provided through a publicly-funded government programme (including
government revenue foregone) not involving transfers from consumers; and,
(b) the support in question shall not have the effect of providing price support to producers;
และ AOA%20Subsidy%20-%20WTO%20Analysis/wtr06-2f_e.pdf
139
จะต้ องมีไม่มีผลเป็ นกำรบิดเบือนทำงกำรค้ ำหรื อบิดเบือนทำงกำรค้ ำน้ อยที่สดุ , Paragraph 1 of Annex 2 of AOA
ANNEX 2: DOMESTIC SUPPORT: THE BASIS FOR EXEMPTION FROM THE REDUCTION COMMITMENTS
1. Domestic support measures for which exemption from the reduction commitments is claimed shall meet the
fundamental requirement that they have no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production.
Accordingly, all measures for which exemption is claimed shall conform to the following basic criteria:
(a) the support in question shall be provided through a publicly-funded government programme (including
government revenue foregone) not involving transfers from consumers; and,
(b) the support in question shall not have the effect of providing price support to producers;
plus policy-specific criteria and conditions as set out below.
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กำรอุดหนุนประเภทนี ้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ต้องลดลง แต่ต้องไม่มีผลเป็ นกำรบิ ดเบือนต่อกำรค้ ำหรื อ
ต่อกำรผลิต หรื อหำกจะมีผลกระทบก็ต้องน้ อยที่สดุ และต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไข ดังนี ้
(1) กำรให้ กำรอุดหนุนจะต้ องเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโปรแกรมของรัฐบำลซึ่งให้ แก่สำธำรณะเป็ น
กำรทัว่ ไป (Publicly-funded government programmes) รวมทังกำรลดหย่
้
อนหรื อไม่เรี ยกเก็บรำยได้ ของ
รัฐที่ปกติผ้ ผู ลิตสินค้ ำเกษตรพึงต้ องชำระ (เช่น กำรยกเว้ นภำษี ) แต่ไม่รวมกำรอุดหนุนที่กระทำโดยผู้บริ โภค
(transfers from consumers: เช่น กำรตังรำคำที
้
่ขำยให้ ผ้ บู ริโภคในประเทศสูง)
(2) กำรอุด หนุน นัน้ จะต้ อ งไม่ มี ผ ลเป็ น กำรประกัน หรื อ พยุง รำคำให้ แ ก่ ผ้ ู ผลิ ต (เพรำะ price
support: กำรประกันรำคำถือเป็ นกำรบิดเบือนทำงกำรค้ ำ)
เหตุที่ AOA กำหนดให้ กำรให้ กำรอุดหนุนประเภทนี ้ต้ องมำจำกโปรแกรมของรัฐบำลซึ่งใช้ เงินของ
รัฐ และให้ แก่สำธำรณะเป็ นกำรทัว่ ไป ก็เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะมีกำรดำเนินกำรที่มีควำมโปร่งใสมำกกว่ำ
กำรดำเนินกำรโดยเอกชน นอกจำกนัน้ กำรที่ AOA กำหนดยกเว้ นไม่รวมกำรประกันรำคำไว้ ในกำรอุดหนุน
แบบ Green Box ก็เนื่องมำจำกควำมเป็ นจริงที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ วว่ำ การประกันราคาคื อรู ปแบบหนึ่งของ
การอุดหนุนทีม่ ี ผลเป็ นการบิ ดเบื อนทางการค้ามากทีส่ ดุ
เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติของ AOA ที่นำเสนอข้ ำงต้ น ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ กลไกของกฎหมาย
ไทยในปัจจุบนั ยังคงมี ลกั ษณะป็ นการประกันหรื อพยุงราคาให้แก่ ผู้ผลิ ต เพรำะรัฐเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
กำหนดรำคำอ้ อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย กำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ จำก
กำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อกำหนดรำคำอ้ อยขันต้
้ น และผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
ขัน้ ต้ น กำรคำนวณรำยได้ สุทธิ ที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยนำ้ ตำลทรำย กำรกำหนดรำคำอ้ อยขัน้ สุดท้ ำยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย ตำมกลไกที่ปรำกฏในอนุบญ
ั ญัติที่ออกมำในปี
2561 (ดูข้อ 4) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง กำรส่งผู้แทนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐเข้ ำไปเป็ นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องข้ ำงต้ น ดังนัน้ มำตรกำรของไทยจึงมิใช่มำตรกำร
แบบ Green Box (ยกเว้ นกรณี ที่ไทยจะอ้ ำงว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นกำรคงคลังสินค้ ำเกษตรเพื่ อ
วัตถุประสงค์ด้ำนควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร กรณีนี ้ก็อำจจะเป็ นกำรอุดหนุนแบบ Green Box: แต่ผ้ เู ขียนเห็น
ว่ำไม่นำ่ จะเข้ ำข่ำย)
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(2) Blue Box กำรอุดหนุนประเภทนี ้เป็ นกำรอุดหนุนที่ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อลดกำรอุดหนุนลง
(Current Total AMS) และสำมำรถใช้ ได้ ตอ่ ไปคือ กำรจ่ำยเงินโดยตรง (Direct payments) ภำยใต้ โครงกำร
จำกัดกำรผลิต (production-limiting programmes) โดยกำรจ่ำยเงินนันต้
้ องเป็ นไปตำมเนื ้อที่และผลผลิต
ต่อหน่วยที่กำหนดไว้ แล้ ว (fixed area and yields) และจ่ำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 85 ของระดับกำรผลิตที่ใช้ เป็ น
ฐำน (base level of production) หรื อไม่เกินร้ อยละ 85 ของกำรจ่ำยเงินสำหรับกำรผลิตปศุสตั ว์ (livestock
payments) ที่จำ่ ยตำมจำนวนที่กำหนดไว้ แล้ ว (fixed number of head) [มำตรำ 6 (5) (a)]
เมื่อพิจำรณำมำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศสำหรับอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยก็พบว่ำ ไม่ใช่
กำรอุดหนุนประเภทนี ้ซึ่ งเป็ นการอุดหนุนที ่ประเทศสมาชิ กนามาใช้ได้ตราบเท่าที ่การใช้มาตรการนัน้ เป็ นไป
ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ของ AOA แต่อย่ำงใด เพรำะมิใช่กำรจ่ำยเงินโดยตรงภำยใต้ โครงกำรจำกัดกำรผลิต
(3) Amber Box หำกกำรอุดหนุนของไทยไม่เข้ ำข่ำยทัง้ Green Box และ Blue Box ก็ต้องถื อว่ำ
กำรอุ ด หนุ น ของไทยเป็ นแบบ Amber Box ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไทยมี ข้ อผู ก พั น ที่ จ ะอุ ด หนุ น สิ น ค้ ำเกษตร
ภำยในประเทศในส่วนที่ถือเป็ นกำรบิดเบือนตลำดภำยในประเทศคือรำยกำรใน Amber Box สำหรับสินค้ ำ
เกษตรทังหมด
้
(AMS) รวมกันได้ ไม่เกินปี ละ 19,028 ล้ ำนบำท140 ดังนัน้ กำรอุดหนุนในส่วนที่มีจำนวนเงิน
เกินกว่ำ ปี ละ 19,028 ล้ ำนจึงเป็ นกำรอุดหนุนที่ขดั ต่อ WTO โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำนวนเงิน ปี ละ 19,028
ล้ ำนนัน้ คือกำรรวมกำรอุดหนุนสำหรับ “สินค้ ำเกษตรทัง้ หมด” มิใช่เฉพำะอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยเท่ำนัน้
มำตรกำรอุดหนุนของไทยจึงน่ำจะขัดต่อ WTO (เป็ นไปตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลที่ระบุว่ำ ไทยกระทำกำร
ที่ขดั ต่อมาตรา 3.2 และมาตรา 6.3 ของ AOA) ซึ่ งอยู่ในข่ ายที ่จะถูกมาตรการตอบโต้ที่อยู่ในรู ป CVD
หรื อการตอบโต้ตามกระบวนการระงับข้อพิพาทตามมาตรา 7 ของ SCM ได้ (ดูข้อ 3)
5.2.2 แนวทางในการดาเนิ นการเพื่อมิ ให้ ม าตรการอุ ดหนุ นภายในประเทศขั ดหรื อไม่
สอดคล้ อ งกั บ AOA หำกภำครั ฐ ต้ องกำรแก้ ปัญหำในเรื่ องนี ด้ ้ วยกำรใช้ ม ำตรกำรที่ ไ ม่ขัดต่อ WTO ก็
สำมำรถดำเนินกำรได้ หลำยแนวทำง โดยแนวทำงที่จะดำเนินกำรได้ และผลของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว มี
ดังนี ้
(1) ปรั บเปลี่ ยนมำตรกำรอุด หนุนภำยในประเทศที่ เ ป็ น Amber Box ซึ่ง มี เพดำนในกำรใช้ เ งิ น
อุดหนุน ให้ เป็ น Green Box หรื อ Blue Box เพรำะเป็ นกำรอุดหนุนที่ใช้ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เพียงแต่ต้อง
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https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/schedule_e/tha.pdf
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เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ AOA กำหนดไว้ เท่ำนัน้ แต่ก็อำจถูกต่อต้ ำนจำกชำวไร่ อ้อยและโรงงำนนำ้ ตำล
ทรำยเช่นกันเพรำะพวกเขำจะต้ องสูญเสียระบบกำรคุ้มครองที่รัฐเคยให้ ไป และ/หรื อ
(2) ใช้ Amber Box ในส่ว นที่ เ ป็ น ข้ อ ยกเว้ น ตำมที่ น ำเสนอไว้ ใ นข้ อ 2.4 คื อ กำรอุด หนุน เพี ย ง
เล็กน้ อยหรื อ De Minimis และ ข้ อยกเว้ นของกำรลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box สำหรับประเทศ
กำลังพัฒนำหรื อ Development Programmes ซึง่ ก็อำจถูกต่อต้ ำนจำกชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทรำย
เช่นกันตำมเหตุผลเช่นเดียวกับข้ อ (1)
ประกำรสำคัญ ประเด็นหนึง่ ที่ทงภำครั
ั้
ฐและภำคเอกชนเห็นไปในทำงเดียวกันก็คือ ต้ องกำรที่จะให้
ข้ อพิพำทนี ้ยุตลิ งด้ วยดี ซึง่ ก็คงหนีไม่พ้นกำรยอมทำตำมที่บรำซิลร้ องขอมำ ดังแนวทำงต่ำงๆ ที่เสนอมำแล้ ว
ในข้ อ (1) และข้ อ (2) แต่ขณะเดียวกัน ต่ำงก็ทรำบกันดีว่ำ ด้ วยระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ดำเนินกำรอยู่
ในปัจจุบนั ทำให้ ศกั ยภำพในกำรแข่งขันของทังชำวไร่
้
อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทรำยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก หำกจะ
ให้ รัฐไม่เข้ ำมำมีสว่ นร่วมเลยก็อำจเกิดควำมกังวลกันว่ำจะมีคนปฏิบตั ติ ำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์นี ้มำก
น้ อยเพียงใด เพรำะกำรปฏิบตั ิตำมระบบแบ่งปั นผลประโยชน์นี ้ในปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้ วำ่ เป็ นผลมำจำก
กำรบริ หำรจัดกำร และกำร “บังคับ” ของภำครัฐ ดังนัน้ หำกจะให้ รัฐไม่เข้ ำมำยุ่งเกี่ยวเลย ระบบแบ่งปั น
ผลประโยชน์นี ้ก็อำจด้ อยประสิทธิภำพลง
โดยสรุ ปก็คือ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ.2527 และ
กฎหมำยอนุบญ
ั ญัติ ปี 2561 เป็ นกำรอุดหนุนเพรำะเป็ น “การให้การสนับสนุนด้านรายได้หรื อด้านราคา ไม่
ว่าในรู ปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมเพื อ่ เพิ่ มการส่งออกสิ นค้าใด หรื อลดการนาเข้าสิ นค้าใดและมี
ผู้ได้รับประโยชน์ จากการกระทาดังกล่าว” ดังนัน้ หำกจำเป็ นต้ องให้ รัฐเข้ ำมำมีส่วนร่ วม แต่ไม่ให้ เข้ ำข่ำย
“กำรอุดหนุน ” ตำมนิยำมของ WTO รั ฐ ก็ จ ะต้ องไม่ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนรำยได้ หรื อด้ ำนรำคำ ไม่ว่ำใน
รู ปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเพื่อเพิ่มกำรส่งออกสินค้ ำใด หรื อลดกำรนำเข้ ำสินค้ ำใดและมีผ้ ู
ได้ รับประโยชน์จำกกำรกระทำดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรตัดสินใจที่จะดำเนินกำรใดๆ ควรต้ องพิจำรณำเรื่ องกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้
กำรอุดหนุนหรื อที่เรี ยกว่ำ CVD (Countervailing Duties) และกำรใช้ กระบวนกำรระงับข้ อพิพำท ที่ผ้ เู ขียน
จะนำเสนอในหัวข้ อที่ 6. และ 7. ประกอบด้ วย
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5.3 การอุ ด หนุ นการส่ งออก ในเรื่ องนีม้ ีประเด็นที่ ต้องพิจ ำรณำอยู่ 2 ประกำรคือ มำตรกำร
อุดหนุนกำรส่งออกที่ไทยใช้ มีควำมสอดคล้ องหรื อไม่ กับ AOA และแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อมิให้
มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกขัดหรื อไม่สอดคล้ องกับ AOA ดังนี ้
5.3.1 มาตรการอุดหนุนการส่ งออกที่ ไทยใช้ มีความสอดคล้ องหรื อไม่ กับ AOA ปั จจุบนั นี ้
(2561) ประเทศที่สำมำรถใช้ กำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรตำมที่ได้ แจ้ งไว้ กับ WTO มี 25 ประเทศ
โดยประเทศที่ไม่ได้ ระบุกำรอุดหนุนกำรส่งออกไว้ ในตำรำงข้ อผูกพันของตนก็ไม่สำมำรถจะใช้ กำรอุดหนุน
กำรส่งออกกับสินค้ ำเกษตรได้ ซึ่งประเทศที่แจ้ งกำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรไว้ มีดงั นี ้ (ตัวเลขใน
วงเล็บคือ ปริมำณสินค้ ำเกษตรที่ระบุไว้ ในตำรำงข้ อผูกพัน)

ตารางที่ 2.1 ประเทศที่แจ้ งการอุดหนุนการส่ งออกสินค้ าเกษตร และ ปริมาณสินค้ าที่แจ้ งไว้
Australia (5)
Brazil (16)

Iceland (2)
Indonesia (1)

Romania (13)
Slovak Rep (17)

Bulgaria (44)
Canada (11)

Israel (6)
Mexico (5)

S Africa (62)
Switzerland-

Colombia (18)
Cyprus (9)

New Zealand (1)
Norway (11)

Liechtenstein (5)
Turkey (44)

Czech Rep (16)
EU (20)

Panama (1)
Poland (17)

United States (13)
Uruguay (3)

Hungary (16)

Venezuela (72)

ที่มา: รวบรวมโดย คณะผู้วิจยั รำยละเอียดเพิ่มเติม ค้ นได้ จำก WTO (2016a) Secretariat background
paper “Export subsidies” TN/AG/S/8.

เมื่ อพิจ ำรณำตำรำงข้ ำงต้ นจะพบว่ำ ประเทศไทยไม่ได้ แจ้ งต่อ WTO เกี่ ยวกับกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกสินค้ ำเกษตรของตนไว้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงไม่ สามารถใช้ มาตรการอุดหนุนการส่ งออกต่ อ
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สินค้ าเกษตรของตนได้ (เป็ นไปตำมข้ อกล่ำวหำของบรำซิลที่ระบุว่ำ ไทยกระทำกำรที่ขดั ต่อมำตรำ 3.3
และมำตรำ 8 ของ AOA
สำหรับข้ อกล่ำวหำตำมมำตรำ 9.1 นัน้ ในเมื่อประเทศไทยไม่เคยแจ้ ง ต่อ WTO ว่ำมี มำตรกำร
อุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรใดๆ ประเทศไทยจึงไม่เคยมีสิทธิ์ อุดหนุนกำรส่งออกสินค้ ำเกษตรใดๆ อยู่
แล้ ว และถ้ ำพบว่ำมีก็จะต้ องยกเลิกไปทังหมด)
้
5.3.2 แนวทางในการด าเนิ น การเพื่ อ มิ ใ ห้ ม าตรการอุ ด หนุ น การส่ งออกขั ด หรื อ ไม่
สอดคล้ อ งกั บ AOA หำกภำครั ฐ ต้ องกำรแก้ ปัญหำในเรื่ องนี ด้ ้ วยกำรใช้ ม ำตรกำรที่ ไ ม่ขัดต่อ WTO ก็
สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี ้
(1) ยกเลิกมำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกทังหมด
้
ซึง่ จะถูกต่อต้ ำนจำกชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล
ทรำยอย่ำงแน่นอนเช่นกัน และ/หรื อ
(2) ใช้ ม ำตรกำรอุดหนุนกำรส่ง ออกในรู ปแบบที่ กำหนดไว้ ในมำตรำ 10 วรรค 2 ของ AOA ซึ่ง
ประกอบด้ วย สินเชื่อเพื่อกำรส่ง ออก กำรค ้ำประกันสินเชื่ อเพื่ อกำรส่ง ออก กำรประกันภัยที่ ค้ มุ ครองผู้
ส่งออกจำกภัยอันเกิดจำกกำรไม่ชำระหนี ้ของลูกค้ ำไม่ว่ำจะด้ วยเหตุผลทำงกำรเมืองหรื อกำรค้ ำ ซึง่ เป็ นกำร
อุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่ “ไม่ต้องลดลง” และสามารถ “กระทาได้ตามกฎหมาย” คื อกฎหมายไม่ห้าม
กระทา เพี ยงแต่ต้องอย่าใช้การอุดหนุนการส่งออกประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทนี ้ในลักษณะที ่
เป็ นการหลบเลี ่ยงข้ อผู กพันที ่จะต้องลดการอุดหนุนการส่ง ออกลงหรื อที ่เรี ยกว่ า Circumvention (หาก
ประเทศไทยสามารถดาเนิ นการตามนี ้ได้ ก็จะไม่ขดั ต่อ มาตรา 10.1 ของ AOA ตามที ่บราซิ ลกล่าวหาแต่
อย่ างใดเพราะเนื ้อความสาคัญ คื อ “ต้องไม่ ใช้ การอุดหนุนการส่ ง ออกประเภทใดประเภทหนึ่ ง ในสาม
ประเภทนี ้ในลักษณะที ่เป็ นการหลบเลี ่ยงข้อผูกพันที ่จะต้องลดการอุดหนุนการส่งออกลง” และสาหรับการ
กล่ าวหาของบราซิ ล ว่ าไทยกระทาการที ่ขัดต่ อ มาตรา 3.1 (a) และ 3.2 ของ SCM นั้นก็ เป็ นเพี ยงการ
เชื ่อมโยงว่า มาตรการอุดหนุนการส่งออกตาม SCM นัน้ จะกระทามิ ได้ เว้นแต่เป็ นไปตาม AOA ดังนัน้ เมื ่อ
ประเทศไทยไม่สามารถใช้การอุดหนุนการส่งออกตาม AOA ได้ ประเด็นนี ้ก็ไม่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณา
แต่อย่างใด)
6. การใช้ มาตรการตอบโต้ การอุดหนุนหรื อที่เรี ยกว่ า CVD ต่ อไทย เมื่อพิจำรณำจำกควำมเป็ นจริ ง
กำรที่บรำซิลเป็ นผู้ส่งออกนำ้ ตำลทรำยรำยใหญ่ของโลกก็ย่อมจะหมำยควำมว่ำ บรำซิลไม่มีกำรนำเข้ ำ
น ้ำตำลทรำยจำกไทย ดังนัน้ บรำซิลจึงน่ำจะไม่สำมำรถใช้ มำตรกำร CVD กับสินค้ ำน ้ำตำลทรำยของไทย
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ได้ ด้วยตนเอง เพรำะมำตรกำร CVD เป็ นกำรใช้ มำตรกำรต่อสินค้ ำนำเข้ ำที่มีกำรอุดหนุน แต่บรำซิลก็ยัง
อำจจะใช้ สิทธิตำมข้ อ (2) หรื อ (3) ของข้ อ 2.5.2 [(2) กำรทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสื่อมสิทธิ (Nullification or
impairment) ซึง่ ผลประโยชน์ที่ประเทศสมำชิกได้ รับไม่วำ่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมภำยใต้ ควำมตกลง GATT
(3) ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงร้ ำยแรง (Serious prejudice) ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกอื่น] เพื่อร้ อง
ขอให้ ประเทศอื่นซึง่ เป็ นผู้นำเข้ ำน ้ำตำลทรำยจำกไทย (และเป็ นประเทศที่บรำซิลก็สง่ ออกน ้ำตำลทรำยไปยัง
ประเทศนันด้
้ วย) ใช้ มำตรกำร CVD นี ้แทนตนได้ ตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 6 วรรค 6 ของ GATT 1994141
แต่ในทำงปฏิบตั ิ คงไม่มีประเทศใดที่จะใช้ มำตรกำรนี ้แทนเพรำะกำรที่มีสินค้ ำนำเข้ ำมำยังประเทศตนใน
รำคำที่ถกู กว่ำปกติเพรำะได้ รับกำรอุดหนุนจำกรัฐบำลประเทศผู้ส่งออก น่ำจะเป็ นผลดีกบั ตนเองมำกกว่ำ
ตรำบเท่ำที่ประเทศผู้นำเข้ ำนัน้ ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตนำ้ ตำลทรำยที่เป็ นคู่แข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกที่ทำกำร
อุดหนุน เว้ นแต่จะมีแรงกดดันทำงกำรเมืองจำกประเทศที่ร้องขอหรื อประเทศอื่นใดที่จะทำให้ ประเทศผู้
นำเข้ ำดังกล่ำวใช้ มำตรกำร CVD อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นที ่ต้องคานึงถึงก็ คือ แม้บราซิ ลจะไม่สามารถใช้
มาตรการ CVD กับไทยด้วยตนเองได้เพราะมิ ได้นาเข้าน้าตาลทรายจากไทย แต่หากประเทศสมาชิ กอืน่ ของ
WTO รับทราบประเด็นนี ้และมี การนาเข้าน้าตาลทรายจากไทย ประเทศสมาชิ กนัน้ อาจพิ จารณาเปิ ดการไต่
สวนเพือ่ เก็บ CVD จากน้าตาลทรายไทยที ่เขานาเข้า หรื อยื ่นเรื ่องต่อ WTO เพือ่ ขอใช้กระบวนการระงับข้อ
พิ พาทแบบที บ่ ราซิ ลกาลังดาเนิ นการอยู่ก็เป็ นไปได้

141

Article VI Anti-dumping and Countervailing Duties
6. (a) No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product
of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization,
as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is
such as to retard materially the establishment of a domestic industry.
(b) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of sub-paragraph (a) of this paragraph so as to
permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for
the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in
the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing
contracting party. The CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of sub-paragraph (a) of this
paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is
causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the
product concerned to the territory of the importing contracting party.
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7. กระบวนการระงับข้ อพิพาทของ WTO ในกรณีท่ บี ราซิลยื่นฟ้ องไทย หำกไทยเลือกที่จะดำเนินกำร
ตำมแนวทำงเดิมโดยไม่มีกำรปรับมำตรกำรให้ มีควำมสอดคล้ องกับควำมตกลงที่เกี่ยวข้ องของ WTO ซึ่ง
กรณีนี ้น่ำจะเป็ นแนวทำงที่ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทรำยพอใจและสนับสนุน แต่ไทยก็อำจต้ องเผชิญ
กับกำรที่บรำซิลจะนำเรื่ องนี ้เข้ ำสู่กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทได้ ดังนัน้ ในกำรตัดสินใจที่จะปรับ เปลี่ ยน
มำตรกำรที่ถกู กล่ำวหำให้ มีควำมสอดคล้ องกับควำมตกลงที่เกี่ยวข้ องของ WTO หรื อ กำรคงใช้ มำตรกำรที่
ถูกกล่ำวหำต่อไปหรื อไม่นนั ้ ประเทศไทยควรทรำบถึงขันตอนต่
้
ำงๆ ของกระบวนกำรระงับข้ อพิพำท เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ซึ่งโดยปกติ เมื่อมีข้อพิพำทตำมควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต้ WTO ประเทศ
คู่พิพำทต้ องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทในควำมเข้ ำใจว่ำด้ วยกฎเกณฑ์ และ
กระบวนกำรระงั บ ข้ อพิ พ ำทหรื อ DSU (Understanding on Rules and Procedures Governing the
Settlement of Disputes) ของ WTO ซึ่ง เป็ นควำมตกลงที่ กำหนดกฎเกณฑ์ เกี่ ยวกับกำรระงับข้ อพิพำท
ระหว่ำงประเทศสมำชิกของ WTO ไว้ แต่ภำคผนวก 2 (Appendix 2) ของควำมเข้ ำใจฯ ได้ กำหนดให้ ควำม
ตกลงบำงฉบับใช้ กฎเกณฑ์หรื อกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็ นกำรเฉพำะภำยในควำมตกลง
นันได้
้ ซึง่ ควำมตกลง SCM เป็ นควำมตกลงหนึง่ ที่มีกฎเกณฑ์และกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่ระบุเพิ่มเติม
เป็ นกำรเฉพำะของตน ดังนัน้ กำรระงับข้ อพิพำทที่เกี่ยวกับกำรอุดหนุนจึงจะเป็ นไปตำม SCM แต่ SCM ก็
ได้ มีกำรอ้ ำงกลับไปที่ DSU ด้ วย โดยกำรระงับข้ อพิพำททตำม DSU และตำม SCM มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี ้
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7.1 กระบวนการระงับข้ อพิพาทในความเข้ าใจว่ าด้ วยกฎเกณฑ์ และกระบวนการระงับข้ อ
พิพาทหรือ DSU มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
รู ปที่ 2.2. Flow chart of the Dispute Settlement Process142 (กรณีปกติ)

ที่มา: WTO (2003)

142

รำยละเอียด https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s1p1_e.htm
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7.1.1 การเจรจาหารือ (Consultation) DSU กำหนดให้ ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ต้ องเจรจาหารื อกันก่ อน ประเทศผู้ร้องเรี ยนต้ องเข้ ำเจรจำหำรื อกับประเทศคูพ่ ิพำทก่อน จึง
จะมีสิทธิขอตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำท (Panel) ได้ โดยกำรเจรจำจะเป็ นไปด้ วยกำรให้ ควำมเห็นใจ
(Sympathetic) และให้ โอกำสอันดีในกำรเจรจำ 143 และหำกมำตรกำรใดๆ ที่ หน่วยงำนของรั ฐทัง้ ระดับ
ภูมิภำคหรื อระดับท้ องถิ่นนำมำใช้ เกี่ยวข้ องกับบทบัญญัติใดๆ ของควำมตกลงต่ำง ๆ ที่เป็ นภำคผนวกแนบ
ท้ ำ ยควำมตกลงจัด ตัง้ WTO หรื อ covered agreement และบทบัญ ญัตินัน้ ของ covered agreement
ดังกล่ำวมี เนื ้อหาที ่ต่างไปจากบทบัญ ญัติ ของ DSU ในส่วนนี ้ DSU ระบุให้ใช้บทบัญญัติของ covered
agreement144(ดูข้อ 7.2)
(2) การร้ องขอเจรจาหารื อต้ องทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลของกำรร้ องขอ
รวมถึงกำรระบุ (Identification) มำตรกำรที่เป็ นประเด็นและชี ้ให้ เห็นถึงข้ อกฎหมำย (Legal Basis) ของ
กำรร้ องขอนัน้ 145 ซึ่ง ต้ องแจ้ ง กำรเจรจำหำรื อ ต่อองค์ก รระงับข้ อพิพ ำทหรื อ DSB (Dispute Settlement
Body) และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(3) การต้ องตอบรั บคาขอเจรจาหารื อนัน้ ภายใน 10 วัน และต้ องเข้ าร่ วมการเจรจาหารื อ
ภายใน 30 วัน กล่ำวคือ หลังจำกที่คพู่ ิพำทได้ รับคำร้ องขอเจรจำหำรื อจำกคูพ่ ิพำทอีกฝ่ ำยแล้ ว ต้ องตอบ
รับคำขอเจรจำหำรื อนันภำยใน
้
10 วัน และต้ องเข้ ำร่วมกำรเจรจำหำรื อภำยใน 30 วัน ถ้ ำคูพ่ ิพำทอีกฝ่ ำยไม่
ตอบรับหรื อไม่เข้ ำร่วมในกำรเจรจำหำรื อดังกล่ำว ประเทศผู้ร้องเรี ยนมีสิทธิร้องขอตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัย

143

DSU: Article 4: Consultations 2. Each Member undertakes to accord sympathetic consideration to and afford
adequate opportunity for consultation regarding any representations made by another Member concerning
measures affecting the operation of any covered agreement taken within the territory of the former.
144
Footnote 3 of Paragraph 4 of Article 4.2, Where the provisions of any other covered agreement concerning
measures taken by regional or local governments or authorities within the territory of a Member contain
provisions different from the provisions of this paragraph, the provisions of such other covered agreement shall
prevail.
145
DSU: Article 4: Consultations 4. All such requests for consultations shall be notified to the DSB and the
relevant Councils and Committees by the Member which requests consultations. Any request for consultations
shall be submitted in writing and shall give the reasons for the request, including identification of the measures
at issue and an indication of the legal basis for the complaint.
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ข้ อพิพำทได้ ทนั ที146 หรื อถ้ ำกำรเจรจำหำรื อตกลงกันไม่ได้ ภำยใน 60 วันนับแต่มีกำรร้ องขอเจรจำหำรื อ หรื อ
หำกทังสองฝ่
้
ำยเห็นว่ำกำรเจรจำหำรื อจะไม่เป็ นผล ประเทศผู้ร้องเรี ยนสำมำรถร้ องขอตังคณะกรรมกำร
้
วินิจฉัยข้ อพิพำทได้ ในระหว่ำงระยะเวลำ 60 วันนัน้ 147
7.1.2 กระบวนการของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท (Panel) หำกกำรเจรจำหำรื อประสบ
ควำมล้ มเหลว ประเทศผู้ร้องเรี ยนมีสิทธิในกำรขอตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ
เหตุกำรณ์ที่ถกู ร้ องเรี ยนและเสนอเหตุผล (Findings) ในรูปแบบของรำยงำนซึง่ จะมีคำแนะนำหรื อคำตัดสิน
เพื่อช่วยเหลือ DSB ในกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนนันด้
้ วย โดยกระบวนกำรของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อ
พิพำท มีหลักกำรสำคัญ ดังนี ้
(1) TOR คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
หรื อที่เรี ยกว่ำ Standard Term of Reference หรื อมักจะเรี ยกกันว่ำ TOR
(2) รายละเอียดในคาร้ อง กำรยื่นคำขอร้ องจัดตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทต้ องทำเป็ น
หนังสือระบุผลของกำรเจรจำหำรื อ ผลสรุป ข้ อเท็จจริ ง และข้ อกฎหมำยของข้ อร้ องเรี ยนที่สำมำรถแสดงให้
เห็นถึงปั ญหำได้ อย่ำงชัดเจน ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องเรี ยนต้ องกำรตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทซึ่งมี

146

Ibid, 3. If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Member to which the
request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 10 days after the date of its
receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of
receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Member does not respond
within 10 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of no
more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the date of receipt of the request, then the
Member that requested the holding of consultations may proceed directly to request the establishment of a
panel.
147
Ibid,
7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for
consultations, the complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may
request a panel during the 60-day period if the consulting parties jointly consider that consultations have failed
to settle the dispute.
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หน้ ำที่อื่น นอกเหนื อไปจำกหน้ ำที่ตำม TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท หนังสือร้ องขอนัน้ ต้ อง
เสนอเนื ้อหำของหน้ ำที่อื่นนันด้
้ วย148
(3) ที่มาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะถูกเลือกจำก
บัญชีรำยชื่อ (Panelists) ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนของรัฐบำลจำกประเทศสมำชิ กและบุคคลที่ไม่ใช่ตวั แทน
ของรั ฐ บำล 149 โดยคณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพำทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นอิสระ มี ภูมิ หลัง ที่ ดีอย่ำง
เพียงพอ และมีประสบกำรณ์กว้ ำงขวำงในเรื่ องนัน้ ๆ 150 ซึ่งในบัญชีรำยชื่อนันจะระบุ
้
ถึงควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในสำขำต่ำง ๆ ของแต่ละบุคคลไว้ ประกำรสำคัญ คณะกรรมการวิ นิจฉัยข้อพิพาทต้องกระทา
การด้วยความสามารถส่วนบุคคล ไม่เกี ่ยวกับการเป็ นตัวแทนของรัฐบาลหรื อองค์กรใด ๆ และรัฐบาลของ

148

DSU: Article 6: Establishment of Panels
2. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations
were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the
complaint sufficient to present the problem clearly. In case the applicant requests the establishment of a panel
with other than standard terms of reference, the written request shall include the proposed text of special terms
of reference.
149
DSU: Article 8: Composition of Panels
4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative list of governmental and
non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may
be drawn as appropriate. That list shall include the roster of non-governmental panelists established on 30
November 1984 (BISD 31S/9) , and other rosters and indicative lists established under any of the covered
agreements, and shall retain the names of persons on those rosters and indicative lists at the time of entry into
force of the WTO Agreement. Members may periodically suggest names of governmental and nongovernmental individuals for inclusion on the indicative list, providing relevant information on their knowledge
of international trade and of the sectors or subject matter of the covered agreements, and those names shall
be added to the list upon approval by the DSB. For each of the individuals on the list, the list shall indicate
specific areas of experience or expertise of the individuals in the sectors or subject matter of the covered
agreements.
150
Ibid, 2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of the members, a
sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
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บุคคลเหล่านัน้ จะต้องไม่ให้คาแนะนาหรื อสร้ างอิ ทธิ พลใด ๆ ต่อบุคคลเหล่านัน้ 151 ประชาชน (Citizens)
ของประเทศสมาชิ กที ่เป็ นคู่พิพาทหรื อคู่กรณี ฝ่ายที ่มีผลประโยชน์ สาคัญจะไม่ สามารถเป็ นสมาชิ กของ
คณะกรรมการวิ นิจฉัยข้อพิพาทในเรื ่องทีพ่ ิพาทนัน้ ได้ ซึ่งรวมถึงกรณี ของประชาชนในประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิ ก
ของสหภาพศุลกากร (Customs Union) และตลาดร่ วม (Common Market) ในกรณี ที่สหภาพศุลกากร
หรื อตลาดร่ วมนัน้ เป็ นคู่พิพาทด้วย เว้นแต่ประเทศที เ่ ป็ นคู่พิพาทเห็นพ้องต้องกัน152
(4) การตัง้ กรรมการวินิจฉั ยข้ อพิพาทในกรณี ค่ ูพิพาทฝ่ ายหนึ่ งเป็ นประเทศกาลั งพั ฒนา
กำรตังกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำท เมื่อเกิดข้ อพิพำทระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำแล้ ว
ประเทศกำลังพัฒนำมีสิทธิในกำรร้ องขอเพื่อตังกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทอย่ำงน้ อย 1 คนที่มำจำกประเทศ
กำลังพัฒนำ153
(5) จานวนของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท โดยปกติคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะ
ประกอบไปด้ วยสมำชิกจำนวน 3 คน ยกเว้ นในกรณีที่ประเทศคูพ่ ิพำทอีกฝ่ ำยเห็นว่ำควรมีคณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้ อพิพำทจำนวน 5 คน และต้ องแจ้ งประเทศสมำชิกโดยทันทีถึงกำรตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อ
พิพำทดังกล่ำว154

151

Ibid, 9. Panelists shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as
representatives of any organization. Members shall therefore not give them instructions nor seek to influence
them as individuals with regard to matters before a panel.
152
Ibid, 3. Citizens of Members whose governments 140 are parties to the dispute or third parties as defined in
paragraph 2 of Article 10 shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the
dispute agree otherwise.
153
Ibid, 10. When a dispute is between a developing country Member and a developed country Member the
panel shall, if the developing country Member so requests, include at least one panelist from a developing
country Member.
154
Ibid, 5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree, within 10 days
from the establishment of the panel, to a panel composed of five panelists. Members shall be informed promptly
of the composition of the panel.
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(6) ระยะเวลาในการตัง้ คณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะถูก
จัดตัง้ อย่ำงช้ ำ ที่ สุดในกำรประชุม ของ DSB ครั ง้ ต่อไป ยกเว้ นที่ ป ระชุม ตัดสิ น โดยฉันทำมติที่จ ะไม่ ตั ง้
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท155
(7) การตัง้ คณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาทและกรณีท่ ีมีการคัดค้ าน สำนักเลขำธิกำร WTO
จะเสนอกำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพำทต่อประเทศคู่พิพำทซึ่ง ประเทศคู่พิพำทไม่สำมำรถ
คัดค้ ำนกำรแต่งตังนี
้ ้ได้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ คู ดั ค้ ำนอ้ ำงเหตุผลจำเป็ นบังคับ ซึง่ ถ้ ำคูพ่ ิพำทไม่สำมำรถตกลงใน
กำรตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทกันได้ ภำยใน 20 วัน ผู้อำนวยกำรใหญ่จะปรึ กษำกับประธำน DSB
หรื อประธำนของคณะมนตรี ทวั่ ไปหรื อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแต่งตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำท
จำกบัญชีรำยชื่อซึง่ พิจำรณำแล้ วว่ำเหมำะสม156
(8) การยื่นและระยะเวลาในการยื่นคาให้ การ ในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำนัน้ ประเทศ
คูพ่ ิพำทต้ องยื่นคำให้ กำร (Submission) ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึง่ มีรำยละเอียดแสดงถึงข้ อเท็จจริงแห่งคดี
และข้ อโต้ แย้ งต่ำง ๆ ให้ กับคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทก่อนกำรประชุม ครัง้ แรก (First Substantive
Meeting) ร่วมกัน
(9) การยื่นข้ อร้ องเรี ยนและข้ อหักล้ าง (Rebuttal) ในระหว่ำงกำรประชุมครัง้ แรก คู่พิพำททัง้
สองต้ องเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนในคดีของทังสองฝ่
้
ำยให้ แก่คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท

155

Ibid, 1. If the complaining party so requests, a panel shall be established at the latest at the DSB meeting
following that at which the request first appears as an item on the DSBž s agenda, unless at that meeting the
DSB decides by consensus not to establish a panel.
156
Ibid, 6. The Secretariat shall propose nominations for the panel to the parties to the dispute. The parties to
the dispute shall not oppose nominations except for compelling reasons.
7. If there is no agreement on the panelists within 20 days after the date of the establishment of a panel, at the
request of either party, the Director-General, in consultation with the Chairman of the DSB and the Chairman of
the relevant Council or Committee, shall determine the composition of the panel by appointing the panelists
whom the Director-General considers most appropriate in accordance with any relevant special or additional
rules or procedures of the covered agreement or covered agreements which are at issue in the dispute, after
consulting with the parties to the dispute. The Chairman of the DSB shall inform the Members of the composition
of the panel thus formed no later than 10 days after the date the Chairman receives such a request.
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และประเทศที่ ส ำม (Third Parties) ทัง้ หมดที่ แ จ้ ง ว่ำ มี ผ ลประโยชน์ ส ำคัญ ต่อ DSB และคู่พิ พ ำทที่ ถูก
กล่ำวหำจะถูกเชิญเข้ ำร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงที่มีกำรประชุมครัง้ แรกด้ วย
ก่อนที่ จ ะมี กำรประชุม ครั ง้ ที่ ส อง (Second Substantive Meeting) ประเทศคู่พิพ ำทต้ องยื่ น ข้ อ
หักล้ ำงที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทและนำเสนอข้ อหักล้ ำงนี ้ในระหว่ำงกำร
ประชุมครัง้ ที่สอง ทังนี
้ ้ เพื่อควำมโปร่งใส กำรนำเสนอต่ำง ๆ (presentations) ในระหว่ำงกำรประชุมต้ องทำ
ต่อ หน้ ำ ประเทศคู่พิ พ ำททัง้ สองฝ่ ำย และต้ อ งจัด ส่ง ค ำให้ ก ำรที่ เ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษร ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทและกำรตอบคำถำมต่ำง ๆ ของประเทศคูพ่ ิพำทแต่ละฝ่ ำยให้ คกู่ รณีทกุ ฝ่ ำย
ด้ วย157
(10) รายละเอี ย ดในรายงานของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิพ าท ในกรณี ที่คู่พิพ ำทไม่
สำมำรถหำข้ อตกลงร่วมกันในกำรแก้ ไขปั ญหำข้ อพิพำทได้ คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะเสนอผลคำ
วินิจฉัย (findings) ในรูปของรำยงำนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยรำยงำนนันต้
้ องประกอบไปด้ วยข้ อเท็จจริ ง
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องและเหตุผล (Basic Rationale) ในกำรจัดทำคำวินิจฉัยและคำแนะนำ แต่ถ้ำคูพ่ ิพำท
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DSU: APPENDIX 3: WORKING PROCEDURES
4. Before the first substantive meeting of the panel with the parties, the parties to the dispute shall transmit to
the panel written submissions in which they present the facts of the case and their arguments.
5. At its first substantive meeting with the parties, the panel shall ask the party which has brought the complaint
to present its case. Subsequently, and still at the same meeting, the party against which the complaint has been
brought shall be asked to present its point of view.
............
7. Formal rebuttals shall be made at a second substantive meeting of the panel. The party complained against
shall have the right to take the floor first to be followed by the complaining party. The parties shall submit, prior
to that meeting, written rebuttals to the panel.
............
10. In the interest of full transparency, the presentations, rebuttals and statements referred to in paragraphs 5
to 9 shall be made in the presence of the parties. Moreover, each party’s written submissions, including any
comments on the descriptive part of the report and responses to questions put by the panel, shall be made
available to the other party or parties.
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สำมำรถตกลงแก้ ปัญหำกันได้ รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะเป็ นเพียงกำรบรรยำยสรุ ป
(brief description) เกี่ยวกับคดีและรำยงำนว่ำสำมำรถบรรลุถึงกำรแก้ ปัญหำได้ 158
(11) ระยะเวลาในการทารายงานขัน้ สุดท้ าย (final report) ของคณะกรรมการวินิจฉั ยข้ อ
พิพาท กำรทำรำยงำนขันสุ
้ ดท้ ำยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทให้ แก่คพู่ ิพำทในกรณีปกติจะไม่เกิน 6
เดือน และในกรณีเร่งด่วนจะไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ได้ มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทขึ ้นมำ159 แต่
ถ้ ำคณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพ ำทเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดทำรำยงำนได้ ทันภำยในกำหนดเวลำดัง กล่ำว
ข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะต้ องแจ้ งให้ DSB ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงเหตุผลของควำม
ล่ำช้ ำ รวมทังก
้ ำหนดเวลำที่คำดว่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำดังกล่ำวไม่
ควรเกิน 9 เดือน นับแต่มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำทขึ ้นมำ160
(12) สิทธิในการชีแ้ จงและยื่นคาให้ การของประเทศที่มีผลประโยชน์ สาคัญในข้ อพิพาท
ประเทศสมำชิกซึง่ แจ้ งให้ DSB ทรำบว่ำมีผลประโยชน์สำคัญในข้ อพิพำทจะมีโอกำสชี ้แจงและยื่นคำให้ กำร
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DSU: Article 12: Panel Procedures
7. Where the parties to the dispute have failed to develop a mutually satisfactory solution, the panel shall submit
its findings in the form of a written report to the DSB. In such cases, the report of a panel shall set out the
findings of fact, the applicability of relevant provisions and the basic rationale behind any findings and
recommendations that it makes. Where a settlement of the matter among the parties to the dispute has been
found, the report of the panel shall be confined to a brief description of the case and to reporting that a solution
has been reached.
159
Ibid, 8. In order to make the procedures more efficient, the period in which the panel shall conduct its
examination, from the date that the composition and terms of reference of the panel have been agreed upon
until the date the final report is issued to the parties to the dispute, shall, as a general rule, not exceed six
months. In cases of urgency, including those relating to perishable goods, the panel shall aim to issue its report
to the parties to the dispute within three months.
160
Ibid, 9. When the panel considers that it cannot issue its report within six months, or within three months in
cases of urgency, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the
period within which it will issue its report. In no case should the period from the establishment of the panel to
the circulation of the report to the Members exceed nine months.
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เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท ซึ่งคำให้ กำรดังกล่ำวจะถูกเสนอต่อคู่พิพำทและ
ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทด้ วย161
7.1.3 การรั บรองรายงานของคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท (Adoption of Report) DSB
จะพิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทหลังจำกที่ได้ เวียนรำยงำนนันให้
้ แก่ประเทศ
สมำชิ ก แล้ ว 20 วัน เพื่ อ ให้ เ วลำอย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรั บ ประเทศสมำชิ ก ในกำรพิ จ ำรณำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท แต่ถ้ำหำกประเทศสมำชิกใดมีควำมประสงค์จะคัดค้ ำนกำรรับรองรำยงำน
ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจะต้ องอธิบำยเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจกเวียนให้ แก่สมำชิกอื่น
อย่ำงน้ อย 10 วันก่อนกำรประชุมของ DSB เพื่อพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท162 โดย

161

DSU: Article 10: Third Parties
1. The interests of the parties to a dispute and those of other Members under a covered agreement at issue in
the dispute shall be fully taken into account during the panel process.
2. Any Member having a substantial interest in a matter before a panel and having notified its interest to the
DSB (referred to in this Understanding as a “third party”) shall have an opportunity to be heard by the panel
and to make written submissions to the panel. These submissions shall also be given to the parties to the
dispute and shall be reflected in the panel report.
3. Third parties shall receive the submissions of the parties to the dispute to the first meeting of the panel. 4. If
a third party considers that a measure already the subject of a panel proceeding nullifies or impairs benefits
accruing to it under any covered agreement, that Member may have recourse to normal dispute settlement
procedures under this Understanding. Such a dispute shall be referred to the original panel wherever possible.
162
DSU: Article 16: Adoption of Panel Reports
1. In order to provide sufficient time for the Members to consider panel reports, the reports shall not be
considered for adoption by the DSB until 20 days after the date they have been circulated to the Members.
2. Members having objections to a panel report shall give written reasons to explain their objections for
circulation at least 10 days prior to the DSB meeting at which the panel report will be considered.
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รายงานจะได้รั บ การรั บ รองในการประชุม DSB ภายใน 60 วัน หลัง จากที ่เวี ย นรายงานให้แ ก่ สมาชิ ก
ยกเว้น163
(1) มีการอุทธรณ์ คาตัดสิน ในกรณีที่คพู่ ิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ แจ้ งอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อ DSB ที่จะ
อุทธรณ์คำตัดสินของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท ซึ่งเมื่อได้ รับกำรแจ้ งกำรร้ องขออุทธรณ์แล้ ว DSB จะ
ไม่พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทจนกว่ำกระบวนกำรอุทธรณ์จะเสร็จสมบูรณ์
หรือ
(2) DSB ตัดสินโดยฉันทามติไม่ รับรองรายงานนัน้ กำรใช้ หลักกำรไม่รับรองรำยงำนโดยฉันทำ
มติ หมำยถึงเมื่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทได้ เวียนรำยงำนให้ แก่สมำชิกได้ ทรำบแล้ ว รำยงำนนันจะ
้
ได้ รับกำรรับรองภำยใน 60 วันทันที ยกเว้ นในกรณีที่มีฉนั ทามติ ไม่รับรอง (Negative Consensus) รำยงำน
นัน้
7.1.4 กระบวนการขององค์ ก รอุ ท ธรณ์ (Appellate Body) 164 DSU ได้ จัดตัง้ องค์กรอุทธรณ์
ขึ ้นมำเพื่อรับกำรอุทธรณ์ รำยงำนจำกคู่พิพำทที่ไม่พอใจผลสรุ ปในรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อ
พิพำท โดยมีประเด็นที่สำคัญของกระบวนกำรขององค์กรอุทธรณ์ดงั นี ้
(1) ที่มาและวาระขององค์ กรอุทธรณ์ องค์กรอุทธรณ์ประกอบด้ วยสมำชิกทังหมด
้
7 คนซึ่งเป็ น
บุคคลที่ได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกฎหมำยกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ หรื อสำขำอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
กับควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต้ WTO และจะต้ องไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับรัฐบำลใดๆ สมำชิกขององค์กรอุทธรณ์
จะอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 4 ปี โดยในกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท
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Ibid, 4. Within 60 days after the date of circulation of a panel report to the Members, the report shall be
adopted at a DSB meeting151 unless a party to the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal
or the DSB decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified its decision to appeal, the
report by the panel shall not be considered for adoption by the DSB until after completion of the appeal. This
adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on a panel report.
164
เนื่องจำกในกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทภำยใต้ DSU นี ้ กำหนดให้ รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทได้ รับกำร
รับรองโดยทันทีหำกไม่มีกำรไม่รับรองรำยงำนนันโดยฉั
้
นทำมติ ภำยใต้ ระบบนี ้จึงทำให้ ประเทศคูพ่ ิพำทคัดค้ ำนรำยงำนได้
โดยยำก ดังนัน้ กำรเปิ ดโอกำสให้ มีกำรทบทวนรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทดังกล่ำวโดยผู้เชี่ยวชำญใน
องค์กรอุทธรณ์จึงเป็ นกำรกลัน่ กรองคำตัดสินอีกชันหนึ
้ ง่ เพื่อให้ เกิดควำมยุติธรรมแก่ประเทศคูพ่ ิพำท
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ในแต่ละคดี องค์กรอุทธรณ์จะประกอบไปด้ วยสมำชิกขององค์กรอุทธรณ์จำนวน 3 คน โดยจะหมุนเวียนกัน
(Rotation) พิจำรณำคดี165
(2) ผู้ท่ มี ีสิทธิอุทธรณ์ รายงาน ผู้ที่สำมำรถอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทได้
มี เฉพาะแต่คู่พิพาทเท่ำนัน้ ส่วนประเทศที่สำมที่ได้ แจ้ งว่ำมีผลประโยชน์สำคัญที่เกี่ยวข้ องนันไม่
้ มีสิทธิใน
กำรอุทธรณ์รำยงำนแต่อย่ำงใด แต่ประเทศที่สำมนันอำจจะสำมำรถเสนอควำมเห็
้
นเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
ต่อองค์กรอุทธรณ์และมีโอกำสชี ้แจงข้ อเท็จจริงต่อองค์กรอุทธรณ์ได้ 166

165

DSU: Article 17: Appellate Review: Standing Appellate Body
1. A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from
panel cases. It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons
serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working
procedures of the Appellate Body.
2. The DSB shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year term, and each person may be
reappointed once. However, the terms of three of the seven persons appointed immediately after the entry into
force of the WTO Agreement shall expire at the end of two years, to be determined by lot. Vacancies shall be
filled as they arise. A person appointed to replace a person whose term of office has not expired shall hold
office for the remainder of the predecessor’s term.
3. The Appellate Body shall comprise persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law,
international trade and the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with
any government. The Appellate Body membership shall be broadly representative of membership in the WTO.
All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay
abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO. They shall not participate in the
consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.
โดยมีผ้ ตู งข้
ั ้ อสังเกตว่ำ สมำชิกขององค์กรอุทธรณ์ส่วนใหญ่จะมำจำกประเทศมหำอำนำจทำงกำรค้ ำ คล้ ำย ๆ กับคณะ
มนตรี ควำมมัน่ คง (Security Council) ใน UN ซึง่ อำจทำให้ เกิดควำมเคลือบแคลงในคำตัดสินได้
166
Ibid, 4. Only parties to the dispute, not third parties, may appeal a panel report. Third parties which have
notified the DSB of a substantial interest in the matter pursuant to paragraph 2 of Article 10 may make written
submissions to, and be given an opportunity to be heard by, the Appellate Body.
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(3) ขอบเขตการทางานขององค์ กรอุทธรณ์ องค์กรอุทธรณ์จะมีขอบเขตในกำรทำงำนเพียงแค่
กำรพิจำรณำเฉพาะประเด็นข้อกฎหมาย (Issue of Law) และการตีความกฎหมาย (Legal Interpretation)
ในรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทเท่ำนัน้
(4) ระยะเวลาในการพิจารณา องค์กรอุทธรณ์จะต้ องดำเนินกระบวนกำรพิจำรณำและจัดทำ
รำยงำนให้ เ สร็ จ ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ คู่พิพ ำทยื่ นอุทธรณ์ แต่ถ้ำหำกองค์กรอุทธรณ์ ไ ม่สำมำรถทำ
รำยงำนให้ เ สร็ จ ได้ ภ ำยใน 60 วัน จะต้ อ งแจ้ ง เป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรต่อ DSB ถึ ง ควำมล่ ำ ช้ ำ รวมทัง้
กำหนดเวลำที่ประมำณกำรไว้ วำ่ จะสำมำรถเสนอรำยงำนนันได้
้ ซงึ่ กระบวนกำรทังหมดต้
้
องไม่เกิน 90 วัน167
(5) อานาจในการพิจารณาตัดสิน กำรตัดสินขององค์กรอุทธรณ์อำจจะตัดสินโดยกำรยืนตำม
(Uphold) เปลี่ยนแปลง (Modify) หรื อกลับ (Reverse) เหตุผลทำงกฎหมำยและข้ อสรุปของคณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้ อพิพำทได้
(6) ผลของรายงานอุทธรณ์ รำยงำนอุทธรณ์จะถูกรับรองโดย DSB และคูพ่ ิพำทต้ องยอมรับโดย
ไม่มีเงื่อนไข ยกเว้ นในกรณีที่ DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติไม่รับรองรำยงำนอุทธรณ์ภำยใน 30 วันหลังจำก
ที่เวียนรำยงำนต่อประเทศสมำชิก 168 โดยกำรรับรองรำยงำนขององค์กรอุทธรณ์ จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
เช่นเดียวกับกำรรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท
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Ibid, 5. As a general rule, the proceedings shall not exceed 60 days from the date a party to the dispute
formally notifies its decision to appeal to the date the Appellate Body circulates its report. In fixing its timetable
the Appellate Body shall take into account the provisions of paragraph 9 of Article 4, if relevant. When the
Appellate Body considers that it cannot provide its report within 60 days, it shall inform the DSB in writing of the
reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case
shall the proceedings exceed 90 days.
6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed
by the panel.
168
Ibid, 13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.
Adoption of Appellate Body Reports
14. An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the
dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following
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เมื่อกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทในส่วนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทและ/หรื อองค์กรอุทธรณ์ สิ ้นสุด
ลง กระบวนกำรต่อ ไปก็ คื อ กำรก ำกับ ดูแ ลกำรปฏิ บัติ ต ำมค ำแนะน ำหรื อ ค ำตัด สิ น ( Surveillance of
Implementation of Recommendations or Rulings) รวมทังกำรตอบโต้
้
ทำงกำรค้ ำ ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอ
ในหัวข้ อต่อไป

its circulation to the Members. This adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express
their views on an Appellate Body report.
And footnote 8 of Article 17: If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting of the
DSB shall be held for this purpose.
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ตารางที่ 2.2 ระยะเวลาการยื่นข้ อพิพาท
How long to settle a dispute? These approximate periods for each stage of a dispute settlement procedure
are target figures — the agreement is flexible. In addition, the countries can settle their dispute themselves
at any stage. Totals are also approximate.
60 days

Consultations, mediation, etc.

45 days

Panel set up and panelists appointed

6 months

Final panel report to parties

3 weeks

Final panel report to WTO members

60 days

Dispute Settlement Body adopts report (if no appeal)

Total = 1 year (without appeal)
60-90 days

Appeals report

30 days

Dispute Settlement Body adopts appeals report

Total = 1y 3m (with appeal)
ที่มา: The World Trade Organization (2003b) http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm

7.2 กระบวนการระงับข้ อพิพาทตาม SCM ภำคผนวก 2 (Appendix 2) ของควำมเข้ ำใจฯ ได้
กำหนดให้ ควำมตกลงบำงฉบับใช้ กฎเกณฑ์หรื อกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็ นกำรเฉพำะ
ภำยในควำมตกลงนันได้
้ ซึ่งควำมตกลง SCM เป็ นควำมตกลงหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์และกระบวนกำรระงับข้ อ
พิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็ นกำรเฉพำะของตน ดังนัน้ กำรระงับข้ อพิพำทที่เกี่ยวกับกำรอุดหนุนจึงจะเป็ นไป
ตำม SCM โดยมำตรำ 24 วรรค 3 และวรรค 4 ระบุวำ่
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(1) ให้ คณะกรรมกำร SCM169 จัดตัง้ Permanent Group of Experts หรื อ PGE ซึ่งประกอบด้ วย
independent persons 5 คนที่เป็ นผู้ซึ่ง highly qualified ในเรื่ องกำรอุดหนุนและควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำ
(in the fields of subsidies and trade relations) ซึ่ง ผู้เชี่ ยวชำญหรื อ Expert เหล่ำนี จ้ ะถูกคัดเลื อ กโดย
คณะกรรมกำร SCM และต้ องมี กำรแต่ง ตัง้ เข้ ำมำใหม่แ ทนคนเดิม 1 คนทุกๆ ปี (one of them will be
replaced every year) โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท (Panel ตำม DSU) อำจร้ องขอควำมช่วยเหลือ
จำก PGE ได้ (ตำมที่ระบุไว้ ในมำตรำ 4 วรรค 5: ดูข้อ (4) ของข้ อ 7.2.1) รวมทัง้ คณะกรรมกำร SCM ก็
อำจจะขอควำมเห็น (an advisory opinion) จำก PGE เกี่ยวกับกำรมีอยู่และลักษณะของกำรอุดหนุน ได้
(existence and nature of any subsidy)
(2) ประเทศสมำชิกใดๆ อำจมำขอปรึ กษำหำรื อกับ PGE ได้ และ PGE ก็อำจให้ ควำมเห็น (an
advisory opinion) เกี่ยวกับลักษณะของกำรอุดหนุนที่ประเทศสมำชิกจะนำมำใช้ หรื อใช้ อยู่ในปั จจุบนั ได้
(the nature of any subsidy proposed to be introduced or currently maintained by that Member)
แต่ควำมเห็นดังกล่ำวจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ โดยควำมเห็นนี ้จะไม่สำมำรถนำไปกล่ำวอ้ ำงในกำรระงับข้ อ
พิพำทกรณีกำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ ได้ ((may not be invoked in proceedings under Article 7: ดูข้อ
7.2.2)
7.2.1 การระงับข้ อพิพาทในกรณีประเทศสมาชิกใช้ มาตรการอุดหนุนที่ห้ามกระทา กรณีนี ้
ระบุอยูใ่ นมำตรำ 4 ของ SCM ดังนี ้
(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่งมีเหตุผลที่เชื่อได้ ว่ำ ประเทศสมำชิกอื่นใดมีกำรใช้
หรื อ คงไว้ ซึ่ ง มำตรกำรอุด หนุน ใดๆ ที่ เ ป็ น กำรอุด หนุน ที่ ห้ ำ มกระท ำ ประเทศสมำชิ ก นัน้ อำจร้ องขอ
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SCM Article 24: Committee on Subsidies and Countervailing Measures and Subsidiary Bodies
24. 1 There is hereby established a Committee on Subsidies and Countervailing Measures composed of
representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet not
less than twice a year and otherwise as envisaged by relevant provisions of this Agreement at the request of
any Member. The Committee shall carry out responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the
Members and it shall afford Members the opportunity of consulting on any matter relating to the operation of
the Agreement or the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the
Committee.
108

ปรึกษำหำรื อกับประเทศสมำชิกที่ใช้ หรื อคงไว้ ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวได้ โดยในกำรร้ องขอปรึกษำหำรื อนี ้ต้ อง
มีข้อเท็จจริ งของพยำนหลักฐำนที่มีอยู่ (statement of available evidence) เกี่ยวกับกำรมีอยู่และลักษณะ
ของกำรอุดหนุนที่มีกำรกล่ำวหำ
(2) เมื่อมีกำรร้ องขอตำม (1) ให้ ประเทศสมำชิกที่ประเทศสมำชิกอื่นเชื่อว่ำ มีกำรใช้ หรื อคงไว้ ซึ่ง
มำตรกำรอุดหนุนใดๆ ที่เป็ นกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำดังกล่ำว เข้ ำปรึ กษำหำรื อกับประเทศสมำชิ ก นัน้
โดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรปรึ กษำหำรื อนี ค้ ือกำรสร้ ำงควำมชั ดเจนในเรื่ อง
ข้ อเท็จจริ งของสถำนกำรณ์นนั ้ และเพื่อบรรลุถึงแนวทำงในกำรแก้ ปัญหำที่เห็นพ้ องต้ องกัน (a mutually
agreed solution)
(3) หำกภำยใน 30 วันนับจำกวันที่มีกำรร้ องขอให้ มีกำรปรึกษำหำรื อ ไม่สำมำรถหำแนวทำงในกำร
แก้ ปั ญ หำที่ เ ห็ น พ้ อ งต้ อ งกัน ได้ ประเทศสมำชิ ก ที่ เ ข้ ำปรึ ก ษำหำรื อ นัน้ อำจยื่ นเรื่ อ งต่อ DSB เพื่ อ ให้ ตงั ้
คณะกรรมกำรกำรวิ นิ จ ฉั ย ข้ อพิ พ ำทโดยทัน ที (immediate) ได้ เว้ นแต่ DSB มี ฉั น ทำมติ ที่ จ ะไม่ ตัง้
คณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท
(4) คณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท อำจร้ องขอควำมช่วยเหลื อจำก PGE เพื่อพิจำรณำว่ำ
มำตรกำรที่ถกู กล่ำวหำเป็ นมำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำหรื อไม่ ก็ได้ และเมื่อมีกำรร้ องขอควำมช่วยเหลือ
ดังกล่ำว PGE ต้ องพิจำรณำหลักฐำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรมีอยู่และลักษณะของมำตรกำรอุดหนุน ที่ถกู กกล่ำ
วหำโดยทันที และต้ องให้ โอกำสประเทศสมำชิกที่ใช้ หรื อคงไว้ ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวได้ แสดงหลักฐำนต่ำงๆ
เพื่อพิสูจน์ว่ำมำตรกำรที่ถูกกกล่ำวหำมิใช่มำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ และ PGE ต้ องรำยงำนผลกำร
พิจำรณำ (conclusions) ของตนต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพ ำทภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้ อพิพำทกำหนด โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพ ำทต้ องยอมรั บผลกำรพิ จำรณำของ PGE ที่
ตัดสินว่ำ มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำนันเป็
้ นมำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำหรื อไม่ โดยต้ องไม่มีกำรแก้ ไขใดๆ
ด้ วย
(5) คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทต้ องจัดทำรำยงำนคำตัดสินขันสุ
้ ดท้ ำยของตนเสนอต่อคูพ่ ิพำท
ซึ่ง รำยงำนดัง กล่ำวต้ องเผยแพร่ ต่อประเทศสมำชิกทุกประเทศภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ มี กำรกำหนด
องค์ประกอบ (composition) และกำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท (panel’s terms of
reference)
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(6) หำกพบว่ำ มำตรกำรที่ถกู กล่ำวหำเป็ นมำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อ
พิพำทต้ องเสนอแนะให้ ประเทศที่ใช้ มำตรกำรอุดหนุนดังกล่ำวยกเลิกมำตรกำรนันไปโดยไม่
้
ชกั ช้ ำ (without
delay) โดยให้ คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทกำหนดระยะเวลำในกำรเพิกถอนมำตรกำรไว้ ในคำแนะนำ
นันด้
้ วย
(7) ภำยใน 30 วันนับแต่มีกำรเวียนรำยงำนให้ แก่ประเทศสมำชิกทุกประเทศได้ ทรำบแล้ ว รำยงำน
นันจะได้
้
รับกำรรับรองจำก DSB เว้ นแต่คพู่ ิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ แจ้ งอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใช้ สิทธิ
ในกำรอุทธรณ์หรื อ DSB มีฉนั ทำมติที่จะไม่รับรองรำยงำนนัน้
(8) หำกมีกำรอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท ให้ องค์กรอุทธรณ์มีคำตัดสิน
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ค่พู ิพำทแจ้ งอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใช้ สิทธิในกำรอุทธรณ์ แต่ถ้ำหำก
องค์กรอุทธรณ์ไม่สำมำรถทำรำยงำนให้ เสร็ จได้ ภำยใน 60 วัน ต้ องแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อ DSB ถึง
ควำมล่ำช้ ำ รวมทังก
้ ำหนดเวลำที่ประมำณกำรไว้ ว่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนนันได้
้ ซึ่งกระบวนกำรทังหมด
้
ต้ องไม่เกิน 60 วัน รำยงำนอุทธรณ์ต้องถูกรับรองโดย DSB และคูพ่ ิพำทต้ องยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้ น
ในกรณีที่ DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติไม่รับรองรำยงำนอุทธรณ์ภำยใน 20 วันหลังจำกที่เวียนรำยงำนต่อ
ประเทศสมำชิก
(9) หำกไม่มีกำรปฏิ บัติตำมคำแนะนำของ DSB ภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อ
พิพำทกำหนดซึ่งเริ่ มนับแต่วนั ที่มีกำรรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทหรื อขององค์กร
อุทธรณ์ ให้ DSB เห็นชอบต่อกำรที่ประเทศที่ร้องขอจะใช้ มำตรกำรตอบโต้ (countermeasures) เว้ นแต่
DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติที่ไม่เห็นชอบต่อกำรร้ องขอใช้ มำตรกำรตอบโต้ ดงั กล่ำว โดยมำตรำ 4.11 ของ
SCM ระบุว่ำ ในกรณีที่คพู่ ิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งร้ องขอให้ มีกำรตังอนุ
้ ญำโตตุลำกำรตำมมำตรำ 22 วรรค 6
ของ DSU ให้ อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำรตอบโต้ ดงั กล่ำวมีควำมเหมำะสมหรื อไม่
(10) ระยะเวลำต่ำงๆ ของกำรระงับข้ อพิพำทตำมมำตรำ 4 ของ SCM นี ้ ให้ เป็ นไปตำม “ระยะเวลา
ครึ่ งหนึ่ง” ของขัน้ ตอนต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ใน DSU เว้นแต่กรณี ทีม่ ี การกาหนดระยะเวลาต่างๆ ไว้ในมาตรานีแ้ ล้ว
7.2 การระงับข้ อพิพาทในกรณีประเทศสมาชิกใช้ มาตรการอุดหนุนที่สอดคล้ องกับ WTO
(คือเป็ นมำตรกำรที่อำจถูกตอบโต้ ได้ ) กรณีนี ้ระบุอยูใ่ นมำตรำ 7 ของ SCM ดังนี ้
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(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึง่ มีเหตุผลที่เชื่อได้ ว่ำ ประเทศสมำชิกอื่นมีกำรใช้ หรื อ
คงไว้ ซงึ่ กำรอุดหนุนตำมนิยำมของกำรอุดหนุนที่ระบุไว้ ในมำตรำ 1 ของ SCM และกำรอุดหนุนนันก่
้ อให้ เกิด
ควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศตน ทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสียหำยไปหรื อก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงร้ ำยแรง ประเทศสมำชิกนันอำจร้
้
องขอให้ มีกำรปรึกษำหำรื อกับประเทศสมำชิกที่ใช้ หรื อคงไว้
ซึง่ มำตรกำรอุดหนุนนันได้
้ ยกเว้ นจะเป็ นกรณีตำมมำตรำ 13 ของ AOA
(2) คำร้ องขอตำม (1) ต้ องประกอบด้ ว ยข้ อ เท็ จ จริ ง ของพยำนหลักฐำนที่ มี อ ยู่ (statement of
available evidence) เกี่ยวกับ (ก) กำรมีอยู่และลักษณะของกำรอุดหนุนที่ถูกกล่ำวหำ (ข) ควำมเสียหำย
ต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศตน กำรทำให้ เสียไปหรื อทำให้ เสียหำยไปหรื อกำรก่อให้ เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงร้ ำยแรง ต่อผลประโยชน์ของประเทศสมำชิกที่ร้องขอให้ มีกำรปรึกษำหำรื อ
(3) เมื่อมีกำรร้ องขอตำม (1) ให้ ประเทศสมำชิกที่ประเทศสมำชิกอื่นเชื่อว่ำ มีกำรใช้ หรื อคงไว้ ซึ่ง
มำตรกำรอุดหนุนที่ถกู กล่ำวหำเข้ ำปรึ กษำหำรื อกับประเทศสมำชิกที่ร้องขอนันโดยเร็
้
วที่สดุ เท่ำที่จะเป็ นไป
ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรปรึ กษำหำรื อนี ้คือกำรสร้ ำงควำมชัดเจนในเรื่ อ งข้ อเท็จจริ งของสถำนกำรณ์ นนั ้
และเพื่อบรรลุถึงแนวทำงในกำรแก้ ปัญหำที่เห็นพ้ องต้ องกัน
(4) หำกภำยใน 60 วันนับจำกวันที่มีกำรร้ องขอให้ มีกำรปรึกษำหำรื อ ไม่สำมำรถหำแนวทำงในกำร
แก้ ปั ญ หำที่ เ ห็ น พ้ อ งต้ อ งกัน ได้ ประเทศสมำชิ ก ที่ เ ข้ ำปรึ ก ษำหำรื อ นัน้ อำจยื่ นเรื่ อ งต่อ DSB เพื่ อ ให้ ตงั ้
คณะกรรมกำรกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทได้ เว้ นแต่ DSB มีฉันทำมติที่จะไม่ตงคณะกรรมกำรกำรวิ
ั้
นิจฉัยข้ อ
พิพำท โดยกำรกำหนดองค์ประกอบและกำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทต้ องดำเนินกำร
ให้ แล้ วเสร็จภำยใน 15 วันนับแต่มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรวิ
้
นิจฉัยข้ อพิพำท
(5) คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทต้ องพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ และเสนอรำยงำนคำตัดสินขัน้
สุดท้ ำยของตนต่อคูพ่ ิพำท ซึง่ รำยงำนนันต้
้ องเวียนให้ ประเทศสมำชิกรับทรำบภำยใน 120 วันนับจำกวันที่มี
กำรกำหนดองค์ประกอบและกำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำท
(6) ภำยใน 30 วันนับแต่มีกำรเวียนรำยงำนให้ แก่ประเทศสมำชิกทุกประเทศได้ ทรำบแล้ ว รำยงำน
นันจะได้
้
รับกำรรับรองจำก DSB เว้ นแต่คพู่ ิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ แจ้ งอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใช้ สิทธิ
ในกำรอุทธรณ์หรื อ DSB มีฉนั ทำมติที่จะไม่รับรองรำยงำนนัน้
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(7) หำกมีกำรอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพำท ให้ องค์กรอุทธรณ์มีคำตัดสิน
ภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ค่พู ิพำทแจ้ งอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใช้ สิทธิในกำรอุทธรณ์ แต่ถ้ำหำก
องค์กรอุทธรณ์ไม่สำมำรถทำรำยงำนให้ เสร็ จได้ ภำยใน 60 วัน ต้ องแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อ DSB ถึง
ควำมล่ำช้ ำ รวมทังก
้ ำหนดเวลำที่ประมำณกำรไว้ ว่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนนันได้
้ ซึ่งกระบวนกำรทังหมด
้
ต้ องไม่เกิน 90 วัน รำยงำนอุทธรณ์ต้องถูกรับรองโดย DSB และคูพ่ ิพำทต้ องยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้ น
ในกรณีที่ DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติไม่รับรองรำยงำนอุทธรณ์ ภำยใน 20 วันหลังจำกที่เวียนรำยงำนต่อ
ประเทศสมำชิก
(8) หำกรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทหรื อรำยงำนขององค์กรอุทธรณ์ ที่ได้ รับกำร
รับรองแล้ วมีคำตัดสินว่ำ กำรอุดหนุนที่ถกู กล่ำวหำก่อให้ เกิดผลเสียหำยต่อผลประโยชน์ของประเทศสมำชิก
อื่ นตำมควำมหมำยที่ ระบุไ ว้ ใ นมำตรำ 5 ของ SCM ให้ ประเทศที่ ใช้ หรื อ คงไว้ ซึ่ง มำตรกำรอุ ด หนุน นัน้
ดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่เหมำะสมเพื่อขจัดไปซึง่ ผลเสียหำยดังกล่ำวหรื อยกเลิกกำรอุดหนุนนันไป
้
(9) ในกรณีที่ประเทศที่ใช้ หรื อคงไว้ ซึ่งมำตรกำรอุดหนุนนันไม่
้ ดำเนินกำรตำมขันตอนที
้
่เหมำะสม
เพื่อขจัดไปซึ่งผลเสียหำยดังกล่ำวหรื อยกเลิกกำรอุดหนุนนัน้ ไปภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่ DSB รับรอง
รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทหรื อรำยงำนขององค์กรอุทธรณ์ และไม่มีกำรตกลงกันเกี่ยวกับ
กำรชดเชยควำมเสียหำย ให้ DSB เห็นชอบต่อกำรที่ประเทศที่ร้องขอจะใช้ มำตรกำรตอบโต้ ซงึ่ เป็ นกำรตอบ
โต้ ในระดับและลักษณะที่เท่ำเทียมกัน (commensurate) กับควำมเสียหำยที่พิจำรณำแล้ วว่ำมีอยู่ เว้ นแต่
DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติที่ไม่เห็นชอบต่อกำรร้ องขอใช้ มำตรกำรตอบโต้ ดงั กล่ำว และในกรณีที่คพู่ ิพำท
ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งร้ องขอให้ มีกำรตังอนุ
้ ญำโตตุลำกำรตำมมำตรำ 22 วรรค 6 ของ DSU ให้ อนุญำโตตุลำกำร
พิจ ำรณำว่ำ ระดับและลักษณะของมำตรกำรตอบโต้ ดัง กล่ำวมี ควำมเท่ำเที ยมกันกับควำมเสี ยหำยที่
พิจำรณำแล้ วว่ำมีอยู่ หรื อไม่
โดยข้ อมูลจำก UNCTAD ในปี 2003 ได้ สรุ ปกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทของกรณีพิพำทเกี่ยวกับ
กำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำและกำรอุดหนุนที่มีควำมสอดคล้ องกับ WTO และอำจถูกมำตรกำรตอบโต้ ได้ ตำม
มำตรำ 4 หรื อ มำตรำ 7 ของ SCM ไว้ ดังนี ้
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ตารางที่ 2.3 มาตรการตอบโต้ ตาม SCM
Prohibited subsidies (Article 4: Remedies)

Actionable subsidies (Article 7: Remedies)

Request for consultations, including statement of Request for consultations, including statement of
available evidence existence and nature of
available evidence ( a) existence and nature of
subsidy ( b) injury caused to domestic industry,
Subsidy
nullification or impairment, or serious prejudice
Consultations as quickly as possible

Consultations as quickly as possible

If no solution within 30 days----- referral to DSB for If no solution within 60 days----- referral to DSB for
immediate establishment of Panel
establishment Panel; composition of Panel and
terms of reference within 15 days
Panel may request assistance PGE for binding ---------advice on whether prohibited subsidy ( this has not
happened thus far)
Circulation Panel report within 90 days of date of Circulation Panel report within 120 days of date of
composition Panel/establishment terms of reference composition Panel/establishment terms of reference
If prohibited subsidy, Panel recommends that --------------Member withdraw subsidy without delay and specify
the time period for withdrawal. Thus far, Panels have
generally given 90 days.
Within 30 days of circulation, report shall be adopted Within 30 days of circulation, report shall be adopted
by DSB, unless appeal
by DSB, unless appeal
AB must normally issue decision within 30 days from AB must normally issue decision within 60 days from
notice of intention to appeal; in no event more than 60 notice of intention to appeal; in no event more than
days
90 days
-----------------

After adoption Panel/ AB report finding adverse
effects, subsidizing Member must take appropriate
steps to remove the adverse effects or withdraw the
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Prohibited subsidies (Article 4: Remedies)

Actionable subsidies (Article 7: Remedies)
subsidy

If DSB recommendation is not followed within timeperiod specified by panel ( which commences from
data adoption Panel/ AB report) , DSB grants
authorization to complaining Member to take
appropriate – proportionate – countermeasures.

If Member does not do so within six months from
date of DSB adoption Panel/ AB report, DSB grants
authorization to complaining Member to take
appropriate countermeasures, commensurate with
degree and nature of adverse effects

Applicable DSU time-periods shall be half

ที่มา: รวบรวมโดย คณะผู้วิจยั

จำกตำรำงที่นำเสนอข้ ำงต้ น หำกนำไปเปรี ยบเทียบกับกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO จะเห็นได้ ว่ำ
ขันตอนต่
้
ำงๆ ในกรณีนี ้จะใช้ ระยะเวลำ “สัน”
้ กว่ำกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO ทังนี
้ ้ ก็เพื่อเร่งให้
กำรพิจำรณำเสร็จสิ ้นโดยเร็วเพื่อให้ ทนั ต่อกำรเยียวยำควำมเสียหำย
7.3 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการฟ้ องร้ องตาม DSU ในขันตอนต่
้
ำงๆ ของกำรระงับข้ อ
พิพำทของ WTO มีประเด็นต่ำงๆ ที่แต่ละฝ่ ำยต้ องนำมำใช้ ในกำรสู้คดีทงในข้
ั ้ อกฎหมำยและข้ อเท็จจริง โดย
ประเด็นที่คพู่ ิพำทควรทรำบเพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ มีดงั นี ้
7.3.1 การศึกษาคาตัดสินในคดีต่างๆ ที่ผ่านมา ในทางทฤษฎี แล้ ว คำตัดสินของคณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้ อพิพำทและองค์กรอุทธรณ์ซงึ่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำก DSB มี ผลผูกพันแต่เฉพาะคู่พิพาทในกรณี
พิ พาทเท่านัน้ ไม่ผูกพันประเทศสมาชิ ก WTO อื ่น ๆ หรื อแม้แต่คู่พิพาทนัน้ ในกรณี พิพาทอื ่น นอกจำกนี ้ คำ
ตัดสินซึ่งไม่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก DSB (ซึ่งในอดีตที่ยังเป็ น GATT คดีที่ไม่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่แกตต์ (ซึ่งในวันนี ้คือ DSB) มีจำนวนมำกเนื่องจำกคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดสำมำรถคัดค้ ำน
ควำมเห็นชอบได้ ) จะไม่มีผลใด ๆ ในเชิงกฎหมำยเลย อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกที่ได้ มี DSU ภำยใต้ WTO
แล้ ว องค์กรอุทธรณ์ได้ มีคำตัดสินไปในเชิงที่ว่ำ คำตัดสินของคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทและองค์กร
อุทธรณ์ซงึ่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำก DSB มีลกั ษณะเป็ นส่วนสำคัญแห่งหลักกฎหมำยของ GATT และ WTO
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ซึง่ จะได้ รับกำรพิจำรณำ หำกมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องอยู่ แม้ จะไม่มีผลผูกพันก็ตำม170 สำหรับคำตัดสินซึง่ ไม่ได้
รับควำมเห็นชอบจำก DSB นัน้ องค์กรอุทธรณ์มีควำมเห็นว่ำไม่มีสถำนะใดๆ ใน GATT หรื อ WTO แต่ก็
เป็ นเครื่ องชี ้แนะที่มีประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง 171 ดังนัน้ เมื่อมีข้อพิพำทเกิดขึ ้น คูพ่ ิพำทจึงต้ องศึกษำ
แนวทำงของคำตัดสิ นที่ เ กี่ ยวข้ องกับประเด็นที่ ตนมี ข้อพิพ ำทเพื่ อพิจ ำรณำว่ำ ผลของคำตัดสินควรจะ
ออกมำในรูปแบบใด
7.3.2 การพิจารณาคดีของ GATT/WTO จะเป็ นแบบเป็ นกรณีๆ ไป (Case-by-Case Basis)
แม้ ในทำงปฏิบตั ิ คณะกรรมกำรวิ นิจฉัยข้ อพิพำทมักจะใช้ คำตัดสินของคดีต่ำงๆ ที่มีข้อเท็จจริ งในทำนอง
เดียวกันมำพิจ ำรณำประกอบเพื่ อมี คำตัดสินซึ่งส่ง ผลทำให้ ค่พู ิพ ำทต้ องศึกษำแนวทำงของคำตัด สิ นที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ตนมีข้อพิพำทเพื่อพิจำรณำว่ำ ผลของคำตัดสินควรจะออกมำในรูปแบบใด ดังที่ได้
กล่ำวมำแล้ วในข้ อที่ผ่ำนมำ แต่ก็เป็ นที่ทรำบกันว่ำ ผลคำตัดสินในคดีหลังอำจออกมำแตกต่ำงจำกคำ
ตัด สิ น ในคดี ที่ ผ่ ำ นมำก็ ไ ด้ แม้ จ ะมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในท ำนองเดี ย วกัน ก็ ต ำม เพรำะกำรพิ จ ำรณำคดี ข อง
GATT/WTO จะเป็ นแบบเป็ นกรณีๆ ไป ดังเช่น ในคดีของ GATT/WTO เกี่ยวกับกำรใช้ มำตรกำรตำมมำตรำ
20 (g) ที่ผ่ำนมำซึ่งเป็ นกรณี ที่ประเทศสมำชิกมีสิทธิ ใช้ มำตรกำรที่ขัดหรื อไม่สอดคล้ องกับหลักกำรของ
GATT/WTO ได้ หำกกำรใช้ มำตรกำรนันเป็
้ นกรณีตำมมำตรำ 20 (g) คือเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งอำจสูญสิ ้นไปได้ ซึ่งมำตรกำรนันได้
้ ส่งผลอย่ำงมี ประสิทธิภำพต่อกำรมีข้อจำกัดใน
กำรผลิตและกำรบริโภคภำยในประเทศของตนด้ วย และมำตรกำรนันเป็
้ นมำตรกำรที่ (1) ใช้ เท่ำที่ “จำเป็ น”
ต่อกำรคุ้มครองชีวิต สุขภำพของมนุษย์ สัตว์และพืช และ (2) ไม่ใช้ อย่ำงเลือกปฏิบตั ิตำมอำเภอใจหรื อไม่
สมเหตุผลต่อประเทศที่มีสภำพกำรณ์เดียวกัน (3) ไม่สร้ ำงอุปสรรคโดยไม่จำเป็ นต่อกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ
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องค์กรอุทธรณ์ในกรณีเรื่ อง “Japan-Tax on Alcoholic Beverage” ได้ ให้ ควำมเห็นว่ำ “....an important part of GATT
acquis. They are often considered by subsequent panels. They create legitimate expectation among WTO
Members, and therefore, should be taken into account where they are relevant to any dispute. However, they
are not binding, except with respect to resolving the particular dispute between parties to that dispute.”
171
“..........(unadopted panel reports) have no legal status in the GATT or WTO system since they have not been
endorsed through decisions by the CONTRACTING PARTIES to GATT or WTO Members. (However) a panel
could nevertheless find useful guidance in the reasoning of an unadopted panel report that it considered to be
relevant.”
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(4) ไม่สร้ ำงข้ อจำกัดอย่ำงแอบแฝงต่อกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ172 โดยเมื่อมีข้อพิพำทในเรื่ องนี ้ คณะกรรมกำร
วินิจ ฉัยข้ อพิพ ำทมักจะให้ นำ้ หนักหรื อควำมส ำคัญกับเรื่ องกำรอนุรักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติฯ มำกกว่ำ
หลักกำรค้ ำเสรี ซึ่งอำจเป็ นเพรำะแนวโน้ มของโลกที่หนั มำให้ ควำมสนใจกับกำรรักษำสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะเห็น
ได้ จำกแนวทำงคำตัดสินของ WTO หลำยคดี เช่น Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded
Tyres173, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products174, European
Communities — Asbestos175 ที่ คณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพ ำทตัดสิน ว่ำ ประเทศผู้นำเข้ ำสำมำรถใช้
มำตรกำรโดยอ้ ำงเหตุผลตำมมำตรำ 20 (g) ได้ (แต่จะใช้ ได้ มำกน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กบั วิธีกำรใช้ ซึ่งผู้เขียน
จะไม่น ำมำกล่ำ วไว้ ณ ที่ นี ้ เพรำะไม่เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ศึก ษำ) แต่ ป รำกฏว่ำ ในคดี China — Measures
Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum176 คณะกรรมกำรวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ
พิพำทกลับตัดสินไปอีกแนวทำงหนึ่งคือ ให้ ควำมสำคัญหรื อน ้ำหนักกับพิธีสำรกำรเข้ ำเป็ นสมำชิก WTO
(Protocol of Accessions) ของจีนที่เน้ นกำรเปิ ดเสรี กำรค้ ำให้ มำกขึ ้นกว่ำก่อนจะเข้ ำเป็ นสมำชิก มำกกว่ำ
ประเด็นเรื่ องกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติฯ 177 ซึ่งคำตัดสินนี ้ถูกวิพำกษ์ วิจำรณ์อย่ำงมำกจำกนักวิชำกำร
ต่ำงๆ

172

GATT 1994: Article XX: General Exceptions Subject to the requirement that such measures are not applied
in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where
the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be
construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:
( g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in
conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
173
WTO (2009) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm
174
WTO (2001b) https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm
175
WTO (2001a) https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis09_e.htm
176
WTO (2015) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm
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China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum
7.9. For the reasons set out in section 5.2 above, with respect to Article XX(g) of the GATT 1994, the Appellate
Body:
c. taking account of the above, together with the Panel's findings, which China has not appealed, inter alia, that
China does not impose restrictions on the domestic production or consumption of rare earths, tungsten, and
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ดังนัน้ ประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรระงับข้ อพิพำทของ WTO ที่ผ้ เู ขียนจะนำเสนอต่อไปนัน้ จึงเป็ น
เพี ยงกำรกล่ำวถึง แนวทำงที่ เ คยเป็ นมำของ GATT/WTO เท่ำนัน้ ส่วนผลของคดีหรื อ คำตัดสิ นจะเป็ น
อย่ำงไรนันก็
้ จะเป็ นกรณีๆ ไป
7.3.3 ค่ าใช้ จ่ายในการฟ้ องและการสู้คดี ประเด็นสำคัญประเด็นหนึง่ ที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจ
ของบรำซิ ล เรื่ อ งกำรฟ้ อ งคดี ต่อ WTO ก็ คื อ ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรฟ้ อ งและสู้ค ดี เพรำะหำกใช้ ส ำนัก งำน
ทนำยควำมที่มีควำมเชี่ยวชำญอำจต้ องเสียค่ำใช้ จ่ำยขันต
้ ่ำในระดับล้ ำนเหรี ยญสหรัฐฯ แต่หำกใช้ ACWL
(Advisory Centre for WTO Law) ค่ำใช้ จำ่ ยก็จะถูกลงแต่ควำมเชี่ยวชำญอำจเป็ นรองกว่ำก็ได้ (ซึง่ ประเทศ
ไทยก็จะประสบปั ญหำในเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยส่วนนีเ้ ช่นกั น) ดังนัน้ จึงเห็นได้ ว่ำ แม้ สิทธิ ในกำรฟ้องคดีนี ข้ อง
บรำซิลต่อ WTO ได้ เกิดขึ ้นแล้ วเพรำะเมื่อกำรเจรจำหำรื อตกลงกันไม่ได้ ภำยใน 30/60 วันนับแต่มีกำรร้ อง
ขอเจรจำหำรื อ หรื อ หำกทัง้ สองฝ่ ำยเห็ นว่ำ กำรเจรจำหำรื อ จะไม่เ ป็ น ผล บรำซิ ล ก็ ส ำมำรถร้ องขอตัง้
คณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิ พ ำทได้ ในระหว่ำงระยะเวลำ 30/60 วันนัน้ แต่ปรำกฏว่ำบรำซิ ลก็ ยัง ไม่ไ ด้
ดำเนินกำรแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม บรำซิลยังสำมำรถดำเนินกำรฟ้องคดีต่อไทยได้ ทุกเมื่อ ถ้ ำเห็นว่ำฝ่ ำยไทยยังไม่ได้
แก้ ปัญหำที่ถกู กล่ำวหำอย่ำงครบถ้ วน
7.3.4 การเข้ า มาร่ วมในคดี ข องคู่ พิ พาทฝ่ ายที่ สาม กรณี นีน้ ่ำจะเป็ นข้ อกัง วลของฝ่ ำยไทย
เพรำะประเทศผู้ส่งออกน ้ำตำลทรำยรำยอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย สหภำพยุโรป และอินเดีย อำจเข้ ำมำเป็ น
คูพ่ ิพำทฝ่ ำยที่สำมหรื อ Third parties ในคดีที่บรำซิลฟ้องไทย หรื ออำจใช้ โอกำสในกรณีที่หำกมีคำตัดสิน
ว่ำมำตรกำรอุดหนุนสินค้ ำเกษตรของไทยขัดต่อ WTO นำเรื่ องนีม้ ำฟ้องประเทศไทยต่อ WTO ในอนำคต
ด้ วย

molybdenum, and that China did not establish that its 2012 export quotas on rare earths, tungsten, and
molybdenum were applied in a manner consistent with the chapeau of Article XX:
i. upholds the Panel's finding, in paragraph 8.12.c of the Japan Panel Report, that China has not demonstrated
that the export quotas that China applies to various forms of rare earths, tungsten, and molybdenum by virtue
of the series of measures at issue are justified pursuant to subparagraph (g) of Article XX of the GATT 1994.
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7.3.5 การตอบโต้ ทางการค้ า หำกไทยเป็ นฝ่ ำยแพ้ คดีซงึ่ มีควำมเป็ นไปได้ สงู มำก สิ่งที่ต้องกังวลก็
คือ กำรถูกตอบโต้ ทำงกำรค้ ำ เว้ นแต่ไทยจะยอมปฏิบตั ิตำมคำตัดสินซึ่งก็น่ำจะเป็ นกำรตัดสินที่ให้ ไ ทย
ยกเลิกมำตรกำรต่ำงๆ ที่เป็ นกำรอุดหนุนและก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบรำซิลไป โดยหลักเกณฑ์ในกำรใช้
มำตรกำรตอบโต้ ทำงกำรค้ ำของบรำซิล ผู้เขียนจะนำเสนอในหัวข้ อถัดไป

8. การก ากั บ ดู แลการปฏิ บัติต ามค าแนะนาหรื อ ค าตัด สิ น รวมทั ง้ การใช้ ม าตรการตอบโต้ ทาง
การค้ า หากคาตัดสินเป็ นไปในแนวทางที่ไทยเป็ นผู้แพ้ คดี
8.1 การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามค าตั ด สิ น และการตอบโต้ ท างการค้ า มี ขัน้ ตอนและ
ประเด็นที่สำคัญ ดังนี ้
8.1.1 ก า รก า กั บดู แ ลก า รปฏิ บั ติ ต า มค า แนะ น า ห รื อค า ตั ด สิ น ( Surveillance of
Implementation of Recommendations or Rulings) มีประเด็นที่น่ำสนใจ 3 ประเด็น คือ (1) ควำมเป็ น
อัตโนมัติในกำรกำกับดูแลของ DSB และ ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสิน
(2) กำรชดใช้ คำ่ เสียหำยหรื อกำรตอบโต้ ทำงกำรค้ ำ
(1) ความเป็ นอัตโนมัติในการกากับดูแลของ DSB และช่ วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ตามคาแนะนาหรื อคาตัดสิน DSU สนับสนุนให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินในทันทีและได้
กำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินของ DSB โดยทันทีเป็ นสิ่งจำเป็ นที่จะทำให้
แน่ใจถึงประสิทธิ ภำพของกำรแก้ ปัญหำข้ อพิพำทและผลประโยชน์โดยรวมของรัฐสมำชิก โดยประเทศ
คูพ่ ิพำทที่เกี่ยวข้ องจะต้ องแจ้ งให้ DSB ทรำบถึงเจตนำที่จะปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินในรำยงำน
นัน้ แต่หำกไม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ทีจะมีกำรกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม (Reasonable Period of Time)
ที่ จ ะให้ ปฏิ บัติตำม ซึ่ง ระยะเวลำที่ เหมำะสมนี เ้ ป็ นสิ่งสำคัญที่ ประเทศคู่พิพ ำทต้ องพิจำรณำ เนื่ องจำก
ประเทศคูพ่ ิพำทอีกฝ่ ำยอำจร้ องขอกำรให้ อำนำจในกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ ได้ หำกประเทศดังกล่ำวไม่ยอม
ปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินเมื่อระยะเวลำที่เหมำะสมสิ ้นสุดลง
นอกจำกนี ้ DSB ยังมีกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินดังกล่ำวของประเทศ
สมำชิก โดยภำยใน 6 เดือน (สำหรับกำรศึกษำนี ้คือ 3 เดือน) หลังจำกกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมสิ ้นสุด
ลง DSB จะพิจำรณำประเด็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินนัน้ และจะมีกำรประชุมใน
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ประเด็นนี ้ต่อไปจนกว่ำจะได้ รับกำรแก้ ไข โดยประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้ องจะต้ องจัดทำรำยงำนควำมคืบหน้ ำ
ในกำรปฏิ บัติ ต ำมค ำแนะน ำหรื อ ค ำตัด สิ น เป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นกำรประชุม 10 วัน 178
วัตถุประสงค์ของกระบวนกำรนีก้ ็ คือ เพื่อให้ ประเทศสมำชิ กที่ เสียหำยสำมำรถได้ รับกำรเยี ยวยำควำม
เสียหำยโดยขจัดมาตรการทีพ่ ิพาทให้เร็ วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
(2) การชดใช้ ค่ า เสี ย หาย DSU ได้ กำหนดเรื่ องค่ำเสี ยหำยไว้ เพี ยงว่ำเป็ นมำตรกำรชั่วครำว
(temporary measures) และเป็ นเรื่ องของกำรตกลงชดใช้ ค่ำเสียหำยที่เป็ นที่น่ำพอใจร่ วมกัน (mutually
acceptable compensation) ได้ เท่ำนัน้ โดยหำกไม่สำมำรถตกลงในเรื่ องค่ำเสียหำยกันได้ ภำยใน 20 วัน
(กรณีกำรศึกษำนี ้คือ 10 วัน) หลังจำกระยะเวลำที่เหมำะสมสิ ้นสุดลง คู่กรณีอำจร้ องขอต่อ DSB ในกำร
ระงับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ศุล กำกรหรื อ พัน ธกรณี อื่ น ได้ 179 ในกรณี ข องประเทศก ำลัง พัฒ นำ DSU
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DSU: Article 21: Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings 6. The DSB shall keep
under surveillance the implementation of adopted recommendations or rulings. The issue of implementation of
the recommendations or rulings may be raised at the DSB by any Member at any time following their adoption.
Unless the DSB decides otherwise, the issue of implementation of the recommendations or rulings shall be
placed on the agenda of the DSB meeting after six months following the date of establishment of the reasonable
period of time pursuant to paragraph 3 and shall remain on the DSBีี s agenda until the issue is resolved. At
least 10 days prior to each such DSB meeting, the Member concerned shall provide the DSB with a status
report in writing of its progress in the implementation of the recommendations or rulings.
179
DSU: Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions
1. Compensation and the
suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the
recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time. However, neither
compensation nor the suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a
recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary
and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.
2. If the Member concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into
compliance therewith or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period
of time determined pursuant to paragraph 3 of Article 21, such Member shall, if so requested, and no later than
the expiry of the reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute
settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable compensation. If no satisfactory
compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of the reasonable period of time, any
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กำหนดให้ DSB ให้ ควำมสนใจเป็ นพิเศษต่อมำตรกำรที่อำจก่อผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศกำลัง
พัฒนำ โดย DSB ควรพิจำรณำมำตรกำรให้ เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศกำลังพัฒนำที่เกี่ยวข้ องด้ วย180
8.1.2 การชดใช้ ค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากร (Compensation
and Suspension of Concession) DSU ได้ กำหนดกระบวนกำรตอบโต้ ในกรณีที่ประเทศคูพ่ ิพำทไม่ปฏิบตั ิ
ตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินไว้ โดยกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสิน
เพื่อให้ ประเทศคู่พิพำทปฏิบตั ิตำม หำกประเทศคู่พิพำทไม่ปฏิบตั ิตำมภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ประเทศผู้ร้องเรี ยนต้ องร้ องขอเจรจำกับประเทศคูพ่ ิพำทเพื่อหำมำตรกำรในกำรชดใช้ คำ่ เสียหำย ซึ่งถ้ ำไม่
สำมำรถตกลงกันได้ ภำยใน 20 วัน (10 วันสำหรับกรณีกำรศึกษำนี ้) ประเทศผู้ร้องเรี ยนก็สำมำรถร้ องขอต่อ
DSB เพื่ อให้ อำนำจในกำรระงับสิ ทธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ศุลกำกรหรื อพันธกรณี ต่อ ประเทศที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ
ตำมนัน้ 181 โดยการตอบโต้จะทาได้ในระดับที ่เท่าเที ยมกับความเสี ยหายที ่เกิ ดขึ้น (equivalent to the level
of the nullification or impairment)182
นอกจำกนี ้ DSU ได้ อ นุญ ำตให้ มี ก ำรตอบโต้ ข้ ำ มสำขำ (Sector) หรื อ ควำมตกลงฉบับ อื่ น ได้
กล่ำวคือ ประเทศคูพ่ ิพำทต้ องพยำยำมตอบโต้ ในสำขำของควำมตกลงเดียวกันกับที่มีกำรละเมิดหรื อมี กำร
ทำให้ เสียไปหรื อกำรทำให้ เสื่อมสิทธิเกิดขึ ้นเสียก่อน แต่กำรตอบโต้ อำจทำข้ ำมสำขำหรื อข้ ำมควำมตกลงได้

party having invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the DSB to suspend
the application to the Member concerned of concessions or other obligations under the covered agreements.
180
DSU: Article 21: Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings 7. If the matter is one
which has been raised by a developing country Member, the DSB shall consider what further action it might
take which would be appropriate to the circumstances.
8. If the case is one brought by a developing country Member, in considering what appropriate action might be
taken, the DSB shall take into account not only the trade coverage of measures complained of, but also their
impact on the economy of developing country Members concerned.
181
Paragraph 1, 2 of DSU: Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions, ibid
182
Ibid, 4. The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the DSB shall be
equivalent to the level of the nullification or impairment.
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ถ้ ำกำรตอบโต้ ในสำขำเดียวกันของควำมตกลงนันไม่
้ อำจกระทำได้ และเป็ นสถำนกำรณ์รุนแรงพอ (serious
circumstances)
อย่ำงไรก็ดี หลักกำรให้ อำนำจในกำรตอบโต้ ข้ำมสำขำนี ้จะต้ องกระทำอย่ำงรอบคอบ กล่ำวคือ ต้ อง
พิจำรณำถึงควำมสำคัญทำงกำรค้ ำและเศรษฐกิจประกอบด้ วย นอกจำกนี ้ ประเทศผู้ร้องขอตอบโต้ ข้ำม
สำขำยังต้ องชี ้แจงถึงเหตุผลในควำมจำเป็ นที่จะต้ องมีกำรตอบโต้ ข้ำมสำขำนันต่
้ อ DSB183 นอกจำกนี ้ กำร

183

Ibid, 3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply
the following principles and procedures:
( a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other
obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation
or other nullification or impairment;
( b) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other
obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations in other
sectors under the same agreement;
( c) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other
obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are serious
enough, it may seek to suspend concessions or other obligations under another covered agreement;
(d) in applying the above principles, that party shall take into account:
(i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or Appellate Body has found
a violation or other nullification or impairment, and the importance of such trade to that party;
(ii) the broader economic elements related to the nullification or impairment and the broader economic
consequences of the suspension of concessions or other obligations;
(e) if that party decides to request authorization to suspend concessions or other obligations pursuant
to subparagraphs (b) or (c), it shall state the reasons thereof in its request. At the same time as the request is
forwarded to the DSB, it also shall be forwarded to the relevant Councils and also, in the case of a request
pursuant to subparagraph (b), the relevant sectoral bodies;
(f) for purposes of this paragraph, “sector” means:
(i) with respect to goods, all goods;
( ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current “ Services Sectoral
Classification List” which identifies such sectors;
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ให้ อำนำจตอบโต้ ภำยใต้ DSU นี ้ เป็ นกำรให้ อำนำจโดยอัตโนมัติ กล่ำวคือ เมื่อได้ รับกำรร้ องขอ DSB จะให้
อ ำนำจในกำรระงับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ศุล กำกรหรื อ พัน ธกรณี ภ ำยใน 30 วัน นับ แต่ร ะยะเวลำที่
เหมำะสมสิ ้นสุด ยกเว้ นในกรณีที่มีฉันทำมติปฏิเสธคำร้ องขอกำรให้ อำนำจตอบโต้ นนั ้ 184 ดังนัน้ เมื่อครบ
กำหนด 30 วัน (กรณีกำรศึกษำนี ้คือ 15 วัน) หลังจำกที่ระยะเวลำที่เหมำะสมสิ ้นสุดลง DSB ต้ องให้ อำนำจ
ในกำรระงับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ศลุ กำกรหรื อพันธกรณีหำกไม่มีฉันทำมติคดั ค้ ำนกำรให้ อำนำจตอบโต้
นัน้ ซึ่งระบบนี ้ทำให้ กระบวนกำรระงับข้ อพิพำทภำยใต้ DSU เกิดควำมรวดเร็ วและมีสภำพบังคับในกำร
บังคับให้ ประเทศคูพ่ ิพำทต้ องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำหรื อคำตัดสิน

อย่ำงไรก็ดี หากมี การคัดค้านในกรณี ที่

ระดับของการตอบโต้โดยการระงับสิ ทธิ ประโยชน์ฯ หรื อพันธกรณี นนั้ ไม่เท่าเทียมกันกับการทาให้เสียไปหรื อ
การทาให้เสื ่อมสิ ทธิ เพื ่อให้เกิ ดความรวดเร็ วในการพิ จารณาข้อคัดค้านนัน้ DSU ได้บญ
ั ญัติให้ใช้วิธีการ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี ้ขาดข้อคัดค้านดังกล่าว โดยถือว่าคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็ นทีส่ ดุ โดย
อนุญำโตตุลำกำรต้ องดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 60 วัน (30 วันสำหรับกำรศึกษำนี ้) นับแต่ระยะเวลำที่

( iii) with respect to trade- related intellectual property rights, each of the categories of intellectual
property rights covered in Section 1, or Section 2, or Section 3, or Section 4, or Section 5, or Section 6, or
Section 7 of Part II, or the obligations under Part III, or Part IV of the Agreement on TRIPS;
(g) for purposes of this paragraph, “agreement” means:
(i) with respect to goods, the agreements listed in Annex 1A of the WTO Agreement, taken as a whole
as well as the Plurilateral Trade Agreements in so far as the relevant parties to the dispute are parties to these
agreements;
(ii) with respect to services, the GATS;
(iii) with respect to intellectual property rights, the Agreement on TRIPS.
184
Ibid, 6. When the situation described in paragraph 2 occurs, the DSB, upon request, shall grant authorization
to suspend concessions or other obligations within 30 days of the expiry of the reasonable period of time unless
the DSB decides by consensus to reject the request. However, if the Member concerned objects to the level of
suspension proposed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been
followed where a complaining party has requested authorization to suspend concessions or other obligations
pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall be referred to arbitration. Such arbitration shall be carried
out by the original panel, if members are available, or by an arbitrator appointed by the Director- General and
shall be completed within 60 days after the date of expiry of the reasonable period of time. Concessions or
other obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.
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เหมำะสมสิ ้นสุดลง และกำรให้ อำนำจตนในกำรระงับสิทธิประโยชน์ฯ หรื อพันธกรณีจะต้ องสอดคล้ องกับคำ
ชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ยกเว้ นในกรณีที่ DSB จะได้ ตดั สินโดยฉันทำมติปฏิเสธคำร้ องขอกำรให้ อำนำจ
ระงับสิทธิประโยชน์ฯ หรื อพันธกรณีของประเทศผู้ร้องเรี ยนนัน้ 185
8.1.3 กระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการ (Arbitration) กำรใช้ อนุญำโตตุลำกำรใน DSU นีเ้ ป็ น
ทำงเลือกทำงหนึ่งของกำรดำเนินกระบวนกำรระงับข้ อพิพำท โดยเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประเทศ
คูพ่ ิพำทในกำรยุตขิ ้ อพิพำทในประเด็นซึง่ ได้ กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจน
กำรใช้ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนี ้จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบร่วมกันจำกประเทศคูพ่ ิพำทและ
ต้ องแจ้ ง ต่อประเทศสมำชิกทัง้ หมดล่วงหน้ ำถึงกำรเริ่ มต้ นกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนี ้ นอกจำกนี ้
ประเทศสมำชิกอื่นอำจเข้ ำร่วมเป็ นคูก่ รณีในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้ หากประเทศคู่พิพาททัง้ สอง
ฝ่ ายเห็นชอบ โดยคูก่ รณีทกุ ฝ่ ำยจะต้ องยอมรับและผูกพันต่อคำตัดสินของอนุญำโตตุลำกำร และต้ องแจ้ ง
คำตัดสินนี ้ต่อ DSB และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องด้ วย186

185

Ibid, paragraph 6 and 7. The arbitrator acting pursuant to paragraph 6 shall not examine the nature of the
concessions or other obligations to be suspended but shall determine whether the level of such suspension is
equivalent to the level of nullification or impairment. The arbitrator may also determine if the proposed
suspension of concessions or other obligations is allowed under the covered agreement. However, if the matter
referred to arbitration includes a claim that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not
been followed, the arbitrator shall examine that claim. In the event the arbitrator determines that those principles
and procedures have not been followed, the complaining party shall apply them consistent with paragraph
3. The parties shall accept the arbitrators decision as final and the parties concerned shall not seek a second
arbitration. The DSB shall be informed promptly of the decision of the arbitrator and shall upon request, grant
authorization to suspend concessions or other obligations where the request is consistent with the decision of
the arbitrator, unless the DSB decides by consensus to reject the request.
186
DSU: Article 25: Arbitration 1. Expeditious arbitration within the WTO as an alternative means of dispute
settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both
parties.
2. Except as otherwise provided in this Understanding, resort to arbitration shall be subject to mutual agreement
of the parties which shall agree on the procedures to be followed. Agreements to resort to arbitration shall be
notified to all Members sufficiently in advance of the actual commencement of the arbitration process.
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8.2 ประเด็นสาคัญของการกากับดูแลการปฏิบัติตามคาแนะนาหรื อคาตัดสิน ในขันตอน
้
กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำหรื อคำตัดสินมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจำรณำประกอบดังนี ้
8.2.1 การฟ้ องร้ องอีกครั ง้ ตามขัน้ ตอนที่เรี ยกว่ า Compliance Panel187 ในกรณีที่ประเทศผู้แพ้
คดีไม่ยอมปฏิบตั ิตำมคำตัดสิน หรื อยอมปฏิบตั ิตำม แต่มีประเด็นว่ำกำรปฏิบตั เิ ช่นว่ำนันมี
้ ควำมสอดคล้ อง
กับคำตัดสินของ WTO แล้ วหรื อไม่ ในบำงกรณี ประเทศผู้ชนะคดีก็อำจจะนำเรื่ องนี ้มำฟ้องเป็ นคดีอีกครัง้
เพียงแต่วำ่ กำรฟ้องครัง้ หลังที่เรี ยกว่ำเป็ นชัน้ Compliance Panel นันจะใช้
้
เวลำที่รวดเร็วกว่ำ (ขึ ้นอยูก่ บั กำร
ตกลงกัน กับ คณะกรรมกำรวิ นิ จ ฉั ย ข้ อพิ พ ำท) แต่ยัง คงใช้ ก ระบวนกำรของ DSU เป็ น หลัก และใช้
คณะกรรมกำรวินิจ ฉัยข้ อพิพ ำทชุดเดิม เว้ นแต่จ ะไม่สำมำรถใช้ ไ ด้ แต่อย่ำงน้ อยจะต้ องมี 1 คนที่ เป็ น
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อพิพำทในคำตัดสินเดิมของข้ อพิพำทนันเพื
้ ่อที่จะได้ เข้ ำใจเรื่ องได้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเด็นหนึ่งที่มกั เป็ นประเด็นสำคัญก็คือ มำตรกำรอะไรบ้ ำงคือ “มำตรกำรที่ต้องปฏิบตั ิตำม (Measures
taken to comply) คำตัดสิน” โดยผู้เขียนจะได้ กล่ำวในหัวข้ อถัดไป
8.2.2 มาตรการที่ต้องปฏิบัติตาม (Measures Taken to Comply) เมื่อพิจำรณำกำรตีควำมคำ
ว่ำ “Measures taken to comply” ในคดีตำ่ งๆ ที่ผำ่ นมำของ WTO จะพบประเด็นต่ำงๆ ที่สำคัญ ดังนี ้

3. Other Members may become party to an arbitration proceeding only upon the agreement of the parties which
have agreed to have recourse to arbitration. The parties to the proceeding shall agree to abide by the arbitration
award. Arbitration awards shall be notified to the DSB and the Council or Committee of any relevant agreement
where any Member may raise any point relating thereto.
4. Articles 21 and 22 of this Understanding shall apply mutatis mutandis to arbitration awards.
187
DSU: Article 21: Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings
5. Where there is disagreement as to the existence or consistency with a covered agreement of measures taken
to comply with the recommendations and rulings such dispute shall be decided through recourse to these
dispute settlement procedures, including wherever possible resort to the original panel. The panel shall
circulate its report within 90 days after the date of referral of the matter to it. When the panel considers that it
cannot provide its report within this time frame, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay
together with an estimate of the period within which it will submit its report
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(1) มำตรกำรที่ต้องปฏิบตั ิตำมไม่จาเป็ นต้องเป็ นมาตรการเดิ มที ่ปรากฏในข้อพิ พาทเดิ ม (original
dispute) ก็ได้ 188 คืออำจเป็ น “มำตรกำรใหม่ (new measures)” ซึง่ ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ กำรที่ WTO ตัดสิน
เช่นนี ้ น่ำจะเพื่อป้องกันมิให้ มีกำรใช้ มำตรกำรใหม่ที่มิใช่มำตรกำรเดิมที่พิพำทกัน แต่เป็ นมำตรกำรที่มีผล
เหมือนกัน เช่น ประเทศไทยใช้ มำตรกำรอุดหนุนแบบ A แล้ วถูกตัดสินว่ำขัด WTO จึงต้ องยกเลิกมำตรกำรนี ้
ไป ซึ่งไทยก็ยกเลิกไป แต่ไทยก็มีกำรออกมำตรกำรอุดหนุนแบบ B (ที่เป็ นมำตรกำรใหม่) ขึ ้นมำซึ่งส่งผลใน
ลักษณะเดียวกับมำตรกำร A (มำตรกำรที่ปรำกฏในข้ อพิพำทเดิม) กรณีนี ้ก็นำ่ จะถือได้ วำ่ มำตรกำร B เป็ น
“Measures taken to comply”
(2) กำรพิ จ ำรณำ “Measures taken to comply” จะพิ จ ำรณำทั้ง ตัว มาตรการเองและการน า
มาตรการมาบังคับใช้189

188

Appellate Body Decision In Canada — Aircraft (Article 21.5 — Brazil), “[W]e disagree with the Article 21.5
Panel that the scope of these Article 21.5 dispute settlement proceedings is limited to ‘the issue of whether or
not Canada has implemented the DSB recommendation’.
[I]n carrying out its review under Article 21.5 of the DSU, a panel is not confined to examining the ‘measures
taken to comply’ from the perspective of the claims, arguments and factual circumstances that related to the
measure that was the subject of the original proceedings. Although these may have some relevance in
proceedings under Article 21.5 of the DSU, Article 21.5 proceedings involve, in principle, not the original
measure, but rather a new and different measure which was not before the original panel. In addition, the
relevant facts bearing upon the ‘measure taken to comply’ may be different from the relevant facts relating to
the measure at issue in the original proceedings. It is natural, therefore, that the claims, arguments and factual
circumstances which are pertinent to the ‘measure taken to comply’ will not, necessarily, be the same as those
which were pertinent in the original dispute. Indeed, the utility of the review envisaged under Article 21.5 of the
DSU would be seriously undermined if a panel were restricted to examining the new measure from the
perspective of the claims, arguments and factual circumstances that related to the original measure, because
an Article 21.5 panel would then be unable to examine fully the ‘consistency with a covered agreement of the
measures taken to comply’, as required by Article 21.5 of the DSU.”
189
In US — Shrimp (Article 21.5 — Malaysia), the Appellate Body further explained that, when the issue
concerns the consistency of a new measure “taken to comply”, the task of a 21.5 panel is to consider that new
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(3) ผู้ฟ้องในขันตอนนี
้
อ้ าจยกประเด็นอื ่นที ่ต่างจากข้อพิ พาทเดิ ม (original dispute) ก็ได้ เพรำะ
“Measures taken to comply” อำจมีควำมไม่สอดคล้ องกับควำมตกลงของ WTO ในลักษณะที่แตกต่ำง
จำกข้ อพิพำทเดิมก็ได้ 190
(4) ประเทศที่ต้องปฏิบตั ติ ำมคำตัดสินเป็ นผู้ “เลือก” วิธีกำรในกำรปฏิบตั ติ ำมได้ เอง191

measure in its totality, meaning the measure itself and its application, but only in respect of the claims included
in the request for establishment of that 21.5 panel:
190
Appellate Body in EC — Bed Linen (Article 21.5 — India)
“We addressed the function and scope of Article 21.5 proceedings for the first time in Canada — Aircraft
( Article 21. 5- Brazil) . There, we found that Article 21.5 panels are not merely called upon to assess whether
‘measures taken to comply’ implement specific ‘recommendations and rulings’ adopted by the DSB in the
original dispute. We explained there that the mandate of Article 21.5 panels is to examine either the ‘existence’
of ‘measures taken to comply’ or, more frequently, the ‘consistency with a covered agreement of implementing
measures. This implies that an Article 21.5 panel is not confined to examining the ‘measures taken to comply’
from the perspective of the claims, arguments, and factual circumstances relating to the measure that was the
subject of the original proceedings. Moreover, the relevant facts bearing upon the ‘measure taken to comply’
may be different from the facts relevant to the measure at issue in the original proceedings. It is to be expected,
therefore, that the claims, arguments, and factual circumstances relating to the ‘measure taken to comply’ will
not, necessarily, be the same as those relating to the measure in the original dispute. Indeed, a complainant in
Article 21.5 proceedings may well raise new claims, arguments, and factual circumstances different from those
raised in the original proceedings, because a ‘ measure taken to comply’ may be inconsistent with WTO
obligations in ways different from the original measure. In our view, therefore, an Article 21.5 panel could not
properly carry out its mandate to assess whether a ‘measure taken to comply’ is fully consistent with WTO
obligations if it were precluded from examining claims additional to, and different from, the claims raised in the
original proceedings.”
191
In US — Upland Cotton, the Appellate Body recalled the neutrality of the WTO’s dispute settlement system
in the extent of implementing actions taken by the implementing Member:
“The Appellate Body has stated that, where alternative means of achieving compliance are possible, the choice
of means “ belongs, in principle, to the implementing Member” Because it is for the implementing Member to
choose among alternative means of implementation, WTO dispute settlement cannot be said to provide
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(5) มำตรกำรที่เป็ น “Measures taken to comply” คือ มำตรกำรที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมคำ
ตัดสินเท่ำนัน้ 192
(6) หำกมำตรกำรดังกล่ำวมิใช่ “Measures taken to comply” คูพ่ ิพำทก็จะยกขึ ้นมำเป็ นประเด็น
ในคดีไม่ได้ 193

incentives or disincentives for a WTO Member to take broader or narrower action as part of its implementation
efforts.”
The Appellate Body continued:
“Because it is for the implementing Member to choose among alternative means of implementation, WTO
dispute settlement cannot be said to provide incentives or disincentives for a WTO Member to take broader or
narrower action as part of its implementation efforts. In other words, the WTO dispute settlement system is
neutral in terms of the breadth of the actions to be adopted by the implementing Member, provided the changes
are sufficient to bring that Member into compliance with its WTO obligations.”
192
Concept of “measures taken to comply” In Canada — Aircraft (Article 21.5 — Brazil), the Appellate Body
held that proceedings under Article 21.5 concern only measures “taken to comply” with the recommendations
and rulings of the DSB and interpreted this concept as referring to “measures which have been, or which should
be, adopted by a Member to bring about compliance with the recommendations and rulings of the DSB”:
“Proceedings under Article 21.5 do not concern just any measure of a Member of the WTO; rather, Article 21.5
proceedings are limited to those ‘measures taken to comply with the recommendations and rulings’ of the DSB.
In our view, the phrase ‘measures taken to comply’ refers to measures which have been, or which should be,
adopted by a Member to bring about compliance with the recommendations and rulings of the DSB. In principle,
a measure which has been ‘taken to comply with the recommendations and rulings’ of the DSB will not be the
same measure as the measure which was the subject of the original dispute, so that, in principle, there would
be two separate and distinct measures: the original measure which gave rise to the recommendations and
rulings of the DSB, and the ‘measures taken to comply’ which are — or should be — adopted to implement
those recommendations and rulings. In these Article 21.5 proceedings, the measure at issue is a new measure,
the revised TPC programme, which became effective on 18 November 1999 and which Canada presents as a
‘measure taken to comply with the recommendations and rulings’ of the DSB.”
193
The Appellate Body in EC — Bed Linen (Article 21.5 — India) reiterated that the “measures” at issue in an
Article 21.5 proceeding can only be those “measures taken to comply”. It further stated that “ [ i] f a claim
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(7) “Measures taken to comply” ไม่รวมถึงมำตรกำรที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของ “Measures taken
to comply” และไม่มีผลกระทบต่อ “Measures taken to comply”194
(8) ผู้พิจำรณำว่ำ มำตรกำรใดเป็ น “Measures taken to comply” คือ คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้ อ
พิพำท มิใช่คพู่ ิพำท195

challenges a measure which is not a ‘measure taken to comply’, that claim cannot properly be raised in Article
21.5 proceedings.”
194
In US — Countervailing Measures on Certain EC Products (Article 21.5 — EC) the Panel concluded that the
scope of a measure taken to comply includes determinations which formed the basis of the measure taken to
comply ( in that case, revisions to the original determinations taken in order to comply with the DSB
recommendations and rulings) , but did not include determinations which were not necessarily part of the
measure taken to comply and had no potential effect on the measure taken to comply:
“Since the whole of the affirmative likelihood-of-subsidization re-determinations, as set out in the Section 129
determinations at issue, are measures taken to comply in these proceedings, the Panel considers that the
treatment of the evidence relating to the subsidy programmes upon which that affirmative re-determination is
based, is also part of the measures taken to comply.
…
As regards the likelihood-of-injury determination, none of the Section 129 determinations at issue includes a
revision of the likelihood of continuation or recurrence of injury. …
195
The Panel in Australia — Salmon (Article 21.5 — Canada) ruled that an Article 21.5 panel could not leave to
the discretion of the parties the decision on whether a measure is a “measure taken to comply”:
“We note that an Article 21.5 panel cannot leave it to the full discretion of the implementing Member to decide
whether a measure is one ‘taken to comply’. If one were to allow that, an implementing Member could simply
avoid any scrutiny of certain measures by a compliance panel, even where such measures would be so clearly
connected to the panel and Appellate Body reports concerned, both in time and in respect of the subjectmatter, that any impartial observer would consider them to be measures ‘taken to comply’”.
In EC — Bed Linen (Article 21.5 — India), the Panel, in a finding upheld by the Appellate Body, also concluded
that it is for the panel to decide whether certain measures have been “taken to comply” with a DSB ruling:
“Thus, it is clear that it is the Panel, and not the EC, which decides whether the measures cited by India in the
request for establishment are to be considered “measures taken to comply” and therefore fall within the purview
of this dispute. That said, however, it is also not India’s right to determine which measures taken by the EC are
128

8.2.3 ขนาดของการตอบโต้ (Retaliation) ประเด็ น ที่ ป ระเทศไทยต้ องน ำมำพิ จ ำรณำ
ประกอบกำรดำเนินกำรว่ำจะยกเลิกมำตรกำรไป หรื อคงมำตรกำรไว้ ก็คือ หำกไทยแพ้ คดีนี ้ บรำซิลจะ
สำมำรถตอบโต้ ทำงกำรค้ ำต่อไทยได้ มำกน้ อยเพียงใดอย่ำงไร196
DSU ระบุว่ำ การตอบโต้จะทาได้ในระดับที ่เท่าเที ยมกับความเสี ยหายที ่เกิ ดขึ้ น เท่ำนัน้ ซึ่งหำก
คู่พิพำทตกลงกันได้ ก็จะไม่มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ แต่โดยทัว่ ไปมักจะตกลงกันไม่ได้ และหำกตกลงกัน
ไม่ไ ด้ ก็ต้องให้ อนุญ ำโตตุล ำกำรเป็ นผู้ชี ข้ ำด อย่ ำงไรก็ ตำม ก่อนที่ จ ะใช้ ม ำตรกำรตอบโต้ ประเทศผู้ใช้
มำตรกำรตอบโต้ จะต้ องขอควำมเห็นชอบจำก DSB ก่อน (ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะได้ รับควำมเห็นชอบเพรำะระบบ
Negative Consensus เว้ นแต่ “ทุกประเทศ” ที่อยูใ่ น DSB จะเห็นร่วมกันว่ำไม่ควรให้ ควำมเห็นชอบ)
โดยทัว่ ไป “ขนำด” ของกำรตอบโต้ คือ ผลประโยชน์ทำงกำรค้ ำที่ประเทศผู้ชนะคดีต้องสูญเสียไป
จำกกำรที่ประเทศผู้แพ้ คดีไม่ยอมปฏิบตั ิตำมคำตัดสิน ซึ่งอำจเริ่ มต้ นคำนวณและสิ ้นสุดกำรคำนวณเมื่อใด
นันต้
้ องแล้ วแต่กำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรและ DSB แต่สำหรับกรณีนี ้ซึ่งเป็ นข้ อพิพำทเรื่ องกำรใช้
มำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำ (อุดหนุนภำยในประเทศเกินวงเงินที่แจ้ งไว้ ตอ่ WTO และอุดหนุนกำรส่งออก
ที่ไม่สำมำรถกระทำได้ เพรำะไม่ไ ด้ แจ้ ง ต่อ WTO) ซึ่งเคยมีคำตัดสินของ WTO ระบุไว้ ว่ำ ในกรณี กำรใช้
มำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระทำหรื อ Prohibited Export Subsidy “ขนำด” ของกำรตอบโต้ ก็คือ จำนวนกำร
อุดหนุนทังหมดที
้
่รัฐให้ แก่ผ้ ผู ลิต197 แม้ คำตัดสินนี ้จะกล่ำวถึงควำมตกลง SCM มิใช่ AOA ที่เป็ นควำมตกลง

measures taken to comply. Rather, this is an issue which must be considered and decided by an Article 21.5
panel
196
ข้ อมูลส่วนใหญ่มำจำก ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ: GATT และ WTO: บท
ทั่วไป, พิมพ์ครัง้ ที่ 5, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ตุลำคม 2560
197
Exception: arbitrations pursuant to Article 4.10 of the SCM Agreement
1241. In Brazil — Aircraft (Article 22.6 — Brazil), the Arbitrators considered the provisions of Article
4. 11 of the SCM Agreement as special or additional rules and recalled that the concept of nullification or
impairment is absent from Articles 3 and 4 of the SCM Agreement. In the Arbitrators’ view, there is no legal
obligation in that context that countermeasures in the form of suspension of concessions or other obligations
be equivalent to the level of nullification or impairment. The Arbitrators thus concluded that, when dealing with
a prohibited export subsidy, an amount of countermeasures that corresponds to the total amount of the subsidy
is “appropriate”.
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ที่กำหนดพันธกรณีในเรื่ องนี ้ของไทยก็ตำม แต่ก็สำมำรถนำมำเทียบเคียงได้ ตำมเหตุผลที่เคยกล่ำวมำแล้ ว
ในข้ อ 2.2. ที่ผ่ำนมำ ดังนัน้ หำกบรำซิลชนะคดีและได้ รับควำมเห็นชอบในกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ “ขนำด”
ของกำรตอบโต้ ก็นำ่ จะหมำยถึงจำนวนเงินที่เป็ นกำรอุดหนุนต่อชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลทรำย
นอกจำกนัน้ ในคดี In US — Offset Act (Byrd Amendment) (Article 22.6) อนุญำโตตุลำกำร
ได้ ใช้ สูตรดังต่อไปนี ้ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรอุดหนุนได้ ก่อ ผลกระทบใดบ้ ำงต่อประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อควำมชัดเจนในกำรพิจำรณำเรื่ องระดับของกำรตอบโต้ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื ้อหำของคำตัดสิน ดังนี ้
The Arbitrator judged that the trade effect of the subsidy could be found by multiplying the
value of the subsidy by a “trade effect coefficient” composed of the values of pass-through, import
penetration and elasticity of substitution. In this regard, the Arbitrator considered that:
“A basic economic model to derive a coefficient for the trade effects of disbursements operating as
subsidies can be described as the product of four variables: the value of the subsidy, a measure
of the ad valorem price reduction caused by the CDSOA disbursements (i.e., “pass-through”), a
substitution elasticity of imports, and import penetration. The basic relationship of the trade effect
can be expressed as follows:
Trade effect = (value of disbursements) * [(pass-through) * (import penetration) * (elasticity of
substitution)]
8.2.4 การเพิกถอนมาตรการที่ขัดต่ อ WTO ในช่ วงการกากับดูแลการปฏิบัตติ ามคาแนะนา
หรื อคาตัดสิน ประเด็นต่อมำที่ไทยควรพิจำรณำก็คือ มำตรกำรตอบโต้ นี ้เป็ นมำตรกำร “ชัว่ ครำว” จนกว่ำ
จะมีกำรเพิกถอนมำตรกำรที่ขดั ต่อ WTO ไป ตำมที่ปรำกฏในมำตรำ 22: 8 ของ DSU
Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions
8. The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and shall only be
applied until such time as the measure found to be inconsistent with a covered agreement has
been removed, or the Member that must implement recommendations or rulings provides a
solution to the nullification or impairment of benefits, or a mutually satisfactory solution is reached
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8.2.5 การยกเลิกมาตรการที่ถูกตัดสินว่ า ไม่ สอดคล้ องกับ WTO เมื่อพิจำรณำมำตรำ 22: 1
ของ DSU จะพบว่ำ กำรใช้ ม ำตรกำรตอบโต้ ท ำงกำรค้ ำ หรื อ กำรชดใช้ ค่ำ เสี ย หำยเป็ น สิ่ ง ที่ WTO ให้
ควำมสำคัญน้ อยกว่ำกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำรที่ถกู ตัดสินว่ำขัดต่อ WTO ให้ มีควำมสอดคล้ องกับ WTO
Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions
1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary
measures available in the event that the recommendations and rulings are not implemented
within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the suspension of
concessions or other obligations is preferred to full implementation of a recommendation to
bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary and,
if granted, shall be consistent with the covered agreements
กรณีนี ้ ผู้เขียนเห็นว่ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในขันตอนใดของกำรระงั
้
บข้ อพิพำท หำกประเทศผู้ใช้ มำตรกำรที่
ถูกตัดสินว่ำขัดต่อ WTO ยกเลิกมำตรกำรนันไป
้ ก็อำจทำให้ “เหตุ” แห่งกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ หรื อเหตุแห่ง
กำรชดเชยควำมเสียหำยสิ น้ สุดลง ประเทศผู้ชนะคดีก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรใดๆ ได้ หมำยควำมว่ำ หำก
ประเทศไทยยังคงใช้ มำตรกำรอุดหนุนต่อไป จนกระทัง่ มีคำตัดสินของ WTO ออกมำ หำกคำตัดสินเป็ นไป
ในทำงที่เป็ นบวกกับไทย ไทยก็ไม่ต้องดำเนินกำรอะไร แต่ถ้ำเป็ นลบคือ ไทยไม่สำมำรถให้ กำรอุดหนุนได้
เพรำะเป็ นมำตรกำรที่ขดั ต่อ WTO ไทยก็สำมำรถยุติกำรใช้ มำตรกำรตอบโต้ ของบรำซิลได้ ด้วยกำรยุติกำร
อุดหนุนดังกล่ำวไป แต่ทงนี
ั ้ ้ ฝ่ ำยไทยก็ควรต้ องเตรี ยมมำตรกำรแก้ ไขเอำไว้ ล่วงหน้ ำ ซึ่งต้ องเป็ นมำตรกำรที่
สำมำรถนำมำใช้ ได้ ทนั ท่วงที
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บทที่ 3
บทวิเคราะห์ การดาเนินการปรั บระบบอ้ อยและนา้ ตาลทรายของรั ฐบาลไทยใน
ปี การผลิต 2560/61
ในบทที่ 1 คณะผู้วิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่ำ กำรเจรจำของทำงฝ่ ำยไทยเป็ นกำรเจรจำแบบตัง้ รั บ
เนื่องจำกทีมเจรจำของไทยมีเป้ำหมำยหลักในกำรเจรจำที่ต้องกำรหลีกเลี่ยงไม่ให้ บรำซิลนำคดีขึ ้นฟ้องต่อ
คณะผู้พิจำรณำ (Panel) ขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) โดยทีมเจรจำของไทยใช้ วิธีรับปำกว่ำจะปรับ
ระบบอ้ อยและนำ้ ตำลของไทยตำมข้ อเรี ยกร้ องทัง้ หมดของบรำซิล โดยจะดำเนินกำรให้ ทัน ปี กำรผลิตนี ้
(2560/61 (ซึ่ง เริ่ ม หี บ อ้ อ ยในเดื อ นธัน วำคม 2560) ซึ่ง แม้ ว่ำ เป็ น เวลำที่ ก ระชัน้ มำก แต่รั ฐ บำลนี ก้ ็ ไ ด้
แก้ ปัญหำโดยกำรออกมำตรำ 44 มำระงับกำรใช้ มำตรำ 17 (18) ของ พรบ.อ้ อยและนำ้ ตำลทรำย พ.ศ.
2527 ทำให้ สำมำรถดำเนินกำรปรับระบบได้ ในขณะที่ยงั ไม่มีกำรแก้ ไข พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.
2527 หรื อยกร่ำง พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ฉบับใหม่ขึ ้นมำใช้ แทนแต่อย่ำงใด
ในบทนี ้ คณะผู้วิจยั จะได้ อธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงและมำตรกำรต่ำงๆ ที่ถูกนำมำใช้ ชวั่ ครำวใน
กำรปรับระบบในปั จจุบนั และตังข้
้ อสังเกตถึงปั ญหำและควำมเสี่ยงที่ระบบนี ้เผชิญอยู่ในปั จจุบนั รวมทัง้
นำเสนอข้ อมูลที่มีแนวโน้ มที่ชวนให้ กังขำว่ำมำตรกำรที่กำลังใช้ ในปั จจุบนั อำจไม่เพียงพอ—หรื อมีควำม
เสี่ยง--ที่จะไม่มีประสิทธิภำพพอในกำรแก่ไขปัญหำของไทยในระยยำว

3.1 การปรับตัว/รับมือของภาครัฐภายในประเทศไทย
แม้ วำ่ ในกำรเจรจำหำรื อครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (ดูสรุปผลกำรประชุมในกรอบที่ 1.1) ทีม
เจรจำฝ่ ำยไทยได้ แจ้ งต่อทำงบรำซิลว่ำจะมีข้อยุตแิ ละรำยละเอียดของกำรปรับโครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมนี ้
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่ำวออกมำภำยในเดือนพฤษภำคม 2560 และในกำรเจรจำครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 12
กรกฎำคม 2560 ทีมเจรจำของไทยให้ คำมัน่ สัญญำกับทำงบรำซิลว่ำจะดำเนินกำรปรับระบบให้ ทันกับปี
กำรผลิต 2560/61 (ซึง่ กำลังจะเริ่มเปิ ดหีบอ้ อยในเดือนธันวำคม 2560) แต่หลังจำกนัน้ ภำยในประเทศไทย
เองเป็ นกำรดำเนินกำรแก้ กฎระเบียบของภำครัฐเป็ นหลัก โดยก็ไม่ได้ มีกระบวนกำรที่เปิ ดให้ กลุม่ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ำย—โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกษตรกร—ได้ เข้ ำมำมี ส่วนร่ วมอย่ำงชัดเจนเพื่ อ ที่ จ ะ
นำไปสู่กำรบรรลุข้อตกลงของฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องว่ำจะปรับโครงสร้ ำงและแก้ ปัญหำที่ตำมมำอย่ำงไร แต่
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ภำครัฐก็ยงั ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ ทนั กับกำรเริ่ มหีบอ้ อยอยู่ดี จนกระทัง่ หลังจำกเริ่ มเปิ ดหีบอ้ อยเมื่อต้ น
เดือนธันวำคม 2560 ไปแล้ ว ฝ่ ำยรำชกำรก็ได้ เสนอให้ รัฐบำล/คสช. ใช้ อำนำจตำมมำตรำ 44 ไป "ยกเว้ น"
กำรบังคับใช้ มำตรำ 17(18) ของ พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งเนื ้อหำหลักก็คือกำรยุติบทบำทหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (กอน.) ในกำรกำหนดรำคำและโควต้ ำ นำ้ ตำลทรำยที่ ใช้ บริ โภค
ภำยในประเทศ198 (เพื่อเป็ นกำร “ยุติบทบำทของรัฐในฐำนะผู้กำหนดรำคำและปริ มำณกำรขำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศ”) ซึ่ง ต่อมำ คสช. ก็ ไ ด้ ออกคำสั่ง ที่ ประกำศออกมำในรำชกิ จจำนุเบกษำฉบับวันที่ 15
มกรำคม 2561 พร้ อมกับประกำศอีก 5 ฉบับที่ออกตำมมำในรำชกิจจำนุเบกษำ (ดูสรุ ปสำระสำคัญใน
ตำรำงที่ 3.1) ประกอบกันเป็ นมำตรกำรชัว่ ครำวที่จะนำมำใช้ เป็ นเวลำสองปี กำรผลิต (2560/61-2561/62)
ในขณะที่ยงั ไม่มีกำรแก้ ไข พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 หรื อออก พรบ. ฉบับใหม่ มำแทน พรบ.
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งทำงภำครัฐคำดว่ำจะมีกฎหมำยฉบับใหม่ออกมำบังคับใช้ ในปี กำร
ผลิต 2562/63)
สำหรับกฎเกณฑ์อื่นๆ นัน้ บำงเรื่ องก็ได้ มีกำรกำหนดเพิ่มเติม ในเวลำต่อมำ (เช่น กระบวนกำร
สำรวจรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศ) แต่สำหรับเรื่ องที่ยงั ไม่มีประกำศออกมำ ก็ใช้ ตำมระเบียบเดิมต่อไป
ก่อน รวมทังในบำงกรณี
้
ก็ยงั คงให้ ประธำน กอน. รักษำกำรตำมระเบียบใหม่ด้วย
โดยสรุปแล้ ว คำสัง่ คสช. ประกำศและระเบียบที่ออกมำรวม 6 ฉบับนี ้ (และกฎกติกำอื่นๆ ที่ออก
ตำมมำ) มีกำรกำหนดกติกำที่เปลี่ยนไปจำกระบบเดิมดังต่อไปนี ้คือ
⦁ ยกเลิกกำรกำหนดโควตำ (และกำรขึ ้นงวด) น ้ำตำลที่จำหน่ำยภำยในประเทศ
o ให้ โรงงำนน ้ำตำลสต๊ อกน ้ำตำลทรำยเอำไว้ ในปริ มำณเท่ำกับกำรบริ โภคภำยในประเทศ 1
เดือน199
⦁ ให้ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) (ศูนย์บริ หำรกำรผลิตฯ เดิม) สำรวจรำคำขำยส่ง
น ้ำตำลภำยในประเทศ

198

มำตรำ 17 คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ดังต่อไปนี ้ (1) กำหนดแผน ....(18) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขกำร
จำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เพื่อใช้ บริ โภคในรำชอำณำจักร และกำหนดรำคำขำยน ้ำตำลทรำยดังกล่ำว
199
แต่ยงั ไม่มีมำตรกำร/กฎระเบียบที่ชดั เจนมำบังคับให้ โรงงำนต้ องปฏิบตั ิตำม
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⦁ ให้ บริ ษัทอ้ อยและนำ้ ตำลไทย (อนท.) รำยงำนค่ำเฉลี่ ยรำยเดือนของรำคำนำ้ ตำล #5 ที่ตลำด
ลอนดอนและค่ำไทยพรี เมี่ยมของเดือนนัน้ ให้ กองทุนฯ เพื่อใช้ เป็ นรำคำอ้ ำงอิงของรำคำส่งออก
⦁ ให้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย กำหนดอัตรำที่โรงงำนน ้ำตำลที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ อง
นำส่งกองทุนฯ ในแต่ละเดือน เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่สำรวจโดย สบน.)
กับรำคำส่งออกอ้ ำงอิง (ที่รวบรวมและคำนวณโดย อนท.) เพื่อนำมำเป็ นส่วนหนึ่งของรำยได้ ของ
ระบบในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป200
o ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/กก. (ที่ใช้ มำตังแต่
้
ปี 2551)

200

ดุตวั เลขรำคำและส่วนต่ำงได้ ในตำรำงที่ 3.2 (ทังนี
้ ้ในช่วงที่ผำ่ นมำของปี นี ้ ส่วนต่ำงนี ้อยูร่ ะหว่ำง 5-7 บำทต่อกิโลกรัม)
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ตารางที่ 3.1 สรุปสาระสาคัญของ คาสั่ง ประกาศ และระเบียบ ที่เกี่ยวกับอ้ อยและนา้ ตาลที่
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่
1.

2.

ชื่อ

ผลทางกฏหมาย

สาระสาคัญ

ค ำสั่ ง หั ว หน้ ำคณะรั ก ษำควำมสงบ ยกเลิก มำตรำ 17 (18) ของ
แห่ ง ชำติ ที่ 1/2561 เรื่ อง กำรแก้ ไข พรบ. อ้ อยและน ้ำตำลทรำย
กฎหมำยเพื่อรองรั บกำรปรั บโครงสร้ ำง พ.ศ. 2527
อุต สำหกรรมอ้ อ ยและน ำ้ ตำลทรำยทัง้
ระบบ

⦁ ยกเลิกข้ อกำหนดว่ำด้ วยหน้ ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรอ้ อยและน ำ้ ตำล
(กอน.) ในส่ ว นของกำรก ำหนด
รำคำน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ

ประกำศคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล ยกเลิกประกำศ กอน. เรื่ อง
ทรำยเรื่ องกำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ เดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 2553
กำรกำหนดและกำรชำระรำคำอ้ อยและ
ค่ำผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่ ำ งชำวไร่ อ้ อยและ
โรงงำน พ.ศ. 2561

⦁ ป รั บ ก ำ ร ค ำ น ว ณ ร ำ ย ไ ด้ ข อ ง
อุตสำหกรรม โดยรำยได้ จำกกำร
จ ำหน่ ำ ยน ำ้ ตำลภำยในประเทศ
ของระบบ ให้ คำนวณจำกปริ มำณ
ที่ โ รงงำนขำยจริ ง คู ณ ด้ วยรำคำ
น ำ้ ตำลตลำดลอนดอน เบอร์ 5
เฉลี่ ย รำยเดื อ น บวกค่ ำ ไทยพ
รี เมี่ยม

⦁ มีผลในปี 2560/61– 2561/62

⦁ คงสั ด ส่ ว นผลประโยชน์ แบบ
70:30
3.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล ยกเลิกประกำศ กอน. เรื่ อง
ทรำยว่ำด้ วยกำรกำหนดปริ มำณน ้ำตำล เดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 2550
ทรำยให้ โรงงำนผลิต พ.ศ. 2561

⦁ โรงงำนน ำ้ ตำลทรำย ต้ อ งสำรอง
นำ้ ตำลให้ เพียงพอกับกำรบริ โภค
ภำยในประเทศ 1 เดือน

4.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล
ทรำยว่ำด้ วยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บ
รักษำ สถำนที่เก็บรักษำ กำรสำรวจ กำร
ขนย้ ำย กำรส่งมอบ กำรจำหน่ำยน ้ำตำล
ทรำย และกำรรำยงำนปริ มำณอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561

⦁ ปรับปรุ งมำตรกำรกำรดำเนินกำร
ของโรงงำนฯ โดยให้ ประธำน
กอน. รักษำกำรตำมระเบียบนี ้

ยกเลิกประกำศ กอน. เรื่ อง
กำรรำยงำนปริ มำณน ้ำตำล
ฉบับ พ.ศ. 2530 และ ยกเลิก
ประกำศ กอน. เรื่ องเดียวกัน
ฉบับ พ.ศ. 2550
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ที่

ชื่อ

ผลทางกฏหมาย

5.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล ยกเลิกประกำศ กอน. เรื่ อง
ทรำยว่ ำ ด้ วยกำรอนุ ญ ำตให้ ส่ ง ออก เดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 2550
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561

6.

ระเบียบคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำล ยกเลิกประกำศ กอน. เรื่ อง
ทรำยว่ ำ ด้ วยกำรจั ด เก็ บ เงิ น จำกกำร เดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 2551
จ ำ ห น่ ำ ย น ้ ำ ต ำ ล ท ร ำ ย ภ ำ ย ใ น
รำชอำณำจั ก รเข้ ำกองทุ น อ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561

สาระสาคัญ

⦁ ยกเลิ ก กำรเก็ บ เงิ น ค่ ำ จ ำหน่ ำ ย
น ้ำตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5
บำท/กก. (ที่ใช้ มำตังแต่
้ ปี 2551)
⦁ เก็ บ เงิ น เข้ ำกองทุ น อ้ อยฯ จำก
โรงงำนนำ้ ตำลทรำย ตำมผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยหน้ ำโรงงำน ลบ
ด้ วยรำคำนำ้ ตำลตลำดลอนดอน
เบอร์ 5 และ ค่ำไทยพรี เมี่ยมในแต่
ละเดือน
⦁ สอน. ประกำศส่วนต่ำงรำคำฯ ทุก
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
⦁ โรงงำนนำ้ ตำลต้ องนำส่งเงินส่วน
ต่ำ งของแต่ละเดื อ นเข้ ำ กองทุนฯ
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ที่มำ: ประมวลโดยคณะผู้วิจยั

สำหรับ พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ........ (ฉบับใหม่) ปั จจุบนั ก็ยงั อยู่ในขันตอนของรั
้
ฐสภำ
(สนช.) โดยมีกำรนำมำรับฟั งควำมคิดเห็น/ประชำพิจำรณ์ แต่ถ้ำพิจำรณำจำกร่ำง พรบ.อ้ อยและน ้ำตำล
ทรำย ฉบับล่ำสุดที่ สอน. นำมำเผยแพร่หลังประชำพิจำรณ์ ก็ไม่ได้ แตกต่ำงจำกเดิมหรื อมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 มำกนัก โดยตัวร่ำง พรบ.ฯ เองก็ไม่ได้ กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในรำยละเอียดไว้
เช่นกัน
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ถ้ ำพิจำรณำจำกคำสัง่ ประกำศ และระเบียบต่ำงๆ ข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำ ถึงแม้ ว่ำภำครัฐได้ ปรับแก้
กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้ อง แต่ไม่ว่ำ คำสั่ง ประกำศ และระเบียบเหล่ำนี ้ ซึ่งกำหนดไว้ ว่ำจะ
ทดลองใช้ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนรวมระยะเวลำ 2 ปี (ปี 2560/61-2561/62 ซึ่งผ่ำนมำแล้ วเกือบครึ่ งทำง) หรื อ
แม้ กระทัง่ ร่ำง พรบ. ฉบับใหม่ ซึง่ อยู่ในกระบวนกำรทังในและนอกสภำ
้
(สนช.) โดยมีเป้ำหมำยให้ เสร็ จทันปี
กำรผลิต 2562/63201 แต่ทงร่
ั ้ ำง พรบ. ประกำศ และระเบียบเหล่ำนี ้ ก็ยงั มีลกั ษณะเป็ นกติกำที่เปลี่ยนชื่อ
และรู ปแบบมำกกว่ำปรับเปลี่ยนเนื ้อหำอย่ำงเป็ นระบบจริ งๆ รวมทังในบำงกรณี
้
ก็มีสญ
ั ญำณควำมเสี่ย ง
ที่ชวนให้ กังขำว่ำมำตรกำรเหล่ำนี ส้ ำมำรถนำมำใช้ ไ ด้ อย่ำงมี ประสิทธิ ผลจริ งในระยะยำวหรื อไม่ (เช่น
มำตรกำรเก็บเงินส่วนต่ำงเข้ ำกองทุนฯ ซึง่ ข้ อมูลที่มีบง่ ชี ้ว่ำ แม้ วำ่ รำคำสำรวจจะยังยืนอยูใ่ นระดับใกล้ เคียง
กับเดือนแรกๆ แต่ก็มีแนวโน้ มลดลงมำเป็ นลำดับอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ ปริ มำณน ้ำตำลที่ จำหน่ำยใน
ประเทศที่รำยงำนในช่วงครึ่งปี แรกของปี นี ้ก็ลดลงประมำณร้ อยละ 6 ซึ่งแม้ ว่ำจะเป็ นตัวเลขที่ไม่สงู นักแต่ก็
ชวนให้ กงั ขำ เพรำะเป็ นกำรลดลงในสภำวกำรณ์ที่รำคำขำยส่งน ้ำตำลในประเทศก็ลดลงประมำณร้ อยละ
10 ซึง่ น่ำจะส่งผลกลับกัน คือน่ำจะทำให้ ปริมำณกำรบริโภคน ้ำตำลในประเทศเพิ่มขึ ้นเสียด้ วยซ ้ำไป

3.2 การสารวจราคาขายส่ งนา้ ตาลทราย ภายในประเทศ และการคานวณราคาเฉลี่ยรายเดือน
ที่ผำ่ นมำ สำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) (ศูนย์บริหำรกำรผลิตฯ เดิม) มีหน้ ำที่รวบรวม
ข้ อมูลปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลของโรงงำนฯ เพื่ อควบคุมให้ เป็ นไปตำมโควตำที่จัดสรรอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ กำรขน
ย้ ำยนำ้ ตำลทรำยออกจำกโรงงำนหรื อสถำนที่เก็บรักษำจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญำตจำกพนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ โดยทุกครัง้ ที่โรงงำนขำยน ้ำตำล โรงงำนจะต้ องขอใบอนุญำตขนย้ ำยนำ้ ตำลทรำยเพื่อบริ โภค
ภำยในประเทศ (กน.2) จำก กอน.
สำหรับรำคำขำยนำ้ ตำลที่ผ่ำนมำจะถูกกำหนดเพดำนรำคำจำกกระทรวงพำณิชย์ โดยในทุกปี
รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงพำณิ ช ย์ ใ นฐำนะประธำนคณะกรรมกำรรำคำกลำงฯ จะออกประกำศเรื่ อง
กำรกำหนดรำคำและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เพื่อกำหนดเพดำนรำคำขำยน ้ำตำล

201

ซึ่งหลังจำกนัน้ ก็คงต้ องมีกำรแก้ ประกำศ/ระเบียบทัง้ 5 ฉบับดังกล่ำวให้ สอดคล้ องกับ พรบ.อ้ อยและน ้ำตำลฉบับใหม่
ในอนำคต
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ทรำย202 และกระทรวงฯ จะทำกำรสำรวจรำคำเพื่อควบคุมไม่ให้ มีกำรละเมิดกฎหมำยข้ ำงต้ น (ทังรำคำขำย
้
ส่งหน้ ำโรงงำน และรำคำขำยปลีก) โดยในปั จจุบนั พ.ศ. 2561 แม้ รัฐบำลจะประกำศยกเลิกระบบโควตำ
น ้ำตำลทรำย แต่น ้ำตำลทรำย ก็ยงั คงเป็ นสินค้ ำที่ถกู กำหนดเพดำนรำคำอยู่203
ที่ผำ่ นมำ ระบบมีกำรควบคุมปริมำณขำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ (โควตำ ก.) ให้ อยูใ่ นระดับที่
สำมำรถรักษำรำคำภำยในประเทศเอำไว้ ได้ และโดยทัว่ ไปแล้ วโรงงำนสำมำรถจำหน่ำยนำ้ ตำลทรำยใน
รำคำที่เท่ำกับ (หรื ออย่ำงน้ อยใกล้ เคียงกับ) เพดำนรำคำที่ถกู กำหนด
หลังจำกที่มีกำรปรับกติกำในช่วงต้ นปี นี ้ เพื่อที่จะคำนวณรำยได้ ค่ำผลต่ำงรำคำน ้ำตำลทรำยที่
โรงงำนจะต้ องส่งเข้ ำกองทุนฯ ตำมประกำศใหม่ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ถูกกำหนด
หน้ ำที่เพิ่มขึ ้นคือ ต้ องสำรวจรำคำขำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศของแต่ละโรงงำน และนำมำคำนวณเป็ น
รำคำขำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศเฉลี่ย โดยกำรสำรวจและคำนวณรำคำมีกำรดำเนินกำรใน 3 ขันตอน
้
คือ
1. กำรรวบรวมข้ อมูลกำรขำยน ้ำตำลจำกโรงงำนน ้ำตำล
2. กำรสุม่ ตรวจควำมถูกต้ องของข้ อมูลรำคำจำกผู้ซื ้อน ้ำตำลทรำย
3. กำรคำนวณรำคำเฉลี่ยรำยเดือน
โดยแต่ละขันตอนมี
้
รำยละเอียด ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การรวบรวมข้ อมูลราคาและปริ มาณการขายนา้ ตาลทรายจากโรงงานนา้ ตาล
โรงงำนมีหน้ ำที่รำยงำนข้ อมูลทังปริ
้ มำณและรำคำน ้ำตำลทรำยที่ขำยให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแต่ละครัง้ แต่ละรำยให้ แก่
เจ้ ำหน้ ำที่ของ สบน. ทังนี
้ ้ ในกำรจำหน่ำยหรื อกำรขนย้ ำยน ้ำตำลในรำชอำณำจักรทุกครัง้ โรงงำนน ้ำตำล
จะต้ องขอใบอนุญำตกำรขนย้ ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อ บริ โภคภำยในประเทศ (กน.2) ซึ่งโรงงำนน ้ำตำลจะต้ อง
แจ้ งรำยละเอียด ทังรำคำ
้
ปริ มำณ โรงงำนฯ และผู้ซื ้อน ้ำตำล กำรคำนวณปริ มำณขำยน ้ำตำลรวมของแต่
ละโรงงำนในแต่ละวันจะใช้ ข้อมูลจำกส่วนนี ้โดยตรง แต่ การคานวณราคาน้าตาลทรายเฉลี่ยในประเทศ

202

แต่ที่ผำ่ นมำ ประกำศในแต่ละปี จะมีเนื ้อหำเหมือนเดิมในช่วงสิบปี ที่ผ่ำนมำ
ในปี ลำ่ สุดคือ ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำร ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2561 เรื่ อง กำรกำหนดรำคำ
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2561 โดย
ยังคงระดับเพดำนรำคำขำยส่งเท่ำเดิมกับที่เคยประกำศฯ ในปี พ.ศ. 2560
203
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จะไม่ ได้ ใช้ ข้อมูลจากใบ กน. 2 ทั้งหมด แต่เป็ นกำร “สุ่ม” แบบ กน. 2 ที่ออกจำกแต่ละโรงงำนในแต่ละ
วัน มำเป็ นข้ อมูล ตัว อย่ำงที่ จ ะนำเข้ ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้ อง ก่อนที่ จ ะนำข้ อมูล ที่ ไ ด้ ม ำ
คำนวณรำคำต่อหน่วยเฉลี่ยของแต่ละโรงงำนในแต่ละวันต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การสุ่มตรวจความถูกต้ องของข้ อมูลราคาจากผู้ซือ้ นา้ ตาลทราย ในส่วนนี ้ สบน.
จะสุ่มตัวอย่ำงจำกจำนวนใบ กน. 2 ที่ออกจำกโรงงำนในแต่ละวัน เพื่อนำมำสอบถำมข้ อมูลรำคำ (เฉพำะ
น ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำและบริ สทุ ธิ์ชนิดเกล็ด ในขนำดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม) จำกผู้ซื ้อ
จำนวนตัวอย่ำงที่จะสุม่ คำนวณจำกสูตร
n

N
1  N * e2

(1)

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่ำงที่จะสุม่ สำรวจในรอบวัน
N คือ จำนวนแบบ กน. 2 ทังหมด
้
รวมของทุกโรงงำน ในแต่ละวัน
e คือ จำนวนค่ำควำมคำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึง่ กำหนดเท่ำกับร้ อยละ 5
เมื่ อได้ จ ำนวนตัวอย่ำงที่ จะสุ่ม ตรวจทัง้ หมดแล้ ว สบน. จะกระจำยจำนวนตัวอย่ำงไปที่ แต่ละ
โรงงำน ตำมสัดส่วนปริมำณกำรขำยน ้ำตำลทรำยของแต่ละโรงงำน
ในกำรตรวจสอบ เจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักบริ หำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (สบน.) จะสอบถำมผู้ซื อ้
น ้ำตำลโดยกำรกำรสัมภำษณ์ ทำงโทรศัพท์ ถ้ ำหำกตัวอย่ำงที่ส่มุ มำติดต่อไม่ได้ ก็จะโทรติดต่อไปยังผู้ซื ้อ
ตำมลำดับในแบบ กน.2 เลขที่ถดั ไปเรื่ อยๆ จนกว่ำจะได้ ตวั อย่ำงที่ได้ ข้อมูล และถ้ ำ หำกสุ่มสำรวจจนครบ
เลขที่ แบบ กน.2 ของโรงงำนในแต่ละวันแล้ ว ยังไม่ได้ จำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร สำนักบริ หำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย (สบน.) จะแทนที่ข้อมูลตัวอย่ำงที่สมุ่ แล้ วไม่ได้ ข้อมูลจำกกำรสอบถำม โดยกำร ใช้ ข้อมูลรำคำ
ตำมที่ โรงงำนน ้ำตำลรำยงำนใน แบบ กน.2 หรื อใบกำกับภำษีกำรขำยแทน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ทำกำรสอบถำมผู้ซื ้อ แล้ วพบว่ำ ตัวอย่ำง
ผู้ซื ้อให้ ข้อมูลรำคำไม่ตรงกับข้ อมูลรำคำที่บนั ทึกไว้ ในแบบ กน.2 สำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.)
จะทำกำรคำนวณรำคำเฉลี่ยฯ โดยยึดข้ อมูลรำคำสำรวจเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในกำรสอบถำม สำนัก
บริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) จะสอบถำมข้ อมูลปริ มำณที่ซื ้อ และสอบถำมด้ วยว่ำรำคำที่ผ้ ซู ื ้อจ่ำย
เป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และ/หรื อรวมค่ำขนส่งไว้ ด้วยแล้ วหรื อไม่
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จำกกำรที่ผ้ วู ิจยั สัมภำษณ์เจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ก็พบว่ำในกำร
สำรวจส่วนใหญ่ ผู้ซื ้อน ้ำตำลมักจะรำยงำนข้ อมูลที่ตรงกับข้ อมูลในแบบ กน.2 และใบกำกับภำษี อย่ำงไรก็
ตำม กำรตรวจสอบผ่ำนเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ผ้ ซู ื ้อทำงโทรศัพท์เท่ำนัน้ ในกรณีที่ทงโรงงำนน
ั้
้ำตำลและ
ผู้ซื ้อไม่ได้ รำยงำนข้ อมูลตำมกำรซื ้อขำยจริ ง สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ก็จะไม่สำมำรถ
ตำมไปตรวจสอบได้
ขัน้ ตอนที่ 3 การคานวณราคานา้ ตาลที่สารวจได้ เพื่อนามาใช้ เป็ นราคาขายนา้ ตาลทราย
ภายในประเทศเฉลี่ย สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) จะคำนวณจำกราคาสารวจที่ได้ รับ
หักค่ าขนส่ ง และหักภาษีมูลค่ าเพิ่ม204 โดยจะทำกำรตัดกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นค่ำสุดโต่ง (Outlier) ออก โดย
กำรกำหนดค่ำ Z = 1.96 (ช่วงควำมเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95) เพื่อตัดตัวอย่ำงที่ขำยน ้ำตำลในรำคำที่สูงและต่ำ
กว่ำปกติออกไป แล้ วนำค่ำที่ เ หลื อมำเฉลี่ ยเป็ น “รำคำนำ้ ตำลทรำยเฉลี่ ย ของแต่ละโรงงำนแต่ล ะวัน ”
จำกนัน้ จึงนำมำคำนวณ “รำคำน ้ำตำลทรำยเฉลี่ยของแต่ละวัน” โดยนำรำคำน ้ำตำลเฉลี่ยของแต่โรงงำน
แต่ละวัน มำเฉลี่ยโดยถ่วงน ้ำหนักตำมปริมำณน ้ำตำลที่แต่ละโรงงำนขำยในแต่ละวัน ท้ ำยที่สดุ จะคำนวณ
“รำคำน ้ำตำลทรำยเฉลี่ยรำยเดือน” โดยนำรำคำน ้ำตำลแต่ละวัน มำเฉลี่ยโดยกำรถ่วงน ้ำหนักตำมปริมำณ
น ้ำตำลรวมที่ขำยในแต่ละวัน ซึ่งราคาน้าตาลเฉลี่ยรายเดือน จะถูกนาไปใช้ เป็ นราคาอ้ างอิงในการ
เรี ยกเก็บรายได้ ค่าส่ วนต่ างระหว่ างราคาน้าตาลในประเทศกับราคาน้าตาลในตลาดโลกบวกไทย
พรีเมียม
ทังนี
้ ้ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) จะทำกำรคำนวณและประกำศข้ อมูลรำคำสำรวจ
ที่คำนวณได้ รวมถึงอัตรำกำรเรี ยกเก็บค่ำส่วนต่ำงฯ ในทุก ๆ วันที่ 5 ของเดือนของเดือนถัดไป (ดูผลกำร
สำรวจถึงเดือนมิถนุ ำยน 2561 ได้ ในตำรำงที่ 3.2) สำหรับรำคำขำยน ้ำตำลในตลำดลอนดอนและค่ำไทยพรี
เมี ยม สำนักบริ หำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (สบน.) จะใช้ ข้อมูลที่ ไ ด้ รับจำกบริ ษัทอ้ อยและนำ้ ตำลไทย
(อนท.) ซึ่งยังคงบทบำทกำรเป็ นผู้ส่ งออกนำ้ ตำลและจัดทำข้ อมูลรำคำขำยนำ้ ตำลในต่ำงประเทศ เพื่อ
นำมำใช้ เป็ นรำคำอ้ ำงอิงในกำรคำนวณผลประโยชน์ในส่วนของน ้ำตำลที่ส่งออกเช่นเดิม สำหรับวิธีกำร

204

น ้ำตำลทรำยชนิดพิเศษ หรื อน ้ำตำลทรำยชนิดอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ โรงงำนผลิตและจำหน่ำยได้ จะถูกแปลง
ค่ำเป็ นน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำชนิดเกล็ดหรื อน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์ชนิดเกล็ด
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และหลักกำรกำรคำนวณรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยและผลตอบแทนจำกกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขันสุ
้ ดท้ ำย เพื่อ
แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ก็ยงั คงใช้ วิธีเดิม

ตารางที่ 3.2 ราคาสารวจนา้ ตาลทรายที่ขายภายในประเทศ โดย สานักบริหารอ้ อยและ
นา้ ตาลทราย (สบน.) .
หน่ วย: บาท ต่ อ กก.
ปี 2561

รำคำเพดำน กำหนดโดย
กระทรวงพำณิชย์
(รวมภำษีฯ)
ขำวธรรมดำ

รำคำสำรวจ

รำคำสำรวจ

(ไม่รวมภำษีฯ)

บวก VAT 7%

ขำวบริ สทุ ธิ์ ขำวธรรมดำ

ขำวบริ สทุ ธิ์

ขำวธรรมดำ

ขำวบริ สทุ ธิ์

ม.ค.

17.22

18.33

18.43

19.61

ก.พ.

17.11

18.15

18.31

19.42

มี.ค.

17.04

18.02

18.23

19.28

17.01

18.03

18.20

19.29

พ.ค.

16.92

17.99

18.10

19.25

มิ.ย.

16.85

17.99

18.03

19.25

เม.ย.

20.33

21.40

ที่มำ: คณะผู้วิจยั ประมวลข้ อมูลจำกสำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.)
หมำยเหตุ: รำคำที่สำรวจไม่รวมภำษี แต่คณะผู้วิจยั ได้ คำนวณรำคำกรณีรวมภำษี เอำไว้ ด้วย
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3.3 การกาหนดอัตราที่โรงงานที่ขายนา้ ตาลภายในประเทศต้ องนาส่ งกองทุนฯ ในแต่ ละเดือน
ตำมระเบียบที่ประกำศใช้ เมื่อ 15 มค 61 โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ องนำส่งส่วนต่ำง
ของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่สำรวจโดย สบน.) กับรำคำส่งออกอ้ ำงอิง (ที่รวบรวมและคำนวณโดย
อนท.) เข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เพื่อที่จะนำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของรำยได้ ของระบบในกำรคำนวณ
รำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป
ในขณะเดียวกัน ระบบนี ้ก็ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/
กก. (ที่ใช้ มำเป็ นเวลำ 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2551 เป็ นต้ นมำ)
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในปี 2561 นี ้ ก็คือกำรหันมำใช้ ระบบที่ไม่มีกำรกำหนดโควต้ ำจำหน่ำย
นำ้ ตำลภำยในประเทศที่ชัดเจน แต่ผ้ ูออกแบบระบบก็ยังหวังพึ่งกำรอุดหนุน ไขว้ (cross subsidy) จำก
ตลำดภำยในประเทศ โดยออกระเบียบกำหนดให้ โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ องนำส่งส่วนต่ำง
ของรำคำขำยส่งในประเทศกับรำคำส่งออกเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำล เพื่อที่จะนำมำเป็ นส่วนหนึ่งของ
รำยได้ ของระบบในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป
ทังนี
้ ้ ทังสองรำคำนี
้
้ (รำคำขำยส่งในประเทศ และ รำคำส่งออก) ต่ำงก็เป็ นรำคำอ้ ำงอิง โดย
⦁ รำคำขำยส่งภำยในประเทศ ได้ จำกกำรสำรวจของสำนักบริ หำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (สบน.)
(เดิมคือศูนย์บริหำรกำรผลิตฯ) ของ สอน.
⦁ รำคำส่งออกเป็ นรำคำตลำดโลกบวกด้ วยค่ำไทยพรี เมี่ยม โดยใช้ ข้อมูลจำกบริ ษัทอ้ อยและน ้ำตำล
ไทย (อนท.)
ส่วนต่ำงของรำคำทัง้ สอง (ซึ่ง มี กำรส ำรวจและคำนวณเป็ นรำยเดือน) จะถูกนำมำรวมในกำร
คำนวณรำยรับของระบบ ซึ่งร้ อยละ 70 จะถูกนำไปรวมในรำคำอ้ อย ส่วนที่เหลือร้ อยละ 30 จะถูกแบ่งให้
โรงงำนตำมสัดส่วนของปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได้ (ในแบบเดียวกับกำรจัดสรรโควตำ ก. ในอดีต) หรื ออีกนัย
หนึง่ ไม่ขึ ้นกับปริมำณกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศของแต่ละโรงงำน
ถ้ ำมองแบบเผินๆ ระบบนี ้ดูคล้ ำยกับระบบเดิมที่มีกำรเก็บเงิน 5 บำท/กก. เข้ ำกองทุนฯ เพื่อนำไป
ชำระหนีท้ ี่กองทุนฯ ไปกู้เงินมำเพิ่มรำคำอ้ อย แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ ว มีควำมแตกต่ำงที่สำคัญในสอง
ระบบนี ้อย่ำงชัดเจนในอย่ำงน้ อยสองประเด็นคือ
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⦁ ระบบปั จจุบนั ไม่ได้ มีหลักประกันเรื่ องอัตรำกำรเก็บเงินที่ชัดเจนเหมือนในระบบเดิม (ที่กำหนด
อัตรำคงที่ไว้ ที่ 5 บำท/กก.)
⦁ ระบบเดิมประกันรำยได้ จำกกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศไว้ ที่ 19-20 บำท/กก. (แบ่งเป็ น 14-15
บำท/กก. ที่นำมำแบ่งตำมสัดส่วน 70/30 บวกกับอีก 5 บำท/กก. ซี่งนำมำใช้ เพิ่มค่ำอ้ อยเท่ำนัน้ )
ขณะที่ในระบบใหม่ ซึง่ ไม่มีเงิน 5 บำทแล้ วนัน้ รำยได้ จำกกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศมีแนวโน้ ม
ที่จะต่ำกว่ำรำคำเดิม (ในเดือนมิถุนำยน 2561 อยู่ที่ 16.85-17.99 บำท/กก. และที่ผ่ำนมำยังมี
แนวโน้ มที่ลดลงเรื่ อยๆ) และทัง้ ก้ อนจะถูกแบ่งตำมสัดส่วน 70/30 ซึ่งทัง้ “สองเด้ ง” นี ้ (รำคำใน
ประเทศลดลงกว่ำ 2 บำท/กก. และรำยได้ ทงหมด—ไม่
ั้
มีสว่ นที่ยกเว้ นดังเช่นในยุคที่เงิน 5 บำท/กก.
ถือเสมือนเป็ นส่วนของชำวไร่ทงหมด—จะถู
ั้
กนำมำแบ่ง 70-30 ในระบบ) ทำให้ มีแนวโน้ มสูงมำกที่
จะส่งผลให้ รำคำอ้ อยลดลงจำกเดิม (ถึงแม้ อำจจะมีภำพลวงตำจำกกำรที่โรงงำนต้ องนำส่งเงินเข้ ำ
กองทุนมำกกว่ำ 5 บำท/กก. ในอดีตก็ตำม)
ตำรำงที่ 3.3 เปรี ยบเทียบรำคำเฉลี่ยรำยเดือนของน ้ำตำลทรำยที่ได้ จำกกำรสำรวจของ สบน. กับ
รำคำนำ้ ตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกด้ วยพรี เมียมนำ้ ตำลทรำยของไทย ซึ่งจะเห็นได้
ชัดเจนว่ำรำคำขำยส่งน ้ำตำลทรำยในประเทศลดลงจำกเดิม (จำก 19-20 บำท/กก.ในอดีต เหลือ 16.8517.99 บำท/กก. ในเดือนมิถนุ ำยน 2561) ส่งผลให้ ส่วนแบ่งของชำวไร่ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ 205 ในขณะที่
ส่วนแบ่งของฝ่ ำยโรงงำนกลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อ ย206 เนื่องจำกได้ รับส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ ้นมำจำกร้ อยละ 30 ของ
เพดำนรำคำเดิมที่ 14-15 บำท/กก. มำเป็ นร้ อยละ 30 ของรำคำที่สำรวจได้
สำหรับเงินที่โรงงำนจะต้ องนำส่งเข้ ำกองทุน (ตำมส่วนต่ำงรำคำภำยในและรำคำส่งออกอ้ ำงอิง)
ในช่วงครึ่ งปี แรก อยู่ระหว่ำง 5.12-6.03 บำท/กก. สำหรับนำ้ ตำลทรำยขำว และ 5.81-6.70 บำท/กก.
สำหรับน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์

205

ลดลงประมำณ 3.51-3.65 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถนุ ำยน 2561)
206
เพิ่มขึ ้นประมำณ 0.8-0.9 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถนุ ำยน 2561)
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยรายเดือนของนา้ ตาลทรายที่ได้ จากการสารวจของ สบน.
กับราคานา้ ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกด้ วยพรีเมียมนา้ ตาลทรายของไทย
รำคำสำรวจน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ
(รำคำที่สำรวจไม่รวมภำษี)
เฉลี่ยเดือน

รำคำน ้ำตำล ส่วนต่ำงรำคำที่โรงงำน
London #5 มีหน้ ำที่นำส่งกองทุนฯ
รวมพรี เมี่ยม
บำท/กก.
ของไทย

ขำวธรรมดำ

ขำว

ขำวบริ สทุ ธิ์

บำท/กก.

บริ สทุ ธิ์
บำท/กก.

หักส่วนกำร
ผลิต 0.35

บำท/กก.

ขำว

ขำว

ธรรมดำ บริ สทุ ธิ์
บำท/กก. บำท/กก.

บำท/กก.*
มกรำคม

17.22

18.33

17.98

12.03

5.19

5.95

กุมภำพันธ์

17.11

18.15

17.79

11.98

5.12

5.81

มีนำคม

17.04

18.02

17.67

11.72

5.32

5.95

เมษำยน

17.01

18.03

17.68

10.98

6.03

6.70

พฤษภำคม

16.92

17.99

17.64

11.01

5.91

6.63

มิถนุ ำยน

16.85

17.99

17.64

11.57

5.28

6.07

กรกฎำคม

11.37

ที่มำ: คณะผู้วิจยั ประมวลข้ อมูลจำกสำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) และ บริ ษัทอ้ อยและน ้ำตำลไทย จำกัด
(อนท.)
หมำยเหตุ: *หักค่ำกำรผลิต (แปรรู ป) น ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์ (เป็ นกำรหักตำมวิธีที่เคยใช้ มำในอดีต ทังที
้ ่ในควำมเป็ นจริง
นัน้ รำคำน ้ำตำล London #5 ก็เป็ นรำคำน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์อยูแ่ ล้ ว)
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3.3 การปรับกติกาการขายนา้ ตาลภายในประเทศ: เสถียรภาพและความเสี่ยงของระบบ
ในช่วงเกือบตลอด 35 ปี ที่ผ่ำนมำ (ตังแต่
้ ปี 2525/26) ระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยเติบโตขึ ้นมำ
อย่ำงมำกโดยอำศัยกำรใช้ ตลำดภำยในประเทศเป็ นแหล่งรำยได้ ที่สำคัญที่นำมำอุดหนุนระบบ
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในปี 2561 นี ้ ก็คือกำรหันมำใช้ ระบบที่ไม่มีกำรกำหนดโควต้ ำจำหน่ำย
น ้ำตำลภำยในประเทศที่ชดั เจน ซึง่ ถ้ ำเป็ นระบบที่ไม่ได้ มีกำรรวมตัวกันเพื่อตังรำคำเหนื
้
อตลำดนัน้ ก็จะเกิด
กำรแข่งขันที่ในที่สดุ แล้ วก็ดงึ รำคำขำยส่งในประเทศลงไปอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับรำคำส่งออก กล่ำวคือ
เป็ นรำคำที่โรงงำน/บริ ษัทน ้ำตำลจะได้ รับกำไรสุทธิที่ไม่ตำ่ งกันระหว่ำงกำรขำยน ้ำตำลในตลำดภำยในหรื อ
ส่งออกไปต่ำงประเทศ แต่ถ้ำตลำดไม่ได้ มีกำรแข่งขันกันอย่ำงสมบูรณ์ หรื อถึงแม้ ว่ำจะไม่ได้ มีกำรรวมตัว
กันเพื่อตังรำคำเหนื
้
อตลำด แต่ทงนี
ั ้ ้ แม้ กระทัง่ ในกรณีที่ระบบเดิมที่มีลกั ษณะของกำรรวมตัวกันผูกขำดจะ
ต้ องกำรเปลี่ยนไปใช้ ระบบแข่งขันก็ยงั ต้ องใช้ เวลำพอสมควร แต่ใ นควำมเป็ นจริ ง ผู้เล่นจำนวนมำก—หรื อ
ส่วนใหญ่—ในระบบนี ้ ก็อำจจะไม่ได้ ต้องกำรระบบที่มีกำรแข่งขันกันจริ งๆ ดังนัน้ แม้ กระทัง่ ในกรณีที่ถกู
บีบไม่ให้ มีกำรรวมตัวกันเพื่อป้องกันกำรผูกขำด (ซึง่ ปกติรัฐบำลไทยจะไม่ใช้ มำตรกำรแบบนี ้ แต่มีแนวโน้ ม
จะส่งเสริ มให้ ธุรกิจร่ วมมือ กัน) ก็ยงั อำจเกิดกรณีอื่นๆ ที่ มีกำรร่ วมมือกันแบบกลำยๆ เช่น ในกรณีที่บริ ษัท
เล็กตังรำคำตำมบริ
้
ษัทใหญ่ที่เป็ นผู้นำในตลำด (Price Leader Model) เป็ นต้ น
ในกรณีของกำรปรับระบบอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยที่ผำ่ นมำนี ้ แม้ วำ่ ไทยจะถูกฟ้องด้ วยข้ อหำ
กำรอุดหนุนกำรส่งออกและอุดหนุนภำยใน แต่ผ้ ทู ี่ออกแบบระบบในครัง้ นี ้ก็ยงั หวังที่จะหวังพึง่ กำรอุดหนุน
จำกตลำดภำยในประเทศต่อไป จะเห็นได้ จำกกำรออกระเบียบที่คล้ ำยกับระบบเดิมที่ให้ ผ้ บู ริโภคอุดหนุน
ระบบ
(โดยกำรกำหนดให้ โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ องนำส่งส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งใน
ประเทศกับรำคำส่งออกเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำล เพื่อที่จะนำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของรำยได้ ของระบบในกำร
คำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป)207 ทังที
้ ่ระบบนี ้คือสิ่งที่บรำซิลฟ้องและเรำรับปำกที่จะ
แก้ ไข

207

ก่อนหน้ ำนี ้ ก็มีกำรเสนอที่พยำยำมแก้ ปัญหำในลักษณะของกำรเลี่ยงบำลี เช่น มีข้อเสนอจำกบำงฝ่ ำยซึ่งตีควำมว่ำ
ในทำงปฏิบัติเรำสำมำรถหนีปัญหำโดยทำอย่ำ งเดิมได้ (เช่น เมื่อยกเลิกมำตรำ 56 ที่กำหนดให้ กองทุนต้ องชดเชยให้
โรงงำนในกรณีที่คำ่ อ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำยต่ำกว่ำขันต้
้ นชำวไร่ไปแล้ ว ก็จะหันมำใช้ มำตรำ 55 เพื่อทำเหมือนเดิมแทน)
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แต่กำรออกระเบียบให้ นำส่งเงินย่อมจะไม่มีควำมหมำย ถ้ ำโรงงำนต่ำงๆ เข้ ำสู่กำรแข่งขั นกันอย่ำง
เต็มรูป ซึง่ จะทำให้ รำคำขำยภำยในประเทศจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ในแง่นี ้ ระบบปัจจุบนั ยังมีมำตรกำรอื่นที่
ลดแรงจูง ใจในกำรแข่ง ขันตำมกติกำอี กด้ วย (เช่น การออกแบบระบบที่ โรงงานมี ค วามเสี่ ยงที่ จ ะ
ขาดทุนจากการแข่ งขัน แต่ กลับได้ รับประโยชน์ จากการอยู่เฉยๆ เป็ น Free Rider แทนการเข้ าไป
แข่ งขัน)208
ทังนี
้ ้ ถ้ ำพิจำรณำในรำยละเอียดที่ระบบกำหนดให้ โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ องนำส่ง
ส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งในประเทศกับรำคำส่งออกเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำล โดยทังสองรำคำนี
้
้ (รำคำ
ขำยส่งในประเทศ และ รำคำส่งออก) ต่ำงก็เป็ นรำคำอ้ ำงอิง โดย
⦁ รำคำขำยส่งภำยในประเทศ ได้ จำกกำรสำรวจของสำนักบริ หำรอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (สบน.)
(เดิมคือศูนย์บริหำรกำรผลิตฯ) ของ สอน.
⦁ รำคำส่งออกเป็ นรำคำตลำดโลกบวกด้ วยค่ำไทยพรี เมี่ยม โดยใช้ ข้อมูลจำกบริ ษัทอ้ อยและน ้ำตำล
ไทย (อนท.)
ส่วนต่ำงของรำคำทัง้ สอง (ซึ่ง มี กำรส ำรวจและคำนวณเป็ นรำยเดือน) จะถูกนำมำรวมในกำร
คำนวณรำยรับของระบบ ซึ่งร้ อยละ 70 จะถูกนำไปรวมในรำคำอ้ อย ส่ วนที่เหลือร้ อยละ 30 จะถูกแบ่ ง
ให้ โรงงานตามสัดส่ วนของปริ มาณน้าตาลที่ผลิตได้ (แบบเดียวกับการจัดสรรโควตา ก. ในอดีต)
หรื ออีกนัยหนึ่งไม่ ขึ้นกับความสามารถในการขายน้าตาลภายในประเทศของแต่ ละโรงงาน ในแง่นี ้
โดยหลักกำรแล้ ว โรงงานจะได้ ประโยชน์ จากการขายน้าตาลภายในประเทศก็ต่อเมื่อส่ วนต่ างของ
ราคาขายในประเทศกับราคาส่ งออกของโรงงานเองสู งกว่ าส่ วนต่ างของราคาอ้ างอิง (หรื อถ้ ำคิด
แบบหยำบๆ ก็คือ สำมำรถขำยในประเทศได้ ในรำคำสูงกว่ำรำคำที่สำรวจโดย สำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำล
ทรำย (สบน.) และ/หรื อ มี ต้ น ทุน กำรผลิ ต น ำ้ ตำลทรำยขำวที่ ต่ ำ ) ในขณะที่ โ รงงำนที่ ไ ม่ข ำยน ำ้ ตำล
ภำยในประเทศเลย ก็ยงั จะได้ รับส่วนแบ่งในอัตรำที่เท่ำกับร้ อยละ 30 ของส่วนต่ำงรำคำอ้ ำงอิง209

ตัวอย่ำงในโลกควำมเป็ นจริ งในกรณีนี ้คือกำรฮัวประมู
้
ล ที่ผ้ ทู ี่สละสิทธิ์ไม่เข้ ำไปแข่งขันจะได้ รับเงินตอบแทนจำกกำรที่ผ้ ู
ที่ประมูลได้ นำกำไรมำแบ่งให้ (หรื อกำไรที่คำดว่ำจะได้ มำแบ่งให้ ลว่ งหน้ ำ)
209
อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริ งก็มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกรณีกำรลักลอบขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ (ซึ่งปั จจุบนั ยังมี
รำคำสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงมีนยั สำคัญ)
208
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ในทำงกลับกัน ถ้ ำโรงงำนที่ขำยน ้ำตำลในประเทศจะไม่ทรำบล่วงหน้ ำว่ำส่วนต่ำงรำคำของเดือน
นันจะเป็
้
นเท่ำใด แต่จะอนุมำนได้ วำ่ ถ้ ำขำยในรำคำที่ต่ำกว่ำโรงงำนอื่น (ถึงแม้ จะสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงมี
นัยสำคัญ ก็จะมีควำมเสี่ยงที่จะขำดทุนจำกกำรขำยในระบบ โรงงำนที่ค้ มุ ที่จะขำยและขยำยตลำดใน
ประเทศก็คือโรงงำนที่มีต้นทุนต่ำกว่ำโรงงำนอื่ นโดยเฉลี่ย และ/หรื อ มีลูกค้ ำที่ยอมจ่ำยรำคำสูงกว่ำรำคำ
เฉลี่ย สำหรับโรงงำนทัว่ ไป อำจไม่ค้ มุ ที่จะเข้ ำไปแข่งขันกันขำยในตลำดในประเทศ
นอกจำกนี ้ ก็มีข้อกังขำด้ วยว่ำระบบนี ้จะสำมำรถนำมำใช้ ได้ อย่ำงมีประสิทธิผล—โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในระยะยำว--ได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้ ระบบนี ้มีควำมเสี่ยงหลักๆ อย่ำงน้ อยสองถึงสำมประกำรต่อไปนี ้คือ
⦁ ในกรณี ที่โรงงำนแข่ง กันขำยนำ้ ตำลในประเทศมำกขึน้ ส่ ว นต่ า งราคาก็ จ ะมีแนวโน้ ม ลดลง
เรื่ อยๆ จนอาจกลายเป็ นศูนย์ หรื อติดลบ (เหมือนสินค้ าส่ งออกอื่น) ในที่สุด ซึ่งจะทาให้
เงินส่ วนต่ างที่ในปั จจุบันร้ อยละ 70 ถูกนามาช่ วยพยุงราคาอ้ อยได้ อย่ างมีนัยสาคัญ (ในปี นี้
ตั้ งแต่ ต้ นถึ งกลางปี ส่ ว นต่ า งนี้ ยั ง สู ง ถึง 5.12-6.70 บาท/กก.) ก็ จ ะค่ อยๆ ลดลงจนอาจ
หายไปในที่สุด
o ในกรณีที่รำคำขำยส่งภำยในประเทศยังคงสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจน (ตังแต่
้ ต้นปี นี ้
เป็ นต้ นมำ ส่วนต่ำงนี ้ยังสูงถึง 5.12-6.70 บำท/กก.) ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกบราซิลเห็น/
กล่ า วหาว่ า ระบบของเรายั งมี ก ารรวมตั ว กั นฮั้ ว ราคาในลั ก ษณะที่ เ ป็ น Cartel ที่
ดาเนินการโดยรั ฐ (หรื ออาศัยอานาจรั ฐ) และอาจกลับไปสู่กระบวนการฟ้ องร้ อง
ต่ อใน WTO หรื อไม่ ก็กดดันให้ ไทยปรั บเปลี่ยนระบบมากกว่ าที่ทาอยู่ในปั จจุบัน
⦁ ในกรณีที่รำคำในประเทศยังสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่รำคำ
ส่งออกยังอยู่ในระดับต่ำ) ก็ อาจเกิดการลักลอบขายน้าตาลภายในประเทศมากขึ้นโดยไม่
รายงาน/รายงานไม่ ครบ
ในหัวข้ อย่อยที่เหลือ คณะผู้วิจยั ขอนำเสนอข้ อมูลที่บง่ ชี ้ว่ำระบบที่กาลังใช้ ในปั จจุบันมีโอกาสที่
จะเกิดปั ญหาในทุกกรณีที่กล่ำวมำแล้ ว โดยในกรณีแรกนัน้ ถ้ ำปั จจัยอื่นๆ คงที่ รำคำในประเทศที่ลดลง
จะส่งผลให้ รำคำอ้ อยมีแนวโน้ มลดลงตำมไปด้ วย ส่วนในกรณีหลัง ถ้ ำปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลในประเทศ
ลดลงก็ จ ะส่ง ผลทำงลบต่อรำคำอ้ อยเช่นกัน ทัง้ นี ้ เกษตรกรจะไม่ไ ด้ รั บประโยชน์ ใดๆ ในกรณี ที่มี กำร
ลักลอบขำยน ้ำตำลออกไปนอกระบบ
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3.3.1 ราคานา้ ตาลทรายภายในประเทศ
ในอดีต ผู้ผลิตมีแนวโน้ มที่จะขำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศในรำคำที่ใกล้ เคียงกับเพดำนรำคำที่
กระทรวงพำณิชย์กำหนด ซึง่ กระทรวงพำณิชย์กำหนดรำคำขำยส่งหน้ ำโรงงำน (รวมค่ำภำษี และกระสอบ)
เป็ นรำคำคงที่ ม ำตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดรำคำขำยส่ง นำ้ ตำลทรำยขำวบริ สุทธิ์ ไ ว้ ที่ 1,070 บำท/
กระสอบ 50 กก. (เท่ำกับ 21.40 บำท/กก.) และน ้ำตำลทรำยขำวที่ 1,016.50 บำท/กระสอบ (20.33 บำท/
กก.) 210
ในอดีต เมื่อใดที่มีกำรเสนอให้ ลอยตัวรำคำน ้ำตำล ก็มกั มีกำรอ้ ำงหรื อมีควำมเชื่อว่ำรำคำน ้ำตำล
อำจสูงขึน้ ที่ผ่ำนมำข้ อเสนอแนวนีจ้ ึงมักถูกคัดค้ ำนโดยกระทรวงพำณิชย์ หรื อเมื่อมีแนวโน้ มว่ำจะต้ อง
ลอยตัว กระทรวงพำณิชย์ก็คำดว่ำจะต้ องยกเลิกเพดำนรำคำขำยปลีกข้ ำงต้ น (คำสัมภำษณ์ของรองอธิบดี
กรมกำรค้ ำภำยในเมื่อปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2560211) แต่เมื่อมีกำรดำเนินกำรตำม มำตรำ 44 เมื่อต้ นปี นี ้
(หลัง 15 มกรำคม 2561) กระทรวงพำณิชย์ก็ยงั คงเพดำนรำคำขำยปลีกเดิมไว้ ซึง่ ก็ยงั ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคแต่
อย่ำงใด เนื่องจำกในควำมเป็ นจริงรำคำน ้ำตำลลดลงต่ำกว่ำรำคำควบคุมมำโดยตลอด
จำกกำรสำรวจรำคำขำยส่งน ้ำตำลของสำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่ำนมำ ได้ รำคำตำมตำรำงที่ 3.2212 ที่ชี ้ให้ เห็นว่ำราคาน้าตาลทรายภายในประเทศตั้งแต่ ช่วงต้ นปี ถึง
กลางปี มีแนวโน้ มลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง โดยในเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ รำคำน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ
ลดลงมำจำกรำคำเดือนมกรำคม 0.40 บำท/กก. ส่วนรำคำน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์ก็ลดลงมำ 0.36 บำท/
กก. ทำให้ ส่วนต่ำงของรำคำควบคุมกับรำคำสำรวจของน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำเพิ่มขึ ้นจำก 1.90 เป็ น
2.20 บำท/กก. ในขณะที่สว่ นต่ำงของรำคำควบคุมกับรำคำสำรวจของน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์เพิ่มขึ ้นจำก
1.79 มำเป็ น 2.15 บำท/กก.
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ในปี ลำ่ สุด ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำด้ วยรำคำสินค้ ำและบริ กำร ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2561 เรื่ อง กำรกำหนดรำคำและ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรจำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2561 ยังคงระดับ
เพดำนรำคำขำยส่งเท่ำเดิมกับที่เคยประกำศในปี พ.ศ. 2560
211
พำณิชย์ยนั ไม่ถอด’น ้ำตำลทรำย’จำกบัญชีควบคุม แม้ ใช้ นโยบำยลอยตัว เพียงยกเลิกเพดำนขำยปลีก
มติชน วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2560
212
รำคำที่สำรวจไม่รวมภำษี แต่คณะผู้วิจยั ได้ คำนวณรำคำกรณีรวมภำษี เอำไว้ ด้วย
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เป็ น ที่ น่ำ สัง เกตว่ำ ในช่ว งที่ เ ริ่ ม ระบบใหม่นัน้ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ำ งก็ ส่ง สัญ ญำณ (รวมทัง้ กำรให้
สัมภำษณ์ ออกสื่อของเลขำ สอน. 213 ตัวแทนชำวไร่ อ้อยใน กอน. 214 และประธำนคณะทำงำนด้ ำนตลำด
ภำยในประเทศของ 3 สมำคมโรงงำนนำ้ ตำลทรำย 215) ที่สอดคล้ องกันว่ำรำคำนำ้ ตำลทรำยจะลดลงมำ
ประมำณ 2 บำท/กก. เหลื อ 17 บำท/กก. ส ำหรั บนำ้ ตำลทรำยขำว และ 18 บำท/กก. ส ำหรั บนำ้ ตำล
ทรำยขำวบริ สทุ ธิ์ ซึ่งก็ใกล้ เคียงกับรำคำที่สำรวจได้ ในตำรำงที่ 3.1 ซึ่งบ่งชี ้ว่ำรำคำที่ขำยและรำยงำนนัน้
ไม่นำ่ จะเป็ นรำคำที่เกิดจำกกลไกตลำดล้ วนๆ
แต่ในขณะเดียวกัน แนวโน้ มรำคำสำรวจที่คอ่ ยๆ ลดลง (ถึงแม้ จะมีเหตุผลที่ชวนให้ เชื่อได้ ว่ำฝ่ ำยที่
ทำหน้ ำที่สำรวจก็ คำดหวังให้ รำคำคงตัวอยู่ในระดับสูง ) ก็เป็ นสัญญำณที่ บ่ง บอกว่ำมำตรกำรต่ำงๆ ที่
ออกมำเพื่อจูงใจไม่ให้ โรงงำนแข่ง/แย่งกันขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ น่ำจะยังได้ รับผลกระทบจำกกลไก
ตลำดมำกขึ ้นเรื่ อยๆ และน่ำจะมีประสิทธิผลน้ อยลงเรื่ อยๆ เมื่อเวลำผ่ำนไป
3.3.2 ปริมาณการขายนา้ ตาลทรายภายในประเทศ
หลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนระบบในช่วงต้ นปี นี ้ จะเห็นได้ ว่ำรำคำขำยส่งน ้ำตำลภำยในประเทศลดลง
ประมำณ 2 บำท/กก. (หรื อประมำณร้ อยละ 10) ซึ่งมีทงภำคอุ
ั้
ตสำหกรรมที่น่ำจะได้ รับผลบวกจำกรำคำที่
ลดลงโดยตรง กับภำคครั วเรื อนและธุ รกิ จภำคที่ ไ ม่เป็ นทำงกำร (เช่น พ่อค้ ำแม่ค้ำอำหำร/ขนม) ซึ่ง ใน
ช่วงแรกอำจจะไม่ได้ รับผลบวกเต็มที่ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปกลุม่ ผู้ที่ซื ้อน ้ำตำลจำกห้ ำงสรรพสินค้ ำและโมเดิร์น
เทรดต่ำงๆ ก็จะสำมำรถซื ้อน ้ำตำลทรำยในรำคำที่ลดลงเกือบร้ อยละ 10 เช่นกัน ซึ่งแม้ ว่ำน ้ำตำลทรำยจะ

213

“เปิ ดเบื ้องลึก ม.44 ลอยตัวน ้ำตำล ระสำ่ ! หวัน่ ผันผวนซ ้ำรอยน ้ำมัน” มติชนรำยวัน. 22 มกรำคม 2561
214
สัมภำษณ์ กำธร กิตติโชติทรัพย์ ตัวแทนชำวไร่ อ้อยใน กอน. “ปั จจุบนั นี ้ ศูนย์บริ หำรกำรผลิต กำรจำหน่ำย และกำรขน
ย้ ำยน ้ำตำล ได้ ทำกำรสำรวจรำคำขำยน ้ำตำลจริ งจำกทุกหน้ ำโรงงำนน ้ำตำลและนำมำเฉลี่ย เพื่อกาหนดราคากลาง
น้าตาลทรายขาวอยู่ที่ 17 บาท/กก. และราคาน้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์อยู่ที่ 18 บาท/กก. เพื่อนามาคานวณราคา
ภายใน ซึ่งการลอยตัวส่ งผลให้ ราคาน้าตาลลดลงมาประมาณ 2 บาท/กก.” ใน “ลอยตัว “น ้ำตำล” วุ่นไม่เลิก สต๊ อก
เก่ำอื ้อ…รำคำไม่ลด!” ประชำชำติธุรกิจ วันที่ 22 มกรำคม 2561
215
นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) หรื อ KSL กล่ำวว่ำ ในฐำนะ
ประธำนคณะทำงำนด้ ำนตลำดภำยในประเทศ 3 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลทรำยระบุว่ำ “รำคำน ้ำตำล ณ หน้ ำโรงงำน ที่
กำหนด 17 และ 18 บำท/กก.นัน้ ในข้ อเท็จจริ งทุกโรงงำนมีต้นทุนที่ทงค่
ั ้ ำโกดังในกำรเก็บรักษำน ้ำตำล ต้ นทุนค่ำบริ หำร
จัดกำร ฯลฯ โรงงำนไม่สำมำรถขำยรำคำเท่ำกับรำคำต่ำงประเทศที่เฉลีย่ ออกมำได้ ” (ประชำชำติธุรกิจ, 18 มกรำคม 2561)
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เป็ นสินค้ ำที่กำรบริ โภคมีควำมยืดหยุ่นต่อรำคำต่ำ (inelastic goods) แต่โดยทั่วไปแล้ ว เมื่อรำคำลดลง
ปริมำณกำรบริโภคก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอยูด่ ี

ตารางที่ 3.4 ปริมาณการขายนา้ ตาลภายในประเทศรายเดือน พ.ศ. 2555-2561
หน่ วย: ตัน
ปี

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

รวม
6 เดือน
(มค-มิย)

โควตา ก
(ทัง้ ปี )
(ล้ านตัน)

2555

231,008 187,665 214,155 199,816 228,496 191,514 1,252,653

2.30

2556

194,432 194,004 224,216 217,216 219,365 186,736 1,235,970

2.61

2557

217,319 191,035 217,584 205,349 212,728 204,556 1,248,571

2.40

2558

189,365 180,337 230,916 218,006 197,342 207,372 1,223,337

2.50

2559

207,417 208,300 236,374 224,531 237,474 209,179 1,323,275

2.60

2560

222,713 212,354 259,870 195,831 229,409 214,360 1,334,537

2.65

2561

214,541 211,679 223,241 207,510 202,796 198,086 1,257,853

-

% ของ
ยอดขายปี 60

96.3%

99.7%

85.9%

106.0%

88.4%

92.4.

94.3%

ที่มำ: คณะผู้วิจยั ประมวลผลจำกข้ อมูลของ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) .
หมำยเหตุ: รวมน ้ำตำลค้ ำงกระดำนแล้ ว

แต่ข้อมูลปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศจำกสำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.)
(จำกตำรำงที่ 3.4) กลับชี ้ให้ เห็นว่ำ ในช่วงครึ่งปี ที่รำคำน ้ำตำลลดลงเกือบร้ อยละ 10 (ดูหวั ข้ อย่อยก่อนนี ้)
แต่นอกจำกปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลในประเทศในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561 จะไม่ได้ เพิ่มสูงขึ ้นแล้ ว กลับต่ำ
กว่ำในช่วงเดียวกันของ 2 ปี ทีผำ่ นมำ (ลดลงประมำณร้ อยละ 6) และต่ำกว่ำของปี ที่ผำ่ นมำในแทบทุกเดือน
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(ยกเว้ นเดือนเมษำยน) ทัง้ ที่ในอดีตในช่วงที่รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศถูกควบคุมไว้ ในระดับที่สงู กว่ำปี นี ้
ประมำณร้ อยละ 10 ปริ มำณกำรบริ โภคในประเทศก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมำตลอดทุกปี (ดูตำรำงที่ 3.5 ซึ่ง
ยอดขำยน ้ำตำลทรำยในประเทศเพิ่มขึ ้นทุกปี ในระหว่ำงปี 2551-60 ยกเว้ นปี 2556 ที่ลดลงแต่ก็เพียง 3,000
ตันเท่ำนัน)
้
และแม้ วำ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องจะมีคำอธิบำยอื่นด้ วย เช่น กำรที่ไม่มีระบบกำรขึ ้นงวดอำจทำให้ ผ้ ซู ื ้อไม่
จำเป็ นต้ องซื ้อน ้ำตำลไปเก็บ แต่ระยะเวลำเกือบครึ่งปี ก็นำ่ จะนำนพอที่จะลบล้ ำงผลส่วนใหญ่ไปได้

ตารางที่ 3.5 ยอดขายนา้ ตาลทรายในประเทศ และโควตา ก. ปี 2551-2560
ปี

ยอดขายนา้ ตาลทรายในประเทศ (ตัน)

โควต้ า ก (ล้ านตัน)

2551

1,929,365

1.9

2552

1,971,741

1.9

2553

2,157,593

2.2

2554

2,345,548

2.5

2555

2,461,899

2.3

2556

2,458,894

2.61

2557

2,465,763

2.4

2558

2,484,890

2.5

2559

2,598,518

2.6

2560

2,603,351

2.65

ที่มำ: คณะผู้วิจยั ประมวลผลจำกข้ อมูลของ สำนักบริ หำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) .
หมำยเหตุ: โควตำ ก เป็ นของปี 2550/51-2559/60
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ตารางที่ 3.6 ปริมาณการผลิตนา้ ตาลและอ้ อย ปี 2550/51-2560/61
ปริม าณน้ าตาล (ล ้านตัน )
กลุม
่

50/51

51/52

52/53

53/54

54/55

55/56

56/57

57/58

58/59

59/60

60/61

TRR

1.28

1.26

1.82

2.30

2.57

1.63

1.75

1.60

1.39

1.58

2.50

Mitr

1.47

1.30

1.28

1.87

1.96

2.00

2.30

2.30

1.96

1.98

2.73

KSL

0.61

0.50

0.44

0.62

0.75

0.74

0.91

0.92

0.77

0.72

1.20

Wang

0.37

0.40

0.38

0.76

0.66

0.66

0.70

0.57

0.51

0.39

0.79

KTIS

1.01

1.04

0.39

0.40

0.45

0.93

1.06

0.99

0.72

0.94

1.19

Cris

0.11

0.12

0.11

0.11

0.18

0.28

0.38

0.54

0.48

0.54

0.67

Other

2.98

2.58

2.51

3.60

3.67

3.78

4.24

4.42

3.95

3.88

5.64

รวม

7.82

7.19

6.92

9.66

10.25

10.02

11.33

11.34

9.79

10.03

14.71

ปริม าณอ ้อย (ล ้านตัน )
กลุม
่

50/51

51/52

52/53

53/54

54/55

55/56

56/57

57/58

58/59

59/60

60/61

TRR

12.48

11.73

18.09

23.55

24.82

16.39

16.04

15.19

13.63

14.81

23.29

Mitr

13.44

11.93

12.39

17.61

18.09

18.85

20.13

20.68

18.14

17.47

23.67

KSL

5.74

4.48

4.40

6.17

7.30

7.67

8.47

8.75

7.61

6.83

11.03

Wang

3.40

3.74

3.86

7.35

6.37

6.60

6.56

5.45

5.12

3.65

7.13

KTIS

9.35

9.60

3.79

4.36

4.46

9.95

9.95

9.80

7.53

8.68

11.61

Cris

1.07

1.10

1.13

1.24

1.90

3.07

3.66

5.25

4.81

5.22

6.45

Other

27.82

23.88

24.83

35.06

35.05

37.47

38.85

40.83

37.20

36.28

51.76

รวม

73.31

66.46

68.49

95.36

97.98

100.00

103.67

105.96

94.05

92.95

134.93

ที่มำ: ผู้วิจยั ประมวลจำกข้ อมูลของ สบน.

รู ปที่ 3.1 ปริมาณการผลิตนา้ ตาล พ.ศ.2551-2561

ที่มำ: ผู้วิจยั ประมวลจำกข้ อมูลของ สบน.
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(หน่ วย: ล้ านตัน)

นอกจำกนี ้ ถ้ ำ มองจำกมุม มองของฝ่ ำยโรงงำนน ำ้ ตำล ซึ่ง ปี นี ม้ ี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึน้ มำกที่ สุด เป็ น
ประวัติกำรณ์ โดยมีอ้อยเข้ ำสู่โรงงำนมำกถึง 134.93 ล้ ำนตัน และโรงงำนสำมำรถผลิตน ้ำตำลได้ มำกเป็ น
ประวัติกำรณ์ ถึง 14.71 ล้ ำนตัน หรื อเกื อบสองเท่ำของปี 2550/61 (จำกตำรำงที่ 3.6) ซึ่ง ในยำมปกติ
โรงงำนก็จะต้ องระบำยผลผลิตส่วนใหญ่ที่มำกกว่ำโควต้ ำ ก. ออกไปต่ำงประเทศ แต่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่มี
กำรกำหนดโควต้ ำภำยในประเทศในปี นี ้ และในกรณีที่โรงงำนไม่ได้ มีปัญหำ/อุปสรรคที่ใหญ่โตในกำรขำย
น ้ำตำลภำยในประเทศ โรงงำนโดยทัว่ ไปก็น่ำจะพยำยำมขำยในประเทศเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำที่จะลดกำรขำยลง
อย่ำงที่ปรำกฏในข้ อมูล ถึงแม้ ว่ำอำจมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำบำงโรงงำนอำจจะมีปัญหำในกำรแข่งขันกับกลุม่
โรงงำนใหญ่ที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริ โภคมำกกว่ำก็ตำม แต่ระหว่ำงที่ทำกำรศึกษำวิจยั ในโครงกำรนี ้ ก็ไม่พบว่ำ
มีโรงงำนใดที่ระบุว่ำมีปัญหำมำกจนไม่ต้องกำรขำย (หรื อต้ องกำรลดปริมำณขำย) ในตลำดภำยในประเทศ
แต่อย่ำงใด
แต่ถึงแม้ ว่ำระบบอำจจะไม่จงู ใจให้ โรงงำนน ้ำตำลแข่งกันขำยน ้ำตำลโดยลดรำคำลงมำ เพรำะถ้ ำ
ขำยได้ ต่ำกว่ำรำคำที่สำรวจ ก็จะขำดทุนจำกกำรที่ต้องนำส่งเงินส่วนต่ำงที่มำกกว่ำเข้ ำกองทุนฯ แต่รำคำ
ในประเทศที่สงู กว่ำรำคำส่งออกมำก ก็อำจทำให้ มีแรงจูงใจที่จะลักลอบขำยนอกระบบในตลำดในประเทศ
ซึง่ ถ้ ำมีกรณีเช่นนี ้เกิดขึ ้นมำก ก็จะส่งผลทำงลบต่อรำคำอ้ อยเช่นกัน ทังนี
้ ้เกษตรกรจะไม่ได้ รับประโยชน์ใดๆ
เลยในกรณีที่มีกำรลักลอบขำยน ้ำตำลออกไปนอกระบบ

3.4 สรุปความเสี่ยงด้ านราคานา้ ตาลจากระบบที่ใช้ ในปั จจุบัน
จำกข้ อมูลที่นำเสนอในข้ ำงต้ นของคณะผู้วิจยั จะเห็นได้ ว่ำ ระบบที่กาลังใช้ ในปั จจุบันมีความ
เสี่ยงทีจ่ ะเกิดปั ญหาในทั้งสามกรณี กล่ำวคือ
⦁ ราคาในประเทศมีแนวโน้ มที่ลดลง ซึ่งจะส่ งผลให้ ราคาอ้ อยมีแนวโน้ มลดลงตามไป
ด้ ว ย – ทำให้ ควำมพยำยำมที่ จ ะใช้ หวัง พึ่ง กำรอุดหนุนไขว้ (cross subsidy) จำกกำร
รักษำรำคำตลำดภำยในประเทศให้ สงู กว่ำรำคำส่งออก น่ำจะได้ ผลน้ อยลงไปเรื่ อยๆ และ
ถ้ ำไม่กำรปรับระบบใหม่โดยวิธีที่ต่ำงออกไปจำกเดิม รำคำ (และรำยได้ ) ที่ลดลง ก็จะไม่
สำมำรถจูงใจให้ ชำวไร่ยงั ปลูกอ้ อยมำกเหมือนที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั
⦁ แต่ในขณะเดียวกันส่ วนต่ างของราคาภายในและราคาส่ งออกที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันก็
ยังสูงมากพอที่จะถูกจับตามอง/กล่ าวหาว่ าไทยยังคงมีการฮั้วราคาแบบผู้ผูกขาด
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อยู่ และในควำมเป็ นจริงนัน้ ระบบปัจจุบนั ก็มีกฎกติกำที่จงู ใจไม่ให้ เกิดกำรแข่งขันกันขำย
นำ้ ตำลในประเทศด้ ว ย กำรที่ นำ้ ตำลส่ว นใหญ่ ยัง ต้ องส่ง ออกไปต่ำงประเทศ (ยี ง ใน
ปริ มำณที่สงู มำกในบำงปี เช่นในปี นี ้) ก็เพิ่มควำมเสี่ยงที่ประเทศคูแ่ ข่งอย่ ำงบรำซิลจะเห็น
เป็ นภัยคุกคำม (threat) และอำจหันกลับมำฟ้องหรื อกดดันไทยมำกขึ ้นอีก
⦁ และในขณะที่รำคำภำยในประเทศลดลงประมำณร้ อยละ 10 (ซึ่งน่ำจะทำให้ ปริ มำณกำร
บริ โภคเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำที่เพิ่มตำมแนวโน้ มปกติในอดีต--ที่เพิ่มขึ ้นแทบทุกปี ในสิบปี ที่ผ่ำน
มำ216) แต่ปริมาณการขายในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี นี้กลับลดลงร้ อยละ 6 ชวนให้ เกิด
ข้ อกังขำว่ำมีน ้ำตำลไหลออกไปนอกระบบหรื อไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบปั จจุบนั ที่
แม้ วำ่ รำคำภำยในประเทศจะสูงกว่ำรำคำส่งออกมำก แต่โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลในระบบก็มี
ควำมเสี่ยงที่จะขำดทุนและอำจไม่คอ่ ยมีแรงจูงใจที่จะขำยน ้ำตำลในประเทศในระบบมำก
เช่นเดิม
ในสภำวกำรณ์เช่นนี ้ อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทยมีควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มควำมระมัดระวัง
และตระเตรี ยมมำตรกำรรองรับควำมเสี่ยงในกรณีตำ่ งๆ ที่มีโอกำสเกิดขึ ้นสูงพอสมควร (ไม่วำ่ จะเป็ นกรณีที่
บรำซิลหันกลับไปฟ้อง WTO ต่อ217 หรื อกดดันให้ ปรับเปลี่ยนมำตรกำร(ชัว่ ครำว)218ที่กำลังใช้ อยู่ หรื อแม้ แต่
ควำมไม่พอใจของเกษตรกรที่อำจจะเลือกที่เลิกอำชีพนี ้/ถอนตัวออกไป และกลำยมำเป็ นปัญหำของโรงงำน
น ้ำตำลที่ได้ ขยำยกำรผลิตกันอย่ำงมำกในช่ วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งบทที่ 4 จะได้ กล่ำวถึงแนวทำงและหลักกำรใน
กำรเจรจำและปรับระบบของอุตสำหกรรมนี ้ให้ มีควำมมัน่ คงมำกขึ ้นในระยะยำว

216

ดูตำรำงที่ 3.5 ซึ่งยอดขำยน ้ำตำลทรำยในประเทศเพิ่มขึ ้นทุกปี ในระหว่ำงปี 2551-60 ยกเว้ นปี 2556 ที่ลดลงแต่ก็เพียง
3,000 ตันหรื อร้ อยละ 0.1 เท่ำนัน้
217
ซึง่ ในกรณีนนั ้ อำจมีประเทศผู้สง่ ออกอื่นจะมำขอร่วมฟ้องด้ วย
218
ถึงแม้ ว่ำผู้ที่เกี่ยวข้ องบำงท่ำนอำจเชื่อว่ำจะสำมำรถใช้ ต่อไปได้ และ/หรื อ เชื่อว่ำบรำซิลพอใจและจะถอนฟ้อง (ซึ่งใน
ควำมเป็ นจริ งบรำซิลแจ้ งว่ำจะขอดูผลกำรปรับเผลีย่ นระบบและ พรบ. ของไทยก่อน)
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บทที่ 4
ข้ อเสนอในการเจรจา/สู้คดี และแนวทางการปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อย
และนา้ ตาลทรายให้ สอดคล้ องกับกติกาของ WTO และรั กษาผลประโยชน์ ของ
เกษตรกร
ในบทนี ้ คณะผู้วิจยั จะนำเสนอแนวทำงและจุดยืนที่ไทยควรใช้ ในกำรเจรจำ (หรื อสู้คดี--ถ้ ำจำเป็ น)
กับบรำซิล ซึง่ แม้ วำ่ ในปัจจุบนั ดูเหมือนว่ำบรำซิลจะยังรอดูควำมเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มดำเนินกำรในไทย
อยู่ ทังนี
้ ้ สถำนะที่เป็ นทำงกำรของกำรฟ้องคดีนี ้ยังอยูใ่ นขันตอนกำรปรึ
้
กษำหำรื อ (Consultation)
เหมือนเดิม219 แต่บรำซิลก็อำจหันกลับมำดำเนินกำรฟ้องไทยต่อได้ ทกุ เมื่อ220 (เพรำะในขณะนี ้ได้ ผำ่ นเงื่อน
เวลำ 2 เดือนที่ WTO กำหนดไว้ ให้ เป็ นช่วงปรึกษำหำรื อเป็ นเวลำเกือบสองปี แล้ ว) หรื ออำจกดดันให้
ปรับเปลี่ยนมำตรกำร(ชัว่ ครำว)221ที่กำลังใช้ อยู่
ในขณะเดียวกัน ไม่ว่ำในที่สดุ แล้ วปั ญหำกำรฟ้องร้ องครัง้ นี ้จะยุติได้ ด้วยกำรเจรจำหรื อวิธีอื่นใดก็
ตำม222 แต่กำรที่อตุ สำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยจะเติบโตไปได้ อย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำวนัน้ ก็มี
ควำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ องจั ด ระบบ/ปรั บ โครงสร้ างอุ ตสาหกรรมอ้ อ ยและน้ า ตาลทรายของไทยให้
สอดคล้ องกับกติกาของ WTO (เพื่อรับมือหรื อหลีกเลี่ยงกำรถูกฟ้อง ไม่วำ่ จะโดยบรำซิลฟ้องต่อ (หรื อโดย
คูแ่ ข่งรำยอื่นอำจจะร่วมฟ้องดัวย) และเป็ นการทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของเกษตรกรด้ วย (ไม่ใช่
ออกมำตรกำรที่ช่วยให้ ฝ่ำยโรงงำนเติบโตไปได้ โดยไม่สนใจเกษตรกร ซึ่งถ้ ำทำแบบนันก็
้ จะกลำยมำเป็ น

219

โดยเว็บของ WTO ระบุวำ่ “Complainant requests consultations with respondent, no dispute panel established
and no withdrawal or mutually agreed solution notified.” และระบุว่ำไม่ได้ รับเอกสำรใดๆ ในเรื่ องนี ้เพิ่มเติมหลังจำก
วัน ที่ 21 เมษำยน 2559 (ดูรู ป ที่ 1.1) ที่ ม ำ: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm
(สืบค้ นเมื่อ 22 กรกฎำคม 2561) (The World Trade Organization, 2016b)
220
ซึง่ ในกรณีนนั ้ อำจมีประเทศผู้สง่ ออกอื่นจะมำขอร่วมฟ้องด้ วย
221
ถึงแม้ ว่ำผู้ที่เกี่ยวข้ องบำงท่ำนอำจเชื่อว่ำจะสำมำรถใช้ ต่อไปได้ และ/หรื อ เชื่อว่ำ บรำซิลพอใจและจะถอนฟ้อง (ซึ่งใน
ควำมเป็ นจริ งบรำซิลแจ้ งว่ำจะขอดูผลกำรปรับเผลีย่ นระบบและ พรบ. ของไทยก่อน)
222
ถ้ ำสถำนกำรณ์มีควำมเปลี่ยนแปลงไปจำกปั จจุบนั อย่ำงไร คณะผู้วิจยั ก็จะปรับข้ อเสนอส่วนนี ้ตำมไปด้ วย (รวมทังจะ
้
ปรับเป็ นแนวทำงกำรสู้คดีแทน ในกรณีที่บรำซิลตัดสินใจฟ้องไทยอย่ำงเป็ นทำงกำร)
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ปั ญหำของอุตสำหกรรมนี ใ้ นระยะยำวอยู่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลำยเป็ น ปั ญหำของโรงงำนน ้ำตำลที่ไ ด้
ขยำยกำรผลิตกันอย่ำงมำกในช่วงที่ผำ่ นมำ
ดังนัน้ หลังจำกที่ส่วนแรกของบทนี ้จะนำเสนอแนวทำงและจุดยืนที่ไทยควรใช้ ในกำรเจรจำหรื อสู้
คดีแล้ ว ส่วนที่สองจะเสนอแนวทำงและหลักกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปรับระบบและโครงสร้ ำงในส่วนนี ้ ซึ่ง
คณะผู้วิจยั จะพัฒนำต่อในงำนวิจยั ในปี ที่สองต่อไปด้ วย
4.1 ข้ อเสนอในการเจรจา/สู้คดี
จำกบทที่ 1 ซึ่งบรรยำยสถำนกำรณ์ ปั ญหำ และประเด็นกำรฟ้องร้ อง บทที่ 2 ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์
ถึงกฎกติกำที่เกี่ยวข้ องของ WTO และบทที่ 3 ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์ระบบที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั
คณะผู้วิจยั ได้ นำมำประมวลเป็ น แนวทำงในกำรเจรจำกับบรำซิลในปั จจุบนั โดยเสนอแนวทำงและกรอบ
ใหญ่ในกำรเจรจำ (หรื อสู้คดี--ถ้ ำจำเป็ น) ดังต่อไปนี ้คือ
4.1.1 ตระหนักถึงข้ อจากัดของการเจรจาแบบตัง้ รับและหลีกเลี่ยงการเจรจาแบบดังกล่ าว
ที่ผ่ำนมำรัฐบำลไทยได้ ตงที
ั ้ มเจรจำของไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็ นประธำน และทีม
ซึ่งมีเลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม ผุ้อำนวยกองทุนอ้ อย
และน ้ำตำลทรำย และอธิบดีกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เป็ นกำลังสำคัญไปเจรจำ
กับบรำซิล และได้ ว่ำจ้ ำงทีมทนำยจำกลำตินอเมริ กำซึ่งเคยมีประสบกำรณ์ในกำรฟ้องสหภำพยุโรปในคดีที่
คล้ ำยกัน แต่ถ้ำพิจำรณำจำกกระบวนกำรเจรจำหำรื อที่ผ่ำนมำ อำจกล่ำวได้ ว่ำฝ่ ำยไทยเข้ ำสู่กำรเจรจำ
แบบตังรั
้ บ (passive/reactive) โดยมีแนวโน้ มที่จะรับและทำตำมเงื่ อนไขทังหมดของฝ่
้
ำยบรำซิล เพื่อให้
กรณีพิพำทนี ้จบที่กำรเจรจำหำรื อ ไม่ให้ ไปถึงกระบวนกำรฟ้องร้ อง ซึ่งแม้ ว่ำ ในบำงครัง้ กำรตังเป้
้ ำหมำย
ดังกล่ำวอำจจะเป็ นยุทธวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง (เพรำะถ้ ำไปถึงขันกำรฟ้
้
องร้ อง ก็มีโอกำสมำกพอสมควรที่ไทยจะแพ้
คดี) แต่ก็ยงั มีแนวทำงอื่นในกำรเจรจำ/สู้คดีที่อำจจะดีกว่ำนี ้ เช่น การนาเสนอแนวทางการปฏิ รูประบบของ
ไทยให้สอดคล้องกับกฎกติ กาของ WTO โดยยกเลิ กมาตรการส่วนที ่มีลกั ษณะของการอุดหนุนการส่งออก
ก็น่ำจะเป็ นข้ อเสนอที่ประเทศคู่เจรจำ (และ/หรื อคณะผู้พิพำกษำ) ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องล้ มระบบ
เดิมของเรำ—ซึ่งเป็ นระบบที่มีข้อดีในด้ ำนกำรรักษำเสถียรภำพ—ตำมคำเรี ยกร้ องของบรำซิลโดยไม่จำเป็ น
เพรำะในควำมเป็ นจริ งแล้ ว ถึงแม้ จะตัดกำรอุดหนุนออกไป ระบบของที่เรำที่มีภำครัฐเป็ นตัวกลำง ก็มี
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ประโยชน์มำกในกำรประสำน (coordinate) ฝ่ ำยต่ำงๆ ให้ มำแก้ ปัญหำต่ำงๆ ได้ ด้วยกำรเจรจำ และต่อให้
ไม่มีกำรอุดหนุนก็ยงั เป็ นระบบที่มีศกั ยภำพในด้ ำนกำรช่วยรักษำเสถียรภำพได้ ในระดับหนึง่
และในควำมเป็ นจริงนัน้ กำรไปเจรจำโดยมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลพอก็มกั จะทำให้ คเู่ จรจำยอมตก
ลงด้ วย เพรำะเขำก็ทรำบดีวำ่ ต่อให้ ฟ้องแล้ วชนะ คณะผู้พิพำกษำก็คงจะพิจำรณำและตัดสินตำมข้ อเสนอที่
ฟั งดูสมเหตุสมผลอยู่ดี ซึ่งจะทำให้ กำรฟ้องร้ องจะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศเขำมำกนัก ในทำงกลับกัน
กำรไปเจรจำแบบตังรั
้ บที่ไม่มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลของตัวเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่เจรจำที่ศึกษำและ
เตรี ยมตัวมำดีกว่ำ กดดันให้ ต้องปรับเปลี่ยนมำกกว่ำที่จำเป็ น จนอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยที่รุนแรงต่อ
เกษตรกรและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
ในปัจจุบนั ถึงแม้ วำ่ มีควำมเป็ นไปได้ ว่ำกรณีพิพำทนี อ้ ำจจบลงได้ ในขันตอนกำรหำรื
้
อ เพรำะที่ผำ่ น
มำ ฝ่ ำยไทยให้ คำมัน่ สัญญำว่ำจะปรับระบบตำมที่ทำงบรำซิลเรี ยกร้ อง แต่โอกำสดังกล่ำวก็อำจจะไม่ได้ สงู
มำกเท่ำที่รัฐบำลไทยและทีมเจรจำคำดหวังเอำไว้ ทังนี
้ ้ ในช่วงที่ผ่ำนมำ บราซิลเองได้ แจ้ งให้ ไทยทราบ
ว่ า จะชะลอการขอตั้ ง Panel โดยจะรอดู ม าตรการและ พรบ. ฉบั บ ใหม่ ข องเราก่ อ น ซึ่ง ไม่ไ ด้
หมำยควำมว่ำบรำซิลกำลังจะถอนฟ้องไทย และในความเป็ นจริงนั้น ก็ยังไม่ เห็นข้ อบ่ งชี้ใดๆ ว่ าความ
เสี่ยงในการถูกฟ้ องของเราหมดไปหรื อลดลงมากแต่ อย่ างใด เพรำะในปั จจุบนั นัน้ สิ่งที่ไทยทำก็แทบ
ไม่ได้ ตำ่ งไปจำกเดิมมำกนัก เพียงแต่มีกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศในรำคำที่ต่ำลงเล็กน้ อย (ประมำณ 2
บำท/กก.) และเปลี่ยนจำกกำรใช้ กลไกของรัฐบำลโดยตรง คือ คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (กอน.)
มำใช้ กองทุนอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (โดยไม่ไ ด้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงิ นจำกรั ฐบำล) แทน ส ำหรั บ
มำตรกำรต่ำงๆ ถึงแม้ จะมีกำรออกมำตรำ 44 มำเพื่อให้ สำมำรถนำมำใช้ ให้ ทนั ปี กำรผลิต 2560/61 นี ้ แต่ก็
จะเห็นได้ ว่ำเป็ นแค่วิธีที่ทำให้ เดินไปข้ ำงหน้ ำได้ ทนั ที โดยที่ยงั ไม่มีรำยละเอียดของระบบใหม่ในร่ ำง พรบ.
ฉบับใหม่ อีกทัง้ ยังมี ข้อกังขำเรื่ องควำมยั่งยืนของแนวทำงและมำตรกำรที่ นำมำใช้ ว่ำเป็ นแนวทำงและ
มำตรกำรที่ได้ พิจำรณำ/คำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ วหรื อไม่ ซึ่งกำร
ปรับระบบที่ผำ่ นมำ—ที่ขำดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร--ก็ทำให้ มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่จบลง
ได้ ง่ำยๆ ในแบบที่ได้ ไปรับปำกบรำซิลไว้ 223 และยังมีข้อกัง ขำว่ำรัฐบำลไทยจะสำมำรถให้ หลักประกันที่
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แต่มีกำรดำเนินกำรที่ต่ำงออกไป และยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะหำทำงออกที่เป็ นที่ยอมรับของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียฝ่ ำย
หลักๆ ได้ หรื อไม่
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น่ำเชื่อถื อ (credible) กับทำงบรำซิลได้ หรื อไม่ว่ำจะมีกำรดำเนินกำรในแนวทำงที่ บรำซิลต้ องกำร และ
ผูกพันไปถึงอนำคตด้ วย ซึ่งในส่วนนี ้เข้ ำใจว่ำบรำซิลก็ตระหนักดี จึงได้ แจ้ งว่ำจะขอรอดู พรบ.ฯ ฉบับใหม่
ของไทยก่อน ในขณะนี จ้ ึงยังมีโอกำสไม่น้อยที่ถ้ำบรำซิลไม่ได้ รับข้ อเสนอและหลักประกันที่เป็ นที่พอใจว่ำ
ไทยจะดำเนินกำรตำมที่รับปำกไว้ ว่ำจะปรับระบบทังหมด
้
บรำซิลก็อำจจะเดินหน้ ำไปสู่ขนตอนกำรฟ้
ั้
องร้ อง
ต่อไป ซึง่ บรำซิลสำมำรถดำเนินกำรฟ้องร้ องต่อได้ ทนั ทีที่ต้องกำร เนื่องจำกในขณะนี ้กำรเจรจำได้ ผำ่ นช่วงที่
WTO กำหนดให้ เข้ ำกระบวนกำร/ขันตอนกำรหำรื
้
อ (Consultation) เป็ นเวลำ 60 วัน มำถึงสองปี แล้ ว
ดังนัน้ ถ้ ำรัฐบำลไทยไม่ต้องกำรตกเป็ นฝ่ ำยเสียเปรี ยนจำกตังรั้ บไปตลอด ก็ ควรต้ องเตรี ยมรับมือ
กับบรำซิลทังในกรณี
้
ที่บรำซิลไม่พอใจและหันกลับมำฟ้องหรื อกดดันต่อ ซึง่ ในกรณีเช่นนัน้ ฝ่ ายไทยควรมี
ข้ อเสนอการปรั บระบบที่สอดคล้ องกับหลักการของ WTO เตรี ยมเอาไว้ ในแบบที่สามารถนามาใช้
ได้ อย่ างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็ นการเตรี ยมตอบสนองกับคาฟ้ อง/ข้ อเรี ยกร้ องของบราซิลแล้ ว
การปรั บตัวก็มีความจาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์ ต่ออ้ อยและน้าตาลในระยะยาวด้ วย อีกทังกำร
้
ปรับตัวที่เหมำะสมจะสำมำรถช่วยป้องกันไม่ให้ ประเทศผู้ส่งออกรำยอื่นหยิบยกขึ ้นมำเป็ นประเด็นฟ้องใน
อนำคตได้ อีก แต่ทงนี
ั ้ ้ฝ่ ำยไทยควรต้ องตระหนักด้ วยว่ำ กำรปรับระบบที่สอดคล้ องกับหลักกำรของ WTO
ไม่ได้ เท่ำกับต้ องทำตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิลทังหมด
้
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ จำกคำฟ้องของบรำซิลว่ำบรำซิล
กล่ำวหำไทยแบบเหวี่ยงแห/ครอบจักรวำลมำก
4.1.2 ตระหนักถึงความจาเป็ นในการเตรียมตัวและการสนับสนุนทางวิชาการ
กำรเจรจำของฝ่ ำยไทยมีกระบวนกำรที่คอ่ นข้ ำงซับซ้ อน เพรำะถึงแม้ วำ่ ตลอดระยะเวลำ 3 ทศวรรษ
เศษที่ผำ่ นมำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม (รวมทังกองทุ
้
น
อ้ อยและน ำ้ ตำลทรำย) จะเป็ นกลไกหลักในกำรดำเนิน กำรของระบบอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย (ภำยใต้
คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย หรื อ กอน.) โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย์ มีบทบำท
รองในคณะกรรมกำรย่อย อันได้ แก่ คณะกรรมกำรอ้ อย (กอ.) และคณะกรรมกำรนำ้ ตำลทรำย (กน.)
ตำมลำดับ แต่เนื่องจำกกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ มีกลไกที่ทำหน้ ำที่ในด้ ำนกำร
เจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ในทำงปฏิบตั ิ กระทรวงพำณิชย์ที่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในด้ ำนกำร
ควบคุมรำคำและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำตำลในประเทศ (โดยกรมกำรค้ ำภำยใน) จึงกลำยมำเป็ นผู้รับ
บทบำทสำคัญที่สุดในกำรกำหนดท่ำทีในกำรเจรจำ โดยกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมีบทบำทหลัก
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เนื่องจำกมีควำมรู้เรื่ องกำรเจรจำมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นในระบบอ้ อยและน ้ำตำล อย่ำงไรก็ตำม กรมเจรจำ
กำรค้ ำฯ ก็นำ่ จะมีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยน้ อยกว่ำหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในด้ ำนข้ อกฎหมำยในกำรเจรจำ/สู้คดีนนั ้ แม้ ว่ำทนำยที่ฝ่ำยไทยว่ำจ้ ำงจะมีประสบกำรณ์ ในคดี
ทำนองนี ้ (เป็ นทีมที่มีส่วนในกำรฟ้องสหภำพยุโรปในอดีต ) แต่ทนำยอำจยังเข้ ำใจระบบ/โครงสร้ ำงที่เป็ น
จริ งของไทยน้ อยเกินไป หรื อมุมมองและกำรตีควำมของทนำยอำจใกล้ กับมุมมองของประเทศผู้ ฟ้องมำก
เกินไป224 และซึ่งอำจทำให้ ตีควำมเป้ำประสงค์ของโครงกำร/มำตรกำรบำงอย่ำงของไทยผิดไป (เช่น บำง
โครงกำรมีจุดมุ่ง หมำยที่ช่วยให้ เกิ ดควำมร่ วมมื อและลด/แก้ ปัญหำควำมขัดแย้ ง ที่ อำจเกิ ดขึน้ ในระบบ
รวมทั ง้ กลไกที่ อ อกแบบมำเพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษำเสถี ย รภำพ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ อุ ด หนุ น กำรส่ ง อ อกหรื อ อุ ด หนุ น
ภำยในประเทศ หรื อบำงโครงกำรเป็ นเพียงกำรประกำศ/แถลง/โฆษณำขององค์กรรัฐ โดยที่ไม่ได้ มีกำร
อุดหนุนจำกภำครัฐอย่ำงเป็ นระบบจริ งๆ เช่น โครงกำรเปลี่ยนข้ ำวเป็ นอ้ อย) ซึ่งกำรตีควำมผิดอำจมีผลต่อ
แนวทำงกำรสู้คดีที่อำจได้ รับผลกระทบจำกกำรที่ทนำยเข้ ำใจว่ำเรำผิด (หรื อเรำสร้ ำงควำมเสียหำยกับ
บรำซิล) มำกกว่ำที่เป็ นจริง
ในสภำวกำรณ์เช่นนี ้ กำรสนับสนุนเชิงวิชำกำรจะมีควำมสำคัญกับทีมเจรจำมำก กำรเจรจำที่ทำ
โดยมีทีมงำนวิชำกำรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ อง WTO และอุตสำหกรรมนี ม้ ำสนับสนุน จะช่วยให้ ทีม
เจรจำมีควำมพร้ อมและสำมำรถมีข้อเสนอ/ต่อรองด้ วยควำมมัน่ ใจมำกขึ ้น ซึ่งในกรณีที่สำมำรถยุติกรณี
พิพำทครัง้ นี ้ด้ วยกำรเจรจำโดยหลีกเลี่ยงกำรฟ้องร้ องได้ ก็นำ่ จะเป็ นกำรยุติโดยที่ฝ่ำยไทยไม่เสียเปรี ยบมำก
เท่ำกับตำมแนวโน้ มที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ที่ดเู หมือนว่ำรัฐบำลไทยจะมีแนวโน้ มที่ยอมทำตำมข้ อเรี ยกร้ องของ
บรำซิลในแทบทุกด้ ำน หรื อกระทั่ง ในกรณี ที่ไม่สำมำรถยุติกรณี พิพำทครัง้ นีด้ ้ วยกำรเจรจำและบรำซิ ล
ตัดสินใจฟ้องไทยนัน้ กำรสู้คดีโดยมี ทีมวิชำกำรมำคอยสนับสนุนโดยตลอด ก็จะช่วยให้ ทีมเจรจำ (ที่จะ
กลำยเป็ นทีมที่กำหนดยุทธวิธีในกำรสู้คดีด้วย) มีควำมพร้ อมและควำมมัน่ ใจในกำรสู้คดีมำกขึ ้น โดยทีมจะ
มีควำมเข้ ำใจที่ชดั เจนมำกขึ ้นว่ำมำตรกำรใดทำได้ หรื อทำไม่ได้ ตำมกติกำ/เจตนำรมณ์ของ WTO ซึ่งจะทำ
ให้ ทีมงำนสำมำรถช่วยลด/บรรเทำผลกระทบด้ ำนลบจำกกำรเจรจำหรื อจำกกำรฟ้องร้ อง โดยเฉพำะอย่ำง
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อำจรวมถึงวิธีกำรประมำณกำรควำมเสียหำยที่ผ้ ฟู ้องมีแนวโน้ มที่จะอ้ ำงยอดกำรส่งออกที่ลดลง ซึ่งอำจเป็ นผลมำจำก
หลำยปั จจัย รวมทังนโยบำยพลั
้
งงำนและกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินรี อลั ของบรำซิลเองด้ วย และต่อให้ ไม่มีตวั แปรอื่น ควำม
เสียหำยก็ไม่ควรสูงเกินกำไรที่หำยไปจำกกำรส่งออกที่ลดลง (ไม่ใช่คิดจำกยอดกำรส่งออกที่ลดลงทังยอด)
้
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ยิ่งกำรต่อสู้เพื่อรักษำกลไกกำรจัดกำรระบบที่รัฐเข้ ำมำแทรกแซงเพื่อช่วยแก้ ปัญหำกำรเจรจำต่อรองของ
ชำวไร่และโรงงำน และมีส่วนช่วยรักษำเสถียรภำพของระบบ ซึ่งอยู่ในวิสยั ที่เรำสำมำรถแก้ ไขให้ ไม่ผิดกับ
เจตนำรมณ์ของ WTO ได้ นนั ้ ไม่ให้ ถกู ห้ ำมไปเสียหมดจำกกำรที่ ทีมเจรจำ/คณะผู้พิพำกษำ/อุทธรณ์อำจเชื่อ
กำรนำเสนอ/ถ่ำยทอดประเด็นที่ ฝ่ ำยผู้ฟ้องเข้ ำใจผิด/ตีควำมผิดหรื อจงใจตีควำมเกิ นจริ ง (รวมทัง้ กำร
ประเมินควำมเสียหำยที่ปัจจุบนั บรำซิลน่ำจะประเมินสูงกว่ำควำมเป็ นจริ งมำก คือสูงถึง 63,000 ล้ ำนบำท
ต่อปี ) ซึง่ ถ้ ำไม่ได้ มีกำรโต้ แย้ ง/แก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยฝ่ ำยไทย และคณะผู้ตดั สินเห็นตำมผู้ฟ้อง ก็อำจมีผลที่ ทำ
ให้ เกิดคำตัดสินที่สง่ ผลกระทบด้ ำนลบมำกหรื อรุนแรงกว่ำที่ควรจะเป็ น
4.1.3 ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนรวม และสนใจผลกระทบที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(stakeholder) ฝ่ ายต่ างๆ
ในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ เป็ นกำรเจรจำที่ภำครัฐ (กระทรวงอุตสำหกรรม สอน. และกรมเจรจำกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ) มีบทบำทหลักในกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งแม้ ว่ำเป็ น เรื่ องปกติของกำร
เจรจำระหว่ำงประเทศ แต่ในระบบอ้ อยและน ้ำตำล ซึ่งกำรเจรจำอำจมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย 2 กลุ่มหลักๆ คือ ชำวไร่ และโรงงำนนัน้ ภำครัฐซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นตัวกลำงจำเป็ นต้ องคำนึงถึงผลได้
ผลเสียของทังสองฝ่
้
ำย ซึ่งปกติจะทำได้ ดีก็ต่อเมื่อภำครัฐใช้ กำรเจรจำที่มีส่วนร่ วมจำกทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งส่วนนี ้ดูจะขำดไปในกำรเจรจำที่ผำ่ นมำ (ถึงแม้ ว่ำในกำรเจรจำมักมีตวั แทนโรงงำนหรื อชำวไร่เดินทำงไป
ด้ วยบ้ ำงก็ตำม)
หลังจำกที่ไปเจรจำแต่ล ะครัง้ ภำครัฐก็ยังมีแนวโน้ มที่จะไม่แถลงผลกำรเจรจำโดยละเอี ยด (ดู
ตัวอย่ำงในกรอบที่ 1.1) ทำให้ กลุ่ม ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ สำคัญอย่ำงชำวไร่ ไม่ทรำบควำมคืบหน้ ำ โดย
ละเอียด และในช่วงทำงภำครัฐจัดทำข้ อ เสนอ/แผนปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย จำก
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับข่ำวต่ำงๆ ที่ปรำกฏออกมำทำงสื่อ ก็ดเู หมือนว่ำข้ อเสนอหลักๆ
เป็ นแนวคิดที่ ม ำจำกฝ่ ำยโรงงำน 225 และเมื่ อมี กำรดำเนิน กำรนำผลกำรเจรจำมำปรั บ ระบบ ก็ จ ะเห็น
แนวโน้ มที่ปัญหำของโรงงำนได้ รับกำรแก้ ไขมำกกว่ำชำวไร่ เช่น ในกำรปรับกติกำเรื่ องรำยรับจำกกำรขำย
น ้ำตำลในประเทศนัน้ จะเห็นว่ำในขณะนี ฝ้ ่ ำยโรงงำนเป็ นฝ่ ำยที่ได้ ประโยชน์เพิ่มขึ ้นจำกส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ ้น
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ที่ผ่ำนมำ มีข้อเสนอหลักที่น่ำจะเป็ นประโยชน์กบั ชำวไร่ อ้ อยเพียงเรื่ องเดียวคือ ข้ อเสนอที่จะกำหนดมำตรฐำนผลผลิต
ขันต
้ ่ำของโรงงำน
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จำกกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ 226 (จำกที่เคยได้ ร้อยละ 30 ของรำคำ 14-15 บำท/กก. มำเป็ นร้ อยละ
30 ของรำคำขำยจริง ซึง่ เฉลี่ย 16.85-17.64 บำท/กก. ในเดือนมิถนุ ำยน 2561 227) ในขณะที่ชำวไร่เป็ นฝ่ ำย
เสียประโยชน์จำกกำรที่รำคำขำยส่งน ้ำตำลทรำยในประเทศลดลงจำกเดิม (จำก 19-20 บำท/กก.ในอดีต
เหลื อ 16.85-17.64 บำท/กก. ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน 2561) ส่ ง ผลให้ ส่ ว นแบ่ ง ของชำวไร่ ล ดลงอย่ ำ งมี
นัยสำคัญ228ขณะที่สว่ นแบ่งของฝ่ ำยโรงงำนกลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ทังที
้ ่รำคำน ้ำตำลที่ขำยในประเทศลดลง
ในปัจจุบนั ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม กำหนด
ยุทธศำสตร์ อ้อยโรงงำนและน ้ำตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรผลิตอ้ อยถึง
ร้ อยละ 80-100229 (ตำมแนวทำงที่ฝ่ำยโรงงำนผลักดัน) รวมทังมี
้ โรงงำนที่อยู่ในขันเตรี
้ ยมกำรและเพิ่งขอ
อนุญ ำตสร้ ำงและขยำยกำรผลิ ต อี ก จ ำนวนมำก 230นัน้ ถ้ ำ กำรปรั บ โครงสร้ ำงไม่ไ ด้ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ ง
ระมัดระวัง และให้ ควำมสนใจกับผลประโยชน์ของฝ่ ำยเกษตรกรน้ อยเกินไป ก็อำจมีโอกำสที่จะกลำยเป็ น
ปัญหำใหญ่—รวมทังปั
้ ญหำโรงงำนไม่ได้ ใช้ งำนเต็มกำลังกำรผลิต--มำกขึ ้นในอนำคต
ถึงแม้ ว่ำอำจเป็ นเรื่ องปกติที่กำรปรับระบบมักจะต้ องมีทงผู
ั ้ ้ ได้ และเสียประโยชน์ และในฐำนะที่
ชำวไร่เป็ น “หุ้นใหญ่” ในระบบนี ้ ก็อำจจะไม่แปลกนักที่ผ้ ถู ือ หุ้นใหญ่อย่ำงชำวไร่จะได้ รับผลกระทบด้ ำนลบ
มำกกว่ำ แต่กรณีนี ้อำจเป็ นตัวอย่ำงที่ชวนให้ กงั ขำว่ำภำครัฐอำจฟั งเสียงฝ่ ำยหนึง่ มำกกว่ำอีกฝ่ ำยหรื อไม่
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และจำกกำรยกเลิกกำรเก็บ 5 บำท/กก.
227
หรื อเพิ่มขึ ้นประมำณ 0.8-0.9 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถนุ ำยน 2561)
228
ลดลงประมำณ 3.51-3.65 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถนุ ำยน 2561)
229
โดยตัง้ เป้ำที่จะขยำยพืน้ ที่ปลูกอ้ อยจำก 10.53 ล้ ำนไร่ ในปี 2558 เป็ น 16 ล้ ำนไร่ ในปี 2569 เพื่มปริ มำณอ้ อยจำก
105.96 ล้ ำนตันในปี 2558 เป็ น 180 ล้ ำนตัน ในปี 2569 (ในขณะที่ในปี 2558/59 และ 2559/60 มีผลผลิตอ้ อยเข้ ำโรงงำน
ลดลงเป็ น 94.05 และ 92.95 ล้ ำนตันตำมลำดับ) เพิ่มผลผลิตน ้ำตำลจำก 11.34 ล้ ำนตันเป็ น 20.36 ล้ ำนตัน ขยำยกำลัง
กำรผลิตเอทำนอลจำก 2.5 ล้ ำนลิตร/วัน เป็ น 5.38 ล้ ำนลิตร/วัน และเพิ่มกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 1,542 เมกะวัตต์ เป็ น
4,000 เมกะวัตต์ในปี 2569 ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีรำยได้ จำกอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลเพิ่มขึ ้นจำก 2 แสนล้ ำน
บำทในปี 2558 เป็ น 5 แสนล้ ำนบำทในปี 2569
230
เช่น กลุม่ มิตรผลเพียงกลุม่ เดียว ก็กำลังจะสร้ ำงโรงงำนน ้ำตำลเพิ่มใน 4 จังหวัดคือ อำนำจเจริ ญ ชัยภูมิ ขอนแก่น และ
ร้ อยเอ็ด “มิตรผลทุ่ม 2 หมื่น ล. สร้ ำงเพิ่ม 4 โรงน ้ำตำล” ไทยโพสต์ 22 ก.ค.59 และกลุ่มครบุรีก็กำลังเตรี ยมลงทุนเพิ่ม
เช่นกัน “KBS ทุม่ 1 หมื่นล้ ำนผุดโรงงำนน ้ำตำลแห่งใหม่” ผู้จดั กำรรำยวัน 21 มีนำคม 2559
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4.1.4 ตระเตรี ยมข้ อเสนอ โดยการศึกษาแยกแยะความสอดคล้ องของมาตรการต่ างๆ กับ
กติกาของ WTO โดยละเอียด
ในกำรเจรจำ บ่อยครั ง้ จะมี กำรต่อรอง และ/หรื อ แลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ของคู่เจรจำ ซึ่ง กำร
แลกเปลี่ยนที่จะไม่เสียเปรี ยบ (หรื อไม่เป็ นกำรสร้ ำงผลเสียที่รุนแรงกับระบบ) จะเกิดขึ ้นได้ ก้ตอ่ เมื่อทีมเจรจำ
จะต้ องมีควำมรู้เป็ นอย่ำงดี
ในกรณีพิพำทนี ้ กำรดำเนินกำรต่อไปนี ้ควรเป็ นแนวทำงที่สำคัญที่ทีมเจรจำควรนำไปปฏิบตั ิ
1. ศึกษำข้ อกล่ำวหำและเอกสำรประกอบ ควบคูไ่ ปกับกฎระเบียบของ WTO และแยกแยะประเด็น
ปัญหำที่ถกู ฟ้องออกมำให้ ชดั เจนว่ำ มีสว่ นใดบ้ ำงที่สอดคล้ องหรื อขัดกับกติกำของ WTO และมีสว่ นใดบ้ ำง
ของระบบอ้ อยและน ้ำตำลที่เรำจำเป็ นต้ องมี/รักษำไว้ และ/หรื อ ส่วนใดบ้ ำงที่เรำสำมำรถยกเลิกไปโดยไม่
เกิดควำมเสียหำยมำกนัก ทังนี
้ ้ทีมวิจยั จะพิจำรณำด้ วยว่ำ ส่วนที่เสนอให้ รักษำไว้ จะต้ องที่มีเป้ำหมำยและ
กลไกที่ไม่ได้ ขดั กับกับเจตนำรมณ์ของกฎของ WTO และที่ไทยผูกพันเอำไว้
2. เสนอแนวทำงกำรเจรจำต่อรอง โดยใช้ ข้อมูลจำกข้ อ 1 โดยแจกแจงและแยกแยะประเด็นปั ญหำ
ที่ถูกฟ้อง (และเหตุผลสนับสนุน) ออกเป็ นอย่ำงน้ อย 5 กลุ่มดังต่อไปนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ฝ่ ำยไทยควรต้ องมี ควำม
ชัดเจนก่อนว่ำมีส่วนใดบ้ ำงที่สอดคล้ องหรื อขัดกับกติกำของ WTO และมีส่วนใดบ้ ำงของระบบอ้ อยและ
น ้ำตำลที่เรำจำเป็ นต้ องมี/รักษำไว้ และ/หรื อ ส่วนใดบ้ ำงที่เรำสำมำรถยกเลิกไปโดยไม่เกิดควำมเสียหำย
มำกนัก ทังนี
้ ้ทีมวิจยั จะพิจำรณำด้ วยว่ำ ส่ วนที่เสนอให้ รักษำไว้ จะต้ องที่มีเป้ำหมำยและกลไกที่ไม่ได้ ขดั กับ
กับเจตนำรมณ์ของกฎของ WTO และที่ไทยผูกพันเอำไว้
ก. ส่วนที่ขดั กับเจตนำรมณ์ของกฎของ WTO และพันธะสัญญำ/เงื่อนไขที่ไทยผูกพันเอำไว้
และจำเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง (เช่น ส่วนที่ถือได้ วำ่ เป็ นกำรอุดหนุนกำรส่งออก)
ข. ส่วนที่โต้ แย้ ง/อธิบำยได้ /ปรับได้ ไม่ยำก แต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญ /ไม่จำเป็ นขนำดที่ต้องรั กษำ
เอำไว้ ในระบบ เช่น สินเชื่อดอกเบี ้ยต่ำต่ำงๆ ซึ่งไม่ใช่บทบำทที่สำคัญของระบบ/กองทุน
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย หรื อกำรปล่อยเงินเกี๊ยวโดย ธ.ก.ส.231 (และในกรณีที่ยงั ต้ องกำรช่วย

231

ซึง่ ก่อนปี 2540 ส่วนใหญ่เป็ นกำรกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ทวั่ ไป และกำรเข้ ำมำของ ธ.ก.ส. หลังวิกฤติปี 2540 นัน้ ไม่ได้ มี
เป้ำหมำยที่จะอุดหนุนอุตสำหกรรมนี ้แต่อย่ำงใด
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ในด้ ำนเหล่ำนี ้ ก็อำจผ่องถ่ำยให้ หน่วยงำน/องค์กรอื่นทำแทนได้ ) หรื อกลไกเฉพำะกิ จที่
เกิ ดขึน้ มำแล้ วทำให้ ระบบโปร่ ง ใสน้ อยลง เช่น กำรเก็ บเงิ น 5 บำท/กก. จำกนำ้ ตำลที่
จำหน่ำยภำยในประเทศเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งในควำมเป็ นจริ งก็รวมอยู่ใน
รำคำขำยส่งน ้ำตำลทรำย แต่ไม่ได้ นำมำคำนวณรำคำอ้ อย โดยกำรใช้ เงินส่วนนี ้ต้ องไปให้
รัฐบำลอนุมตั ิให้ ก้ เู งินมำเพิ่มค่ำอ้ อย (ทำให้ ดเู หมือนว่ำรัฐบำลให้ ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติม )
แต่ในที่สดุ แล้ วเงินจำนวนนี ้ก็ต้องจ่ำยคืนด้ วยเงินของกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยเอง
ค. ส่วนที่โต้ แย้ ง/อธิบำยได้ และยังควร/จำเป็ นที่จะต้ องรักษำเอำไว้ (เช่น ระบบที่ยงั มีรัฐเป็ น
ตัวกลำง โดยมีจดุ มุง่ หมำยที่ชว่ ยให้ เกิดควำมร่วมมือและลด/แก้ ปัญหำควำมขัดแย้ งที่อำจ
เกิ ดขึน้ ในระบบ รวมทัง้ กลไกที่ ออกแบบมำเพื่อช่วยรั กษำเสถี ยรภำพ ไม่ใช่ ส่วนที่ เป็ น
เครื่ องมือในกำรอุดหนุนกำรส่งออกหรื ออุดหนุนภำยในประเทศ)
ง. ส่วนที่เป็ นกำรประกำศ/แถลง/โฆษณำขององค์กรรัฐ แต่รัฐไม่ได้ มีกำรอุดหนุนอย่ำงเป็ น
ระบบ (เช่น โครงกำรเปลี่ยนข้ ำวเป็ นอ้ อย แผนกำรเพิ่มพื ้นที่ปลูกอ้ อยร้ อยละ 50232)
จ. ส่วนที่เป็ นควำมเข้ ำใจ/ตีควำมคลำดเคลื่อนหรื อเกินเลยของผู้ฟ้อง ที่นำมำอ้ ำงเป็ นเหตุผล
ประกอบกำรฟ้อง เช่น เห็นว่ำทำเลที่ตงของไทยไม่
ั้
เหมำะสมกับกำรปลูกอ้ อย มีโรงงำนมี
ประสิทธิภำพต่ำ แต่ขยำยกำรส่งออกได้ มำกเพรำะรัฐบำลอุดหนุนกำรส่งออก/เกษตรกร/
ประกันรำคำ/กลไกรัฐ โดยใช้ ระบบโควตำแบบเดียวกับสหภำพยุโรป ที่ถกู ตัดสินไปแล้ วว่ำ
ผิดกติกำของ WTO ซึ่งแม้ ว่ำสิ่งที่บรำซิลบรรยำยมำจะมีส่ วนจริ งอยู่บ้ำง เช่นไทยอำจจะ
เสียเปรี ยบบรำซิลในด้ ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยสัมบูรณ์ (absolute advantage)
ในด้ ำนกำรปลูกอ้ อย แต่ในแง่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยเปรี ยบเทียบ (comparative
advantage) ไทยก็มีหลำยปั จจัยที่ทำให้ ไทยยังคงเป็ นผู้ส่งออกสินค้ ำเกษตรที่สำคั ญของ
โลก นอกจำกนี ้ ไทยยังมีทำเลที่ตงที
ั ้ ่มีข้อได้ เปรี ยบเรื่ องรำคำน ้ำตำล มีโรงงำนที่ใหม่ ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย233 และมีควำมสำมำรถในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมทังไฟฟ้
้ ำ
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รัฐบำลไทยตังเป้
้ ำด้ วยว่ำผลผลิตจะเพิ่มถึงร้ อยละ 80 จำกพื ้นที่และประสิทธิ ภำพที่เพิ่มขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่ได้ มีมำตรกำรที่
ชัดเจนว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยนันได้
้ อย่ำงไร
233
แต่ที่โรงงำนน ้ำตำลไทยดูเหมือนมีประสิทธิภำพในกำรผลิตน ้ำตำลต่ำนัน้ ส่วนหนึ่งคงเกิดจำกปั ญหำแรงจูงใจที่ระบบ
ของไทยสร้ ำงขึ ้นมำเอง
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ทังนี
้ ้ รัฐบำลไทยมีส่วนช่วยอุตสำหกรรมนี ้โดยตรงน้ อยมำก ยกเว้ นกำหนดรำคำนำ้ ตำล
ทรำยในประเทศคงที่ ซึ่งแม้ ว่ำโดยทั่วไปจะสูงกว่ำรำคำส่งออก แต่ก็มีบำงช่วงที่ต่ำกว่ำ
รำคำส่งออกเสียด้ วยซ ้ำ (ซึ่งมักทำให้ น ้ำตำลหำยไปจำกตลำดในช่วงดังกล่ำว) หรื อกรณีที่
คณะรัฐมนตรี เคยอนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินจำก ธกส./ธ.กรุงไทย มำเพิ่มค่ำอ้ อย (เช่น 160 บำทต่อตัน
ในระยะหลัง) ก็เป็ นเงินกู้ที่ต้องชำระคืน
เมื่อแยกแยะได้ แล้ ว แนวทำงในกำรเจรจำต่อรองควรจะต้ องพยำยำมรักษำ ค. เอำไว้ ให้ ครบถ้ วน
ขณะที่สำมำรถนำ ก. และ ข. มำต่อรอง เพรำะเป็ นส่วนที่เรำควรยอมแลก (หรื อสละ) ได้ สำหรับ ง. และ จ.
ก็ควรเตรี ยมชี ้แจงเพื่อไม่ให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิด/คลำดเคลื่อน ซึ่ งอำจนำไปสู่กำรตีควำม/สรุ ป/ฟั นธงที่เกิน
ควำมเป็ นจริงด้ วย
อย่ำงไรก็ตำม ในระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทย ซึง่ ดำเนินกำรตำมระบบที่เรี ย กกันง่ำยๆ ว่ำ 70-30
มำเป็ นเวลำนำน และมีควำมซับซ้ อนมำกนัน้ ทีมเจรจำซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้บริ หำรอำจ/ควรต้ องอำศัยกำร
สนับสนุนของทีมวิชำกำรที่มีควำมรู้ในเรื่ องเหล่ำนี ้ดีพอ (ซึ่งเป็ นกำรตอกย ้ำควำมสำคัญของข้ อ 4.1.2) และ
ควรต้ องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งส่ วนสาคัญก็คือต้ องหาทางปรั บ
ระบบให้ สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้ ของเกษตรกรจากการที่ต้องปรั บระบบให้ สอดคล้ องกับ
กติกาขององค์ การการค้ าโลก (WTO) และควรพิจำรณำไปถึงภำคครัวเรื อน/ผู้บริ โภคและพ่อค้ ำแม่ค้ำ
รำยย่อยด้ วย) และคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ำยในกำรให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับแนวทำง/ทำงเลือกต่ำงๆ
ในกำรปรับระบบด้ วย (เป็ นกำรตอกย ้ำควำมสำคัญของข้ อ 4.1.3)
4.2 เป้ าหมายการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและนา้ ตาลทรายของไทย
โจทย์ใหญ่ที่สำคัญข้ อหนึง่ ในปัจจุบนั คือ มีโอกำสมำกที่อตุ สำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย
มีควำมจำเป็ นต้ องปรับโครงสร้ ำงให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO เพื่อแก้ ไขปั ญหำกำรฟ้องของบรำซิล
เพรำะถ้ ำ ไทยยัง คงยื อ้ ไม่ ย อมปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกับ กติ ก ำของ WTO จริ ง ๆ แล้ ว บรำซิ ล ก็ จ ะสำมำรถ
ดำเนินกำรฟ้องร้ องอย่ำงเป็ นทำงกำรโดยกำรนำเรื่ องเข้ ำสู่คณะผู้ตดั สิน (Panel) และมีโอกำสมำกที่คณะนี ้
จะตัดสินให้ ไทยแพ้ และกำหนดให้ ไทยปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยให้ สอดคล้ องกับ
กติกำของ WTO ดังเช่นที่สหภำพยุโรป (EU) เคยถูกตัดสินให้ แพ้ คดีที่ร่วมกันฟ้องโดย บรำซิล ออสเตรเลีย
และไทย มำแล้ ว
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อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยกำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยให้ สอดคล้ องกับ
กติกำของ WTO ยังต้ องคำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอื่ นๆ ใน
อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย ซึ่งก็สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี เมื ่อ 11 ตุลาคม 2559 ที ่
กาหนดให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการ
ค้าภายใต้องค์ การการค้าโลก (WTO) โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่ วยงานที ่เกี ่ยวข้องกาหนด
มาตรการป้องกัน แก้ไข หรื อเยี ยวยาผลกระทบที ่อาจเกิ ดขึ้นแก่ชาวไร่ อ้อย โรงงานน้าตาล ผูบ้ ริ โภค รวมทัง้
กิ จการอืน่ ทีอ่ าจได้รับผลกระทบด้วย
ในเรื่ องนี ้ มีประเด็นที่สำคัญประกำรหนึง่ ที่จะต้ องตระหนักคือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทรายให้สอดคล้องกับกติ กาของ WTO น่ าจะมี ผลกระทบด้านลบต่ อรายได้ของระบบและ
เกษตรกร เพรำะในกรณีที่รำคำในประเทศถูกปล่อยให้ ลอยตัวจริงๆ ก็จะทำให้ สว่ นต่ำงของรำคำขำยส่งใน
ประเทศที่เคยตังไว้
้ สูงกว่ำรำคำส่งออกมำเกื อบตลอดช่วง 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำจะหำยไป ซึ่งถ้ ำไม่มี
ควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนอื่น มำหักล้ ำง ควำมเปลี่ยนแปลงในส่วนนี ก้ ็ ย่อมจะส่งผลให้ รำคำอ้ อยที่
เกษตรกรได้ รับลดต่ำลง
ในแง่นี ้ กำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยทังระบบจึ
้
งมีควำมจำเป็ นต่อ
ควำมอยู่รอดและกำรเติบโตของอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย เพรำะถ้ ำเปลี่ยนเพียงแค่ส่วนที่ผิดกติกำ
WTO อย่ำงชัดเจน (คือกำรตังรำคำในประเทศให้
้
สงู แล้ วนำมำอุดหนุนกำรส่งออก ซึง่ ถูกส่งออกในปริมำณที่
มำกเกินไปด้ วย เพรำะรำคำในประเทศแพงเกินไป) ก็อำจทำให้ รำยรับของเกษตรกรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ซึ่งถ้ ำรำคำอยู่ในระดับต่ำ 2-3 ปี ขึ ้นไป ก็น่ำจะทำให้ เกษตรกรจำนวนมำกเลิกปลูกอ้ อย ซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อ
ทังกั
้ บอุตสำหกรรมนี ้และต่อประเทศในระยะยำว234
เป้ำหมำยที่สำคัญของกำรปรับ โครงสร้ ำงระบบ/กติกำของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของ
ไทยครัง้ นี ้ จึ งเป็ นการหาจุดสมดุลใหม่ (new equilibrium) ของอุตสาหกรรมนี ้ ที ่จะต้องปรับทัง้ ระบบให้
สามารถรับมื อกับสถานการณ์ใหม่ ที น่ อกจากจะต้องมี ระบบที ่สอดคล้องกับกติ กาขององค์ การการค้ าโลก
(WTO) แล้ว ก็จะต้องมี แรงจูงใจมากพอที ่จะทาให้ชาวไร่ อ้อยส่วนใหญ่ยงั คงสนใจที ่จะปลูกอ้อยต่อไป ซึ่ ง

234

นอกจำกนี ้ กำรลดกำรปลูกอ้ อยแล้ วหันไปปลูกพืชอื่นมำกขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญก็อำจมีผลไปกดดันรำคำสินค้ ำเกษตร
ชนิดอื่นๆ ในอนำคตด้ วย
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คงจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื ่อ ราคาอ้อยไม่ ตกต่ าลงมาก (โดยเฉพาะเมื ่อเที ยบกับพื ช อื ่น) และมี เสถี ยรภาพ
พอสมควร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับอ้ อย ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วกำรปลูกแต่ละครัง้ จะเก็บเกี่ยวได้ อย่ำงน้ อย 23 ปี ) ซึ่งโจทย์นี ้จะเป็ นโจทย์หลักของโครงกำรวิจยั นี ท้ ี่จะลงไปถึงรำยละเอียดในปี ที่ 2 แต่ทงนี
ั ้ ้ คณะผู้วิจยั
จะฉำยให้ เห็นภำพใหญ่/ภำพรวมของโจทย์และประเด็นที่ควรต้ องนำมำพิจำรณำไว้ ในหัวข้ อถัดไป (4.3)
4.3 โจทย์ หลักสาหรับการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและนา้ ตาลทรายของไทย
โจทย์หลักที่กำรปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยครัง้ นี ้จะต้ องตอบมี 3 ข้ อ
ใหญ่ๆ คือ
⦁ อะไรบ้ ำงที่จำเป็ นต้ องแก้ ให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO
⦁ รัฐจะยังคงมีบทบำทแค่ไหนในกำรแทรกแซงอุตสำหกรรมนี ้
⦁ ทำอย่ำงไรให้ เกษตรกรไม่ได้ ผลกระทบทำงลบมำก หรื ออี กนัยหนึ่ง ราคาอ้อยไม่ตกต่าลงมาก
(โดยเฉพาะเมื ่อเทียบกับพืชอืน่ ) และมี เสถียรภาพพอสมควร
ก. อะไรบ้ างที่จาเป็ นต้ องแก้ ให้ สอดคล้ องกับกติกาของ WTO
ประเด็นหลักที่ถือได้ ว่ำเป็ น “หัวใจ” ของกำรฟ้องของบรำซิล (และถื อเป็ น ข้ อห้ ามหลักส ำหรั บ
กำรค้ ำระหว่ำงประเทศ) ก็คือการอุดหนุนการส่งออก (export subsidy) ซึ่ งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ของไทยถูกกล่าวหาว่ามี การอุดหนุนไขว้ (cross subsidy) โดยการกาหนดราคาน้าตาลในประเทศที ่สูงกว่า
ราคาส่งออก ซึง่ ส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ต้องแก้ ไขอย่ำงไม่มีทำงเลี่ยง ทังนี
้ ้ประเทศไทยไม่มีสิทธิ์อดุ หนุนกำรส่งออก
เลย เพรำะเรำได้ ให้ สตั ยำบันไว้ ตงแต่
ั ้ กำรเจรจำในรอบอุรุกวัยของ GATT ว่ำประเทศไทยไม่มีกำรอุดหนุน
กำรส่งออกสินค้ ำเกษตร ทำให้ ไม่สำมำรถใช้ มำตรกำรนี ต้ งแต่
ั ้ เมื่อปี 2538235 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีของ

ถึงแม้ ว่ำในปั จจุบนั ประเทศที่ยำกจน (least-developed nations) บำงประเทศอำจยังมีสิทธิ์ อุดหนุนกำรส่งออกตำม
เงื่อนไขที่ประเทศนันๆ
้ ได้ ลงสัตยำบันเอำไว้ แต่ก็ถึงสิ ้นปี 2561 เท่ำนัน้ At the WTO's Tenth Ministerial Conference,
which was held in Nairobi, Kenya from 15 to 19 December 2015, the WTO member states agreed to eliminate
export subsidies for agricultural products; least- developed nations have until the end of 2018 to eliminate
235
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น ้ำตำลนัน้ ไทยใช้ ระบบนี ้มำตังแต่
้ ก่อนหน้ ำนัน้ (2525) โดยอำจไม่ได้ ตระหนักว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็ นกำร
อุดหนุนกำรส่งออก (เพรำะปกติไม่ได้ ใช้ เงินจำกภำครัฐโดยตรง แต่มำจำกกำรที่รัฐกำหนดรำคำน ้ำตำลใน
ประเทศให้ สงู กว่ำรำคำส่งออก)
ประเด็น ถัดมำที่ อาจจะขัดกับ ข้ อ ห้ ำมของ WTO ก็ คือกำรอุดหนุนภำยในประเทศ (Domestic
Subsidy) ในส่วนที่บิดเบือนตลำด หรื อรำยกำรในกล่องสีส้ม (Amber Box) ซึ่งแม้ ว่ำ WTO จะอนุญำตให้
รัฐบำลอุดหนุนสิ นค้าเกษตรภายในประเทศรวมทุกชนิดได้ จำนวนหนึง่ แต่ก็ต้องเป็ นไปตำมพันธะสัญญำที่
ไทยมีกบั WTO ตำมที่ไทยได้ ให้ สตั ยำบันไว้ ตงแต่
ั ้ กำรเจรจำในรอบอุรุกวัยของ GATT ซึง่ ในปัจจุบนั นัน้ ไทย
ยังสำมำรถอุดหนุนสินค้ ำเกษตรภำยในประเทศในส่วนที่ถือเป็ นกำรบิดเบือนตลำดภำยในประเทศ (รำยกำร
ใน Amber Box) สำหรับสินค้ ำเกษตรทังหมด
้
(Aggregate Measures of Support, AMS) รวมกันไม่เกินปี
ละ 19,028 ล้ ำนบำท และอำจอุดหนุนเล็กน้ อย (de minimis) ที่ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำสินค้ ำเกษตร
รำยชนิด236
เนื่องจำกยอดกำรอุดหนุนภำยในประเทศที่ถือว่ำบิดเบือนตลำด เป็ นยอดรวมกำรอุดหนุนสินค้ ำ
เกษตรทุกประเภทรวมกัน ดังนัน้ ในกรณีที่ไทยอุดหนุนสินค้ ำเกษตรอื่นๆ ด้ วยนัน้ กำรอุดหนุนอ้ อย/น ้ำตำล
แม้ ในปริมำณไม่มำก ก็อำจมีผลทำให้ ยอดรวมกำรอุดหนุนที่บิดเบือนตลำด (AMS) สูงกว่ำยอดรวมที่ไทยมี
สิทธิ์อดุ หนุน ดังนันกำรปฏิ
้
บตั ติ ำมเงื่อนไขในส่วนนี ้ จึงต้ องอำศัยกำรประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงระมัดระวัง และมีนยั ที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ จำนวนเงินที่ รัฐบำลอุดหนุนพืชผลแต่ละ
ชนิดจะมีได้ จำกัดมำก ตัวอย่ำงเช่น ถ้ ำรัฐบำลให้ เงินอุดหนุนอ้ อยในอัตรำ 160 บำทต่อตัน (ซึ่งเป็ นจำนวน
เงินที่คณะรัฐมนตรี เคยอนุมตั ิให้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยกู้เงินมำเพิ่มค่ำอ้ อยให้ ชำวไร่อ้อย) รัฐบำลก็
จะแทบไม่เหลื อเงินสำหรับอุดหนุนพืชผลกำรเกษตรชนิดอื่นเลย (แต่ในทำงปฏิบตั ิ กำรอุดหนุนค่ำอ้ อยใน

agricultural export subsidies (until 1 January 2017 in relation to cotton exports), while developed nations agreed
to eliminate most such subsidies immediately.
236
นอกจำกนี ้ ประเทศต่ำงๆ รวมทังไทย
้ สำมำรถอุดหนุนภำยในประเทศในประเภทที่ถือว่ำไม่บิดเบือนตลำด (รำยกำรใน
กล่องสีเขียว หรื อ Green Box) ซึง่ จะไม่ถกู นำมำคิดรวมใน AMS และในประเทศพัฒนำแล้ วบำงประเทศยังคงกำรอุดหนุน
ตำมรำยกำรในกล่องสีฟำ้ (Blue Box) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกำรจ่ำยเงินชดเชยที่มีเงื่อนไขให้ ต้องลดกำรผลิตลงด้ วย อย่ำงไรก็
ตำม ถ้ ำมีกำรอุดหนุนใดๆ ที่ประเทศคู่แข่งพิสจู น์ได้ ว่ำก่อควำมเสียหำยให้ เขำ ก็จะสำมำรถเรี ยกร้ องหรื อฟ้องให้ หยุดกำร
อุดหนุนได้ เสมอ
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ลักษณะนี ้ก็ไม่สำมำรถทำได้ อีกต่อไปแล้ วด้ วย เพรำะถึงแม้ ว่ำจะเป็ นกำรอุดหนุนภำยในประเทศ แต่ก็ อำจ
เข้ ำข่ำยกำรอุดหนุนกำรส่งออกในลักษณะของกำรอุดหนุนไขว้ (cross subsidy) ที่บรำซิลกำลังกล่ำวหำ
ไทยอยู)่
ข. รัฐจะยังคงมีบทบาทอะไรบ้ างในการแทรกแซงอุตสาหกรรมนี ้
นอกจำกนี ย้ ัง มี ป ระเด็ น ที บ รำซิ ล กล่ ำ วหำไทยที่ ใ ช้ ร ะบบที่ รั ฐ บำลเข้ ำมำแทรกแซง/จั ด กำร
อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำย อย่ำงไรก็ตำม WTO ไม่ได้ ห้ำมกำรแทรกแซงของรัฐโดยตรง ซึ่ง ถ้ ำไทย
สำมำรถพิสจู น์ให้ เห็นว่ำกำรแทรกแซงของรัฐที่จะมีตอ่ ไปทำเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น ในด้ ำนควำมร่วมมือ
โดยไม่ได้ มีขึ ้นเพื่อที่จะอุดหนุนกำรส่งออกหรื อ กำรอุดหนุนภำยในประเทศในประเภท/ระดับที่ขดั กับกติกำ
ของ WTO และทำให้ เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมกับประเทศคู่แข่งอื่นแล้ ว ไทยก็ยังควรสำมำรถรักษำ
ระบบที่มีกำรแทรกแซงของรัฐเอำไว้ ตอ่ ไป
มำตรกำรหนึ่งที่อำจช่วยนำมำสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำ กับประเทศคูแ่ ข่งว่ำ กำรแทรกแซงและบทบำท
ของรัฐในส่วนนี ้ไม่ได้ เป็ นควำมพยำยำมของรัฐที่จะมำอุดหนุน อำจทำโดยกำรอนุญำตให้ นำเข้ ำน ้ำตำลจำก
ต่ำงประเทศได้ โดยเสรี
ค. ทาอย่ างไรให้ เกษตรกรไม่ ได้ ผลกระทบทางลบมาก หรื ออีกนัยหนึ่ง ราคาอ้ อยไม่ ตกต่าลง
มาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพืชอื่น) และมีเสถียรภาพพอสมควร
โจทย์ข้อนี ้เป็ นโจทย์สำคัญที่สดุ ที่จะตัดสินอนำคตของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย
ว่ำจะสำมำรถปรับตัว โดยกำรปรับระบบ (โครงสร้ ำงและกติกำ) ของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของ
ไทยให้ เข้ ำสูจ่ ุดสมดุลใหม่ (new equilibrium) ทีท่ าให้อตุ สาหกรรมนี ส้ ามารถปรับตัวและเติ บโต (หรื ออย่าง
น้อยเดิ นหน้าต่อไป) ภายใต้สถานการณ์ ใหม่ ที่ต้องมี ระบบที ่สอดคล้องกับกติ กาขององค์ การการค้าโลก
(WTO) ได้หรื อไม่ ซึ่ งแม้ว่าการพัฒนาประสิทธิภำพของทุกฝ่ ำยย่อมจะเป็ นสิ่งที่จำเป็ น แต่กุญแจสำคัญ
ที่สดุ ที่จะทำให้ อตุ สำหกรรมนี ้สำมำรถเติบโตหรื อรักษำสถำนภำพเดิมอยู่ได้ ก็จะยังอยู่ที่ต้องมี แรงจูงใจมาก
พอที ่จะทาให้ชาวไร่ อ้อยส่วนใหญ่ ยงั คงสนใจที ่จะปลูกอ้อยต่อไป ซึ่ งคงจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื ่อราคาอ้อยไม่
ตกต่าลงอย่างมี นยั สาคัญมาก (โดยเฉพาะเมื ่อเทียบกับพืชอืน่ ) และมี เสถียรภาพพอสมควร ไ ม่ เ ช่ น นั ้น
แล้ ว เกษตรกรก็จะปรับตัวโดยลดกำรปลูกอ้ อย/เปลี่ยนไปทำอำชีพอื่นมำกขึ ้น
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ในสถำนกำรณ์เช่นนี ้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องปรั บระบบเพื่ อให้ ชดเชยไม่ ให้ ราคาอ้ อยและ
รายได้ ข องเกษตรไม่ ล ดลงอย่ า งมี นั ยส าคั ญ 237 ซึ่ง สมมุติฐ ำนของผู้วิ จัย ก็ คื อ ระบบที่ เ ป็ นอยู่ ใน
ปั จจุบันน่ าจะยังมีศักยภาพเหลือพอที่จะปรั บตัวตามแนวทางนี้ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั หลักได้ เคยดำเนิน กำร
ศึก ษำวิ จัย ในอดี ต ที่ ไ ด้ พิ จ ำรณำแนวทำงที่ ใกล้ เ คี ย งกัน มำแล้ ว 238 ซึ่ง เป็ น กำรศึก ษำที่ มี เ ป้ำ หมำยเพื่ อ
เตรี ยมกำรเปิ ดเสรี รับ AEC โดยมีข้อเสนอกำรคำนวณรำคำอ้ อยใหม่ ที่รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศลอยตัว
(พร้ อมกับยกเลิกเงินอุดหนุนไขว้ ที่เก็บจำกผู้บริ โภค 239) ซึ่งเป็ นสถำนกำรณ์ ทำนองเดียวกับที่ระบบใหม่
จะต้ องทำเพื่อแก้ ปัญหำกำรถูกฟ้องร้ อง ทังนี
้ ้ ข้ อเสนอในบทนี ้จะปรับปรุงแนวทำงที่ใช้ ในกำรศึกษำดังกล่ำว
และกำรศึกษำในช่วงต่อไปจะพัฒนำข้ อเสนอแนะให้ สอดคล้ องกับกำรปรับตัวที่ ควรจะเป็ นจำกกำรเจรจำ
หรื อฟ้องร้ องครัง้ นี ้ รวมทังศึ
้ กษำเพิ่มเติมจำกข้ อมูล/สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
สำเหตุหลักที่ระบบที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ยังมีศกั ยภำพที่พอจะสำมำรถปรับ ตัวได้ พอสมควร ก็เพรำะ
ในช่วงสำมทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำนัน้ ประเทศไทยได้ ใช้ ระบบที่รัฐเข้ ำมำจัดกำรอุตสำหกรรมนี ้มำโดยตลอด
โดยออกกฎหมำยมำจำกัดกำรแข่ง ขัน ทำให้ ระบบ/กติกำกำรซื อ้ ขำยอ้ อยมี ควำมเปลี่ยนแปลงไปเพี ยง
เล็กน้ อยในช่วงสำมสิบกว่ำปี ทังที
้ ่ในควำมเป็ นจริงอุตสำหกรรมอ้ อย-น ้ำตำล-เอทำนอล-ผลิตภัณฑ์อื่นจำก
อ้ อยได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือโรงงำนน ้ำตำลของไทยมีเสถียรภำพเป็ นอย่ำงสูง โดยทุก
โรงงำนสำมำรถดำเนินกิจกำรไปได้ ภำยใต้ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก ซึ่งมีควำมหวือหวำ
มำกกว่ำสินค้ ำเกษตรโดยส่วนใหญ่ และสำมำรถผ่ำนวิกฤติต่ำงๆ มำได้ รวมทังเติ
้ บโตได้ ดีกว่ำโรงงำนใน
ประเทศคูแ่ ข่งที่สำคัญที่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สง่ ออกอันดับหนึง่ อย่ำงสหภำพยุโรปและบรำซิล ซึง่ เสถียรภำพที่
ระบบของไทยสร้ ำงขึ ้นนัน้ นอกจำกจะทำให้ โรงงำนน ้ำตำลของไทยได้ ขยำยกำลังกำรผลิตถึงประมำณสำม
เท่ำตัวแล้ ว ยังเกิดอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลำยชนิด ทังในปั
้ จจุบนั (เช่น เอทำนอล ไฟฟ้ำ ไอน ้ำ
ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด/MDF กระดำษและภำชนะ) และที่มีแนวโน้ มจะขยำยต่อไปในอนำคต (เช่น ไบโอพลำสติก)
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หรื อถ้ ำจะหวังให้ มีกำรลงทุนปลูกอ้ อยเพิ่มตำมแผนยุทธศำสตร์ ของ สอน. หรื อตำมแผนกำรสร้ ำง/ขยำยโรงงำนต่ำงๆ ที่
โรงงำนกลุม่ ต่ำงๆ ได้ ขออนุญำตไว้ ก่อนหน้ ำนี ้ รำคำอ้ อยอาจต้องเพิ่ มขึ้นเสียด้วยซ้ า
238
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ (2555) โครงกำรวิจยั “การศึกษาเพื่อปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน้าตาล
ของไทย” ที่มลู นิธิสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ทำให้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยในระหว่ำงปี 255456 ซึง่ งำนวิ จยั ดังกล่าวได้รบั รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจาปี 2557 จากสภาวิ จยั แห่งชาติ ด้วย
239
รวมทังเงิ
้ น 5 บำท/กก. ที่เรี ยกเก็บจำกน ้ำตำลทรำยที่ขำยภำยในประเทศในช่วง 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
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ซึ่งที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่ผลิตขึ ้นในบริ ษัทลูกที่มกั มีกำรแยกควำมเป็ นเจ้ ำของออกจำกกัน และ
ไม่ได้ แบ่งผลประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี ้เข้ ำมำคิดรำคำอ้ อย แต่ถึงกระนันก็
้ ตำม โรงงำนน ้ำตำลของ
ไทยทุกโรงก็สำมำรถฝ่ ำวิกฤติตำ่ งๆ มำได้ (ถึงแม้ ว่ำอำจเคยมีปัญหำหนี ้/สภำพคล่องอยู่บ้ำง240) แต่ก็มีกำร
ขยำยตัวและขอใบอนุญำตย้ ำย/ขยำยโรงงำนกันเป็ นจ ำนวนมำกจนมี กำลัง กำรผลิตสูง ถึง 3-4 เท่ำตัว
ของเดิมแล้ ว หลำยโรงงำนก็ยังอยู่ในวิสยั ที่สำมำรถจ่ำยค่ำอ้ อยมำกกว่ำรำคำประกำศที่เป็ นทำงกำรได้
(ถึงแม้ ว่ำในหลำยกรณีไม่ได้ จ่ำยเพิ่มให้ กบั อ้ อยทุกตันก็ตำม) นอกจำกนี ้ เรำก็ ยงั เห็นปั ญหำประสิทธิภำพที่
สำมำรถปรับปรุ งได้ เช่นระบบคิวอ้ อยที่ถ้ำปรับปรุ งระบบแรงจูงใจและโลจิสติคส์ ดีๆ241 ก็ จะสำมำรถลด
ต้ นทุนค่ำขนส่ง/รอคิว และเพิ่มคุณภำพ (โดยเฉพำะควำมหวำน) ของอ้ อยที่เข้ ำสูโ่ รงงำนได้ อีกด้ วย
กำรปรับโครงสร้ ำงในแบบที่ควรจะเป็ น คณะผู้วิจยั จะเสนอให้ ปรับสูตรกำรกำหนดรำคำอ้ อยให้
สะท้ อนกับควำมเปลี่ยนแปลงใน 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ซึ่งอ้ อยสำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ในหลำยด้ ำนมำก
ขึ ้นด้ วย (ในขณะที่กำรคำนวณรำคำอ้ อยที่ผ่ำนมำจนถึงปั จจุบนั ยังคงใช้ สูตรเดิมที่เกิดในยุคที่ไทยยังผลิต
น ้ำตำลทรำยดิบในสัดส่วนที่สงู และโมลำสยังไม่ได้ มีควำมสำคัญมำกเหมือนในปัจจุบนั )
ในแง่ นี ้ กำรปรั บโครงสร้ ำงทัง้ ระบบจึง มีควำมจำเป็ นต่อควำมอยู่รอดและเติบโตของอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำยของไทย เพรำะถ้ ำเปลี่ยนแค่ส่วนที่ผิดกติกำ WTO อย่ำงชัดเจน (คือกำรตังรำคำในประเทศให้
้
สูงแล้ วนำมำอุดหนุนกำรส่งออก ซึ่งถูกส่งออกในปริ มำณที่มำกเกินไปด้ วย เพรำะรำคำในประเทศแพง
เกินไป) ก็อำจทำให้ รำยรับของเกษตรกรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และทำให้ เกษตรกรจำนวนมำกจะทิ ้งกำร
ปลูกอ้ อย ซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อทังกั
้ บอุตสำหกรรมนี ้และต่อประเทศในระยะยำว (ทังนี
้ ้ กำรลดกำรปลูกอ้ อย
แล้ วหันไปปลูกพืชอื่นมำกขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญก็อำจมีผลไปกดดันรำคำสินค้ ำเกษตรชนิดอื่นๆ ในอนำคต
ด้ วย) ซึ่งกำรดำเนินกำรในแนวนี ้น่ำจะสำมำรถช่วยป้องกันควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกกำรที่รัฐบำล
จะปรับตำมข้ อเรี ยกร้ องของบรำซิลในทุกด้ ำน แต่ถ้ำไม่ได้ มีกำรปรับส่วนอื่นตำมไปด้ วยมำกพอ ก็อำจส่งผล
ทำให้ รำคำอ้ อยทังตกต
้ ่ำลงและ/หรื อไร้ เสถียรภำพอีกด้ วย

240

และอำจมีกำรเปลีย่ นมือผู้ถือหุ้นหลักในบำงกรณี
241
ที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งกำรแย่งอ้ อยเกิดจำกแรงจูงใจในกำรแย่งโควตำ ก. ซึ่งในที่สดุ แล้ วจะจัดสรรให้ ตำมข้ อมูลกำรผลิต
จริ งเมื่อปิ ดหีบแล้ ว
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อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับโครงสร้ ำงระบบ กติกำกำรซื ้อขำยและกำหนดรำคำอ้ อย ที่ใช้ ประโยชน์จำก
ควำมรู้ และข้ อเสนอจำกงำนวิจัย นี น้ ่ำ จะสำมำรถช่วยแก้ /บรรเทำปั ญหำนี ล้ งได้ ซึ่ง ในหัวข้ อต่อไปของ
คณะผู้วิจยั จะเสนอแนวคิดในกำรคิดรำคำอ้ อยใหม่ตำมกติกำที่มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำระบบเดิม (ที่ผกู กับ
ผลิตภัณฑ์หลักเมื่อ 35 ปี ก่อน คือน ้ำตำลทรำยดิบ) ซึง่ เมื่อเกิดขึ ้นมำแล้ วกลำยมำเป็ นระบบที่แข็งตัว (rigid)
ที่ไม่สำมำรถปรับตัวตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นจำนวนมำกในสำมทศวรรษที่
ผ่ำนมำ แต่ไม่ได้ ถกู นำเข้ ำไปคิดคำนวณรำคำอ้ อย ทำให้ ชำวไร่อ้อยไม่ได้ รับประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์ เหล่ำนี ้
เหมือนกับเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นอีกหลำยชนิด
4.4 ลักษณะของกติกาที่พึงประสงค์ ในการกาหนดราคาอ้ อย
โดยธรรมชำติของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทย (ซึ่งส่วนใหญ่ชำวไร่ และโรงงำนไม่ใช่คน
กลุ่มเดียวกัน) นัน้ ในส่วนของตลำดน ้ำตำลเป็ นตลำดที่มีผ้ ผู ลิตน้ อยรำย (Oligopoly) ในขณะที่ตลำดอ้ อย
ในแต่ละพื ้นที่ (ซึ่งมีแต่ละโรงงำนเป็ นศูนย์กลำง) มีลกั ษณะคล้ ำยกับตลำดที่มีกำรผูกขำดทังจำกฝ่
้
ำยผู้ซือ้
(ที่เป็ นโรงงำนเดียว) และผู้ขำย (ที่แม้ ว่ำจะมีจำนวนมำก แต่ก็มักจะสำมำรถรวมตัวกันเป็ นองค์กรหลัก
องค์กรเดียว) หรื อที่มีศพั ท์เรี ยกในทำงเศรษฐศำสตร์ ว่ำ Bilateral Monopoly ซึ่งเป็ นตลำดที่ถ้ำปล่อยให้
ทำงำนเองแล้ ว ผลลัพธ์ก็มกั จะขึ ้นกับกำรเจรจำต่อรองของสองฝ่ ำยที่มีอำนำจกำรต่อรองสูงทังคู
้ ่ (เพรำะแต่
ละฝ่ ำยต้ องพึ่งพำอีกฝ่ ำยหนึ่ง) ซึ่งทำนำยผลได้ ยำก และทังสองฝ่
้
ำยอำจมีต้นทุนกำรต่อรองที่สงู มำก ทำให้
โดยทัว่ ไปแล้ ว กำรแทรกแซงของรัฐมีโอกำสที่จะสร้ ำงระบบที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำและช่วยลดปั ญหำ
และต้ นทุนในกำรเจรจำระหว่ำงฝ่ ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องลงได้ พอสมควร
ชุดข้ อเสนอของคณะผู้วิจยั ก็ยงั คงอยู่บนพื ้นฐำนของระบบที่รัฐเข้ ำมำแทรกแซงในด้ ำนที่จำเป็ น
โดยเข้ ำมำกำหนดกติกำต่ำงๆ ของระบบ ซึง่ คณะผู้วิจยั เสนอว่ำนอกจำกกติกำที่มีควรเป็ นกติกำที่มีควำม
สอดคล้ องกับ WTO (ไม่มีกำรอุดหนุนกำรส่งออก/อุดหนุนไขว้ และหลีกเลี่ยงกำรอุดหนุนรำคำโดยรัฐ) แล้ ว
ยังควรมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์สำมข้ อดังต่อไปนี ้คือ
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ก. เป็ นกติกาที่สะท้ อน (หรื อสอดคล้ องกับ) คุณสมบัติท่ดี ีของตลาดที่มีการแข่ งขันให้ มาก
ที่สุด และสามารถปรั บตัวตามตลาดได้
ตัวอย่ำงกำรทำงำนของตลำดที่มีกำรแข่งขัน
⦁ เมื่อผู้ผลิตรำยใดปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ก็จะได้ รับประโยชน์จำกกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ในระยะสัน้ (แต่ไม่ใช่ได้ ทงหมดตลอดไป)
ั้
⦁ ในระยะยำวนัน้ ถ้ ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพมีผลทำให้ มีควำมต้ องกำรวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น ผู้ผลิต
วัตถุดบิ ก็ได้ ประโยชน์ตำมไปด้ วย
⦁ เมื่อมีควำมต้ องกำรวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น (ไม่วำ่ จะจำกกิจกำรเดิม หรื อกิจกำรอื่น และไม่ได้ ขึ ้นกับ ว่ำ
กิจกำรเหล่ำนันจะมี
้ ควำมเกี่ยวข้ องกันหรื อไม่) ก็จะทำให้ รำคำวัตถุดบิ สูงขึ ้น ตัวอย่ำงเช่น
o ถ้ ำมีควำมต้ องกำรโมลำสไปทำเอทำนอลเพิ่มขึ ้น รำคำโมลำสก็จะเพิ่มขึ ้น รำคำอ้ อยก็
ควรจะต้ องเพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย
o ถ้ ำกำลังกำรผลิตของโรงงำนในพื ้นที่เพิ่มขึ ้นเร็วกว่ำอ้ อย รำคำอ้ อยก็จะเพิ่มขึ ้น
⦁ เมื่อผลิตภัณฑ์ใดที่ทำจำกวัตถุดิบนัน้ (ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อเก่ำ
และไม่ว่ำกิจกำรที่ใช้ วตั ถุดิบนันจะมี
้
ควำมเกี่ยวข้ องกันหรื อไม่) มีรำคำสูงขึ ้น ก็จะทำให้ รำคำ
วัตถุดบิ สูงขึ ้นตำมไปด้ วย
o กำรที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จำกโมลำส ชำนอ้ อย ฟิ ลเตอร์ เค๊ ก ควรส่งผลถึงรำคำอ้ อยด้ วย
⦁ รำคำสินค้ ำในตลำดแข่งขันจะเชื่อมโยงกับรำคำในต่ำงประเทศ (หรื อในตลำดโลก) แม้ ว่ำจะมี
ควำมแตกต่ำงอยู่บ้ำงที่ เ กิ ดจำกอุปสรรคในกำรนำเข้ ำและส่ง ออก (รวมถึง ระยะทำงและ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขนส่ง)
o รำคำสินค้ ำนำเข้ ำ = รำคำตลำดโลก+ค่ำขนส่ง+ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นในกำรนำเข้ ำ+ค่ำ
กำรตลำดในประเทศ
o รำคำสินค้ ำส่งออก = รำคำตลำดโลก-ค่ำขนส่ง-ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นในกำรส่งออก+ค่ำ
กำรตลำดในประเทศ
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กำรกำหนดรำคำที่ไม่คำนึงถึงข้ อนี ้ ก็จะสร้ ำงปั ญหำตำมมำได้ หลำยประกำร เช่น น ้ำตำล
หำยไปจำกตลำด น ้ำตำลหรื ออ้ อยจำกต่ำงประเทศเข้ ำมำตีตลำดได้ ทังๆ
้ ที่ไม่ได้ มีควำมได้ เปรี ยบ
ในกรณีที่มีกำรแข่งขันกันจริงๆ หรื ออำจเสี่ยงกับกำรถูกฟ้องจำกประเทศคูแ่ ข่ง
นัยที ่สาคัญประการหนึ่งจากหลักการในส่วนนี ้ก็ คือ ถ้าตลาดมี การแข่งขัน เมื ่อมี ผลิ ตภัณฑ์ ใหม่
หรื อมี ผลิ ตภัณฑ์ ใดๆ ก็ ตามที ่มาจากอ้อยมี ราคาสูงขึ้ น ก็ จะส่ งผลให้ราคาอ้อยสูงขึ้ นตามไปด้วย แต่ ใน
สภาพความเป็ นจริ ง ผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ที่ได้จากอ้อยไม่ได้ถูกนามาคิ ดร่ วมในการกาหนดราคาอ้อย (รวมถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์ ที่มีอยู่แล้ว แต่มีมูลค่าเพิ่ มขึ้ นในอัตราที ่สูงกว่าอัตราเพิ่ มของราคาน้ าตาล242) ดังนัน้ ในขณะที ่มี
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิ ดขึ้น ถ้าการคานวณราคาอ้อยยังคงอิ งผลิ ตภัณฑ์เดิ มเท่านัน้ สัดส่วนทีเ่ ป็ นส่วนแบ่งของ
ชาวไร่ ออ้ ยก็ควรต้องเพิ่มขึ้นเมื ่อเทียบกับเมื ่อเริ่ มระบบเมื ่อ 30 ปี ก่อน
ข. เป็ นกติกาที่มีส่วนช่ วยแก้ ปัญหาที่เกิดในตลาดแข่ งขัน
⦁ กติกำช่วยรักษำเสถียรภำพของระบบ เพื่อช่วยลดปัญหำที่เกิดจำกควำมผันผวนในระยะสัน้
ของรำคำน ้ำตำล ซึง่ เป็ นสินค้ ำที่รำคำมีควำมผันผวนค่อนข้ ำงสูง
ค. กติกาที่ใช้ ไม่ ซับซ้ อนเกินไป และอ้ างอิงตัวแปรที่วัดได้ ง่าย และเป็ นที่ยอมรั บกันทั่วไป
⦁ เพื่อลดภำระในกำรเจรจำต่อรองและกำรควบคุมให้ เหลือน้ อยลงเท่ำที่จะทำได้
ทังนี
้ ้ นอกจำกจะปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยให้ สอดคล้ องกับกติกำของ
WTO แล้ ว กำรปรับกติกำกำรคิดรำคำอ้ อยให้ สำมำรถปรับตำมตลำดได้ มำกขึ ้น น่ำจะช่วยให้ ระบบปรับตัว
ได้ ง่ำยและเร็วขึ ้น
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ซึง่ น่ำจะเป็ นจริ งสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่แต่เดิมมีรำคำต่ำหรื อแทบไม่มีรำคำเลย
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บทที่ 5
สรุ ปและข้ อพิจารณา
5.1 ความเป็ นมา และสถานการณ์ ปัจจุบัน
ในเดือนเมษำยน 2559 รัฐบำลบรำซิลได้ เริ่มดำเนินกำรตำมขันตอนแรกของกระบวนกำรจั
้
ดกำรข้ อ
พิพำท (Dispute and Settlement) ขององค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) โดยยื่นขอหำรื อกับรัฐบำลไทยเรื่ องกำร
อุด หนุน น ำ้ ตำลของไทย (“Thailand – Subsidies Concerning Sugar (DS507)”) ซึ่ ง ตำมกติ ก ำของ
องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) นัน้ ในกรณี ที่ กำรหำรื อไม่ไ ด้ ข้อยุติที่บรำซิ ลพอใจ บรำซิ ล ก็ สำมำรถขอให้
องค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) ตังคณะผู
้
้ พิจำรณำ (Panel) มำตัดสินคดี หรื ออีกนัยหนึ่ง ก็คือเป็ นกำรฟ้องร้ อง
ประเทศไทยในคดีนี ้ต่อองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) อย่ำงเต็มรูป
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในช่ ว งสองปี เศษที่ ผ่ำ นมำ บรำซิ ล และไทยได้ เ ข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรเจรจำหำรื อ
(consultation) ซึ่ง ได้ ดำเนินกำรมำจนถึงปั จ จุบัน โดยฝ่ ำยไทยได้ รับปำกที่ จ ะดำเนินกำรแก้ ไขตำมข้ อ
เรี ยกร้ องของบรำซิล และได้ ออกมำตรำ 44 และระเบียบที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมในช่วงต้ นปี นี ้ รวมทังก
้ ำลังยก
ร่ำง พรบ. อ้ อยฯ ฉบับใหม่ มำแทน พรบ. อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ทำให้ ในขณะนี ้บรำซิลตัดสินใจ
ที่จะยังไม่ดำเนินกำรฟ้องในขันตอนต่
้
อไป โดยจะขอรอดูผลกำรดำเนินกำรของทำงฝ่ ำยไทย และ พรบ. อ้ อย
ฯ ฉบับใหม่ (ที่คำดว่ำจะออกมำในปี หน้ ำสำหรับใช้ ในฤดูกำรผลิตปี 2562/63 ซึง่ จะเริ่มหีบอ้ อยในต้ นเดือน
ธันวำคม 2562)243 ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้ บรำซิลก็ยงั มีสิทธิ์และสำมำรถกลับไปฟ้องไทยต่อได้ ทกุ เมื่อ ในกรณีที่เห็น
ว่ำกำรดำเนินกำรของไทยไม่ได้ เป็ นไปตำมที่คณะเจรจำของไทยได้ ตกลงเอำไว้
กำรชะลอกำรฟ้องของบรำซิลอำจทำให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องจำนวนหนึ่งเข้ ำใจไปว่ำปั ญหำนี ้กำลังจะได้ รับ
กำรแก้ ไขให้ ลลุ ว่ งไป แต่ในควำมเป็ นจริ งนัน้ กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำของฝ่ ำยไทยแทบจะไม่ได้ ทำให้ ระบบ
มีควำมเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ ระบบของเรำมีควำมสอดคล้ องกับกติกำองค์กำรกำรค้ ำโลก (WTO) มำกขึ ้นแต่
อย่ำงใด ทังนี
้ ้ แม้ ว่ำไทยจะถูกฟ้องด้ วยข้ อหำกำรอุดหนุนกำรส่งออกและอุดหนุนภำยใน แต่ผ้ ทู ี่ออกแบบ
ระบบปัจจุบนั ก็ยงั หวังที่จะหวังพึง่ กำรอุดหนุนไขว้ จำกตลำดภำยในประเทศต่อไป ดังจะเห็นได้ จำกกำรออก
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หรื ออย่ำงเร็ วก็คงในเดือนพฤศจิกำยน 2562
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ระเบียบที่คล้ ำยกับระบบเดิมที่ให้ ผ้ บู ริโภคอุดหนุนระบบ โดยกำหนดให้ โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ
ต้ องนำส่งส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งในประเทศกับรำคำส่งออกเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย เพื่อที่จะ
นำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของรำยได้ ของระบบในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป244) ทังที
้ ่
ระบบนี ค้ ือสิ่ ง ที่ บรำซิ ล ฟ้องและเรำรั บปำกที่ จ ะแก้ ไ ข นอกจำกนี ้ ระบบปั จ จุบันยัง กำหนดกติก ำที่ ล ด
แรงจูงใจในกำรแข่งขันขำยน ้ำตำลในประเทศอีกด้ วย (เช่น การออกแบบระบบที ่โรงงานมี ความเสี ่ยงที ่จะ
ขาดทุนจากการแข่งขันกันขายน้าตาลในประเทศ แต่จะได้ประโยชน์ จากการอยู่เฉยๆ แล้วรอให้โรงงานอื ่น
ขายแทน)
นอกจำกมำตรกำรที่ระบบนำมำใช้ ในปั จจุบนั ยังเกือบเหมือนเดิม ซึ่งอำจจะยังขัดกับกฎของ WTO
เรื่ องกำรอุดหนุนกำรส่งออก โดยภำครัฐเองก็ยังไม่มีแนวทำงแก้ ไขที่ชัดเจน (นอกจำกหวังว่ำบรำซิลจะ
ยอมรับแนวทำงกำรกำรปรับระบบของเรำ) แล้ ว ปั ญหำใหญ่ที่ตำมมำก็คือ ถึงแม้ ว่ำเรำจะทำแบบที่ทำอยู่
ในปัจจุบนั ต่อไป รำคำอ้ อยก็ยงั จะมีแนวโน้ มที่ลดลงอยู่ดี ทังนี
้ ้ในช่วงปลำยฤดูนี ้คำดว่ำรำคำอ้ อยขันสุ
้ ดท้ ำย
จะต่ำกว่ำรำคำขันต้
้ น และในฤดูกำลผลิตถัดไป (ปี 2561/62) ก็คำดว่ำรำคำอ้ อยน่ำจะตกลงไปอีกอย่ำงมี
นัยสำคัญ (เหลือ 700 บำทเศษต่อตัน ) ในขณะที่กองทุน อ้ อยและนำ้ ตำลทรำยก็ ไม่น่ำจะอยู่ในวิสัยที่จะ
จ่ำยเงินชดเชยหรื อกู้เงินมำชดเชยรำคำอ้ อยได้ อีกต่อไป245
แนวโน้ มรำคำอ้ อยที่ลดต่ำลงในขณะที่ก็คำดกันว่ำปริ มำณผลผลิตในปี หน้ ำก็น่ำจะลดลงจำกปี นี ้
เช่นกัน เป็ นสัญญำณที่ไม่ดีนกั สำหรับอุตสำหกรรมนี ้ ซึง่ ถ้ ำสถำนกำรณ์เป็ นแบบนี ้ต่อไปเพียงไม่กี่ปี โดยไม่
มี ม ำตรกำรรั บมื อที่ เ หมำะสม ก็ อำจจะส่ง ผลลบที่ รุนแรงต่อ อุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำลของไทย ซึ่ง
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ในสินค้ ำทัว่ ไปที่ไม่ได้ มีกำรรวมตัวกันเพื่อตังรำคำเหนื
้
อตลำดนัน้ ปกติจะเกิดกำรแข่งขันที่ในที่สดุ แล้ วรำคำขำยส่งใน
ประเทศจะเท่ำหรื อใกล้ เคียงกับรำคำส่ง ออก กล่ำวคือเป็ นรำคำที่ทำให้ ผ้ ขู ำยได้ รับกำไรสุทธิ ที่ไม่ต่ำงกันระหว่ำงกำรขำย
สินค้ ำนันในตลำดภำยในหรื
้
อส่งออกไปต่ำงประเทศ (หรื ออีกนัยหนึง่ จะแทบไม่มีสว่ นต่ำงเลย)
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แม้ ว่ำในขณะนี ้จะมีระเบียบที่กำหนดให้ โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ องนำส่งส่วนต่ำงของรำคำขำยส่ งใน
ประเทศกับรำคำส่งออกเข้ ำกองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย แต่รำยได้ สว่ นนี ท้ ้ังหมดจะถูกนำไปรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของรำยได้
ของระบบในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนแล้ วเฉลี่ยคืนให้ โรงงำน (ส่วนหนึ่งเพื่อไปจ่ำยค่ำอ้ อยขัน้
สุดท้ ำยในช่วงปลำยฤดู--ถ้ ำมี) กองทุนจึงไม่ได้ มีรำยได้ พิเศษที่สำมำรถนำไปเป็ นหลักทรัพย์ค ้ำประกันกำรกู้เงินมำเพิ่มค่ำ
อ้ อย (แบบที่เคยกู้มำเพิ่มค่ำอ้ อยตันละ 160 บำทในปี ก่อนๆ) เว้ นแต่ในกรณีที่จะต้ องมีกำรเรี ยกเก็บเงินเข้ ำกองทุนเพิ่ม ซึ่ง
ในกรณีนนก็
ั ้ จะทำให้ รำยได้ ของระบบที่นำมำคำนวณค่ำอ้ อยลดลงแทน
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ปั จจุบนั มีมลู ค่ำผลผลิตและกำรส่งออกในแต่ละปี ในระดับแสนล้ ำนบำท และมีเกษตรกรที่เกี่ยวข้ องจำนวน
มำก และเกษตรกรเองก็มีเงินลงทุนในด้ ำนเครื่ องจักรกลที่สงู กว่ำพืชหลักอื่นๆ โดยส่วนใหญ่246

5.2 การปรับระบบอ้ อยและนา้ ตาลทรายของรั ฐบาลไทยเมื่อต้ นปี 2561
กำรปรับระบบของไทยที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ นปี นี ้ ใช้ วิธีออกมำตรำ 44 มำแก้ กฎหมำยเพื่อดึงอำนำจออก
จำกกลไกหลักที่รัฐเคยใช้ ในอดีต (คือคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (กอน.)) ออกไปจำกระบบอ้ อย
และน ้ำตำล ในขณะเดียวกันรัฐบำลก็จะเลิกให้ เงินช่วยเหลือหรื อค ้ำประกันกำรกู้เงินให้ กองทุน ฯ อย่ำงไรก็
ตำม ในเชิงกฎหมำยของ WTO แล้ ว ก็ยงั มีควำมเสี่ยงมำกที่จะถูกตีควำมว่ำระบบที่ใช้ อยูเ่ ป็ นระบบที่ยงั เป็ น
กำรดำเนินกำรโดยรัฐ (ดูกำรอภิปรำยประเด็นนี ้โดยละเอียดในบทที่ 2)
ทังนี
้ ้ ในช่วงกลำงปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ทีมเจรจำของไทยรับปำกว่ำจะปรับระบบอ้ อยและน ้ำตำลของ
ไทยตำมข้ อเรี ยกร้ องทังหมดของบรำซิ
้
ล โดยจะดำเนินกำรให้ ทนั ในปี กำรผลิตนี ้ (2560/61) ซึ่งเป็ นเวลำที่
กระชันมำก
้
แต่รัฐบำลนี ้ก็ได้ แก้ ปัญหำโดยกำรออกมำตรำ 44 มำระงับกำรใช้ มำตรำ 17 (18) ของ พรบ.
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ทำให้ สำมำรถดำเนินกำรปรับระบบได้ ในขณะที่ยงั ไม่มีกำรแก้ ไข พรบ.
อ้ อยและน ้ำตำลทรำย (หรื อออก พรบ.อ้ อยฯ ฉบับใหม่มำ) และยังออกประกำศและระเบียบอีก 5 ฉบับมำ
กำหนดกติกำที่เปลี่ยนไปจำกระบบเดิมดังต่อไปนี ้คือ
⦁ ยกเลิกกำรกำหนดโควตำ (และกำรขึ ้นงวด) น ้ำตำลที่จำหน่ำยภำยในประเทศ
o ให้ โรงงำนน ้ำตำลสต๊ อกน ้ำตำลทรำยเอำไว้ ในปริ มำณเท่ำกับกำรบริ โภคภำยในประเทศ 1
เดือน
⦁ ให้ สำนักบริหำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) สำรวจรำคำขำยส่งน ้ำตำลภำยในประเทศ
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ในอดีต รวมทังในปี
้
2525 ก่อนที่มีระบบ 70/30 อุตสำหกรรมนี ้เคยประสบปั ญหำจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำล
อย่ำงรุนแรง กำรแทรกแซงของรัฐในปี 2525 ที่ได้ สร้ ำงระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70/30 มีสว่ นช่วยทำให้ อตุ สำหกรรมกลับ
สู่กำรมีเสถียรภำพและเติบโตขึ ้นมำภำยใต้ ระบบที่มีเสถียรภำพสูง ทำให้ ส ำมำรถขยำยตัวเป็ น 3-4 เท่ำตัวในระยะเวลำ
เพียง 3 ทศวรรษ โดยไม่มีโรงงำนล้ มละลำยไปแม้ แต่โรงเดียว ต่ำงจำกในประเทศผู้สง่ ออกอื่นที่ใหญ่กว่ำ (หรื อเคยใหญ่
กว่ำ) ที่มีโรงงำนที่ต้องปิ ดตัวไปเป็ นจำนวนไม่น้อย เช่น บรำซิล และสหภำพยุโรป
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⦁ ให้ บริ ษัทอ้ อยและนำ้ ตำลไทย (อนท.) รำยงำนค่ำเฉลี่ ยรำยเดือนของรำคำนำ้ ตำล #5 ที่ตลำด
ลอนดอนและค่ำไทยพรี เมี่ยมของเดือนนัน้ ให้ กองทุนฯ เพื่อใช้ เป็ นรำคำอ้ ำงอิงของรำคำส่งออก
⦁ ให้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำย กำหนดอัตรำที่โรงงำนน ้ำตำลที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้ อง
นำส่งกองทุนฯ ในแต่ละเดือน เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่สำรวจโดย สบน.)
กับรำคำส่งออกอ้ ำงอิง (ที่รวบรวมและคำนวณโดย อนท.) เพื่อนำมำเป็ นส่วนหนึ่งของรำยได้ ของ
ระบบในกำรคำนวณรำคำอ้ อยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป
o ยกเลิ กกำรเก็ บเงิ นค่ำจ ำหน่ำยนำ้ ตำลภำยในประเทศที่ เคยเก็ บ 5 บำท/กก. (ตัง้ แต่ปี
2551)
อย่ำงไรก็ตำม มีข้อกังขำด้ วยว่ำระบบนี ้จะสำมำรถนำมำใช้ ได้ อย่ำงมีประสิทธิผลในระยะยำวได้
หรื อไม่ ทังนี
้ ้ ระบบนี ้มีควำมเสี่ยงหลักๆ อย่ำงน้ อยสองถึงสำมประกำรต่อไปนี ้คือ
⦁ ในกรณี ที่โรงงำนแข่งกันขำยน ้ำตำลในประเทศมำกขึ ้น ส่วนต่างราคาก็ จะลดลงเรื ่ อยๆ จนอาจ
กลายเป็ นศูนย์ หรื อติ ดลบ (เหมื อนสิ นค้าส่งออกอื ่น) ทาให้เงิ นส่วนต่างที ่ร้อยละ 70 ถูกนามาช่ วย
พยุงราคาอ้อย (ตัง้ แต่ต้นถึงกลางปี ส่วนต่างนี ้ยงั สูงถึง 5.12-6.70 บาท/กก.) ก็จะค่อยๆ ลดลงจน
อาจหายไปในทีส่ ดุ
o แต่ในกรณีที่รำคำขำยส่งภำยในประเทศยังคงสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจนเช่นนี ้ ก็มี
ความเสี ่ยงที ่จะถูกบราซิ ล เห็ น/กล่ าวหาว่ าระบบของเรายังมี การรวมตัวกันฮั้วราคาใน
ลัก ษณะที ่เ ป็ น Cartel ที ่ด าเนิ น การโดยรั ฐ (หรื อ อาศั ย อ านาจรั ฐ ) และอาจกลับ ไปสู่
กระบวนการฟ้องร้องต่อใน WTO หรื อไม่ก็กดดันให้ไทยปรับเปลี ่ยนระบบมากกว่าที ่ทาอยู่
ในปัจจุบนั
⦁ ในกรณีที่รำคำในประเทศยังสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่รำคำ
ส่งออกยังอยูใ่ นระดับต่ำ) ก็อาจเกิ ดการลักลอบขายน้าตาลภายในประเทศมากขึ้นโดยไม่รายงาน/
รายงานไม่ครบ
ข้ อมูลที่คณะผู้วิจยั รวบรวมมำได้ ชี ้ว่ำระบบที ่กาลังใช้ในปัจจุบนั มี โอกาสที ่จะเกิ ดปัญหาในทุกกรณี
ที่กล่ำวมำแล้ ว ทัง้ นี ้ ราคาน้าตาลทรายภายในประเทศตัง้ แต่ช่วงต้นปี ถึงกลางปี มี แนวโน้มลดลงมาอย่าง
ช้าๆ แต่ต่อเนื ่อง โดยเมื่อเริ่ มระบบนี ้ในเดือนมกรำคม 2561 รำคำน ้ำตำลทรำยลดลงจำกเดิมประมำณ 2
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บำท/กก. เหลือ 17 บำท/กก. สำหรับน ้ำตำลทรำยขำว และ 18 บำท/กก. สำหรับน ้ำตำลทรำยขำวบริ สุทธิ์
เมื่อถึงเดือนมิถนุ ำยน รำคำน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำลดลงมำจำกรำคำเดือนมกรำคม 0.40 บำท/กก. ส่วน
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวบริ สทุ ธิ์ก็ลดลงมำ 0.36 บำท/กก. ซึ่งแม้ ว่ำจะไม่มำก แต่ก็อำจเป็ นสัญญำณบอกว่ำ
มำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกมำเพื่อจูงใจไม่ให้ โรงงำนแข่งกันขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ น่ำจะยังได้ รับผลกระทบ
จำกกลไกตลำดมำกขึ ้นเรื่ อยๆ และน่ำจะมีประสิทธิผลน้ อยลงเรื่ อยๆ เมื่อเวลำผ่ำนไป
ข้ อมูลปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศก็ชี ้ให้ เห็นว่ำในช่วงครึ่ งปี ที่รำคำน ้ำตำลลดลงเกือบ
ร้ อยละ 10 นัน้ นอกจำกปริ มำณกำรขำยน ้ำตำลในประเทศในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561 จะไม่ได้ เพิ่มสูงขึ ้น
แล้ ว กลับลดต่ำกว่ำในช่วงเดียวกันของ 2 ปี ทีผ่ำนมำร้ อยละ 6 และต่ำกว่ำของปี ที่ผ่ำนมำในแทบทุกเดือน
(ยกเว้ นเดือนเมษำยน) ทังที
้ ่ในอดีตในช่วงที่รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศถูกควบคุมไว้ ในระดับที่สงู กว่ำปี นี ้
ปริ มำณกำรบริ โภคในประเทศก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ในระหว่ำงปี 2551-60 (ยกเว้ นปี 2556 ที่ลดลงเพียง
3,000 ตันเท่ำนัน)
้ และแม้ วำ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องจะมีคำอธิบำยอื่นด้ วย เช่น กำรที่ไม่มีระบบกำรขึ ้นงวดอำจทำให้ ผ้ ู
ซื ้อไม่จำเป็ นต้ องซื ้อน ้ำตำลไปเก็บ แต่ระยะเวลำเกือบครึ่งปี ก็นำ่ จะนำนพอที่จะลบล้ ำงผลส่วนใหญ่ไปได้
จำกข้ อมูลที่นำเสนอในข้ ำงต้ นของคณะผู้วิจยั จะเห็นได้ ว่ำ ระบบที่กาลังใช้ ในปั จจุบันมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดปั ญหาในทั้งสามกรณี กล่ำวคือ
⦁ ราคาในประเทศมีแนวโน้ มที่ลดลง ซึ่งจะส่ งผลให้ ราคาอ้ อยมีแนวโน้ มลดลงตามไป
ด้ วย – ทำให้ ควำมพยำยำมที่จะใช้ หวังพึง่ กำรอุดหนุนไขว้ (cross subsidy) จำกกำร
รักษำรำคำตลำดภำยในประเทศให้ สงู กว่ำรำคำส่งออก น่ำจะได้ ผลน้ อยลงไปเรื่ อยๆ และ
ถ้ ำไม่กำรปรับระบบใหม่โดยวิธีที่ตำ่ งออกไปจำกเดิม รำคำ (และรำยได้ ) ที่ลดลง ก็จะไม่
สำมำรถจูงใจให้ ชำวไร่ยงั ปลูกอ้ อยมำกเหมือนที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
⦁ แต่ในขณะเดียวกันส่ วนต่ างของราคาภายในและราคาส่ งออกที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันก็
ยังสูงมากพอที่จะถูกจับตามอง/กล่ าวหาว่ าไทยยังคงมีการฮั้วราคาแบบผู้ผูกขาด
อยู่ และในควำมเป็ นจริงนัน้ ระบบปัจจุบนั ก็มีกฎกติกำที่จงู ใจไม่ให้ เกิดกำรแข่งขันกันขำย
น ้ำตำลในประเทศด้ วย กำรที่น ้ำตำลส่วนใหญ่ยงั ต้ องส่งออกไปต่ำงประเทศ (ยิ่งใน
ปริมำณที่สงู มำกในบำงปี เช่นในปี นี ้) ก็เพิ่มควำมเสี่ยงที่ประเทศคูแ่ ข่งอย่ำงบรำซิลจะเห็น
เป็ นภัยคุกคำม (threat) และอำจหันกลับมำฟ้องหรื อกดดันไทยมำกขึ ้นอีก
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⦁ และในขณะที่รำคำภำยในประเทศลดลงประมำณร้ อยละ 10 (ซึง่ น่ำจะทำให้ ปริมำณกำร
บริโภคเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำที่เพิ่มตำมแนวโน้ มปกติในอดีต--ที่เพิ่มขึ ้นแทบทุกปี ในสิบปี ที่ผำ่ น
มำ) แต่ปริมาณการขายในช่ วงครึ่งปี แรกของปี นี้กลับลดลงร้ อยละ 6 ชวนให้ เกิดข้ อ
กังขำว่ำมีน ้ำตำลไหลออกไปนอกระบบหรื อไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบปัจจุบนั ที่แม้ วำ่
รำคำภำยในประเทศจะสูงกว่ำรำคำส่งออกมำก แต่โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลในระบบก็มีควำม
เสี่ยงที่จะขำดทุนและอำจไม่คอ่ ยมีแรงจูงใจที่จะขำยน ้ำตำลในประเทศในระบบมำก
เช่นเดิม
ในสภำวกำรณ์เช่นนี ้ อุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลของไทยมีควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มควำมระมัดระวัง
และตระเตรี ยมมำตรกำรรองรับควำมเสี่ยงในกรณีตำ่ งๆ ที่มีโอกำสเกิดขึ ้นสูงพอสมควร (ไม่วำ่ จะเป็ นกรณีที่
บรำซิลหันกลับไปฟ้อง WTO ต่อ หรื อกดดันให้ ปรับเปลี่ยนมำตรกำร(ชั่ วครำว)ที่กำลังใช้ อยู่ หรื อแม้ แต่
ควำมไม่พอใจของเกษตรกรที่อำจจะเลือกที่เลิกอำชีพนี ้/ถอนตัวออกไป และกลำยมำเป็ นปัญหำของโรงงำน
น ้ำตำลที่ได้ ขยำยกำรผลิตกันอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ

5.3 แนวทาง/ข้ อเสนอแนะในการเจรจา
กำรเจรจำของฝ่ ำยไทยมีกระบวนกำรที่คอ่ นข้ ำงซับซ้ อน เพรำะตลอดช่วง 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม (รวมทังกองทุ
้
นอ้ อยและน ้ำ
ตำลทรำย) เป็ นกลไกหลักในกำรดำเนินกำรของระบบอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (ภำยใต้ คณะกรรมกำรอ้ อย
และน ้ำตำลทรำย หรื อ กอน.) โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย์ มีบทบำทรอง แต่เนื่องจำก
กระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ มีกลไกที่ทำหน้ ำที่ในด้ ำนกำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศ กระทรวงพำณิชย์ที่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในด้ ำนกำรควบคุมรำคำและปริ มำณกำรจำหน่ำย
น ้ำตำลในประเทศ ได้ กลำยมำเป็ นผู้รับบทบำทสำคัญที่สดุ ในกำรกำหนดท่ำทีในกำรเจรจำ โดยกรมเจรจำ
กำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งแม้ ว่ำจะมีควำมรู้เรื่ องกำรเจรจำมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นในระบบอ้ อยและน ้ำตำล
แต่ก็นำ่ จะเกี่ยวข้ องระบบอ้ อยและน ้ำตำลของไทยน้ อยกว่ำหน่วยงำนอื่น
ที่ผ่ำนมำรัฐบำลไทยได้ ตงที
ั ้ มเจรจำของไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็ นประธำน และทีม
ซึ่งมีเลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม ผุ้อำนวยกองทุนอ้ อย
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และน ้ำตำลทรำย และอธิบดีกรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เป็ นกำลังสำคัญไปเจรจำ
กับบรำซิล และได้ ว่ำจ้ ำงทีมทนำยซึ่งเคยมีประสบกำรณ์ในกำรฟ้องสหภำพยุโรปในคดีที่คล้ ำยกัน แต่ใน
กำรเจรจำหำรื อที่ผำ่ นมำ ดูเหมือนฝ่ ำยไทยจะเข้ ำสูก่ ำรเจรจำแบบตังรั้ บ (passive/reactive) โดยมีแนวโน้ ม
ที่จะรับและทำตำมเงื่ อนไขทังหมดของฝ่
้
ำยบรำซิล เพื่อให้ กรณีพิพำทนีจ้ บที่กำรเจรจำหำรื อ ไม่ให้ ไปถึง
กระบวนกำรฟ้องร้ อง แม้ ว่ำในบำงครั ง้ วิธี นี อ้ ำจจะเป็ นยุทธวิธี ที่ สำมำรถยุติกำรพิพ ำทได้ แต่น่ำจะมี
แนวทำงอื่นในกำรเจรจำที่ดีกว่ำนี ้ เช่น การนาเสนอแนวทางการปฏิ รูประบบของไทยให้สอดคล้องกับกฎ
กติ กาของ WTO โดยยกเลิ กมาตรการส่วนที ่มีลกั ษณะของการอุดหนุนการส่งออก โดยไม่จำเป็ นต้ องล้ ม
ระบบเดิมของเรำ—ซึ่งเป็ นระบบที่มีข้อดีในด้ ำนกำรรักษำเสถียรภำพ—ตำมคำเรี ยกร้ องของบรำซิล และ
กำรไปเจรจำโดยมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลพอก็มกั จะช่วยจูงใจให้ ค่เู จรจำยอมตกลงด้ วย ในทำงกลับกัน
กำรไปเจรจำแบบตังรั
้ บที่ไม่มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลของตัวเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่เจรจำที่ศึกษำและ
เตรี ยมตัวมำดีกว่ำ กดดันให้ ต้องปรับเปลี่ยนมำกกว่ำที่จำเป็ น จนอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยที่รุนแรงต่อ
เกษตรกรและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
ในปั จจุบนั ถึงแม้ ว่ำยังมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำกรณีพิพำทนี อ้ ำจจบลงได้ ในขันตอนกำรหำรื
้
อ เพรำะ
ไทยสัญญำจะปรับระบบตำมที่ทำงบรำซิลเรี ยกร้ อง แต่โอกำสดังกล่ำวก็อำจจะไม่ได้ สงู มำกเท่ำที่ รัฐบำล
ไทยและทีมเจรจำคำดหวังเอำไว้ เพรำะถึงแม้ วำ่ บรำซิลจะชะลอกำรขอตังคณะผู
้
้ พิพำกษำ (Panel) เพื่อรอ
ดูมำตรกำรและ พรบ. ฉบับใหม่ของเรำก่อน แต่ก็ไม่ได้ หมำยควำมว่ำบรำซิลกำลังจะถอนฟ้องไทย และยัง
ไม่ เห็นข้ อบ่ งชี้ใดๆ ว่ าความเสี่ยงในการถูกฟ้ องของเราหมดไปหรื อลดลงมาก เพรำะในปั จจุบนั นัน้
สิ่งที่ไทยทำก็แทบไม่ได้ ต่ำงไปจำกเดิมมำกนัก เพียงแต่มีกำรขำยนำ้ ตำลภำยในประเทศในรำคำที่ ต่ำลง
เล็กน้ อย (ประมำณ 2 บำท/กก.) และเปลี่ยนจำกกำรใช้ กลไกของรัฐบำลโดยตรง คือคณะกรรมกำรอ้ อยและ
น ้ำตำลทรำย (กอน.) มำใช้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยแทน (โดยไม่ได้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงินจำก
รัฐบำล) สำหรับมำตรกำรต่ำงๆ ที่นำมำใช้ เมื่อต้ นปี นี ้นัน้ ถึงแม้ จะมีกำรออกมำตรำ 44 มำเพื่อให้ สำมำรถ
นำมำใช้ ให้ ทนั ปี กำรผลิต 2560/61 นี ้ แต่ก็เป็ นแค่วิธีที่ทำให้ สำมำรถเดินไปข้ ำงหน้ ำได้ ทนั ที โดยที่ยงั ไม่มี
รำยละเอียดของระบบใหม่ในร่ำง พรบ. ฉบับใหม่ อีกทังยั
้ งมีข้อกังขำเรื่ องประสิทธิผลและควำมยัง่ ยืนของ
แนวทำงและมำตรกำรที่นำมำใช้ และยังมีข้อกังขำว่ำรัฐบำลไทยจะสำมำรถให้ หลักประกันที่น่ำเชื่อถือ
(credible) กับทำงบรำซิลได้ หรื อไม่ว่ำจะมีกำรดำเนินกำรในแนวทำงที่บรำซิลต้ องกำร และผูกพันไปถึง
อนำคตด้ วย ซึ่งในส่วนนี ้เข้ ำใจว่ำบรำซิลก็ตระหนักดี จึงได้ แจ้ งว่ำจะขอรอดู พรบ.ฯ ฉบับใหม่ของไทยก่อน
ในขณะนี จ้ ึง ยัง มี โ อกำสไม่น้ อ ยที่ ถ้ ำ บรำซิ ล ไม่ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอและหลัก ประกัน ที่ เ ป็ น ที่ พ อใจ ว่ำ ไทยจะ
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ดำเนินกำรตำมที่รับปำกไว้ ว่ำจะปรับระบบทังหมด
้
บรำซิลก็อำจจะเดินหน้ ำไปสู่ขนตอนกำรฟ้
ั้
องร้ องต่อไป
ซึง่ บรำซิลสำมำรถดำเนินกำรฟ้องร้ องต่อได้ ทนั ทีที่ต้องกำร เนื่องจำกในขณะนี ้กำรเจรจำได้ ผ่ำนช่วงที่ WTO
กำหนดให้ เข้ ำกระบวนกำร/ขันตอนกำรหำรื
้
อมำถึงสองปี แล้ ว
ดังนัน้ ถ้ ำรัฐบำลไทยไม่ต้องกำรตกเป็ นฝ่ ำยเสียเปรี ยบจำกกำรเป็ นฝ่ ำยตังรั
้ บไปตลอด ก็ควรต้ อง
เตรี ยมรับมือกับบรำซิลทังในกรณี
้
ที่บรำซิลไม่พอใจและหันกลับมำฟ้องหรื อกดดันต่อ โดยฝ่ ายไทยควรมี
ข้ อเสนอการปรั บระบบที่สอดคล้ องกับหลักการของ WTO เตรี ยมเอาไว้ ในแบบที่สามารถนามาใช้
ได้ อย่ างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็ นการเตรี ยมเพื่อรั บมือกับคาฟ้ อง/ข้ อเรี ยกร้ องของบราซิลแล้ ว
การปรั บตัวก็มีความจาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์ ต่ออ้ อยและน้าตาลในระยะยาวด้ วย และสำมำรถ
ช่วยป้องกันไม่ให้ ประเทศผู้ส่งออกรำยอื่นหยิบยกขึ ้นมำเป็ นประเด็นฟ้องในอนำคตได้ อีก แต่ทงนี
ั ้ ้ฝ่ ำยไทย
ควรต้ องตระหนักด้ วยว่ำ การปรั บระบบที่สอดคล้ องกับหลักการของ WTO ไม่ ได้ เท่ ากับต้ องทาตาม
ข้ อเรี ยกร้ องของบราซิลทั้งหมด ทังนี
้ ้จะเห็นได้ จำกคำฟ้องของบรำซิลว่ำบรำซิลกล่ำวหำไทยแบบเหวี่ยง
แห/ครอบจักรวำลมำก
กำรที่ระบบและทีมเจรจำของไทยมี หลำยกระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง กำรได้ รับสนับสนุนจำกที ม งำน
วิชำกำรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ อง WTO และอุตสำหกรรมนี ้ จะช่วยให้ ทีมเจรจำมีควำมพร้ อมและ
สำมำรถมีข้อเสนอ/ต่อรอง/สู้คดีได้ ด้วยควำมมัน่ ใจมำกขึ ้นมีควำมเข้ ำใจที่ชดั เจนมำกขึ ้นว่ำมำตรกำรใดทำ
ได้ หรื อทำไม่ได้ ตำมกติกำ/เจตนำรมณ์ของ WTO และในกรณีที่สำมำรถยุตกิ รณีพิพำทครัง้ นี ้ด้ วยกำรเจรจำ
ต่อรองโดยหลีกเลี่ยงกำรฟ้องร้ องได้ ก็น่ำจะเป็ นกำรยุติโดยที่ฝ่ำยไทยไม่เสียเปรี ยบมำกเท่ำกับในกรณีทีทีม
ไม่มนั่ ใจว่ำมำตรกำรใดถูกหรื อผิดกติกำของ WTO
นอกจำกนี ้ โดยทัว่ ไปแล้ ว ในกำรเจรจำมักจะมีกำรต่อรองและ/หรื อแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ของคู่
เจรจำ ซึง่ กำรแลกเปลี่ยนที่จะไม่เสียเปรี ยบ (หรื อไม่กลำยเป็ นกำรสร้ ำงผลเสียที่รุนแรงกับระบบของเรำ) จะ
เกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อทีมเจรจำจะต้ องมีควำมรู้ ในรำยละเอียดของกฎกติกำของ WTO เป็ นอย่ำงดี ซึ่งทีมเจรจา
ควรศึ กษาข้อกล่ าวหาและเอกสารประกอบ ควบคู่ ไ ปกับกฎระเบี ยบของ WTO และพยายามแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที ่ถูกฟ้องออกมาให้ชดั เจนก่อนว่า ระบบอ้อยและน้าตาลของไทยมี ส่วนใดบ้างที ่สอดคล้อง
หรื อขัดกับกติ กาของ WTO และที ่สาคัญเช่นกันก็คือ มี ส่วนใดบ้างของระบบอ้อยและน้าตาลของไทยที เ่ รา
จาเป็ นต้องมี /รักษาไว้ และ/หรื อ ส่วนใดบ้างที ่เราสามารถยกเลิ กไปโดยไม่เกิ ดความเสี ยหายมากนัก ทัง้ นี ้
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การมี ทีมวิ ชาการ/วิ จัยมาสนับสนุน จะช่ วยให้ทีมเจรจาสามารถมี บทบาทในการเจรจาแบบเชิ งรุ กและมี
ศักยภาพในการต่อรองได้มากขึ้น
ข้ อพิจำรณำที่สำคัญอีกประกำรหนึง่ ก็คือ กำรเจรจำที่ผำ่ นมำเป็ นกำรเจรจำที่ภำครัฐมีบทบำทหลัก
ในกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งแม้ ว่ำเป็ นเรื่ องปกติของกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ แต่ในระบบอ้ อยและน ้ำตำล ซึ่ง
กำรเจรจำอำจมีผลกระทบต่อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย 2 กลุม่ หลักๆ คือ ชำวไร่และโรงงำนนัน้ ภำครัฐซึ่งทำ
หน้ ำที่เป็ นตัวกลำงจำเป็ นต้ องคำนึงถึงผลได้ ผลเสียของทังสองฝ่
้
ำย ซึง่ ปกติจะทำได้ ดีก็ตอ่ เมื่อภำครัฐใช้ กำร
เจรจำที่มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่วนนี ้ดูเหมือนจะยังมีน้อยในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ (ถึงแม้ ว่ำใน
กำรเจรจำมักมีตวั แทนโรงงำนหรื อชำวไร่เดินทำงไปด้ วยบ้ ำงก็ตำม) ทำให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญ
อย่ำงชำวไร่ ไม่คอ่ ยได้ รับกำรปรึกษำหรื อรับทรำบควำมคืบหน้ ำโดยละเอียด และในช่วงทำงภำครัฐจัดทำ
ข้ อเสนอ/แผนปรั บโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย ถ้ ำพิจ ำรณำจำกมติคณะรั ฐ มนตรี ที่
เกี่ยวข้ อง ประกอบกับข่ำวต่ำงๆ ที่ปรำกฏออกมำทำงสื่อ ก็ดเู หมือนว่ำข้ อเสนอหลักๆ เป็ นแนวคิดที่มำจำก
ฝ่ ำยโรงงำน 247 และเมื่อมีกำรดำเนินกำรนำผลกำรเจรจำมำปรั บระบบ ก็จะเห็นแนวโน้ ม ที่ ปัญหำของ
โรงงำนได้ รับกำรแก้ ไขมำกกว่ำชำวไร่ ตัวอย่ำงเช่น ในกำรปรับกติกำเรื่ องรำยรับจำกกำรขำยนำ้ ตำลใน
ประเทศนัน้ จะเห็นว่ำในขณะนี ้ฝ่ ำยโรงงำนเป็ นฝ่ ำยที่ได้ ประโยชน์เพิ่มขึ ้นจำกส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรขำย
น ้ำตำลภำยในประเทศ248 (จำกที่เคยได้ ร้อยละ 30 ของรำคำ 14-15 บำท/กก. มำเป็ นร้ อยละ 30 ของรำคำ
ขำยจริ ง ซึ่งเฉลี่ย อยูที่ 16.85-17.64 บำท/กก. ในเดือนมิถุนำยน 2561 249) ในขณะที่ชำวไร่ เป็ นฝ่ ำยเสีย
ประโยชน์จำกกำรที่รำคำขำยส่งน ้ำตำลทรำยในประเทศลดลงจำกเดิม (จำก 19-20 บำท/กก.ในอดีต เหลือ
16.85-17.64 บำท/กก. ในเดือนมิถุนำยน 2561) ส่งผลให้ ส่วนแบ่งของชำวไร่ ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ 250
ขณะที่ส่วนแบ่งของฝ่ ายโรงงานกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทัง้ ทีร่ าคาน้าตาลทีข่ ายในประเทศลดลง
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ที่ผ่ำนมำ มีข้อเสนอหลักที่น่ำจะเป็ นประโยชน์กบั ชำวไร่อ้อยที่เด่นชัดเพียงเรื่ องเดียวคือ ข้ อเสนอที่จะกำหนดมำตรฐำน
ผลผลิตขันต
้ ่ำของโรงงำน
248
และจำกกำรยกเลิกกำรเก็บ 5 บำท/กก.
249
หรื อเพิ่มขึ ้นประมำณ 0.8-0.9 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถนุ ำยน 2561)
250
ลดลงประมำณ 3.51-3.65 บำท/กก. (สำหรับน ้ำตำลที่ขำยภำยในประเทศตำมรำคำเดือนมิถุนำยน 2561) ถึงแม้ ว่ำ
อำจเป็ นเรื่ องปกติที่กำรปรับระบบมักจะต้ องมีทงผู
ั ้ ้ ได้ และเสียประโยชน์ และในฐำนะที่ชำวไร่ เป็ น “หุ้นใหญ่” ในระบบนี ้ ก็
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ในปัจจุบนั ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม กำหนด
ยุทธศำสตร์ อ้อยโรงงำนและน ้ำตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรผลิตอ้ อยถึง
ร้ อยละ 80-100 รวมทังมี
้ โรงงำนที่อยูใ่ นขันเตรี
้ ยมกำรและเพิ่งขออนุญำตสร้ ำงและขยำยกำรผลิตอีกจำนวน
มำกนัน้ ถ้ ำกำรปรับโครงสร้ ำงไม่ได้ ดำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง และให้ ควำมสนใจกับผลประโยชน์ของฝ่ ำย
เกษตรกรน้ อยเกินไป ก็อำจมีโอกำสที่จะกลำยเป็ นปั ญหำใหญ่ —รวมทัง้ ปั ญหำโรงงำนไม่ได้ ใช้ งำนเต็ม
กำลังกำรผลิต--มำกขึ ้นในอนำคต

5.4 ข้ อพิจารณาที่สาคัญ
โจทย์ใหญ่ที่สำคัญข้ อหนึง่ ในปัจจุบนั คือ มีโอกำสมำกที่อตุ สำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทย
มีควำมจำเป็ นต้ องปรับโครงสร้ ำงให้ สอดคล้ องกับกติกำของ WTO เพื่อแก้ ไขปั ญหำกำรฟ้องของบรำซิล
เพรำะถ้ ำ ไทยยัง คงยื อ้ ไม่ย อมปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกับ กติ ก ำของ WTO จริ ง ๆ แล้ ว บรำซิ ล ก็ จ ะสำมำรถ
ดำเนินกำรฟ้องร้ องต่อโดยกำรนำเรื่ องเข้ ำสู่คณะผู้พิพำกษำ (Panel) และมีโอกำสมำกที่คณะนี ้จะตัดสินให้
ไทยแพ้ และกำหนดให้ ไทยปรับโครงสร้ ำงอุตสำหกรรมอ้ อยและนำ้ ตำลทรำยให้ สอดคล้ องกับกติกำของ
WTO ดังเช่นที่สหภำพยุโรป (EU) เคยถูกตัดสินให้ แพ้ คดีที่ร่วมกันฟ้องโดย บรำซิล ออสเตรเลีย และไทย
มำแล้ ว
แต่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายให้สอดคล้ องกับกติ กาของ WTO โดยแค่
ดึงการอุดหนุนโดยผู้บริ โภคออกไป จะส่งผลกระทบด้านลบต่อรายได้ของระบบและเกษตรกร โดยเฉพำะ
ในกรณีที่รำคำในประเทศถูกปล่อยให้ ลอยตัว แบบเสรี จริ งๆ ซึ่งมีแนวโน้ มว่ำส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งใน
ประเทศที่เคยตังไว้
้ สงู กว่ำรำคำส่งออกมำเกือบตลอดช่วง 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำจะหำยไปในที่สดุ ซึ่งถ้ ำ
ไม่มีสว่ นอื่นมำหักล้ ำง ความเปลีย่ นแปลงในส่วนนีก้ ็ย่อมจะส่งผลให้ราคาอ้อยทีเ่ กษตรกรได้รับลดต่าลง251

อำจจะไม่แปลกนักที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่อย่ำงชำวไร่จะได้ รับผลกระทบด้ ำนลบมำกกว่ำ แต่กรณีนี ้อำจเป็ นตัวอย่ำงที่ชวนให้ กงั ขำ
ว่ำภำครัฐอำจฟั งเสียงฝ่ ำยหนึง่ มำกกว่ำอีกฝ่ ำยหรื อไม่
251
ด้ วยเหตุผลนี ้ จึงไม่แปลกที่ระบบที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั จึงพยำยำมยื ้อโดยกำร “ลอยตัวรำคำ” แบบที่อำจเรี ยกได้ ว่ำเป็ น
Dirty Float ปั ญหำอยูท่ ี่วิธีนี ้จะใช้ ได้ นำนแค่ไหน ก่อนที่จะถูกฟ้อง/กดดัน หรื อค่ำส่วนต่ำงลดลงจนแทบไม่มีผล
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ในแง่นี ้ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของไทยทัง้ ระบบจึงมี ความจาเป็ นต่อ
ความอยู่รอดและการเติ บโตของอ้อยและน้ า ตาลทรายของไทย เพราะถ้าเปลี ่ยนเพี ยงแค่ส่วนที ่ผิดกติ กา
WTO อย่างชัดเจน (คือกำรตังรำคำในประเทศให้
้
สงู แล้ วนำมำอุดหนุนกำรส่งออก ซึ่งถูกส่งออกในปริ มำณ
ที่ ม ำกเกิ นไปด้ วย เพรำะรำคำในประเทศแพงเกินไป) ก็ น่าจะทาให้รายรั บของเกษตรกรลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญ ซึง่ ถ้ ำรำคำอยูใ่ นระดับต่ำ 2-3 ปี ขึ ้นไป ก็นำ่ จะทำให้ เกษตรกรจำนวนมำกเลิกปลูกอ้ อย ซึง่ จะเป็ น
ผลเสียต่อทังกั
้ บอุตสำหกรรมนี ้และต่อประเทศในระยะยำว
กำรปรับโครงสร้ ำงในแบบที่ควรจะเป็ น คณะผู้วิจยั จะเสนอให้ ปรับสูตรกำรกำหนดรำคำอ้ อยให้
สะท้ อนกับควำมเปลี่ยนแปลงใน 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ซึ่งอ้ อยสำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ในหลำยด้ ำนมำก
ขึ ้นด้ วย ซึ่งถ้ ำเป็ นสินค้ ำอื่นที่อยู่ในตลำดที่มีกำรแข่งขันกันอย่ำงสมบูรณ์ ก็จะดึงรำคำอ้ อยให้ สงู ขึ ้นตำมไป
ด้ วย แต่กำรคำนวณรำคำอ้ อยในระบบของไทยที่ผ่ำนมำจนถึงปั จจุบนั ยังคงใช้ สตู รเดิมที่เกิดในยุคที่ไทยยัง
ผลิตนำ้ ตำลทรำยดิบในสัด ส่วนที่สูง และโมลำสและผลิตภัณฑ์อื่น ยังไม่ได้ มีควำมสำคัญมำกเหมือนใน
ปัจจุบนั ดังนันจึ
้ งมีเหตุผลที่ชำวไร่อ้อยควรได้ รับส่วนแบ่งที่สงู ขึ ้นกว่ำที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
ในเรื่ องนี ้ สมมุติฐำนของผู้วิจยั ก็คือ ระบบที ่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั น่ าจะยังมี ศกั ยภาพเหลื อพอที ่จ ะ
ปรับตัวตามแนวทางนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั หลักได้ เคยดำเนินกำรศึกษำวิจยั ในอดีตที่ได้ พิจำรณำแนวทำงที่ใกล้ เคียง
กันมำแล้ ว252 ซึง่ เป็ นกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพื่อเตรี ยมกำรเปิ ดเสรี รับ AEC โดยมีข้อเสนอกำรคำนวณรำคำ
อ้ อยใหม่ ที่รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศลอยตัว (พร้ อมกับยกเลิกเงินอุดหนุนไขว้ ที่เก็บจำกผู้บริ โภค) ซึง่ เป็ น
สถำนกำรณ์ทำนองเดียวกับที่ระบบใหม่จะต้ องทำเพื่อแก้ ปัญหำกำรถูกฟ้องร้ อง
สำเหตุหลักที่ระบบที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ยังมีศกั ยภำพที่พอจะสำมำรถปรับตัวได้ พอสมควร ก็เพรำะ
ในช่วงสำมทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำนัน้ ประเทศไทยได้ ใช้ ระบบที่รัฐเข้ ำมำจัดกำรอุตสำหกรรมนี ้มำโดยตลอด
โดยออกกฎหมำยมำจำกัดกำรแข่ง ขัน ทำให้ ระบบ/กติกำกำรซื อ้ ขำยอ้ อยมี ควำมเปลี่ยนแปลงไปเพี ยง
เล็กน้ อยในช่วงสำมสิบกว่ำปี ทังที
้ ่ในควำมเป็ นจริงอุตสำหกรรมอ้ อย-น ้ำตำล-เอทำนอล-ผลิตภัณฑ์อื่นจำก
อ้ อยได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือโรงงำนน ้ำตำลของไทยมีเสถียรภำพเป็ นอย่ำงสูง โดยทุก

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ โครงกำรวิจยั “การศึกษาเพื่อปรั บโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน้าตาลของ
ไทย” ที่มลู นิธิสถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ทำให้ กองทุนอ้ อยและน ้ำตำลทรำยในระหว่ำงปี 2554-56 ซึง่
งำนวิ จยั ดังกล่าวได้รบั รางวัลผลงานวิ จยั ดีเด่นสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจาปี 2557 จากสภาวิ จยั แห่งชาติ ด้วย
252
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โรงงำนสำมำรถดำเนินกิจกำรไปได้ ภำยใต้ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก—ซึง่ มีควำมหวือหวำ
มำกกว่ำสินค้ ำเกษตรโดยส่วนใหญ่ --และสำมำรถผ่ำนวิกฤติตำ่ งๆ มำได้ รวมทังเติ
้ บโตได้ ดีกว่ำโรงงำนใน
ประเทศคูแ่ ข่งที่สำคัญที่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สง่ ออกอันดับหนึง่ อย่ำงสหภำพยุโรปและบรำซิล ซึง่ เสถียรภำพที่
ระบบของไทยสร้ ำงขึ ้นนัน้ นอกจำกจะทำให้ โรงงำนน ้ำตำลของไทยได้ ขยำยกำลังกำรผลิตถึงประมำณสำม
เท่ำตัวแล้ ว ยังเกิดอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหลำยชนิด ทังในปั
้ จจุบนั (เช่น เอทำนอล ไฟฟ้ำ ไอน ้ำ
ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด/MDF กระดำษและภำชนะ) และที่มีแนวโน้ มจะขยำยต่อไปในอนำคต (เช่น ไบโอพลำสติก)
ซึ่งที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่ผลิตขึ ้นในบริ ษัทลูกที่มกั มีกำรแยกควำมเป็ นเจ้ ำของออกจำกกัน และ
ไม่ได้ แบ่งผลประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี ้เข้ ำมำคิดรำคำอ้ อย แต่ถึงกระนันก็
้ ตำม โรงงำนน ้ำตำลของ
ไทยทุกโรงก็ยงั สำมำรถฝ่ ำวิกฤติต่ำงๆ มำได้ (ถึงแม้ ว่ำอำจเคยมีปัญหำหนี ้/สภำพคล่องอยู่บ้ำง 253) แต่ก็มี
กำรขยำยตัวและขอใบอนุญำตย้ ำย/ขยำยโรงงำนกันเป็ นจำนวนมำกจนมีกำลังกำรผลิตสูงถึง 3-4 เท่ำตัว
ของเดิม ซึง่ กำรศึกษำที่ผำ่ นมำก็พบด้ วยว่ำหลำยโรงงำนก็ยงั อยู่ในวิสยั ที่สำมำรถจ่ำยค่ำอ้ อยมำกกว่ำรำคำ
ประกำศที่เป็ นทำงกำรได้ (ถึงแม้ วำ่ ในหลำยกรณีไม่ได้ จำ่ ยเพิ่มให้ กบั อ้ อยทุกตันก็ตำม) นอกจำกนี ้ เรำก็ยงั
เห็นปั ญหำประสิทธิภำพที่สำมำรถปรับปรุงได้ เช่นระบบคิวอ้ อยที่ถ้ำปรับปรุงระบบแรงจูงใจและโลจิสติคส์
ดีๆ ก็จะสำมำรถลดต้ นทุนค่ำขนส่ง/รอคิว และเพิ่มคุณภำพ (โดยเฉพำะควำมหวำน) ของอ้ อยที่เข้ ำสูโ่ รงงำน
ได้ อีกด้ วย
เป้ำหมำยที่สำคัญของกำรปรับ โครงสร้ ำงระบบ/กติกำของอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของ
ไทยครัง้ นี ้ จึงเป็ นการหาจุดสมดุลใหม่ (new equilibrium) ของอุตสาหกรรมนี้ ที่จะต้ องปรั บทั้งระบบ
ให้ สามารถรั บมือกับสถานการณ์ ใหม่ ที่นอกจากจะต้ องมีระบบที่สอดคล้ องกับกติกาขององค์ การ
การค้ าโลก (WTO) แล้ว ก็ยังจะต้ องมีแรงจูงใจมากพอที่จะทาให้ ชาวไร่ อ้อยส่ วนใหญ่ ยังคงสนใจที่
จะปลูกอ้ อยต่ อไป ซึ่ งคงจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื ่อราคาอ้อยไม่ตกต่ าลงมาก (โดยเฉพาะเมื ่อเที ยบกับพื ช อื ่น)
และมี เสถี ยรภาพพอสมควร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับพืชอย่ำงอ้ อย ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วกำรปลูกแต่ละครัง้
จะเป็ นกำรลงทุนสำหรับเก็บเกี่ยวได้ อย่ำงน้ อย 2-3 ปี ) ซึง่ โจทย์นี ้จะเป็ นโจทย์หลักของโครงกำรวิจยั ในปี ที่ 2
นี ้ ที่จะไปศึกษำลงลึกไปในรำยละเอียด และในกรณีที่ไทยสำมำรถบรรลุแนวทำงที่เห็นพ้ องต้ องกันในหมู่ ก็
จะจัดทำแผนกำรปรับโครงสร้ ำงและกติกำอุตสำหกรรมอ้ อยและน ้ำตำลทรำยของไทยที่ท้ังสอดคล้ องกับ
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และอำจมีกำรเปลีย่ นมือผู้ถือหุ้นหลักในบำงกรณี
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กติกาขององค์ การการค้ าโลก (WTO) และ รักษาให้ผลประโยชน์ ของชาวไร่ อ้อย จู งใจให้ชาวไร่ อ้อย
ส่ วนใหญ่ พอใจที่จะปลูกอ้ อยต่ อ และยกร่ำง พรบ. อ้ อยและผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ ที่ไม่ควรเป็ นกฎหมำยที่
เขียนไว้ กว้ ำงและให้ อำนำจภำครัฐไว้ มำกแบบ พรบ. ฉบับเดิม แต่ควรเป็ น พรบ. กำหนดกฎกติกำของระบบ
ที่รำยละเอียดและเป็ นหลักประกันกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมนี ้ให้ มีควำมมัน่ คงในระยะยำวและไม่เสี่ยงต่อกำร
ถูกฟ้องร้ องต่อ WTO อีกในอนำคต254

254

ทังนี
้ ้ ในกำรรำยงำนผลกำรศึกษำวิจยั ปี แรกนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ฉำยให้ เห็นภำพใหญ่/ภำพรวมของโจทย์และประเด็นหลักๆ
ที่ควรต้ องนำมำพิจำรณำสำหรับกำรปรับโครงสร้ ำงในอนำคตไว้ ในหัวข้ อ 4.3-4.4 ในบทที่ 4 ของรำยงำนฉบับนี ้ด้ วย
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