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บทคัดย่อ 

 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2559 รฐับำลบรำซิลไดเ้ริ่มด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรแกไ้ข
ขอ้พิพำท (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) โดยยื่นขอหำรือกบัรฐับำลไทยเรื่อง
กำรอดุหนนุน ำ้ตำลของไทย (กรณีพิพำทคดีที่ DS507: Thailand – Subsidies Concerning Sugar) ซึ่ง
ตำมกติกำของ WTO นัน้ ในกรณีที่กำรหำรือไม่ไดข้อ้ยติุที่บรำซิลพอใจภำยใน 60 วนั บรำซิลก็มีสิทธิ์ยื่น
ฟ้องไทยอย่ำงเป็นทำงกำรไดโ้ดยขอให ้ WTO ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel) มำตดัสินคดี  
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยไทยไดต้กลงที่จะปฏิบติัตำมขอ้เสนอของบรำซิล ท ำใหบ้รำซิล
ตดัสินใจที่จะยงัไม่ด ำเนินกำรฟ้องในขัน้ตอนต่อไป โดยจะรอดกูำรด ำเนินกำรของไทยก่อน โดยเฉพำะกำร
แกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527   

โครงกำรวิจัยนีเ้ป็นกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่คณะผูว้ิจยัท ำงำนขนำนไปกำรด ำเนินกำรของภำครฐั 
โดยคณะผูว้ิจัยไดติ้ดตำม วิเครำะห ์ประเมิน และเสนอแนะแนวทำงจัดกำรกับกรณีพิพำทเรื่องออ้ยและ
น ำ้ตำลกบับรำซิล และเสนอแนวทำงกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทย รวมทัง้ยกรำ่ง
หรือแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยฯ ใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO โดยพยำยำมแกปั้ญหำผลกระทบที่มีต่อเกษตรกร
ดว้ย  ซึ่งเมื่อร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ รวม 8 ร่ำงเขำ้สู่สภำในปี 2563 คณะผูว้ิจัยและที่ปรกึษำ
โครงกำรรวม 4 ท่ำนไดร้บักำรเสนอเขำ้ไปท ำหนำ้ที่เป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยฯ ของสภำผู้แทนรำษฎร และได้รบักำรตั้งให้เป็นอนุกรรมำธิกำรและคณะท ำงำนภำยใต้
คณะกรรมำธิกำรนีด้ว้ย ซึ่งคณะผูว้ิจัยไดพ้ยำยำมผลกัดันกระบวนกำรแก้ไข พ.ร.บ. นีใ้หม้ีกำรพิจำรณำ
อย่ำงระมัดระวังและรอบด้ำนมำกกว่ำเป็นกำรแก้ไขตำมข้อเรียกรอ้งของบรำซิลทั้งหมด ซึ่งอำจสรำ้ง
ผลกระทบดำ้นลบท่ีรุนแรงต่ออตุสำหกรรมนีไ้ดใ้นกรณีที่รำคำน ำ้ตำลตกต ่ำต่อเนื่องกนัเป็นเวลำหลำยปี 
  อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ที่ผ่ำนมำมีอุปสรรคมำกในกำร
บรรลฉุันทำมติในกำรแกไ้ขในประเด็นที่ส  ำคญัหลำยประเด็น สำเหตหุนึ่งคือตวัแทนของทัง้ฝ่ำยโรงงำนและ
ชำวไรม่ีแนวโนม้ที่จะห่วงสิ่งที่ฝ่ำยตนอำจจะสญูเสียจำกกำรปรบัระบบมำกกว่ำกำรร่วมกนัหำหนทำงที่จะ
ปรบัระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้  ท ำให้ถึงแม้ว่ำร่ำง พ.ร.บ. อ้อยและน ำ้ตำลทรำยฯ ที่เพิ่งผ่ำนกำร
พิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรและสภำผูแ้ทนรำษฎรจะสำมำรถปรบัปรุงและอุดช่องโหว่บำงประกำรของ
รำ่งเดิมของรฐับำล  แต่ถำ้ร่ำงที่ผ่ำนวฒุิสภำซึ่งตัง้ผูว้ิจยัหลกัและที่ปรกึษำรวม 3 ท่ำนเป็นกรรมำธิกำรดว้ย
ยงัคงออกมำตำมรำ่งปัจจุบนั  ก็จะยงัทิง้ประเด็นที่ส  ำคญัหลำยประเด็นไวใ้หค้ณะกรรมกำร 3 ฝ่ำยชดุต่ำงๆ 
ภำยใต ้พ.ร.บ. นีต้อ้งไปตกลงกนัต่อเอง  ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกประวติัศำสตรข์องระบบออ้ยและน ำ้ตำลของ
ไทยในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ  ก็คงเป็นไปไดย้ำกที่ทุกฝ่ำยจะสำมำรถบรรลขุอ้ตกลงที่ส  ำคญัๆ ไดจ้ำกกำร
ไปเจรจำกนัเอง  ท ำใหร้ะบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยจะยงัมีควำมเสี่ยงที่ค่อนขำ้งสงูในกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งปรบัระบบใหส้อดคลอ้งกบักฎกติกำทัง้หมดขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ในอนำคต 
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Abstract 

On April 4, 2016, the Brazilian government initiated the first step of the World 

Trade Organization (WTO) dispute and settlement process by requesting WTO 

dispute consultations with the Thai government on alleged domestic and export 

subsidies provided by Thailand to producers of sugarcane and sugar (Case #DS507: 

"Thailand – Subsidies Concerning Sugar").  

The request for consultations formally initiates a dispute in the WTO. 

Consultations give the parties an opportunity to discuss the matter and to find a 

satisfactory solution without proceeding further with litigation. After 60 days, if 

consultations have failed to resolve the dispute, the complainant may request 

adjudication by a panel.  

Since the first year of consultation, Thailand’s negotiation team has agreed to 

comply with all of Brazil's demands, including amending four specific articles of the 

1984 Cane and Sugar Act (B.E. 2527) accordingly. Brazil has therefore decided to 

wait for the parliamentary process rather than proceeding with a request for 

appointing the panel.   

          This research project is a participatory and interactive project, where 

researchers monitor, analyze, assess, and recommend solutions for the cane and 

sugar dispute with Brazil. Anticipating that complying with all the WTO’s regulations 

would affect the sugarcane price adversely, we also propose a guideline for 

restructuring Thailand's sugar industry, including drafting or amending a new Cane 

and Sugar Act that, while complying with the WTO rules, finds a new equilibrium to 

mitigate impacts of WTO compliance on Thai farmers.   

After eight drafts of the Cane and Sugar Act were sent to the House of 

Representatives in late 2020, four members and advisers of the research team were 

also appointed to serve as members of the Ad-hoc Committee on Considering the 

Cane and Sugar Act of the House of Representatives, as well the Subcommittee and 

the Working Group under it.    

          However, it had been an uphill task to reach consensus on any significant 

issues in the amendment to the Cane and Sugar Act, since representatives of the 

two main parties tend to treat the revenue sharing system as zero-sum, rather than 

seeking out reforms that could bring about mutual gains. Although the draft of the 

new act which has just passed the committee and House of Representatives has 

managed to fix some important loopholes in the proposed drafts, the amendments 

were rather limited.  Therefore, should the bill pass the Senate as it is, any further 

reform will be up to the tripartite committees within the Cane and Sugar industry to 

amend the details of the subordinate legislation. It is very unlikely that any significant 

changes would be agreed upon with consensus in these subordinate fora. Therefore, 

even after the new bill passes through the parliamentary process, there remains a 

risk that too little reform would have been enacted to overcome the adverse impacts 

that may result if the industry would be forced to fully comply with all the WTO 

regulations in the future.      
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บทที ่1  
สถานการณ ์ความเป็นมา และปัญหาทีส่ าคัญในปัจจุบัน 

 

รำยงำนนีเ้ป็นรำยงำนวิจยัโครงกำรปีที่สองของ “โครงกำรติดตำม ประเมิน และเสนอแนะแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำกรณีพิพำทเรื่องอ้อยและน ้ำตำลกับบรำซิลในองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) และจัดท ำ
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลตำมขอ้ผูกพนักบั WTO ที่ใหล้  ำดบัควำมส ำคญักบักำร
รกัษำผลประโยชนข์องเกษตรกร” ซึ่งเป็นโครงกำรวิจัยเชิงนโยบำยที่คณะผูว้ิจัยเสนอขึน้มำเพื่อรบัมือกับ
ปัญหำกรณีพิพำทเรื่องน ้ำตำลของบรำซิลกับไทย ที่ได้รบัทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (องคก์ำรมหำชน) (สวก.)  โดยโครงกำรในปีแรกมีระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2560 
– 31 กรกฎำคม 2561 และไดจ้ดัสมัมนำเผยแพร่ผลงำนเมื่อวนัที่ 12 ธันวำคม 2561  หลงัจำกนัน้ สวก. ได้
สนับสนุนโครงกำรปีที่สอง ซึ่งก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 28 กุมภำพันธุ์ 2562 – 27 กุมภำพันธุ ์
2563  แต่ดว้ยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมล่ำชำ้ของกระบวนกำรเสนอแก้ไข 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งไดเ้สนอเขำ้สู่สภำผูแ้ทนรำษฎรในช่วงกลำงปี 2563 และต่อมำ
ก็มีกำรเสนอร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งของคณะรฐัมนตรี ส.ส. และภำค
ประชำชน รวม 8 ร่ำงเข้ำสภำ  ซึ่งทุกร่ำงผ่ำนวำระ 1 ของสภำผู้แทนรำษฎรเมื่อปลำยปี 2563 และ
คณะผูว้ิจัยและที่ปรกึษำโครงกำรนีร้วม 4 ท่ำนไดร้บักำรเสนอชื่อมำท ำหนำ้ที่เป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อ
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ทัง้ 8 ฉบับนีด้ว้ย  ซึ่งกำรพิจำรณำไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 และ
ประสบปัญหำอ่ืนในกระบวนกำรพิจำรณำดว้ย  ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
พ.ศ. 2527 ของไทยล่ำชำ้ไปกว่ำที่เคยคำดกำรณ์ไวม้ำก  คณะผูว้ิจยัจึงไดข้อและไดร้บัอนุมติัใหข้ยำยเวลำ
ของโครงกำรออกไปอีก 2 ครัง้จนถึง 27 กุมภำพันธุ ์2565  ซึ่งเป็นช่วงที่ร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ฉบับแก้ไข ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมำธิกำรฯ และได้รับกำรบรรจุเข้ำ
พิจำรณำในวำระ 2 ของสภำเมื่อวนัที่ 23 ก.พ. 2565  แต่กำรประชุมในวนันัน้และสมยัประชุมสภำสมยันั้น
ไดส้ิน้สดุลงไปก่อนที่สภำจะไดพ้ิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. นี ้ ท ำใหต้อ้งเลื่อนมำพิจำรณำในสมยัประชมุถดัมำ ซึ่ง
ไดเ้ริ่มพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. นีใ้นวนัที่ 25 พฤษภำคม 2564 และไดผ้่ำนวำระ 2 และ 3 เมื่อวนัที่ 15 มิถนุำยน 
2565  และเมื่อในวันที่ 20 มิถุนำยน 2565 นี ้ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรก็ไดส้่งร่ำงไปใหว้ฒุิสภำพิจำรณำ
ในฐำนะ พ.ร.บ. กำรเงิน ซึ่งมีก ำหนดให้วุฒิสภำพิจำรณำเสร็จภำยใน 30 วัน หรือภำยในวันที่  19 
กรกฎำคม 2565 (แต่อำจขอต่ออำยุออกไปไดอี้ก 30 วัน หรือภำยในวันที่ 18 สิงหำคม 2565 นี ้)   ซึ่งใน
รำยงำนฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่สองนี ้คณะผูว้ิจยัไดส้รุปวิเครำะหน์ยัต่ำงๆ ของกำรด ำเนินกำรของไทย และของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ฉบับแก้ไข ตำมขอ้มูลที่มีอยู่ ณ วันที่ 20 มิถุนำยน 2565 ซึ่ง
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรไดส้ง่รำ่งฉบบัที่ผ่ำนวำระ 3 ไปใหว้ฒุิสภำพิจำรณำ   
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ในระหว่ำงที่ด  ำเนินกำรวิจัยนี ้ผูว้ิจัยหลักไดเ้ผยแพร่ผลงำนและขอ้เสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพำะแนวทำงกำรแก ้พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 สู่สำธำรณะ เช่น บทควำมเรื่อง “ท ำไม
เรำควรตอ้งแกไ้ข “พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” มำกกว่ำที่รฐับำลเสนอ?” ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนสถำบนัวิจยัเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศไทย เมื่อ 26 พฤศจิกำยน 25634 และในอีกหลำยสื่อในเวลำใกลเ้คียงกัน  และในวนัที่ 
17 พฤษภำคม 2564 ทำงส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.)  ก็ได้จัดเวที
ประชุม Agricultural Policy เรื่อง “แนวทำงกำรแก ้ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล เพื่อรบัมือผลกระทบจำกกรณี
พิพำทเรื่องออ้ยและน ำ้ตำลกบับรำซิลใน WTO” ใหค้ณะผูว้ิจยัน ำเสนอ/เผยแพรผ่ลงำนและขอ้เสนอแนะต่อ
สำธำรณะ  และต่อมำไดน้ ำเสนอต่อคณะอนกุรรมำธิกำรกำรอตุสำหกรรม ในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์
และกำรอตุสำหกรรม วฒุิสภำ เมื่อวนัที่ 10 มิถนุำยน 2564 เป็นตน้ 

 

1.1 ความเป็นมา สถานการณแ์ละปัญหาทีส่ าคัญในปัจจุบัน  

เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2559 รฐับำลบรำซิลไดเ้ริ่มด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรระงับ
ขอ้พิพำท (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) โดยยื่นขอหำรือกับรฐับำลไทยเรื่อง
ระบบน ้ำตำลของไทย (“Thailand – Subsidies Concerning Sugar (DS507)”) ซึ่งโดยหลักกำรแล้ว ถ้ำ
กระบวนกำรหำรือ--ที่องคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ก ำหนดระยะเวลำไวไ้ม่ต ่ำกว่ำสองเดือน—ไม่ไดข้อ้ยุติที่
บรำซิลพอใจ  บรำซิลก็จะสำมำรถน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรในขัน้ถดัไป โดยสำมำรถยื่นเรื่องขอใหอ้งคก์ำร
กำรคำ้โลก (WTO) ตัง้ “คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel)” ขึน้มำตดัสินคดี  หรืออีกนยัหนึ่ง จะเขำ้สู่
กระบวนกำรฟ้องรอ้งประเทศไทยในคดีนีต่้อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) อย่ำงเต็มรูป 

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วง 6 ปีเศษที่ผ่ำนมำนี ้ หลังจำกที่บรำซิลได้ยื่นเรื่องต่อองค์กำรกำรค้ำโลก 
(WTO) บรำซิลและไทยก็ได้เข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำหำรือ  (consultation) ในเดือนมิถุนำยน 2559 ซึ่ง
ปัจจุบนัก็ยงัถือว่ำทัง้สองประเทศยงัอยู่ในกระบวนกำรนี ้แต่กำรเจรจำหลกัๆ ไดด้ ำเนินกำรมำจนถึงกลำงปี 
2560 ซึ่งฝ่ำยไทยไดร้บัปำกที่จะด ำเนินกำรแก้ไขตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล และไทยได้ออกมำตรกำร
ชั่วครำว ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรบำงสว่นในช่วงปลำยปี 2560 และใชม้ำตรำ 44 ออกค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเมื่อ 15 มกรำคม 2561 เป็นมำตรกำรชั่วครำวส ำหรบัทดลองใชเ้ป็นเวลำสองปี (ในปีกำร
ผลิต 2560/61–2561/62) ในระหว่ำงที่ก ำลังยกร่ำง พ.ร.บ. อ้อยและน ้ำตำลทรำยฯ ฉบับใหม่ มำแทน 

 
4 วิโรจน ์ ณ ระนอง “ท ำไมเรำควรตอ้งแกไ้ข “พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” มำกกวำ่ที่รฐับำลเสนอ?” สถำบนัวิจยัเพื่อกำร
พฒันำประเทศไทย. 26 พฤศจิกำยน 2563. https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/) ซึ่ง
เสนอแนวคิดของผูว้จิยัเก่ียวกบัแนวทำงกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ครัง้นีโ้ดยสงัเขป 

https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/
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พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 ที่ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนั  ท ำใหท้ี่ผ่ำนมำบรำซิลตดัสินใจที่
จะยงัไม่ด ำเนินกำรฟ้องในขัน้ตอนต่อไป โดยจะขอรอดกูำรด ำเนินกำรของไทยและ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยฯ ฉบบัใหม่ก่อน5   

กำรชะลอกำรฟ้องของบรำซิลหลงัจำกท่ีฝ่ำยไทยรบัปำกว่ำจะด ำเนินกำรแกไ้ขทัง้หมดตำมที่บรำซิล
เรียกรอ้ง อำจท ำใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งจ ำนวนหนึ่ง (รวมทัง้ผูน้  ำรฐับำล/รฐัมนตรี) เขำ้ใจว่ำปัญหำนีไ้ดย้ติุลง หรือ
ไดร้บักำรแกไ้ขจนก ำลงัจะลลุว่งไปแลว้  แต่ในควำมเป็นจรงินัน้ กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของฝ่ำยไทยแทบ
ไม่ไดท้ ำใหร้ะบบของเรำมีควำมสอดคลอ้งกบักติกำองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) มำกขึน้แต่อย่ำงใด  (ยิ่งไป
กว่ำนัน้ กำรปรบักำรด ำเนินกำรในบำงดำ้น เช่นบทบำทของกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในปีกำรผลิต 
2560/61–2561/62 ที่มีกำรเก็บเงินสว่นต่ำงของรำคำในประเทศกบัรำคำตลำดโลก เพื่อน ำมำเกลี่ยใหใ้หก้บั
ชำวไรอ่อ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทกุโรง อำจมีควำมเสี่ยงที่จะถกูตีควำมว่ำเป็นกระบวนกำรรวมตวัผูกขำด 
(หรือกำร “ฮัว้”) ที่จดักำรโดยองคก์รของรฐัเสียดว้ยซ ำ้ไป)   แต่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งของอตุสำหกรรมนีต่้ำง
ก็เห็นว่ำมำตรกำรที่ใชใ้นปีกำรผลิต 2560/61–2561/62 ไดผ้ลลพัธไ์ม่เป็นที่ไม่น่ำพอใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในดำ้นรำคำออ้ย ซึ่งในปีกำรผลิต 2561/62 รำคำออ้ยขัน้ตน้ (ที่ควำมหวำน 10 CCS.) ลดลงมำเหลือตนัละ 
700 บำท และถึงแมว้่ำกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยจะเรียกเก็บเงินจำกน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยในประเทศ และ
มีเงินเพิ่มค่ำออ้ยจำกกองทนุอีกประมำณรอ้ยกว่ำบำท แต่เมื่อรวมทัง้หมดแลว้รำคำออ้ยก็ยงัต ่ำลงกว่ำเดิม
อย่ำงชดัเจน)6  ในขณะที่ปรมิำณผลผลิตออ้ยในปีกำรผลิต 2561/62 (131 ลำ้นตนั) ลดลงจำกปี 2560/61 
(135 ลำ้นตนั) เล็กนอ้ย แต่ผลผลิตในปีถดัมำ (2562/63) ลดลงต ่ำมำกเหลือเพียง 75 ลำ้นตนั ซึ่งน่ำจะต ่ำ
ที่สดุในรอบ 10 ปี ก็น่ำจะยิ่งท ำใหร้ำยไดข้องชำวไรอ่อ้ยลดลงอย่ำงมำก  นอกจำกนี ้ในช่วงนีท้ี่รำคำน ำ้ตำล
ในตลำดโลกลดต ่ำลงมำมำก ก็เกิดกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำในตลำดน ำ้ตำลภำยในประเทศ ซึ่งน่ำจะสง่ผลลบ
ต่อรำยไดข้องโรงงำนน ำ้ตำลและรำคำออ้ยดว้ยเช่นกนั   

ปัญหำที่เกิดขึน้ท ำใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ตดัสินใจเปลี่ยนกฎกติกำอีกสอง
ครัง้หนึ่งในเดือนพฤศจิกำยน 2562 และในเดือนกนัยำยน 2564 ซึ่งสง่ผลท ำใหร้ะบบท่ีใชใ้นปัจจบุนัยิ่ง
กลบัไปคลำ้ยกบัระบบเดิมที่ใชใ้นช่วงก่อนที่บรำซิลจะยื่นเรื่องต่อ WTO มำกขึน้  อย่ำงไรก็ตำม กำรปรบั
สองครัง้นีอ้ำศยักำรออกประกำศและระเบยีบของ กอน. และ สอน. โดยไม่ตอ้งออกหรือแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ย

 
5 แต่ทัง้นี ้บรำซิลก็ยงัมีสิทธ์ิท่ีจะด ำเนินกำรต่อ โดยในกรณีท่ีบรำซลิเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของไทยไม่ไดเ้ป็นไปตำมท่ีคณะ

เจรจำของไทยไดต้กลงเอำไว ้บรำซิลก็มีสิทธ์ิท่ีจะด ำเนินกำรฟ้องไทยต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) อยำ่งเตม็รูปไดท้กุ
เมื่อ เพรำะไดท้ ำตำมเงื่อนไขที่ตอ้งท ำในช่วงกำรหำรือครบถว้นแลว้ 
6 ดสูรุปข่ำวเก่ียวกบัปัญหำรำคำออ้ยในชว่งที่ผ่ำนมำไดใ้นภำคผนวก ช. 
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และน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัใหม่ก่อน (เนื่องจำกเป็นกำรกลบัไปอิงอ ำนำจที่มีอยู่ตำม พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยฯ ฉบบัปัจจบุนั) และระบบนีก้็ถกูใชต่้อมำจนเป็นปีที่ 3 ในปัจจบุนั (ปี 2564/65 นี)้ 

กำรที่มำตรกำรที่ไทยใชใ้นปัจจุบนัยงัเกือบเหมือนเดิม ท ำใหย้งัมีควำมเสี่ยงที่จะถูกตีควำมว่ำเป็น
กำรอุดหนุนไขว้ที่ยังขัดกับกฎของ WTO เรื่องกำรอุดหนุนกำรส่งออก โดยที่ทั้งภำครฐัและฝ่ำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้องก็ยังไม่มีแนวทำงแก้ไขปัญหำนีท้ี่ชัดเจน แต่รฐับำลไทยก็อำจหวังว่ำบรำซิล ซึ่งในระยะหลังมี
ปัญหำกับกำรอุดหนุนกำรส่งออกน ำ้ตำลของอินเดีย จะเห็นว่ำไทยไม่ใช่คู่แข่งที่สรำ้งปัญหำใหบ้รำซิลได้
มำกเท่ำผูผ้ลิตรำยใหญ่กว่ำอย่ำงอินเดีย และอำจยอมรบัแนวทำงกำรปรบัระบบของไทยแลว้เลิกฟ้องไทย  
เนื่องจำกมีโอกำสมำกที่กำรฟ้องจะน ำไปสูก่ำรต่อสูค้ดีที่ยืดเยือ้และอำจน ำไปสู่จุดอบัโดยไม่สำมำรถปิดคดี
ใน 1-2 ปีได ้เพรำะในปัจจุบนั WTO ไม่มีองคค์ณะรบัอทุธรณ์ (Appellate Body) เหลืออยู่เลย เนื่องจำกที่
ผ่ำนมำสหรฐัอเมรกิำสำมำรถขดัขวำงกำรตัง้กรรมกำร (ผูพ้ิพำกษำ) ในสว่นนีไ้ด้7 

  ปัญหำใหญ่ที่ตำมมำคือ ถึงแม้ว่ำเรำจะท ำแบบที่ท ำอยู่ในปัจจุบันต่อไป ราคาอ้อยก็ยังจะมี
แนวโน้มที่ลดลงจากก่อนถูกบราซิลฟ้องอยู่ดี8 (ซึ่งผลส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนมำใชม้ำตรกำรต่ำงๆ 
ทีผ่ำนมำดว้ย) และถึงแมว้่ำมำตรกำรที่ใชใ้นช่วง 3 ปีหลงัถึงปัจจุบนัอำจช่วยใหร้ำคำออ้ยกระเตือ้งขึน้กว่ำ
ในช่วงสองปีแรก  แต่ก็มีควำมเสี่ยงที่จะถกูฟ้องว่ำมำตรกำรที่ใชเ้ป็นกำรอดุหนนุไขว ้(cross subsidization) 
และ/หรือ กำรอุดหนุนกำรส่งออก (export subsidy) ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่บรำซิลฟ้องไทยในครัง้นี ้  จึงมี
โอกำสมำกเช่นกนัที่ถึงแมว้่ำบรำซิลอำจจะเลือกที่จะยงัไม่เดินหนำ้ฟ้องไทยเต็มรูป แต่ก็อำจจะไม่ยอมถอน
ฟ้องไทยง่ำยๆ และยงัคงรกัษำสถำนภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัซึ่งบรำซิลสำมำรถเลือกที่จะฟ้องไทยแบบเต็ม
รูปโดยขอใหท้ำง WTO ตัง้คณะ Panel ขึน้มำพิจำรณำคดีแบบเต็มรูปเมื่อใดก็ได ้เพรำะไดผ้่ำนขัน้ตอนกำร
ปรกึษำหำรือ—ซึ่งเป็นภำคบงัคบัของ WTO—ไปแลว้ 

แต่แมก้ระทั่งในกรณีที่บรำซิลตดัสินใจไม่ฟ้องไทยในกรณีนี ้ ก็ใช่ว่ำปัญหำในสว่นนีจ้ะจบลง เพรำะ
แมก้ระทั่งในสองปีแรก (ช่วงที่ใชม้ำตรกำรทดลอง) ที่มีเงินสว่นต่ำงของรำคำในประเทศกบัรำคำสง่ออกเขำ้
กองทนุถึงประมำณกิโลกรมัละ 5-6 บำทเศษ ไทยก็ยงัประสบปัญหำที่รำคำออ้ยมีแนวโนม้ตกลงมำมำก ซึ่ง
สว่นหนึ่งเป็นผลมำจำกรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำที่ขำยในประเทศ (ที่ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ใน
ระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงกรกฎำคม 2562 ลดลงมำกถึง 4 - 4.50 บำท/กก. จนเหลือประมำณ 14.50 - 15 
บำท/กก. (จำกรำคำเดิมที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 19 บำท/กก.) ท ำใหเ้งินสว่นต่ำงของรำคำในประเทศกบั

 
7 “How Trump May Finally Kill the WTO,” https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-
appellate-body-world-trade-organization/ 
8 ถึงแมว้ำ่รำคำน ำ้ตำลในชว่งนีจ้ะสงูขึน้โดยมีผลจำกกำรสูร้บในยเูครนดว้ย แต่ก็อำจเป็นแนวโนม้เพียงชั่วครำว โดยจะเห็น
ไดว้่ำรำคำในตลำดล่วงหนำ้ในชว่ง 1-2 ปีขำ้งหนำ้กม็ีแนวโนม้ที่ต  ่ำกวำ่รำคำในปัจจบุนั 

https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
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รำคำตลำดโลกที่เก็บเขำ้กองทนุ (เพื่อน ำรอ้ยละ 70 ของเงินกอ้นนีม้ำเพิ่มรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย) ก็ลดลงจำก
ที่เคยประมำณกำรเอำไวม้ำก  และถึงแมว้่ำมำตรกำรท่ีเปลี่ยนมำใชต้ัง้แต่ปีกำรผลิต 2562/63 ถึงปัจจบุนั 
จะก ำหนดรำคำขำยสง่น ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ท่ีจะน ำมำค ำนวณรำคำออ้ยไวค้งที่ที่ 
17.25 และ 18.25 บำท/กก. แต่รำคำดงักลำ่วก็ยงัต ่ำกว่ำรำคำเดิมที่เคยก ำหนดไวท้ี่ 19 และ 20 บำท ถึง
กิโลกรมัละ 1.75 บำท  นอกจำกนี ้จำกที่เคยมีเงินเก็บเขำ้กองทนุออ้ยฯ ลว้นๆ 5 บำท/กก. ในปัจจบุนัรำยรบั
จำกกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศทัง้หมดจะถูกน ำมำคิดรวมในระบบ 70:30 ซึ่งตอ้งน ำมำแบ่งใหโ้รงงำน
รอ้ยละ 30 ซึ่งทัง้สองประกำรนีร้วมกนัท ำใหร้ำคำออ้ยมีแนวโนม้ลดต ่ำลงกว่ำเดิมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได ้

เมื่อพิจำรณำปัจจัยที่เก่ียวขอ้งในกรณีต่ำงๆ ก็น่ำจะเห็นไดว้่ำ นอกจำกปัญหำที่อุตสำหกรรมนี ้
ประสบอยู่ในปัจจุบันแลว้ ควำมเสี่ยงในอนำคตก็ยังมีอยู่ค่อนขำ้งสูง โดยมีโอกำสที่จะเกิดปัญหำไดจ้ำก
หลำยทำง ไม่ว่ำจะเป็นผลจำกกำรปรบัระบบอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยเอง  หรือผลจำกปัจจัย
ภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นผลผลิตของโลก—โดยเฉพำะอินเดียและไทยเอง—ที่มักจะเพิ่มขึน้มำกในช่วงที่ฝนดี
ในฤดูมรสุม9 ส่งผลให้รำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกอยู่ในระดับต ่ำในช่วงวัฎจักรที่ฝนดี และ/หรือในกรณีที่
บรำซิลตัดสินใจหันมำฟ้องไทยต่อ WTO อย่ำงเต็มรูปแบบ  แต่ไม่ว่ำในกรณีไหน ถ้ำไม่มีกำรปรบัระบบ
ภำยในเพื่อท ำใหช้ำวไร่ออ้ยมีรำยไดเ้พิ่มขึน้มำชดเชยรำยไดท้ี่หำยไปจำกปัจจยัเหลำ่นัน้ (ทัง้รำคำตลำดโลก 
กำรจดัระบบใหม่ของไทย และในกรณีที่บรำซิลกลบัมำฟ้องรอ้ง ไปจนถึงในกรณีที่ไทยแพค้ดีแลว้ถูกบงัคับ
ตำมค ำตัดสิน) ก็อำจจะส่งผลลบที่รุนแรงต่ออุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ำ
ผลผลิตและกำรส่งออกในแต่ละปีในหลักแสนล้ำนบำทและมีเกษตรกรที่ เก่ียวข้องจ ำนวนมำก  และ
เกษตรกรเองก็มีเงินลงทุนในดำ้นเครื่องจักรกลและรถบรรทุกที่สงูกว่ำพืชหลกัอ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่ 10 และใน
กรณีที่ชำวไร่อ้อยจ ำนวนมำกทิง้อำชีพนี ้นั้น นอกจำกจะส่งผลด้ำนลบต่อโรงงำนน ำ้ตำลที่มีกำรลงทุน
เพิ่มขึน้อย่ำงมำกในทศวรรษที่ผ่ำนมำแลว้ ก็ยังอำจเกิดผลกระทบดำ้นลบที่เป็นลูกโซ่ไปกระทบปริมำณ
ผลผลิตและรำคำพืชผลเกษตรอ่ืนๆ ที่ชำวไร่ออ้ยจ ำนวนมำกอำจจะขยับขยำยไปท ำแทนกำรปลูกออ้ยใน
อนำคตดว้ย 

และถ้ำเรำพิจำรณำกรณีต่ำงๆ ที่คณะผู้วิจัยได้วิเครำะห์ในเบือ้งต้นไว้ข้ำงต้น ก็คงจะเห็นไดว้่ำ
เงื่อนไขหลำยขอ้มีควำมเก่ียวพนักนัในระดบัหนึ่ง ท ำใหม้ีโอกาสไม่มากทีไ่ทยจะ “โชคดี” หนปัีญหาพน้ไป

 
9  โดยเฉพำะในกรณีที่ปรมิำณฝนที่เพิ่มขึน้ตดิต่อกนัหลำยปีในช่วงที่โลกเขำ้สู่ช่วง ลำ นีญำ  
10 ในอดีต รวมทัง้ในปี 2525 ก่อนท่ีมีระบบ 70/30 อตุสำหกรรมนีเ้คยประสบปัญหำจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้ตำล

อย่ำงรุนแรง กำรแทรกแซงของรฐัในปี 2525 ที่ไดส้รำ้งระบบแบ่งปันผลประโยชน ์70/30 มีส่วนชว่ยท ำใหอ้ตุสำหกรรม
กลบัสู่กำรมีเสถียรภำพและเติบโตขึน้มำภำยใตร้ะบบท่ีมีเสถียรภำพสงู ท ำใหส้ำมำรถขยำยตวัเป็น 3-4 เท่ำตวัใน
ระยะเวลำเพียง 3-4 ทศวรรษ โดยไม่มีโรงงำนลม้ละลำยไปแมแ้ต่โรงเดียว ตำ่งจำกในประเทศผูส่้งออกอื่นท่ีใหญ่กวำ่ 
(หรือเคยใหญ่กว่ำ) ที่มีโรงงำนท่ีตอ้งปิดตวัไปเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย เช่น บรำซิล และสหภำพยโุรป 
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ไดอ้ย่างง่ายๆ ในระยะยาว  ตวัอย่ำงเช่น ในช่วงที่ผลผลิตออ้ยของโลกดี รำคำน ำ้ตำลก็มีแนวโนม้ที่จะตกต ่ำ 
ซึ่งอำจมีผลท ำใหบ้รำซิลจบัตำดูไทยมำกขึน้ และเมื่อพบมำตรกำรของไทยที่ยังไม่สอดคลอ้งกับกติกำของ 
WTO บรำซิลก็มีโอกำสที่จะหนักลบัมำฟ้องไทยต่อมำกขึน้ และเมื่อประจวบกบัที่ผ่ำนมำไทยไม่ไดพ้ยำยำม
ปรบัระบบใหส้อดคลอ้งกับ WTO อย่ำงจริงจัง ก็จะมีโอกำสมำกที่เรำจะแพค้ดีและถูกตดัสินใหป้รบัระบบ
อย่ำงเต็มตัวในที่สุด  ซึ่งไม่ว่ำในกรณีไหนและ ณ จุดไหน11—จะโดยกำรเจรจำหรือสูค้ดีแลว้ตอ้งปรบัตวั—
ประเทศไทยก็มีแนวโนม้ที่จะถกูกดดนัใหต้อ้งปรบัระบบไปในทำงที่จะส่งผลกระทบดำ้นลบต่อรำคำออ้ย ซึ่ง
ถำ้ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ตรียมรบัมือดว้ยมำตรกำรที่ ดีพอแลว้ ก็อำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อทัง้
เกษตรกรผูป้ลกูออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลในที่สดุ 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบนัมีอีกปัจจยัหนึ่งที่อำจท ำใหบ้รำซิลไม่ค่อยมีแรงจงูใจในกำรฟ้องไทยระยะนี ้

มำกนกั เนื่องจำกมโีอกำสมำกท่ีฟ้องไปแลว้คดีจะไปไม่ถึงที่สดุ เพรำะในปัจจบุนั WTO ยงัมีปัญหำวิกฤต

องคก์รอทุธรณ ์  (Appellate Body Crisis)  ซึ่งเกิดจำกที่ผ่ำนมำสหรฐัอเมรกิำไดข้ดัขวำงกำรตัง้กรรมกำร

อทุธรณม์ำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหปั้จจุบนัคดีที่มีกำรอทุธรณจ์ะไม่สำมำรถเดินหนำ้ต่อไปได ้ ซึ่งยงัไม่ชดัว่ำ

ประธำนำธิบดีสหรฐัคนปัจจบุนัอย่ำง โจ ไบเด็น มนีโยบำยต่อ WTO อย่ำงไร และยงัจะขดัขวำงกำรตัง้

องคก์รอทุธรณต่์อไปหรือไม่ แต่ถำ้ประธำนำธิบดีไบเด็นเลือกท่ีจะกลบัล ำในสิ่งที่อดีตประธำนำธิบดีทรมัป์

ท ำ ก็มีโอกำสมำกที่กระบวนกำรฟ้องรอ้งใน WTO จะเริ่มกลบัมำสูภ่ำวะปกติในปีหนำ้หรือช่วงที่ปัญหำโค

วิด-19 เริ่มคลี่คลำย 

กำรท่ีที่ผ่ำนมำไทยไม่ไดพ้ยำยำมปรบัระบบใหส้อดคลอ้งกบั WTO อย่ำงจรงิจงั ก็สะทอ้นปัญหำที่
คงอยู่คู่กบัระบบของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยในรอบ 40 ปีที่ผ่ำนมำไดเ้ป็นอย่ำงดีว่ำ หลงัจำก
ที่เกิดระบบแบ่งปันผลประโยชน ์ ซึ่งในดำ้นหนึ่งช่วยสรำ้งเสถียรภำพของระบบขึน้มำเป็นอย่ำงมำก แต่
ระบบนีก้็มีจุดอ่อนที่ตวัมนัเองไดก้ลำยเป็นอปุสรรคในกำรขยบัหรือปรบัตวัที่มีนยัส ำคญัใดๆ ก็ตำม (สิ่งที่
เจรจำกนัส ำเรจ็ที่มีนยัส ำคญัมำกที่สดุในช่วง 40 ปีที่ผ่ำนมำ น่ำจะเป็นกำรน ำสว่นต่ำงของรำคำโมลำสใน
ปัจจบุนักบัรำคำเมื่อเริ่มระบบมำใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ย แต่ก็ตอ้งแลกกบักำรใหร้ะบบมำรบัภำระค่ำ
ขนสง่น ำ้ตำลดว้ย) ในแง่หนึ่งเสถียรภำพของระบบก่อใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่ำงสองฝ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้ง กล่าวคอืการทีโ่รงงานสามารถน าออ้ยไปท าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทีไ่ม่ใช่น า้ตาลเพิ่มขึน้ ไม่ไดส้ง่ผลต่อ
ราคาออ้ยเลย (ยกเวน้ในกรณีที่มีบำงผลิตภณัฑใ์หม่ที่สง่ผลทำงออ้มผ่ำนรำคำโมลำส ซึ่งก็ยงัมกักลำยเป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกนัมำโดยตลอด โดยเฉพำะในช่วงหลงัซึ่งแทบไม่มีกำรสง่ออกโมลำสแลว้) ทัง้นี ้เนื่องจำก
รำคำออ้ยของไทยผูกกบัรำคำน ำ้ตำลทรำยดิบบวกกบัพรีเมี่ยมน ำ้ตำลทรำยขำวและสว่นต่ำงรำคำโมลำส

 
11 อำจยกเวน้กรณีรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกกระเตือ้งขึน้เป็นท่ีพอใจของบรำซิลและประเทศผูส่้งออกอื่นๆ ในระยะเวลำที่

นำนพอสมควร จงึอำจส่งผลใหบ้รำซิล—และประเทศอื่น—จะไม่สนใจกบัมำตรกำรท่ีไทยน ำมำใชม้ำกนกั 
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เท่ำนัน้  และกำรที่รำคำออ้ยมกัจะตกต ่ำไปพรอ้มๆ กบัรำคำน ำ้ตำล ก็ย่ิงเป็นกำรยำกที่จะเสนอใหป้รบั
ระบบโดยเพิ่มสว่นแบ่งใหช้ำวไรอ่อ้ยในช่วงที่รำคำออ้ยตกต ่ำ ทัง้ที่เป็นที่ชดัเจนว่ำกำรปรบัระบบที่เกิดขึน้ใน
ครัง้นี ้ ที่พยำยำมยกเลิกกำรอดุหนนุไขวห้รืออดุหนุนกำรสง่ออกตำมที่บรำซิลเรียกรอ้ง (รวมทัง้กำรยกเลิก
เงินอดุหนุน 5 บำท/กก.) ไดส่้งผลกระทบด้านลบต่อราคาอ้อยและรายได้ของชาวไร่อ้อยในขณะที

โรงงานกลับได้ประโยชน์12 แต่ที่ผ่ำนมำก็ยงัแทบไม่มีกำรปรบัแกผ้ลกระทบในสว่นนี ้ถึงแมว้่ำทกุฝ่ำยก็คง
ทรำบดีว่ำถำ้ชำวไรข่ำดทนุและเลิกปลกูออ้ยจ ำนวนมำก ก็จะสง่ผลตำมมำต่อกำรผลิตและก ำไรของโรงงำน
อยู่ดี โดยอำจจะสง่ผลในอนำคตถึงระดบัที่ท ำใหโ้รงงำนน ำ้ตำลบำงแห่งไม่มีออ้ยเพียงพอกบัศกัยภำพใน
กำรหีบออ้ย—ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มขึน้จำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตมำโดยตลอด 

กำรที่ปัญหำนีม้ีควำมส ำคญั และถำ้ไม่ไดร้บักำรแกไ้ขที่ดีพอ ก็อำจส่งผลลบต่ออตุสำหกรรมออ้ย
และน ำ้ตำล และอำจลำมไปถึงภำคเกษตรและภำคสังคมของประเทศในระยะยำวได ้จึงควรมีกำรวิจัย
ติดตำมและประเมินผลกำรปรบัระบบและโครงสรำ้งของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยใหส้อดคลอ้ง
กบักติกำ/ขอ้ตกลงขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) อย่ำงต่อเนื่องต่อไป เพื่อใหเ้รำมีควำมพรอ้มในกำรรบัมือ
กบัสถำนกำรณท์ี่อำจเปลี่ยนแปลงไปไดอ้ย่ำงรวดเร็ว เช่น ในกรณีที่บรำซิลหนักลบัมำฟ้องไทยต่อ (และอำจ
มีประเทศอ่ืนพยำยำมมำร่วมหรือมำฟ้องเป็นเอกเทศดว้ย)  โดยนอกจำกทีมวิจยัจะท ำหนำ้ที่ติดตำมควำม
คืบหน้ำและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของภำครฐัและฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ ก็ควรจะเสนอแนวทำง
ทำงกำรปรบัโครงสรำ้งระบบออ้ยและน ำ้ตำลของประเทศใหส้อดคลอ้งกบั WTO ในขณะที่เสำะหำจดุสมดลุ
ของฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรปรบัระบบ และยังควรมีบทบำทสนับสนุนด้ำนวิชำกำรในกระบวนกำรก ำหนด
นโยบำย/มำตรกำรปรบัโครงสรำ้งครัง้ใหม่นีด้ว้ย  

โครงกำรวิจยันีไ้ดเ้ริ่มด ำเนินกำรในปีแรก (สิงหำคม 2560-กรกฎำคม 2561) โดยใชท้ีมวิชำกำรและ
ที่ปรกึษำที่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในระบบของ WTO และระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยในภำพรวม รวมทัง้
เขำ้ใจผลกระทบต่อเกษตรกร มำติดตำมกำรเจรจำและกำรปรบัโครงสรำ้งระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทย  
ซึ่งที่ผ่ำนมำ เกษตรกรซึ่งเป็นกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่ส  ำคญั และกระทรวงเกษตรฯ มีบทบำทที่ค่อนขำ้ง
จ ำกดัในกำรเจรจำกบับรำซิล  และในกำรปรบัโครงสรำ้งออ้ยและน ำ้ตำลในประเทศไทยเองนัน้ ถึงแมว้่ำ
ตวัแทนจำกกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (ศนูยบ์รหิำรกำร
ผลิตฯ เดิม) จะไดพ้ยำยำมท ำหนำ้ที่ประสำนระหว่ำงชำวไร ่ โรงงำน และภำครฐัดว้ย  แต่ก็มีขอ้จ ำกดัและ
ตอ้งกำรกำรสนบัสนนุทำงวิชำกำร จึงขอใหม้ีโครงกำรวิจยันีม้ำสนบัสนนุ เพื่อที่จะไดน้ ำขอ้เสนอจำกภำค

 
12 เพรำะกำรปรบัระบบที่ผ่ำนมำซึ่งยกเลิกกำรเก็บเงิน 5 บำท/กก. เขำ้กองทนุ ท ำใหโ้รงงำนเป็นฝ่ำยที่ไดร้บัส่วนแบ่งรอ้ยละ 

30 ของสว่นต่ำงรำคำในประเทศกบัรำคำส่งออก ซึง่ในอดีตไม่รวมเงินเพิ่ม 5 บำท/กก. (ที่ทัง้หมดถกูน ำไปใชห้นีก้องทนุ
ที่เกิดจำกกำรกูเ้พื่อมำเพิม่รำคำออ้ยโดยที่โรงงำนไม่ไดร้บัส่วนแบ่งใดๆ เลยในชว่งนัน้)  



  

8 

วิชำกำรไปเสนอดว้ย ซึ่งช่องทำงนี ้ (ผ่ำนที่ปรกึษำสองท่ำนของโครงกำรที่มีบทบำทในทัง้ในทีมเจรจำและ
บทบำทในกำรเป็นคนกลำงในกำรเจรจำของฝ่ำยต่ำงๆ ในระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยเอง) เป็นช่องทำงที่
เป็นหลกัประกนัว่ำผลกำรศกึษำและควำมเห็นเชิงวิชำกำรของคณะผูว้ิจยัจะถกูสง่ถึงฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจำกนี ้ ที่ผ่ำนมำคณะผูว้ิจยัก็จะไดไ้ปน ำเสนอและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกบัฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตวัแทนเกษตรกรชำวไรอ่อ้ย ซึ่งที่เป็นกลุม่ที่มีแนวโนม้ที่จะไดร้บัผลกระทบมำกที่สดุจำก
กำรปรบัระบบครัง้นี ้ และหลงัจำกโครงกำรในปีแรกสิน้สดุในเดือนกรกฎำคม 2561 ทำง สวก. ก็ไดจ้ดั
ประชมุเพื่อเผยแพรผ่ลกำรวิจยัปีแรกเมื่อวนัที่ 12 ธันวำคม 2561  

โครงกำรงำนวิจยัในปีที่สอง ไดก้ลบัมำด ำเนินกำรต่อเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธุ ์2562 โดยในช่วงแรก
คณะผูว้ิจยัเสนอโครงกำรเพียงหนึ่งปีส ำหรบัติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของภำครฐัทัง้ในสว่นของกำรเจรจำ/
สูค้ดีและน ำเสนอแนวทำงและแผนกำรปรบัระบบ/โครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในอนำคต 
รวมทัง้ยกร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่ (ซึ่งมีแนวคิดว่ำอำจจะขยำยกรอบเป็น พ.ร.บ. ออ้ยและผลิตภณัฑ)์ 
ซึ่งนอกจำกควรตอ้งสอดคลอ้งกบักติกำขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) แลว้ ยังต้องค านึงถึงปรับระบบ
ให้สามารถน ารายได้จากส่วนอื่นมาชดเชยการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรจากการที่ต้องปรับ
ระบบตามกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย   

ในช่วงกลำงปี 2562 รฐับำลก็ไดน้ ำรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัที่เสนอโดยกระทรวง
อตุสำหกรรมมำท ำประชำพิจำรณ ์ (ดรูำยละเอียดในภำคผนวก จ.) แต่ก็เป็นกระบวนกำรที่ใชก้ำรรวบรวม
ควำมเห็นเป็นหลกั โดยไม่ไดม้ีกำรถก/อภิปรำยกนัอย่ำงกวำ้งขวำง  คณะรฐัมนตรีไดอ้นมุติัรำ่งของ
กระทรวงอตุสำหกรรมเมื่อ 2 ตลุำคม 2562 แต่ในขณะที่รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัดงักลำ่วยงัไม่ไดผ้่ำนกำร
พิจำรณำของสภำ (สนช.) รฐับำลก็หนัมำใชก้ำรออกประกำศต่ำงๆ ในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2562  
(เพื่อเริ่มใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63) มำแทนมำตรกำรชั่วครำวที่ครบกำรทดลองใชเ้ป็นเวลำสองปี  และ
ต่อมำสภำ สนช. ตอ้งยุติบทบำทไปในเดือนพฤษภำคม 2563 หลงักำรเลือกตัง้ในช่วงตน้ปี 2563  และ
ถึงแมว้่ำก่อนยุติบทบำทไปนัน้ สนช. จะไดพ้ิจำรณำและผ่ำนรำ่งกฎหมำยจ ำนวนมำก  แต่ สนช. ก็ยงัไม่ได้
พิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ไม่ว่ำจะเป็นร่ำงของรฐับำลหรือรำ่งที่ชำวไรอ่อ้ยเสนอเขำ้สภำ สนช. ท ำใหร้ำ่ง
ทัง้สองตกไปหลงัจำกท่ีสภำ สนช. ตอ้งยุติบทบำทลง 

หลงัจำกที่มีสภำและรฐับำลใหม่หลงัเลือกตัง้ รฐับำลไดส้่งร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ใหส้ภำฯ พิจำรณำใน
เดือนสิงหำคม 2653 และไดร้บับรรจเุขำ้พิจำรณำและผ่ำนวำระแรกของสภำผูแ้ทนรำษฎรในเดือนธันวำคม 
2653  ซึ่งท ำใหค้ณะผูว้ิจยัไดเ้สนอขอขยำยเวลำโครงกำรไปอีก 1 ปี (ถึงสิน้เดือนกมุภำพนัธ ์2565) โดยหวงั
ว่ำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบับใหม่ในสองสภำจะเสร็จสิน้ภำยในช่วง 14 เดือนหลงัจำกนัน้ และ
คณะผูว้ิจยัจะสำมำรถรำยงำนและวิเครำะหน์ยัต่ำงๆ ของกำรออกพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ 
ฉบบัใหม่ ไดส้อดคลอ้งกบัเนือ้หำของ พ.ร.บ. ฉบบัที่ประกำศใชจ้รงิ     



  

9 

ถึงแมว้่ำในที่สดุกำรด ำเนินกำรจริงก็ล่ำชำ้กว่ำที่คำดไวเ้ช่นเดียวกับครัง้ก่อนๆ  แต่เมื่อร่ำง พ.ร.บ. 
ออ้ยฯ ผ่ำนสภำผูแ้ทนรำษฎรเมื่อกลำงเดือนมิถุนำยน 2565 คณะผูว้ิจัยก็ไดก้ลบัมำปรบัปรุงรำยงำนนีใ้น
บทต่ำงๆ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบทที่ 6) เพื่อใหผู้ท้ี่จะน ำรำยงำนนีไ้ปใชป้ระโยชนจ์ะไดเ้ห็นภำพที่ตรงกับ
เหตกุำรณท์ี่เป็นปัจจบุนัมำกที่สดุ  

 

1.2 วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย  

1. ติดตำม ประเมิน และวิเครำะหส์ถำนกำรณแ์ละปัญหำของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของ
ไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำรกล่ำวหำและขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล  ที่ไดน้ ำเรื่อง
นีเ้ขำ้สูก่ระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท  (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) 

2. เสนอแนวทำงกำรเจรจำต่อรอง (หรือกำรสู้คดี) ที่ฝ่ำยไทยควรน ำไปใชใ้นกระบวนกำรระงับข้อ
พิพำท  (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) เรื่องระบบน ำ้ตำลของไทย 

3. จัดท ำขอ้เสนอกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลใหส้อดคลอ้งกับเจตนำรมณ์ของ  
กฎของ WTO และที่ไทยผกูพนัเอำไว ้และตอ้งเป็นกำรปรบัที่รกัษำผลประโยชนข์องเกษตรกรดว้ย  

4. ยกร่ำง/แกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและผลิตภัณฑ ์(ซึ่งควรจะมีกรอบที่กวำ้งกว่ำ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย พ.ศ. 2527 ที่ใชใ้นปัจจบุนั) ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำง/ขอ้เสนอขำ้งตน้ 

 

1.3 ข้อมูลและประเด็นพืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

1.3.1 ธรรมชาติของ WTO และการจัดการกับกรณีพิพาท/ฟ้องร้อง  

องคก์ำรกำรค้ำโลก (WTO) เป็นองคก์ร/เวทีเจรจำกำรค้ำ ที่ตั้งขึน้ในปี 2538 (1995) โดยเติบโต
ขึน้มำจำกเวทกีำรเจรจำดำ้นกำรคำ้และภำษี (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)  

กำรจดักำรขอ้พิพำท (กำรฟ้องรอ้ง) ของ WTO มีลกัษณะคลำ้ย “กำรไกล่เกลี่ย/อนุญำโตตลุำกำร/
ศำลเศรษฐกิจ” มำกกว่ำที่จะเป็นศำลอำญำ (ที่ตัดสินควำมผิดถูกของคดีอำญำ) หรือศำลศีลธรรม/เชิง
อดุมกำรณ ์ที่จะตัดสินว่ำกำรปฏิบติัของแต่ละประเทศเป็นไปตำมอดุมกำรณท์ำงกำรคำ้เสรีทัง้หมดหรือไม่ 
แต่ WTO มกัจะตดัสินภำยใตชุ้ดขอ้ตกลงที่มีอยู่ก่อนแลว้ ว่ำประเทศที่ถูกฟ้องไดท้ ำผิดกติกำ/ขอ้ตกลงที่ได้
เคยใหส้ตัยำบนัไวห้รือไม่ และ/หรือ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัประเทศที่เป็นคู่พิพำทมำกนอ้ยเพียงใด และ
ในกรณีเช่นนัน้จะแกไ้ขอย่ำงไร รวมทัง้อำจชดเชยควำมเสียหำยใหป้ระเทศที่เป็นคู่พิพำท หรือประเทศที่เป็น
คู่พิพำทอำจไดส้ิทธิ์ในกำรออกมำตรกำรตอบโตไ้ด ้
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ในแง่นี ้WTO ไม่ได้ห้ามการค้าที่ไม่เสรี และไม่ได้ห้ามรัฐแทรกแซงอย่างส้ินเชิง แต่สนใจ
ผลกระทบของการแทรกแซง (โดยเฉพาะทีผ่ิดกตกิา WTO หรือเงือ่นไขทีป่ระเทศนัน้ๆ เคยใหไ้ว)้ ทีม่ีต่อ
ประเทศคู่แข่ง/คู่คา้ และถา้พบจะตัดสินใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง หรือถา้ประเทศนัน้ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ก็
อนุญาตใหป้ระเทศที่เสียหายออกมาตรการตอบโตท้างการคา้ หรือในบางกรณีอาจใหต้กลงชดเชยความ
เสยีหายใหป้ระเทศทีเ่ป็นคู่พพิาท 

ขอ้สังเกตที่ส  ำคัญประกำรหนึ่งคือ เงื่อนไขที่ประเทศหนึ่ง “ท ำได้” หรือ “ท ำไม่ได”้ อำจต่ำงจำก
ประเทศอ่ืน ตวัอย่ำงเช่น ไทยไม่มีสิทธิ์อดุหนุนกำรส่งออกเลย เพรำะเรำไดไ้ปใหส้ตัยำบนัไวต้ัง้แต่กำรเจรจำ
ในรอบอุรุกวัยของ GATT ว่ำประเทศไทยจะไม่มีกำรอุดหนุนกำรส่งออกสินคำ้เกษตร ท ำใหไ้ม่สำมำรถใช้
มำตรกำรนีต้ัง้แต่เมื่อปี 2538 และในกรณีของน ำ้ตำล ซึ่งไทยใชร้ะบบนีม้ำตัง้แต่ก่อนหนำ้นัน้ (2525) โดย
อำจไม่ไดต้ระหนักว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็นกำรอุดหนุนกำรส่งออก (เพรำะปกติไม่ไดใ้ชเ้งินจำกภำครฐั
โดยตรง แต่มำจำกกำรที่รฐัก ำหนดรำคำน ำ้ตำลในประเทศใหสู้งกว่ำรำคำส่งออก) แต่ถ้ำคณะกรรมกำร
วินิจฉัยขอ้พิพำทของ WTO ตดัสินว่ำกำรอุดหนุนโดยผูบ้ริโภคดังกล่ำวเป็นกำรอดุหนุนกำรส่งออก ก็จะถือ
ว่ำผิดข้อตกลงที่ไทยให้ไว้กับ WTO และไทยก็จ ำเป็นต้องยกเลิกกำรใช้วิธีดังกล่ำวในทันที นอกจำกนี ้
ถึงแม้ว่ำที่ผ่ำนมำปัจจุบันประเทศที่ยำกจน (Least-developed Nations) บำงประเทศอำจยังมีสิทธิ์

อดุหนุนกำรส่งออกตำมเงื่อนไขที่ประเทศนัน้ๆ ไดล้งสตัยำบนัเอำไว้ แต่ก็เฉพำะประเทศก ำลงัพฒันำที่เคย
แจง้เอำไวท้ี่ยงัมีสิทธิใชม้ำตรกำรนีถ้ึงสิน้ปี 2023 (จำกกำรประชุมรฐัมนตรีของ WTO ครัง้ที่ 10  ที่ Nairobi 
ไดม้ีกำรขยำยเวลำใหแ้ก่ประเทศก ำลงัพฒันำออกไปจนถึงสิน้ปี 2023 แต่ก็ไม่มีผลกบัไทยแต่อย่ำงใด)  

ส ำหรบักำรอดุหนุนภำยในประเทศเองนัน้ ก็ยงัแบ่งตำมประเภทของกำรอดุหนุน โดยประเทศต่ำงๆ 
สำมำรถอดุหนุนในประเภทที่ถือว่ำไม่บิดเบือนตลำดได ้(เช่น ชลประทำน ถนน และสิ่งแวดลอ้ม) แต่ส ำหรบั
กำรอดุหนุนที่ถือว่ำบิดเบือนตลำดนัน้ ยอดรวมกำรอุดหนุนสินคำ้เกษตรทุกประเภทรวมกันจะตอ้งไม่เกิน
ยอดที่ไทยไดใ้หส้ัตยำบันเอำไว้ ดังนั้นในกรณีที่ไทยอุดหนุนสินคำ้เกษตรอ่ืนๆ ดว้ยนั้น กำรอุดหนุนออ้ย/
น ้ำตำลแม้ในปริมำณไม่มำก ก็อำจมีผลท ำให้ยอดรวมกำรอุดหนุนที่บิดเบือนตลำด (Aggregate 
Measures of Support หรือ AMS) สงูกว่ำที่ไทยมีสิทธิอ์ดุหนนุก็เป็นได ้

อย่ำงไรก็ตำม กำรอดุหนนุภำยในประเทศทัง้ต่อสินคำ้เกษตรชนิดหนึ่งใด ที่มีมลูค่ำไม่เกินรอ้ยละ 5 
ของมลูค่ำสินคำ้เกษตรชนิดนัน้ หรือกำรอดุหนนุที่ไม่ไดใ้หแ้ก่สินคำ้เกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ 
และมีมลูค่ำไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำโดยรวมของกำรผลิตสินคำ้เกษตร (หรือไม่เกินรอ้ยละ 10  ส  ำหรบั
ประเทศก ำลงัพฒันำ) ก็อำจถือว่ำอยู่ในข่ำยกำรอดุหนนุแบบเล็กนอ้ย หรือ de minimis ซึ่งถือเป็นขอ้ยกเวน้
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ของกำรอดุหนนุภำยในประเทศที่อนญุำตใหท้ ำได้13  นอกจำกนี ้ กำรอดุหนุนดำ้นปัจจยักำรผลิตและดำ้น
กำรลงทนุที่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตที่มีรำยไดน้อ้ยในประเทศก ำลงัพฒันำ เช่น กำรอดุหนนุเพื่อซือ้เมล็ดพืชและปุ๋ ยใน
รำคำถกู กำรอดุหนนุเพื่อซือ้เครื่องมือและเครื่องจกัร และกำรสนบัสนนุใหผู้ผ้ลิตสินคำ้เกษตรเปลี่ยนกำร
เพำะปลกูพืชที่เป็นยำเสพติดเป็นพืชชนิดอ่ืน ก็เขำ้ข่ำยไดร้บักำรยกเวน้14 แต่หำกประเทศอ่ืนพิสจูนไ์ดว้่ำ
ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรใชม้ำตรกำรนีข้องประเทศก ำลงัพฒันำ ประเทศสมำชิกที่ไดร้บัควำมเสียหำยก็
ยงัมิสิทธิด์  ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อ WTO ได ้ แต่ผูก้ลำ่วหำที่น ำกรณีเหล่ำนีม้ำอำ้งจะตอ้งเป็นฝ่ำยพิสจูนค์วำม
เสียหำยที่เกิดจำกมำตรกำรเหลำ่นัน้เอง   

ขอ้สงัเกตที่ส  ำคญัอีกประกำรหนึ่งคือ ในขณะที่ WTO หำ้มกำรอดุหนนุกำรสง่ออกอย่ำงชดัแจง้ 
และตัง้เงื่อนไขในกำรอดุหนุนอ่ืนๆ ขอ้ตกลงดำ้นกำรเกษตร (AOA) ไม่เคยหำ้ม (หรือกระทั่งวิจำรณ)์ กำร
รกัษำเสถียรภำพรำคำสินคำ้เกษตร และแนวคิดเรื่องกำรรกัษำเสถียรภำพรำคำที่แทจ้ริงนัน้ ต่ำงจำกแนวคิด
เรื่องกำรอุดหนุนหรือยกระดับรำคำสินคำ้เกษตร  ถึงแมว้่ำในกำรฟ้องรอ้งนัน้ ฝ่ำยท่ีกลำ่วหำอำจจะ
พยำยำมโยงสองเรื่องนีเ้ขำ้ดว้ยกนั (อำจจะท ำนองเดียวกบัที่บรำซิลฟ้องไทยโดยเนน้ที่ “กำรแทรกแซง/
อดุหนนุของรฐั” ทัง้ที่กำรแทรกแซง/อดุหนนุบำงเรื่องไม่ไดเ้ป็นขอ้หำ้ม ซึ่งท ำใหโ้ดยหลกักำรของ WTO แลว้ 
ผูก้ลำ่วหำที่น ำกรณีเหลำ่นีม้ำอำ้งจะตอ้งเป็นฝ่ำยพิสจูนค์วำมเสียหำยที่เกิดจำกมำตรกำรเหลำ่นัน้เอง)   

 

1.3.2 กรณพีิพาทกับบราซิลใน WTO 

เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2559 รฐับำลบรำซิลไดเ้ริ่มด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรระงบั
ขอ้พิพำท  (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) โดยยื่นขอหำรือกบัรฐับำลไทยเรื่อง
ระบบน ำ้ตำลของไทย (“Thailand – Subsidies concerning Sugar (DS507)”) ซึ่งเป็นไปตำมกฎของ 

 
13 ในควำมเป็นจรงิ รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำรวมก็อำจเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั เช่น สินคำ้ที่มมีลูค่ำ 1,000 บำท/ตนั ก็สำมำรถ
อดุหนนุไดถ้ึง 50 บำท/ตนั  
14 AOA: Part IV: Article 6: Domestic Support Commitments 
2. In accordance with the Mid-Term Review Agreement that government measures of assistance, whether 

direct or indirect, to encourage agricultural and rural development are an integral part of the development 
programmes of developing countries, investment subsidies which are generally available to agriculture in 
developing country Members and agricultural input subsidies generally available to low-income or 
resource-poor producers in developing country Members shall be exempt from domestic support 
reduction commitments that would otherwise be applicable to such measures, as shall domestic support 
to producers in developing country Members to encourage diversification from growing illicit narcotic 
crops. Domestic support meeting the criteria of this paragraph shall not be required to be included in a 
Member's calculation of its Current Total AMS 
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WTO ที่ใหป้ระเทศที่จะฟ้องตอ้งหำรือกบัคู่คดีก่อน ถำ้กำรหำรือไม่ไดข้อ้ยุติที่บรำซิลพอใจ บรำซิลถึงมีสิทธิ์

ฟ้องไทยต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ต่อไป  ซึ่งในกรณีนี ้ สหภำพยุโรป (ซี่งเคยถูกบรำซิล ออสเตรเลีย 
และไทยฟ้อง) และกวัเตมำลำ ก็ขอรว่มกำรหำรือดว้ย แต่ฝ่ำยไทยปฏิเสธ15 ซึ่งกำรปฏิเสธในขัน้นีเ้ป็นสิทธิที่
ไทยสำมำรถท ำได ้

ในกรณีพิพำทนี ้ รฐับำลบรำซิลกลำ่วหำว่ำไทยมีมำตรกำร/นโยบำยอดุหนนุกำรสง่ออกน ำ้ตำลและ
อดุหนนุเกษตรกรที่ปลกูออ้ย ท ำใหเ้กษตรกรหนัมำปลกูออ้ยมำกขึน้และไทยสำมำรถสง่ออกน ำ้ตำลทรำย
เขำ้สูต่ลำดโลกมำกขึน้ สง่ผลกระทบต่อรำคำน ำ้ตำลทรำยในตลำดโลกและกำรสง่ออกน ำ้ตำลบรำซิล และ
ต่ออตุสำหกรรมน ำ้ตำลของบรำซิลจนตอ้งปิดโรงงำนน ำ้ตำลไปเป็นจ ำนวนมำก  

ประเด็นหลกัๆ ที่บรำซิลกลำ่วหำไทยประกอบดว้ย16 

⦁ ไทยอดุหนนุกำรสง่ออกน ำ้ตำลอย่ำงเป็นระบบโดยกำรอดุหนนุไขว ้ (Cross subsidization) โดย
สรำ้งระบบกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่จ  ำกดัปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลตำมโควตำ ก. ส ำหรบั
บรโิภคในประเทศ และโควตำ ข. สง่ออกโดยบรษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทยจ ำกดั (อนท.) สว่นที่เหลือ
ถือเป็นโควตำ ค. ที่บรษิัทเอกชนตอ้งสง่ออกไปต่ำงประเทศทัง้หมด ทัง้นี ้ กำรก ำหนดใหผู้บ้รโิภค
ภำยในประเทศซือ้น ำ้ตำลในรำคำประกนัที่สงู ท ำใหส้ำมำรถน ำรำยไดจ้ำกสว่นนีไ้ปอดุหนนุกำร
สง่ออกไดใ้นรำคำที่ต  ่ำกว่ำที่ควรจะเป็น17 ซึ่งขดักบัพนัธะสญัญำที่ไทยมีกบั WTO ตัง้แต่แรกว่ำไทย
ไม่มีกำรอดุหนนุกำรสง่ออกสินคำ้เกษตรใดๆ ในขณะนัน้ ท ำใหไ้ม่มีสิทธิ์อดุหนนุในส่วนนีท้ัง้ในอดีต 
ปัจจบุนัและในอนำคต  

⦁ รฐับำลอดุหนุนเกษตรกรและโรงงำนน ำ้ตำลดว้ยวิธีต่ำงๆ เช่น รฐับำลอนมุติัใหจ้่ำยเงินเพิ่มค่ำออ้ย
ใหก้บัชำวไรอ่อ้ย (โดยคณะรฐัมนตรีอนมุติัใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยกูเ้งินมำจ่ำยใหก้บั
ชำวไรอ่อ้ย18) กองทนุออ้ยปล่อยกูใ้นอตัรำดอกเบีย้ต ่ำ และรฐับำลอดุหนนุปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ ซึ่ง
บรำซิลเห็นว่ำไทยอดุหนุนสินคำ้เกษตรมำกกว่ำพนัธะสญัญำที่ไทยใหไ้วก้บั WTO ซึ่งในปัจจบุนั

 
15 และในช่วงแรกมขี่ำววำ่ออสเตรเลียซึ่งเป็นผูส่้งออกน ำ้ตำลที่ส  ำคญัอีกประเทศหน่ึงอำจขอเขำ้รว่มเป็นภำคี (Third Party) 

รว่มกบับรำซิลในกำรฟ้องรอ้งไทยในครัง้นีด้ว้ย แตใ่นท่ีสดุก็ไม่ไดม้ีกำรยื่นเรื่องต่อ WTO แต่อยำ่งใด 
16 กำรฟ้องของบรำซิลน่ำจะใชข้อ้มลูหลกัจำกกำรศกึษำของ 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. 

17 บรำซิลระบวุ่ำรฐับำลไทยอดุหนนุออ้ยและน ำ้ตำลอย่ำงนอ้ย 1,300 ลำ้นเหรยีญสหรฐัต่อปี ในจ ำนวนนีอ้ย่ำงนอ้ย 775 
ลำ้นเหรียญเป็นกำรอดุหนนุไขวผ่้ำนระบบรำคำ ซึ่งเงินอดุหนนุส่วนนีม้ียอดรวมสงูขึน้เมื่อรำคำตลำดโลกต ่ำลง  

18 ซึ่งในปี 2559/60 กูจ้ำก ธ.กรุงไทย มำจ่ำยใหช้ำวไรอ่อ้ยในอตัรำ 160 บำทต่อตนัออ้ย (ปีก่อนหนำ้นีกู้จ้ำก ธ.ก.ส. มำจำ่ย
ใหช้ำวไรอ่อ้ยในอตัรำ 160 บำทต่อตนัออ้ยเช่นกนั) 
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ไทยมีขอ้ผกูพนัที่จะอดุหนนุสินคำ้เกษตรภำยในประเทศในสว่นที่ถือเป็นกำรบิดเบือนตลำดภำยใน 
ประเทศ (รำยกำรใน Amber Box) ส ำหรบัสินคำ้เกษตรทัง้หมด (AMS) รวมกนัไม่เกินปีละ 19,028 
ลำ้นบำท (บรำซิลอำ้งว่ำแค่กำรอดุหนนุออ้ยอย่ำงเดียวก็เกินยอดนีแ้ลว้) 

⦁ รฐับำลอดุหนนุเอทำนอล ซึ่งสว่นใหญ่ผลิตจำกกำกน ำ้ตำล 

⦁ รฐับำลสนับสนุนใหเ้กษตรกรเปลี่ยนจำกกำรปลกูขำ้วไปเป็นออ้ย  โดยตัง้เป้ำที่จะเพิ่มผลผลิตออ้ย
อีกรอ้ยละ 50 ใน 5 ปี19 

⦁ รฐับำลเขำ้มำแทรกแซงอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล ซึ่งมีส่วนในกำรอดุหนนุ/ประกนัรำคำ รวมทัง้
มีกลไกควบคมุรำคำภำยในประเทศ เช่น ไม่ใหน้ ำเขำ้น ำ้ตำลจำกต่ำงประเทศโดยเสรี  
 
ตำรำงที่ 1.1 สรุปล ำดบัเหตกุำรณก์ำรฟ้องของบรำซิลและกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยไทยเอำไวค้ร่ำวๆ 

ดงัต่อไปนี ้

ตารางที ่1.1 ล าดับเหตุการณก์ารฟ้องของบราซิลและการด าเนินการของฝ่ายไทย 

วัน-เดือน-ปี เหตุการณ ์

มิ.ย. 255820 สมำคมผู้ผลิตอ้อยและน ้ำตำลทรำยของบรำซิล (Brazilian Sugarcane 
Industry Association: UNICA) เสนอให้รัฐด ำ เนิ นกำรฟ้ องไทย ต่อ  WTO 
กลำ่วหำไทยอดุหนนุผูเ้พำะปลกูออ้ย หลงัผลผลิตน ำ้ตำลเพิ่ม 

29 ก.พ. 2559 หอกำรค้ำต่ำงประเทศของบรำซิล (Brazilian Foreign Trade Chamber:  
CAMEX) ยื่นเรื่องขอฟ้องไทยใน WTO 

4 เม.ย. 255921  บรำซิลยื่นค ำรอ้งต่อ WTO เพื่อขอหำรือกับไทยในเรื่องกำรอุดหนุนน ำ้ตำล 

 
19  ยทุธศำสตรอ์อ้ยโรงงำนและน ำ้ตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) ของกระทรวงอตุสำหกรรม ระบเุปำ้หมำยเพิ่มพืน้ท่ีรอ้ยละ 

50 และผลผลิตรอ้ยละ 80 ใน 5-10 ปี  
20  ASTV ผูจ้ดักำรออนไลน,์ “‘บรำซิล’ กล่ำวหำ ‘ไทย’ อดุหนนุชำวไรเ่พำะปลกูออ้ยเพิ่ม,” June 4, 2558, 

https://mgronline.com/business/detail/9580000063322  
21 เอกสำร The World Trade Organization, “WTO Dispute Settlement WT/DS507/1 Thailand - Subsidies on 

Sugar - Request for consultations by Brazil”, 2016,;  
The World Trade Organization, “WTO Dispute Settlement WT/DS507/2 Thailand - Subsidies on Sugar - 

Request to join consultations - Communication from the European Union”, 2016;  
The World Trade Organization, “WTO Dispute Settlement WT/DS507/3 Thailand - Subsidies on Sugar - 

Request to join consultations - Communication from Guatemala”, 2016. 
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โดยกลำ่วหำว่ำมำตรกำรของไทยผิดขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ของ WTO 

15 เม.ย. - EU ขอเขำ้รว่มกำรหำรือครัง้นี ้(ไทยไม่อนญุำตใหร้ว่ม) 

18 เม.ย. - กวัเตมำลำ ขอเขำ้รว่มกำรหำรือครัง้นี ้(ไทยไม่อนญุำตใหร้ว่ม) 

6-8 มิ.ย. 
255922 

(เจรจำรอบที่  1) ตัวแทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
(สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม และกระทรวงพำณิชย ์ไดเ้ดินทำงไปพบกบัตวัแทน
รฐับำลบรำซิลเพื่อเจรจำหำรือ ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์สำระส ำคญั
คือ ขอเวลำ 3-6 เดือน เพื่อเตรียมขอ้มลูชีแ้จง 

11 ต.ค. 255923 ครม. ใหค้วำมเห็นชอบแผนปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย
ของกระทรวงอุตสำหกรรม รวม 5 เรื่อง รวมถึงกำรปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและ
น ำ้ตำล ซึ่งตำมแผนจะยกเลิกโควตำน ำ้ตำลเพื่อบริโภคในประเทศ (โควตำ ก.) 
รวมทัง้กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งใหค้รอบคลมุกำรน ำออ้ยไปผลิตเอ
ทำนอลและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

3-4 พ.ย. 
255924  

(เจรจำรอบที่ 2) ไทย (สอน. และ กรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ) ร่วมเจรจำ
กับบรำซิล ณ กรุงบรำซิเลีย ประเทศบรำซิล โดยไทยส่งรำยละเอียดและกรอบ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทัง้
ระบบของไทยใหท้ำงบรำซิล และ ไดข้อกบัทำงบรำซิลไปว่ำจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้
เสร็จภำยในระยะเวลำ 1 ปี ตำมมติคณะรฐัมนตรี เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 
2559 เนื่องจำกจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรแกไ้ขกฎหมำย พ.ร.บ.  

(ผลกำรหำรือ): สอน. แถลงผลกำรหำรือ คำดว่ำบรำซิลจะไม่น ำเรื่องเข้ำสู่
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel) ของ WTO โดยมีเงื่อนไขว่ำไทยจะตอ้ง
ท ำขอ้มลูรำยละเอียดกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมใหช้ดัเจนภำยในเดือน ก.พ. 

 
22  ประชำชำติธุรกิจออนไลน,์ “สอน. วิ่งโรแ่กต้่ำงบรำซิลฟ้อง WTO กล่ำวหำไทยอดุหนนุชำวไรอ่อ้ย,” June 9, 2559, 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1465378932. 
23 รำยงำนของ ส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย, “มติคณะรฐัมนตรี วนัท่ี 11 ตลุำคม 2559 เรื่อง แผนกำรปรบัโครงสรำ้ง

อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ,” 2559. 
24 ฐำนเศรษฐกิจ, “หวั่นโรงงำนคำ้นแกพ้.ร.บ. ออ้ย สอน.เมินบรำซิลฟ้อง WTO -ผูผ้ลิตโวยยกเลิกโควตำ,” November 30, 

2559, http://www.thansettakij.com/content/116885. 
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2560) 

28 ก.พ. 256025 กระทรวงอุตสาหกรรมน าเสนอ ร่างพ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาล พ.ศ. …. 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรฐัมนตรีมีมติ
รบัทรำบ 

7 มี.ค. 256026 (เจรจำรอบที่ 3) ไทยร่วมเจรจำกบับรำซิล ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
โดยฝ่ำยไทยไดแ้จง้ผลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้ง
อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ตำมกรอบที่ไดเ้จรจำกนัไวค้รัง้ก่อน  

ฝ่ำยไทยยินยอมแกไ้ขตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล และทัง้สองฝ่ำยตกลงใหม้ี
กำรประชมุติดตำมผลควำมคืบหนำ้ทกุ 2 เดือน 

7 มิ.ย. 256027 กอน. ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเสรีระบบออ้ยและน ำ้ตำล โดยก ำหนดหลกักำรใน
กำรประกำศรำคำทุกเดือน ซึ่งจะใชร้ำคำอำ้งอิงจำกรำคำปิดเฉลี่ยขำยน ำ้ตำล
ทรำยรำยวันของตลำดลอนดอน No.5 ย้อนหลังไป 1 เดือน บวกไทยพรีเมี่ยม 
ประมำณ 3% โดยจะมีกำรออกระเบียบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยใต ้
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 2527 ใหม้ีผลบงัคับใชเ้ริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 ธ.ค. 2560 
(ใหท้นัฤดกูำรผลิตปี 2560/61) 

11 ก.ค. 256028 ครม. มีมติรบัทรำบควำมคืบหนำ้กรณีกำรเจรจำบรำซิลฟ้องไทยอุดหนุนกำร
ส่งออกน ำ้ตำลทรำยต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 และ
เห็นชอบมติ กอน. ให้มีกำรยกเลิกโควตำและยกเลิกกำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำล
ทรำยในประเทศ ณ หนำ้โรงงำนแบบคงที่ โดยปล่อยใหร้ำคำน ำ้ตำลเคลื่อนไหว
ตำมรำคำตลำดโลก หรือลอยตัวรำคำน ำ้ตำลทรำยในประเทศก่อนเริ่มฤดูกำร

 
25  มติชน, “ลุน้ ครม.พิจำรณำ พ.ร.บ. ออ้ยฉบบัใหม่ ก่อนเสนอ สนช. คลอดใชฤ้ดผูลิต 60/61,” June 26, 2560, 

https://www.matichon.co.th/economy/news_508490. 
26  ข่ำวส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล, “สรุปผลกำรประชมุหำรือระหวำ่งไทยและบรำซิลเพื่อยตุิขอ้พิพำทเรื่อง

น ำ้ตำลภำยใตอ้งคก์ำรกำรคำ้ระหว่ำงประเทศครัง้ที่ 3”, 2560. 
27  ประชำชำติธุรกิจออนไลน,์ “1 ธ.ค.ลอยตวัรำคำน ำ้ตำล ใชส้ตูรลอนดอน No.5+ ไทยพรีเมยีม 3%,” June 11, 2560, 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1497174473. 
28   ข่ำวสด, “กอน. ถกแนวทำงยกเลิกโควตำ-ลอยตวัน ำ้ตำลทรำย 31 ต.ค.นี ้ก่อนชงครม.,” October 25, 2560, 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_592713. 
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ผลิตปี 2560/61  

12 กค. 2560 (ประชุมเจรจำหำรือครัง้ที่ 4 ที่ประเทศบรำซิล) เป็นกำรติดตำมควำมคืบหน้ำที่
ทำงฝ่ำยไทยให้ค ำมั่นสัญญำว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขให้ทันต้นฤดูเปิดหีบอ้อย 
2560/61 (ซึ่งปกติจะเริ่มในเดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคม) 

ก.ค.–ส.ค. 256029 คณะกรรมกำรพิจำรณำศกึษำปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
พ.ศ. 2527 สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ไดน้ ำร่ำงพ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ฉบบั
พ.ศ. …. เข้ำสู่กระบวนกำรศึกษำดูงำนเพื่อพบปะสนทนำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และรบัฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ร่วมกับตัวแทนโรงงำน 
ชำวไรอ่อ้ยและผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ในพืน้ที่จงัหวดัต่ำงๆ  

4 ธ.ค. 256030 

 

 

ธ.ค. 2560 

ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและ
น ้าตาลทราย ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย จ านวน 1 
ฉบับ และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย จ านวน 3 ฉบับ 
รวม 4 ฉบับ ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ31 

มีกำรประชมุหำรือกบับรำซิลผ่ำน conference call 

 
29   สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ, “คกก. พิจำรณำศกึษำปรบัปรุง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลฯ สนช. ประชมุพิจำรณำพรอ้มลง

พืน้ท่ีรบัฟังควำมคดิเห็นเรื่องออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ๔ จงัหวดั,” June 27, 2560, 
http://click.senate.go.th/?p=41808. 

30  อำรว์ำยทีไนน,์ “แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย,” December 4, 2560, 
https://www.ryt9.com/s/cabt/2750358. 

31 ประกอบดว้ย 
1. รำ่งประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณรำยได ้กำร

ก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย และอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน 
พ.ศ….. 

2. รำ่งระเบยีบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยวำ่ดว้ยกำรผลิต กำรบรรจ ุกำรเก็บรกัษำสถำนท่ีเก็บรกัษำ กำรส ำรวจ 
กำรขนยำ้ย กำรส่งมอบและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.... 

3. รำ่งระเบยีบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยวำ่ดว้ย หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกบักำรอนญุำตใหส่้งออก
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ..... 

4. รำ่งระเบยีบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจดัเก็บเงินจำกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ... 
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15 ม.ค. 256132 รำชกิจจำนุเบกษำได้เผยแพร่ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) มำตรำ 44 เรื่องกำรแก้ไขกฎหมำย เพื่ อรองรับกำรปรับโครงสร้ำง
อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทัง้ระบบ โดยเห็นชอบแผนกำรปรบัโครงสรำ้งฯ ทัง้
ระบบ พ.ศ.2559-2560 และประกำศระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำล
ทรำยอีก 5 ฉบบั   

8 ก.พ. 2561 สอน. น ำรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ฉบบัพ.ศ. …. มำจดัประชมุรบัฟัง
ควำมคิดเห็นของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (เช่น สนช. กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ตัวแทน
โรงงำน ตวัแทนเกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และสื่อมวลชน)33 

ตน้ เม.ย. 256134 เลขำ สอน. แถลงว่ำ บรำซิลได้แจง้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับทำงกรมเจรจำ
กำรค้ำของไทยว่ำจะยังไม่ฟ้องไทยต่อ WTO โดยชะลอการย่ืนขอตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Panel) จนกว่าไทยจะได้ด าเนินการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย และแก้ไขพระราชบัญญัติ
อ้อยและน ้าตาลทรายแล้วเสร็จ 

22 พ.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล
ทราย 4 ฉบับ และประกาศส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
1 ฉบับ โดยมีเนือ้หำในกำรยกเลิกกติกำที่เคยประกำศไวเ้มื่อวนัที่ 15 ม.ค. 2561 
และปรบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลมำเป็นระบบที่มีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยออ้ยและ
น ำ้ตำลจำกหน่วยงำนภำครฐั  

23 ก.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล
ทรายว่าด้วยการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2564 (เป็นมำตรกำรเพิ่มเติมที่ออกมำเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ส ำหรบัใช้
ตัง้แต่ 1 ต.ค. 63) ใหโ้รงงำนที่จ  ำหน่ำยน ำ้ตำลในประเทศเกินจ ำนวนที่ไดร้บักำร
จดัสรรในแต่ละเดือน จ่ำยเงินส่วนต่ำงรำคำเขำ้กองทุนฯ เพื่อน ำมำเฉลี่ยจ่ำยคืน

 
32   มติชน, “ค ำสั่งแรกของปี 61 !! คสช.ใช ้ม.44 แกก้ม.รบัปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ย-น้ํำตำลทรำยทัง้ระบบ,” 

January 15, 2561, https://www.matichon.co.th/politics/news_804195. 
33 ดบูนัทึกกำรประชมุไดท้ี่ http://www.ocsb.go.th/upload/OCSBActivity/fileupload/10056-3094.pdf 
34 แนวหนำ้, “’บรำซิล’ยตุิศกึไม่ฟ้องไทยต่อ WTO กรณีอดุหนนุน ำ้ตำล”, 6 เมษำยน 2561, 

https://www.ryt9.com/s/nnd/2809253. 
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เมื่อสิน้ปีให้โรงงำนที่จ  ำหน่ำยน ้ำตำลในประเทศน้อยกว่ำจ ำนวนที่ได้รับกำร
จดัสรร 

ตัง้แต่ 4 เม.ย. 2559 
ถึงปัจจบุนั (27 ก.พ. 
2565) 

สถานะของการฟ้องร้องยังอยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือเหมือนเดิม 
ทั้ งนี ้  ใน เว็บของ WTO ระบุ ว่ ำ  “Complainant requests consultations with 
respondent, no dispute panel established and no withdrawal or mutually 
agreed solution notified.” และระบุว่ำไม่ได้รบัเอกสำรใดๆ ในเรื่องนี ้เพิ่มเติม
หลงัจำกวนัที่ 21 เมษำยน 2559 (ดทูี่มำในรูปที่ 1.1) 

ที่มำ: รวบรวมโดยคณะผูว้ิจยั 
 
 

รูปที ่1.1 สถานะของการฟ้องร้องของบราซิลต่อไทยในเว็บของ WTO 

ที่ ม ำ :  https: / /www.wto.org/english/ tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm ( สื บ ค้ น เมื่ อ  27 
กุมภาพันธ์ 2565)35 
 

 
35 The World Trade Organization, “WTO Dispute Settlement DS507: Thailand — Subsidies Concerning Sugar,” 

2016, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm
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1.3.3 การเจรจาของฝ่ายไทย 

ถึงแมว้่ำตลอดระยะเวลำ 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม (รวมทัง้กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย) จะเป็นกลไกหลกัในกำรด ำเนินกำร
ของระบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ภำยใตค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือ กอน.) โดยมีกระทรวง
เกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย ์ มีบทบำทรองใน กอน. แต่จะมีบทบำทมำกขึน้ในคณะกรรมกำรย่อย อนั
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรออ้ย (กอ.) และ คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย (กน.) ตำมล ำดบั  แต่เนื่องจำกกระทรวง
อตุสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ไดม้ีกลไกที่ท ำหนำ้ที่ในดำ้นกำรเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ  
ในทำงปฏิบติั กระทรวงพำณิชยท์ี่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในดำ้นกำรควบคมุรำคำและปรมิำณกำร
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลในประเทศ (โดยกรมกำรคำ้ภำยใน) จึงกลำยมำเป็นผูร้บับทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดท่ำที
ในกำรเจรจำ แต่บทบำทหลกักลำยเป็นของกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกมีควำมรูเ้รื่อง WTO 
และกำรเจรจำกำรคำ้มำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืนในระบบออ้ยและน ำ้ตำล อย่ำงไรก็ตำม กรมเจรจำกำรคำ้ฯ ก็
น่ำจะมีควำมเก่ียวขอ้งกบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยนอ้ยกว่ำหน่วยงำนอ่ืนในระบบ  นอกจำกนี ้ ก็มี
กระทรวงกำรต่ำงประเทศที่ 

ในปี 2559 ทำงฝ่ำยไทยใชท้ีมเจรจำกำรคำ้ ซึ่งตัง้โดย กอน. ซึ่งมีปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (หรือ
เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ซึ่งเป็นประธำนคณะท ำงำนดำ้นเทคนิค) 
เป็นหวัหนำ้ทีม และมตีวัแทนจำกกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ชำวไร ่ โรงงำน และรำชกำร ซึ่งตัง้
คณะท ำงำนดำ้นเทคนิคมำท ำหนำ้ที่เป็นทีมเจรจำดว้ย ซึ่งนอกจำกเลขำธิกำร สอน. แลว้ ก็มีผูแ้ทนจำก 
สอน. และผูแ้ทนกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ เป็นเลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนกุำร นอกจำกนี ้
คณะท ำงำนก็ประกอบดว้ยผูแ้ทนจำกกรมกำรคำ้ภำยในและกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ จำกกระทรวงพำณิชย ์
ผูแ้ทนส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ผูแ้ทนกรมอเมรกิำและแปซิฟิคใต้
และผูแ้ทนกรมสนธิสญัญำและกฎหมำย จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ซึ่งทีมเจรจำไดส้ง่ตวัแทนเดินทำง
ไปหำรือ (Consultation) กบัตวัแทนรฐับำลบรำซิลมำแลว้อย่ำงนอ้ยสี่ครัง้36 (ตำมขัน้ตอนแรกของกำรยื่น
ฟ้อง WTO ซึ่งก ำหนดระยะเวลำในกำรหำรือไว ้ 60 วนันบัจำกวนัที่ยื่นค ำรอ้ง แต่ก็ยืดเยือ้มำจนถึงปัจจุบนั
เป็นเวลำ 6 ปี)  

กำรเจรจำหำรือครัง้แรกมีขึน้ที่ส  ำนักงำนใหญ่ของ WTO กรุงเจนีวำ เมื่อวนัที่ 6-8 มิถุนำยน 2559  
ซึ่งนอกจำกฝ่ำยไทยจะเป็นฝ่ำยตอบค ำถำมในกำรหำรือแลว้ ทำงบรำซิลยงัไดต้ัง้ค  ำถำมเพิ่มมำอีกประมำณ 
80 ค ำถำม ซึ่งทำงฝ่ำยไทย (โดยกระทรวงพำณิชยแ์ละกระทรวงอตุสำหกรรม) ไดร้วบรวมและจดัส่งขอ้มูล
เพิ่มเติมใหก้บัรฐับำลบรำซิล หลงัจำกนัน้ ก็ไดม้ีกำรหำรือครัง้ที่สองที่บรำซิล (หลงัจำกผ่ำนกีฬำโอลิมปิกไป

 
36 และยงัมี Conference Call ขำ้มทวีปในชว่งปลำยปี 2560 
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แลว้) โดยบรำซิลไดจ้ดัประชมุหำรือเรื่องนีเ้มื่อวนัที่ 3-4 พฤศจิกำยน 2559 ที่กรุงบรำซิเลีย และไดเ้ชิญฝ่ำย
ไทยเขำ้ร่วมหำรือในวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2559  และเมื่อวนัที่ 7 มีนำคม 2560 ทัง้สองฝ่ำยไดป้ระชุมหำรือ
กนัเป็นครัง้ที่สำมที่เมืองเจนีวำอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งในครัง้นี ้ฝ่ายไทยไดแ้จง้ว่าจะมีการแกไ้ขที่สอดคลอ้งกบัขอ้
เรียกรอ้งของบราซิลในทุกเรื่อง (ดูกรอบที่ 1.1) และทำงบรำซิลก็ขอให้มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อติดตำม
ควำมคืบหนำ้ของไทยในทกุสองเดือน นบัตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2560 เป็นตน้ไป โดยเมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 
2560 ไดม้ีกำรประชุมเป็นครัง้ที่สี่ที่ประเทศบรำซิล ซึ่งเป็นกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ที่ทำงฝ่ำยไทยใหค้ ำมั่น
สญัญำว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขใหท้ันตน้ฤดูเปิดหีบออ้ย 2560/61 (ซึ่งปกติจะเริ่มในเดือนพฤศจิกำยนหรือ
ธันวำคม) และต่อมำก็ได้มีกำรประชุมผ่ำน Conference Call ในช่วงปลำยปี 2560  อย่ำงไรก็ตำม กำร
ประชุมหำรือในครัง้ที่  4 และ Conference Call หลังจำกนั้น เป็นเพียงกำรสอบถำมและบอกเล่ำควำม
คืบหนำ้และกรอบเวลำในกำรด ำเนินกำรที่สืบเนื่องมำจำกสิ่งที่ตกลงกนัในกำรประชมุหำรือหลงัจำกครัง้ที่ 3 
ซึ่งคณะผูว้ิจยัสรุปไวใ้นกรอบที่ 1.1 

ถำ้พิจำรณำจำกเอกสำรสรุปร่วมฉบบัภำษำองักฤษจำกกำรหำรือครัง้ที่สำม ซึ่งระบุชดัเจนว่ำไทย
รบัปำกที่จะด ำเนินกำรปรบัระบบตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิลเกือบทัง้หมด ในขณะที่ กำรแถลงข่ำวของทีม
เจรจำฝ่ำยไทยอำ้งว่ำเป็นไปตำมกรอบของมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 11 ตลุำคม 2559 (ดกูรอบที่ 1.2) ซึ่ง
แมว้่ำมติคณะรฐัมนตรีดังกล่ำว (และมติคณะรฐัมนตรี 14 มีนำคม 2560 ซึ่งออกมำหนึ่งสปัดำหห์ลงักำร
เจรจำรอบที่สำม ดูกรอบที่  1.3) จะระบุให้ไปปรับโครงสรำ้งใหม่ให้สอดคล้องกับกติกำของ WTO แต่
นอกจำกมติคณะรฐัมนตรีจะไม่ได้ระบุรำยละเอียดของสิ่งที่ต้องท ำในแบบเดียวกับที่ทีมเจรจำไทยไป
รบัปำกบรำซิลมำแลว้ ยังระบุให้ไปด าเนินการในอีกหลายอย่างทีอ่ยู่ภายใต้สมมุติฐานว่าเรายังคงใช้
ระบบที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนัก รวมทัง้การรักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยและน ้าตาลทราย 
และยังให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
เยียวยาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้แก่ชาวไร่อ้อยและฝ่ายอื่นๆ ด้วย 
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กรอบที ่1.1 สรุปผลการประชุมหารือคร้ังที ่3 ระหว่างไทยและบราซิลเพ่ือยุติข้อพิพาทเร่ือง
น ้าตาลภายใต้องคก์ารการค้าระหว่างประเทศ (WTO) 

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ไดแ้ถลงผลกำรหำรือเพื่อยุติขอ้พิพำทเรื่องน ำ้ตำลระหว่ำงไทยและ
บรำซิลภำยใตอ้งคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 7 มีนำคม 2560 ณ หอ้งประชุมองคก์ำรกำรคำ้
โลก นครเจนีวำ สวิตเซอรแ์ลนด ์ว่ำฝ่ำยไทยน ำโดยนำยสมชำย หำญหิรญั ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม และ
ฝ่ำยบรำซิลน ำโดยเอกอัครรำชทูตที่ปรกึษำ Deniela Benjamin ไดร้่วมกันปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
โดยฝ่ำยไทยไดแ้จง้ผลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย ตำมกรอบที่ไดเ้จรจำกนัไวค้รัง้ก่อน ซึ่งอิงมติคณะรฐัมนตรี11 ตลุำคม 2559 (ดรูำยละเอียดใน
กรอบที่ 1.2) และมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบที่คณะรฐัมนตรีรบัทรำบเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2560 
ซึ่งบรำซิลมีควำมพอใจ แต่ในเอกสำรค ำแถลงไม่ไดใ้หร้ำยละเอียด  

อย่ำงไรก็ตำม ในเอกสารทีทั่ง้สองฝ่ายสรุปผลการเจรจาร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า ฝ่ายไทยได้
ให้ค าตอบด้วยวาจา (ซึ่งจะตามมาด้วยค าตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเร็ววัน) ว่าจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้    

- ยกเลิกระบบโควตา 

- ยุติการแทรกแซงของรัฐบาลในการก าหนดราคาน ้าตาลภายในประเทศ 

- ยกเลิกการอุดหนุนค่าอ้อย (ทีใ่นระยะหลังเคยให้ตันละ 160 บาท) 

- ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยให้โรงงานตามมาตรา 56 ทีเ่คยจ่ายให้ในกรณีทีร่าคาอ้อยขัน้สุดท้ายต ่า
กว่าราคาขัน้ต้นทีโ่รงงานจ่ายให้ชาวไร่       

ฝ่ำยไทยระบุดว้ยว่ำจะพิจำรณำตัง้มลูภณัฑก์ันชน (Buffer Stock) โดยภำคเอกชนเพื่อใหม้ีหลกัประกันว่ำ
น ำ้ตำลจะไม่ขำดตลำด โดยระบบนีจ้ะไม่มีขอ้บงัคบัในกำรส่งออกน ำ้ตำล และภำครฐัจะลดบทบำทลงเป็น
แค่ติดตำมดูแล (monitor) เท่ำนั้น ทั้งนีม้ำตรกำรเหล่ำนีจ้ะสำมำรถท ำไดภ้ำยใต้ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย พ.ศ.2527 ที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

บรำซิลขอรำยละเอียดแผนปรบัโครงสรำ้งเมื่อแผนดงักล่ำวแลว้เสร็จ และทัง้สองฝ่ำยตกลงใหม้ีกำรประชุม
ติดตำมผลควำมคืบหนำ้ทกุประมำณสองเดือน โดยจะเจรจำครัง้ต่อไปหลงัสิน้เดือนพฤษภำคม 2560  

ที่มำ: ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย “ข่ำวสรุปผลกำรประชุมหำรือระหว่ำงไทยและบรำซิลเพื่อยุติขอ้
พิพำทเรื่องน ำ้ตำลภำยใตอ้งคก์ำรกำรคำ้ระหวำ่งประเทศครัง้ที่ 3 เมื่อวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 ณ นครเจนีวำ สวิตเซอรแ์ลนด”์ 
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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กรอบที ่1.2 มติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน ้าตาลทรายทัง้ระบบ  

1. เห็นชอบแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทั้งระบบ พ.ศ. 2559 - 2564 โดยก ำหนดแผนงำน 
เป้ำหมำย กิจกรรมกำรด ำเนินกำร และระยะเวลำด ำเนินกำรตำมแผนฯ ประกอบดว้ย 5 แผนงำน ไดแ้ก่ (1) กำรปรบัปรุง
พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย รวมทัง้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหค้รอบคลมุกำรน ำออ้ยไปผลิตเป็น
เอทำนอลและผลิตภณัฑต์่อเนื่องอื่น ๆ ได ้(2) กำรเพิ่มผลิตภำพออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (3) กำรก ำหนดมำตรฐำนน ำ้ตำล
ทรำย (และ) ตน้ทุนมำตรฐำนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (4) กำรรกัษำเสถียรภำพกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (5) 
กำรจดัตัง้สถำบนัวิจยัและพฒันำออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรมเสนอ โดย
ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมเร่งรดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและเป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งดว้ย โดยหำกเรื่องใดมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรี  ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมน ำเรื่อง
เสนอคณะรฐัมนตรีพิจำรณำตำมขัน้ตอนต่อไป 

2. ใหก้ระทรวงอตุสำหกรรมและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรบัควำมเห็นของกระทรวงพลงังำน ส ำนกังบประมำณ และส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ อำทิ กำรก ำหนดตน้ทนุมำตรฐำนเอทำนอลและผลิตภณัฑจ์ำกออ้ย
อื่นๆ เพื่อรองรบักำรแบ่งปันผลประโยชน ์และกำรจดัตัง้สถำบันวิจยัและพัฒนำออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง โดยใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมจดัท ำแนวทำง/แผนปฏิบตัิกำรเพื่อขบัเคล่ือนแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมฯ 
รวมทั้งเร่งหำข้อสรุปและควำมเป็นไปได้ในกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 และให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเร่งศึกษำและหำขอ้ยุติในกำรก ำหนดตน้ทุนกำรผลิตมำตรฐำนของออ้ย 
น ำ้ตำลทรำยและอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่น อีกทัง้ใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหค้วำมส ำคัญในกำรรกัษำเสถียรภำพ
ของรำคำออ้ยและน ำ้ตำลทรำย โดยพิจำรณำแนวทำงกำรจดัเก็บรำยไดข้องกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหเ้พียงพอกับ
กำรช ำระหนีข้องกองทุนฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ทัง้ใหม้ีกำรประสำนและท ำงำนรว่มกันกบัหน่วยงำนที่ใหเ้งินทุนสนบัสนุนกำร
วิจยัของประเทศในกำรสนบัสนุนกำรวิจยัและพฒันำอุตสำหกรรมออ้ยและอุตสำหกรรมต่อเนื่องทัง้ระบบ นอกจำกนี ้ให้
กรมโยธำธิกำรและผงัเมืองและกระทรวงอุตสำหกรรมเรง่หำขอ้ยุติเก่ียวกับที่ตัง้โรงงำนน ำ้ตำลโดยเร็ว โดยค ำนึงถึงควำม
ถกูตอ้ง เหมำะสม และเป็นท่ียอมรบัของทกุฝ่ำยก่อนเป็นอนัดบัแรก ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 

3. กำรปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ภำยใตอ้งคก์ำร
กำรคำ้โลก (WTO) นั้น ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมและหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แกไ้ข หรือเยียวยำ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้แก่ชำวไรอ่อ้ย โรงงำนน ำ้ตำล ผูบ้รโิภค รวมทัง้กิจกำรอื่นที่อำจไดร้บัผลกระทบดว้ย  

ทีม่า: มติคณะรฐัมนตรี 11 ตลุำคม 255937 

 

 

 
37 ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรี, “มติคณะรฐัมนตรี 11 ตลุำคม 2559 เรื่อง แผนกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและ

น ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ”, 2559. 
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กรอบที ่1.3 มติคณะรัฐมนตรี 14 มีนาคม 2560 เร่ือง การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559  

       1. เห็นชอบกำรก ำหนดรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ย ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 เป็นรำยเขต 9 เขต โดยรำคำ
เฉลี่ยทั่วประเทศในอตัรำตนัออ้ยละ 881.47 บำท ณ ระดบัควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดอตัรำขึน้/
ลงของรำคำอ้อยเท่ำกับ 52.89 บำทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเท่ำกบั 377.77 บำทต่อตนัออ้ย โดยใหห้กัเงินเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ตำม
มำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ในอัตรำตันอ้อยละ 11 บำท ในเขต
ค ำนวณรำคำอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 (ในส่วนของชำวไร่อ้อย 7.70 บำท/ตันอ้อย และในส่วนของ
โรงงำนน ำ้ตำล 3.30 บำท/ตนัออ้ย) ตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรมเสนอ 

       2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้
องค์การการค้าโลก รวมทัง้ใหร้บัควำมเห็นของกระทรวงพลงังำนและส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติที่เห็นควรส่งเสริมกำรลดตน้ทุนกำรผลิตออ้ยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ต่อปี เพื่อ
เพิ่มรำยได้รวมเฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสำหกรรมน ำ้ตำล และเห็นควรให้มีกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต
กำกน ำ้ตำลในอุตสำหกรรมน ำ้ตำลที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบหลกัในกำรผลิตเอทำนอลเป็นเชือ้เพลิงใหม้ีปริมำณ
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชเ้อทำนอลในประเทศ เพื่อควำมมั่นคงทำงดำ้นพลงังำนของประเทศ ตลอดจน
เร่งด าเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทัง้ระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 (เร่ืองแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั้ง
ระบบ) โดยเร็ว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายที่มีประสิทธิภาพ
สูงและสามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

ที่มำ: มติคณะรฐัมนตรี 14 มีนำคม 256038 

 

จำกมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่ำรฐับำลไทยยังคงคำดหวงัที่จะให้ ออ้ย น ำ้ตำล และ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง (เช่น กำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน ำ้ตำล) เติบโตขึน้ โดยที่ตระหนักด้วยว่า มี
โอกาสที่เกษตรกรและกลุ่มอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากการปรับระบบ 
และให้หาทางก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ด้วย ซึ่งส่วนนี้
ควรต้องเป็นส่วนส าคัญของการปรับโครงสร้างระบบ ไม่เช่นน้ันการปรับระบบอาจกลายเป็นจุด
หักเหทีน่ าไปสู่การถดถอยของการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องแทนได้  

 
38 ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรี, “มติคณะรฐัมนตรี 14 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรก ำหนดรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและ

ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย ฤดกูำรผลิตปี 2558/2559”, 2560. 
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กรอบที ่1.4 เป้าหมายตามยุทธศาสตรอ์้อยโรงงานและน ้าตาลทราย 10 ปี (2558-2569) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- ขยำยกำรผลิตออ้ยรอ้ยละ 80-100 โดย 

- ขยำยพืน้ที่ปลกูออ้ยจำก 10.53 ลำ้นไรใ่นปี 2558 เป็น 16 ลำ้นไรใ่นปี 2569  

- เพิ่มปรมิำณออ้ยจำก 106 ลำ้นตนัในปี 2558 เป็น 180 ลำ้นตนั ในปี 2569 

(หมำยเหต:ุ ในปี 2558/59 และ 2559/60 ผลผลิตออ้ยลดลงเป็น 94.05 และ 92.95 ลำ้นตนั
ตำมล ำดบั แลว้เพิ่มขึน้เป็น 135 และ 131 ลำ้นตนัในปี 2560/61 และ 2561/62 แต่ในปี 2562/63 ผลผลิต
ออ้ยลดลงเหลือประมำณ 75 ลำ้นตนั และคำดว่ำจะเพิ่มเป็นประมำณ 90 ลำ้นตนัในปี 2564/65 นี)้  

- เพิ่มผลผลิตน ำ้ตำลจำก 11.34 ลำ้นตนัเป็น 20.36 ลำ้นตนั  

- ขยำยก ำลงักำรผลิตเอทำนอลจำก 2.5 เป็น 5.38 ลำ้นลิตร/วนั  

- เพิ่มก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจำก 1,542 เมกะวตัต ์เป็น 4,000 เมกะวตัต ์

- ประเทศไทยมีรำยไดจ้ำกอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลเพิ่มขึน้จำก 2 แสนลำ้นบำทในปี 2558 เป็น 5 แสน
ลำ้นบำทในปี 2569 

ทีม่า: กระทรวงอตุสำหกรรมกรรม (2559)39 

 
ถำ้พิจำรณำจำกกระบวนกำรเจรจำหำรือที่ผ่ำนมำ อำจกล่ำวไดว้่ำฝ่ำยไทยเขำ้สู่กำรเจรจำแบบตัง้

รบั (Passive/Reactive) โดยรบัปำกที่จะท ำตำมเงื่อนไขทัง้หมดของฝ่ำยบรำซิล เพื่อใหก้รณีพิพำทนีจ้บที่
กำรเจรจำหำรือ ไม่ใหไ้ปถึงกระบวนกำรฟ้องรอ้ง ซึ่งแมว้่ำกำรตัง้เปำ้หมำยดงักล่ำวอำจจะเป็นยุทธวิธีที่ดีวิธี
หนึ่ง (เพรำะถำ้ไปถึงขัน้กำรฟ้องรอ้ง ก็มีโอกำสมำกพอสมควรที่ไทยจะแพค้ดี) แต่ก็ยงัมีแนวทำงอ่ืนในกำร
เจรจำ/สูค้ดีที่อำจจะดีกว่ำนี ้เช่น กำรน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิรูประบบของไทยใหส้อดคลอ้งกับกฎกติกำ
ของ WTO เรื่องกำรอุดหนุนกำรส่งออก ก็น่ำจะเป็นขอ้เสนอที่ประเทศคู่เจรจำ (และ/หรือคณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำท) ยอมรบัได ้โดยไม่ตอ้งลม้ระบบเดิม—ซึ่งเป็นระบบที่มีขอ้ดีในดำ้นกำรรกัษำเสถียรภำพ—
โดยไม่จ ำเป็นจริงๆ และในควำมเป็นจริงนัน้ กำรมีขอ้เสนอที่สมเหตสุมผลพอก็มกัจะท ำใหคู้่เจรจำยอมตก
ลงดว้ย เพรำะเขำก็ทรำบว่ำต่อใหฟ้้องแลว้ชนะ คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก็คงจะตดัสินตำมขอ้เสนอที่
ฟังดสูมเหตสุมผลอยู่ดี ซึ่งประเทศเขำก็อำจจะไม่ไดอ้ะไรมำกไปกว่ำนัน้   ในทำงกลบักนั กำรไปเจรจำแบบ

 
39 กระทรวงอตุสำหกรรม, “ยทุธศำสตรอ์อ้ยและน ำ้ตำลทรำย 10 ปี (พ.ศ.2558-2569)”, 2559. 
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ตั้งรบัที่ไม่มีขอ้เสนอที่สมเหตุสมผลของตัวเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่เจรจำที่ศึกษำและเตรียมตัวมำดีกว่ำ 
กดดันให้ต้องปรับเปลี่ยนมำกกว่ำที่จ  ำเป็น จนอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยที่ รุนแรงต่อเกษตรกรและ
อตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งได ้

 
1.3.4 การปรับตัว/รับมือของภาครัฐภายในประเทศไทย 

ส ำหรบักำรรบัมือของฝ่ำยรำชกำรไทยเองในช่วงที่ผ่ำนมำนัน้ ในปี 2559 กระทรวงอตุสำหกรรมได้
จดัประชำพิจำรณเ์ก่ียวกบักำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 และไดน้ ำขอ้เสนอบำงส่วน
เขำ้สู่คณะรฐัมนตรีและออกมำเป็นมติคณะรฐัมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 แต่ก็เป็นมติที่ยังมี
ควำมคลมุเครือและน่ำจะยงัมีปัญหำควำมไม่ชดัเจนในรำยละเอียดในทำงปฏิบติัอยู่ไม่นอ้ย (ดกูรอบที่ 1.2)  
อีกทั้งมีข้อวิจำรณ์ว่ำมำตรกำรต่ำงๆ ที่ เสนอในมติคณะรัฐมนตรีวันที่  11 ตุลำคม 2559 ไม่ได้สนใจ
ผลกระทบที่จะมีต่อเกษตรกรเท่ำที่ควร ทั้งนี ้ไม่มีควำมชัดเจนว่ำเมื่อมติคณะรฐัมนตรีฉบับนีก้  ำหนดให้
ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำขำยส่งภำยในประเทศหนำ้โรงงำนใหส้งูกว่ำรำคำส่งออก (รวมทัง้กำรไม่มีกำรเก็บ
เงิน 5 บำท/กก. เขำ้กองทุนฯ อีกต่อไป) แลว้ รฐัจะแกปั้ญหำรำคำออ้ยและรำยรบัของเกษตรกรที่คำดว่ำจะ
ลดลงได้อย่ำงไร  ซึ่งถ้ำไม่มีกำรแก้ไขใดๆ ให้บรรเทำลงเลย ก็มีโอกำสมำกที่ เมื่อเวลำผ่ำนไปเกษตรกร
จ ำนวนมำกอำจเลิกอำชีพกำรปลูกอ้อยไปท ำอย่ำงอ่ืนแทน และอำจสรำ้งปัญหำให้กับโรงงำนน ้ำตำล
จ ำนวนมำกในระยะยำวดว้ย  

ในขณะเดียวกัน ถึงแมว้่ำในกำรเจรจำครัง้ที่ 3 (ดูกรอบที่ 1.1) ทีมเจรจำฝ่ำยไทยได้แจง้ต่อทำง
บรำซิลว่ำจะมีข้อยุติและรำยละเอียดของกำรปรบัโครงสรำ้งของอุตสำหกรรมนี ้ตำมมติคณะรฐัมนตรี
ดังกล่ำวออกมำภำยในเดือนพฤษภำคม 2560 และสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ในปลำยปี 2560  แต่
ภำยในประเทศไทยเองนัน้ ก็ไม่ไดม้ีกำรด ำเนินกำรที่มำกพอที่จะน ำไปสู่กำรบรรลขุอ้ตกลงของฝ่ำยต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้งว่ำจะปรบัโครงสรำ้งและแกปั้ญหำกันอย่ำงไร  โดยหลงัจำกที่มีมติคณะรฐัมนตรีดังกล่ำวแลว้ ก็
แทบไม่มีหน่วยงำน/องคก์รใดไดเ้ริ่มกระบวนกำรใดที่จะน ำไปสู่กำรปรบัแกข้อ้เสนอกำรปรบัโครงสรำ้งให้
เป็นที่ยอมรบัร่วมกนัของฝ่ำยต่ำงๆ ที่จะไดร้บัผลกระทบเลย40  จนกระทั่งในช่วงตน้เดือนธันวำคม 2560 ซึ่ง
เริ่มเปิดกำรหีบออ้ยของฤดกูำรผลิตปี 2560/61 ฝ่ำยรำชกำรก็เสนอใหร้ฐับำลท ำตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล
ในฤดูกำรผลิตนี ้โดยขอให ้คสช. ใชอ้  ำนำจตำมมำตรำ 44 ไป "ยกเวน้กำรบังคับใช้” มำตรำ 17(18) ของ 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ซึ่งเนือ้หำหลกัก็คือกำรยุติบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล

 
40 ในขณะท่ีมีบำงฝ่ำยพยำยำมตีควำมว่ำเรำจะสำมำรถท ำอยำ่งเดมิได ้(เช่น เมื่อยกเลิกมำตรำ 56 ที่ก ำหนดใหก้องทนุ

ตอ้งชดเชยใหโ้รงงำนในกรณีที่คำ่ออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกวำ่ขัน้ตน้ชำวไรไ่ปแลว้ ก็จะหนัมำใชม้ำตรำ 55 เพื่อท ำ
เหมือนเดิม) หรือบำงฝ่ำยเสนอใชว้ิธีแกไ้ขที่มีนยัต่อเกษตรกรจ ำนวนมำกโดยที่พวกเขำไม่ไดร้บัรู/้ตดัสินดว้ย เช่น เมื่อ
เลิกกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมมำตรำ 56 ใหโ้รงงำน ก็จะใหโ้รงงำนไปหกัเงินคำ่ออ้ยในฤดตู่อไปมำชดเชยแทน เป็นตน้ 
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ทรำย (กอน.) ในกำรก ำหนดรำคำและโควตำน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้ริโภคภำยในประเทศ41  ซึ่ง คสช. ก็ประกำศ
ออกมำในรำชกิจจำนุเบกษำฉบบัวนัที่ 15 มกรำคม 2561 พรอ้มกบัประกำศอีก 5 ฉบบัที่ออกตำมมำในรำช
กิจจำนเุบกษำ (ดสูรุปสำระส ำคญัในตำรำงที่ 1.2) ซึ่งสรุปแลว้มีกำรก ำหนดกติกำที่เป็นเรื่องใหม่จริงๆ สอง
ประกำรคือ 

ประการแรก หลงัลอยตวัราคาแลว้ ใหโ้รงงานน ้าตาลสต๊อกน ้าตาลทรายเอาไวใ้นปริมาณเท่ากบั
การบริโภคภายในประเทศ 1 เดอืน42 

ประการที่สอง ใหโ้รงงานส่งเงินเขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลเท่ากับส่วนต่างของราคาขายส่งหนา้
โรงงานกับราคาตลาดโลก (ทั้งนีใ้นระยะแรก ส่วนต่างนีต้กประมาณ 5-6 บาทเศษต่อกิโลกรัม แต่ก็มี
แนวโนม้ลดลงมามากพอสมควร โดยเฉพาะน ้าตาลทรายขาวธรรมดา ซึ่งมีการแข่งขนัมากกว่า มีส่วนต่าง
ลดลงเหลอื 4.22-4.41 บาท/กก. ในช่วงเดอืนเมษายน-มิถนุายน 256243)  

ส ำหรบักฎเกณฑอ่ื์นๆ นั้น บำงเรื่องก็ไดม้ีกำรประกำศใชใ้นเวลำต่อมำ (เช่น กระบวนกำรส ำรวจ
รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศ) แต่ส ำหรบัเร่ืองที่ยังไม่มีประกำศออกมำ ก็ใชต้ำมระเบียบเดิมต่อไปก่อน 
รวมทั้งในบำงกรณีก็ให้ประธำน กอน. รกัษำกำรตำมระเบียบใหม่ด้วย   ทั้งนี ้ ผู ้รบัผิดชอบที่กระทรวง
อตุสำหกรรมไดใ้หส้มัภำษณว์่ำมำตรกำรเหล่ำนีเ้ป็นมำตรกำรชั่วครำวที่จะทดลองใชใ้นช่วงเปลี่ยนผ่ำนเป็น
เวลำ 2 ปี (ปีกำรผลิต 2560/61-2561/62)  และก ำหนดเป้ำหมำยไว้ด้วยว่ำ ก่อนสิน้สุดระยะเวลำกำร
ทดลองสองปีนี ้  จะมี พ.ร.บ. อ้อยฯ ฉบับใหม่ ออกมำในช่วงกลำงปี 2562 (เพื่อให้ทันใช้ในปีกำรผลิต 
2562/63 ซึ่งปกติปีกำรผลิตจะเริ่มในเดือนธันวำคมหรือพฤศจิกำยน) มำเป็นร่มใหญ่ของมำตรกำรทัง้หมด
นี ้44 ซึ่งในช่วงกลำงปี 2562 มีร่ำง พ.ร.บ. อ้อยและน ้ำตำลทรำย (ฉบับที่  ...) พ.ศ. ......  ที่ได้ผ่ำนไปที่
ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  รวมทั้งมีกำรน ำมำรบัฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และทำง

 
41 มำตรำ 17 คณะกรรมกำรมีหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้
      (1) ก ำหนดแผน ...      

.... 
(18) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย เพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร และก ำหนด
รำคำขำยน ำ้ตำลทรำยดงักล่ำว 

42 แต่ยงัไม่มมีำตรกำร/กฎระเบยีบที่ชดัเจนมำบงัคบัใหโ้รงงำนตอ้งปฏิบตัิตำม 
43 เพิ่มขึน้เป็น 6.53 และ 7.26 4.94 บำท/กก. ส ำหรบัและน ำ้ตำลทรำยขำวและทรำยขำวบรสิทุธ์ิ ในเดือนกนัยำยน 2562 

แต่สำเหตทุี่ส  ำคญัเกิดจำกรำคำ London #5 ลดลงเหลือไม่ถึง 10 บำท/กก. 
44 และควรตอ้งแกไ้ขค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบตำ่งๆ ขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ใหม่ ก่อนเริม่ปีกำรผลิตใหม่ดว้ย แต่

คำดว่ำอำจจะพยำยำมท ำเหมือนเดิม โดยอำจมีกำรออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำแกไ้ขเพื่อใหใ้ชช้ดุเดมิต่อไป 
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2538870  

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2538870
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เว็บไซตใ์นเดือนมิถุนำยน 265245  และมีผูท้ี่เก่ียวขอ้งระบุว่ำจะพยำยำมจะผลกัดนัออกมำก่อนเริ่มฤดูหีบ
ออ้ย 2562/63 (ตำมที่เคยแจง้ทำงบรำซิลไว)้ แต่หลงัจำกนัน้ก็ไม่ไดม้ีข่ำวควำมคืบหนำ้ที่ชดัเจนใดๆ ของรำ่ง 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ไปจนถึงช่วงปลำยปี 2562 จึงมีประกำศชุดที่สองอีก 5 ฉบับออกมำเมื่อ
ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2562 ซึ่งใชม้ำจนถึงปัจจุบนั  และเมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน 2564 ก็มีกำรประกำศใช ้
ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่ อใช้บริโภคใน
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2654 (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก ฉ.)  ซึ่งโดยเนือ้หำแลว้คลำ้ยกับกำรวิธีกำรจัดสรร
โควตำ ก. แบบปลำยเปิด และกำรขึน้งวดน ำ้ตำลเป็นรำยเดือน (แต่สำมำรถโอนสิทธิ์ขำ้มโรงงำนได)้   

อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำพิจำรณำจำกกระบวนกำรประชำพิจำรณ์ /รับฟังควำมคิดเห็น (ดูสรุปใน
ภำคผนวก จ.) ก็ดูจะเป็นกระบวนกำรที่ใช้กำรรวบรวมควำมเห็นเป็นหลัก โดยไม่ได้มีกำรถก/อภิปรำย
ควำมเห็นและขอ้เสนอที่ขดัแยง้กนัอย่ำงกวำ้งขวำงจนตกผลึกหรือเกิดฉนัทำมติเป็นที่ยอมรบัของฝ่ำยต่ำงๆ 
(และมำตรกำรที่ระบุในตวัรำ่ง พ.ร.บ. เองก็มีหลำยประเด็นที่ยงัไม่ไดเ้ป็นที่ยอมรบัของหลำยฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น กำรใหไ้ปหักค่ำออ้ยที่จ่ำยเกินในฤดูเก่ำจำกค่ำออ้ยเบือ้งตน้ในฤดใูหม่46)  กำรที่จะออก พ.ร.บ. ออ้ยฯ 
ฉบบัใหม่ตำมร่ำงดังกล่ำว ก็ย่อมจะท ำให ้พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่แทบจะไม่แตกต่ำงจำกฉบบัเดิม ที่ไม่ได้
ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่เฉพำะเจำะจงในรำยละเอียดมำกเท่ำกับ ค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบ ทั้งชุดที่
ออกมำเมื่อตน้ปี 2561 หรือประกำศชุดที่สองที่ออกมำเมื่อปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2562 และระเบียบที่
ออกมำเพิ่มเมื่อกลำงเดือนกนัยำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 ดรูำยละเอยีดและตวัรำ่ง พ.ร.บ.ฯ ในภำคผนวก ค. 
46 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัของสภำผูแ้ทนรำษฎรก็ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขในประเด็นนี ้(ดภูำคผนวก ก.) 
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ตารางที ่1.2 รายชื่อกฎหมายทีเ่กี่ยวกับอ้อยและน ้าตาลทีป่ระกาศใช้ 
ในวันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2561 และสาระส าคัญของกฎหมาย 

ที ่ ชื่อ ผลทางกฎหมาย สาระส าคัญ 

1. ค ำสั่งหวัหนำ้คณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำติที่ 1/2561 เรื่อง กำร
แกไ้ขกฎหมำยเพื่อรองรบักำร
ปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ย
และน ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ 

ยกเลิก มำตรำ 17 
(18) ของ พ.ร.บ. 
ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย พ.ศ. 2527 

⦁ ยกเลิกขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล (กอน.) ใน
สว่นของกำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำย
ภำยในประเทศ 

⦁ มีผลในปี 2560/61– 2561/62 

2. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยเรื่องกำรจดัท ำ
ประมำณกำรรำยได ้ กำรก ำหนด
และกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำ
ผลิตน ำ้ตำลทรำย และอตัรำสว่น
ของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่
ออ้ยและโรงงำน พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
ฉบบั พ.ศ. 2553  

⦁ ปรบักำรค ำนวณรำยไดข้องอตุสำหกรรม  

⦁ โดยรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล
ภำยในประเทศของระบบ ใหค้ ำนวณจำก
ปรมิำณที่โรงงำนขำยจรงิคณูดว้ยรำคำ
น ำ้ตำลตลำดลอนดอน เบอร ์ 5 เฉลี่ยรำย
เดือน บวก ค่ำไทยพรี่เมี่ยม 

⦁ คงสดัสว่นผลประโยชน ์แบบ 70:30 

3. ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรก ำหนด
ปรมิำณน ำ้ตำลทรำยให้
โรงงำนผลิต พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
ฉบบั พ.ศ. 2550 

⦁ โรงงำนน ำ้ตำลทรำย ตอ้งส ำรองน ำ้ตำลให้
เพียงพอกบักำรบริโภคภำยในประเทศ 1 
เดือน 

4. ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรผลิต กำร
บรรจ ุ กำรเก็บรกัษำ สถำนที่เก็บ
รกัษำ กำรส ำรวจ กำรขนยำ้ย 
กำรสง่มอบ กำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล
ทรำย และกำรรำยงำนปริมำณ
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องกำร
รำยงำนปรมิำณ
น ำ้ตำล ฉบบั พ.ศ. 
2530 และ ยกเลิก
ประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกนั ฉบบั 
พ.ศ. 2550 

⦁ ปรบัปรุงมำตรกำรกำรด ำเนินกำรของ
โรงงำนฯ โดยให ้ประธำน กอน. รกัษำกำร
ตำมระเบียบนี ้
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ที ่ ชื่อ ผลทางกฎหมาย สาระส าคัญ 

5. ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรอนุญำต
ใหส้ง่ออกน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 
2561 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
ฉบบั พ.ศ. 2550 

6. ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บ
เงินจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทนุ
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
ฉบบั พ.ศ. 2551 

⦁ ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจ ำหน่ำยน ำ้ตำล
ภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/กก. (ที่
ใชม้ำตัง้แต่ปี 2551) 

⦁ เก็บเงินเขำ้กองทนุออ้ยฯ จำกโรงงำน
น ำ้ตำลทรำย ตำมผลต่ำงระหว่ำงรำคำ
ขำยหนำ้โรงงำน ลบดว้ยรำคำน ำ้ตำล
ตลำดลอนดอน เบอร ์ 5 และ ค่ำไทยพ
รีเมี่ยมในแต่ละเดือน  

⦁ สอน. ประกำศส่วนต่ำงรำคำฯ ทกุวนัที่ 5 
ของเดือนถดัไป 

⦁ โรงงำนน ำ้ตำลตอ้งน ำสง่เงินสว่นต่ำงของ
แต่ละเดือนเขำ้กองทนุฯ ภำยในวนัที่ 15 
ของเดือนถดัไป 

ที่มำ: ประมวลโดยคณะผูว้ิจยั 

ค ำสั่งหวัหนำ้ คสช. และประกำศ/ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยอีก 5 ฉบบัในวันที่ 
15 มกรำคม 2561 (ตำมตำรำงขำ้งบน) ไดถู้กน ำมำใชเ้ป็นกติกำในอุตสำหกรรมในปีกำรผลิต 2560/61 
(ยกเวน้สว่นที่ด  ำเนินกำรไปก่อนหนำ้นัน้แลว้) และตลอดปีกำรผลิต 2561/62  

อย่ำงไรก็ตำม จำกภำวะรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง ทัง้จำกแนวโนม้รำคำน ำ้ตำล
ในตลำดโลก และผลจำกกติกำที่น ำมำใชใ้นช่วงดังกล่ำว ที่ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขันดำ้นรำคำของผูจ้  ำหน่ำย
น ำ้ตำลภำยในประเทศ จนส่งผลท ำใหร้ำคำออ้ยลดลงมำกกว่ำที่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งคำดกำรณ์เอำไว ้ ท ำให้เมื่อ
ใกลค้รบสองปี ในวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ไดอ้อกประกำศ 
4 ฉบบั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ไดอ้อกประกำศอีก 1 ฉบบั มำก ำหนด
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กติกำส ำหรบัอตุสำหกรรมนีใ้หม่ ซึ่งเริ่มใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63 (และมีก ำหนดใหท้บทวนหลกัเกณฑท์ี่ใช้
ในทกุ 2 ปี) โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1.3   

ตารางที ่1.3 สาระส าคัญของประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายและส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ทีป่ระกาศใชเ้มื่อวันที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อ ผลทางกฎหมาย สาระส าคัญ 

1. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรใน
กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2562 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
ฉบบั พ.ศ. 2551 

⦁ โครงสรำ้งรำคำน ำ้ตำลในประเทศจะประกอบดว้ย 

o (1) “ตน้ทนุกำรผลิตออ้ย” คณะกรรมกำร
ออ้ยเป็นผูก้  ำหนด 

o (2) “ตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำล” คณะกรรมกำร
น ำ้ตำลทรำยเป็นผูก้  ำหนด 

o (3) “ค่ำจดัจ ำหน่ำย” คณะกรรมกำรฯ เป็นผู้
ก ำหนด 

o (4) “ผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย” คือ ส่วนเพิม่จำก (1) (2) และ (3) 
คณะกรรมกำรฯ ก ำหนดในอตัรำไม่เกินรอ้ย
ละ 15 ของ ผลรวมของ (1) (2) และ (3) 

⦁ รำคำน ำ้ตำลในรำชอำณำจกัรจะถกูประกำศตน้ฤดู
กำรผลิต เป็นผลรวมจำก (1) (2) (3) และ (4) โดย
ค ำนึงถึงรำคำน ำ้ตำลทัง้ในและตำ่งประเทศ 

⦁ กรณีที่ (1) (2) (3) และ (4) มกีำรเปล่ียนแปลง ให ้
สอน. ค ำนวณและประกำศรำคำใหม ่

⦁ กรณีที่ไม่สำมำรถค ำนวณ (1) และ (2) ไดท้นัก่อน
ฤดกูำรผลิต ให ้สอน. ใชข้อ้มลู (1) และ (2) ปีก่อน
หนำ้ปรบัเพิ่ม/ลด ดว้ยตวัแปรเช่น ค่ำดชันีผูบ้รโิภค 
ค่ำจำ้งแรงงำน ค่ำไฟฟำ้ อตัรำดอกเบีย้เงินกู ้และ
ปรมิำณผลผลิตต่อไรเ่สนอ กอน. เพื่อก ำหนด (1) 
และ (2) ไปจนกว่ำจะสำมำรถค ำนวณ (1) และ (2) 
ได ้

⦁ ทบทวนหลกัเกณฑน์ีท้กุ 2 ปี 
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2. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย เรื่อง รำคำจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร 
ประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 

 ⦁ ฤดกูำรผลิต 62/63 ก ำหนดรำคำ 

-น ำ้ตำลทรำยขำว 17.25 บำท/กก. 

-น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ 18.25 บำท/กก. 

3. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง กำรจดัท ำประมำณกำร
รำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำ
ออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำยและ
อตัรำส่วนของผลตอบแทนระหวำ่ง
ชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน พ.ศ. 2562 

ทดแทน ประกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกนั 
พ.ศ. 2561 

ประมาณการรายได้ 

⦁ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลฯ = รำยไดข้ัน้ตน้ – 
รำยจำ่ยขัน้ตน้ 

⦁ รำยไดส้ทุธิจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลฯ = รำยไดข้ัน้
สดุทำ้ย – รำยจำ่ยขัน้สดุทำ้ย 

⦁ รำยละเอียดรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยประกอบไปดว้ย  

o น ำ้ตำลที่ขำยในประเทศ  

o น ำ้ตำลที่ขำยใหก้บั อนท.  

o น ำ้ตำลที่ อนท. ส่งออก  

o น ำ้ตำลที่ส่งออกโดยโรงงำน 

o น ำ้ตำลที่ส่งออกตำมสิทธิพิเศษ 

o น ำ้ตำลที่จ ำหน่ำยอื่นๆ 

o ส่วนต่ำงรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยของปีที่แลว้กบั
รำยไดจ้รงิปีที่แลว้ 

o เงินไดอ้ื่นๆ 

ราคาทีส่่งมอบให้ อนท. 

⦁ รำคำที่ส่งมอบ อนท. เป็นรำคำที่ถกูก ำหนดจำก 
“คณะกรรมกำรรำคำขำย” ซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทน
กระทรวงที่เก่ียวขอ้ง อนท. ผูแ้ทนชำวไรแ่ละ
โรงงำน 

⦁ ก ำหนดรำคำไดล่้วงหนำ้ 2 ฤดกูำล 

อัตราส่วนผลตอบแทน 

⦁ คงสดัส่วน 70:30 ของรำคำออ้ยและผลตอบแทน
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กำรผลิต 

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ 

⦁ รำคำออ้ยขัน้ตน้ = ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของรอ้ย
ละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล หำร
ดว้ยปรมิำณออ้ยที่คำดวำ่จะเขำ้หีบ 

⦁ รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย = รอ้ยละ 70 ของรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลสทุธิ บวก รอ้ยละ 70 ของ
ผลตอบแทนรำยไดจ้ำกกำรก ำหน่ำยกำกน ำ้ตำล 
หำรดว้ยปรมิำณออ้ยที่เขำ้หีบ 

⦁ ผลตอบแทนกำรผลิตขัน้ตน้ =  ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
80 ของรอ้ยละ 30 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้ตำล หำรดว้ยปรมิำณออ้ยที่คำดวำ่จะเขำ้หีบ 

⦁ ผลตอบแทนกำรผลิตขัน้สดุทำ้ย =  รอ้ยละ 30 
ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล บวก รอ้ยละ 
30 ของผลตอบแทนรำยไดจ้ำกกำรก ำหน่ำย
กำกน ำ้ตำล หำรดว้ยปรมิำณออ้ยที่เขำ้หีบ 

การช าระค่าอ้อย 

⦁ ออ้ยที่ส่งเขำ้หีบวนัท่ี 1-15 ใหโ้รงงำนช ำระคำ่ออ้ย
ขัน้ตน้ วนัท่ี 22 ของเดือนเดยีวกนั 

⦁ ออ้ยที่ส่งเขำ้หีบวนัท่ี 15-สิน้เดือน ใหโ้รงงำนช ำระ
ค่ำออ้ยขัน้ตน้ วนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

⦁ รำคำออ้ยขัน้ตน้ใหช้ ำระเป็นเงินสด 50% อีก 50% 
ใหช้ ำระเป็นเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้ไม่เกิน 30 วนั นบั
จำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ 

⦁ กรณีที่รำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิต
ขัน้ตน้ต ่ำกวำ่รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทน
กำรผลิตขัน้สดุทำ้ย ใหโ้รงงำนช ำระค่ำออ้ยเพิ่มให้
ชำวไรภ่ำยใน 15 วนั นบัจำกวนัประกำศรำคำออ้ย
ขัน้สดุทำ้ย 
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บทเฉพาะกาล 

⦁ กรณีรำคำออ้ยปี 60/61 และ 61/62 ที่ยงัช ำระไม่
แลว้เสรจ็ ใหน้ ำประกำศ ปี พ.ศ. 2561 มำใชก้่อน 

⦁ กรณีที่ กอน. ยงัไม่ก ำหนดเขตค ำนวณรำคำฯ ให้
น ำประกำศ ปี พ.ศ. 2561 มำใชก้อ่น 

4. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย ว่ำดว้ยกำรยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
ว่ำดว้ยกำรจดัเก็บเงิน จำกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้
กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 
2561 พ.ศ. 2562 

ยกเลิกประกำศ
เรื่องเดียวกนั พ.ศ. 
2561 

⦁ ยกเลิกระบบผลต่ำงระหวำ่งรำคำขำยหนำ้โรงงำน 
ลบดว้ยรำคำน ำ้ตำลตลำดลอนดอน เบอร ์5 และ 
ค่ำไทยพรีเมี่ยมในแต่ละเดือน 

5. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง ก ำหนดชนิดและคณุภำพ
น ำ้ตำลทรำยที่ใหโ้รงงำนผลิต พ.ศ. 
2562 

ยกเลิกประกำศ
เรื่องเดียวกนั พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 
2562 

⦁ ใหน้ ำ้ตำลทรำยมี 5 ชนิด 

o 1. น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ 

o 2. น ำ้ตำลทรำยขำว 

o 3. น ำ้ตำลทรำยดิบ 

o 4. น ำ้เชื่อมส ำหรบัใชเ้ป็นวตัถดุิบ 

o 5. น ำ้ตำลทรำยชนิดพเิศษ 

⦁ โรงงำนทกุโรงตอ้งตดิตัง้เครื่องมอืกำร
ตรวจสอบน ำ้ตำล 

⦁ กอน. เป็นผูต้รวจสอบเครื่องมือทกุปี 

⦁ คณะท ำงำนควบคมุกำรผลิตประจ ำโรงงำน
เป็นผูต้รวจ 

⦁ สอน. สุ่มเก็บตวัอยำ่งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

ที่มำ: ประมวลโดยคณะผูว้ิจยั 
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อย่ำงไรก็ตำม ทัง้ร่ำง พ.ร.บ. ประกำศ และระเบียบต่ำงๆ รวมทัง้กติกำใหม่ตำมประกำศในตำรำงที่
1.3 ที่เริ่มน ำมำใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63 และระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำยว่ำด้วยกำร
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2654 ซึ่งประกำศใชเ้มื่อ 17 กนัยำยน 2564 (ดู
ภำคผนวก ฉ.) ต่ำงก็ยงัเป็นกติกำท่ีเปลี่ยนชื่อและรูปแบบมำกกว่ำกำรปรบัระบบอย่ำงจรงิจงั และมขีอ้กงัขำ
ว่ำมำตรกำรเหล่ำนีจ้ะสำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิผลจริงในระยะยำวหรือไม่ (ดงัเช่นมำตรกำรชุดที่
ใชใ้นปีกำรผลิต 2560/61-2561/62 ซึ่งผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่ำงก็เห็นว่ำไม่ประสบควำมส ำเรจ็) รวมทัง้มีควำมเสี่ยง
ที่จะถกูตีควำมว่ำเป็นกติกำที่ผิดต่อขอ้ตกลงตำม WTO โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำตรกำรก ำหนดรำคำออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ (ดปูระเด็นนีเ้พิ่มเติมในบทที่ 5 และ 6) 

1.3.5 การฟ้องร้องต่อ WTO ในกรณทีีไ่ม่สามารถยุติการพิพาทในขั้นการเจรจาหารือ 

ในช่วงเดือนมีนำคมถึงเมษำยน 2561 รฐัมนตรีกระทรวงอตุสำหกรรม และเลขำ สอน. ไดอ้อกข่ำว
ว่ำบรำซิลแจง้มำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำจะถอนฟ้องไทย โดยจะมีเอกสำรแจง้มำในภำยหลงั  อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อพิจำรณำจำกรำยละเอียดข่ำวก็จะพบว่ำ สิ่งที่บรำซิลแจง้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรกบัทำงกรมเจรจำกำรคำ้
ของไทยก็คือบรำซิลจะยงัไม่ฟ้องไทยต่อ WTO ในขณะนี ้ โดยบรำซิลจะยงัไม่ยื่นขอตัง้องคค์ณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำท (panel) ต่อ WTO แต่จะขอดกู่อนว่ำทำงฝ่ำยไทยจะด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำห-
กรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และแกไ้ขพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยอย่ำงไร  ซึ่งหมำยควำมว่ำถำ้
บรำซิลไม่พอใจวิธีด ำเนินกำรของทำงฝ่ำยไทย (ทัง้ในดำ้นกำรปรบัโครงสรำ้งระบบที่ไทยก ำลงัใชอ้ยู่ และ/
หรือ กำรยกร่ำงหรือแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัใหม่) บรำซิลก็จะสำมำรถฟ้องไทยไดท้กุเมื่อ 
เนื่องจำกไดผ้่ำน/บรรลเุงื่อนไขของขัน้ตอนกำรเจรจำปรกึษำหำรือมำแลว้ 

 ในกรณีที่ในที่สดุแลว้บรำซิลไม่พอใจกำรด ำเนินกำรของทำงฝ่ำยไทย47 บรำซิลก็จะสำมำรถน ำคดี
เขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้องรอ้งต่อ WTO อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยขอให ้ WTO ตัง้องคค์ณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้
พิพำท (Panel) ขึน้มำตดัสินคดีนี ้ ซึ่งตำมกฎของ WTO ก ำหนดระยะเวลำในขัน้นีไ้ว ้ 9 เดือน จำกนัน้ถำ้
คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) ตดัสินใหไ้ทยเป็นฝ่ำยแพค้ดี ไทยก็อำจยื่นอทุธรณต่์อองคก์ร
อทุธรณ ์ (Appellate Body) ซึ่งหลงัจำกย่ืนแลว้องคก์รอทุธรณก์็มีก ำหนดระยะเวลำในกำรตดัสินภำยใน 4 
เดือน ซึ่งถำ้พิจำรณำจำกเฉพำะตวักติกำ กระบวนกำรฟ้องรอ้งใน WTO ในขัน้ตอนถดัไปจะใชเ้วลำนำน
กว่ำ 1 ปีเล็กนอ้ย  แต่ในทำงปฏิบติัมีแนวโนม้ที่จะใชเ้วลำนำนกว่ำนัน้ เช่นในกรณีที่บรำซิลและออสเตรเลีย
รว่มกนัฟ้องสหภำพยโุรปในปี 2545 (โดยไทยขอเขำ้ร่วมฟ้องดว้ยในปี 2546) กว่ำจะมีค ำตดัสินสดุทำ้ย
ออกมำก็ในปี 2548 หรือประมำณ 3 ปี  และตวัอย่ำงลำ่สดุที่บรำซิลยื่นฟ้องอินเดียโดยขอตัง้ Panel เมื่อ 11 

 
47 ซึ่งยงัมีควำมเป็นไปไดม้ำกพอสมควร เนื่องจำกกติกำที่ฝ่ำยไทยก ำลงัใชอ้ยู่ ก็ยงัคลำ้ยกบัระบบเดิมค่อนขำ้งมำก หรือใน

กรณีที่หลงัจำก พ.ร.บ. ฉบบัใหม่และกฎระเบียบใหม่ที่ไทยออกมำแลว้ไม่เป็นท่ีพอใจ/ยอมรบัของบรำซิล 
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กรกฎำคม 2019 ก็ไดค้  ำตดัสินออกมำเมื่อ 14 ธันวำคม 2564 หรือประมำณ 1.5 ปีเฉพำะในสว่นของกำร
ฟ้องในสว่นของ Panel และคำดว่ำคดีคงจะยืดเยือ้จำกกำรที่อินเดียไดย้ื่นอทุธรณใ์นขณะที่ WTO ไม่
สำมำรถตัง้องคก์รอทุธรณใ์นขณะนี ้

ในกรณีที่คดีถึงที่สดุแลว้ไทยถกูตดัสินใหแ้พค้ดี ไทยก็จะตอ้งปรบัระบบใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ 
WTO หรือไม่เช่นนัน้บรำซิลจะมีสิทธิตอบโต ้ เช่น เก็บภำษีจำกสินคำ้ของไทยเพื่อชดเชยควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้ได ้ ซึ่งในกำรยื่นเรื่องเขำ้ WTO บรำซิลอำ้งว่ำกำรอดุหนนุกำรสง่ออกของไทยสรำ้งควำมเสียหำยกบั
บรำซิลถึง 63,000 ลำ้นบำทต่อปี (ซึ่งเป็นตวัเลขที่น่ำจะสงูกว่ำควำมเป็นจรงิมำก)  

ในเบือ้งตน้ ทัง้ส่วนรำชกำรและเอกชนที่เก่ียวขอ้งต่ำงก็คำดกนัว่ำถำ้มีกำรฟ้องอย่ำงเป็นทำงกำร ก็
จะมีโอกำสมำกที่ไทยจะถูกตดัสินใหป้รบัระบบใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ  WTO  แต่ปัญหำใหญ่อีกปัญหำ
หนึ่งก็คือควำมไม่ชดัเจนของทำงฝ่ำยไทยว่ำจะปรบัอะไรบำ้งมำกนอ้ยเพียงใด และที่ผ่ำนมำก็ยงัเลือกใชว้ิธี
ที่ปรบันอ้ยที่สุด เช่น ยังคงระบบที่คลำ้ยกับกำรน ำรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลในประเทศมำอุดหนุนรำคำ
ออ้ย และพยำยำมสรำ้งระบบแรงจงูใจใหโ้รงงำนไม่ขำยน ำ้ตำลแข่งกนั เป็นตน้ 

ถึงแมว้่ำกำรต่อรองเพื่อที่จะไม่ท ำตำมควำมตอ้งกำรทุกอย่ำงของคู่เจรจำจะเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่แต่
ละประเทศสำมำรถน ำมำใชไ้ด ้ แต่กำรต่อรองที่ดีควรด ำเนินกำรบนโต๊ะเจรจำโดยน ำขอ้มลูและขอ้เท็จจริง
มำถกจนคู่เจรจำเห็นพอ้งหรือยินยอมเพรำะจ ำนนดว้ยเหตุผลหรือหลกัฐำน  ในคดีนีก้็เช่นกนั กำรที่บรำซิล
ฟ้องไทยดว้ยขอ้หำที่แทบจะครอบจกัรวำลก็เป็นเหตุผลที่ดีที่ฝ่ำยไทยควรโตแ้ยง้กลบัไปบำ้ง โดยเฉพำะใน
สว่นที่ไม่เป็นควำมจรงิ ทัง้ในสว่นที่บรำซิลกลำ่วอำ้งเกินจรงิ/ผิดๆ และสว่นที่บรำซิลเขำ้ใจผิดเพรำะไม่เขำ้ใจ
ระบบของไทยดีพอ  ในทำงกลับกัน กำรไปตกลงรบัปำกที่จะท ำตำมขอ้เรียกรอ้งทั้งหมดแลว้ไม่ไดท้ ำให้
เกิดขึน้จริงๆ ก็อำจกลำยเป็นควำมเสี่ยงที่จะท ำใหค้ดีฟ้องรอ้งมีโอกำสยืดเยือ้ในขัน้ต่อไปโดยไม่จ ำเป็นได ้
ในกรณีที่คู่คดีอำจคิดว่ำไทยจงใจบิดพลิว้ไม่ปฏิบัติตำมในสิ่งที่ไดส้ญัญำเอำไว้  อย่ำงไรก็ตำม กำรรกัษำ
ผลประโยชนข์องประเทศและเกษตรกรก็ส ำคญั  ดงันัน้ ถำ้มีกรณีที่เรำพบว่ำเรำไดเ้คยไปสญัญำที่จะท ำใน
สิ่งที่อำจสง่ผลกระทบดำ้นลบท่ีรุนแรง ก็ควรตอ้งหำโอกำสแกไ้ขและชีแ้จงกบัคู่เจรจำ  

ในกำรฟ้องของบรำซิลนัน้ ไดก้ล่ำวหำว่ำกำรแทรกแซงของรฐับำลไทยผิดทัง้ในดำ้นกำรอดุหนุนกำร
ส่งออก (ซึ่งไทยไม่มีสิทธิ์ท ำเลยเนื่องจำกเคยใหส้ัตยำบันเอำไวก้ับ WTO แลว้) และในดำ้นกำรอุดหนุน
ภำยในประเทศ (ซึ่งบรำซิลระบุว่ำไทยมียอดกำรอดุหนุนออ้ยที่เกินกว่ำยอดรวมที่ไทยไดใ้หส้ตัยำบนัเอำไว)้ 
และบรำซิลยังกล่ำวหำว่ำกำรแทรกแซงต่ำงๆ ของรฐั รวมทั้งกำรจัดระบบและกลไกต่ำงๆ ในกำรบริหำร
ระบบนีต้ำม พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 รวมทัง้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรออ้ย (กอ.) 
ซึ่งเป็นกรรมกำรที่กระทรวงเกษตรฯ เป็นองคก์รหลกัในกำรบริหำร ลว้นแลว้แต่เป็นกลไกกำรอุดหนุนหรือ
ประกันรำคำออ้ยภำยในประเทศ อันเป็นกำรจูงใจให้เกษตรกรหันมำปลูกออ้ยมำกขึ ้น จนไทยสำมำรถ
ส่งออกน ำ้ตำลเพิ่มขึน้มำก ทัง้ที่ประเทศไทยไม่ไดม้ีพืน้ที่และภูมิอำกำศที่เหมำะสม ซึ่งในหลำยกรณีไม่น่ำ
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เป็นกำรสรุปที่ถกูตอ้ง เพรำะในควำมเป็นจรงิไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบอยู่หลำยประกำร (รวมทัง้เรื่องต ำแหน่งที่ตัง้
ในเอเชียส่วนที่ยังมีควำมต้องกำรน ้ำตำลมำกกว่ำที่ผลิตได้) ซึ่งย่อมช่วยให้ไทยมีควำมได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในกำรแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ รวมทัง้บรำซิลในบำงกรณี
ดว้ย และถึงแมว้่ำระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยที่ใชใ้น 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำจะมีส่วนที่เป็นอุดหนุนกำร
สง่ออกหรืออดุหนนุโดยรฐั ซึ่งจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั WTO  แต่สว่นที่เหลือก็มีสว่นที่ดีในดำ้นกำร
สรำ้งควำมร่วมมือและกลไกกระจำยควำมเสี่ยง/รกัษำเสถียรภำพ ซึ่งเป็นประโยชนก์ับอุตสำหกรรมออ้ย
และน ำ้ตำลของไทยโดยไม่ไดก้่อใหเ้กิดกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมจนสมควรตอ้งเลิกลม้ไปแต่อย่ำงใด 

1.3.6 ผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย 

ส ำหรบัผลกระทบจำกกรณีนีท้ี่มต่ีอภำคเกษตรของไทยนัน้ อำจมีทัง้ผลกระทบโดยตรง (ในกรณีที่
บรำซิลชนะคดีแลว้ใชม้ำตรกำรตอบโตไ้ทย ซึ่งอำจมีผลไปถึงพืชผลอื่นของไทยดว้ย) และผลกระทบจำกกำร
ปรบัระบบ เช่น ในกรณีที่มีกำรปรบัตวัที่ท ำใหก้ำรปลกูออ้ยเป็นอำชีพที่น่ำสนใจนอ้ยลง ซึ่งคงจะท ำให้
เกษตรกรลดกำรปลกูออ้ยและในที่สดุโรงงำนน ำ้ตำลตอ้งลดกำรผลิตลงตำมไปดว้ย ไปจนถึงกำรปรบัตวั
โดยกำรยกเลิกกำรอดุหนนุชำวไรอ่อ้ยในบำงดำ้น เช่น สินเชื่อดอกเบีย้ต ่ำ และอำจมีผลไปถึงโครงกำร
อดุหนนุเกษตรกรกลุม่อื่นที่เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น โครงกำรเปลี่ยนขำ้วเป็นออ้ย ที่รฐับำลในอดีตเคยสนบัสนนุ 

แต่ถึงทีสุ่ดแล้ว การปรับ—หรือไม่ปรับ—ระบบอ้อยและน ้าตาลของไทยเอง จะเป็นส่วน
ส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อเกษตรกรในระยะยาวมากที่สุด ในกรณีที่ไทยปรบัตำมค ำเรียกรอ้งของบรำซิล
โดยไม่ไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัมำกพอ เช่นในกรณีที่รฐับำลเสนอใหแ้กไ้ขมำตรำ 56 ของ พ.ร.บ. ออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 ไม่ใหก้องทนุฯ ชดเชยหนีข้องชำวไรใ่นกรณีที่รำคำค่ำออ้ยขัน้ตน้สงูกว่ำขัน้สดุทำ้ย 
ซึ่งท ำใหภ้ำระหนีท้ี่เกิดขึน้กลำยเป็นเสมือนหนีข้องเกษตรกรรำยบคุคล และกำรใหแ้กปั้ญหำโดยน ำหนีไ้ป
หกัจำกรำคำออ้ยขัน้ตน้ในปีต่อไป ก็จะท ำใหร้ำคำออ้ยจะยิ่งตกต ่ำลงในช่วงขำลง และอำจจะสง่ผลกระทบ
ที่รุนแรงต่อเกษตรกร เพรำะจะท ำใหไ้ม่เหลือกลไกที่ใชร้กัษำเสถียรภำพที่เคยช่วยใหก้ำรผลิตออ้ยของไทย
เติบโตขึน้มำอีกต่อไป  

อีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปไดคื้อ ไทยอำจแกก้ฎหมำยนอ้ยมำก (ซึ่งรำ่งของรฐับำลออกมำในแนวนัน้) 
แลว้โยนปัญหำต่ำงๆ ใหก้ลบัไปที่โต๊ะเจรจำต่อรอง ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ใชเ้ป็นหลกัในช่วง 4 ทศวรรษที่
ผ่ำนมำ  ซึ่งแทบจะไม่ไดน้ ำไปสูข่อ้ตกลงใดๆ ที่ต่ำงไปจำกเดิม  แมว้่ำในอดีต วิธีดงักลำ่วอำจไม่ไดส้ง่ผล
กระทบท่ีรุนแรงนกั แต่ในช่วงหลงัที่ชำวไรเ่ป็นฝ่ำยที่รบัภำระจำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในระบบออ้ย
และน ำ้ตำลของไทยหลงัจำกบรำซิลฟ้อง ก็อำจเป็นฟำงเสน้ทำ้ยๆ ที่ท ำใหช้ำวไรจ่  ำนวนมำกถอยจำกออ้ยไป
ท ำอย่ำงอื่น  ซึ่งถำ้ปล่อยไปเรื่อยๆ ก็อำจสง่ผลลบต่อทัง้อตุสำหกรรมนีใ้นระยะยำว 
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แมว้่ำกำรปรบัระบบของไทยใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO จะมีควำมจ ำเป็นในระยะยำว แต่
กำรเลือกว่ำจะปรบัอย่ำงไร (โดยคงตอ้งมีค ำอธิบำยที่สมเหตสุมผลในมมุมองของประเทศคู่พิพำทดว้ย) จะ
เป็นกญุแจส ำคญัในกำรก ำหนดอนำคตของออ้ยและน ำ้ตำลของไทย ดงัจะเห็นไดจ้ำกกรณีของสหภำพ
ยโุรปที่เคยเป็นผูส้ง่ออกน ำ้ตำลอนัดบัหนึ่งของโลกก่อนปี 2540 แต่ไดร้บัผลกระทบในทำงลบเป็นเวลำนำน
หลำยปีหลงัจำกแพค้ดีที่บรำซิลและออสเตรเลียรว่มกนัฟ้องในปี 2545 (และไทยเขำ้รว่มในปี 2546) โดยที่
ผ่ำนมำในบำงช่วงตอ้งหนัมำน ำเขำ้น ำ้ตำลทรำยดิบมำผลิตเป็นน ำ้ตำลทรำยขำวเพื่อบรโิภคภำยใน รวมทัง้
ตอ้งปิดโรงงำนโรงงำนน ำ้ตำลไปจ ำนวนไม่นอ้ย ถึงแมว้่ำจะสำมำรถปรบัตวัไดดี้ขึน้ในระยะหลงัเมื่อเวลำ
ผ่ำนไปนำนแลว้ก็ตำม แต่ในปี 2020/21 ก็ยงัตกมำเป็นผูส้ง่ออกอนัดบั 7 ของโลก 

1.3.7 บทบาทของโครงการวิจัย 

ดังนั้น เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้ว จึงยังควรตอ้งมีโครงกำรวิจัยเชิงนโยบำยที่ ติดตำม (monitor) 
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร และคอยเสนอแนวทำงทั้งในดำ้นกำรเจรจำ/สูค้ดี (ตำมสถำนกำรณ์จริง) และ
แนวทำงกำรปรบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลที่รกัษำผลประโยชนข์องเกษตรกรใหดี้ที่สดุ โดยเป็นกำรวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ที่คณะผูว้ิจัยจะด ำเนินกำรแบบคู่ขนำนไปกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครฐั เพื่อติดตำม (monitor) 
ประเมินสถำนกำรณ์ และอำจร่วมกับองคก์รเกษตรกรเสนอแนะแนวทำงเจรจำ/สูค้ดีกรณีพิพำทเรื่องออ้ย
และน ำ้ตำลกับบรำซิล และให้ควำมคิดเห็นหรือค ำปรึกษำ/สนับสนุนทีมเจรจำทั้งในกรณีที่เห็นประเด็น/
ปัญหำและในกรณีที่ไดร้บักำรรอ้งขอ  และในขณะเดียวกัน ก็ออกแบบกำรแก้ไขยกร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและ
ผลิตภัณฑ์ และขอ้เสนอกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลที่สอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของ  
WTO ในขณะที่เสำะหำ/จุดสมดุลของฝ่ำยต่ำงๆ และรกัษำผลประโยชนข์องเกษตรกรอย่ำงสมเหตุสมผล  
และในกรณีที่สำมำรถสรำ้งฉนัทำมติ (หรืออย่ำงนอ้ยในส่วนของภำครฐั) ก็จะสำมำรถจดัท ำแผนปฏิบติักำร
ในกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมขึน้มำใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขเหลำ่นีด้ว้ย  

 
1.4 องคป์ระกอบของรายงานวิจัย 

หลงัจำกบทนีไ้ดพ้ยำยำมอธิบำยพืน้ฐำนควำมเป็นมำของกรณีพิพำท สถำนกำรณ์ปัจจุบนั และ
ประเด็นปัญหำที่ส  ำคัญที่เก่ียวขอ้งกับกรณีนี ้แลว้ บทที่ 2 จะน ำเสนอกฎหมำยของ WTO ที่เก่ียวขอ้งกับ
กรณีพิพำท ตำมล ำดบัที่ปรำกฏในเอกสำรกำรฟ้องของบรำซิล บทที่ 3 จะกล่ำวถึงกฎหมำยไทยที่เก่ียวขอ้ง 
แลว้น ำมำวิเครำะหค์วำมสอดคลอ้งของกฎหมำยไทยกับหลกักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของ WTO  และเมื่อได้
วิเครำะหแ์ลว้ว่ำ กำรด ำเนินกำรของไทยที่เก่ียวขอ้งมีอะไรบำ้งที่ไม่สอดคลอ้งกับหลกักฎหมำยของ WTO 
ในบทที่  4 จะหันมำพิจำรณำว่ำมีประเด็นใดในหลักกฎหมำยของ WTO บ้ำงหรือไม่ที่ไทยจะสำมำรถ
น ำมำใชเ้พื่อแกปั้ญหำดงักลำ่วได ้ 
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 ในบทที่ 5 คณะผูว้ิจัยจะไดอ้ธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงและมำตรกำรที่ถูกน ำมำใช้หลังจำกที่ถูก
บรำซิลกล่ำวหำ รวมทัง้มำตรกำรชั่วครำวในช่วงปี 2560/61-2561/62 และมำตรกำรหลงัจำกนัน้ที่ใชม้ำถึง
ปัจจุบนั และตัง้ขอ้สงัเกตถึงปัญหำและควำมเสี่ยงที่ระบบนีเ้ผชิญอยู่ในแต่ละช่วง รวมถึงปัจจุบันและใน
ระยะยำว   

 บทที่ 6 บรรยำยถึงกำรยกรำ่งและเสนอร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัต่ำงๆ รวมทัง้กระบวนกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำยในสภำ และบทบำทของคณะผู้วิจัยที่ เข้ำไปร่วมในฐำนะ
กรรมำธิกำรวิสำมญัของสภำผูแ้ทนรำษฎรดว้ย (ทัง้นี ้วฒุิสภำไดต้ัง้หวัหนำ้โครงกำรและที่ปรกึษำอีก 2 ท่ำน
ของโครงกำรวิจยันีม้ำท ำหนำ้ที่เป็นกรรมำธิกำรวิสำมญัของวฒุิสภำดว้ย) 

บทที่ 7 เป็นกำรศึกษำระบบกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรก ำกับดูแล และนโยบำยที่เก่ียวขอ้งของ
ระบบออ้ยและน ำ้ตำลของบรำซิล เพื่อที่จะน ำมำเปรียบเทียบกับไทย และอำจใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำร
เจรจำต่อรองกบับรำซิล และอำจเป็นทำงเลือกในกำรปรบัระบบของไทยใหเ้ป็นที่พอใจของบรำซิลดว้ย  

บทที่ 8 เสนอแนวทำงและจุดยืนที่ไทยควรใชใ้นกำรเจรจำหรือสูค้ดีกับบรำซิล ซึ่งแมว้่ำในปัจจุบนั 
บรำซิลยงัรอดคูวำมเปลี่ยนแปลงในไทยอยู่ แต่ก็อำจหนักลบัมำด ำเนินกำรฟ้องต่อไดทุ้กเมื่อ  และในส่วนที่
สองของบทนีจ้ะเสนอหลกักำรและแนวทำงพืน้ฐำนในกำรจัดระบบ/ปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยของไทยใหส้อดคลอ้งกบักตกิาของ WTO และปรบัโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องเกษตรกรดว้ย  

บทท่ี 9 เป็นบทสรุปและเสนอขอ้พิจำรณำที่ส  ำคญั 
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บทที ่2  
กฎหมายขององคก์ารการค้าโลกทีเ่กี่ยวข้องกับกรณีพพิาทเรื่องอ้อยและ

น ้าตาลทรายกับบราซิลในองคก์ารการค้าโลก (WTO)48 
 
บทนี ้ ผู ้เขียนจะน ำเสนอกฎหมำยของ WTO ที่ เก่ียวข้องกับกรณีพิพำทโดยเป็นกำรน ำเสนอ

ตำมล ำดบัที่ปรำกฏในเอกสำรที่ระบขุอ้กลำ่วหำของบรำซิล ดงันี ้
 
2.1 ข้อกล่าวหาของบราซิล  
 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 ที่ มีกำรเผยแพร่ออกมำตำม
ม ำต ร ำ  4.449 ข อ ง  DSU (Understanding on rules and procedures governing the settlement of 
disputes)  บรำซิลไดย้ื่นขอปรกึษำหำรือ (Consultation) กบัไทยโดยอำ้งว่ำไทยใชม้ำตรกำรที่ไม่สอดคลอ้ง
กบัมำตรำต่ำงๆ ตำมควำมตกลงของ WTO ที่เก่ียวขอ้งดงันี ้(เป็นกำรล ำดบัตำมควำมตกลงและตำมมำตรำ
ที่ปรำกฏในค ำขอปรกึษำหำรือของบรำซิล) 

 
2.1.1 ข้อกล่าวหาของบราซิลตาม Agreement on Agriculture หรือ AOA  

 ขอ้กลำ่วหำของบรำซิลตำม Agreement on Agriculture50 หรือ AOA มีดงันี ้
(1) มาตรา 3.351 ห้ำมมิให้ประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกแก่สินค้ำเกษตรใน

ปริมาณเกินกว่าที่ระบุไว ้หรือ ใชม้าตรการอุดหนุนฯ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางข้อผูกพัน (Schedules of 
Concessions) ของตน (ดขูอ้ 2.3) 

 
48 โดย ศาสตราจารยท์ัชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
49 DSU: Article 4: Consultations 

50 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf 
51 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.  

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf
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(2) มาตรา 852 หำ้มมิใหใ้ชม้ำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออก เวน้แต่จะเป็นกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่
เป็นไปตำม AOA และมีความสอดคลอ้งกับขอ้ผูกพนัของประเทศสมาชิกผูใ้ชม้าตรการตามที่ระบุไวใ้น
ตารางขอ้ผูกพนัของตน (ดขูอ้ 2.3) 

(3) มาตรา 9.153 เป็นเรื่องประเภทของกำรอดุหนนุกำรสง่ออกที่ตอ้งลดลง (ดขูอ้ 2.3) 
(4) มาตรา 10.154 กำรใชก้ำรอดุหนุนกำรส่งออกที่นอกเหนือจำกกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่ระบุไว้

ในมำตรำ 9.1 (คือกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่ตอ้งลดลง) ตอ้งไม่ใชใ้นลกัษณะที่ส่งผลใหเ้กิดหรือคกุคำมที่จะ
ก่อใหเ้กิดกำรหลบเลี่ยงขอ้ผูกพนัของกำรลดกำรอดุหนนุกำรส่งออกหรือไม่เป็นกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิง
พำณิชยเ์พื่อหลบเลี่ยงขอ้ผกูพนัของกำรลดกำรอดุหนนุกำรสง่ออก (ดขูอ้ 2.3) 

(5) มาตรา 3.255 ระบุว่ำ ประเทศสมำชิกตอ้งไม่ใหก้ำรอดุหนนุแก่ผูผ้ลิตภำยในประเทศในปรมิำณ
ที่เกินกว่ำระดับขอ้ผูกพันที่ปรำกฏในตำรำงขอ้ผูกพันของประเทศสมำชิกนัน้ (ภำยใตบ้ทบญัญัติมำตรำ 6 
ซึ่งระบกุฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรอดุหนนุภำยในประเทศ) (ดขูอ้ 2.4) 

(6) มาตรา 6.356 ระบุว่ำ จะถือว่ำ ข้อผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุนภำยในประเทศของประเทศ
สมำชิกจะมีควำมสอดคล้องกับ AOA ต่อเมื่อกำรอุดหนุนนั้นมีปริมำณไม่เกินกว่ำระดับกำรอุดหนุนที่
ประเทศสมำชิกนัน้ผกูพนัไวต้ำมขอ้ผกูพนัของตน (ทัง้ในแต่ละปีและขอ้ผกูพนัสดุทำ้ย) (ดขูอ้ 2.4) 
  2.1.2 ข้อกล่าวหาของบราซิลตาม Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 
หรือ SCM 

 
52 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.  
53 AOA: Article 9: Export Subsidy Commitments 
54 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. 

55 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. 
56 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. 
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ข้อกล่ำวหำของบรำซิลตำม Agreement on Subsidies and Countervailing Measures57 หรือ 
SCM Agreement มีดงันี ้

(1) มาตรา 3.1 (a)58 ห้ำมมิให้มีกำรใช้กำรอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขให้ส่งออกหรือ XR (Export 
Requirements) ยกเวน้จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำม AOA (ดขูอ้ 2.5) 

(2) มาตรา 3.259 ห้ำมมิให้ประเทศสมำชิกให้หรือคงไว้ซึ่งกำรอุดหนุนที่เป็นกำรอุดหนุนโดยมี
เงื่อนไขใหส้ง่ออกตำมมำตรำ 3.1 [ทัง้ (a) และ (b)] (ดขูอ้ 2.5) 

(3) มาตรา 5 (c)60 ห้ำมมิให้ประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรอุดหนุนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 1 ใน
ลกัษณะก่อใหเ้กิดควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืน (ดขูอ้ 2.5) 

 
57 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf 
58 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. 

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. 

59 Part II: Prohibited Subsidies: Article 3: Prohibition 

3.2 A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1. 

60 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. 
 

https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170917%26app%3d1%26c%3dsafesearchalgo%26s%3dsafesearchalgo%26rc%3dsafesearchalgo%26dc%3d%26euip%3d58.9.133.58%26pvaid%3ddbdd148662e249ecbf45e6ce1597090a%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d8f5f4a210ffe490bab756ac9da687231%26en%3dsxHQfu1qC0xCowaM60Rdxs2%252bHp%252fVwyiuudJqhStF1lvn9Iap%252fA%252ffKLsLTWRPpSNE%26coi%3d239138%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26ru%3dhttps%253a%252f%252fwww.wto.org%252fenglish%252fdocs_e%252flegal_e%252f24-scm.pdf%26du%3dhttps%253a%252f%252fwww.wto.org%252fenglish%252fdocs_e%252flegal_e%252f24-scm.pdf%26hash%3d4C7B2AE10CE851910AAFF607EF79ED59&ap=1&cop=main-title&om_userid=xG8DCmYCfKFlGng5Mzf2&om_sessionid=8nsR3Nv17SEWnz9ZuYu3&om_pageid=N7m2Ypn8kYtAct1WPmE0&om_nextpage=true
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm#ftnt4
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm#ftnt5
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm#ftnt13
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   (4) มาตรา 6.361 เป็นกำรอธิบำยค ำว่ำ “ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรง” ตำมมำตรำ 5 (c) (ดูขอ้ 
2.5) 
 
2.2 หลักกฎหมายของ WTO ตามข้อกล่าวหาของบราซิล  

เมื่อวิเครำะหข์อ้กลำ่วหำของบรำซิลขำ้งตน้ ผูเ้ขียนพบว่ำ บรำซิลไดพ้ยำยำมกลำ่วหำใหค้รอบคลมุ
ทุกประเด็นที่เก่ียวกับกำรอุดหนุนภำยในประเทศและกำรอุดหนุนกำรส่งออกภำยใตก้รอบของ WTO เพื่อ
เปิดโอกำสใหบ้รำซิลสำมำรถใชก้ลไกของ WTO ในกำรตอบโตท้ำงกำรคำ้ต่อไทยไดอ้ย่ำงครอบคลมุ 

แ ต่ เดิม  GATT 1947 (ปั จจุบัน คือ  GATT 1994) ได้ก ำหนดกฎ เกณ ฑ์ เรื่ อ งก ำรอุดหนุ น
ภำยในประเทศ (Domestic Support) และกำรอุดหนุนกำรส่งออก (Export Subsidy) ไว้ในมำตรำ 16 
(Article XVI) และก ำหนดกฎเกณฑใ์นกำรใชม้ำตรกำรตอบโตก้ำรอุดหนุนไวใ้นมำตรำ 6 (Article VI) โดย
ทั้งสองมำตรำนีจ้ะใชก้ับ “สินค้ำทุกชนิด” แต่เมื่อสิน้สุดกำรเจรจำรอบ Uruguay และมีกำรก่อตั้ง WTO 
ขึน้มำ ไดม้ีกำรจัดท ำควำมตกลงขึน้มำ 2 ฉบับที่ก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรอุดหนุนสินคำ้ โดย AOA 
ก ำหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกับกำรอุดหนุนสินคำ้เกษตร (ตามความหมายที่ก าหนดไวใ้น Annex 1 ของ AOA 
คือเป็นสินค้าตาม Chapter 1–24 ของ WCO: World Customs Organization ยกเวน้สินคา้ Fish and 
Fish Products และรวมถึงสนิคา้บางประเภททีอ่ยู่ใน Chapter อืน่ซึ่งระบุไวอ้ย่างชดัเจนใน Annex 1 ของ 
AOA ว่าให้อยู่ภายใต้ AOA) และ SCM จะก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรอุดหนุนสินค้ำที่ เป็นสินค้ำที่
นอกเหนือจำกที่ระบุไวใ้น AOA ควำมสมัพันธร์ะหว่ำง 2 ควำมตกลงนีก้็คือ หำกมีกำรอดุหนุนที่เขำ้ข่ำยจะ
ใชม้ำตรกำรตอบโตก้ำรอดุหนนุหรือ CVD (Countervailing Duties) ตำม AOA ได ้กระบวนกำรไต่สวนที่จะ
น ำไปสูก่ำรเก็บ CVD จะใชก้ระบวนกำรตำมที่ SCM บญัญัติไว ้(เป็นไปตำมมำตรำ 13 ของ AOA: ดขูอ้ 3) 

กำรกล่ำวหำตำม AOA นัน้ บรำซิลไดอ้ำ้งทัง้เรื่องกำรอดุหนุนภำยในประเทศและกำรอดุหนุนกำร
สง่ออกเพื่อใชเ้ป็นหลกักฎหมำยในกำรพิจำรณำว่ำไทยกระท ำกำรขดักบักฎเกณฑข์อง AOA ตำมที่บญัญัติ
ไวห้รือไม่ และกำรกล่ำวหำตำม SCM ก็จะเป็นกำรใชห้ลักกฎหมำยใน 2 ประเด็นคือ (1) กำรอุดหนุนที่
ประเทศไทยใหก้ับกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำหรือไม่ (2) ก่อใหเ้กิดกำร
เสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องบรำซิลหรือไม่ ซึ่งหำกกำรกระท ำของไทยขดักับกฎเกณฑข์อง 
AOA และ/หรือ SCM (หรือแม้ไม่ขัดก็ตาม: ดูประเด็นนีใ้นข้อ 3) ก็จะส่งผลให้บรำซิลมีสิทธิในกำรใช้

 

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. 

61 Article 6: Serious Prejudice 
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มำตรกำร CVD หรือน ำเรื่องนีเ้ขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทตำม SCM และหำกไทยแพค้ดี ไทยตอ้งปรบั
มำตรกำรต่ำงๆ ตำมขอ้กล่ำวหำใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อง WTO แต่หำกไทยไม่ด ำเนินกำร บรำซิลก็จะ
มีสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทที่ก ำหนดไวใ้น DSU เพื่อขอใชม้ำตรกำรตอบโตท้ำง
กำรคำ้ต่อไทยได ้

ก่อนที่จะวิเครำะหว์่ำมำตรกำรของไทยมีควำมสอดคลอ้งหรือไม่กับควำมตกลงที่เก่ียวขอ้งของ 
WTO ควรตอ้งพิจำรณำก่อนว่ำ  

(1) สินคำ้ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นสินคำ้ที่ตอ้งตกอยู่ภำยใต ้AOA หรือไม่ (ขอ้ 2.1) 
(2) มำตรกำรของไทยเป็นมำตรกำรอุดหนุนตำมควำมตกลง AOA และ/หรือ SCM หรือไม่ (ข้อ 

2.2)  
(3) หลกักฎหมำยของกำรอุดหนุนตำม AOA และ SCM ตำมขอ้กล่ำวหำของบรำซิลมีอยู่อย่ำงไร 

(ขอ้ 2.3 ขอ้ 2.4 และขอ้ 2.5) 
เพื่อใหท้รำบถึงประเด็นกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งที่จะท ำใหไ้ทยไดใ้ชข้อ้ต่อสูท้ำงกฎหมำยอย่ำงถกูตอ้ง 
 
2.2.1 สินค้าอ้อยและน ้าตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้พันธกรณีตาม AOA หรือไม่ 

ก่อนที่จะพิจำรณำว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ที่ไทยใชก้ับสินค้ำอ้อยและน ้ำตำลทรำยนั้นขัดต่อ AOA 
หรือไม่นัน้ ตอ้งพิจำรณำก่อนว่ำ สินคำ้ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยนัน้เป็นสินคำ้ที่อยู่ภำยใตพ้นัธกรณีตำม AOA 
หรือไม่ เนื่องจากหากมิใช่สินคา้เกษตรตาม AOA ก็อาจตอ้งไปพิจารณาเรื่องนีภ้ายใต ้SCM เพียงอย่าง
เดียว โดย Annex I ของ AOA ได้ระบุถึงขอบเขตของสินค้ำเกษตรที่ อยู่ภำยใต้ AOA ไว้ (Product 
Coverage) โดยกล่ำวว่ำ ให้หมำยถึงสินค้ำที่อยู่ภำยใต้ Chapter 1 ถึง Chapter 24 ของ WCO (World 
Customs Organization) ดังนัน้ เมื่อสินคำ้ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยอยู่ใน Chapter 17 ของ WCO จึงตอ้งตก
อยู่ภำยใตก้ฎเกณฑข์อง AOA62 

 
62 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 
 

https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm?code=1701
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2.2.2 มาตรการของไทยเป็นมาตรการอุดหนุนตามความตกลง AOA และ/หรือ SCM 
หรือไม่  

ในเรื่องนีม้ีประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำ ดงันี ้
1) ความหมายของการอุดหนุนตามความตกลง AOA และ/หรือ SCM เมื่อพิจำรณำ

บทบญัญัติของ AOA จะพบว่ำ AOA อธิบำยถึง “ควำมหมำยของกำรอุดหนุนภำยในประเทศ” ไว ้2 กรณี
คือ Green Box กับ Blue Box (ซึ่งในขอ้ 2.4 ผูเ้ขียนไดร้ะบุไวช้ัดเจนว่า ขอ้กล่าวหาของบราซิลเป็นกรณี 
Amber Box มิใช่ Green Box กบั Blue Box) และระบุค ำนิยำมของ “กำรอดุหนนุกำรสง่ออก” ไวใ้นมำตรำ 
1 (e) และมำตรำ 963 เท่ำนั้น แต่ควำมตกลง SCM ได้ก ำหนดนิยำมของ “กำรอุดหนุน” ไว้อย่ำงชัดเจน 
ดงันัน้ จึงมีค ำถำมที่ส  ำคญัคือ ค ำนิยำมกำรอดุหนุนตำมควำมตกลง SCM จะสำมำรถน ำมำใชก้บั AOA ได้
หรือไม่ อย่ำงไร 

ตำมแนวทำงกำรตีควำมประเด็นหนึ่งในคดี Canada - Measures Affecting the Importation of 
Milk and the Exportation of Dairy Products 64 ไดร้ะบุว่ำ ควำมหมำยของ “กำรอุดหนุน” ตำม SCM จะ
น ำไปบงัคับใชก้บัทุกควำมตกลงภำยใต ้WTO รวมทัง้ AOA โดยค ำตดัสินคดีนีไ้ดส้รุปควำมไวว้่ำ SCM ถือ
เป็นควำมตกลงที่เป็น “หลกัทั่วไป” ในเรื่องกำรอดุหนุน โดยหลงัจำกที่คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทในคดี
นีพ้ิจำรณำควำมหมำยของ “กำรอุดหนุนกำรส่งออก” ตำมที่ปรำกฏในมำตรำ 1 (e) ของ AOA ซึ่งระบุว่ำ 
กำรอดุหนุนกำรส่งออกหมำยถึง กำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขใหส้่งออก รวมทัง้กำรอดุหนุนกำรส่งออกประเภท
ต่ำงๆ ที่ระบุอยู่ในมำตรำ 9 ของ AOA คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำ กำรตีควำมค ำว่ำกำรอุดหนุนที่มีเงื่อนไขให้
ส่งออกตำมที่ ระบุไว้ในมำตรำ 1 (e) ควรใช้แนวทำงตำมที่ ระบุไว้ในมำตรำ 1.1 ของ SCM ซึ่งเป็น 
“ค ำอธิบำยทั่วไป” (general context) ของมำตรำ 1 (e) ของ AOA ประกำรส ำคัญ มีควำมตกลงภำยใต ้
WTO หลำยฉบบัที่มีกำรกล่ำวถึง “กำรอุดหนุน” แต่ก็ไม่มีควำมตกลงฉบบัใดเลยที่ไดใ้หค้  ำนิยำมของกำร
อุดหนุน (รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่งออก) ไวอ้ย่ำงที่ปรำกฏในมำตรำ 1.1 ของ SCM ดงันัน้ เมื่อมีประเด็น
เรื่องค านิยามหรือความหมายของการอุดหนุนในความตกลงต่างๆ ภายใต้ WTO และไม่สามารถหา
บทบัญญัติใดมาใชบ้ังคับได ้ก็ให้น า SCM มาใชบ้ังคับเพื่อเป็นการอุดช่องว่าง  สรุปคือ กำรพิจำรณำ
ควำมหมำยของกำรอดุหนุนภำยใต ้AOA หำกไม่มีกำรบญัญัติค ำนิยำมใน AOA ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ตอ้งน ำ

 
63 ( e)  " export subsidies"  refers to subsidies contingent upon export performance, including the export 

subsidies listed in Article 9 of this Agreement; 
64 Report of the Panel, WT/DS103/R WT/DS113/R 17 May 1999 (99-1924) 
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ค ำนิยำมของกำรอุดหนุนใน SCM มำพิจำรณำประกอบ โดยมำตรำ 1.1 ของ SCM ไดใ้หน้ิยำมของค ำว่ำ 
“กำรอดุหนนุ” ไวว้่ำ65 คือกำรท่ีรฐัหรือองคก์รของรฐัใหป้ระโยชนอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้66 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ ซึ่งหมำยควำมรวมถึง 
(ก) กำรกระท ำใดๆ ที่ในที่สดุจะท ำใหไ้ดร้บัเงินทนุ (Funds) หรือท ำใหห้นีส้ินลดลงหรือหมดไป 
(ข) กำรลดหย่อนหรือไม่เรียกเก็บรำยไดข้องรฐัที่โดยปกติแลว้ธุรกิจจะตอ้งช ำระ  
(ค) ซือ้สินคำ้ ใหท้รพัยส์ิน หรือใหบ้รกิำรอ่ืนใดนอกจำกสำธำรณูปโภคทั่วไป 
(ง) ใหเ้งินแก่กลไกจดัหำเงินทนุ หรือมอบหมำย หรือสั่งใหเ้อกชนด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำม 

(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งโดยปกติเป็นเงินที่มอบใหแ้ก่รฐั และกำรปฏิบติัเช่นนัน้ต่ำงจำกกำรปฏิบติัของรฐัโดย 
ปกติ 

หรือ 
(2) ใหก้ารสนบัสนนุดา้นรายไดห้รือดา้นราคา ไม่ว่าในรูปแบบใด (there is any form of) ไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางออ้มเพือ่เพิ่มการสง่ออกสนิคา้ใด หรือลดการน าเขา้สนิคา้ใด 
และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรกระท ำตำม (1) หรือ (2)  
อย่ำงไรก็ตำม กำรใหส้ินคำ้สง่ออกไดร้บักำรยกเวน้หรือลดหย่อนภำษีอำกรประเภทที่เรียกเก็บจำก

สินคำ้ชนิดเดียวกันที่ใชเ้พื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ (เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือ VAT) หรือกำรคืนภำษี
อำกรดงักลำ่วในจ ำนวนไม่เกินภำระภำษีอำกรท่ีเกิดขึน้ จะไม่ถอืว่าเป็นการอดุหนนุ67 

โดยสรุปคือ จะถือว่ามีการอดุหนนุเกิดขึน้เมือ่ (1) มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยรฐั หรือ 
(2) มีการใหก้ารสนบัสนุนดา้นรายไดห้รือดา้นราคา ไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มเพื่อ
เพิ่มการสง่ออกสนิคา้ใด หรือลดการน าเขา้สนิคา้ใด และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการช่วยเหลอืนัน้ 

ประกำรส ำคัญ เมื่อพิจำรณำจำกควำมตกลงฯ นีจ้ะพบว่ำมีกำรใช้ค ำว่ำ “government or any 
public body within the territory of a Member” จึงท ำใหเ้ป็นที่เขำ้ใจไดว้่ำ มำตรกำรของรฐับำลที่ใหค้วำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจะรวมถงึมาตรการของรฐัในระดบัทอ้งถิ่น (sub-national governments) และองคก์ร

 
65 The World Trade Organization, “Canada – Measures Affecting the Importation of Milk and the Exportation of 

Dairy Products”, 1999, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/103er.pdf. 
66 ค ำแปลอำ้งอิงมำจำกมำตรำ 63 ของพระรำชบญัญัติกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำดและกำรอดุหนนุซึ่งสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 

พ.ศ. 2542 
67 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 ของรฐัทีร่ฐัมีอ านาจในการควบคมุ (such public bodies as state-owned companies) ดว้ย 
เมื่อพิจำรณำควำมหมำยที่ทัง้ AOA และ SCM ระบไุวร้วมทัง้แนวทำงกำรตีควำมที่เสนอมำขำ้งตน้ 

รวมทัง้กฎหมำยไทยที่เก่ียวขอ้ง (ดรูำยละเอียดในบทที่ 3) ในเบือ้งตน้ จะพบว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ของไทยใน
เรื่องออ้ยและน ำ้ตำลทรำยต่ำงก็เขำ้ข่ำยเป็นกำรอดุหนุนตำมควำมหมำยของ AOA และ SCM เนื่องจำกมี
กำรกระท ำของรฐัในรูปแบบต่ำงๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนดำ้นรำยไดห้รือดำ้นรำคำเพื่อเพิ่มกำร
ส่งออก แต่กำรอดุหนุนดงักล่ำวจะกระท ำไดห้รือไม่อย่ำงไรนัน้ ผูเ้ขียนจะน ำเสนอหลกักฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
ในหวัขอ้ต่อๆ ไป 

2) ความหมายของ “มาตรการของรัฐ” จำกที่น ำเสนอแลว้ว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ของไทยที่เก่ียวกบั
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเขำ้ข่ำยกำรอุดหนุนตำมควำมหมำยของ AOA และ SCM และกำรจะพิจำรณำว่ำ 
กำรอุดหนุนดังกล่ำวจะสำมำรถกระท ำได้หรือไม่ได้อย่ำงไรนั้นต้องพิจำรณำจำกบทบัญญัติของ AOA 
เพรำะออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นสินคำ้เกษตรที่ตอ้งปฏิบติัตำม AOA ดงัที่ระบไุวใ้น Annex 1 ของ AOA แต่
ประเด็นที่ควรมีกำรพิจำรณำดว้ยก็คือ กำรพิจำรณำถึงควำมหมำยของ “มำตรกำรของรฐั” ว่ำจะมีขอบเขต
เพียงใด เพราะหากการด าเนินการใดๆ มิใช่ “มาตรการของรฐั” การด าเนินการนัน้ก็อาจจะมิใช่มาตรการ
อดุหนนุตามความหมายของ GATT/WTO  

ขอบเขตของค ำว่ำ  “มำตรกำรของรัฐ  (Governmental Measures)” ซึ่ งมี กำรตีควำมโดย 
GATT/WTO ในคดีต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำนัน้ มีกำรตีควำมค ำว่ำ “มำตรกำรของรฐั” โดย GATT68 ตำมที่ปรำกฏใน
อำรมัภบทของมำตรำ 11 วรรค 2 (c) ซึ่งระบุว่ำ มำตรกำรของรฐัจะหมำยถึงมำตรกำรที่มีผลผูกพันตำม
กฎหมำยใหต้อ้งปฏิบติัตำม (Binding Legal Measures) และอาจรวมถึงมาตรการที่ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติ
ตาม (Non-Binding Measures) ดว้ย (แม้ค ำตัดสินในคดีต่ำงๆ ทั้งของ GATT และ WTO จะมีผลผูกพัน
เฉพำะคู่พิพำท แต่ในทำงปฏิบติั คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก็มกัจะอำ้งค ำตัดสินในคดีก่อนๆ มำเป็น
หลกัในกำรพิจำรณำ เวน้แต่จะมีหลกักฎหมำยอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทเห็นว่ำน่ำจะน ำมำใช้
เป็นหลกัมำกกว่ำและตดัสินไปในทำงที่ต่ำงจำกค ำตดัสินในคดีก่อนๆ นัน้) โดยสำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกค ำ
ตดัสินต่ำงๆ ของ GATT ดงัต่อไปนี ้

(1) มาตรการของรัฐมิได้เกี่ยวข้องเฉพาะกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ของประเทศภาคี
เท่าน้ันแต่รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศภาคีด้วย ดังเช่นคดี Japan Trade in Semi-
Conductors69 ที่ ญ่ีปุ่ นอ้ำงว่ำ มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำ [คือมาตรการของญี่ปุ่ นที่ก าหนดให้ผูผ้ลิตและผู ้
ส่งออก Semi-Conductors ตอ้งส่งออกสินคา้ดงักล่าวในราคาที่ไม่ต ่ากว่าตน้ทุนที่บริษัทก าหนดเป็นการ
เฉพาะ (Company Specific Costs)] เป็นมำตรกำรที่น ำมำใช้เพื่อสนับสนุน (Encouragement) กำร

 
68 ศกึษำเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm 
69 L/6309 BISD 35S/116, ibid 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
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ด ำเนินกำรของบริษัทต่ำงๆ มิใช่มำตรกำรที่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยใหต้อ้งปฏิบัติตำมไม่ว่ำโดยวิธีใดๆ 
และบริษัทต่ำงๆ ก็จะไม่ไดร้บัโทษ (penalty) ใดๆ หำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรนัน้ แต่ EC ต่อสูว้่ำ ประเด็น
ที่ว่ำ “ค ำแนะน ำทำงปกครอง” (Administrative Guidance) ที่เจำ้พนักงำนผูม้ีอ  ำนำจของญ่ีปุ่ นน ำมำใช ้
เป็นมำตรกำรที่จะมีผลผูกพันตำมกฎหมำยให้ตอ้งปฏิบัติตำม หรือไม่ ไม่เก่ียวขอ้งกับกำรพิจำรณำว่ำ 
มำตรกำรนั้นเป็นมำตรกำรที่ขัดต่อมำตรำ 11 วรรค 1 ของ GATT หรือไม่ ประเด็นที่เก่ียวข้องคือกำร
พิจำรณำว่ำ มำตรกำรนัน้มีวตัถปุระสงคอ์ย่ำงไรเท่ำนัน้ โดยไม่รวมถึงวิธีกำรน ำมำใช ้(The Method Used) 
ดว้ย ในที่สดุ คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก็ตดัสินไปในทำงขอ้ต่อสูข้อง EC และระบุว่ำ มำตรำ 11 วรรค 
1 ต่ำงจำกบทบญัญัติอ่ืนของ GATT ตรงที่ว่ำเป็นกรณีที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพำะกฎหมำยและกฎเกณฑต่์ำงๆ 
(Laws or Regulations) ของประเทศภำคีเท่ำนัน้แต่รวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ ของประเทศภำคีดว้ย70  

(2) “ค าแนะน าทางปกครอง” อาจถือเป็นมาตรการของรัฐได้  ในคดี Japan Restrictions on 
Imports of Certain Agricultural Products มีประเด็นหนึ่งที่ตอ้งพิจำรณำในคดีนีคื้อ ค ำว่ำ “มำตรกำรของ
รัฐ” เช่นเดียวกับคดี Japan Trade in Semi-Conductors แต่มีรำยละเอียดและสถำนกำรณ์ต่ำงกัน 
กล่ำวคือ ในคดี Japan Trade in Semi-Conductors เป็นกรณีมำตรกำรของรฐัในกำรจ ำกัดกำรส่งออก
ตำมมำตรำ 11 วรรค 1 แต่ในคดีนีเ้ป็นเรื่องมำตรกำรของรฐัที่ใชภ้ำยในประเทศตำมมำตรำ 11 วรรค 2 (c) 
เพื่อกำรมีผลบงัคบัใชข้องมำตรกำรของรฐัในกำรจ ำกดักำรน ำเขำ้ตำมมำตรำ 11 วรรค 1  

ในคดีนี ้สหรฐัอเมริกำอำ้งว่ำ เมื่อมำตรกำรของรฐัที่ใชภ้ำยในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ญ่ีปุ่ นไดก้ล่ำวอำ้ง
ว่ำเป็น “ค ำแนะน ำทำงปกครอง” (Administrative Guidance) ที่ไม่มีควำมผูกพันตำมกฎหมำยให้ต้อง
ปฏิบัติตำม เพียงแต่เป็นกำรรอ้งขอให้ภำคเอกชนใช้มำตรกำรของตน (Private Measures) ตำมควำม
สมคัรใจเท่ำนัน้ จึงถือไดว้่ำ กรณีนีม้ิไดเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขประกำรหนึ่งในกำรใชม้ำตรำ 11 วรรค 2 (c) คือ 
มิได้เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรใช้มำตรกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำ ในประเด็นนี ้ ญ่ีปุ่ นต่อสู้ว่ำ ตรำบเท่ำที่
มำตรกำรของรฐัไดป้ระสิทธิผล (Effective) ในกำรบงัคับใช ้ประเด็นที่ว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวเป็นมำตรกำร
บังคับ (Mandatory) และชอบด้วยกฎหมำย (Statutory) หรือไม่ จึงไม่เก่ียวข้อง (Irrelevant) กับกำรใช้
ขอ้ยกเวน้ตำมมำตรำ 11 วรรค 2 (c)  

คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทเห็นดว้ยกับขอ้ต่อสู้ของญ่ีปุ่ นและตัดสินว่ำ ประเด็นที่ใชใ้นกำร
พิจำรณำคือ ประสิทธิผลของมาตรการของรัฐ มิใช่วิธีการที่น ามาตรการมาใช้ (The Method Used)71 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีนี ้คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พพิาทไดต้ดัสินโดยใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ (Extra 
caution) โดยระบุว่า ค าตดัสินของตนในคดีนีไ้ม่ถือเป็นบรรทดัฐาน (Precedent) ส าหรบัคดีอืน่ เนือ่งจาก
การพจิารณาคดีนีไ้ดค้ านงึถงึโครงสรา้งพเิศษทางสงัคมของญีป่ ุ่ น (Special characteristics of Japanese 

 
70 Ibid, para.106 
71 L/6253 BISD 36S/331, ibid, 
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societies) ในการบังคบัใชน้โยบายของรฐัประกอบดว้ย ซึ่งขอ้เท็จจริงในคดีอื่นอาจไม่ไดเ้ป็นไปดงัเช่นใน
คดนีีก็้เป็นได้72 

(3) “มาตรการของรัฐ” ตามความหมายของมาตรา 11 วรรค 2 จะไม่ค านึงว่าเป็นการ
กระท าโดยรัฐหรือเอกชน แต่จะพิจารณาว่าใครเป็นผู้ก่อให้เกิดผลน้ัน พิจำรณำจำกคดี European 
Economic Community Restrictions on Imports of Dessert Apples:  Complaint by Chile73 ซึ่ ง เ ป็ น
ประเด็นเรื่องมำตรกำรภำยใน (Internal regime) ของ EC ที่ใชก้ับ Dessert Apple ซึ่งเป็นมำตรกำรที่เป็น
กำรผสมผสำน (Hybrid) ระหว่ำงกำรซือ้คืนโดยตรง (Direct buying-in) โดยรฐัสมำชิก และกำรรบัคืนหรือ
เก็บสินค้ำจำกตลำด (Withdrawal) โดยองค์กรผู้ผลิต (Producer’s Organization) ซึ่งเป็นเอกชน โดย
คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทตัดสินว่ำ ทั้งสองกรณีนี ้ไม่ว่ำจะกระท ำโดยรัฐหรือเอกชนต่ำงก็เป็น 
“มำตรกำรของรฐั” ตำมควำมหมำยของมำตรำ 11 วรรค 2 (c) (i)74 (คือกำรจ ำกัดกำรน ำเขำ้สินคำ้เกษตร

 
72 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”. 

73 L/6491 BISD 36S/93 adopted on 22 June 1989 
74 “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, 
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หรือสินคำ้ประมงที่มีกำรน ำเขำ้มำ ไม่ว่ำในรูปแบบใดที่ “จ ำเป็น” ตอ้งกระท ำเพื่อกำรมีผลบังคับใชข้อง 
“มำตรกำรของรฐั” ในกำรจ ำกัดจ ำนวนสินคำ้ชนิดเดียวกันภำยในประเทศที่อนุญำตใหม้ีกำรซือ้ขำยหรือ
ผลิต หรือจ ำกดัจ ำนวนสินคำ้ภำยในประเทศที่สินคำ้น ำเขำ้สำมำรถน ำมำใชท้ดแทนกนัไดโ้ดยตรง ในกรณีที่
ไม่มีกำรผลิตภำยในประเทศซึ่งสินคำ้ชนิดเดียวกนักบัสินคำ้น ำเขำ้ในปรมิำณที่มำกพอ) เนื่องจำก 

(ก) มาตรการทั้งสองดังกล่าวได้ถูกก าหนดขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของประชาคม (Community 
regulation) 

(ข) การด าเนินการใดๆ ตามมาตรการดงักล่าวขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของประชาคมในเรื่องราคาที่
ก าหนด (Fixing prices) การใชจ่้ายเงินของรฐั (Public finance) อาทิเช่น dessert apple ที่รบัซือ้คืนมา
ตอ้งด าเนนิการ (disposed) ไปตามแนวทางทีก่ฎเกณฑ์ของประชาคมก าหนดไว ้

ดงันัน้ จึงสรุปจำกที่ผูเ้ขียนไดน้ ำเสนอในขอ้ (1) ถึง ขอ้ (3) ไดว้่ำ 

• มาตรการของรัฐมิได้เกี่ยวข้องเฉพาะกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ของประเทศภาคี
เท่าน้ันแต่รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศภาคีด้วย 

• “ค าแนะน าทางปกครอง” อาจถือเป็นมาตรการของรัฐได้ 
• “มาตรการของรัฐ” อาจเป็นการกระท าโดยรัฐหรือเอกชนก็ได้ คือมิได้พิจำรณำจำก

ประเด็นที่ว่ำ ใครเป็นผูก้ระท ำกำรตำมมำตรกำรดงักลำ่วหรือวิธีกำรที่น ำมำตรกำรนัน้มำใช ้แต่
จะพิจำรณำจำกประสิทธิผลของมำตรกำรนัน้ว่ำใครเป็นผูก้่อใหเ้กิดผลนัน้ 

  

 

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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(4) ทีม่าและองคป์ระกอบของคณะกรรมการมิใช่สาระส าคัญของการเป็นหน่วยงานของ

รัฐหรือไม่ แต่จะพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าทีน้ั่นได้รับมอบหมายจากรัฐหรือไม่ กำรพิจำรณำเรื่องนี ้

ปรำกฏในคดี Canada — Measures Affecting the Importation of Milk and the Exportation of Dairy 

Products75 ซึ่งองคก์รอทุธรณไ์ดต้ดัสินไปในทำงเดียวกนักบัคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทว่ำ กำร

พิจำรณำว่ำคณะกรรมกำรเป็นหน่วยงำนของรฐัหรือไม่ จะไม่พิจำรณำจำกที่มำและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมกำรเท่ำนัน้ แต่จะพิจำรณำว่ำ กำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรดว้ยว่ำ เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ที่

ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกรฐัหรือไม่ ซึ่งเป็นหนำ้ที่ที่มีอ  ำนำจหรือดลุยพินิจ ในกำรก ำหนด จ ำกดั ก ำกบัดแูล 

ควบคมุกำรด ำเนินกำรใดๆ  ของเอกชน 

แมก้ำรตีควำมค ำว่ำ “มำตรกำรของรฐั” ตำมที่ผูเ้ขียนน ำเสนอมำในขอ้ (1) ถึงขอ้ (3) ขำ้งตน้จะเป็น
กำรตีควำมค ำว่ำ “มำตรกำรของรฐั” ตำมมำตรำ 11 วรรค 2 ของ GATT และเป็นกำรตีควำมในเรื่องกำร
อดุหนุนกำรส่งออกตำมมำตรำ 9.1 ของ AOA ก็ตำม กำรตีควำมดังกล่ำวก็น่ำจะสำมำรถน ำมำใชก้ับกำร
พิจำรณำว่ำ มำตรกำรใดเป็นมำตรกำรของรฐัหรือไม่ในกำรศกึษำนีเ้พรำะทัง้ GATT / AOA และ SCM ต่ำง
ก็เป็นควำมตกลงหนึ่งภำยใต ้Annex 1 A ของควำมตกลงจัดตั้ง WTO ที่สำมำรถน ำแนวทำงกำรตีควำม
ของควำมตกลงเหลำ่นีม้ำใชเ้ป็นแนวทำงหรือบรรทดัฐำน (Precedent) ไดเ้ช่นเดียวกบักำรที่ WTO ให ้AOA 
ใชค้  ำนิยำมค ำว่ำ “อุดหนุน” ของ SCM ได ้นอกจำกนัน้ แมก้รณีจะเป็นควำมตกลงที่อยู่คนละ Annex กัน
ดงัเช่น GATT และ GATS ซึ่งเป็นควำมตกลงอีกฉบบัหนึ่งของควำมตกลงจดัตัง้ WTO แต่เป็นควำมตกลง
ภำยใต้ Annex 1 B ก็ยังน ำแนวทำงกำรตีควำมของ GATT มำตรำ 20: General Exceptions มำเป็น
แนวทำงในกำรตีควำมมำตรำ 14: General Exceptions ของ GATS ได ้ 

 
 

75 Appellate Body Report, Canada – Dairy, para. 97 
"According to Black's Law Dictionary, 'government' means, inter alia, '[t]he regulation, restraint, supervision, 
or control which is exercised upon the individual members of an organized jural society by those invested with 
authority'. (emphasis added) This is similar to meanings given in other dictionaries. The essence of 
'government' is, therefore, that it enjoys the effective power to 'regulate', 'control' or 'supervise' individuals, or 
otherwise 'restrain' their conduct, through the exercise of lawful authority. This meaning is derived, in part, 
from the functions performed by a government and, in part, from the government having the powers and 
authority to perform those functions. A 'government agency' is, in our view, an entity which exercises powers 
vested in it by a 'government' for the purpose of performing functions of a 'governmental' character, that is, to 
'regulate', 'restrain', 'supervise' or 'control' the conduct of private citizens. As with any agency relationship, a 
'government agency' may enjoy a degree of discretion in the exercise of its functions." 
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2.2.3 หลักกฎหมายเร่ืองการอุดหนุนการส่งออกตามทีบ่ราซิลกล่าวหาตาม AOA  

ประเด็นนี ้บรำซิลอำ้ง 
(1) มาตรา 3.3 ที่ห้ำมมิให้ประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกแก่สินค้ำเกษตรใน

ปริมาณเกินกว่าทีร่ะบไุวห้รือใชก้ารอดุหนนุการสง่ออกฯ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นตารางขอ้ผูกพนัของตน  
(2) มาตรา 8 ที่หำ้มมิใหใ้ชม้ำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออก เวน้แต่จะเป็นกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่

เป็นไปตำม AOA และมีความสอดคลอ้งกับขอ้ผูกพนัของประเทศสมาชิกผูใ้ชม้าตรการตามที่ระบุไวใ้น
ตารางขอ้ผูกพนัของตน 

(3) มาตรา 9.1 เรื่องประเภทของกำรอดุหนนุกำรสง่ออกที่ตอ้งลดลง 
(4) มาตรา 10.1 ที่หำ้มใชก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกที่นอกเหนือจำกกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่ระบุไว้

ในมำตรำ 9.1 (คือกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่ตอ้งลดลง) ในลกัษณะที่ส่งผลใหเ้กิดหรือคกุคำมที่จะก่อใหเ้กิด
กำรหลบเลี่ยงขอ้ผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำรส่งออกหรือที่เป็นกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชย์
เพื่อหลบเลี่ยงขอ้ผกูพนัของกำรลดกำรอดุหนนุกำรสง่ออก 

 
1) ความหมายของการอุดหนุนการส่งออกตาม AOA มำตรำ 1 (e) ของ AOA ระบุว่ำ กำร

อดุหนุนกำรส่งออกหมำยถึง กำรอดุหนุนที่มีเงื่อนไขใหส้่งออกรวมทัง้กำรอดุหนุนกำรส่งออกประเภทต่ำงๆ 
ที่ระบุอยู่ในมำตรำ 9 ของ AOA โดยมำตรำ 9.1 ก ำหนดประเภทของกำรอดุหนุนกำรส่งออกไว ้6 ประเภท
ดว้ยกนั ซึ่งเป็นกำรอดุหนนุกำรสง่ออกที่ตอ้งลดลง ดงันี ้76 
 (1) กำรอุดหนุนโดยตรงที่รฐัหรือหน่วยงำนของรฐัใหแ้ก่อุตสำหกรรมหรือผูผ้ลิตสินคำ้เกษตรหรือ
ใหแ้ก่สหกรณ ์สมำคม หรือคณะกรรมกำรดำ้นกำรตลำด (marketing board) โดยมีเงื่อนไขผูกหรือเชื่อมโยง
กบักำรสง่ออก77 
 (2) กำรที่รฐัหรือหน่วยงำนของรฐัขำยหรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อสง่ออกสินคำ้เกษตรซึ่งอยู่ในสต๊อกที่
มิใช่กำรพำณิชย ์ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำรำคำที่ขำยภำยในประเทศ78 

 
76 AOA: Article 9: Export Subsidy Commitments,  
1. The following export subsidies are subject to reduction commitments under this Agreement: 
77 AOA:  Article 9. 1 ( a)  the provision by governments or their agencies of direct subsidies, including 

payments-in-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; 

78 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; 
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 (3) กำรจ่ำยเงินโดยรฐัให้แก่สินค้ำเกษตรที่ส่งออก ไม่ว่ำเงินนั้นจะมำจำกงบประมำณแผ่นดิน
หรือไม่79 
 (4) กำรอดุหนุนที่ใหแ้ก่สินคำ้สง่ออกเพื่อลดตน้ทนุดำ้นกำรตลำด ที่มิใช่กำรส่งเสรมิกำรสง่ออกและ
กำรใหค้ ำปรกึษำที่ใหเ้ป็นกำรทั่วไป80 
 (5) กำรอดุหนุนที่ใหแ้ก่ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งภำยในประเทศซึ่งสินคำ้ส่งออก  โดยเป็นกำรใหก้ำร
อดุหนนุที่ดีกว่ำที่ใหแ้ก่กำรขนสง่ซึ่งสินคำ้ภำยในประเทศ81 
 (6) กำรอุดหนุนตน้น ำ้ (upstream subsidy) ที่ใหแ้ก่สินคำ้เกษตรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้ำ
สง่ออก82 
  

2) การลดการอุดหนุนการส่งออกตาม AOA ประเทศสมำชิกตอ้งลดกำรอดุหนนุสง่ออกลง ดงันี ้
 - ประเทศพัฒนำแลว้ตอ้งลดปริมำณสินคำ้เกษตรที่ใหก้ำรอุดหนุนส่งออกลงรอ้ยละ 21 และลด
จ ำนวนเงินอดุหนนุลงรอ้ยละ 36 ภำยใน 6 ปี83  

 
79 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; 

80 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; 

81 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; 

82 AOA:  Article 9. 1 ( f)  subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported 
products. 

83 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 
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- ประเทศก ำลงัพัฒนำตอ้งลดปริมำณสินคำ้เกษตรที่ใหก้ำรอุดหนุนส่งออกลงรอ้ยละ 14 และลด
จ ำนวนเงินอดุหนนุลงรอ้ยละ 24 ภำยใน 10 ปี84  
 ประเด็นส ำคญัในเรื่องกำรอดุหนนุส่งออกคือ ประเทศสมำชิกตอ้งไม่ใหก้ำรอดุหนุนกำรส่งออกเกิน
กว่ำที่ผูกพันไว ้โดยใช้ยอดกำรอุดหนุนในปีฐำน 1986-1990 เป็นจุดเริ่มต้นและผูกพันกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกเป็นรำยสินค้ำ โดยมำตรำ 3.3 ของ AOA ระบุว่ำ ประเทศสมำชิกจะให้กำรอุดหนุนกำรส่งออก
ประเภทที่ระบุอยู่ในมำตรำ 9.1 หรือ Listed Export Subsidies ต่อสินคำ้เกษตรหรือกลุ่มสินคำ้เกษตรที่
ระบุอยู่ใน Section II of Part IV ของตำรำงขอ้ผูกพนัของตนในปรมิำณสินคำ้เกษตรที่ไดร้บักำรอดุหนุนหรือ
ในจ ำนวนเงิน ที่เกินกว่ำระดับขอ้ผูกพันของตนที่ระบุไว้ไม่ได ้และจะใหก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภท
ดังกล่ำวต่อสินคำ้หรือกลุ่มสินค้ำเกษตรชนิดใดๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น Section II of Part IV ของตารางข้อ
ผูกพนัดงักล่าว ซึ่งเป็นสินคำ้ Non Scheduled Agricultural Products ไม่ได ้หมำยควำมว่ำ หากประเทศ
สมาชิกรายใดตอ้งการใหก้ารอดุหนนุการส่งออกประเภททีร่ะบุไวใ้นมาตรา 9.1 ต่อสินคา้เกษตรใดๆ ก็ตอ้ง
ระบุถึงการใหก้ารอุดหนุนการส่งออกนัน้ไวใ้น Section II of Part IV ของตารางขอ้ผูกพนัของตนพรอ้มทัง้
ตอ้งก าหนดระดบั “สูงสดุ” ทัง้ปริมาณสนิคา้เกษตรทีไ่ดร้บัการอดุหนนุและจ านวนเงนิทีจ่ะใชใ้นการอดุหนนุ
ไวด้ว้ย ประเทศสมาชิกนัน้จึงจะมีสทิธิใชก้ารอดุหนนุการสง่ออกดงักล่าวได ้

โดยสรุป หลกักฎหมำยของ WTO ตำมขอ้กล่ำวหำของบรำซิลในเรื่องกำรอดุหนุนกำรส่งออกตำม 
AOA ก็คือ มำตรำ 9 เป็นกำรอธิบำยควำมค ำว่ำ “กำรอดุหนนุกำรส่งออกที่ตอ้งลดลง” มำตรำ 10.1 คือกำร
หำ้มมิใหใ้ชก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกนอกเหนือจำกกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่ตอ้งลดลงตำมระบุไวใ้นมำตรำ 
9.1 ในลกัษณะที่ส่งผลใหเ้กิดหรือคกุคำมที่จะก่อใหเ้กิดกำรหลบเลี่ยงขอ้ผูกพนัของกำรลดกำรอดุหนุนกำร
ส่งออกหรือเป็นกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชยเ์พื่อหลบเลี่ยงขอ้ผูกพันของกำรลดกำรอุดหนุนกำร
สง่ออก โดยมีกำรก ำหนดประเภทกำรอดุหนุนกำรส่งออกไวใ้นมำตรำ 10.2 ซึ่งประกอบดว้ย สินเชื่อเพื่อกำร
ส่งออก กำรค ำ้ประกันสินเชื่อเพื่อกำรส่งออก กำรประกันภัยที่คุม้ครองผูส้่งออกจำกภัยอันเกิดจำกกำรไม่
ช ำระหนีข้องลูกคำ้ไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลทำงกำรเมืองหรือกำรคำ้ ซึ่งเป็นกำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่ 
“ไม่ตอ้งลดลง” และสามารถ “กระท าไดต้ามกฎหมาย” คอืกฎหมายไม่หา้มกระท า เพียงแต่ตอ้งอย่ำใชก้ำร
อุดหนุนกำรส่งออกประเภทใดประเภทหนึ่งในสำมประเภทนีใ้นลักษณะที่เป็นกำรหลบเลี่ยงขอ้ผูกพันที่
จะตอ้งลดกำรอดุหนุนกำรส่งออกลงหรือเป็นกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มิใช่เชิงพำณิชยเ์พื่อหลบเลี่ยงขอ้ผูกพัน

 

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. 

84 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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ของกำรลดกำรอดุหนุนกำรส่งออก ที่เป็นกำรกระท ำซึ่งเรียกว่ำ Circumvention ดว้ยเหตนุี ้จึงสำมำรถแยก
ประเภทกำรอุดหนุนกำรส่งออกเหล่ำนีไ้ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ กำรอุดหนุนกำรส่งออกประเภทที่ตอ้งลดลง 
และ กำรอดุหนุนกำรสง่ออกที่ไม่ตอ้งลดลง โดยกำรอดุหนุนกำรสง่ออกประเภทที่ตอ้งลดลง คือกำรอดุหนุน
ตำมมำตรำ 9.1 ซึ่งระบุประเภทของกำรอุดหนุนกำรส่งออกไว้หรือ Listed Export Subsidies แต่ไม่ได้
หมำยควำมว่ำ กำรอุดหนุนกำรส่งออกสินคำ้เกษตรจะจ ำกัดอยู่เฉพำะประเภทตำมที่มำตรำ 9 .1 ระบุไว้
เท่ำนัน้ ประเภทกำรอดุหนุนกำรส่งออกตำมที่ระบุมำตรำ 9.1 ระบุไวน้ีคื้อ Exhaustive List ของการอดุหนนุ
การส่งออกทีต่อ้งลดลงเท่ำนัน้ หมำยควำมว่ำ อำจมีกำรอดุหนุนกำรส่งออกประเภทอ่ืนอีก (โดยเฉพำะตำม
มำตรำ 10.2) ที่ถือเป็น Non Listed Export Subsidies แต่กำรอดุหนุนกำรส่งออกเหล่ำนัน้ไม่ไดอ้ยู่ภำยใต้
พนัธกรณีที่จะตอ้งลดกำรอดุหนนุลงเท่ำนัน้85 
 ผูเ้ขียนขอสรุปเพื่อควำมเขำ้ใจว่ำ เมื่อมีกำรจดัท ำ AOA ขึน้มำไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตกำรใชก้ำร
อดุหนนุกำรสง่ออกของประเทศสมำชิกไว ้5 ประกำรคือ 
 (1) จะใชก้ำรอดุหนนุกำรสง่ออกไดเ้ฉพำะต่อสินคำ้เกษตรที่ไดร้ะบุไวใ้นตำรำงขอ้ผกูพนัของตนและ
ภำยในระดบักำรลดลงของกำรอดุหนนุกำรสง่ออกตำมที่ระบไุวน้ัน้ดว้ย 
 (2) จะใชม้ำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกในส่วนที่เกินกว่ำปริมำณสินคำ้เกษตรที่ไดร้บักำรอุดหนุน
และเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ระบไุวใ้นตำรำงขอ้ผูกพนัไดต่้อเมื่อเป็นกรณี “downstream flexibility” ตำมที่ระบุ
ไวใ้นมำตรำ 9.2 (b)86 เท่ำนัน้ 

 
85 ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ทชัชมยั (ฤกษะสตุ) ทองอุไร, กฎเกณฑก์ารค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และ องคก์าร

การค้าโลก (WTO), ส ำนกัพิมพแ์ห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2559 

86 ในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ของช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบัติตำมพันธกรณี ในปีใดๆ ก็ตำม ประเทศสมำชิกอำจใหก้ำรอุดหนุนกำร
ส่งออกประเภทที่ระบุไวใ้นมำตรำ 9 วรรค 1 หรือ Listed Export Subsidy แก่สินคำ้เกษตรหรือกลุ่มสินคำ้เกษตร ใน
ปรมิำณที่เกินกว่ำระดบักำรอุดหนุนที่ผูกพนัไวใ้นแต่ละปีตำมที่ปรำกฏใน Part IV ของตำรำงสิทธิประโยชนข์องตนได ้
โดยมีเงื่อนไขว่ำ 

 (1) จ ำนวนเงินสะสม (cumulative amounts) ของจ ำนวนเงินที่ใช้ในกำรอุดหนุนดังกล่ำวที่นับจำกเวลำที่เริ่มมีกำร
ปฏิบัติตำมพันธกรณีจนถึงปีที่จะใช้ขอ้ยกเวน้ “Downstream Flexibility” จะตอ้งมีจ ำนวนไม่เกินไปกว่ำจ ำนวนเงิน
สะสมที่เป็นผลมำจำกกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงครบถว้นต่อระดบัขอ้ผกูพนัเก่ียวกับกำรใชเ้งินอุดหนนุในแต่ละปีตำมที่ระบุ
ไวใ้นตำรำงสิทธิประโยชนข์องประเทศสมำชิกนัน้ ซึ่งจ ำนวนเงินสะสมดงักล่ำวในส่วนที่เกินมำนัน้จะตอ้งมีจ ำนวนไม่
เกินกว่ำรอ้ยละ 3 ของระดับกำรอุดหนุนที่ก ำหนดไว้ซึ่งค ำนวณมำจำกช่วงปีฐำน (3 per cent of the base period 
level of such budgetary outlays) 

 (2) ปริมำณสะสม (cumulative quantities) ของสินคำ้เกษตรท่ีส่งออกที่ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรอุดหนุนนัน้ซึ่งนบัจำก
เวลำที่เริ่มมีกำรปฏิบตัิตำมพันธกรณีจนถึงปีที่จะใชข้อ้ยกเวน้ “Downstream Flexibility” จะตอ้งมีปริมำณไม่เกินไป
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 (3) ประเทศก ำลังพัฒนำจะใชม้ำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่มีควำมสอดคลอ้งกับ AOA ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 9.4 ได ้(คือ กำรอุดหนุนเรื่องตน้ทุนทำงกำรตลำด และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ เป็นตน้) อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกบทบญัญัติ ตอ้งถือว่ำ ปัจจบุนัใชไ้ม่ไดแ้ลว้เพรำะ
ครบระยะเวลำในกำรปฏิบติัตำมพันธกรณีแลว้ คือ 9 ปีนบัจำกวนัที่ก่อตัง้ WTO แต่ในกำรประชุมรฐัมนตรี
ของ WTO ครัง้ที่ 1087 ที่ Nairobi ไดม้ีกำรขยำยเวลำใหแ้ก่ประเทศก ำลงัพฒันำออกไปจนถึงสิน้ปี 2023 
 (4) จะใชก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกในรูปแบบอ่ืนใดที่นอกเหนือไปจำกรูปแบบที่ระบุไวใ้นตำรำงขอ้
ผกูพนัของตนไดต่้อเมื่อมิใช่เป็นกำรใชเ้พื่อหลบเลี่ยงขอ้ผูกพนัของกำรลดกำรอดุหนุนกำรส่งออกหรือ Anti-
circumvention (มำตรำ 10) 

 

กว่ำปรมิำณสะสมที่เป็นผลมำจำกกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงครบถว้นต่อระดบัขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัปรมิำณกำรใหก้ำรอดุหนุน
ในแต่ละปีตำมที่ระบุไวใ้นตำรำงสิทธิประโยชนข์องประเทศสมำชิกนั้น ซึ่งปริมำณสะสมดังกล่ำวในส่วนที่เกินมำนั้น
จะตอ้งมีจ ำนวนไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 1.5 ของระดบักำรอดุหนนุท่ีก ำหนดไวซ้ึ่งค ำนวณมำจำกช่วงปีฐำน (1.5 per cent of 
the base period level quantities) 

 (3) จ ำนวนเงินสะสมโดยรวม (the total cumulative amounts of budgetary outlays) ท่ีใหแ้ก่สินคำ้เกษตรที่ส่งออก
ซึ่งไดร้บักำรอดุหนุน รวมทัง้ปรมิำณสินคำ้เกษตรท่ีไดร้บักำรอุดหนุนกำรส่งออกตลอดช่วงที่มีกำรปฏิบตัิตำมพนัธกรณี 
(over the entire implementation period) จะตอ้งมีจ ำนวนและปรมิำณที่ไม่มำกไปกว่ำยอดรวมทัง้หมด (totals) ของ
กำรปฏิบตัิตำมอย่ำงครบถว้นต่อระดบัขอ้ผูกพนัในแต่ละปีตำมที่ระบุไวใ้นตำรำงสิทธิประโยชนข์องประเทศสมำชิกนัน้ 
ดว้ย และ 

 (4) ณ วนัที่ครบก ำหนดในกำรปฏิบตัิตำมพนัธกรณี จ ำนวนเงินที่ใชใ้นกำรอุดหนุนและปรมิำณกำรอุดหนุนที่ประเทศ
สมำชิกใหแ้ก่สินคำ้เกษตรที่ส่งออกจะตอ้งมีจ ำนวนเงินไม่เกินรอ้ยละ 64 และมีปรมิำณไม่เกินรอ้ยละ 79 ของจ ำนวน
เงินท่ีใชแ้ละปรมิำณสินคำ้เกษตรท่ีไดร้บักำรอดุหนุน (ตำมล ำดบั) ในช่วงปีฐำน 1986-1990 และส ำหรบัประเทศก ำลงั
พฒันำ จ ำนวนเงินนัน้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 76 และปรมิำณนัน้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 86 

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, กฎเกณฑก์ารค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และ องคก์าร

การค้าโลก (WTO), ส ำนกัพิมพแ์ห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2559 

87 WT/MIN(15)/45 WT/L/980, Ministerial Conference Tenth Session Nairobi, 15-18 December 2015, 
8. Developing country Members shall continue to benefit from the provisions of Article 9.4 of the Agreement 
on Agriculture until the end of 2023, i.e. five years after the end-date for elimination of all forms of export 
subsidies. Least developed countries and net food-importing developing countries listed in G/AG/5/Rev.10 
shall continue to benefit from the provisions of Article 9.4 of the Agreement on Agriculture until the end of 
2030. 
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 (5) กำรอดุหนุนกำรส่งออกต่อสินคำ้เกษตรอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) – (4) ถือเป็นสิ่งที่หำ้มกระท ำ 
(มำตรำ 3.3 มำตรำ 8 และมำตรำ 10) 

 
2.2.4 หลักกฎหมายเร่ืองการอุดหนุนภายในประเทศตามทีบ่ราซิลกล่าวหาตาม AOA  

ประเด็นนี ้บรำซิลอำ้ง 
(1) มาตรา 3.2 ที่ระบวุ่ำ ประเทศสมำชิกตอ้งไม่ใหก้ำรอดุหนนุแก่ผูผ้ลิตภำยในประเทศในปรมิำณ

ที่เกินกว่ำระดับขอ้ผูกพันที่ปรำกฏในตำรำงขอ้ผูกพันของประเทศสมำชิกนัน้ (ภำยใตบ้ทบญัญัติมำตรำ 6 
ซึ่งระบกุฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรอดุหนนุภำยในประเทศ) 

(2) มาตรา 6.3 ที่ระบุว่ำ จะถือว่ำ ขอ้ผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุนภำยในประเทศของประเทศ
สมำชิกจะมีควำมสอดคล้องกับ AOA ต่อเมื่อกำรอุดหนุนนั้นมีปริมำณไม่เกินกว่ำระดับกำรอุดหนุนที่
ประเทศสมำชิกนัน้ผกูพนัไวต้ำมขอ้ผกูพนัของตน (ทัง้ในแต่ละปีและขอ้ผกูพนัสดุทำ้ย) 

เมื่อพิจำรณำมาตรา 3.2 และ มาตรา 6.3 ดังกล่ำวจะพบว่ำ กำรอุดหนุนภำยในประเทศตำมที่
บรำซิลกล่ำวหำเป็นกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ซึ่งเป็นกำรอุดหนุนที่ถือว่ำเป็นกำรบิดเบือนทำง
กำรคำ้อย่ำงมำก (Highly trade distortive) AOA จึงก ำหนดใหอ้ยู่ภำยใตข้อ้ผูกพันในกำรลดกำรอุดหนุน
ลงตำมที่ AOA ก ำหนดไว ้โดย AOA ก ำหนดใหล้ดกำรอดุหนุนประเภท Amber Box ลงตำมมำตรำ 3 วรรค 
288 มำตรำ 689 และภำคผนวก 390 ของ AOA และตำม Modalities91 โดยประเทศสมำชิกต้องด ำเนินกำร
เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิในกำรใชม้ำตรกำรอดุหนนุภำยในประเทศ และลดกำรอดุหนนุภำยในประเทศของตนลง 
ดงันี ้ 

 
88 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. 

89 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". 

90 AOA:  ANNEX 3:  DOMESTIC SUPPORT:  CALCULATION OF AGGREGATE MEASUREMENT OF 
SUPPORT,  

91 MTN.GNG/MA/W/24 20 December 1993 Distribution Special (UR-93-0250)  Original:  English Negotiating 
Group on Market Access,  
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(ก) ต้องระบุการอุดหนุนประเภท Amber Box ไว้ในตารางข้อผูกพัน ประเทศสมำชิกที่
ประสงคจ์ะใชก้ำรอดุหนุนประเภท Amber Box ตอ้งระบุมำตรกำรประเภทดงักล่ำวไวใ้น Section I of Part 
V ของตำรำงขอ้ผูกพันของตน โดยประเทศสมำชิกดงักล่ำวยงัสำมำรถใชม้ำตรกำรอดุหนุนประเภทนีต่้อไป
ได้ แต่จะให้กำรอุดหนุนแก่ผู้ผลิตภำยในประเทศตนเกินกว่ำปริมำณกำรอุดหนุนที่ตนระบุไวใ้นตำรำง
ดงักล่ำวไม่ได ้แต่กำรอดุหนนุที่หำ้มใชน้ีห้มำยถึงเฉพำะกำรอดุหนุนซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรลดลงดว้ยกำรค ำนวณ
โดย Current Total AMS เท่ำนั้น หมำยควำมว่ำ หำกเป็นกำรอุดหนุนที่ไม่ถูกบังคับให้ต้องลดลงแล้ว 
ประเทศสมำชิกก็ยังคงสำมำรถใช้กำรอุดหนุนประเภทนั้นได้อยู่ โดยการอุดหนุนประเภทที่ AOA ไม่ได้
ก าหนดใหต้อ้งลดการอุดหนุนลงคือ การอุดหนุนประเภท Blue Box และ Green Box ดังนัน้ ประเทศ
สมาชิกยงัคงสามารถใชก้ารอดุหนนุประเภท Blue Box และ Green Box ต่อไปได ้เพียงแต่ว่าหากใชแ้ลว้
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประเทศสมาชิกอืน่อาจมีการด าเนินการตามกระบวนการที่ AOA ก าหนดไวค้ือ 
การใชม้าตรการตอบโตท้ีเ่รียกว่า CVD หรือการใชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาท (ดูขอ้ 3) 

(ข) ต้องลดการอุดหนุนประเภท Amber Box ลงในอัตราและภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ 
ข้อ  1 ข้อ  8 และข้อ  15 ของ Modalities for the Establishment of Specific Binding Commitments 
under the Reform Programme ก ำหนดให้ลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ลง ตำมอัตรำและ
ระยะเวลำที่ระบไุว้92 ซึ่งปัจจุบนั ไทยมีขอ้ผูกพนัที่จะใหก้ำรอดุหนุนสินคำ้เกษตรภำยในประเทศในส่วนที่ถือ
เป็นกำรบิดเบือนตลำดภำยในประเทศคือรำยกำรใน Amber Box ส  ำหรบัสินค้ำเกษตรทั้งหมด (AMS) 
รวมกนัไดไ้ม่เกินปีละ 19,028 ล้านบาท 

 
2.2.5 หลักกฎหมายเร่ืองการอุดหนุนทีห้่ามกระท าตามทีบ่ราซิลกล่าวหาตาม SCM  

ประเด็นนี ้บรำซิลอำ้ง 
(1) มาตรา 3.1 (a) ซึ่งห้ำมมิให้มีกำรใช้กำรอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขให้ส่งออกหรือ XR (Export 

Requirements) ยกเวน้จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำม AOA 
(2) มาตรา 3.2 ที่ห้ำมมิให้ประเทศสมำชิกให้หรือคงไว้ซึ่งกำรอุดหนุนที่เป็นกำรอุดหนุนโดยมี

เงื่อนไขใหส้ง่ออกตำมมำตรำ 3.1 [ทัง้ (a) และ (b)]  

 
92 ขอ้มลูจำก WTO (2003c) http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm 

  
Developed countries 

6 years: 1995-2000 
Developing countries 

10 years: 1995-2004 

Domestic support     

total AMS cuts for sector (base period: 1986-88) -20% -13% 

 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm
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(3) มาตรา 5 (c) ซึ่งหำ้มมิให้ประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรอุดหนุนตำมที่ระบุไวใ้นมำตรำ 1 ใน
ลกัษณะก่อใหเ้กิดควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืน 

(4) มาตรา 6.3 ซึ่งเป็นกำรอธิบำยค ำว่ำ “ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรง” ตำมมำตรำ 5 (c) 
โดยขอ้กลำ่วหำของบรำซิลขำ้งตน้ มีหลกักฎหมำยของ WTO ดงันี ้
 
1) การอุดหนุนที่ห้ามกระท า (PROHIBITED SUBSIDIES) ตามมาตรา 3.1 (a) และมาตรา 

3.2 กำรอดุหนนุประเภทนีร้ะบอุยู่ในมำตรำ 393 ของ SCM แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือกำรอดุหนนุโดยมีเงื่อนไข
ให้ส่งออกหรือ XR (Export Requirements) และกำรบังคับใช้ชิน้ส่วนภำยในประเทศหรือ LCR (Local 
Content Requirements) แต่กำรอุดหนุนกำรส่งออกที่ปรำกฏอยู่ในขอ้กล่ำวหำของบรำซิลมีเรื่องเดียวคือ 
การอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขให้ส่งออก ซึ่งหมำยถึงกำรอดุหนุนที่ใหแ้ก่กำรส่งออกไม่ว่ำโดยนิตินยัหรือโดย
พฤตินัย และไม่ว่ำจะเป็นกำรอุดหนุนที่ใหแ้ก่กำรส่งออกทัง้หมดหรือกำรก ำหนดใหก้ำรส่งออกเป็นเงื่อนไข
ประกำรหนึ่งของกำรใหก้ำรอดุหนุน หรือไม่ว่ำจะมีเงื่อนไขประกำรใดก็ตำมที่ใหเ้พื่อกำรส่งออกรวมถึงกำร
อุดหนุนกำรส่งออกตำมที่ปรำกฏในภำคผนวก 1 ของควำมตกลง SCM ดว้ย (Illustrative List of export 
subsidies in Annex I) ซึ่งมีอยู่ 11 ประเภท (ผูเ้ขียนไม่น าเสนอรายละเอียดของ Annex I ณ ทีน่ี ้เพราะใน
ขอ้ 2.1 ทีผ่า่นมาไดพ้จิารณาแลว้ว่า สินคา้ออ้ยและน ้าตาลทรายเป็นสินคา้ทีอ่ยู่ภายใตพ้นัธกรณีของ AOA 
จึงไม่ตอ้งพิจารณาเรื่องนีภ้ายใต ้SCM รวมทัง้ขอ้ (1) ขา้งตน้ก็ระบุอย่างชดัเจนว่า การอดุหนนุการส่งออก
เป็นกรณีทีก่ระท าได ้หากเป็นไปตาม AOA) 

เหตทุี่ SCM หำ้มมิใหม้ีกำรใชก้ำรอดุหนนุประเภทนีเ้นื่องจำกเป็นกำรอดุหนนุที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อกำรคำ้ (directly affect trade) และมีผลเป็นกำรบิดเบือนทำงกำรค้ำ (trade distortion) และมีควำม
เป็นไปไดอ้ย่ำงมำกที่จะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืน 

อย่ำงไรก็ตำม ตอนท้ำยของมำตรำ 3.1 (a) ได้บัญญัติไว้ว่ำ กำรห้ำมใช้มำตรกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกตำม SCM นีไ้ม่รวมถึงกำรอุดหนุนกำรส่งออกตำม AOA หมำยควำมว่ำ หำกเป็นกำรอุดหนุนกำร
สง่ออกที่เป็นไปตำม AOA ก็สำมำรถใชไ้ดต่้อไป (ดขูอ้ 2.3) 

 
2) การห้ามมิให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการอุดหนุนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ในลักษณะ

ก่อให้เกิดความเส่ือมสิทธิอย่างร้ายแรงซึ่งผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอื่นตามมาตรา 5 (c) 
ตามความหมายของ “ความเส่ือมสิทธิอย่างร้ายแรง” ที่ระบุไว้ในมาตรา 6.3 เมื่อพิจำรณำข้อ
กล่ำวหำของบรำซิลสำมำรถสรุปไดว้่ำ ประเทศสมำชิกน่ำจะสำมำรถใชม้ำตรกำรอุดหนุนตำมค ำนิยำมที่
ระบุในมำตรำ 1 ได ้เพียงแต่มำตรำ 5 (c) ระบุว่ำจะใชม้ำตรกำรนัน้ในลกัษณะที่ก่อใหเ้กิดควำมเสื่อมสิทธิ

 
93 SCM: PART II: PROHIBITED SUBSIDIES: Article 3: Prohibition 
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อย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืนไม่ได ้โดยมำตรำ 6.3 ไดอ้ธิบำยควำมหมำยของ “ควำม
เสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรง” ไว ้โดยสำระส ำคญัของกรณีนี ้มีดงันี ้

(1) มาตรา 1.1 ของ SCM ไดใ้หค้  ำนิยำมของกำรอุดหนุนไวว้่ำ จะถือว่ามีการอุดหนนุเกิดขึน้เมื่อ 
1) มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยรฐั หรือ 2) มีการใหก้ารสนบัสนนุดา้นรายไดห้รือดา้นราคา ไม่
ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มเพือ่เพิ่มการสง่ออกสนิคา้ใด หรือลดการน าเขา้สนิคา้ใด และมี
ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการช่วยเหลอืนัน้ (ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในขอ้ 2.2 ทีผ่า่นมา) และมาตรา 1.2 ระบวุ่ำ 
กำรให้กำรอุดหนุนตำมมำตรำ 1.1 นีจ้ะตกอยู่ภำยใตบ้ทบัญญัติเรื่องกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำ (Part II: 
Prohibited Subsidies) หรือกำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโตไ้ด ้(Part III: Actionable Subsidies) หรือกำรใช้
มำตรกำรตอบโตห้รือ CVD (Part V: Countervailing Measures) ต่อเมื่อเป็นกำรอุดหนุนที่เป็นกำรใหโ้ดย
เฉพำะเจำะจง (Specificity) ตำมที่ระบุอยู่ในมำตรำ 2 เท่ำนั้น หมำยควำมว่ำ หำกประเทศสมำชิกใช้
มำตรกำรอดุหนุนที่เป็นกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจง (ซึ่ง Prohibited Subsidies หรือกำรอดุหนุนที่หำ้มกระท ำ
ถือเป็นกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจง) ประเทศสมำชิกนัน้อำจถูกใชม้ำตรกำรตอบโตต้ำม Part III: Actionable 
Subsidies (เป็นเรื่องกำรอธิบำยควำมหมำยของ Adverse Effects / Serious Prejudice / Remedies) 
และตำม Part V: Countervailing Measures (เป็นเรื่องกระบวนกำรเปิดกำรไต่สวนเพื่อกำรเก็บอำกรตอบ
โตห้รือ CVD และกำรเก็บ CVD) ได ้

นอกจำกนัน้ ยงัมีค ำส ำคญัที่ควรท ำควำมเขำ้ใจตำมเนือ้หำขำ้งตน้อยู่ 2 ค ำคือ “มีผูไ้ดร้บัประโยชน์
จำกกำรช่วยเหลือ” และ “กำรใหก้ำรอดุหนนุโดยเฉพำะเจำะจง” ซึ่งพิจำรณำได ้ดงันี ้

(1.1) ประโยชน์ที่ ได้ รับ  (Conferred Benefit) หรือ “การมีผู้ ได้ รับประโยชน์จากการ
ช่วยเหลือ” ถือเป็นเงื่อนไขส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรพิจำรณำว่ำ รฐัใหก้ำรอดุหนุนต่อเอกชนหรือไม่ เพรำะ
เพียงแต่รฐัให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียวซึ่งถือเป็น “ตน้ทุน” อย่ำงหนึ่งของรฐั (cost to 
government) หรือรฐัใหก้ำรสนับสนุนดำ้นรำยไดห้รือด้ำนรำคำ ไม่ว่ำในรูปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรือ
ทำงออ้มเพื่อเพิ่มกำรส่งออกสินคำ้ใด หรือลดกำรน ำเข้ำสินคำ้ใด แต่หำกไม่มีผูใ้ดไดร้บัประโยชนจ์ำกกำร
นัน้ก็ไม่อำจถือไดว้่ำ มีกำรใหก้ำรอดุหนุนโดยรฐั ซึ่งหลกักำรเช่นนีม้ีกำรยืนยนัโดยค ำตดัสินในคดี Canada-
Aircraft ซึ่งองคก์รอุทธรณ์ตัดสินว่ำ กำรใหก้ำรอุดหนุนตำมมำตรำ 1.1 ของควำมตกลง SCM นั้นจะให้
ควำมส ำคญักบักำรที่มีผูร้บัประโยชนด์ว้ย และประโยชนท์ี่ไดร้บันัน้จะถือว่ำมีอยู่ก็ต่อเมื่อผูร้บัไดร้บัแลว้ท ำ
ให้เขำ “ดีขึน้” กว่ำกรณีที่ไม่ได้รับประโยชน์นั้น และกำรให้ควำมช่วยเหลื อฯ ก็ต้องเป็นกำรให้ควำม
ช่วยเหลือฯ ที่ผูร้บันัน้ไดร้บัควำมช่วยเหลือที่มีเงือ่นไข (terms) ของการใหค้วามช่วยเหลือฯ ดีกว่าเงื่อนไข
ของความช่วยเหลอืฯ อืน่ ซึ่งใหแ้ก่ผูร้บัทีม่ีอยู่ในตลาดนัน้ (marketplace)94 

 
94 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” 
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อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 14 ของ SCM ก็ได้ก ำหนดแนวทำงกำรค ำนวณประโยชน์ที่ได้รบัไว้ เพื่อ
พิจำรณำว่ำ ผูร้บัไดป้ระโยชนห์รือไม่ ซึ่งหำกผูร้บัไดป้ระโยชน ์ก็อำจถูกเก็บอำกรตอบโตห้รือ CVD ตำม 
Part V ได ้ดงันี ้95 

(ก) กำรร่วมลงทุนโดยรฐับำลไม่ถือเป็นกำรใหป้ระโยชน ์เวน้แต่กำรลงทุนนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบตัติามปกตขิองภาคเอกชนในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผูส้ง่ออก 

(ข) กำรใหเ้งินกูไ้ม่ถือเป็นกำรใหป้ระโยชน ์เวน้แต่มีส่วนต่างระหว่างจ านวนทรพัยส์ินทีผู่กู้ต้อ้งใหใ้น
การกูย้ืมจากรฐับาลกบัการกูย้ืมทางพาณิชย์ที่เปรียบเทียบกนัไดใ้นตลาด ในกรณีนีป้ระโยชนท์ี่ไดร้บัคือ
สว่นต่ำงของจ ำนวนดงักลำ่ว 

(ค) กำรค ำ้ประกันเงินกู้ไม่ถือเป็นกำรใหป้ระโยชน ์เวน้แต่มีส่วนต่างระหว่างจ านวนทรพัย์สินที่ผู ้
ไดร้บัการค า้ประกนัตอ้งใหร้ะหว่างการค ้าประกนัโดยรฐับาลกบัการค า้ประกนัโดยเอกชนในทางพาณิชย ์ใน
กรณีนีป้ระโยชนท์ี่ไดร้บัคือสว่นต่ำงของจ ำนวนดงักลำ่ว 

(ง) กำรที่รฐับำลใหท้รพัยส์ินหรือบริกำรหรือกำรซือ้สินคำ้ ไม่ถือเป็นกำรใหป้ระโยชน ์เวน้แต่เป็น
การใหโ้ดยมีค่าตอบแทนทีน่อ้ยกว่าอตัราทีส่มควร หรือการซือ้สินคา้ที่ใหค่้าตอบแทนสูงกว่าอตัราทีส่มควร 
โดยอตัรำที่สมควรนีใ้หพ้ิจำรณำจำกสภำพทำงกำรตลำดที่เป็นอยู่ในประเทศที่ใหท้รพัยส์ินหรือบริกำรหรือที่
ซือ้สินคำ้นัน้รวมถึงรำคำ คณุภำพ กำรใชป้ระโยชน ์(availability) กำรซือ้ขำยได ้(marketability) กำรขนส่ง 
หรือเงื่อนไขอื่นใดเก่ียวกบักำรซือ้ขำย 

 
 
 

 

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. 

95 ค ำแปลอำ้งอิงมำจำกมำตรำ 69 ของพระรำชบญัญัติกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำดและกำรอดุหนนุซึ่งสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 
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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(1.2) การให้การอุดหนุนโดยเฉพาะเจาะจง มีอยู่ 4 กรณีคือ96 
- กำรใหแ้ก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ (Enterprise-specificity) หมำยควำมว่ำ รฐัก ำหนด

เปำ้หมำยที่จะใหแ้ก่บรษิัทใดบรษิัทหนึ่งหรือหลำยบริษัทเป็นกำรเฉพำะ 
- การใหแ้ก่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะ (Industry-specificity) หมายความว่า 

รฐัก าหนดเป้าหมายทีจ่ะใหแ้ก่ภาคอตุสาหกรรมใด (sector or sectors) เป็นการเฉพาะ 
- กำรใหภู้มิภำคใดเป็นกำรเฉพำะ (Regional-specificity) หมำยควำมว่ำ รฐัก ำหนดเปำ้หมำยที่จะ

ใหแ้ก่ผูผ้ลิตในภมูิภำคใด (specified parts of its territory) เป็นกำรเฉพำะ 
- กำรอดุหนุนที่หำ้มกระท ำ (Prohibited) คือ กำรที่รฐัก ำหนดเป้ำหมำยที่จะใหแ้ก่สินคำ้ส่งออกหรือ

สินคำ้ใดที่ใชว้ตัถดิุบภำยในประเทศเป็นกำรเฉพำะ 
โดยกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจงนีจ้ะรวมถึงทัง้กำรใหโ้ดยนิตินยัและกำรใหโ้ดยพฤตินยัดว้ย 
(ก) การให้โดยเฉพาะเจาะจงโดยนิตินัย (De jure) คือ กำรอุดหนุนที่ใหโ้ดยก ำหนดภำคธุรกิจ 

(อุตสำหกรรม) หรือภูมิภำค ที่จะไดร้บักำรอุดหนุน ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดโดยหน่วยงำนผูใ้ห ้(granting 
authority) หรือโดยบทบญัญัติกฎหมำย (legislation) ถือว่ำ เป็นกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจงโดยนิตินัย97 แต่
มำตรำ 2.1 (b)98 ระบุว่ำ หากหน่วยงานหรือตวับทกฎหมายนัน้ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเงือ่นไข (objective 
criteria or conditions) เกี่ยวกบัคณุสมบตั ิ(eligibility) และจ านวน (amount) ของผูท้ีจ่ะไดร้บัการอดุหนนุ

 
96 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. 
97 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. 

98 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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ไว ้ถอืว่า มิใช่การใหโ้ดยเฉพาะเจาะจง แต่ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี ้
(ก.1) หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขนัน้ไดร้ะบไุวอ้ย่ำงชดัแจง้ในกฎหมำย กฎระเบียบ หรือเอกสำรรำชกำร

อ่ืนใด ในลกัษณะที่สำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยง่ำย 
(ก.2) หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขนัน้ตอ้งเป็นกลำง (neutral) ไม่มีกำรใหส้ิทธิพิเศษ (favor) แก่ธุรกิจใด

เป็นกำรเฉพำะ และมีควำมสมเหตุผลทำงเศรษฐกิจและบังคับใชใ้นลกัษณะแนวนอน (Horizontal) เช่น 
จ ำนวนลกูจำ้ง หรือขนำดของธุรกิจ 

(ก.3) เมื่อมีผูท้ี่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนดไวน้ั้น ผูน้ั้นต้องไดร้บักำรอุดหนุนเลย (automatic) 
และตอ้งมีกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงเครง่ครดั 

(ข) การให้โดยเฉพาะเจาะจงโดยพฤตินัย (De Facto) เป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำโดยเบือ้งตน้จะ
เป็นกำรใหท้ี่ไม่เฉพำะเจำะจง แต่เมื่อพิจำรณำจำกควำมเป็นจริงแล้วพบว่ำ เป็นกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจง 
ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบจำกปัจจัยที่เก่ียวขอ้งและโครงกำรที่ก ำหนดไวเ้ฉพำะธุรกิจบำงประเภท เช่น กำรให้
กำรอดุหนุนนัน้ หน่วยงำนผูใ้หจ้ะใชส้ิทธิในกำรพิจำรณำที่จะ “ให”้ หรือ “ปฏิเสธ” ดว้ยเหตผุลต่ำงๆ นำนำ 
ที่เมื่อพิจำรณำแลว้จะเห็นว่ำ เป็นกำรเอือ้แก่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ หรือมีควำมโนม้เอียงที่จะให้
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในจ ำนวนที่มำกกว่ำธุรกิจอ่ืน แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรให้จะเป็นกำร
เฉพำะเจำะจงโดยพฤตินัยหรือไม่นั้นต้องพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่
เก่ียวขอ้ง (diversification of economic activities) ประกอบกับช่วงระยะเวลำที่โครงกำรนั้นด ำเนินกำร 
(length of time) ดว้ย 

 
(2) มาตรา 5 (c) และมาตรา 6.3 ระบุเกี่ยวกับการก่อให้เกิด “ความเส่ือมสิทธิอย่าง

ร้ายแรง” ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอื่น มำตรำ 5 และมำตรำ 6 อยู่ใน Part III: Actionable 
Subsidies ซึ่งกล่ำวถึง “กำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ได้” แต่ควำมตกลง SCM ไม่ได้ระบุถึงประเภทกำร
อุดหนุนที่อำจถูกตอบโตไ้ด้ไว ้คงระบุถึงแต่ประเภทกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำ (ดูขอ้ 2.5.1) [และประเภท
การอุดหนุนที่ไม่ถูกตอบโต ้(Non-Actionable)99 แต่ปัจจุบนัการอุดหนุนประเภทที่ไม่ถูกตอบโตน้ีส้ิน้ผลไป
แลว้ตัง้แต่ 31 ธนัวาคม 2542 ซึ่งตอ้งรอผลการพจิารณาทบทวนการอดุหนนุประเภทนีโ้ดย WTO ต่อไป ท า
ใหก้ารอดุหนนุประเภทนี ้หากกระท าจะตกอยู่ภายใตก้ารอดุหนนุทีอ่าจถูกตอบโตไ้ด]้ 

กำรอุดหนุนที่อำจถูกตอบโต้ได ้“มิใช่สิ่งที่ตอ้งหำ้มกระท ำ” เพียงแต่เป็นกำรอุดหนุนที่อำจถูกใช้
มำตรกำรตอบโต้ได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรตอบโต้ตำมกระบวนกำรระงับข้อพิพำทแบบพหุภำคี (Multilateral 
dispute settlement) หรือกำรใชม้ำตรกำรตอบโตแ้บบ CVD ซึ่งเป็นมำตรกำรฝ่ำยเดียวตำมที่ก ำหนดไวใ้น 

 
99 คือ กำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรวิจยั กำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่ภูมิภำคที่เสียเปรียบ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือเพื่อ

สนบัสนนุกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรส่งเสรมิและรกัษำคณุภำพส่ิงแวดลอ้ม 
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SCM โดยจะตอบโตไ้ดใ้นกรณีที่กำรอดุหนุนนีก้่อใหเ้กิดผลเสียหำยต่อผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืน
ของ WTO ซึ่งมำตรำ 5 ของ SCM ก ำหนดว่ำ ก่อนที่ประเทศผูน้  ำเขำ้จะใชม้ำตรกำรตอบโตคื้อเก็บอำกร
ตอบโต้กำรอุดหนุนหรือ CVD นั้น ประเทศผู้น ำเข้ำต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำกำรอุดหนุนตำมมำตรำ 1 นั้น
ก่อใหเ้กิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้100 

(ก) ความเสียหาย (injury) ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้น าเข้าที่เป็นผลมาจากการ
น าเข้าสินค้าที่อุดหนุน โดยควำมหมำยของควำมเสียหำยในกรณีนีจ้ะเป็นไปในท ำนองเดียวกันกับ
ควำมหมำยของควำมเสียหำยตำมที่ระบุอยู่ในสว่นที่ 5101 ของ SCM 

(ข) การท าให้เสียไปหรือท าให้เส่ือมสิทธิ (Nullification or impairment) ซึ่งผลประโยชน์ที่

ประเทศสมาชิกได้รับไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมภายใต้ความตกลง GATT โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกตำมตำรำงขอ้ผูกพันของแต่ละประเทศสมำชิกตำมที่ระบุไวใ้นมำตรำ 2 
ของ GATT และควำมหมำยของกำรท ำให้เสียไปหรือท ำใหเ้สื่อมสิทธิซึ่งผลประโยชนฯ์ จะมีควำมหมำย
เช่นเดียวกนักบักรณีต่ำงๆ ของบทบญัญัติ GATT ที่มีกำรใชถ้้อยค ำนี ้และกำรพิสจูนถ์ึงควำมมีอยู่ของกำร
ท ำใหเ้สียไปหรือท ำใหเ้สื่อมสิทธิซึ่งผลประโยชนฯ์ ก็จะเป็นไปตำมแนวปฏิบติัของกำรบงัคับใชบ้ทบญัญัติ 
GATT ที่มีกำรใชถ้อ้ยค ำนีเ้ช่นกนั102 ที่ผ่ำนมำ กำรท ำใหเ้สียไปหรือท ำใหเ้สื่อมสิทธิซึ่งผลประโยชนฯ์ มกัจะ
ถือว่ำมีอยู่ในกรณีที่มีกำรลดอัตรำภำษีน ำเข้ำแล้วปรำกฏว่ำ แทนที่จะมีกำรน ำเข้ำมำกขึน้ แต่กลับ
กลำยเป็นว่ำมีกำรตัดรำคำโดยสินคำ้น ำเขำ้ที่มีกำรอุดหนุน ท ำใหผ้ลประโยชนข์องประเทศสมำชิกเสียไป

 
100 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. 
101 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 
102 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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หรือท ำใหเ้สื่อมสิทธิไป 
อย่ำงไรก็ตำม กรณีนีเ้ป็นกรณีทั่วไปซึ่งประเทศสมำชิกทั้งหลำยสำมำรถใช้สิทธิได้อยู่แล้วตำม

กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO หำกพิสจูนไ์ดเ้ช่นนี ้(แต่ปรำกฏว่ำยงัไม่เคยมีกำรน ำกรณีนีม้ำใชเ้ลย-
ขอ้มลูถึง กมุภำพนัธ ์2565) 

(ค) ความเส่ือมสิทธิอย่างร้ายแรง (Serious prejudice) ซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมาชิก
อื่น ควำมหมำยของควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงจะเป็นไปตำมแนวทำงของวรรค 1 ของมำตรำ 16 ของ 
GATT 1994103 โดยมำตรำ 6 ของ SCM104 ระบุว่ำ หำกเกิดกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนีถื้อว่ำ มีควำม
เสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกแลว้ โดยไม่ตอ้งพิสูจนอ์ะไรอีก และประเทศผู้
น ำเขำ้สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อใชม้ำตรกำรตอบโตไ้ด ้เช่น กำรอุดหนุนเกินกว่ำรอ้ยละ 5 ของรำคำสินคำ้ 
(total ad valorem subsidization) กำรอุดหนุนที่ ให้เพื่ อชดเชยควำมสูญ เสียจำกกำรด ำเนินงำน 
(operating losses) ของอตุสำหกรรม กำรอดุหนุนที่ใหแ้ก่ธุรกิจเพื่อชดเชยควำมสญูเสียที่เป็นผลมำจำกำร
ด ำเนินกำรของวิสำหกิจ เช่น สินค้ำทุน (Capital Equipment) ที่มีกำรน ำเข้ำมำเพียงครั้งเดียว (มิใช่ 
recurrent) แต่น ำมำใช้เป็นระยะเวลำนำน เช่น 15 ปี ดังนั้น ประโยชน์ที่ ได้รับจึงต้องมีกำรจัดสรร 
(allocation) ตำมระยะเวลำที่ใชป้ระโยชนจ์รงิ (useful life)105 หรือกำรยกหนีใ้หโ้ดยตรง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรอดุหนนุต่ำงๆ ขำ้งตน้ตอ้งก่อใหเ้กิดผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนีด้ว้ย จึงจะถือ
ว่ำมีควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิก คือ106 

 
103 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 
104 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. 

105 ขอ้แนะน ำส ำหรบัธุรกิจคือ ตอ้งมีกำรเก็บรกัษำขอ้มลูไวเ้พื่อประกอบกำรพิจำรณำ (keep record) 

106 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: 
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(ค.1) มีกำรเข้ำมำแทนที่หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรน ำเข้ำสินค้ำชนิดเดียวกันมำยังตลำด
ภำยในประเทศที่ใหก้ำรอดุหนนุ 

(ค.2) มีการเขา้มาแทนที่หรือเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินคา้ชนิดเดียวกันจากประเทศที่สาม 
(the exports of a like product of another Member from a third country market) 

(ค.3) มีการตดัราคาอย่างชดัเจนโดยสินคา้ทีไ่ดร้บัการอดุหนนุเมือ่เปรียบเทียบกบัราคาสินคา้ชนิด
เดียวกนัในตลาดเดียวกัน หรือมีการกดราคาอย่างแจง้ชัด หรือ หรือท าใหส้ินคา้ชนิดเดียวกันมียอดขาย
ลดลงในตลาดเดยีวกนั 

(ค.4) สินคา้ที่ไดร้บัการอุดหนุนมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินคา้ขัน้ปฐมหรือ
สินคา้โภคภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโดยเฉลี่ยในสามปีที่ผ่านมาก่อนหนา้นัน้ และส่วนที่
เพิ่มขึน้นีม้ีแนวโนม้คงทีต่ลอดช่วงเวลาทีม่ีการอดุหนนุ 

กรณีขอ้ (ข) และขอ้ (ค) เป็นกรณีที่กำรใหก้ำรอดุหนุนของประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูส้่งออกที่เป็นคู่แข่งขันซึ่งส่งสินคา้ไปยงัตลาดของประเทศที่สามซึ่งเป็น
ตลำดที่ประเทศที่ท ำกำรอดุหนุนก็สง่ไปออกไปเช่นกนั หรืออำจเป็นกรณีที่ประเทศสมำชิกอ่ืนที่เป็นผูส้ง่ออก
ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรท่ีไม่สำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำดของประเทศที่ท ำกำรอดุหนุนนัน้เอง 

กำรพิสูจน์ถึงผลเสียหำยขำ้งต้นนีถื้อเป็นภำระที่หนักพอควรส ำหรบัประเทศผู้รอ้งที่ตอ้งกำรใช้
มำตรกำรตอบโตเ้พรำะตอ้งพิสจูนใ์หไ้ดว้่ำผลเสียหำยนีเ้ป็นผลมำจำกกำรที่ประเทศสมำชิกใหก้ำรอุดหนุน 
ซึ่งกำรวิเครำะหข์อ้เท็จจริงต่ำงๆ เพื่อน ำมำใชใ้นกำรพิสูจนจ์ะมีควำมซบัซอ้นยุ่งยำกพอควร และหำกมีกำร
ฟ้องรอ้งว่ำประเทศสมำชิกรำยใดใหก้ำรอดุหนนุและก่อใหเ้กิดผลเสียหำยดงักลำ่ว ประเทศท่ีท ำกำรอดุหนุน
ตอ้งยกเลิกกำรอุดหนุนนั้นไปหรือเยียวยำผลเสียหำยนีท้ี่เกิดขึน้ และหำกอุตสำหกรรมภำยในประเทศผู้

 

(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 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm#ftnt17
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น ำเขำ้ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้ที่อดุหนุน ประเทศผูน้  ำเขำ้ก็สำมำรถเปิดกำรไต่สวนเพื่อใช้
มำตรกำรตอบโตห้รือ CVD ได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ SCM จะเปิดโอกำสให้ประเทศที่ได้รบัควำมเสียหำยใชม้ำตรกำรตอบโตก้ำร
อดุหนุนหรือ CVD ต่อประเทศที่ใชม้ำตรกำรนัน้ได ้แต่ก็ไม่ตดัสิทธิประเทศที่ไดร้บัควำมเสียหำยนัน้น ำเรื่อง
ดังกล่ำวเข้ำสู่กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทตำมมำตรำ 7 ของ SCM107 เพื่อเยียวยำควำมเสียหำยที่ได้รบั 
แทนที่จะใชว้ิธีกำรท่ีเป็นมำตรกำรฝ่ำยเดียวแบบ CVD  
2.3 ผลของการใช้มาตรการอุดหนุนทั้งทีม่ีความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับ AOA และ SCM  

หลักกฎหมำยของ WTO ที่ส  ำคัญประกำรหนึ่งในเรื่องผลของกำรใช้มำตรกำรอุดหนุนทั้งกำร
อุดหนุนภำยในประเทศและกำรอุดหนุนกำรส่งออก ทั้งที่มีควำมสอดคลอ้งและไม่มีควำมสอดคลอ้งกับ 
AOA และ SCM ก็คือ แมป้ระเทศสมำชิกจะใชม้ำตรกำรที่มีควำมสอดคลอ้งกบั AOA และ SCM ประเทศ
สมำชิกอ่ืนที่เป็นผูน้  ำเขำ้สินคำ้ที่ไดร้บักำรอุดหนุนก็อำจใชม้ำตรกำรตอบโตห้รือ CVD ต่อสินคำ้นัน้ไดห้ำก
ได้ด ำเนินกระบวนกำรไต่สวนตำมกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน SCM (มำตรำ 10 – มำตรำ 23) หรือ ประเทศ
สมำชิกอ่ืนที่สำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำตนเป็นผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรอดุหนุนดงักล่ำวก็สำมำรถน ำเรื่องเขำ้
สูก่ระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทตำมมำตรำ 4 หรือ มำตรำ 7 ของ SCM (ดขูอ้ 4.) ได ้ 

เหตผุลประกำรหนึ่งที่ทัง้ AOA และ SCM ก ำหนดใหป้ระเทศสมำชิกอ่ืนสำมำรถใชม้ำตรกำร CVD 
หรือน ำเรื่องกำรใชม้ำตรกำรอดุหนุนเขำ้สูก่ระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO ได ้แมป้ระเทศสมำชิกจะใช้
มำตรกำรที่มีควำมสอดคลอ้งกับ AOA และ SCM ก็ตำม ก็เพรำะว่ำกำรอุดหนุนถือเป็น “กำรปฏิบัติทำง
กำรคำ้ที่ไม่เป็นธรรม” หรือ “Unfair Trade Practices” ซึ่งกำรใชม้ำตรกำร CVD คือกำรท ำใหก้ำรอดุหนุนที่
เป็นกำรคำ้ที่ไม่เป็นธรรมกลบัมำเป็นกำรคำ้ที่เป็นธรรมดว้ยกำรเก็บอำกรตอบโตห้รือ CVD ซึ่งเก็บไดไ้ม่เกิน
ส่วนเหลื่อมกำรอุดหนุนหรือ Margin of Subsidy (ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำสินคำ้นั้นที่ไดร้บักำรอุดหนุนกับ
รำคำสินคำ้ในกรณีที่ไม่ไดร้บักำรอดุหนนุ) หรือกำรน ำเรื่องกำรใชม้ำตรกำรอดุหนุนของประเทศสมำชิกเขำ้สู่
กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทตำมมำตรำ 4 หรือ มำตรำ 7 ของ SCM ซึ่งก็เป็นเพียงแนวทำงในกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยท่ีประเทศสมำชิกอ่ืนนัน้ไดร้บัจำก “กำรปฏิบติัทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นธรรม” เท่ำนัน้ 

ในเรื่องกำรใชม้ำตรกำรตอบโตก้ำรอุดหนุนหรือกำรน ำเรื่องกำรอดุหนุนเขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้
พิพำทตำมมำตรำ 4 หรือ มำตรำ 7 ของ SCM ต่อกำรอดุหนนุที่สอดคลอ้งกบั AOA ไดน้ัน้ มีประเด็นส ำคญั
ประกำรหนึ่งคือ มำตรำ 13 ของ AOA108 ไดร้ะบุว่ำ มำตรกำรอดุหนุนภำยในประเทศที่สอดคลอ้งกบัมำตรำ 

 
107 AOA: Article 7: Remedies 
108 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"): 
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6 (ทัง้ Amber Box และ Blue Box) และที่สอดคลอ้งกบัภำคผนวก 2 ของ AOA คือ Green Box รวมทัง้กำร
อุดหนุนกำรส่งออก จะไดร้บักำรยกเว้นจำกกำรพิสูจน์ควำมเสียหำยตำมส่วนที่ 3 (Part III: มำตรำ 5 – 
มำตรำ 9) ของ SCM เพื่อน ำไปสู่กำรใช ้มำตรกำรตอบโตห้รือ CVD และกำรน ำเรื่องเขำ้สูก่ระบวนกำรระงบั
ขอ้พิพำททั้งตำมมำตรำ 4 หรือ มำตรำ 7 ของ SCM และตำม DSU (Non Violation Complaint) เฉพำะ
ในช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบติัตำมพันธกรณี (9 ปีนับแต่วันที่จัดตัง้ WTO ขึน้มำคือนับจำก 1 มกรำคม 2538) 

 

(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; 

(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. 
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ซึ่งเรียกกนัว่ำ Peace Clause109 เวน้แต่ ในช่วงเวลำดงักล่ำว ประเทศที่ตอ้งกำรใชม้ำตรกำรตอบโตโ้ดยกำร
เก็บ CVD ต่อกำรอดุหนุนกำรส่งออกที่สอดคลอ้งกบั AOA นีต้อ้งพิสจูนใ์หไ้ดแ้บบ Due Restraint ถึงควำม
เสียหำยหรือกำรคกุคำมที่จะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ปรำกฏในมำตรำ 6 ของ 
GATT 1994 และ Part V ของควำมตกลง SCM ก่อนที่จะเปิดกำรไต่สวนเพื่อเก็บอำกรตอบโต้ หรือ กรณีที่
จะมีกำรรอ้งขอใหม้ีกำรชดเชยควำมเสียหำยตำม “Non Violation Complaint” ที่ระบุไวใ้นมำตรำ 23 (b) 
ของ GATT ตอ้งปรำกฏว่ำ กำรอดุหนนุนัน้ตอ้งใหแ้ก่สินคำ้ชนิดชนิดหนึ่งเป็นกำรเฉพำะและตอ้งอยู่ในระดบั
ที่เกินกว่ำระดับกำรอุดหนุนที่ใหใ้นช่วงปี 1992 ที่ท ำกำรตลำด ดังนั้น เมื่อในช่วงเวลำที่มีกำรปฏิบัติตำม
พนัธกรณี (9 ปีนบัแต่วนัที่จดัตัง้ WTO ขึน้มำคือนบัจำก 1 มกรำคม 2538) ไดส้ิน้สดุลงไปแลว้ จึงสรุปไดว้่ำ 
กำรใช้มำตรกำรอุดหนุนไม่ว่ำกำรอุดหนุนภำยในประเทศและ/หรือกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่มีควำม
สอดคลอ้งกบั AOA หรือไม่ก็ตำม ประเทศผูใ้ชม้ำตรกำรก็ยงัอำจถูกใชม้ำตรกำร CVD กบัสินคำ้ของตนที่มี
กำรน ำเขำ้ไปยงัประเทศผูน้  ำเขำ้ได้ หรือ กำรถูกประเทศสมำชิกอ่ืนของ WTO ที่พิสจูนไ์ดถ้ึงควำมเสียหำยที่
ตนได้รบัจำกมำตรกำรอุดหนุนดังกล่ำวน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรระงับข้อพิพำททั้งตำมมำตรำ 4 หรือ 
มำตรำ 7 ของ SCM และตำม DSU (Non Violation Complaint) โดยผู้เขียนจะแสดงให้เห็นถึงแนวทำง
ด ำเนินกำรตำมหลกักฎหมำยของ WTO ที่เก่ียวขอ้งได ้ดงันี ้

 
รูปที ่2.1 แนวทางการด าเนินการตามหลักกฎหมายของ WTO  

การอุดหนุนทีข่ัด WTO  
 
ถูกใช้มาตรการ CVD หรือ น าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตาม
มาตรา 4 หรือ มาตรา 7 ของ SCM  

 
 
การอุดหนุนทีไ่ม่ขัด WTO  
ทีม่า: ผู้เขียน (ทชัมยั ฤกษะสตุ) 

 
109 Peace Clause ถือเป็นกำรตกลงกันแบบ “วินำทีสุดท้ำย” (Last minute) ระหว่ำงสหรัฐฯและ EC ใน Blair House 

Accord ซึ่งทัง้สหรฐัฯ และ EC ต่ำงเห็นพอ้งกันว่ำ กำรอุดหนุนสินคำ้เกษตรที่มีควำมสอดคลอ้งกับ AOA น่ำจะไดร้บั
ควำมคุม้กัน (immune) จำกกำรที่จะถูกใชม้ำตรกำรตอบโตห้รือกำรรอ้งขอใหม้ีกำรชดเชยควำมเสียหำยต่ำงๆ เป็น
ระยะเวลำ 9 ปี และ 

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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โดยประเด็นที่มีควำมแตกต่ำงกนัใน 2 กรณีนีคื้อ 
(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่งใชม้ำตรกำรที่ขดัต่อ WTO จะสนันิษฐำนว่ำประเทศ

สมำชิกอ่ืนไดร้บัควำมเสียหำยแลว้ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวม้ำตรำ 3 วรรค 8 ของ DSU (Understanding 
on rules and procedures governing the settlement of disputes) กล่ำวคือ เมื่อมีกำรกระท ำที่ขัดต่อ
บทบญัญัติใด ๆ ภำยใต ้WTO ประเทศที่เป็นผูฟ้้องไม่ตอ้งรบัภำระในกำรพิสูจนเ์รื่องกำรท ำใหเ้สียไปหรือ
เสียหำยซึ่งสิทธิประโยชน ์แต่ประเทศที่ถกูฟ้องกลบัเป็นผูท้ี่มีหนำ้ที่ในกำรพิสจูนว์่ำ กำรกระท ำของตนที่เป็น
กำรขดัต่อบทบญัญัติของ WTO ไม่ไดก้่อใหเ้กิดกำรท ำใหเ้สียไปหรือเสียหำยซึ่งสิทธิประโยชนข์องประเทศ
สมำชิกตำมควำมตกลงของ WTO ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มของประเทศภำคีผูฟ้้อง110  

(2) กรณีมำตรกำรที่ใชไ้ม่ขดัต่อ WTO ประเทศสมำชิกผูน้  ำเขำ้สินคำ้ที่ไดร้บักำรอดุหนุนก็อำจเปิด
กำรไต่สวนเพื่อเก็บ CVD ได ้หำกด ำเนินกำรตำมที่ WTO ก ำหนดไว ้(ดขูอ้ 3.1) หรือประเทศสมำชิกอ่ืนอำจ
น ำเรื่องกำรอดุหนุนนีเ้ขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทไดเ้ช่นกนัโดยประเทศสมำชิกอ่ืนนัน้ตอ้งพิสจูนใ์หไ้ด้
ว่ำ ตนไดร้บัควำมเสียหำยตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นควำมตกลงที่เก่ียวขอ้งของ WTO กล่ำวคือ มำตรำ 
23 (Article XXIII) ของ GATT ได้ระบุ เงื่อนไขหนึ่ งในกำรน ำกำรกระท ำที่ สอดคล้องต่อบทบัญญั ติ 
GATT/WTO มำฟ้องเป็นคดีต่อ GATT/WTO ไดไ้วว้่ำ ประเทศสมำชิกผูต้อ้งกำรยื่นฟ้องตอ้งพิสูจนใ์หไ้ดถ้ึง 
“การท าให้เสียไปหรือท าให้เสียหาย (Nullification or Impairment) ซึ่ งสิทธิประโยชน์ของตนตาม 
GATT/WTO ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม”  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำ กำรที่ประเทศสมำชิกปฏิบัติตำมพันธกรณีของ GATT/WTO ในเรื่องกำร
อุดหนุนก็มิใช่สิ่งที่ยืนยันว่ำ ตนจะไม่ถูกด ำเนินกำรเพื่อเก็บ CVD หรือถูกฟ้องรอ้งจำกประเทศสมำชิกอ่ืน 
ดว้ยเหตุนี ้ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้มาตรการอุดหนุนจึงมิใช่ประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการ
พจิารณาเรือ่งการเยยีวยาความเสียหาย (ทัง้การเยยีวยาดว้ยการใชม้าตรการตอบโตห้รือการเยยีวยาความ
เสียหายตาม DSU) เท่ากับว่า เมื่อมีการกระท าที่ไม่สอดคลอ้งกับบทบัญญัติใด ๆ ภายใต ้GATT/WTO 
ประเทศที่เป็นผูฟ้้องจะไม่ตอ้งรบัภาระในการพิสูจน์เรื่องการท าใหเ้สียไปหรือเสียหายซึ่งสิทธิประโยชน์ แต่
ประเทศที่ถูกฟ้องกลับเป็นผูท้ี่มีหนา้ที่ในการพิสูจน์ว่า การกระท าของตนที่ไม่สอดคลอ้งกับบทบัญญัต ิ
GATT/WTO ไม่ไดก่้อใหเ้กิดการท าใหเ้สียไปหรือเสียหายซึ่งสิทธิประโยชน์ตาม GATT/WTO ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยออ้มของประเทศสมาชิกผูฟ้อ้ง 

 
110 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. 



  

70 

อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริง คดีที่มีกำรฟ้องรอ้งเก่ียวกับมำตรกำรอุดหนุนซึ่ งมีกำรกล่ำวอำ้ง
ประเด็นในเรื่องกำรกระท ำที่สอดคลอ้งหรือไม่ขดัต่อบทบญัญัติ GATT/WTO เกิดขึน้นอ้ยมาก 

ดงัที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ว่ำ แนวทำงในกำรเยียวยำควำมเสียหำยจำก “กำรปฏิบติัทำงกำรคำ้ที่
ไม่เป็นธรรม” ที่อยู่ในรูปมำตรกำรอุดหนุนของประเทศสมำชิกมี 2 แนวทำงคือกำรใชม้ำตรกำรตอบโตท้ี่
เรียกว่ำ CVD กับกำรน ำเรื่องดังกล่ำวเขำ้สู่กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทตำมมำตรำ 4 หรือมำตรำ 7 ของ 
SCM โดยแต่ละแนวทำงมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

 
2.3.1 การใช้มาตรการตอบโต้ที่เรียกว่า CVD โดยหลกัแลว้ เพียงแค่รฐัใหก้ำรอดุหนุนแก่ธุรกิจ

หรือเอกชนมิไดท้ ำใหร้ฐัอ่ืนใชม้ำตรกำรตอบโตไ้ดท้นัที กำรอดุหนุนจะอยู่ในข่ำยที่อำจถูกมำตรกำรตอบโต้
ไดต้้องเป็นกำรอุดหนุนที่มีกรณีดังนีเ้กิดขึน้ “ครบทัง้สามประการ” คือ (1) มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินหรือกำรใหก้ำรสนับสนุนดำ้นรำยไดห้รือรำคำไม่ว่ำในรูปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้มเพื่อ
เพิ่มกำรส่งออกสินคำ้ใดหรือลดกำรน ำเขำ้สินคำ้ใด (2) กำรอุดหนุนนัน้ตอ้งเป็นกำรใหโ้ดยเฉพำะเจำะจง 
(Specificity) (3) กำรอุดหนุนนัน้ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูร้บั (confers a benefit) ซึ่งประโยชนท์ี่ไดร้บั
เป็นผลมำจำกกำรใหค้วำมช่วยเหลือฯ ที่ผูร้บันัน้ไดร้บัควำมช่วยเหลือทีม่ีเงือ่นไข (terms) ของการใหค้วาม
ช่วยเหลือฯ ดีกว่าเงื่อนไขของความช่วยเหลือฯ อื่น ซึ่งใหแ้ก่ผูร้บัที่มีอยู่ในตลาดนัน้ และเมื่อครบทัง้สำม
ประกำรนีแ้ลว้ ประเทศผูน้  ำเขำ้ที่จะใชม้ำตรกำร CVD ก็ตอ้งด ำเนินกำรพิสจูนค์วำมเสียหำย (ดขูอ้ (2) ของ
ขอ้ 2.5.2) และเปิดกำรไต่สวนตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 10 – มำตรำ 23 ของ SCM (PART V: SCM) 
 

2.3.2 การน าเร่ืองการใช้มาตรการอุดหนุนเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ SCM 
โดยปกติ เมื่อมีขอ้พิพำทตำมควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต ้WTO ประเทศคู่พิพำทตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน
ของกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทในควำมเขำ้ใจว่ำดว้ยกฎเกณฑแ์ละกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทหรือ DSU 
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) ของ WTO ซึ่ ง
เป็นควำมตกลงที่ก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรระงับขอ้พิพำทระหว่ำงประเทศสมำชิกของ WTO ไว  ้แต่
ภำคผนวก 2 (Appendix 2)111 ของควำมเข้ำใจฯ ได้ก ำหนดให้ควำมตกลงบำงฉบับใช้กฎเกณฑ์หรือ
กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทที่ระบเุพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะภำยในควำมตกลงนัน้ได ้ซึ่งควำมตกลง SCM เป็น

 
111 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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ควำมตกลงหนึ่งที่มีกฎเกณฑแ์ละกระบวนกำรระงับขอ้พิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะของตน ดังนั้น 
กำรระงบัขอ้พิพำทที่เก่ียวกบักำรอดุหนนุจึงจะเป็นไปตำม SCM (ดรูำยละเอียดในขอ้ 4.) 
 

2.4 กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ในกรณีทีบ่ราซิลย่ืนฟ้องไทย  
 หำกไทยเลือกที่จะด ำเนินกำรตำมแนวทำงเดิมโดยไม่มีกำรปรบัมำตรกำรใหม้ีควำมสอดคลอ้งกับ
ควำมตกลงที่เก่ียวขอ้งของ WTO ซึ่งกรณีนีน้่ำจะเป็นแนวทำงที่ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทรำยพอใจ
และสนับสนุน แต่ไทยก็อำจตอ้งเผชิญกับกำรที่บรำซิลจะน ำเรื่องนีเ้ข้ำสู่กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทได้ 
ดังนั้น ในกำรตัดสินใจที่จะปรบัเปลี่ยนมำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมตกลงที่
เก่ียวขอ้งของ WTO หรือ กำรคงใชม้ำตรกำรที่ถกูกลำ่วหำต่อไปหรือไม่นัน้ ประเทศไทยควรทรำบถึงขัน้ตอน
ต่ำงๆ ของกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจ ซึ่งโดยปกติ เมื่ อมีขอ้พิพำท
ตำมควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต ้WTO ประเทศคู่พิพำทตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกระบวนกำรระงบัขอ้
พิพำทในควำมเขำ้ใจว่ำดว้ยกฎเกณฑแ์ละกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทหรือ DSU ของ WTO ซึ่งเป็นควำมตก
ลงที่ก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรระงับขอ้พิพำทระหว่ำงประเทศสมำชิกของ WTO ไว ้แต่ภำคผนวก 2 
(Appendix 2) ของควำมเขำ้ใจฯ ไดก้ ำหนดใหค้วำมตกลงบำงฉบบัใชก้ฎเกณฑห์รือกระบวนกำรระงับขอ้
พิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะภำยในควำมตกลงนัน้ได ้ซึ่งควำมตกลง SCM เป็นควำมตกลงหนึ่งที่มี
กฎเกณฑแ์ละกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะของตน ดงันัน้ กำรระงบัขอ้พิพำทที่
เก่ียวกับกำรอุดหนุนจึงจะเป็นไปตำม SCM แต่ SCM ก็ไดม้ีกำรอำ้งกลบัไปที่ DSU ดว้ย โดยกำรระงบัขอ้
พิพำทตำม DSU และตำม SCM มีประเด็นที่ส  ำคญั ดงันี ้  
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2.4.1 กระบวนการระงับข้อพิพาทในความเข้าใจว่าด้วยกฎเกณฑแ์ละกระบวนการระงับ

ข้อพิพาทหรือ DSU มีขัน้ตอน ดงันี ้
 

รูปที ่2.2 Flow chart of the Dispute Settlement Process112 (กรณีปกติ) 

 
ทีม่า: WTO (2003)  

 
  

 
112 รำยละเอียด https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s1p1_e.htm 
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1) การเจรจาหารือ (Consultation) DSU ก ำหนดใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
 (1) ต้องเจรจาหารือกันก่อน ประเทศผูร้อ้งเรียนตอ้งเขำ้เจรจำหำรือกบัประเทศคู่พิพำทก่อน จึง
จะมีสิทธิขอตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel) ได ้โดยกำรเจรจำจะเป็นไปดว้ยกำรใหค้วำมเห็นใจ 
(Sympathetic) และให้โอกำสอันดีในกำรเจรจำ113 และหำกมำตรกำรใดๆ ที่หน่วยงำนของรฐัทั้งระดับ
ภมูิภำคหรือระดบัทอ้งถิ่นน ำมำใชเ้ก่ียวขอ้งกบับทบญัญัติใดๆ ของควำมตกลงต่ำง ๆ ที่เป็นภำคผนวกแนบ
ท้ำยควำมตกลงจัดตั้ง  WTO หรือ covered agreement และบทบัญญัตินั้นของ covered agreement 
ดังกล่ำวมีเนือ้หาที่ต่างไปจากบทบัญญัติของ DSU ในส่วนนี ้DSU ระบุใหใ้ชบ้ทบัญญัติของ covered 
agreement114(ดูขอ้ 4.2) 
 (2) การร้องขอเจรจาหารือต้องท าเป็นลายลักษณอ์ักษร พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลของกำรรอ้งขอ
รวมถึงกำรระบุ (Identification) มำตรกำรที่เป็นประเด็นและชีใ้หเ้ห็นถึงขอ้กฎหมำย (Legal Basis) ของ
กำรรอ้งขอนั้น115 ซึ่งต้องแจ้งกำรเจรจำหำรือต่อองค์กรระงับข้อพิพำทหรือ DSB (Dispute Settlement 
Body) และคณะกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
 (3) การต้องตอบรับค าขอเจรจาหารือน้ันภายใน 10 วัน และต้องเข้าร่วมการเจรจาหารือ
ภายใน 30 วัน กล่ำวคือ หลงัจำกที่คู่พิพำทไดร้บัค ำรอ้งขอเจรจำหำรือจำกคู่พิพำทอีกฝ่ำยแลว้ ตอ้งตอบ
รบัค ำขอเจรจำหำรือนัน้ภำยใน 10 วนั และตอ้งเขำ้รว่มกำรเจรจำหำรือภำยใน 30 วนั ถำ้คู่พิพำทอีกฝ่ำยไม่
ตอบรบัหรือไม่เขำ้รว่มในกำรเจรจำหำรือดงักล่ำว ประเทศผูร้อ้งเรียนมีสิทธิรอ้งขอตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ขอ้พิพำทไดท้นัที116 หรือถำ้กำรเจรจำหำรือตกลงกนัไม่ไดภ้ำยใน 60 วนันบัแต่มีกำรรอ้งขอเจรจำหำรือ หรือ

 
113 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. 

114 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. 

115 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. 

116Ibid, 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 
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หำกทัง้สองฝ่ำยเห็นว่ำกำรเจรจำหำรือจะไม่เป็นผล ประเทศผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้งขอตัง้คณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำทไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำ 60 วนันัน้117 
 2) กระบวนการของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Panel) หำกกำรเจรจำหำรือประสบ
ควำมลม้เหลว ประเทศผูร้อ้งเรียนมีสิทธิในกำรขอตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ
เหตกุำรณท์ี่ถูกรอ้งเรียนและเสนอเหตผุล (Findings) ในรูปแบบของรำยงำนซึ่งจะมีค ำแนะน ำหรือค ำตดัสิน
เพื่อช่วยเหลือ DSB ในกำรพิจำรณำรบัรองรำยงำนนั้นดว้ย โดยกระบวนกำรของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้
พิพำท มีหลกักำรส ำคญั ดงันี ้
 (1) TOR คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้
หรือที่เรียกว่ำ Standard Term of Reference หรือมกัจะเรียกกนัว่ำ TOR 
 (2) รายละเอียดในค าร้อง กำรยื่นค ำขอรอ้งจัดตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทตอ้งท ำเป็น
หนงัสือระบุผลของกำรเจรจำหำรือ ผลสรุป ขอ้เท็จจริง และขอ้กฎหมำยของขอ้รอ้งเรียนที่สำมำรถแสดงให้
เห็นถึงปัญหำไดอ้ย่ำงชดัเจน ในกรณีที่ประเทศผูร้อ้งเรียนตอ้งกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทซึ่งมี
หน้ำที่อ่ืน นอกเหนือไปจำกหน้ำที่ตำม TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท หนังสือรอ้งขอนั้นตอ้ง
เสนอเนือ้หำของหนำ้ที่อ่ืนนัน้ดว้ย118  
 (3) ที่มาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะถูกเลือกจำก
บญัชีรำยชื่อ (Panelists) ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนของรฐับำลจำกประเทศสมำชิกและบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทน

 

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. 

117 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. 

118 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. 
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ของรฐับำล119 โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอิสระ มีภูมิหลังที่ดีอย่ำง
เพียงพอ และมีประสบกำรณก์วำ้งขวำงในเรื่องนัน้ ๆ120 ซึ่งในบญัชีรำยชื่อนัน้จะระบุถึงควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณใ์นสำขำต่ำง ๆ ของแต่ละบคุคลไว ้ประกำรส ำคญั คณะกรรมการวินจิฉยัขอ้พพิาทตอ้งกระท า
การดว้ยความสามารถส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกบัการเป็นตวัแทนของรฐับาลหรือองค์กรใด ๆ และรฐับาลของ
บุคคลเหล่านัน้จะตอ้งไม่ใหค้ าแนะน าหรือสรา้งอิทธิพลใด ๆ ต่อบุคคลเหล่านัน้121 ประชาชน (Citizens) 
ของประเทศสมาชิกที่เป็นคู่พิพาทหรือคู่กรณีฝ่ายที่มีผลประโยชน์ส าคญัจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการวินจิฉยัขอ้พพิาทในเรื่องทีพ่พิาทนัน้ได ้ซึ่งรวมถึงกรณีของประชาชนในประเทศทีเ่ป็นสมาชิก
ของสหภาพศุลกากร (Customs Union) และตลาดร่วม (Common Market) ในกรณีที่สหภาพศุลกากร
หรือตลาดร่วมนัน้เป็นคู่พพิาทดว้ย เวน้แต่ประเทศทีเ่ป็นคู่พพิาทเหน็พอ้งตอ้งกนั122 

 
119 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 
non-governmental 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. 

120 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. 

121 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. 

122 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. 
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 (4) การตั้งกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในกรณีคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
เมื่อเกิดขอ้พิพำทระหว่ำงประเทศก ำลงัพัฒนำและประเทศพัฒนำแลว้ ประเทศก ำลงัพัฒนำมีสิทธิในกำร
รอ้งขอเพื่อตัง้กรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทอย่ำงนอ้ย 1 คนที่มำจำกประเทศก ำลงัพฒันำ123 
 (5) จ านวนของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  โดยปกติคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะ
ประกอบไปดว้ยสมำชิกจ ำนวน 3 คน ยกเวน้ในกรณีที่ประเทศคู่พิพำทอีกฝ่ำยเห็นว่ำควรมีคณะกรรมกำร
วินิจฉัยขอ้พิพำทจ ำนวน 5 คน และตอ้งแจง้ประเทศสมำชิกโดยทันทีถึงกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้
พิพำทดงักลำ่ว124 
 (6) ระยะเวลาในการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทจะถูก
จัดตั้งอย่ำงช้ำที่สุดในกำรประชุมของ DSB ครั้งต่อไป ยกเว้นที่ประชุมตัดสินโดยฉันทำมติที่จะไม่ตั้ง
คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท125  
 (7) การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทและกรณีที่มีการคัดค้าน ส  ำนักเลขำธิกำร WTO 
จะเสนอกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทต่อประเทศคู่พิพำทซึ่งประเทศคู่พิพำทไม่สำมำรถ
คดัคำ้นกำรเสนอแต่งตัง้นีไ้ด ้เวน้แต่ในกรณีที่ผูค้ดัคำ้นอำ้งเหตผุลจ ำเป็นบงัคบั ซึ่งถำ้คู่พิพำทไม่สำมำรถตก
ลงในกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทกันไดภ้ำยใน 20 วนั ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่จะปรึกษำกับประธำน 
DSB หรือประธำนของคณะมนตรีทั่วไปหรือคณะกรรมกำรที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้
พิพำทจำกบญัชีรำยชื่อซึ่งพิจำรณำแลว้ว่ำเหมำะสม126 

 
123 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. 

124 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. 

125 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. 

126 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 
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 (8) การย่ืนและระยะเวลาในการย่ืนค าให้การ ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำนั้น ประเทศ
คู่พิพำทตอ้งยื่นค ำใหก้ำร (Submission) ที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรซึ่งมีรำยละเอียดแสดงถึงขอ้เท็จจริงแห่งคดี
และขอ้โตแ้ย้งต่ำง ๆ ให้กับคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก่อนกำรประชุมครัง้แรก (First Substantive 
Meeting) รว่มกนั 
 (9) การย่ืนข้อร้องเรียนและข้อหักล้าง (Rebuttal) ในระหว่ำงกำรประชุมครัง้แรก คู่พิพำททั้ง
สองตอ้งเสนอรำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียนในคดีของทัง้สองฝ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท 
และประเทศที่สำม (Third Parties) ทั้งหมดที่แจ้งว่ำมีผลประโยชน์ส ำคัญต่อ DSB และคู่พิพำทที่ถูก
กลำ่วหำจะถกูเชิญเขำ้รว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงที่มีกำรประชุมครัง้แรกดว้ย  
 ก่อนที่จะมีกำรประชุมครัง้ที่สอง (Second Substantive Meeting) ประเทศคู่พิพำทต้องยื่นข้อ
หกัลำ้งที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทและน ำเสนอขอ้หักลำ้งนีใ้นระหว่ำงกำร
ประชุมครัง้ที่สอง ทัง้นี ้เพื่อควำมโปรง่ใส กำรน ำเสนอต่ำง ๆ (presentations) ในระหว่ำงกำรประชมุตอ้งท ำ
ต่อหน้ำประเทศคู่พิพำททั้งสองฝ่ำย และต้องจัดส่งค ำให้กำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทและกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ ของประเทศคู่พิพำทแต่ละฝ่ำยใหคู้่กรณีทุกฝ่ำย
ดว้ย127  

 

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. 

127 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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 (10) รายละเอียดในรายงานของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  ในกรณีที่คู่พิพำทไม่
สำมำรถหำขอ้ตกลงร่วมกนัในกำรแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำทได ้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะเสนอผลค ำ
วินิจฉัย (findings) ในรูปของรำยงำนที่ เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยรำยงำนนั้นต้องประกอบไปด้วย
ขอ้เท็จจริง บทบญัญัติที่เก่ียวขอ้งและเหตผุล (Basic Rationale) ในกำรจดัท ำค ำวินิจฉัยและค ำแนะน ำ แต่
ถ้ำคู่พิพำทสำมำรถตกลงแก้ปัญหำกันได้ รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะเป็นเพียงกำร
บรรยำยสรุป (brief description) เก่ียวกบัคดีและรำยงำนว่ำสำมำรถบรรลถุึงกำรแกปั้ญหำได้128 
 (11) ระยะเวลาในการท ารายงานขั้นสุดท้าย (final report) ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท กำรท ำรำยงำนขัน้สดุทำ้ยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทใหแ้ก่คู่พิพำทในกรณีปกติจะไม่เกิน 6 
เดือน และในกรณีเร่งด่วนจะไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ไดม้ีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทขึน้มำ129 
แต่ถำ้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดท ำรำยงำนไดท้ันภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว
ขำ้งตน้ คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทจะตอ้งแจง้ให ้DSB ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงเหตผุลของควำม
ล่ำชำ้ รวมทัง้ก ำหนดเวลำที่คำดว่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนดังกล่ำวได ้อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำดังกล่ำวไม่
ควรเกิน 9 เดือน นบัแต่มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทขึน้มำ130 
 (12) สิทธิในการชี้แจงและย่ืนค าให้การของประเทศที่มีผลประโยชน์ส าคัญในข้อพิพาท 
ประเทศสมำชิกซึ่งแจง้ให ้DSB ทรำบว่ำมีผลประโยชนส์  ำคญัในขอ้พิพำทจะมีโอกำสชีแ้จงและยื่นค ำใหก้ำร

 
128 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. 

129 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. 

130 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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เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท ซึ่งค ำใหก้ำรดงักล่ำวจะถูกเสนอต่อคู่พิพำทและ
ปรำกฏอยู่ในรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทดว้ย131  
 3) การรับรองรายงานของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Adoption of Report) DSB จะ
พิจำรณำรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหลงัจำกที่ได้เวียนรำยงำนนัน้ใหแ้ก่ประเทศ
สมำชิกแล้ว 20 วัน เพื่อให้เวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรับประเทศสมำชิกในกำรพิจำรณำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท แต่ถำ้หำกประเทศสมำชิกใดมีควำมประสงคจ์ะคดัคำ้นกำรรบัรองรำยงำน
ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจะตอ้งอธิบำยเหตุผลเป็นลำยลกัษณอ์ักษรแจกเวียนใหแ้ก่สมำชิกอ่ืน
อย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรประชุมของ DSB เพื่อพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท 132 
โดยรายงานจะไดร้บัการรบัรองในการประชุม DSB ภายใน 60 วนัหลงัจากที่เวียนรายงานใหแ้ก่สมาชิก 
ยกเวน้133 

 
131 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. 

132 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. 

133 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 

 



  

80 

 (1) มีการอุทธรณค์ าตัดสิน ในกรณีที่คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจง้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อ DSB ที่จะ
อทุธรณค์ ำตดัสินของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท ซึ่งเมื่อไดร้บักำรแจง้กำรรอ้งขออทุธรณแ์ลว้ DSB จะ
ไม่พิจำรณำรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทจนกว่ำกระบวนกำรอทุธรณจ์ะเสร็จสมบูรณ ์
หรือ 
 (2) DSB ตัดสินโดยฉันทามติไม่รับรองรายงานน้ัน กำรใชห้ลกักำรไม่รบัรองรำยงำนโดยฉันทำ
มติ หมำยถึงเมื่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทไดเ้วียนรำยงำนใหแ้ก่สมำชิกไดท้รำบแลว้ รำยงำนนัน้จะ
ไดร้บักำรรบัรองภำยใน 60 วนัทนัที ยกเวน้ในกรณีที่มีฉนัทามตไิม่รบัรอง (Negative Consensus) รำยงำน
นัน้ 
 4) กระบวนการขององคก์รอุทธรณ ์(Appellate Body)  

เนื่องจำกในกระบวนกำรระงับข้อพิพำทภำยใต้ DSU นี ้ก ำหนดให้รำยงำนของคณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้อพิพำทได้รับกำรรบัรองโดยทันทีหำกไม่มีกำรไม่รบัรองรำยงำนนั้นโดยฉันทำมติ (negative 
consensus) ภำยใตร้ะบบนีจ้ึงท ำใหป้ระเทศคู่พิพำทคดัคำ้นรำยงำนไดโ้ดยยำก ดงันัน้ กำรเปิดโอกำสใหม้ี
กำรทบทวนรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทดังกล่ำวโดยผูเ้ชี่ยวชำญในองคก์รอุทธรณ์จึงเป็น
กำรกลั่นกรองค ำตัดสินอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมแก่ประเทศคู่พิพำท ดังนั้น  DSU จึงไดจ้ัดตั้ง
องค์กรอุทธรณ์ขึ ้นมำเพื่ อรับกำรอุทธรณ์รำยงำนจำกคู่พิพำทที่ ไม่พอใจผลสรุปในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท โดยมีประเด็นที่ส  ำคญัของกระบวนกำรขององคก์รอทุธรณด์งันี ้
 (1) ที่มาและวาระขององคก์รอุทธรณ ์องคก์รอทุธรณป์ระกอบดว้ยสมำชิกทัง้หมด 7 คนซึ่งเป็น
บคุคลที่ไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกฎหมำยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ หรือสำขำอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัควำมตกลงต่ำงๆ ภำยใต ้WTO และจะตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรฐับำลใดๆ สมำชิกขององคก์รอทุธรณ์
จะอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี โดยในกำรพิจำรณำกำรอทุธรณร์ำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท
ในแต่ละคดี องคก์รอทุธรณจ์ะประกอบไปดว้ยสมำชิกขององคก์รอทุธรณจ์ ำนวน 3 คน โดยจะหมนุเวียนกนั 
(Rotation) พิจำรณำคดี134 

 

the appeal. This adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on 
a panel report. 

134 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 
 



  

81 

 (2) ผู้ทีม่ีสิทธิอุทธรณร์ายงาน ผูท้ี่สำมำรถอทุธรณร์ำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทได้
มีเฉพาะแต่คู่พิพาทเท่ำนัน้ ส่วนประเทศที่สำมที่ไดแ้จง้ว่ำมีผลประโยชนส์  ำคัญที่เก่ียวขอ้งนัน้ไม่มีสิทธิใน
กำรอทุธรณร์ำยงำนแต่อย่ำงใด แต่ประเทศที่สำมนัน้อำจจะสำมำรถเสนอควำมเห็นเป็นลำยลกัษณอ์ักษร
ต่อองคก์รอทุธรณแ์ละมีโอกำสชีแ้จงขอ้เท็จจรงิต่อองคก์รอทุธรณไ์ด้135  
 (3) ขอบเขตการท างานขององคก์รอุทธรณ์ องคก์รอทุธรณจ์ะมีขอบเขตในกำรท ำงำนเพียงแค่
กำรพิ จำรณ ำ เฉพาะประ เด็นข้อกฎหมาย ( Issue of Law) และการตีความกฎหมาย (Legal 
Interpretation) ในรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทเท่ำนัน้  
 (4) ระยะเวลาในการพิจารณา องคก์รอุทธรณ์จะตอ้งด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำและจัดท ำ
รำยงำนให้เสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่คู่พิพำทยื่นอุทธรณ์ แต่ถ้ำหำกองค์กรอุทธรณ์ไม่สำมำรถท ำ
รำยงำนให้เสร็จได้ภำยใน 60 วัน จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อ  DSB ถึงควำมล่ำช้ำ รวมทั้ง
ก ำหนดเวลำที่ประมำณกำรไวว้่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนนัน้ไดซ้ึ่งกระบวนกำรทัง้หมดตอ้งไม่เกิน 90 วนั136 

 

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.  

โดยมีผูต้ัง้ขอ้สังเกตว่ำ สมำชิกขององคก์รอุทธรณ์ส่วนใหญ่จะมำจำกประเทศมหำอ ำนำจทำงกำรคำ้ คลำ้ย ๆ กับคณะ
มนตรีควำมมั่นคง (Security Council) ใน UN ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดควำมเคลือบแคลงในค ำตดัสินได ้

135 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. 

136 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. 
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 (5) อ านาจในการพิจารณาตัดสิน กำรตัดสินขององคก์รอุทธรณ์อำจจะตัดสินโดยกำรยืนตำม 
(Uphold) เปลี่ยนแปลง (Modify) หรือกลบั (Reverse) เหตผุลทำงกฎหมำยและขอ้สรุปของคณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำทได ้
 (6) ผลของรายงานอุทธรณ์ รำยงำนอทุธรณจ์ะถูกรบัรองโดย DSB และคู่พิพำทตอ้งยอมรบัโดย
ไม่มีเงื่อนไข ยกเวน้ในกรณีที่ DSB จะตดัสินโดยฉันทำมติไม่รบัรองรำยงำนอทุธรณภ์ำยใน 30 วนัหลงัจำก
ที่เวียนรำยงำนต่อประเทศสมำชิก137 โดยกำรรบัรองรำยงำนขององค์กรอุทธรณ์จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เช่นเดียวกบักำรรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท  

เมื่อกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทในสว่นของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทและ/หรือองคก์รอทุธรณ์
สิน้สุดลง กระบวนกำรต่อไปก็คือกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสิน (Surveillance of 
Implementation of Recommendations or Rulings) รวมทัง้กำรตอบโตท้ำงกำรคำ้ ซึ่งผูเ้ขียนจะน ำเสนอ
ในหวัขอ้ต่อไป (ขอ้ 5) 

ตารางที ่2.1 ระยะเวลาการย่ืนข้อพิพาท 

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) 

 
137 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 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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Total = 1 year (without appeal) 

60-90 days Appeals report 

30 days Dispute Settlement Body adopts appeals report 

Total = 1y 3m (with appeal) 
 

ทีม่า: 138 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm 

 
2.4.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทตาม SCM  

ภำคผนวก 2 (Appendix 2) ของควำมเขำ้ใจฯ ไดก้ ำหนดใหค้วำมตกลงบำงฉบบัใชก้ฎเกณฑห์รือ
กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทที่ระบเุพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะภำยในควำมตกลงนัน้ได ้ซึ่งควำมตกลง SCM เป็น
ควำมตกลงหนึ่งที่มีกฎเกณฑแ์ละกระบวนกำรระงับขอ้พิพำทที่ระบุเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะของตน ดังนั้น 
กำรระงบัขอ้พิพำทที่เก่ียวกบักำรอดุหนนุจึงจะเป็นไปตำม SCM โดยมำตรำ 24 วรรค 3 และวรรค 4 ระบวุ่ำ  

(1) ให้คณะกรรมกำร SCM139 จัดตั้ง Permanent Group of Experts หรือ PGE ซึ่งประกอบด้วย 
independent persons 5 คนที่เป็นผูซ้ึ่ง highly qualified ในเรื่องกำรอดุหนุนและควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ 
(in the fields of subsidies and trade relations) ซึ่งผู้เชี่ยวชำญหรือ Expert เหล่ำนี ้จะถูกคัดเลือกโดย
คณะกรรมกำร SCM และต้องมีกำรแต่งตั้งเข้ำมำใหม่แทนคนเดิม 1 คนทุกๆ ปี (one of them will be 
replaced every year) โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel ตำม DSU) อำจรอ้งขอควำมช่วยเหลือ
จำก PGE ได ้(ตำมที่ระบุไวใ้นมำตรำ 4 วรรค 5: ดูขอ้ (4) ของขอ้ 4.2.1) รวมทั้งคณะกรรมกำร SCM ก็
อำจจะขอควำมเห็น (an advisory opinion) จำก PGE เก่ียวกับกำรมีอยู่และลกัษณะของกำรอุดหนุนได ้
(existence and nature of any subsidy) 

(2) ประเทศสมำชิกใดๆ อำจมำขอปรึกษำหำรือกับ PGE ได้ และ PGE ก็อำจให้ควำมเห็น (an 
advisory opinion) เก่ียวกับลักษณะของกำรอุดหนุนที่ประเทศสมำชิกจะน ำมำใชห้รือใชอ้ยู่ในปัจจุบนัได้ 

 
138 The World Trade Organization (2003b) 
139 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. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
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(the nature of any subsidy proposed to be introduced or currently maintained by that Member) 
แต่ควำมเห็นดังกล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลบั โดยควำมเห็นนีจ้ะไม่สำมำรถน ำไปกล่ำวอำ้งในกำรระงบัขอ้
พิพำทกรณีกำรอดุหนุนที่อำจถูกตอบโตไ้ด ้((may not be invoked in proceedings under Article 7: ดขูอ้ 
4.2.2)  

1) การระงับข้อพิพาทในกรณีประเทศสมาชิกใช้มาตรการอุดหนุนทีห้่ามกระท า  
กรณีนีร้ะบอุยู่ในมำตรำ 4 ของ SCM ดงันี ้
(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่งมีเหตผุลที่เชื่อไดว้่ำ ประเทศสมำชิกอ่ืนใดมีกำรใช้

หรือคงไว้ซึ่งมำตรกำรอุดหนุนใดๆ ที่ เป็นกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระท ำ ประเทศสมำชิกนั้นอำจร้องขอ
ปรกึษำหำรือกบัประเทศสมำชิกที่ใชห้รือคงไวซ้ึ่งมำตรกำรดงักล่ำวได ้โดยในกำรรอ้งขอปรกึษำหำรือนีต้อ้ง
มีขอ้เท็จจริงของพยำนหลกัฐำนที่มีอยู่ (statement of available evidence) เก่ียวกบักำรมีอยู่และลกัษณะ
ของกำรอดุหนนุที่มีกำรกลำ่วหำ 

(2) เมื่อมีกำรรอ้งขอตำม (1) ใหป้ระเทศสมำชิกที่ประเทศสมำชิกอ่ืนเชื่อว่ำ มีกำรใชห้รือคงไวซ้ึ่ง
มำตรกำรอุดหนุนใดๆ ที่เป็นกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำดังกล่ำว เขำ้ปรึกษำหำรือกับประเทศสมำชิกนั้น
โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งวัตถุประสงคข์องกำรปรึกษำหำรือนีคื้อกำรสรำ้งควำมชัดเจนในเรื่อง
ขอ้เท็จจริงของสถำนกำรณ์นั้นและเพื่อบรรลุถึงแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เห็นพอ้งตอ้งกัน (a mutually 
agreed solution) 

(3) หำกภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่มีกำรรอ้งขอใหม้ีกำรปรกึษำหำรือ ไม่สำมำรถหำแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำที่เห็นพ้องต้องกันได้ ประเทศสมำชิกที่ เข้ำปรึกษำหำรือนั้นอำจยื่นเรื่องต่อ DSB เพื่อให้ตั้ง
คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทโดยทนัที (immediate) ได ้เวน้แต่ DSB มีฉนัทำมติที่จะไม่ตัง้คณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำท  

(4) คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท อำจร้องขอควำมช่วยเหลือจำก PGE เพื่อพิจำรณำว่ำ 
มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำเป็นมำตรกำรอดุหนุนที่หำ้มกระท ำหรือไม่ ก็ได ้และเมื่อมีกำรรอ้งขอควำมช่วยเหลือ
ดังกล่ำว PGE ต้องพิจำรณำหลักฐำนต่ำงๆ เก่ียวกับกำรมีอยู่และลักษณะของมำตรกำรอุดหนุนที่ถูก
กล่ำวหำโดยทันที และตอ้งใหโ้อกำสประเทศสมำชิกที่ใชห้รือคงไวซ้ึ่งมำตรกำรดังกล่ำวไดแ้สดงหลกัฐำน
ต่ำงๆ เพื่อพิสูจนว์่ำมำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำมิใช่มำตรกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำ และ PGE ตอ้งรำยงำนผล
กำรพิจำรณำ (conclusions) ของตนต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
วินิจฉัยขอ้พิพำทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทต้องยอมรบัผลกำรพิจำรณำของ PGE ที่
ตดัสินว่ำ มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำนัน้เป็นมำตรกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำหรือไม่ โดยตอ้งไม่มีกำรแกไ้ขใดๆ 
ดว้ย 

(5) คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทตอ้งจัดท ำรำยงำนค ำตดัสินขัน้สดุทำ้ยของตนเสนอต่อคู่พิพำท
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องเผยแพร่ต่อประเทศสมำชิกทุกประเทศภำยใน 90 วันนับแต่วันที่มีกำรก ำหนด
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องค์ประกอบ (composition) และก ำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (panel’s terms of 
reference) 

(6) หำกพบว่ำ มำตรกำรที่ถูกกล่ำวหำเป็นมำตรกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำ คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ข้อพิพำทต้องเสนอแนะให้ประเทศที่ใช้มำตรกำรอุดหนุนดังกล่ำวยกเลิกมำตรกำรนั้นไปโดยไม่ชักช้ำ 
(without delay) โดยใหค้ณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก ำหนดระยะเวลำในกำรเพิกถอนมำตรกำรไวใ้น
ค ำแนะน ำนัน้ดว้ย 

(7) ภำยใน 30 วนันบัแต่มีกำรเวียนรำยงำนใหแ้ก่ประเทศสมำชิกทุกประเทศไดท้รำบแลว้ รำยงำน
นัน้จะไดร้บักำรรบัรองจำก DSB เวน้แต่คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจง้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใชส้ิทธิ
ในกำรอทุธรณห์รือ DSB มีฉนัทำมติที่จะไม่รบัรองรำยงำนนัน้  

(8) หำกมีกำรอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท ใหอ้งคก์รอุทธรณ์มีค ำตัดสิน
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่คู่พิพำทแจง้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใชส้ิทธิในกำรอุทธรณ์ แต่ถำ้หำก
องคก์รอทุธรณ์ไม่สำมำรถท ำรำยงำนใหเ้สร็จได้ภำยใน 60 วัน ตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อ DSB ถึง
ควำมล่ำชำ้ รวมทัง้ก ำหนดเวลำที่ประมำณกำรไวว้่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนนัน้ไดซ้ึ่งกระบวนกำรทัง้หมด
ตอ้งไม่เกิน 60 วนั รำยงำนอทุธรณต์อ้งถกูรบัรองโดย DSB และคู่พิพำทตอ้งยอมรบัโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเวน้
ในกรณีที่ DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติไม่รบัรองรำยงำนอทุธรณภ์ำยใน 20 วนัหลงัจำกที่เวียนรำยงำนต่อ
ประเทศสมำชิก 

(9) หำกไม่มีกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ DSB ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อ
พิพำทก ำหนดซึ่งเริ่มนับแต่วันที่มีกำรรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือขององคก์ร
อุทธรณ์ ให ้DSB เห็นชอบต่อกำรที่ประเทศที่รอ้งขอจะใชม้ำตรกำรตอบโต ้(countermeasures) เวน้แต่ 
DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติที่ไม่เห็นชอบต่อกำรรอ้งขอใชม้ำตรกำรตอบโตด้ังกล่ำว โดยมำตรำ 4.11 ของ 
SCM ระบุว่ำ ในกรณีที่คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งรอ้งขอใหม้ีกำรตัง้อนุญำโตตลุำกำรตำมมำตรำ 22 วรรค 6 
ของ DSU ใหอ้นญุำโตตลุำกำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำรตอบโตด้งักลำ่วมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

(10) ระยะเวลำต่ำงๆ ของกำรระงบัขอ้พิพำทตำมมำตรำ 4 ของ SCM นี ้ใหเ้ป็นไปตำม “ระยะเวลา
คร่ึงหนึ่ง” ของขัน้ตอนต่างๆ ที่ระบุไวใ้น DSU เวน้แต่กรณีที่มีการก าหนดระยะเวลาต่างๆ ไวใ้นมาตรานี ้
แลว้ 

 
2) การระงับข้อพิพาทในกรณีประเทศสมาชิกใช้มาตรการอุดหนุนที่สอดคล้องกับ WTO 

(คือเป็นมำตรกำรท่ีอำจถกูตอบโตไ้ด)้  
กรณีนีร้ะบอุยู่ในมำตรำ 7 ของ SCM ดงันี ้
(1) เมื่อประเทศสมำชิกประเทศใดประเทศหนึ่งมีเหตผุลที่เชื่อไดว้่ำ ประเทศสมำชิกอ่ืนมีกำรใชห้รือ

คงไวซ้ึ่งกำรอดุหนนุตำมนิยำมของกำรอดุหนุนที่ระบไุวใ้นมำตรำ 1 ของ SCM และกำรอดุหนนุนัน้ก่อใหเ้กิด
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ควำมเสียหำยต่ออตุสำหกรรมภำยในประเทศตน หรือท ำใหเ้สียไปหรือท ำใหเ้สียหำยไปหรือก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยอย่ำงรำ้ยแรง ประเทศสมำชิกนัน้อำจรอ้งขอใหม้ีกำรปรกึษำหำรือกบัประเทศสมำชิกที่ใชห้รือคงไว้
ซึ่งมำตรกำรอดุหนนุนัน้ได ้ยกเวน้จะเป็นกรณีตำมมำตรำ 13 ของ AOA 

(2) ค ำรอ้งขอตำม (1) ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงของพยำนหลักฐำนที่มีอยู่ (statement of 
available evidence) เก่ียวกบั (ก) กำรมีอยู่และลกัษณะของกำรอดุหนุนที่ถูกกล่ำวหำ (ข) ควำมเสียหำย
ต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศตน หรือ กำรท ำให้เสียไปหรือท ำให้เสียหำยไปหรือกำรก่อให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงรำ้ยแรง ต่อผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกที่รอ้งขอใหม้ีกำรปรกึษำหำรือ 

(3) เมื่อมีกำรรอ้งขอตำม (1) ใหป้ระเทศสมำชิกที่ประเทศสมำชิกอ่ืนเชื่อว่ำ มีกำรใชห้รือคงไวซ้ึ่ง
มำตรกำรอดุหนุนที่ถูกกล่ำวหำเขำ้ปรกึษำหำรือกบัประเทศสมำชิกที่รอ้งขอนัน้โดยเร็วที่สดุเท่ำที่จะเป็นไป
ได ้ซึ่งวัตถุประสงคข์องกำรปรกึษำหำรือนีคื้อกำรสรำ้งควำมชัดเจนในเรื่องขอ้เท็จจริงของสถำนกำรณ์นัน้
และเพื่อบรรลถุึงแนวทำงในกำรแกปั้ญหำที่เห็นพอ้งตอ้งกนั  

(4) หำกภำยใน 60 วนันบัจำกวนัที่มีกำรรอ้งขอใหม้ีกำรปรกึษำหำรือ ไม่สำมำรถหำแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำที่เห็นพ้องต้องกันได้ ประเทศสมำชิกที่ เข้ำปรึกษำหำรือนั้นอำจยื่นเรื่องต่อ DSB เพื่อให้ตั้ง
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทได ้เวน้แต่ DSB มีฉันทำมติที่จะไม่ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท โดย
กำรก ำหนดองคป์ระกอบและก ำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ
ภำยใน 15 วนันบัแต่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท 

(5) คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทตอ้งพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ และเสนอรำยงำนค ำตัดสินขั้น
สดุทำ้ยของตนต่อคู่พิพำท ซึ่งรำยงำนนัน้ตอ้งเวียนใหป้ระเทศสมำชิกรบัทรำบภำยใน 120 วนันบัจำกวนัที่มี
กำรก ำหนดองคป์ระกอบและก ำหนด TOR ของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท 

(6) ภำยใน 30 วนันบัแต่มีกำรเวียนรำยงำนใหแ้ก่ประเทศสมำชิกทุกประเทศไดท้รำบแลว้ รำยงำน
นัน้จะไดร้บักำรรบัรองจำก DSB เวน้แต่คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจง้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใชส้ิทธิ
ในกำรอทุธรณห์รือ DSB มีฉนัทำมติที่จะไม่รบัรองรำยงำนนัน้ 

(7) หำกมีกำรอุทธรณ์รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท ใหอ้งคก์รอุทธรณ์มีค ำตัดสิน
ภำยใน 60 วันนับจำกวันที่คู่พิพำทแจง้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อ DSB ว่ำจะใชส้ิทธิในกำรอุทธรณ์ แต่ถำ้หำก
องคก์รอทุธรณ์ไม่สำมำรถท ำรำยงำนใหเ้สร็จไดภ้ำยใน 60 วัน ตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อ DSB ถึง
ควำมล่ำชำ้ รวมทัง้ก ำหนดเวลำที่ประมำณกำรไวว้่ำจะสำมำรถเสนอรำยงำนนัน้ไดซ้ึ่งกระบวนกำรทัง้หมด
ตอ้งไม่เกิน 90 วนั รำยงำนอทุธรณต์อ้งถกูรบัรองโดย DSB และคู่พิพำทตอ้งยอมรบัโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเวน้
ในกรณีที่ DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติไม่รบัรองรำยงำนอทุธรณ์ภำยใน 20 วนัหลงัจำกที่เวียนรำยงำนต่อ
ประเทศสมำชิก 

(8) หำกรำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือรำยงำนขององคก์รอุทธรณ์ที่ไดร้บักำร
รบัรองแลว้มีค ำตดัสินว่ำ กำรอดุหนุนที่ถูกกลำ่วหำก่อใหเ้กิดผลเสียหำยต่อผลประโยชนข์องประเทศสมำชิก
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อ่ืนตำมควำมหมำยที่ระบุไว้ในมำตรำ 5 ของ SCM ให้ประเทศที่ใช้หรือคงไว้ซึ่งมำตรกำรอุดหนุนนั้น
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหมำะสมเพื่อขจดัไปซึ่งผลเสียหำยดงักลำ่วหรือยกเลิกกำรอดุหนนุนัน้ไป 

(9) ในกรณีที่ประเทศที่ใชห้รือคงไวซ้ึ่งมำตรกำรอุดหนุนนัน้ไม่ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหมำะสม
เพื่อขจัดไปซึ่งผลเสียหำยดังกล่ำวหรือยกเลิกกำรอุดหนุนนั้นไปภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่ DSB รบัรอง
รำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือรำยงำนขององคก์รอทุธรณ์ และไม่มีกำรตกลงกนัเก่ียวกบั
กำรชดเชยควำมเสียหำย ให ้DSB เห็นชอบต่อกำรที่ประเทศที่รอ้งขอจะใชม้ำตรกำรตอบโตซ้ึ่งเป็นกำรตอบ
โตใ้นระดับและลกัษณะที่เท่ำเทียมกัน (commensurate) กบัควำมเสียหำยที่พิจำรณำแลว้ว่ำมีอยู่ เวน้แต่ 
DSB จะตัดสินโดยฉันทำมติที่ไม่เห็นชอบต่อกำรรอ้งขอใชม้ำตรกำรตอบโต้ดงักล่ำว และในกรณีที่คู่พิพำท
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งรอ้งขอใหม้ีกำรตัง้อนุญำโตตลุำกำรตำมมำตรำ 22 วรรค 6 ของ DSU ใหอ้นุญำโตตลุำกำร
พิจำรณำว่ำ ระดับและลักษณะของมำตรกำรตอบโต้ดังกล่ำวมีควำมเท่ำเทียมกันกับควำมเสียหำยที่
พิจำรณำแลว้ว่ำมีอยู่ หรือไม่ 

โดยขอ้มูลจำก UNCTAD ในปี 2003 ไดส้รุปกระบวนกำรระงับขอ้พิพำทของกรณีพิพำทเก่ียวกับ
กำรอดุหนนุที่หำ้มกระท ำและกำรอดุหนนุที่มีควำมสอดคลอ้งกบั WTO และอำจถกูมำตรกำรตอบโตไ้ดต้ำม
มำตรำ 4 หรือ มำตรำ 7 ของ SCM ไว ้ดงันี ้

ตารางที ่2.2 มาตรการตอบโต้ตาม SCM 

Prohibited subsidies (Article 4: Remedies) Actionable subsidies (Article 7: Remedies) 
Request for consultations, including statement of 
available evidence existence and nature of  
Subsidy 

Request for consultations, including statement of available 
evidence ( a)  existence and nature of subsidy (b)  injury 
caused to domestic industry, 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 
immediate establishment of Panel  

If no solution within 60 days-----referral to DSB for 
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 
composition Panel/establishment terms of reference  

Circulation Panel report within 120 days of date of 
composition Panel/establishment terms of reference  



  

88 

Prohibited subsidies (Article 4: Remedies) Actionable subsidies (Article 7: Remedies) 
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 
by DSB, unless appeal  

Within 30 days of circulation, report shall be adopted by 
DSB, unless appeal 

AB must normally issue decision within 30 days from 
notice of intention to appeal; in no event more than 60 
days 

AB must normally issue decision within 60 days from 
notice of intention to appeal; in no event more than 90 
days  

----------------- After adoption Panel/ AB report finding adverse effects, 
subsidizing Member must take appropriate steps to 
remove the adverse effects or withdraw the subsidy 

If DSB recommendation is not followed within time-

period 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   
ทีม่า: ขอ้มลูจำก UNCTAD ในปี 2003 

จำกตำรำงที่น ำเสนอขำ้งตน้ หำกน ำไปเปรียบเทียบกบักำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO จะเห็นไดว้่ำ 
ขัน้ตอนต่ำงๆ ในกรณีนีจ้ะใชร้ะยะเวลำ “สัน้” กว่ำกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO ทัง้นี ้ก็เพื่อเร่งให้
กำรพิจำรณำเสรจ็สิน้โดยเรว็เพื่อใหท้นัต่อกำรเยียวยำควำมเสียหำย 

 
2.5 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าตัดสิน รวมทั้งการใช้มาตรการตอบโต้ทาง
การค้า  

หากค าตัดสินเป็นไปในแนวทางทีไ่ทยเป็นผู้แพ้คดี มีประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำ ดงันี ้
 

2.5.1 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าตัดสินและการตอบโต้ทางการค้า  

มีขัน้ตอนและประเด็นที่ส  ำคญั ดงันี ้
1) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าตัดสิน (Surveillance of Implementation 

of Recommendations or Rulings) มีประเด็นที่น่ำสนใจ 3 ประเด็น คือ (1) ควำมเป็นอัตโนมัติในกำร
ก ำกับดูแลของ DSB และ ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสิน (2) กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือกำรตอบโตท้ำงกำรคำ้ 
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 (1) ความเป็นอัตโนมัติในการก ากับดูแลของ DSB และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าหรือค าตัดสิน DSU สนบัสนุนใหม้ีกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินในทันทีและได้
ก ำหนดอย่ำงชดัเจนว่ำ กำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินของ DSB โดยทนัทีเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะท ำให้
แน่ใจถึงประสิทธิภำพของกำรแก้ปัญหำขอ้พิพำทและผลประโยชนโ์ดยรวมของรฐัสมำชิก โดยประเทศ
คู่พิพำทที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ให ้DSB ทรำบถึงเจตนำที่จะปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินในรำยงำน
นัน้ แต่หำกไม่สำมำรถปฏิบติัไดท้นัทีจะมีกำรก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม (Reasonable Period of Time) 
ที่จะให้ปฏิบัติตำม ซึ่งระยะเวลำที่เหมำะสมนีเ้ป็นสิ่งส ำคัญที่ประเทศคู่พิพำทต้องพิจำรณำ เนื่องจำก
ประเทศคู่พิพำทอีกฝ่ำยอำจรอ้งขอกำรใหอ้ ำนำจในกำรใชม้ำตรกำรตอบโตไ้ด ้หำกประเทศดังกล่ำวไม่ยอม
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตดัสินเมื่อระยะเวลำที่เหมำะสมสิน้สดุลง 
 นอกจำกนี ้DSB ยังมีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินดังกล่ำวของประเทศ
สมำชิก โดยภำยใน 6 เดือน (ส ำหรบักำรศึกษำนีคื้อ 3 เดือน) หลงัจำกก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมสิน้สุด
ลง DSB จะพิจำรณำประเด็นเก่ียวกับกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินนัน้ และจะมีกำรประชุมใน
ประเด็นนีต่้อไปจนกว่ำจะไดร้บักำรแกไ้ข โดยประเทศสมำชิกที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัท ำรำยงำนควำมคืบหนำ้
ในกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 10 วัน140 
วัตถุประสงคข์องกระบวนกำรนีก้็คือ เพื่อให้ประเทศสมำชิกที่เสียหำยสำมำรถได้รบักำรเยียวยำควำม
เสียหำยโดยขจดัมาตรการทีพ่พิาทใหเ้ร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 
 (2) การชดใช้ค่าเสียหาย DSU ได้ก ำหนดเรื่องค่ำเสียหำยไว้เพียงว่ำเป็นมำตรกำรชั่ วครำว 
(temporary measures) และเป็นเรื่องของกำรตกลงชดใชค่้ำเสียหำยที่เป็นที่น่ำพอใจร่วมกัน (mutually 
acceptable compensation) ไดเ้ท่ำนัน้ โดยหำกไม่สำมำรถตกลงในเรื่องค่ำเสียหำยกันไดภ้ำยใน 20 วัน 
(กรณีกำรศึกษำนีคื้อ 10 วัน) หลังจำกระยะเวลำที่เหมำะสมสิน้สุดลง คู่กรณีอำจรอ้งขอต่อ  DSB ในกำร
ระงับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรหรือพันธกรณี อ่ืนได้141 ในกรณีของประเทศก ำลังพัฒนำ DSU 

 
140 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. 

141 DSU: Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions  
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ก ำหนดให ้DSB ใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษต่อมำตรกำรที่อำจก่อผลกระทบต่อผลประโยชนข์องประเทศก ำลงั
พฒันำ โดย DSB ควรพิจำรณำมำตรกำรใหเ้หมำะสมกับสภำพกำรณแ์ละค ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศก ำลงัพฒันำที่เก่ียวขอ้งดว้ย142 
 2) การชดใช้ค่าเสียหายและการระงับสิทธิประโยชนท์างภาษีศุลกากร (Compensation and 
Suspension of Concession) DSU ไดก้ ำหนดกระบวนกำรตอบโตใ้นกรณีที่ประเทศคู่พิพำทไม่ปฏิบติัตำม
ค ำแนะน ำหรือค ำตัดสินไว ้โดยก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำหรือค ำตัดสิน 
เพื่อใหป้ระเทศคู่พิพำทปฏิบัติตำม หำกประเทศคู่พิพำทไม่ปฏิบติัตำมภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 
ประเทศผูร้อ้งเรียนตอ้งรอ้งขอเจรจำกับประเทศคู่พิพำทเพื่อหำมำตรกำรในกำรชดใชค่้ำเสียหำย ซึ่งถำ้ไม่
สำมำรถตกลงกนัไดภ้ำยใน 20 วนั (10 วนัส ำหรบักรณีกำรศึกษำนี)้ ประเทศผูร้อ้งเรียนก็สำมำรถรอ้งขอต่อ 
DSB เพื่อให้อ ำนำจในกำรระงับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรหรือพันธกรณีต่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติ

 

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 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. 

142 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. 
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ตำมนัน้143 โดยการตอบโตจ้ะท าไดใ้นระดบัทีเ่ท่าเทียมกบัความเสียหายทีเ่กิดขึน้ (equivalent to the level 
of the nullification or impairment)144  

นอกจำกนี ้ DSU ได้อนุญำตให้มีกำรตอบโต้ข้ำมสำขำ (Sector) หรือควำมตกลงฉบับอ่ืนได ้
กล่ำวคือ ประเทศคู่พิพำทตอ้งพยำยำมตอบโตใ้นสำขำของควำมตกลงเดียวกนักบัที่มีกำรละเมิดหรือมีกำร
ท ำใหเ้สียไปหรือกำรท ำใหเ้สื่อมสิทธิเกิดขึน้เสียก่อน แต่กำรตอบโตอ้ำจท ำขำ้มสำขำหรือขำ้มควำมตกลงได ้
ถำ้กำรตอบโตใ้นสำขำเดียวกนัของควำมตกลงนัน้ไม่อำจกระท ำไดแ้ละเป็นสถำนกำรณรุ์นแรงพอ (serious 
circumstances)  
 อย่ำงไรก็ดี หลักกำรให้อ ำนำจในกำรตอบโต้ขำ้มสำขำนีจ้ะตอ้งกระท ำอย่ำงรอบคอบ กล่ำวคือ 
ตอ้งพิจำรณำถึงควำมส ำคัญทำงกำรคำ้และเศรษฐกิจประกอบดว้ย นอกจำกนี ้ประเทศผูร้อ้งขอตอบโต้
ขำ้มสำขำยงัตอ้งชีแ้จงถึงเหตุผลในควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งมีกำรตอบโตข้ำ้มสำขำนัน้ต่อ  DSB145 นอกจำกนี ้

 
143 Paragraph 1, 2 of DSU: Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions, ibid 
144 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. 
145 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;  
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กำรใหอ้ ำนำจตอบโตภ้ำยใต ้DSU นี ้เป็นกำรใหอ้ ำนำจโดยอัตโนมัติ กล่ำวคือ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ DSB 
จะใหอ้ ำนำจในกำรระงับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีศุลกำกรหรือพันธกรณีภำยใน 30 วันนับแต่ระยะเวลำที่
เหมำะสมสิน้สุด ยกเวน้ในกรณีที่มีฉันทำมติปฏิเสธค ำรอ้งขอกำรใหอ้ ำนำจตอบโตน้ัน้ 146 ดังนัน้ เมื่อครบ
ก ำหนด 30 วนั (กรณีกำรศกึษำนีคื้อ 15 วนั) หลงัจำกที่ระยะเวลำที่เหมำะสมสิน้สดุลง DSB ตอ้งใหอ้ ำนำจ
ในกำรระงบัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีศุลกำกรหรือพันธกรณีหำกไม่มีฉันทำมติคัดคำ้นกำรใหอ้ ำนำจตอบโต้
นัน้ ซึ่งระบบนีท้  ำใหก้ระบวนกำรระงับขอ้พิพำทภำยใต้ DSU เกิดควำมรวดเร็วและมีสภำพบังคับในกำร
บงัคบัใหป้ระเทศคู่พิพำทตอ้งปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตดัสิน อย่ำงไรก็ดี หากมีการคดัคา้นในกรณีที่
ระดบัของการตอบโตโ้ดยการระงบัสทิธิประโยชน์ฯ หรือพนัธกรณีนัน้ไม่เท่าเทียมกนักบัการท าใหเ้สยีไปหรือ
การท าใหเ้สื่อมสิทธิ เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการพิจารณาขอ้คดัคา้นนัน้ DSU ไดบ้ญัญัติใหใ้ชว้ิธีการ
อนญุาโตตลุาการพจิารณาชีข้าดขอ้คดัคา้นดงักล่าว โดยถือว่าค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการเป็นทีส่ดุ โดย

 

(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;  
 (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. 
146 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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อนุญำโตตลุำกำรตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนั (30 วนัส ำหรบักำรศึกษำนี)้ นบัแต่ระยะเวลำที่
เหมำะสมสิน้สดุลง และกำรใหอ้ ำนำจในกำรระงบัสิทธิประโยชนฯ์ หรือพนัธกรณีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัค ำชี ้
ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ยกเวน้ในกรณีที่ DSB จะไดต้ดัสินโดยฉันทำมติปฏิเสธค ำรอ้งขอกำรใหอ้ ำนำจ
ระงบัสิทธิประโยชนฯ์ หรือพนัธกรณีของประเทศผูร้อ้งเรียนนัน้147 
 3) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) กำรใช้อนุญำโตตุลำกำรใน  DSU นี ้เป็น
ทำงเลือกทำงหนึ่งของกำรด ำเนินกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท โดยเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประเทศ
คู่พิพำทในกำรยติุขอ้พิพำทในประเด็นซึ่งไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน 
 กำรใชก้ระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบรว่มกนัจำกประเทศคู่พิพำทและ
ต้องแจ้งต่อประเทศสมำชิกทั้งหมดล่วงหน้ำถึงกำรเริ่มต้นกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนี ้ นอกจำกนี ้
ประเทศสมำชิกอ่ืนอำจเขำ้ร่วมเป็นคู่กรณีในกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรได ้หากประเทศคู่พิพาททัง้สอง
ฝ่ายเห็นชอบ โดยคู่กรณีทุกฝ่ำยจะตอ้งยอมรบัและผูกพันต่อค ำตัดสินของอนุญำโตตุลำกำร และตอ้งแจง้
ค ำตดัสินนีต่้อ DSB และคณะกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งดว้ย148 

 
147 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. 

148 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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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. 
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บทที ่3  
การวิเคราะหก์ฎหมายไทยกับหลกักฎหมายของ WTO ทีเ่กีย่วข้องกับกรณี
พพิาทเรื่องอ้อยและน ้าตาลทรายกับบราซิลในองคก์ารการค้าโลก (WTO)149 

 
บทนี ้ ผู ้เขียนจะน ำเสนอกฎหมำยไทยที่ เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ แล้วน ำมำวิเครำะห์กับหลัก

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของ WTO ซึ่งน ำเสนอแลว้ในบทที่ 2 เพื่อพิจำรณำว่ำกฎหมำยไทยยังคงมีมำตรกำรที่
เป็นกำรอดุหนุนหรือไม่ เพื่อน ำไปสู่กำรพิจำรณำแนวทำงกฎหมำยในกำรแกปั้ญหำกรณีพิพำทที่ศกึษำที่จะ
น ำเสนอในบทที่ 4 

เดิมไทยไดอ้อกพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 มำเพื่อบริหำรจัดกำรกำรผลิต
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทย ต่อมำเมื่อวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561 รฐับำล (โดยกำรใชม้ำตรำ 44) ได้
ออกกฎหมำยอนุบัญญัติมำอีก 6 ฉบบั ในปี 2562 ก็ไดม้ีกำรออกอนุบัญญัติเพิ่มมำอีก 4 ฉบับ และในปี 
2564 อีก 1 ฉบบั ซึ่งแต่ละฉบบัมีจดุมุ่งหมำย ดงันี ้(เป็นการน าเสนอตามปี พ.ศ. และตามเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 
(1) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เร่ือง การแก้ไขกฎหมายเพ่ือ

รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายทั้งระบบ เป็นกำรปรบัปรุงแกไ้ขกฎและ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นสำกลและสอดคลอ้งกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ โดยยกเวน้กำรใชบ้งัคบั (18) 
ของมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญั ติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 เป็นกำรชั่ วครำว เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบสำมำรถบรรลผุลส ำเร็จ
เพื่อสรำ้งควำมเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ชำวไร่ออ้ย และโรงงำนน ำ้ตำลทรำย อันจะเป็นประโยชนต่์อระบบ
เศรษฐกิจทัง้ภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรมของประเทศ  

กฎหมำยฉบับนี ้ระบุให้ยกเว้นกำรใช้บังคับ (18) ของมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527150 เฉพำะในส่วนของกำรก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้บริโภคใน
รำชอำณำจักรตั้งแต่ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 (คือ ยกเลิกกำรอุดหนุนโดย
ผูบ้ริโภคหรือ Consumer Subsidy) จึงเท่ำกับว่ำ หนา้ที่ของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วธิีการ และเงือ่นไขการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพือ่ใชบ้ริโภคในราชอาณาจกัร และก าหนดราคาขายน ้าตาล
ทราย จึงยตุลิงชั่วคราวคอืระหว่างฤดูการผลิตปี 2560/2561 ถงึฤดูการผลติปี 2561/2562 

 
149 โดย ศาสตราจารยท์ัชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
150 (18) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร และก ำหนดรำคำ

ขำยน ำ้ตำลทรำยดงักล่ำว 
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(2) ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการรายได้ การ
ก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่าง
ชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 เป็นกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกับกำรจดัท ำประมำณ
กำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทน
ระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและโรงงำน ใหส้อดคลอ้งกับกำรยกเลิกโควตำน ำ้ตำลทรำยและกำรยกเลิกกำรก ำหนด
รำคำจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ 151 โดยคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยได้ก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำ
ผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนตั้งแต่ฤดูกำรผลิตปี 
2560/2561 ถึงปี 2561/2562 ไว ้ต่อมำ มีกำรออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง 
การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทรายและ
อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562 เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำรรำยได้ กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย
และอตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณปั์จจบุนัและเป็น
ธรรมระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน ในฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 

 
(3) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการก าหนดปริมาณน ้าตาลทราย

ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 เป็นกำรปรบัปรุงระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยว่ำด้วยกำร
ก ำหนดปริมำณน ้ำตำลทรำยให้โรงงำนผลิต ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับแผนกำรปรับโครงสรำ้ง
อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ152 โดยใหป้ระธำนกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยรกัษำกำรตำม
ระเบียบนี ้

 
(4) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา 

สถานทีเ่ก็บรักษา การส ารวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจ าหน่ายน ้าตาลทราย และการรายงาน
ปริมาณอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 เป็นกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรเก่ียวกบักำรผลิต กำร
บรรจุ กำรเก็บรกัษำ สถำนที่เก็บรกัษำ กำรส ำรวจ กำรขนย้ำย กำรส่งมอบน ำ้ตำลทรำย กำรจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำย และกำรรำยงำนปรมิำณออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณปั์จจบุนั และสรำ้ง

 
151 เป็นกำรยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกับกำรจดัท ำประมำณ

กำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำยและอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่
ออ้ยและโรงงำน พ.ศ. 2553 (ขอ้ 3) 

152 ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดปรมิำณน ำ้ตำลทรำยใหโ้รงงำนผลิต พ.ศ. 2550 
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ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน อนัจะน ำมำซึ่งเสถียรภำพของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย153 โดยใหป้ระธำนกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยรกัษำกำรตำมระเบียบนี ้154 

 
(5) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งออกน ้าตาล

ทราย พ.ศ. 2561 เป็นกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกบักำรอนุญำตใหส้่งออกน ำ้ตำล
ทรำย ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่ำงประเทศ155 โดย
ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยเป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบียบนี ้156 

 
(6) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจ าหน่าย

น ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 เป็นกำรยกเลิกกำร
ก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้ริโภคภำยในรำชอำณำจักรและปล่อยใหร้ำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำล
ทรำยที่ใชบ้ริโภคภำยในรำชอำณำจกัรเป็นไปตำมกลไกของรำคำน ำ้ตำลทรำยในตลำดโลก โดยใหน้ าส่วน
ต่างทีเ่กิดขึน้จากการส ารวจราคาเฉลีย่ของน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจกัรทีข่ายไดจ้ริงในหนึ่งเดือน กบั
ราคาเฉลีย่ของราคาน า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมียมน า้ตาลทรายไทยทีเ่กิดขึน้ใน
หนึ่งเดือนส่งเขา้กองทนุเพือ่ใชใ้นการรกัษาเสถียรภาพของระบบอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทราย 157 โดย
ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำรและประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนรกัษำกำรตำมระเบียบนี ้158 

 
(7) ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ืองก าหนดชนิดและคุณภาพน ้าตาล

ทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 เพื่อก ำหนดชนิดและคุณภำพน ้ำตำลทรำยที่ให้โรงงำนผลิต ให้
สอดคลอ้งกบัสภำวกำรณปั์จจบุนั และเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำของผลิตภณัฑ ์

 
153 ยกเลิก (1) ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530 ว่ำดว้ยกำรรำยงำนปริมำณออ้ยและ

น ำ้ตำลทรำย (2) ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรกัษำ สถำนที่เก็บ
รกัษำ กำรส ำรวจ กำรขนยำ้ย กำรส่งมอบน ำ้ตำลทรำย และกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย เพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจกัร 
พ.ศ. 2550 

154 ขอ้ 5 
155 ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเก่ียวกับกำรอนุญำตให้

ส่งออกน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2550 
156 ขอ้ 5 
157 ยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดเก็บเงินจำกกำร

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 
2551 

158 ขอ้ 9 
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(8) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ
อ้อยและน ้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงนิ จากการจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร
เข้ากองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เนื่องจำกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยกำรจดัเก็บเงินจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทุนออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 ไดก้ ำหนดขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับค ำสั่งหัวหนำ้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ 
1/2561 เรื่อง กำรแกไ้ขกฎหมำยเพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ 
ลงวนัที่ 15 มกรำคม พทุธศกัรำช 2561 ต่อมำ ค ำสั่งหวัหนำ้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัดงักล่ำวได้
สิน้สภำพบงัคบัลง จึงยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บเงินจำกกำรจ ำ
หน่ำน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกัน  
กรณีนีจ้ึงเป็นกำรยกเลิกระเบียบขอ้ (6) ที่ผ่ำนมำขำ้งตน้ 

 
(9) ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ก าหนดราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เป็นกำรยกเลิกประกำศ
คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยเรื่อง กำรก ำหนดรำคำ จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้บริโภคใน
รำชอำณำจักร ลงวันที่  30 เมษำยน พ.ศ. 2551 แล้วให้ใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำน ้ำตำลทรำยภำยใน
รำชอำณำจกัรตำมที่ปรำกฏในประกำศนี ้ 

 
(10) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง ราคาจ าหน่ายน ้าตาล

ทรายภายในราชอาณาจักรประจ าฤดูการผลิตปี 2562/2563 เป็นกำรประกำศรำคำน ำ้ตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจกัร (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 

 
(11) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข

การจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 เป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจักร เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม

ระหว่ำงโรงงำนและรกัษำไวซ้ึ่งควำมมีเสถียรภำพของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย โดยกำรจัดเก็บ

เงินจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรบำงสว่นสง่ใหแ้ก่กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และ

น ำเงินดงักลำ่วมำบรหิำรจดักำรกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร 

ประเทศไทยไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.  2527 และ
ตำมอนุบญัญัติขำ้งตน้ซึ่งเป็นกลไกในกำรช่วยเหลือชำวไรอ่อ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทรำย และเป็นประเด็นที่
ตอ้งพิจำรณำในกำรศกึษำนี ้ดงันี ้
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1. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรในเรื่องที่บรำซิลกล่ำวหำนัน้ มีกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอยู่ 2 ส่วน
คือ พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 และ อนบุญัญัติที่ออกมำในปี 2561 
 
1.1 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 กฎหมำยใชก้ลไกที่ส  ำคัญ
ซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้กลำ่วหำของบรำซิลซึ่งเป็นกรอบกำรศกึษำในครัง้นี ้มีดงันี  ้
 

1.1.1 คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย มีกำรตั้งคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย159 
ขึน้มำซึ่งมีขำ้รำชกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกรฐัมนตรีว่ำกำรของกระทรวงที่เก่ียวขอ้งคือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หนึ่งคน กระทรวงพำณิชยส์องคนและกระทรวงอุตสำหกรรมสองคนเป็นกรรมกำร รวมทั้งผูแ้ทน
ชำวไร่ออ้ยเกำ้คนและผูแ้ทนโรงงำนเจ็ดคนเพื่อท ำหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้160 กำรเสนอและกำรถอด
ถอนผู้แทนชำวไร่อ้อยและผูแ้ทนโรงงำนซึ่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ นีใ้ห้เป็นไปตำมระเบียบที่
รฐัมนตรีก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี161 ในกำรวินิจฉยัชีข้ำดโดยมติของที่ประชมุใหถื้อเสียง
ขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด162 

หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้กลำ่วหำของบรำซิลคือ 
(1) ......... 
(14) ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรอ้อยหรือน ้ำตำลทรำยส่วนที่ผลิตเกินจำกปริมำณที่

คณะกรรมกำรก ำหนดตำม (7)163 หรือ (13)164 
(15) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรกับโรงงำนที่ผลิตน ำ้ตำลทรำยไม่ครบตำมปริมำณที่

คณะกรรมกำรก ำหนดตำม (13) 
.......... 
(17) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรผลิต กำรบรรจ ุกำรเก็บรกัษำ สถำนที่เก็บรกัษำ กำรส ำรวจ กำรขน

ยำ้ย กำรสง่มอบน ำ้ตำลทรำย และผลพลอยได ้

 
159 มำตรำ 9 
160 มำตรำ 17 
161 มำตรำ 10 
162 มำตรำ 15 
163 (7) ก ำหนดปรมิำณออ้ยที่ใหช้ำวไรอ่อ้ยผลิตซึ่งตอ้งค ำนึงถึงพืน้ท่ีปลกูออ้ยที่จดทะเบียนไวต้ำม (5) และปรมิำณผลผลิต

โดยเฉล่ียในสำมปีที่ผ่ำนมำ [(5) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรจดทะเบียนชำวไรอ่อ้ยและหวัหนำ้กลุ่มชำวไรอ่อ้ย และเพิก
ถอนกำรจดทะเบียนหวัหนำ้กลุ่มชำวไรอ่อ้ย] 

164 (13) ก ำหนดชนิด คณุภำพ และปริมาณน ำ้ตำลทรำยที่ใหโ้รงงำนผลิต 
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……… 
(21) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรค ำนวณตน้ทนุในกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(22) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำร

ช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงตน้ทุนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและกองทุนที่
มีอยู่ดว้ย 

(23) ก ำหนดอตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน โดยค ำนึงถึงรำยไดท้ี่ไดจ้ำก
กำรขำยน ำ้ตำลทรำยและผลพลอยไดท้ัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำล
ทรำย 

............. 
(26) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ทรำย กำร

จ ำหน่ำย กำรน ำเขำ้และกำรส่งออกน ำ้ตำลทรำย กำรก ำหนดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวขำ้งตน้ต้องไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรี และกำรก ำหนดตำม (17) ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกรฐัมนตรี และให้
ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 
 

1.1.2 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 165 ขึน้มำซึ่งประกอบดว้ย

ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชยห์นึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงอุตสำหกรรม
หนึ่งคน ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยหำ้คน ผูแ้ทนโรงงำนสี่คน เป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย
หน้ำที่ที่ส  ำคัญคือ166 กำรใหค้ ำปรึกษำหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมมำตรำ 17 (อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย) ควบคมุกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรออ้ยและคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(1) คณะกรรมกำรออ้ยประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์สองคน ผูแ้ทนกระทรวง
พำณิชยห์นึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรมหนึ่งคน ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยหกคน และผูแ้ทนโรงงำนสี่คน เป็น 
กรรมกำร167 

(2) คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผูแ้ทน
กระทรวงพำณิชยส์องคน ผูแ้ทนกระทรวงอุตสำหกรรมสองคน ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยหำ้คน และผูแ้ทนโรงงำน
หำ้คน เป็นกรรมกำร168 

 
165 มำตรำ 20 
166 มำตรำ 21 (1) และ (3) 
167 มำตรำ 32 
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ในกำรวินิจฉัยชี ้ขำดโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรอ้อย และ
คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำย ให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ ำ
คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด169 
 

1.1.3 กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย ใหจ้ดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหนึ่งเรียกว่ำ “กองทุนออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย”170 โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่ส  ำคญัที่เก่ียวกบักรณีพิพำทคือ 

(1) .............................. 
(2) รกัษำเสถียรภำพของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เพื่อผลประโยชนข์องชำวไร่ออ้ยและ

โรงงำน และเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) รกัษำเสถียรภำพของรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้ริโภคในประเทศเพื่อผลประโยชนข์องผูบ้รโิภค 
(4) กระท ำกำรอ่ืนที่จ  ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน ำ้ตำลทรำย โดยให้

กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นนิติบุคคลและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย กระทรวงอตุสำหกรรม 
 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารกองทุน  
คณะรฐัมนตรีตอ้งแต่งตัง้ “คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุน” ขึน้มำซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทนที่มำจำกแต่

ละสว่นรำชกำรๆ ละหนึ่งคน คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงกำรคลงั กระทรวงพำณิชย ์กระทรวง
อตุสำหกรรม ส ำนกังบประมำณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยสำมคน และผูแ้ทนโรงงำน
สำมคน เป็นกรรมกำร171 

ในกำรวินิจฉัยชีข้ำดโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน ใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคน
หนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด โดยคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุมีหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักรณีนีคื้อ172 

(1) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องต่ำง ๆ ของกองทนุฯ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 

(2) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรเก็บรกัษำ กำรหำผลประโยชนแ์ละกำรใชจ้่ำยเงินกองทุน โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 

 
168 มำตรำ 41 
169 มำตรำ 21 มำตรำ 33 และมำตรำ 42 
170 มำตรำ 23 
171 มำตรำ 24 
172 มำตรำ 25 
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ส ำหรบัเรื่องรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย กำรจดัท ำประมำณกำร
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้ และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยขั้นตน้ กำรค ำนวณรำยไดสุ้ทธิที่ไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย กำรก ำหนดรำคำออ้ยขั้น
สุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขั้นสุดทำ้ย นั้น จะเป็นไปตำมอนุบัญญัติที่
ออกมำในปี 2561 (ดขูอ้ต่อไป) 

 
1.2 การด าเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกมาในปี 2561 ปี 2562 และปี 2564 ซึ่งเป็นกำรแก้ไข
พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 หลำยประกำร และมีประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบักำรกล่ำวหำ
ของบรำซิล ดงันี ้
 

1.2.1 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการรายได้ 
การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 และประกาศ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็น ดงันี ้ 
 
 1.2.1.1 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการรายได้ 
การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ระบุให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำ
ผลิตน ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนตั้งแต่ฤดูกำรผลิตปี 
2560/2561 ถึงปี 2561/2562 ไว ้ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย173  
(2) กำรก ำหนดรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย174 
(3) กำรก ำหนดรำยจ่ำยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย175 
(4) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และรำคำน ำ้ตำล

ทรำยภำยในรำชอำณำจักรที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำยได้176 ซึ่งก ำหนดใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกัด 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำยประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ

 
173 ขอ้ 6 
174 ขอ้ 7 
175 ขอ้ 8 
176 ขอ้ 9 
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สหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผูแ้ทนบริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกัด 
ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทนโรงงำน เป็นกรรมกำร 

(5) กำรประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้รษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั177 ซึ่งระบุให้
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำยจัดท ำประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย จ ำกัด เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำยไดข้องอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ และก ำหนดรำคำ
น ำ้ตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรีเมียมน ำ้ตำลทรำยไทยตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อก ำหนดรำคำที่ ใช้ในกำรค ำนวณรำยได้ของรำคำน ้ำตำลทรำยภำยใน
รำชอำณำจกัรขัน้ตน้และขัน้สดุทำ้ย 

(6) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ไดร้บัมอบจำกโรงงำน 178 ระบุใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย 
จ ำกดั ก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ไดร้บัมอบจำกโรงงำนใหเ้ป็นผูจ้  ำหน่ำย และใหท้ ำรำคำขำยน ำ้ตำลทรำย
เป็นกำรล่วงหน้ำได้สองฤดูกำรผลิตต่อเนื่องกันไปโดยให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำขำย 

(7) กำรก ำหนดอตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน179  
(8) กำรก ำหนดรำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 180 ระบุให้คณะ

กรรมกำรบริหำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 

(9) กำรช ำระรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย181  
(10) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขั้นต้นและขั้น

สดุทำ้ย182 ซึ่งระบใุหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
1) เมื่อแบ่งรำยไดข้องฝ่ำยชำวไร่ออ้ยและฝ่ำยโรงงำนตามสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์แลว้ 

ใหโ้รงงำนช ำระรำคำออ้ยขัน้ตน้ใหแ้ก่ชำวไรอ่อ้ยตำมรำคำออ้ยขัน้ตน้ที่คณะกรรมกำรก ำหนด และใหถื้อว่ำ
โรงงำนไดร้บัช ำระผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้แลว้ 

2) ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ยนัน้ ใหถื้อว่ำโรงงำนไดร้บัไวแ้ลว้ เมื่อ
ไดม้ีประกำศรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 

 
177 ขอ้ 10 
178 ขอ้ 11 
179 ขอ้ 12 
180 ขอ้ 13 
181 ขอ้ 14 
182 ขอ้ 15 



  

104 

(11) กรณีรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สุดทำ้ยสูง
กว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ 183 ใหโ้รงงำนช ำระค่ำออ้ย
เพิ่มให้แก่ชำวไร่ออ้ยจนครบตำมรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศรำคำอ้อยขั้น
สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 
 

1.2.1.2 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการรายได้ 
การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562 ระบุใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยก ำหนดเขตที่ใช้
ในกำรค ำนวณเพื่อก ำหนดรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยตำมประกำศนี ้ 
โดยใหแ้จง้กำรก ำหนดเขต และรำยละเอียดที่เก่ียวขอ้งใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป ซึ่งบทบญัญัติของประกำศที่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกบักำรศกึษำนีคื้อ 

 
(1) การประมาณการรายได้และการค านวณรายได้สุทธิ 
(ก) กำรประมำณกำรรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยในแต่ละฤดูกำรผลิต  ใหค้ ำนวณจำก

ผลรวมของรำยไดข้องอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำยตำมขอ้  6 ในส่วนที่เป็นรำยไดข้ั้นต้น หักดว้ย
ผลรวมของรำยจ่ำยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยตำมขอ้ 7 ในสว่นที่เป็นรำยจ่ำยขัน้ตน้184 

(ข) รำยได้สุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยในแต่ละฤดูกำรผลิต  ให้ค ำนวณจำกผลรวมของ
รำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยตำมขอ้ 6 ในส่วนที่เป็นรำยไดข้ัน้สดุทำ้ย หกัดว้ยผลรวม ของ
รำยจ่ำยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยตำมขอ้ 7 ในสว่นที่เป็นรำยจ่ำยขัน้สดุทำ้ย185 

โดย ขอ้ 6 ระบุว่ำ รำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยคือ ผลรวมของรำยไดต่้ำงๆ ตำมที่
ก ำหนดไว ้และ ขอ้ 7 ระบุว่ำ รำยจ่ำยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยคือ ผลรวมของรำยจ่ำยต่ำงๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว ้

 
(2) การก าหนดราคาน ้าตาลทราย ก ำหนดให้186 
(ก) บรษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย ประกอบดว้ย ผูแ้ทน

กระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรม 
ผูแ้ทนบรษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทนโรงงำน เป็นกรรมกำร  

 
183 ขอ้ 16 
184 ขอ้ 5 
185 ขอ้ 5 
186 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และ ขอ้ 10 



  

105 

(ข) คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำยจดัท ำประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบ ใหบ้ริษัท ออ้ย
และน ำ้ตำลไทย จ ำกดั เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ย และ น ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ และ 

(ค) บริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกัด ก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ไดร้บัมอบจำกโรงงำนใหเ้ป็นผู้
จ  ำหน่ำยและให้ท ำรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยเป็นกำรล่วงหน้ำได้สองฤดูกำรผลิตต่อเนื่องกันไป  โดยให้อยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย 

 
(3) การก าหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน ก ำหนดอตัรำสว่น

ของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน ดงันี ้187 
(ก) ใหช้ำวไร่ออ้ยไดร้บัผลตอบแทนรอ้ยละเจ็ดสิบของรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิต และ

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่คณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนดตำมขอ้ 12 
(ข) ให้โรงงำนได้รบัผลตอบแทนรอ้ยละสำมสิบของรำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลิต และ

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่คณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนดตำมขอ้ 12 
โดยขอ้ 12 ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำออ้ยและ  ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำย ไว ้ซึ่งเป็นกำรก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรหิำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย 

 
1.2.2 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการก าหนดปริมาณน ้าตาล

ทรายให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 ก ำหนดหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ย และ คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย 
ไว ้ดงันี ้

 
(1) การจัดท าบัญชีจัดสรรปริมาณน ้าตาลทรายขั้นต้นที่ก าหนดให้แต่ละโรงงานผลิต 

รวมถึงก าหนดปริมาณน ้าตาลทรายส ารอง188 เมื่อไดร้บับัญชีจัดสรรปริมำณออ้ยขัน้สุดทำ้ยในเดือน
กนัยำยนของแต่ละปีจำกคณะกรรมกำรออ้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยจดัท ำบญัชีจดัสรรปริมำณ
น ำ้ตำลทรำยขั้นต้นที่ก ำหนดให้แต่ละโรงงำนผลิต รวมถึงก ำหนดปริมำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองให้กับทุก
โรงงำนตำมสดัส่วนบญัชีจัดสรรปริมำณน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้
แลว้เสรจ็ภำยในเดือนตลุำคมของทกุปี 

 
187 ขอ้ 11 
188 ขอ้ 5 
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(2) การจัดท าบัญชีจัดสรรปริมาณน ้าตาลทราย คร้ังที่ 2189 ภำยในเดือนมีนำคมของแต่ละฤดู
กำรผลิต ให้คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยจัดท ำบัญชีจัดสรรปริมำณน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่  2 โดยค ำนึงถึง
ปริมำณออ้ยที่เขำ้หีบจริงในระยะเวลำที่ผ่ำนมำและปริมำณออ้ยคงเหลือที่คำดว่ำจะหีบต่อไปจนสิน้สดุฤดู
กำรผลิต โดยก ำหนดใหป้รมิำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองคงที่เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หำกในระหว่ำงกำรหีบออ้ยผลิตน ำ้ตำลทรำย ปริมำณออ้ยคงเหลือที่คำดว่ำจะเขำ้หีบ ไม่เป็นไป
ตำมประมำณกำรปริมำณอ้อยตำมบัญชีจัดสรรน ้ำตำลทรำย ครัง้ที่  2 ให้คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย
พิจำรณำปรบัปรุงบัญชีจัดสรรน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่ 2 โดยก ำหนดใหป้ริมำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองคงที่ เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด190 

(3) การจัดท าบัญชีจัดสรรปริมาณน ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย191 ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
โรงงำนโรงสุดทำ้ยไดปิ้ดหีบออ้ยผลิตน ำ้ตำลทรำยแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยจัดท ำบญัชีจัดสรร
ปริมำณน ำ้ตำลทรำยขัน้สุดทำ้ย โดยก ำหนดใหป้ริมำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองคงที่ เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด 

(4) การจัดท าบัญชีจัดสรรปริมาณน ้าตาลทรายให้แก่โรงงานต่าง ๆ ในแต่ละฤดูการผลิต192 
ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการ

ก าหนดราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ก่อนเริ่มตน้ฤดกูำรผลิต  
(1) ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยออกประกำศก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

ทรำยภำยในรำชอำณำจักร โดยใหร้ำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเกิดจำกผลรวมของ
ตน้ทุนกำรผลิตออ้ย ตน้ทุนกำรผลิตน ำ้ตำลทรำย ค่ำจัดกำรจ ำหน่ำย และผลตอบแทนกำรผลิตออ้ย และ
น ำ้ตำลทรำย  

(2) ในกำรก ำหนดผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยตำม (1) ใหค้ ำนึงถึงรำคำจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรและรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยในประเทศผูผ้ลิตอ่ืนมำประกอบกำร
พิจำรณำดว้ย  

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต้นทุนกำรผลิตอ้อย ต้นทุนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย ค่ำจัดกำร
จ ำหน่ำย หรือผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ใหส้  ำนกังำนค ำนวณรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 

 
189 ขอ้ 6 
190 ขอ้ 7 
191 ขอ้ 8 
192 ขอ้ 9 
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ภำยในรำชอำณำจกัรตำม (1) และออกประกำศก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร
ใหม่ 

 
1.2.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง ราคาจ าหน่ายน ้าตาล

ทรายภายในราชอาณาจักร ประจ าฤดูการผลิตปี 2562/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยประกำศรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำฤดูกำรผลิตปี  2562/2563 
โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มไว ้ดงันี ้ 

(1) น ำ้ตำลทรำยขำว รำคำกิโลกรมัละ 17.25 บำท (สิบเจ็ดบำทย่ีสิบหำ้สตำงคถ์ว้น)  
(2) น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ รำคำกิโลกรมัละ 18.25 บำท (สิบแปดบำทย่ีสิบหำ้สตำงคถ์ว้น)  
โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2562 เป็นตน้ไป  
 
1.2.5 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข

การจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ระเบียบนีเ้ป็นกรณีที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยน ำมำใชเ้พื่อควบคุมกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภค
ภำยในรำชอำณำจกัร 
 
2. การอุดหนุนตามหลักกฎหมายของ WTO ของพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาล พ.ศ.2527 และ
กฎหมายอนุบัญญัติที่ออกมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 
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พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  

เร่ืองที ่1 คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย มีกำรตัง้

คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ขึน้มำซึ่งมีขำ้รำชกำรที่ไดร้บักำร

แต่งตัง้จำกรฐัมนตรีวำ่กำรของกระทรวงที่เก่ียวขอ้งคือกระทรวงเกษตร

และสหกรณห์น่ึงคน กระทรวงพำณิชยส์องคนและกระทรวง

อตุสำหกรรมสองคนเป็นกรรมกำร รวมทัง้ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยเกำ้คนและ

ผูแ้ทนโรงงำนเจ็ดคนเพื่อท ำหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้กำรเสนอ

และกำรถอดถอนผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยและผูแ้ทนโรงงำนซึ่งเป็นกรรมกำรใน

คณะกรรมกำรฯ นีใ้หเ้ป็นไปตำมระเบียบที่รฐัมนตรีก ำหนดโดยควำม

หากคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย

ใช้มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน เพรำะ 

กำรกระท ำของรฐัที่จะถือว่ำเป็นกำรอดุหนนุ

หรือไม่นัน้ ตอ้งปรำกฏวำ่ กำรกระท ำดงักล่ำว

เป็นมำตรกำรของรฐั โดย 
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เห็นชอบของคณะรฐัมนตรี ในกำรวินิจฉยัชีข้ำดโดยมติของที่ประชมุให้

ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึง่ใหม้เีสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถำ้

คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงชีข้ำด 

หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กลำ่วหำของบรำซิลคือ 

(1) .........……… 

(21) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรเก่ียวกบักำรค ำนวณตน้ทนุในกำร

ผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(22) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำร

รำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและคำ่ผลิตน ำ้ตำลทรำย ซึ่ง

ตอ้งค ำนึงถงึตน้ทนุกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและกองทนุท่ีมอียู่

ดว้ย 

(23) ก ำหนดอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน 

โดยค ำนงึถึงรำยไดท้ี่ไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยและผลพลอยได้

ทัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำออ้ยและคำ่ผลิตน ำ้ตำล

ทรำย 

............. 

(26) ก ำหนดระเบยีบวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรควบคมุกำรผลิตออ้ยและ

น ำ้ตำลทรำย ทรำย กำรจ ำหน่ำย กำรน ำเขำ้และกำรส่งออกน ำ้ตำล

ทรำย กำรก ำหนดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวขำ้งตน้ตอ้งไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรี และกำรก ำหนดตำม (17) ตอ้งไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกรฐัมนตรี และใหป้ระกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 

1. มำตรกำรของรฐัจะหมำยถึงมำตรกำรท่ีมีผล

ผกูพนัตำมกฎหมำยใหต้อ้งปฏิบตัิตำม และ

อำจรวมถงึมำตรกำรท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำม

ดว้ย  

2. มำตรกำรของรฐัมิไดเ้ก่ียวขอ้งเฉพำะ

กฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ของประเทศภำคี

เท่ำนัน้แต่รวมถงึมำตรกำรตำ่งๆ ของประเทศ

ภำคีดว้ย (คดี Japan Trade in Semi-

Conductors) 

3. “ค ำแนะน ำทำงปกครอง” อำจถือเป็น

มำตรกำรของรฐัได ้(คดี Japan Restrictions 

on Imports of Certain Agricultural 

Products) 

4. “มำตรกำรของรฐั” จะไม่ค  ำนงึว่ำเป็นกำร

กระท ำโดยรฐัหรือเอกชน แต่จะพจิำรณำว่ำใคร

เป็นผูก้่อใหเ้กิดผลนัน้  (คดี European 

Economic Community Restrictions on 

Imports of Dessert Apples: Complaint by 

Chile) ตรำบใดที่ 

(ก) มำตรกำรดงักล่ำวไดถ้กูก ำหนดขึน้มำโดย

กฎเกณฑข์องรฐั 

(ข) กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมมำตรกำรดงักล่ำว

ขึน้อยู่กบักำรตดัสินใจของรฐั  

โดยกำรอดุหนนุท่ีอำจถกูมำตรกำรตอบโตไ้ด ้

หรือถกูน ำประเด็นขึน้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้
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พิพำทได ้ตอ้งปรำกฏว่ำ 

รฐัหรือองคก์รของรฐัใหป้ระโยชนอ์ย่ำงใดอย่ำง

หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(1) ใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ ซึ่ง

หมำยควำมรวมถึง 

(ก) กำรกระท ำใดๆ ที่ในท่ีสดุจะท ำให ้

ไดร้บัเงินทนุ (Funds)  

หรือท ำใหห้นีสิ้นลดลงหรือหมดไป 

........... 

(ง) ใหเ้งินแก่กลไกจดัหำเงินทนุ หรือ 

มอบหมำย หรือสั่งใหเ้อกชน 

ด ำเนินกำรอยำ่งใดอย่ำงหน่ึงตำม(ก)  

(ข) หรือ (ค) ซึง่โดยปกติเป็นเงินที่ 

มอบใหแ้ก่รฐั และกำรปฏิบตัิเช่นนัน้ 

ต่ำงจำกกำรปฏิบตัิของรฐัโดยปกติ  

หรือ 

(2) ใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นรำยไดห้รือดำ้นรำคำ 

ไม่ว่ำในรูปแบบใด ไมว่่ำจะทำงตรงหรือ

ทำงออ้มเพื่อเพิม่กำรส่งออกสินคำ้ใด หรือลด

กำรน ำเขำ้สินคำ้ใด 

และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรกระท ำตำม (1) 
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หรือ (2) 

5. กำรพิจำรณำว่ำคณะกรรมกำรเป็น
หน่วยงำนของรฐัหรือไม่ จะไม่พิจำรณำจำก
ที่มำและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร

เท่ำนัน้ แต่จะพิจำรณำว่ำ กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรดว้ยวำ่ เป็นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกรฐัหรอืไม่ ซึ่งเป็น
หนำ้ที่ที่มีอ  ำนำจหรือดลุยพินจิ ในกำรก ำหนด 
จ ำกดั ก ำกบัดแูล ควบคมุกำรด ำเนินกำรใดๆ  
ของเอกชน (ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2 

ประกอบ) 

เร่ืองที ่2 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย

เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ขึน้มำซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณห์น่ึงคน ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชยห์น่ึงคน 

ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรมหน่ึงคน ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยหำ้คน ผูแ้ทน

โรงงำนส่ีคน เป็นกรรมกำร ท ำหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยหนำ้ที่

ที่ส  ำคญัคือ กำรใหค้  ำปรกึษำหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรออ้ย

และน ำ้ตำลทรำยในเรื่องตำ่งๆ ตำมมำตรำ 17 (อ ำนำจหนำ้ที่ของ

คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย) ควบคมุกำรปฏิบตังิำนของ

คณะกรรมกำรออ้ยและคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย ซึง่แต่งตัง้โดย

คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(1) คณะกรรมกำรออ้ยประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรกรและ

สหกรณส์องคน ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชยห์น่ึงคน ผูแ้ทนกระทรวง

อตุสำหกรรมหน่ึงคน ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยหกคน และผูแ้ทนโรงงำนส่ีคน 

เป็น กรรมกำร 

(2) คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณห์น่ึงคน ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชยส์องคน ผูแ้ทนกระทรวง

อตุสำหกรรมสองคน ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยหำ้คน และผูแ้ทนโรงงำนหำ้คน 

หากคณะกรรมการบริหารใชม้าตรการที่

เป็นการแทรกแซงราคาหรือชว่ยเหลอื

ผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการอุดหนุน ดเูรื่อง

ที่ 1 
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เป็นกรรมกำร 

ในกำรวินิจฉยัชีข้ำดโดยมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรออ้ย และคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย ใหถื้อเสียงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั

ใหป้ระธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

เร่ืองที ่3 กองทนุอ้อยและน ้าตาลทราย ใหจ้ดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุ

หน่ึงเรียกว่ำ “กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” โดยมวีตัถปุระสงคท์ี่ส  ำคญั

ที่เก่ียวกบักรณีพิพำทคือ 

(1) .......................... 

(2) รกัษำเสถียรภำพของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เพื่อ

ผลประโยชนข์องชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน และเพื่อควำมมั่นคงทำง

เศรษฐกิจของประเทศ 

(3) รกัษำเสถียรภำพของรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้รโิภคในประเทศเพื่อ

ผลประโยชนข์องผูบ้รโิภค 

(4) กระท ำกำรอื่นที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกองทนุออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย โดยใหก้องทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นนิติบคุคล

และมีส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำย กระทรวงอตุสำหกรรม 

 

 

 

 

 

หากกองทนุอ้อยและน ้าตาลทรายใช้

มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน เพรำะ WTO ระบวุ่ำ 

กำรอดุหนนุท่ีอำจถกูมำตรกำรตอบโตไ้ด ้หรือ

ถกูน ำประเด็นขึน้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท

ได ้ตอ้งปรำกฏว่ำ 

รฐัหรือองคก์รของรฐัใหป้ระโยชนอ์ย่ำงใดอย่ำง

หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

........................................ 

(2) ใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นรำยไดห้รือดำ้นรำคำ 

ไม่ว่ำในรูปแบบใด ไมว่่ำจะทำงตรงหรือ

ทำงออ้มเพื่อเพิม่กำรส่งออกสินคำ้ใด หรือลด

กำรน ำเขำ้สินคำ้ใด 

และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรกระท ำตำม (1) 

หรือ (2) 

กรณีนี ้กำรรกัษำเสถียรภำพดำ้นรำคำถือเป็น

กำรสนบัสนนุดำ้นรำยไดห้รือรำคำ ซึ่งเป็นกำร

เพิ่มกำรส่งออกน ำ้ตำลทรำย 
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เร่ืองที ่4 คณะกรรมการบริหารกองทนุ คณะรฐัมนตรตีอ้งแตง่ตัง้ 

“คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุ” ขึน้มำซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนที่มำจำก

แต่ละส่วนรำชกำรๆ ละหน่ึงคน คอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงกำรคลงั กระทรวงพำณิชย ์กระทรวงอตุสำหกรรม ส ำนกั

งบประมำณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยสำมคน 

และผูแ้ทนโรงงำนสำมคน เป็นกรรมกำร 

ในกำรวินิจฉยัชีข้ำดโดยมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรกองทนุ ใหถื้อ

เสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถำ้

คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงชีข้ำด โดยคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุมีหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบั

กรณีนีค้ือ 

(1) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขในเรื่องตำ่ง ๆ ของกองทนุฯ 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย 

(2) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรเกบ็รกัษำ กำรหำผลประโยชนแ์ละกำรใช้

จ่ำยเงินกองทนุ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการออ้ยและ

น า้ตาลทราย 

หากคณะกรรมการบริหารกองทุนใช้

มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท า

ประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่า

ผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่

อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 

 

เร่ืองที ่1 ระบใุหค้ณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายก าหนด

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกบัการจัดท าประมาณการรายได้ การ

ก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน ้าตาลทราย และ

อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงานตัง้แต่

ฤดกูำรผลิตปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562 ไว ้ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย  

ยังคงเป็นการอดุหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของ

พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 

2527 เพรำะเป็นกำรท่ีรฐัเขำ้มำแทรกแซงเรื่อง

รำยได ้และ รำคำ ของออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

คือไม่ปล่อยใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำดอยำ่ง

แทจ้รงิ ตำมหลกักำรคำ้เสรี ที่เป็นวตัถปุระสงค์
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(2) กำรก ำหนดรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(3) กำรก ำหนดรำยจำ่ยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(4) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้รษิัท ออ้ยและน ำ้ตำล

ไทย จ ำกดั และรำคำน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่ใชใ้นกำร

ค ำนวณรำยได ้ 

ส ำคญัของ WTO 

 

เร่ืองที ่2 คณะกรรมการก าหนดราคาขาย ก ำหนดใหบ้รษิัท ออ้ย

และน ำ้ตำลไทย จ ำกดั แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรม ผูแ้ทน

บรษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทนโรงงำน 

เป็นกรรมกำร 

หากคณะกรรมการก าหนดราคาขายใช้

มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

เร่ืองที ่3 การประมาณการราคาน ้าตาลทรายทีส่่งมอบให้บริษัท 

อ้อยและน ้าตาลไทย จ ากัด ซึ่งระบใุหค้ณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย

จดัท ำประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้รษิัท ออ้ยและ

น ำ้ตำลไทย จ ำกดั เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ย

และน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ และก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวตลำด

ลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรีเมยีมน ำ้ตำลทรำยไทยตำมหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อก ำหนดรำคำที่ใชใ้นกำรค ำนวณ

รำยไดข้องรำคำน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรขัน้ตน้และขัน้

สดุทำ้ย 

หากคณะกรรมการก าหนดราคาขายใช้

มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

เร่ืองที ่4 การก าหนดราคาน ้าตาลทรายทีไ่ด้รับมอบจากโรงงาน 

ระบใุหบ้รษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่

ไดร้บัมอบจำกโรงงำนใหเ้ป็นผูจ้  ำหน่ำย และใหท้ ำรำคำขำยน ำ้ตำล

ทรำยเป็นกำรล่วงหนำ้ไดส้องฤดกูำรผลิตต่อเนื่องกันไปโดยใหอ้ยูภ่ำยใต้

กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย 

 

การก ากบัดูแล หากเป็นมาตรการทีเ่ป็น

การแทรกแซงราคาหรือชว่ยเหลือ

ผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการอุดหนุน ดเูรื่อง

ที่ 1 ของพระรำชบญัญตัิออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

พ.ศ. 2527 
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เร่ืองที ่5 กำรก ำหนดอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและ

โรงงำน 

ถ้าเป็นมาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคา

หรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

เร่ืองที ่6 กำรก ำหนดรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำย ระบใุหค้ณะกรรมกำรบรหิำรโดยควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำย 

ถ้าเป็นมาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคา

หรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

เร่ืองที ่7 กำรช ำระรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำย 

ถ้าเป็นมาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคา

หรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

เร่ืองที ่8 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้และขัน้สดุทำ้ย ซึ่งระบใุหด้  ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

1) เมื่อแบ่งรำยไดข้องฝ่ำยชำวไรอ่อ้ยและฝ่ำยโรงงำนตามสัดสว่นการ

แบ่งปันผลประโยชนแ์ลว้ ใหโ้รงงำนช ำระรำคำออ้ยขัน้ตน้ใหแ้กช่ำวไร่

ออ้ยตำมรำคำออ้ยขัน้ตน้ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด และใหถื้อวำ่โรงงำน

ไดร้บัช ำระผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้แลว้ 

2) ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ยนัน้ ใหถื้อ

ว่ำโรงงำนไดร้บัไวแ้ลว้ เมื่อไดม้ีประกำศรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและ

ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 

กรณีรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

ทรำยขัน้สดุทำ้ยสงูกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและ

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ ใหโ้รงงำนช ำระค่ำออ้ยเพิ่มใหแ้กช่ำวไร่

ออ้ยจนครบตำมรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัประกำศ

รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

ถ้าเป็นมาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคา

หรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 
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ทรำยขัน้สดุทำ้ย 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท า

ประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่า

ผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่

อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562 

 

ใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยก ำหนด 

(1) กำรประมำณกำรรำยไดแ้ละกำรค ำนวณรำยไดส้ทุธิ 

(2) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำย  

(3) กำรก ำหนดอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและ

โรงงำน  

ถ้าเป็นมาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคา

หรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เพรำะเป็นกำรท่ี

รฐัเขำ้มำแทรกแซงเรื่องรำยได ้และ รำคำ ของ

ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย คือไม่ปล่อยใหเ้ป็นไป

ตำมกลไกตลำดอย่ำงแทจ้รงิ ตำมหลกักำรคำ้

เสรี ที่เป็นวตัถปุระสงคส์ ำคญัของ WTO 

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการก าหนด

ปริมาณน ้าตาลทรายให้โรงงานผลิต พ.ศ. 2561 
 

เร่ืองที ่1 ก ำหนดหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ย และ คณะกรรมกำร

น ำ้ตำลทรำย ไว ้ดงันี ้

(1) การจัดท าบัญชจัีดสรรปริมาณน ้าตาลทรายขัน้ต้นทีก่ าหนดให้

แต่ละโรงงานผลิต รวมถึงก าหนดปริมาณน ้าตาลทรายส ารอง เมื่อ

ไดร้บับญัชีจดัสรรปรมิำณออ้ยขัน้สดุทำ้ยในเดือนกนัยำยนของแต่ละปี

จำกคณะกรรมกำรออ้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยจดัท ำบญัชี

จดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ท่ีก ำหนดใหแ้ต่ละโรงงำนผลิต รวมถงึ

ก ำหนดปรมิำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองใหก้บัทกุโรงงำนตำมสดัส่วนบญัชี

จดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศ

ก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดือนตลุำคมของทกุปี 

(2) การจัดท าบัญชจัีดสรรปริมาณน ้าตาลทราย คร้ังที ่2 ภำยใน

เดือนมีนำคมของแต่ละฤดกูำรผลิต ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย

ถ้าคณะกรรมการอ้อย และ คณะกรรมการ

น ้าตาลทราย ใช้มาตรการทีเ่ป็นการ

แทรกแซงราคาหรือช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการอุดหนุน ดเูรื่อง

ที่ 1 ของพระรำชบญัญตัิออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

พ.ศ. 2527  
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จดัท ำบญัชีจดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่ 2 โดยค ำนึงถึงปรมิำณ

ออ้ยที่เขำ้หีบจรงิในระยะเวลำที่ผ่ำนมำและปรมิำณออ้ยคงเหลือที่คำด

ว่ำจะหีบต่อไปจนสิน้สดุฤดกูำรผลิต โดยก ำหนดใหป้รมิำณน ำ้ตำล

ทรำยส ำรองคงที่เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หำกในระหว่ำงกำรหีบออ้ยผลิตน ำ้ตำลทรำย ปรมิำณออ้ยคงเหลือที่

คำดว่ำจะเขำ้หีบ ไม่เป็นไปตำมประมำณกำรปรมิำณออ้ยตำมบญัชี

จดัสรรน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่ 2 ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยพจิำรณำ

ปรบัปรุงบญัชีจดัสรรน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่ 2 โดยก ำหนดใหป้รมิำณ

น ำ้ตำลทรำยส ำรองคงที่ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(3) การจัดท าบัญชจัีดสรรปริมาณน ้าตาลทรายขัน้สุดท้าย ภำยใน

สิบหำ้วนันบัแตว่นัท่ีโรงงำนโรงสดุทำ้ยไดปิ้ดหีบออ้ยผลิตน ำ้ตำลทรำย

แลว้ ใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยจดัท ำบญัชีจดัสรรปรมิำณน ำ้ตำล

ทรำยขัน้สดุทำ้ย โดยก ำหนดใหป้รมิำณน ำ้ตำลทรำยส ำรองคงที่ เพื่อ

เสนอคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(4) การจัดท าบัญชจัีดสรรปริมาณน ้าตาลทรายให้แก่โรงงานต่าง 

ๆ ในแต่ละฤดกูารผลิต ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวิธีการในการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 

 

ก่อนเริ่มตน้ฤดกูำรผลิต  

(1) ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยออกประกำศ

ก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร  

(2) ในกำรก ำหนดผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยตำม (1) 

ใหค้  ำนงึถงึรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรและรำคำ

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยในประเทศผูผ้ลิตอื่นมำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  

ถ้า สอน. ใช้มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซง

ราคาหรือชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ ยังคง

เป็นการอุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของ

พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 

2527 เพรำะเป็นกำรท่ีรฐัเขำ้มำแทรกแซงเรื่อง

รำยได ้และ รำคำ ของออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

คือไม่ปล่อยใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำดอยำ่ง

แทจ้รงิ ตำมหลกักำรคำ้เสรี ที่เป็นวตัถปุระสงค์
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(3) ในกรณีที่มกีำรเปล่ียนแปลงตน้ทนุกำรผลิตออ้ย ตน้ทนุกำรผลิต

น ำ้ตำลทรำย ค่ำจดักำรจ ำหน่ำย หรือผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและ

น ำ้ตำลทรำย ใหส้ ำนกังำนค ำนวณรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย ภำยใน

รำชอำณำจกัรตำม (1) และออกประกำศก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

ทรำยภำยในรำชอำณำจกัรใหม ่

ส ำคญัของ WTO 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง 

ราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจ าฤดูการ

ผลิตปี 2562/2563 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยประกำศรำคำจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร ประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 

โดยไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิม่ไว ้ 

(1) น ำ้ตำลทรำยขำว รำคำกิโลกรมัละ 17.25 บำท  

(2) น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ รำคำกิโลกรมัละ 18.25 บำท  

ถ้าคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายใช้

มาตรการทีเ่ป็นการแทรกแซงราคาหรือ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยังคงเป็นการ

อุดหนุน ดเูรื่องที่ 1 ของพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เพรำะเป็นกำรท่ี

รฐัเขำ้มำแทรกแซงเรื่องรำยได ้และ รำคำ ของ

ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย คือไม่ปล่อยใหเ้ป็นไป

ตำมกลไกตลำดอย่ำงแทจ้รงิ ตำมหลกักำรคำ้

เสรี ที่เป็นวตัถปุระสงคส์ ำคญัของ WTO 

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงือ่นไขการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 

 

- ก่อนเริ่มตน้ฤดกูำรผลิต ใหส้ ำนกังำนน ำประมำณกำรของปรมิำณ

น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยขัน้ตน้

และผลตอบแทนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย น ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ของแต่

ละโรงงำนของฤดกูำรผลิตนัน้ มำจดัท ำบญัชีประมำณกำรกำรจ ำหน่ำย

น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเฉล่ียเป็นรำยเดือนใหแ้ต่ละโรงงำน

และแจง้ใหท้กุโรงงำนทรำบ 

- ในกรณีที่ยงัไม่มีประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยใน

เมื่อพิจำรณำเนือ้หำของระเบยีบนี ้ผูเ้ขียนเห็น

ว่ำ เป็นกำรใชอ้  ำนำจของรฐัในกำรจดัสรรกำร

ผลิตและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยใน

รำชอำณำจกัร ซึ่งในทำ้ยที่สดุอำจส่งผลต่อ

รำคำขำยที่สงูขึน้ของน ำ้ตำลทรำย

ภำยในประเทศได ้หำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยใน

ประเทศมีนอ้ยกวำ่ควำมตอ้งกำร 
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รำชอำณำจกัรที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำร

ผลิตและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ของแต่ละโรงงำน ให้

ส ำนกังำนน ำประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยใน

รำชอำณำจกัรที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยขัน้ตน้ และผลตอบแทนกำร

ผลิตและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ของแต่ละโรงงำนในฤดกูำร

ผลิตที่ผ่ำนมำมำจดัท ำบญัชีประมำณกำรกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย

ภำยในรำชอำณำจกัรเฉล่ียเป็นรำยเดือนใหแ้ต่ละโรงงำนและแจง้ใหท้กุ

โรงงำนทรำบ และเมื่อมีประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยใน

รำชอำณำจกัรที่ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำร

ผลิตและกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ของแต่ละโรงงำนตำมวรรค

หน่ึงแลว้ ใหส้ ำนกังำนปรบัปรุงบญัชีประมำณกำรกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

ทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเฉล่ียเป็นรำยเดือนใหแ้ต่ละโรงงำนและแจง้

ใหท้กุโรงงำนทรำบ และใหใ้ชบ้งัคบั ในวนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 

- โรงงำนท่ีขำยไดเ้กินกวำ่บญัชีท่ีไดร้บัจดัสรรบวกสิทธ์ิท่ีไดจ้ำกโรงงำน

อื่น จะตอ้งส่งเงินเขำ้กองทนุตำมส่วนต่ำงรำคำประกำศของไทยกบั

รำคำลอนดอนบวกไทยพรีเมี่ยม 

- เมื่อสิน้ฤดกูำรผลิต ให ้สอน. ปรบัปรุงบญัชีกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย

ภำยในประเทศ แลว้ใหก้องทนุน ำเงินท่ีเก็บไดจ้ำกโรงงำนท่ีขำยเกนิจำก

ที่ไดร้บัจดัสรรไปเฉล่ียคืนใหโ้รงงำนท่ีขำยนอ้ยกว่ำที่ไดร้บัจดัสรร 

(ผูเ้ขียนน าเนือ้หามาน าเสนอเฉพาะส่วนทีเ่ป็นหลกัการเท่านัน้) 

แต่ในเรื่องนีก้็ยงัมใิชก่ำรอดุหนนุตำมขอ้

กล่ำวหำของบรำซิลเพรำะยงัไม่ไดส่้งผลเป็น

กำรชว่ยเหลือผูป้ระกอบกำรตำมควำมหมำย

ของกำรอดุหนนุตำม AOA และ SCM เพียงแต่

เมื่อมกีำรน ำส่วนต่ำงใด ๆ ที่เป็นผลจำกกำร

จดัสรรนีเ้ขำ้ไปเป็นกองทนุ แลว้หน่วยงำนของ

รฐัน ำเงินจำกกองทนุนีไ้ปช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบกำร กรณีนีก้็อำจจะพจิำรณำไดว้่ำ 

เป็นกำรอดุหนนุ 

อย่ำงไรกต็ำม เรื่องกำรจดัสรรฯ ในลกัษณะนี้

อำจเขำ้ขำ่ย Cartel และแม ้WTO จะมิไดม้ี

บทบญัญัติใดที่ก ำหนดกฎเกณฑเ์รื่องกำร

จดัสรรฯ ในลกัษณะนีไ้วอ้ยำ่งแจง้ชดัก็ตำม 

(WTO ยงัไมม่ีกฎเกณฑเ์รื่อง Competition 

Policy) แต่กรณีก็อำจตอ้งถกูพิจำรณำในเรื่อง

กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้กเ็ป็นได ้

 
3. การวิเคราะหก์ฎหมายไทยกับหลักกฎหมายของ WTO ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจำรณำหลกักฎหมำย
ของ WTO ในเรื่องกำรอดุหนุนภำยในประเทศและกำรอดุหนุนกำรส่งออกตำมที่บรำซิลกล่ำวอำ้ง และตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งของไทยนัน้ ผูเ้ขียนวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
3.1 มาตรการของไทยที่ เข้าข่ายเป็นการอุดหนุน ผู้เขียนจะพิจำรณำเป็น 2 กรณี คือ ตำม
พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 และตำมอนบุญัญัติปี 2561 
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3.1.1 ประเด็นส าคัญตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 ที่น่าจะถือว่า
เข้าข่ายการอุดหนุน มีดงันี ้

(1) คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย มขีำ้รำชกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกรฐัมนตรีว่ำกำรของ
กระทรวงที่เก่ียวข้องคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน กระทรวงพำณิชย์สองคนและกระทรวง
อุตสำหกรรมสองคนเป็นกรรมกำร รวมทัง้ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยเกำ้คนและผูแ้ทนโรงงำนเจ็ดคนเพื่อท ำหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้แมก้ำรวินิจฉัยชีข้ำดโดยมติของที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก (กรรมกำรคนหนึ่ง
ใหม้ีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้ำด) ซึ่งผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยและผูแ้ทนโรงงำนจะมีจ ำนวนมำกกว่ำก็ตำม (ภำครฐั 5 คนชำวไร่ออ้ย
และโรงงำนน ำ้ตำล 12 คน) แต่ก็ไม่สำมำรถปฏิเสธไดว้่ำ กลไกของกฎหมำยฉบบันีจ้  ำเป็นตอ้งขับเคลื่อน
ดว้ยกลไกของภำครฐั ดงันัน้ แมจ้ะมีจ ำนวนคนที่เป็นกรรมกำรนอ้ยกว่ำ แต่ก็คงมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใน
เรื่องต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชดุนีเ้ป็นอย่ำงมำก นอกจำกนัน้ กำรเสนอและกำรถอดถอน
ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยและผูแ้ทนโรงงำนซึ่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ นีใ้หเ้ป็นไปตำมระเบียบที่รฐัมนตรี
ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี ก็เป็นกรณีที่ภำครฐัเขำ้มำมีส่วนในกำรก ำหนดว่ำใครบำ้งที่จะ
เป็นผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยและผูแ้ทนโรงงำน193 (ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2 ประกอบ) 

(2) หน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ก็ถือว่ำเป็นกำรเขำ้มำแทรกแซงกลไก
รำคำในลกัษณะที่เป็นกำรพยงุรำคำ ไม่ว่ำจะเป็นอ ำนำจหนำ้ที่ในกำร 

(ก) ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรอ้อยหรือน ้ำตำลทรำยส่วนที่ผลิตเกินจำกปริมำณที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(ข) ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรกับโรงงำนที่ผลิตน ำ้ตำลทรำยไม่ครบตำมปริมำณที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(ค) ก ำหนดระเบียบว่ำดว้ยกำรผลิต กำรบรรจุ กำรเก็บรกัษำ สถำนที่เก็บรกัษำ กำรส ำรวจ กำรขน
ยำ้ย กำรสง่มอบน ำ้ตำลทรำย และผลพลอยได ้

(ง) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่ อใช้บริโภคใน
รำชอำณำจกัร และก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยดงักลำ่ว  

 
193 โดยกลไกนีก้็ปรำกฏในคณะกรรมกำรที่มีกำรแต่งตัง้ตำมอนุบัญญัติเช่นกัน คือ คณะกรรมกำรบริหำร (ภำครฐั 3 คน 

ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล 7 คน) คณะกรรมกำรอ้อย (ภำครัฐ 4 คน ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล 10 คน) 
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์สองคน ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวง
อุตสำหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชำวไร่อ้อยหกคน และผู้แทนโรงงำนส่ีคน เป็น กรรมกำร คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย 
(ภำครฐั 5 คน ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำล 10 คน) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน (ภำครฐั 6 คน ชำวไร่อ้อยและ
โรงงำนน ำ้ตำล 6 คน) 
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เรือ่งนีเ้ป็น (18) ซึ่งมีกฎหมายอนบุญัญตัิปี 2561 ออกมายกเวน้อ านาจหนา้ทีน่ีเ้ป็นการชั่วคราว 2 
ฤดูการผลิต แต่ปัจจุบนัไดม้ีการออกกฎหมายอนุบญัญัติขึน้มาในปี 2562 เพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
ในการก าหนดราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร และมีการก าหนดราคาน ้าตาลทราย
ภายในราชอาณาจกัร ประจ าฤดูการผลติปี 2562/2563) 

(จ) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเก่ียวกับกำรอนุญำตให้ส่งออกน ้ำตำลทรำย โดย
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขดงักล่ำวตอ้งไม่มีลกัษณะท ำใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูส้่งออกแต่เพียงผู้
เดียว 

(ฉ) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรค ำนวณตน้ทนุในกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ช) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระ

รำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงตน้ทุนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและกองทุนที่มีอยู่
ดว้ย 

(ซ) ก ำหนดอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและโรงงำน โดยค ำนึงถึงรำยไดท้ี่ไดจ้ำก
กำรขำยน ำ้ตำลทรำยและผลพลอยไดท้ัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำล
ทรำย 

(ฌ) ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมกำรผลิตอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ทรำย กำร
จ ำหน่ำย กำรน ำเขำ้และกำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำย 

และกำรที่กฎหมำยระบวุ่ำ กำรก ำหนดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวขำ้งตน้ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
คณะรฐัมนตรี และกำรก ำหนดตำม (ค) ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกรฐัมนตรี และใหป้ระกำศในรำชกิจจำ
นเุบกษำ ยิ่งแสดงใหเ้ห็นถึงกำรใชก้ลไกของรฐัในกำรพยงุรำคำกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

(ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2 ประกอบ) 
(3) กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย มีวตัถปุระสงคท์ี่ส  ำคญัที่เก่ียวกบักรณีพิพำทคือ 
(ก) สง่เสรมิกำรผลิต กำรใชแ้ละกำรจ ำหน่ำยออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ข) รกัษำเสถียรภำพของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เพื่อผลประโยชนข์องชำวไร่ออ้ยและ

โรงงำน และเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
(ค) รกัษำเสถียรภำพของรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้ริโภคในประเทศเพื่อผลประโยชนข์องผูบ้รโิภค 
กำรรกัษำเสถียรภำพของอตุสำหกรรมหรือของรำคำน ำ้ตำลทรำยถือเป็นกำรที่รฐัเขำ้มำแทรกแซง

เรื่องรำยได ้และ รำคำ ของออ้ยและน ำ้ตำลทรำย คือ ไม่ปล่อยใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำดอย่ำงแทจ้ริง ตำม
หลกักำรคำ้เสรี ที่เป็นวตัถปุระสงคส์  ำคญัของ WTO จึงเขำ้ข่ำยกำรอดุหนนุตำมควำมหมำยของ WTO 
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3.1.2 การอุดหนุนที่มีการปรับเปล่ียนตามกฎหมายอนุบัญญัติ ปี 2561 ที่น่าจะถือว่าเข้า
ข่ายการอุดหนุน แมร้ฐับำลจะมีกำรออกอนุบญัญัติมำ 2 ครัง้คือ ในปี 2561 และ ปี 2562 บทบญัญัติที่
แกไ้ขปรบัปรุงดงักลำ่วก็ยงัมีลกัษณะกำรอดุหนนุ ดงันี ้
 

3.1.2.1 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 ที่เป็นกำรออกมำเพื่อปรบัปรุง
แกไ้ขกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหเ้ป็นสำกลและสอดคลอ้งกบัพนัธกรณี
ระหว่ำงประเทศ โดยยกเวน้กำรใชบ้งัคับ (18) ของมำตรำ 17 แห่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
พ.ศ. 2527 เป็นกำรชั่ วครำวเฉพำะในส่วนของกำรก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้บริโภคใน
รำชอำณำจักรตั้งแต่ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ซึ่งมำตรำ 17 (18) เป็นเรื่อง
อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในเรื่องกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเพื่อใช้บริโภคในรำชอำณำจักร และก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยดังกล่ำว 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยทั้งระบบสำมำรถ
บรรลุผลส ำเร็จเพื่อสรำ้งควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชำวไร่อ้อย และโรงงำนน ้ำตำลทรำย อันจะเป็น
ประโยชนต่์อระบบเศรษฐกิจทัง้ภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรมของประเทศ 

แมจ้ะยกเวน้กำรใชม้ำตรำ 17 (18) ที่มีลกัษณะกำรก ำหนดรำคำโดยใหผู้บ้รโิภคเป็นผูอ้ดุหนนุรำคำ 
หรือที่เรียกกนัว่ำ Consumer Subsidy ไปแลว้ก็ตำม แต่ภำครฐัก็กลบัมำเป็นผูแ้ทรกแซงรำคำตำมที่ปรำกฏ
ในบทบญัญัติอีกฉบบัคือ ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการ
รายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ที่ระบุใหค้ณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล

ทรายก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำ
ออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย และอตัรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและโรงงำนตัง้แต่ฤดกูำร
ผลิตปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562 ไว ้

นอกจำกนัน้ ในปี 2562 ก็มีกำรออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การ
จัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562 ที่ระบวุ่ำ 

(ก) ใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยประมาณการรายได้และการค านวณรายได้สุทธิ

ของกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย  
(ข) ในการก าหนดราคาน ้าตาลทราย ก ำหนดให้บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จ ำกัด แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรม ผูแ้ทนบรษิัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ผูแ้ทนชำวไร่
ออ้ย และผูแ้ทนโรงงำน เป็นกรรมกำร  
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(ค) การก าหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน  โดย ใหช้ำวไร่
ออ้ยไดร้บัผลตอบแทนรอ้ยละเจ็ดสิบของรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่
คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด  และ ให้โรงงำนได้รับผลตอบแทนร้อยละสำมสิบของรำคำอ้อยและ
ผลตอบแทนกำรผลิต และจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่คณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนด 

และเมื่อมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ตำมประกำศปี 2562 ข้ำงต้น ก็มีกำรออก ประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการก าหนดราคาจ าหน่าย
น ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 และ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย เร่ือง ราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจ าฤดูการผลิตปี 
2562/2563 

โดยประกำศปี 2562 ทัง้หมดที่น ำเสนอขำ้งตน้ คือกำรที่ท ำใหร้ะบบกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย
กลับไปอยู่ในระบบเดิมคือ กำรใช้กลไกกำรก ำหนดรำคำ กำรอุดหนุนโดยผู้บริโภค ที่น ำไปสู่ควำมมี
ประสิทธิภำพของกำรแบ่งปันผลประโยชนร์ะหว่ำงชำวไร่ออ้ย และโรงงำนน ำ้ตำล ซึ่งลว้นแต่เขำ้ข่ำยกำร
อดุหนนุของ WTO ที่เป็นประเด็นส ำคญัซึ่งบรำซิลน ำเรื่องยื่นต่อ WTO 

 
3.1.2.2 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการรายได้ 

การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ที่เป็นกำรแกไ้ขเรื่องรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยดว้ย กล่ำวคือ แต่เดิมตำมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 ไดร้ะบุที่มำของกองทุนฯ 
ซึ่งประกอบดว้ยเงินหลำยประกำร194 แต่ที่จะเขำ้ข่ำยเป็นกำรอดุหนนุตำมขอ้กลำ่วหำของบรำซิลคือ 

(ก) เงินกูโ้ดยอนมุติัของคณะรฐัมนตรี 
(ข) เงินอดุหนนุจำกรฐับำล 
แต่ประกำศฉบับนี ้ระบุว่ำ รำยไดป้ระกำรหนึ่งของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย คือ เงินที่

ได้รบัจำกกองทุน เว้นแต่เงินกองทุนตำมมำตรำ 27 (6) หรือ (7) ซึ่งหมำยถึง (6) เงินกู้โดยอนุมัติของ
คณะรฐัมนตรี และ (7) เงินอุดหนุนจำกรฐับำล ดังนัน้ เมื่อประกำศฯ ก ำหนดไม่ใหใ้ชเ้งินกู้โดยอนุมัติของ
คณะรฐัมนตรี และเงินอดุหนุนจำกรฐับำล มำเป็นรำยไดข้องอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ก็เท่ำกับ
เป็นกำรตดักำรช่วยเหลือของรฐับำลเพื่อมิใหเ้ขำ้ข่ำยกำรอดุหนนุ “เฉพาะในเรือ่งนี”้  

อย่ำงไรก็ตำม แมร้ฐับำลไทยจะออกกฎหมำยอนุบญัญัติออกมำเพื่อแกไ้ขมิใหก้ำรด ำเนินกำรของ
รฐัมีลักษณะตำมขอ้กล่ำวหำของบรำซิลในส่วนที่เป็นกำรกล่ำวหำไทยใชม้ำตรกำรที่ขัดต่อ WTO ก็ตำม 
(คือไม่มีกำรน ำเงินที่รฐัมีส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้มำในกองทนุฯ หรือกำรยกเลิกกลไกกำรอดุหนุนโดยผูบ้ริโภค) แต่

 
194 มำตรำ 27 
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เมื่อพิจำรณำแล้วจะพบว่ำ กฎหมำยอนุบัญญัติดังกล่ำวก็ไม่อำจหลีกเลี่ยง “กำรอุดหนุน” โดยรฐัไปได้
เพรำะว่ำ ในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำงๆ ยังคงมี “ผูแ้ทนจำกหน่วยรำชกำรต่ำงๆ” เขำ้ไปเป็น
กรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกฎหมำยซึ่งรวมทัง้กำรด ำเนินกำรที่มีลกัษณะเป็น
กำร “ประกนัรำยได”้ หรือ “พยุงรำคำ” ใหแ้ก่ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลดว้ยกำรก ำหนดรำยได ้รำยจ่ำย 
และกำรจดัสรรเงินเขำ้กองทนุ (ดขูอ้ 1.1 ประกอบ) 

นอกจำกนั้น ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเร่ือง การจัดท าประมาณการ
รายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน ้าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ยงัมีบทบญัญัติอ่ืนที่เขำ้ข่ำยกำรอดุหนุนตำม 
WTO ดว้ย (เพราะภาครฐัก็ยงัคงเขา้ไปแทรกแซงดา้นรายได ้และ ดา้นราคา โดยไม่ปล่อยใหเ้ป็นไปตาม
กลไกตลาดอย่างแทจ้ริง ตามหลกัการคา้เสรี ทีเ่ป็นวตัถุประสงค์ส าคญัของ WTO จึงเขา้ข่ายการอุดหนุน
ตามความหมายของ WTO) ดงันี ้

(1) กำรที่คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
เก่ียวกับกำรจัดท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย และ
อตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและโรงงำนตัง้แต่ฤดกูำรผลิตปี 2560/2561 ถึงปี 2561/2562 
ดงัต่อไปนี ้

(ก) กำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 
(ข) กำรก ำหนดรำยไดข้องอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ค) กำรก ำหนดรำยจ่ำยของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ง) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และรำคำน ำ้ตำล

ทรำยภำยในรำชอำณำจักรที่ใช้ในกำรค ำนวณรำยได้ ซึ่งก ำหนดให้บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย จ ำกัด 
แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำยประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผูแ้ทนบริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกัด 
ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทนโรงงำน เป็นกรรมกำร 

(จ) กำรประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกัด ซึ่งระบุให้
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำยจัดท ำประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัท ออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย จ ำกัด เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำยไดข้องอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ และก ำหนดรำคำ
น ำ้ตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรีเมียมน ำ้ตำลทรำยไทยตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนดเพื่อก ำหนดรำคำที่ ใช้ในกำรค ำนวณรำยได้ของรำคำน ้ำตำลทรำยภำยใน
รำชอำณำจกัรขัน้ตน้และขัน้สดุทำ้ย 

(ฉ) กำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ไดร้บัมอบจำกโรงงำน  
(ช) กำรก ำหนดอตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน  
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(ซ) ให้คณะกรรมกำรบริหำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำอ้อยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 

(ฌ) กำรช ำระรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 
(ญ) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้และขั้นสดุทำ้ย

ซึ่งระบใุหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
1) เมื่อแบ่งรำยไดข้องฝ่ำยชำวไร่ออ้ยและฝ่ำยโรงงำนตำมสดัส่วนกำรแบ่งปันผลประโยชนแ์ลว้ ให้

โรงงำนช ำระรำคำออ้ยขัน้ตน้ใหแ้ก่ชำวไร่ออ้ยตำมรำคำออ้ยขัน้ตน้ที่คณะกรรมกำรก ำหนด และใหถื้อว่ำ
โรงงำนไดร้บัช ำระผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้แลว้ 

2) ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ยนัน้ ใหถื้อว่ำโรงงำนไดร้บัไวแ้ลว้ เมื่อ
ไดม้ีประกำศรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 

(ฎ) กรณีรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยสูง
กว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ ใหโ้รงงำนช ำระค่ำออ้ยเพิ่ม
ใหแ้ก่ชำวไร่ออ้ยจนครบตำมรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยภำยในสิบหำ้วันนับแต่วนัประกำศรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ย
และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 
 (2) กำรก ำหนดหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ย และ คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย เก่ียวกบั 

(ก) กำรจัดท ำบัญชีจัดสรรปริมำณน ้ำตำลทรำยขั้นต้นที่ก ำหนดให้แต่ละโรงงำนผลิต รวมถึง
ก ำหนดปรมิำณน ำ้ตำลทรำยส ำรอง  

(ข) กำรจดัท ำบญัชีจดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำย ครัง้ที่ 2 
(ค) กำรจดัท ำบญัชีจดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย 
(ง) กำรจดัท ำบญัชีจดัสรรปรมิำณน ำ้ตำลทรำยใหแ้ก่โรงงำนต่ำง ๆ ในแต่ละฤดกูำรผลิต 
ดงันัน้ จึงเห็นไดว้่ำ แมจ้ะมีกำรออกอนุบญัญัติมำเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้งให้

เป็นสำกลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  แล้วก็ตำม แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมอนุ
บญัญัติยังอยู่ในกรอบของค ำว่ำ “อุดหนุน” ตำมควำมหมำยของ AOA ภำยใต ้WTO คือเป็น “การใหก้าร
สนบัสนุนดา้นรายไดห้รือดา้นราคา ไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มเพื่อเพิ่มการส่งออก
สนิคา้ใด” 

นอกจำกนัน้ แมร้ฐัอำจจะอำ้งว่ำ รฐัไม่ไดใ้หค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่เอกชน ดงันัน้ จึงไม่ควร
เขำ้ข่ำยกำรอุดหนุน แต่ในเรื่องนีม้ีตัวอย่ำงที่เทียบเคียงไดว้่ำ กรณีนีก้็ยังถือว่ำเป็นกำรอุดหนุน กล่ำวคือ
กฎเกณฑใ์น SCM ก ำหนดหำ้มรฐัใชม้ำตรกำรรูปแบบหนึ่งที่แมร้ฐัจะไม่ไดใ้หค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ใดๆ แก่เอกชน เพียงแต่ออกมำตรกำรที่เป็นกำรช่วยเหลือเอกชนในลักษณะที่เป็นการบังคับใช้ชิ้นส่วน
ภายในประเทศหรือ LCR (Local Content Requirement) [ซึ่งบำงครัง้มีผูเ้รียกกำรอดุหนนุชนิดนีว้่ำ กำร
ใหใ้ชส้ินคำ้ที่ผลิตในประเทศมำกกว่ำสินคำ้น ำเขำ้ (Import Substitution Subsidy)] ซึ่งหมำยถึงกำรที่รฐั
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ก ำหนดใหใ้ชส้ินคำ้ที่ผลิตในประเทศมำกกว่ำสินคำ้น ำเขำ้ โดยกำรบงัคบัใหใ้ชส้ินคำ้ที่ผลิตภำยในประเทศ
อำจเป็นเงื่อนไขทั้งหมดหรือบำงส่วนของมำตรกำรนั้นก็ได ้มำตรกำรเช่นนี ้SCM หำ้มกระท ำและถือเป็น
กำรอดุหนุนที่หำ้มกระท ำ เพรำะกำรที่รฐัก ำหนดใหใ้ชช้ิน้สว่นภำยในประเทศจะมีผลโดยออ้มต่อกำรน ำเขำ้
สินคำ้ชนิดเดียวกนันัน้จึงอำจถือไดว้่ำเป็นกำรสรำ้งขอ้จ ำกดัต่อกำรน ำเขำ้ (ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 
2 ประกอบ) 

 
3.2 หลักกฎหมาย WTO เร่ืองการอุดหนุนภายในประเทศกับกฎหมายไทยที่เข้าข่ายเป็นการ
อุดหนุน  

กำรอุดหนุนภำยในประเทศภำยใต้ AOA มี 3 ประเภทคือ Green Box, Blue Box และ Amber 
Box ซึ่งกำรพิจำรณำว่ำมำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศของไทยจะมีควำมสอดคลอ้งกับ AOA หรือไม่ 
อย่ำงไร ตอ้งพิจำรณำจำกกฎเกณฑข์องกำรอดุหนนุภำยในประเทศแต่ละประเภท ดงันี ้

(1) Green Box คือกำรอดุหนนุประเภทต่ำงๆ ที่ระบอุยู่ใน Annex II ของ AOA ซึ่งสำระส ำคญัก็คือ 
เงินที่น ำมำใช้ในกำรอุดหนุนนี ้ต้องมำจำกเงินของรัฐ มิใช่มำจำกผู้บริโภค (must be funded out of 
government revenue, rather than charges to consumers)195 ซึ่งแต่เดิมกลไกของพระรำชบญัญัติออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 จะมีลกัษณะเป็นกำรอดุหนนุโดยผูบ้ริโภค แต่เมื่อมีค าส่ังหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เร่ือง การแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน ้าตาลทรายทั้งระบบ ซึ่งยกเวน้กำรใชบ้งัคบั (18) ของมำตรำ 17 แห่งพระรำชบญัญัติออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 เป็นกำรชั่วครำว เฉพำะในส่วนของกำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใช้
บริโภคในรำชอำณำจักรตั้งแต่ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ก็เท่ำกับเป็นกำร
ยกเลิกกำรอดุหนุนโดยผูบ้รโิภคหรือ Consumer Subsidy ไป ซึ่งท ำใหก้ำรพิจำรณำว่ำ มำตรกำรปัจจุบนัที่
ไทยใชอ้ยู่จะอยู่ในขอบข่ำย Green Box หรือไม่ สำมำรถพิจำรณำต่อไปได ้แต่ก็ยังอำจจะมีประเด็นที่ยัง

 
195 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; 
และ AOA%20Subsidy%20-%20WTO%20Analysis/wtr06-2f_e.pdf 
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ตอ้งพิจำรณำต่อว่ำ หำกหลังเสร็จสิน้ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 แล้ว ภำครฐัจะหันกลับใช้กลไกเดิมอีก
หรือไม่ เพรำะหำกใชแ้บบเดิมคือกำรอดุหนนุโดยผูบ้ริโภค ก็ไม่ตอ้งมำพิจำรณำเรื่อง Green Box 

เมื่อพิจำรณำมำตรกำรของไทยในเรื่องออ้ยและน ำ้ตำลทรำยที่ใชใ้นปัจจุบนั ประกอบกบักฎเกณฑ์
ของ WTO ในเรื่องกำรอุดหนุนแบบ Green Box ผูเ้ขียนเห็นว่ำ กำรที่มำตรกำรของไทยจะอยู่ในขอบข่ำย 
Green Box หรือไม่อย่ำงไร ตอ้งพิจำรณำจำกบทบญัญัติของ AOA196 ซึ่งระบุว่ำ ประเทศสมำชิกสำมำรถใช้
กำรอดุหนุนประเภทนีไ้ดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั และไม่ตอ้งลดลง แต่ตอ้งไม่มีผลเป็นกำรบิดเบือนต่อกำรคำ้หรือ
ต่อกำรผลิต หรือหำกจะมีผลกระทบก็ตอ้งนอ้ยที่สดุและตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไข ดงันี ้

(ก) กำรใหก้ำรอุดหนุนจะตอ้งเป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นโปรแกรมของรฐับำลซึ่งใหแ้ก่สำธำรณะเป็น
กำรทั่วไป (Publicly-funded government programmes) รวมทัง้กำรลดหย่อนหรือไม่เรียกเก็บรำยไดข้อง
รฐัที่ปกติผูผ้ลิตสินคำ้เกษตรพงึตอ้งช ำระ (เช่น กำรยกเวน้ภำษี) แต่ไม่รวมกำรอดุหนุนที่กระท ำโดยผูบ้ริโภค 
(transfers from consumers: เช่น กำรตัง้รำคำที่ขำยใหผู้บ้รโิภคในประเทศสงู) 

(ข) กำรอุดหนุนนั้นจะต้องไม่มีผลเป็นกำรประกันหรือพยุงรำคำให้แก่ผู ้ผลิต  (เพรำะ price 
support: กำรประกนัรำคำถือเป็นกำรบิดเบือนทำงกำรคำ้) 

เหตุที่ AOA ก ำหนดใหก้ำรใหก้ำรอุดหนุนประเภทนีต้อ้งมำจำกโปรแกรมของรฐับำลซึ่งใชเ้งินของ
รฐั และใหแ้ก่สำธำรณะเป็นกำรทั่วไป ก็เพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรที่มีควำมโปร่งใสมำกกว่ำ
กำรด ำเนินกำรโดยเอกชน นอกจำกนัน้ กำรที่ AOA ก ำหนดยกเวน้ไม่รวมกำรประกนัรำคำไวใ้นกำรอดุหนุน
แบบ Green Box ก็เนื่องมำจำกควำมเป็นจริงที่ยอมรบักันทั่วไปแลว้ว่ำ การประกันราคาคือรูปแบบหนึ่ง
ของการอดุหนนุทีม่ีผลเป็นการบิดเบือนทางการคา้มากทีส่ดุ 

เมื่อพิจำรณำจำกบทบญัญัติของ AOA ที่น ำเสนอขำ้งตน้ ผูเ้ขียนมีควำมเห็นว่ำ กลไกของกฎหมาย
ไทยในปัจจุบนัยงัคงมีลกัษณะเป็นการประกนัหรือพยุงราคาใหแ้ก่ผูผ้ลิต เพรำะรฐัเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย กำรจัดท ำประมำณกำรรำยไดจ้ำก

 
196 จะตอ้งมีไม่มีผลเป็นกำรบิดเบือนทำงกำรคำ้หรือบิดเบือนทำงกำรคำ้นอ้ยที่สดุ, 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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กำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้ และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
ขัน้ตน้ กำรค ำนวณรำยไดสุ้ทธิที่ไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย กำรก ำหนดรำคำออ้ยขั้นสุดท้ำยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย ตำมกลไกที่ปรำกฏในอนุบญัญัติที่ออกมำในปี 
2561 และ ปี 2562 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งผูแ้ทนของหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครฐัเขำ้ไปเป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องขำ้งตน้ ดังนัน้ มำตรกำรของไทยจึงมิใช่มำตรกำร
แบบ Green Box (ยกเวน้กรณีที่ไทยจะอำ้งว่ำ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรคงคลังสินคำ้เกษตรเพื่อ
วตัถุประสงคด์ำ้นควำมมั่นคงดำ้นอำหำร กรณีนีก้็อำจจะเป็นกำรอดุหนุนแบบ Green Box: แต่ผูเ้ขียนเห็น
ว่ำไม่น่ำจะเขำ้ข่ำย) 

(2) Blue Box กำรอดุหนุนประเภทนีเ้ป็นกำรอดุหนุนที่ไม่ตอ้งน ำไปค ำนวณเพื่อลดกำรอดุหนุนลง 
(Current Total AMS) และสำมำรถใช้ได้ต่อไปคือ กำรจ่ำยเงินโดยตรง (Direct payments) ภำยใต้
โครงกำรจ ำกดักำรผลิต (production-limiting programmes) โดยกำรจ่ำยเงินนัน้ตอ้งเป็นไปตำมเนือ้ที่และ
ผลผลิตต่อหน่วยที่ก ำหนดไวแ้ลว้ (fixed area and yields) และจ่ำยไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 85 ของระดบักำรผลิต
ที่ใชเ้ป็นฐำน (base level of production) หรือไม่เกินรอ้ยละ 85 ของกำรจ่ำยเงินส ำหรบักำรผลิตปศุสตัว ์
(livestock payments) ที่จ่ำยตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไวแ้ลว้ (fixed number of head) [มำตรำ 6.5 (a)] 

เมื่อพิจำรณำมำตรกำรอดุหนุนภำยในประเทศส ำหรบัออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยก็พบว่ำ ไม่ใช่
กำรอดุหนุนประเภทนีซ้ึ่งเป็นการอดุหนนุทีป่ระเทศสมาชิกน ามาใชไ้ดต้ราบเท่าทีก่ารใชม้าตรการนัน้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวข้อง AOA แต่อย่ำงใด เพรำะมิใช่กำรจ่ำยเงินโดยตรงภำยใตโ้ครงกำรจ ำกัดกำร
ผลิต 

(3) Amber Box หำกกำรอุดหนุนของไทยไม่เขำ้ข่ำยทั้ง Green Box และ Blue Box ก็ตอ้งถือว่ำ
กำรอุดหนุนของไทยเป็นแบบ Amber Box ซึ่งปัจจุบันไทยมีข้อผูกพันที่ จะอุดหนุนสินค้ำเกษตร
ภำยในประเทศในส่วนที่ถือเป็นกำรบิดเบือนตลำดภำยในประเทศคือรำยกำรใน Amber Box ส  ำหรบัสินคำ้
เกษตรทัง้หมด (AMS) รวมกนัไดไ้ม่เกินปีละ 19,028 ลำ้นบำท197 ดังนัน้ กำรอุดหนุนในส่วนที่มีจ ำนวนเงิน
เกินกว่ำ ปีละ 19,028 ลำ้นจึงเป็นกำรอุดหนุนที่ขัดต่อ WTO โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจ ำนวนเงิน ปีละ 19,028 
ลำ้นนั้นคือกำรรวมกำรอุดหนุนส ำหรบั “สินคำ้เกษตรทั้งหมด” มิใช่เฉพำะออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเท่ำนั้น 
มำตรกำรอดุหนนุของไทยจึงน่ำจะขดัต่อ WTO (เป็นไปตำมขอ้กลำ่วหำของบรำซิลที่ระบวุ่ำ ไทยกระท ำกำร
ที่ขัดต่อมาตรา 3.2 และมาตรา 6.3 ของ AOA) ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะถูกมาตรการตอบโตท้ี่อยู่ในรูป CVD 
หรือการตอบโตต้ามกระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามมาตรา 7 ของ SCM ได ้(ดูขอ้ 3 ของบทที ่2) 
 
 

 
197 https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/schedule_e/tha.pdf 
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3.3 หลักกฎหมาย WTO เร่ืองการอุดหนุนการส่งออกกับกฎหมายไทยทีเ่ข้าข่ายเป็นการอุดหนุน  
ปัจจุบันนี ้(2565) ประเทศที่สำมำรถใชก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกสินค้ำเกษตรตำมที่ได้แจง้ไวก้ับ 

WTO มี 25 ประเทศ โดยประเทศที่ไม่ได้ระบุกำรอุดหนุนกำรส่งออกไว้ในตำรำงข้อผูกพันของตนก็ไม่
สำมำรถจะใชก้ำรอุดหนุนกำรส่งออกกับสินคำ้เกษตรได ้ซึ่งประเทศที่แจง้กำรอุดหนุนกำรส่งออกสินคำ้
เกษตรไวม้ีดงันี ้(ตวัเลขในวงเล็บคือ ปรมิำณสินคำ้เกษตรที่ระบไุวใ้นตำรำงขอ้ผกูพนั) 

 

ตารางที ่3.1 ประเทศที่แจ้งการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และ ปริมาณสินค้าทีแ่จ้งไว้ 

Australia (5) 
Brazil (16) 
Bulgaria (44) 
Canada (11) 
Colombia (18) 
Cyprus (9) 
Czech Rep (16) 
EU (20) 
Hungary (16) 

Iceland (2) 
Indonesia (1) 
Israel (6) 
Mexico (5) 
New Zealand (1) 
Norway (11) 
Panama (1) 
Poland (17) 

Romania (13) 
Slovak Rep (17) 
S Africa (62) 
Switzerland- 
Liechtenstein (5) 
Turkey (44) 
United States (13) 
Uruguay (3) 
Venezuela (72) 

ทีม่า: 198 Secretariat background paper “Export subsidies” TN/AG/S/8. 
 

เมื่อพิจำรณำตำรำงข้ำงต้นจะพบว่ำ ประเทศไทยไม่ได้แจ้งต่อ WTO เก่ียวกับกำรอุดหนุนกำร
ส่งออกสินคำ้เกษตรของตนไว ้ดังนัน้ ประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้มาตรการอุดหนุนการส่งออกต่อ
สินค้าเกษตรของตนได้ (เป็นไปตำมขอ้กล่ำวหำของบรำซิลที่ระบุว่ำ ไทยกระท ำกำรที่ขัดต่อมำตรำ 3.3 
และมำตรำ 8 ของ AOA แต่ส ำหรบัขอ้กล่ำวหำตำมมำตรำ 9.1 นั้น ในเมื่อประเทศไทยไม่สำมำรถใชก้ำร
อดุหนนุกำรสง่ออกได ้ก็จะไม่มีกำรอดุหนนุกำรสง่ออกใดที่จะตอ้งลดลงเช่นกนั) 

ดังนั้น มำตรกำรต่ำงๆ ที่ส่งผลท ำใหไ้ทยสำมำรถส่งออกน ำ้ตำลทรำยในรำคำที่ต  ่ำกว่ำควำมเป็น
จริงหรือไม่เป็นไปตำมกลไกกำรตลำด จึงเขำ้ข่ำยกำรอดุหนุนกำรส่งออก ซึ่งเป็นมำตรกำรที่ไทยไม่สำมำรถ
ใชไ้ด ้ยกเวน้จะเป็นมำตรกำรท่ีเขำ้ข่ำยเป็นขอ้ยกเวน้ในเรื่องนี ้(ดบูทท่ี 4) 
 

 
198 WTO (2016a) 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ag/S8.doc
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4. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. .... กับประเด็นที่ยังเป็นการอุดหนุนตามหลัก
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องของ WTO 

ในเรื่องนี ้มีขอ้มูลเก่ียวกับ ร่ำงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. ....อยู่ 3 ระยะคือ (1) 
รำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. .... ของกระทรวงอตุสำหกรรมที่น ำมำท ำประชำพิจำรณเ์มื่อ 
8 กุมภำพันธ์ 2561 (2) ร่ำงที่มีบนัทึกลงวนัที่ 18 สิงหำคม 2563 ที่ใหเ้สนอร่ำงนีต่้อสภำผูแ้ทนรำษฎรเป็น
เรื่องด่วน ซึ่งมีรำยละเอียดที่ต่ำงไปจำกร่ำงแรกในบำงประเด็น (3) ร่ำง พระรำชบัญญัติ ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผ่ำนวำระแรกของสภำผูแ้ทนรำษฎรไปเมื่อวนัพธุที่ 15 มิถุนำยน 2565 โดยใน
ระหว่ำงนีอ้ยู่ในขัน้ตอนกำรเสนอให้วฒุิสภำพิจำรณำ ดังนัน้ ผูเ้ขียนจึงใชร้่ำงฉบบัล่ำสุดนีใ้นกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นมำตรกำรอุดหนุนกับหลักกฎหมำยที่เก่ียวข้องของ WTO โดยร่ำงฯ ฉบับนี ้จะเป็นกำรแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในหลำยประเด็น ซึ่งผูเ้ขียนจะน ำเฉพำะประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรศกึษำนีม้ำวิเครำะห ์ดงันี ้

 
4.1 การก าหนดให้ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอาจน าไปสู่การถูก

กล่าวหาว่าเป็นการอุดหนุนได้ หากมีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานใช้

มาตรการในการแทรกแซงราคาหรือให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทราย 

มำตรำ 5 ของรำ่งฯ ระบวุ่ำ 

“ใหย้กกเลิกควำมในมำตรำ 6 และมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

และใหใ้ชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 

มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ถือว่าบรรดากรรมการ  

อนกุรรมการและคณะท างานตามพระราชบญัญตัินี ้และลูกจา้งทีจ่า้งโดยใชเ้งินกองทนุเป็นเจ าหน าที่ของ

รฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าดว้ย

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครฐัมีมติว่า กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานตามพระราชบัญญัตินี ้

หรือลูกจา้งตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ดทจุริตหรือประพฤตมิิชอบ ใหร้ฐัมนตรีผูส้ ั่งแต่งตัง้ส าหรบักรณีของกรรมการที่

รฐัมนตรีแต่งตัง้ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมส าหรบักรณีอืน่ สั่งใหผู้น้ ัน้พน้จากต าแหน่ง และ

ในกรณีการกระท าของผูน้ัน้เป็นความผิดอาญาดว้ย ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐัด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน าที่
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ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าดว้ย

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต แลว้แต่กรณี” 

ดังนั้น มำตรกำรใดๆ ที่กรรมกำร อนุกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมร่ำงฯ นีใ้ชแ้ลว้มีผลต่อกำรไป

แทรกแซงรำคำหรือใหค้วำมช่วยเหลือแก่ชำวไร่ออ้ยหรือโรงงำนน ำ้ตำลทรำย ก็อำจพิจำรณำไดว้่ำเป็นกำร

ใชม้ำตรกำรของรฐั อย่ำงไรก็ตำม ดงัที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ว่ำ กำรอดุหนุนมิใช่กำรกระท ำที่ “ตอ้งหำ้ม” ภำยใต ้

WTO เพียงแต่เมื่อมีกำรใชม้ำตรกำรแลว้ ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบก็มีสิทธิในกำรด ำเนินกำรทัง้ในกำรใช้

มำตรกำรตอบโตห้รือ CVD หรือน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทแลว้แต่ว่ำจะเป็นกำรอุดหนุนใน

ลกัษณะใดดงัที่ไดน้ ำเสนอแลว้ในบทที่ 3 

4.2 การแก้ไขมาตรา 17 (18) อาจยังคงเป็นการอุดหนุนได้ หากผู้ใช้มาตรการที่แทรกแซงราคา

หรือให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทรายคือ คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล

ทรายมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ (ตามการตีความของ WTO) 

 กำรแกไ้ขปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย จนมีกำรจดัท ำร่ำงฯ ฉบบันีข้ึน้มำ สำเหตุ

หนึ่งของกำรแกไ้ขปรบัปรุงก็คือ กำรที่บรำซิลยื่นเรื่องต่อ WTO กล่ำวหำว่ำประเทศไทยใหก้ำรอุดหนุนต่อ

กำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย โดยบรำซิลเสนอใหไ้ทยแกไ้ขเนือ้หำในมำตรำ 17 (18) ซึ่งเดิมระบไุวด้งันี ้

“มาตรา 17  คณะกรรมการมีหนา้ทีด่งัต่อไปนี ้

(18) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคใน

ราชอาณาจกัร และก าหนดราคาขายน า้ตาลทรายดงักล่าว” 

เนื่องจำกบรำซิลเห็นว่ำ กำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลทรำย ตำมถอ้ยค ำในมำตรำ 17 (18) คือกำร

อุดหนุนโดยผูบ้ริโภค หรือ Consumer Subsidy ซึ่งเขำ้ข่ำยกำรอุดหนุนแบบ Amber Box ที่ถึงแมป้ระเทศ

ไทยจะกระท ำได ้แต่เมื่อรวมกับกำรอดุหนุนสินคำ้เกษตรประเภทอ่ืนแลว้ก็น่ำจะเกินวงเงินในแต่ละปีที่ไทย

ใหก้ำรอดุหนนุต่อสินคำ้เกษตรคือ 19,028 ลำ้นบำทต่อปี 

โดยรำ่งฯ ไดแ้กไ้ขดงันี ้

มาตรา 10 ใหย้กเลิกความใน (18) ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติออ้ยและน ้าตาลทราย 

พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี ้แทน  

“(18) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคใน

ราชอาณาจกัร” 
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เมื่อพิจำรณำแลว้จะพบว่ำรำ่งฯ ไดต้ดัค ำว่ำ “และก าหนดราคาขายน ้าตาลทรายดงักล่าว” ออกไป 

ซึ่งถือว่ำเป็นไปตำมที่บรำซิลรอ้งขอมำ 

ในประเด็นนี ้ผู ้เขียนเห็นว่ำ แม้จะมีกำรด ำเนินกำรตำมที่บรำซิลรอ้งขอแล้ว แต่ยังมีเนือ้หำใน

มำตรำนีท้ี่อำจจะไม่สอดคลอ้งกบั WTO กล่ำวคือ ยงัมีมำตรำ 9 ที่ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร

อ้อยและน ้ำตำลทรำยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกภำครฐัที่มีอ  ำนำจหน้ำที่ตำม (22) และ (23)  ที่อำจ

พิจำรณำไดว้่ำกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ที่นีเ้ป็นกำรแทรกแซงรำคำ (ซึ่งไม่มีกำรแกไ้ขในรำ่งฯ) ซึ่งระบไุวด้งันี  ้

“มาตรา 9   ให้มี คณ ะกรรมการคณ ะหนึ่ ง เรียกว่ า  “คณ ะกรรมการอ้อยและน ้ าต าล

ทราย” ประกอบดว้ยผูซ้ึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตัง้จากขา้ราชการในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผูซ้ึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตัง้จากขา้ราชการในกระทรวงพาณิชย์

สองคน ผูซ้ึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตัง้จากขา้ราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน 

ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยเกา้คนและผูแ้ทนโรงงานเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

(22) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้ กำรก ำหนดและกำร
ช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงตน้ทนุกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและกองทนุที่
มีอยู่ดว้ย 

(23) ก ำหนดอตัรำสว่นของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน โดยค ำนึงถึงรำยไดท้ี่ไดจ้ำก
กำรขำยน ำ้ตำลทรำยและผลพลอยไดท้ัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำล
ทรำย” 

และเมื่อพิจำรณำประกอบกบัร่ำงฯ ที่มีกำรแกไ้ขวรรคสี่ของมำตรำ 17 ที่ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรฯ ก็ก ำหนดให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่ง เป็นเอกสำรหลักในกำรแจ้งประกำศ 
กฎหมำย และค ำสั่งทำงรำชกำรใหป้ระชำชนทรำบอย่ำงเป็นทำงกำรโดยมีส ำนักพิมพค์ณะรฐัมนตรีและ
รำชกิจจำนุเบกษำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่ ก็ยิ่งยืนยัน
ควำมสมัพันธ์ของกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรกับควำมเป็นหน่วยงำนของรัฐตำมนัยของ WTO 
โดยรำ่งฯ ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมไวด้งันี ้

“มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  ของมาตรา 17  แห่ ง

พระราชบญัญตัอิอ้ยและ.น า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

“การก าหนดตาม (1) (14) (15) (19) (20) (25) (28) และ (30) ตอ้งไดร้ับ ความเห็นชอบจาก

คณะรฐัมนตรี  

การก าหนดตาม (2) (4) (9) (10) (12) (13) (16) (17) (18) (21) (22) (23) (24) และ (26) ตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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การก าหนดตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) และ (30) ใหป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา” 

โดยฐำนกฎหมำยที่ผู ้เขียนใช้ในกำรพิจำรณำเรื่องนี ้คือ  กำรพิจำรณำว่ำคณะกรรมกำรเป็น

หน่วยงำนของรัฐหรือไม่ จะไม่พิจำรณำจำกที่มำและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรเท่ำนั้น แต่จะ

พิจำรณำว่ำ กำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรดว้ยว่ำ เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกรฐั

หรือไม่ ซึ่งเป็นหนำ้ที่ที่มีอ  ำนำจหรือดลุยพินิจ ในกำรก ำหนด จ ำกดั ก ำกบัดแูล ควบคมุกำรด ำเนินกำรใดๆ  

ของเอกชน (ดขูอ้ (4) ของขอ้ 2.2.2 ในบทที่ 2 ประกอบ) 

  

4.3 การแก้ไขวัตถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายอาจยังเข้าข่ายการ

อุดหนุนได้ หากคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ (ตามการตีความของ WTO) น า

เงนิไปใช้ในการแทรกแซงราคาหรือให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทราย 

รำ่งฯ ไดม้ีกำรแกไ้ขวตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยไวด้งันี  ้

“มาตรา 15 ใหย้กเลิกความในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัิออ้ยและ

น า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

“มาตรา 23 ใหจ้ดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึ่งเรียกว่า “กองทนุออ้ยและน า้ตาลทราย” มีฐานะเป็นนิติ

บคุคล และใหม้ีส านกังานอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล โดยมีวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

(1) สนบัสนนุ ส่งเสริม ศึกษา วจิัย และพฒันา อตุสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อย่างยั่งยนื  

(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของ ชาวไร่ออ้ย 

โรงงาน และผูบ้ริโภค เพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  

(3) กระท าการอืน่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ  

มาตรา 24 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร

กองทุน” ประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัหนึ่งคน ผูแ้ทน

กระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแ้ทนส านกังบประมาณหนึ่งคน ผูแ้ทน

ธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน ผู ้แทนชาวไร่อ้อยสี่คน ผู ้แทนโรงงานสี่คนและผู ้ทรงคุณวุฒิ  ที่

คณะกรรมการเสนอหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
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ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการและ  รองประธาน

กรรมการต าแหน่งละหนึ่งคน ใหผู้อ้  านวยการส านกังานกองทนุออ้ยและน ้าตาลทราย เป็นเลขานกุารคณะ

กรรมการบริหารกองทนุ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรืออนกุรรมการในคณะกรรมการ อืน่ใดซึ่ง

ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตันิี ้ 

ใหน้ ามาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มาใชบ้ังคบัโดย

อนโุลม” 

 เมื่อพิจำรณำแลว้ ผูเ้ขียนมีควำมเห็นดงันี ้

(1) ขอ้ (2) ของมำตรำ 23 ตำมรำ่งฯ หำกเป็นกำรรกัษำเสถียรภำพดำ้นรำคำ (Price Stabilization) 

อำจมีควำมเป็นไปไดท้ี่จะเขำ้ข่ำยเป็นกำรอุดหนุนภำยในประเทศประเภท Amber Box ที่ประเทศไทยมี

พันธกรณีที่จะใช้จ่ำยเงินในเรื่องนี ้ไม่เกินปีละ 190 ,28 ล้ำนบำท เหตุที่ผู ้เขียนเห็นว่ำ เป็นกำรอุดหนุน

ภำยในประเทศประเภท Amber Box เพรำะเมื่อพิจำรณำค ำจ ำกัดควำมของ Green Box หรือ Blue Box 

ของกำรอดุหนุนภำยในประเทศของ AOA แลว้ พบว่ำไม่มีเรื่องกำรรกัษำเสถียรภำพดำ้นรำคำจึงท ำใหเ้รื่อง

นีต้กอยู่ในประเภท Amber Box 

(2) องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำรกองทุน ก็อยู่ในขอบข่ำยควำมเป็นหน่วยงำนของรฐัตำม

ควำมหมำยของ WTO (ดขูอ้ 4.2 ในบทนีแ้ละขอ้ (4) ของขอ้ 2.2.2 ในบทที่ 2 ประกอบ) 

 

4.4 การแก้ไขที่มาของกองทุนตามมาตรา 27 ก็ยังอาจเข้าข่ายการอุดหนุนได้  หากมีการน า

เงินกองทุนไปใช้โดยหน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็นการอุดหนุนผู้ประกอบการ แม้เงินกองทุน

จะมาจากภาคเอกชนก็ตาม 

มำตรำ 27 เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่บรำซิลตอ้งกำรใหแ้กไ้ขโดยใหน้ ำเรื่อง “เงินอุดหนุนจำกรฐับำล” 

ออกจำกมำตรำ 27 ซึ่งรำ่งฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ ดงันี ้

“มำตรำ 17 ใหย้กเลิกควำมในมำตรำ 27 และมำตรำ 28 แห่งพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำย พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วำมต่อไปนีแ้ทน  

“มำตรำ 27 กองทนุประกอบดว้ย  

(1) ค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรบรหิำรจดักำรอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย  

(2) ค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรวิจยัและพฒันำอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย  
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(3) เบีย้ปรบัตำมมำตรำ 17 (25)  

(4) เงินที่ไดร้บัตำมมำตรำ 57  

(5) ดอกผลของกองทนุ  

(6) เงินกู ้ 

(7) เงินและทรพัยส์ินที่ไดร้บัมำเพื่อคุม้ครองและพฒันำดำ้นสิ่งแวดลอ้ม  

(8) เงินและทรพัยส์ินที่ไดร้บัจำกกำรด ำเนินงำนของกองทุน  

(9) เงินและทรพัยส์ินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทนุ” 

แมจ้ะมีกำรน ำเงินอุดหนุนจำกรฐับำลออกไปจำกกฎหมำย แต่ผูเ้ขียนเห็นว่ำ แมเ้งินต่ำงๆ ที่เป็น

กองทุนจะไม่ไดม้ำจำกรฐับำลแลว้ก็ตำม แต่หำกมีกำรน ำเงินจำกกองทนุไปใชใ้นลกัษณะที่เป็นกำรอดุหนุน

ผูป้ระกอบกำร ก็อำจมีควำมเป็นไปไดว้่ำ จะเขำ้ข่ำยกำรอดุหนนุซึ่งพิจำรณำไดจ้ำกควำมหมำยกำรอดุหนุน

ไดโ้ดยพิจำรณำจำกพืน้ฐำนกฎหมำย 2 ประกำร ดงันี ้

 

4.4.1 แม้เงินที่น ามาใช้ในการอุดหนุนจะไม่ได้มาจากรัฐ ก็อาจถือได้ว่าเป็นการอุดหนุน 

หากเป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ 

กรณีนีพ้ิจำรณำไดจ้ำกค ำตัดสินขององคก์รอุทธรณ์ในคดี  Canada — Measures Affecting the 

Importation of Milk and the Exportation of Dairy Products199 ซึ่งระบุว่ำ กำรใหค้วำมช่วยเหลือโดยรฐั

ไม่จ ำเป็นที่จะตอ้งเป็นเงินที่มำจำกบญัชีของรฐั แมร้ฐัจะไม่ไดจ้่ำยเงินของรฐัในกำรอดุหนุน แต่เมื่อรฐัมีสว่น

ส ำคัญอย่ำงเพียงพอในกำรช่วยเหลือนั้นโดยเอกชนเป็นผูจ้่ำยเงินจำกกองทุนของเอกชนเอง ก็ตอ้งถือว่ำ

เป็นกำรอดุหนนุ 

 

 
199 Appellate Body Report, Canada – Dairy (Article 21.5 – New Zealand and US II), para. 133. 

In Canada – Dairy (Article 21.5 – New Zealand and US II) the Appellate Body considered the 

meaning of "financed by government action" in light of the ordinary meaning of the word "financing" but, on the 

other hand, the fact that Article 9.1(c) expressly states that "payments" need not involve "a charge on the 

public account". It found as follows: "Accordingly, even if government does not fund the payments itself, it 

must play a sufficiently important part in the process by which a private party funds 'payments', 
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4.4.2 หากคณะกรรมการที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐส่ังให้เอกชนด าเนินการใดๆ  

เพ่ือให้ประโยชนแ์ก่เอกชนก็ต้องถือว่าเป็นการอุดหนุน 

กรณีนีพ้ิจำรณำจำกควำมตกลง SCM ที่ระบุควำมหมำยของกำรอดุหนุน200 ไวว้่ำคือกำรที่รฐัหรือ

องคก์รของรฐัใหป้ระโยชนอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้201 

(1.1) ใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ซึ่งหมำยควำมรวมถึง 

(ก) กำรกระท ำใดๆ ที่ในที่สดุจะท ำใหไ้ดร้บัเงินทนุ (Funds) หรือท ำใหห้นีส้ินลดลงหรือหมดไป 
(ข) กำรลดหย่อนหรือไม่เรียกเก็บรำยไดข้องรฐัที่โดยปกติแลว้ ธุรกิจจะตอ้งช ำระ  
(ค) ซือ้สินคำ้ ใหท้รพัยส์ิน หรือใหบ้รกิำรอ่ืนใดนอกจำกสำธำรณูปโภคทั่วไป 
(ง) ใหเ้งินแก่กลไกจดัหำเงินทุน หรือมอบหมำย หรือสั่งใหเ้อกชนด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำม 

(ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งโดยปกติเป็นเงินที่มอบใหแ้ก่รฐั และกำรปฏิบัติเช่นนั้นต่ำงจำกกำรปฏิบัติของรฐัโดย
ปกติ 

 
200 SCM: Article 1: Definition of a Subsidy: 1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be 

deemed to exist if: 

(a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a 

Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where: 

(i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), 

potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees); 

(ii) government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such 

as tax credits); 

(iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods; 

(iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to 

carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in 

the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments; 

Or (a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994; 

And (b) a benefit is thereby conferred. 

1.2 A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the 

provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2. 
201 ค ำแปลอำ้งอิงมำจำกมำตรำ 63 ของพระรำชบญัญัติกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสินคำ้จำก

ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2522 
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หรือ 
(1.2) ใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นรำยไดห้รือดำ้นรำคำ ไม่ว่ำในรูปแบบใดทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อเพิ่ม
กำรสง่ออกสินคำ้ใด หรือลดกำรน ำเขำ้สินคำ้ใด 
และมีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรกระท ำตำม (1.1) หรือ (1.2)  
อย่ำงไรก็ตำม กำรใหส้ินคำ้สง่ออกไดร้บักำรยกเวน้หรือลดหย่อนภำษีอำกรประเภทที่เรียกเก็บจำก

สินคำ้ชนิดเดียวกนัที่ใชเ้พื่อกำรบรโิภคภำยในประเทศหรือกำรคืนภำษีอำกรดงักล่ำวในจ ำนวนไม่เกินภำระ
ภำษีอำกรท่ีเกิดขึน้ จะไม่ถอืว่าเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ202 

ประกำรส ำคัญ เมื่อพิจำรณำจำกควำมตกลงฯ นีจ้ะพบว่ำมีกำรใช้ค ำว่ำ “government or any 
public body within the territory of a Member” จึงท ำใหเ้ป็นที่เขำ้ใจไดว้่ำ มำตรกำรของรฐับำลที่ใหค้วำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจะรวมถงึมาตรการของรฐัในระดบัทอ้งถิ่น (sub-national governments) และองคก์ร
ต่างๆ ของรฐัทีร่ฐัมีอ านาจในการควบคมุ (such public bodies as state-owned companies) ดว้ย 

ดงันัน้ ผูเ้ขียนจึงเห็นว่ำ หำกพิจำรณำว่ำ คณะกรรมกำรเป็นหน่วยงำนของรฐั (องคก์รของรฐั : ตำม
กำรตีควำมของ WTO) แลว้ไปด ำเนินกำรในลักษณะตำมที่ควำมตกลง SCM ก ำหนดไว ้กำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วก็อำจเขำ้ข่ำยกำรอดุหนุนได ้
 

4.5 แม้คณะกรรมการน ้าตาลทรายจะมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบแต่อาจยังเป็นหน่วยงานของ

รัฐได้ (ตามการตีความของ WTO) และหากคณะกรรมการฯใช้มาตรการในการแทรกแซงราคา

หรือให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทราย ก็อาจเข้าข่ายเป็นการอุดหนุน 

รำ่งฯ ไดม้ีกำรแกไ้ข 

“มาตรา 20 ใหย้กเลิกความในมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

“มาตรา 41 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการน ้าตาลทราย” 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์สองคน ผูแ้ทนกระทรวง

อตุสาหกรรมสองคน ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ยหา้คน และผูแ้ทนโรงงานหา้คน เป็นกรรมการ  

 
202 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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ใหค้ณะกรรมการน ้าตาลทรายเลือกกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

และเลขานกุารต าแหนง่ละหนึ่งคน  

ใหน้ ามาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มาใชบ้ังคบัโดย

อนโุลม”  

ควำมเห็นของผู้เขียนในเรื่องนี ้ เป็นไปตำมเหตุผลเดียวกับข้อ  4.2 คือ กำรพิจำรณำว่ำ

คณะกรรมกำรเป็นหน่วยงำนของรฐัหรือไม่ จะไม่พิจำรณำจำกที่มำและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร

เท่ำนั้น แต่จะพิจำรณำว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดว้ยว่ำ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ไดร้บั

มอบหมำยจำกรฐัหรือไม่ ซึ่งเป็นหนำ้ที่ที่มีอ  ำนำจหรือดุลยพินิจ ในกำรก ำหนด จ ำกดั ก ำกับดูแล ควบคุม

กำรด ำเนินกำรใดๆ  ของเอกชน (ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ของบทที่ 2 ประกอบ) 

 

4.6 การแก้ไขวรรคสามของมาตรา 49 มาตรา 56 และมาตรา 57 ก็อาจยังเข้าข่ายเป็นการอุดหนุน 

แม้เป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ (ตามการตีความของ 

WTO) คือ คณะกรรมการบริหาร 

ประเด็นหนึ่งที่เป็นสำเหตทุ ำใหบ้รำซิลมำยื่นเรื่องต่อ WTO คือ บทบญัญัติตำมมำตรำ 56 เรื่องกำร

ชดเชยกรณีรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ ซึ่งบรำซิลตอ้งกำรใหไ้ทยแก้ไขมำตรำนีเ้พื่อมิให้

เป็นกำรอดุหนนุ 

รำ่งฯ ไดแ้กไ้ขมำตรำต่ำงๆ ที่ผูเ้ขียนเห็นว่ำ แมแ้กไ้ขแลว้ก็อำจจะยงัเป็นกำรอดุหนนุได ้ดงันี  ้

(1) มำตรำ 22 ใหย้กเลิกควำมในวรรคสำมของมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำย พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วำมต่อไปนีแ้ทน  

“รำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ

แปดสิบ แต่ไม่เกินรอ้ยละเกำ้สิบหำ้ของประมำณกำรรำยไดท้ี่ค  ำนวณได ้โดยใหค้ ำนึงถึงตน้ทุนกำรผลิตออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย ประกอบดว้ย” 

(2) มำตรำ 23 ใหย้กเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมาตรา 56 แห่งพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำย พ.ศ. 2527 และใหใ้ชค้วำมต่อไปนี ้แทน  

“มาตรา 56 ในกรณีที่รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้

สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้  ใหก้องทุนน ำเงิน
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ตำมมำตรำ 27 (1) (2) และ (4) มำจ่ำยชดเชยใหแ้ก่โรงงำนเท่ำกับส่วนต่ำงดังกล่ำว  ตำมหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด”  

(3) มำตรำ 24 ใหย้กเลิกควำมในมำตรำ 57 แห่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

และใหใ้ชค้วำมต่อไปนีแ้ทน  

“มำตรำ 57 ในกรณีที่รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้

สดุทำ้ยสงูกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้  ใหโ้รงงำนน ำส่ง

เงินเขำ้กองทนุจำกรำยไดส้ทุธิตำมมำตรำ 54 ตำมอตัรำและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด  

เมื่อโรงงำนน ำส่งเงินเขำ้กองทุนตำมวรรคหนึ่งแลว้ หำกมีเงินเหลือที่โรงงำนจะตอ้งช ำระค่ำออ้ย

เพิ่มให้แก่ชำวไร่ออ้ยตำมมำตรำ 56 วรรคสอง ใหโ้รงงำนจ่ำยให้กับชำวไร่ออ้ยโดยค ำนึงถึงกำรจ่ำยเงิน

ใหแ้ก่ผูป้ลกูออ้ยโดยตรง ซึ่งหวัหนำ้กลุม่ชำวไรอ่อ้ยตอ้งแจง้ชื่อชำวไรอ่อ้ยตำมจ ำนวนไร่ และจ ำนวนตนัออ้ย

ต่อโรงงำน” 

 สาเหตุทีผู่้เขียนเหน็ว่าอาจจะยังเข้าข่ายการอุดหนุนก็เพราะเหตุผล ดังนี ้
(1) มาตรา 49 วรรคแรกระบุว่ำ “ก่อนเริ่มฤดกูำรผลิตน ำ้ตำลทรำย ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรจดัท ำ

ประมำณกำรรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อก ำหนดรำคำออ้ยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้” 

ดังนั้น คณะกรรมกำรบริหำรจึงเป็นผู้ก ำหนด “รำคำอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้” และมำตรำ 20 ระบุใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยแต่งตัง้กรรมกำร
คณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำร” ประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณห์นึ่งคน ผูแ้ทน
กระทรวงพำณิชยห์นึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรมหนึ่งคน ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ยหำ้คน ผูแ้ทนโรงงำนสี่คน 
และผูท้รงคณุวฒุิหนึ่งคน เป็นกรรมกำร  

ดว้ยเหตนุี ้คณะกรรมกำรบริหำรจึงมีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรฐัตำมที่ผูเ้ขียนไดว้ิเครำะหไ์วใ้นขอ้ 

(4) ของขอ้ 2.2.2 ในบทที่ 2 และเมื่อหน่วยงำนของรฐัเป็นผูก้  ำหนดรำคำฯ โดยมิไดป้ล่อยใหเ้ป็นไปตำม

กลไกตลำดก็อำจถือไดว้่ำเป็นกำรอุดหนุน แมจ้ะพิจำรณำในเชิงเศรษฐศำสตรไ์ดว้่ำ กรณีนีเ้ป็นเรื่องกำร

รกัษำเสถียรภำพของรำคำ (Price Stabilization) มิใช่กำรแทรกแซงรำคำหรือรำยได ้ก็ตำม แต่ก็ตอ้งถือว่ำ

มิไดป้ลอ่ยใหร้ำคำเป็นไปตำมกลไกตลำดซึ่งเป็นวตัถปุระสงคห์ลกัของ WTO จึงถือเป็นกำรอดุหนนุประเภท

หนึ่ง ประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำต่อก็คือ จะจัดใหอ้ยู่ในประเภทใด ผูเ้ขียนเห็นว่ำ อำจมีควำมเป็นไปไดท้ี่จะเขำ้

ข่ำยเป็นกำรอดุหนนุภำยในประเทศประเภท Amber Box ที่ประเทศไทยมีพนัธกรณีที่จะใชจ้่ำยเงินในเรื่องนี ้

ไม่เกินปีละ 190,28 ลำ้นบำท เหตุที่ผูเ้ขียนเห็นว่ำ เป็นกำรอุดหนุนภำยในประเทศประเภท Amber Box 
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เพรำะเมื่อพิจำรณำค ำจ ำกัดควำมของ Green Box หรือ Blue Box ของกำรอุดหนุนภำยในประเทศของ 

AOA แลว้ พบว่ำไม่มีเรื่องกำรรกัษำเสถียรภำพดำ้นรำคำจึงท ำใหเ้รื่องนีต้กอยู่ในประเภท Amber Box 

(2)  มาตรา 56 กรณีนีก้็เช่นกัน ผูเ้ขียนเห็นว่ำยังเป็นกำรอุดหนุนอยู่เพรำะมิได้ปล่อยรำคำให้

เป็นไปตำมกลไกตลำด เพรำะมีกำรจ่ำยชดเชยให้แก่โรงงำน และแม้จะถือว่ำ “ในกรณีที่ราคาออ้ยขั้น

สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต ่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ

ผลตอบแทนการผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทรายขัน้ตน้ ใหก้องทนุน าเงนิตามมาตรา 27 (1) (2) และ (4) มา

จ่ายชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว”  เป็นกำรรักษำเสถียรภำพของรำคำ ผู้เขียนก็ยังมี

ควำมเห็นตำมขอ้ (1) ที่ผ่ำนมำ 

(3) มาตรา 57 ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินใหก้บัชำวไร่ออ้ยก็เช่นกนั ผูเ้ขียนเห็นว่ำ ยงัคงเป็นกำรอดุหนุน 

แมจ้ะถือว่ำ “ในกรณีทีร่าคาออ้ยขัน้สดุทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขัน้สดุทา้ย

สูงกว่าราคาออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายขัน้ตน้ ใหโ้รงงานน าส่งเงินเขา้

กองทนุจากรายไดส้ทุธิตามมาตรา 54 ตามอตัราและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด เมือ่โรงงาน

น าส่งเงินเขา้กองทนุตามวรรคหนึ่งแลว้ หากมีเงินเหลือที่โรงงานจะตอ้งช าระค่าออ้ยเพิ่มใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ย

ตามมาตรา 56 วรรคสอง ใหโ้รงงานจ่ายใหก้บัชาวไร่ออ้ยโดยค านึงถึงการจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูป้ลูกออ้ยโดยตรง 

ซึ่งหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยตอ้งแจ้งชื่อชาวไร่ออ้ยตามจ านวนไร่ และจ านวนตนัออ้ยต่อโรงงาน” เป็นกำร

รกัษำเสถียรภำพของรำคำ ผูเ้ขียนก็ยงัมีควำมเห็นเช่นเดียวกบัขอ้ (1) ที่ผ่ำนมำ 

 
5.  ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. .... กับการอนุญาตน าเข้า 

มำตรำ 47 เรื่องกำรน ำเข้ำน ้ำตำลทรำยเป็นอีกประเด็นที่บรำซิลต้องกำรให้ไทยแก้ไข  โดย

บทบญัญัติเดิมระบวุ่ำ  

“มาตรา 47 หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเขา้น ้าตาลทราย เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการ และตอ้ง

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด” 

รำ่งฯ ไดแ้กไ้ขเป็นดงันี ้

มำตรำ 21 ใหย้กเลิกควำมในมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 

และใหใ้ชค้วำมต่อไปนีแ้ทน  

“มาตรา 47 ผูใ้ดจะน าเขา้น ้าตาลทรายตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ และตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก าหนด”  
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กรณีนี ้ผูเ้ขียนเห็นว่ำ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวไม่ไดส้ง่ผลเป็นการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์เดิมแต่

อย่างใด เพรำะกฎหมำยเดิมก็ยงัใหน้ ำเขำ้ได ้หำกไดร้บัอนญุำตจำกคณะกรรมกำร เพียงแต่กำรปรบัเปลี่ยน

เช่นนี ้ จะท ำให้ถ้อยค ำมีควำมเคร่งครดัน้อยลงเท่ำนั้น เพรำะกำรขึน้ประโยคว่ำ “ห้ำม” จะส่งผลให้มี

ควำมรูส้กึว่ำเป็นกำรกระท ำที่เขม้งวดมำกกว่ำกำรอนุญำต 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีกำรน ำระบบใบอนุญำตมำใช ้หลกักฎหมำยของ WTO ที่ตอ้งน ำมำพิจำรณำ
ประกอบก็คือ ควำมตกลงว่ำดว้ยกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้ (Agreement on Import Licensing 
Procedures) ซึ่งระบุหลกัเกณฑใ์นเรื่องนีไ้วว้่ำ กระบวนกำรในกำรออกใบอนุญำตจะตอ้งไม่สรำ้งอปุสรรค
ต่อกำรคำ้ และใหค้ ำนิยำมกำรออกใบอนุญำตแบบอัตโนมัติไวว้่ำ คือ การออกใบอนุญาตที่ใบอนุญาตจะ
ไดร้บัการอนุมตัิ (Approval) ในทุกกรณี (In all cases) ตราบเท่าที่มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ใน
วรรค 2 (a) แลว้ (ดรูำยละเอียดที่จะน ำเสนอต่อไป)203 และกำรบริหำรใบอนุญำตน ำเขำ้จะตอ้งไม่เป็นไปใน
ลักษณะที่เป็นกำรจ ำกัดกำรน ำเขำ้204 และจะถือว่ำ กำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้เป็นแบบไม่อัตโนมัติและ
เป็นไปในลกัษณะที่เป็นกำรจ ำกดักำรน ำเขำ้ ยกเวน้จะปรำกฏขอ้เท็จจรงิว่ำ205 

 
203 Agreement on Import Licensing Procedures: Article 2: Automatic Import Licensing (4) 

(footnote original) 4 Those import licensing procedures requiring a security which have no restrictive effects 
on imports are to be considered as falling within the scope of paragraphs 1 and 2. 
1. Automatic import licensing is defined as import licensing where approval of the application is granted in all 
cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a). 

204 Agreement on Import Licensing Procedures: Article 2: Automatic Import Licensing 
2. The following provisions(5), in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1 and paragraph 1 of 
this Article, shall apply to automatic import licensing procedures: 
(footnote original) 5 A developing country Member, other than a developing country Member which was a 
Party to the Agreement on Import Licensing Procedures done on 12 April 1979, which has specific 
difficulties with the requirements of subparagraphs (a)(ii) and (a)(iii) may, upon notification to the 
Committee, delay the application of these subparagraphs by not more than two years from the date of entry 
into force of the WTO Agreement for such Member. 
(a) automatic licensing procedures shall not be administered in such a manner as to have restricting effects 
on imports subject to automatic licensing. Automatic licensing procedures shall be deemed to have trade-
restricting effects unless, inter alia: 
(i) any person, firm or institution which fulfils the legal requirements of the importing Member for engaging in 
import operations involving products subject to automatic licensing is equally eligible to apply for and to 
obtain import licences; 
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 ก. เมื่อบุคคล องคก์รหรือสถำบนัใดๆ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ (ตำมที่กฎหมำยของประเทศผู้
น ำเขำ้ก ำหนดไวใ้นเรื่องกำรไดม้ำซึ่งใบอนุญำตน ำเขำ้แบบอัตโนมัติ) ไดอ้ย่ำงครบถว้น บุคคล องคก์รหรือ
สถำบนันัน้จะมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรยื่นค ำรอ้งและกำรไดม้ำซึ่งใบอนญุำต 
 ข. กำรยื่นค ำรอ้งเพื่อขอใบอนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรในวันท ำกำร (Working days) ใดๆ ก็ได้
ก่อนที่จะมีกำรน ำสินคำ้นัน้ผ่ำนพิธีกำรศลุกำกร 
 ค. เมื่อมีกำรยื่นค ำรอ้งที่เหมำะสมและครบถว้นสมบูรณเ์พื่อขอใบอนุญำต ค ำรอ้งนัน้จะไดร้บักำร
อนมุติัทนัทีที่ไดร้บั เท่ำที่จะเป็นไปไดใ้นกำรบรหิำรใบอนญุำตนัน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 10 วนัท ำกำร 

มำตรำ 1 วรรค 1 ของควำมตกลงว่ำดว้ยกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้ของ WTO ระบุว่ำ กำร
ออกใบอนุญำตน ำเขำ้หมำยถึง กำรใช้กระบวนกำรทำงฝ่ำยบริหำร (Administrative procedures) เพื่อ
บริหำรจดักำรกำรน ำเขำ้ดว้ยกำรก ำหนดใหม้ีกำรยื่นค ำรอ้งหรือเอกสำรอ่ืนใด (ยกเวน้ เอกสำรที่ตอ้งยื่นเพื่อ
พิธีกำรทำงศลุกำกร) ต่อองคก์รฝ่ำยบริหำรที่เก่ียวขอ้ง ก่อนที่จะมีกำรน ำสินคำ้เขำ้มำยงัอำณำเขตศลุกำกร
ของประเทศสมำชิกผู้น ำเข้ำ และเมื่อพิจำรณำควำมตกลงว่ำด้วยกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำ 
สำมำรถสรุปหลักเกณฑ์ (กระบวนกำรในกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้ 2 วิธีคือ แบบอัตโนมัติและแบบไม่
อตัโนมัติ มีทัง้หลกัเกณฑท์ี่แตกต่ำงกันและมีหลกัเกณฑท์ี่ใชร้่วมกันดว้ย) ในกำรปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ควำมตกลงฯ นีไ้ด ้ดงันี ้206 
 (1) หลักท่ัวไป (หลักที่ใช้ ร่วมกันทั้งใบอนุญาตแบบอัตโนมัติและแบบไม่อัตโนมัติ) 
กระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้คือ กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร (administrative procedures) 
กำรน ำเขำ้ที่ก ำหนดใหม้ีกำรยื่นค ำขอหรือเอกสำรใดๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหก้ระท ำกำรก่อนที่จะมีกำรน ำเขำ้ 
โดย 

 (1.1) จะตอ้งมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้ใหแ้ก่รฐับำลต่ำงๆ 
และผูค้ำ้ทัง้หลำย ในลกัษณะที่จะท ำใหบุ้คคลเหล่ำนีส้ำมำรถเขำ้ใจถึงกระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้

 

(ii) applications for licences may be submitted on any working day prior to the customs clearance of the 
goods; 
(iii) applications for licences when submitted in appropriate and complete form are approved immediately on 
receipt, to the extent administratively feasible, but within a maximum of 10 working days; 

205 Ibid, 
206 Bhagirath Lal Das, The World Trade Organization: A Guide to the Framework for International 

Trade, Zed Books Ltd., London and New York, 1999, p.293-297 แ ล ะ  Mitsuo Matsushita, Thomas J. 
Schoenbaum & Petros C. Mavroidis, The World Trade Organization: Law, Practice and Policy, The Oxford 
International Law Library, 2003, p.128-129 และ  Peter Van den Bossche, The Law and Policy of The World 

Trade Organization: Text, cases and Materials, Cambridge University Press, 2005, p.455-457 
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นัน้ได ้ซึ่งโดยทั่วไป จะตอ้งมีกำรเผยแพรด่งักลำ่วอย่ำงนอ้ย 21 วนัก่อนที่กระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้
นัน้จะมีผลบงัคบัใช้207 
 (1.2) หำกมีกำรก ำหนดเวลำสิน้สดุในกำรยื่นขอ (Closing date) เวลำที่ใหแ้ก่ผูย้ื่นขอในกำรยื่นขอ
ใบอนญุำต จะตอ้งมีระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 21 วนั 
 (1.3) โดยทั่วไป หน่วยงำนที่ก ำหนดใหผู้ย้ื่นค ำขอตอ้งไปยื่นขอใบอนญุำตน ำเขำ้จะตอ้งมีเพียงแห่ง
เดียว แต่หำกจะก ำหนดมำกกว่ำนัน้จะตอ้งรวมกนัแลว้ไม่เกินสำมแห่ง 
 (1.4) หำ้มมิใหม้ีกำรปฏิเสธกำรออกใบอนุญำตในกรณีที่มีกำรผิดพลำดของขอ้มลูเพียงเล็กนอ้ยซึ่ง
ไม่สง่ผลเป็นกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหลกั (basic information) 
 (1.5) หำกสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำมำจริงๆ (Actual import) มีควำมคลำดเลื่อนไปเพียงเล็กน้อย 
(Minor variation) เก่ียวกับมูลค่ำหรือปริมำณตำมที่ปรำกฏในใบอนุญำต หำ้มมิใหม้ีกำรปฏิเสธกำรออก
ใบอนุญำต แต่ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึน้ในระหว่ำง Shipment นัน้จะตอ้งเป็นเรื่องเล็กนอ้ยที่เป็นผลมำ
จำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ หรือเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทำงกำรค้ำปกติ (normal 
commercial practices)208 
 (1.6) หำกมีกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรยื่นเอกสำรหรือกระบวนกำรในกำรยื่นขอโดยเป็นกรณี
ที่เกิดขึน้โดยไม่มีเจตนำทุจริตหรือมิใช่ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรง ซึ่งมีโทษก ำหนดไวส้  ำหรบักำร
กระท ำควำมผิดดงักลำ่ว โทษนัน้จะตอ้งก ำหนดเพียงเพื่อเป็นกำรเตือน (warning) เท่ำนัน้ 

 
207 Agreement on Import Licensing Procedures: Article 1: General Provisions 

4. (a) The rules and all information concerning procedures for the submission of applications, including the 
eligibility of persons, firms and institutions to make such applications, the administrative body(ies) to be 
approached, and the lists of products subject to the licensing requirement shall be published, in the sources 
notified to the Committee on Import Licensing provided for in Article 4 (referred to in this Agreement as “the 
Committee”), in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them. Such 
publication shall take place, whenever practicable, 21 days prior to the effective date of the requirement but 
in all events not later than such effective date. Any exception, derogations or changes in or from the rules 
concerning licensing procedures or the list of products subject to import licensing shall also be published in 
the same manner and within the same time periods as specified above. Copies of these publications shall 
also be made available to the Secretariat.  

208 Ibid, 
8. Licensed imports shall not be refused for minor variations in value, quantity or weight from the amount 
designated on the license due to differences occurring during shipment, differences incidental to bulk loading 
and other minor differences consistent with normal commercial practice. 
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 (2) ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic Licensing) เป็นกรณีที่จะมีกำรออกใบอนุญำตให้ใน
ทุกกรณีเมื่อมีกำรยื่นขอถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้209 โดยกำรออกใบอนุญำตชนิดนีจ้ะกระท ำเพื่อ
เป็นกำรก ำกบัดแูล (monitor) กำรน ำเขำ้หรือต่อสินคำ้บำงรำยกำร (some sectors) ซึ่งกระบวนกำรในกำร
ออกใบอนุญำตน ำเขำ้จะตอ้งไม่มีลกัษณะที่มีผลเป็นกำรสรำ้งขอ้จ ำกัดทำงกำรคำ้ ซึ่งหำกกระบวนกำรใน
กำรออกใบอนญุำตมีลกัษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดต่อไปนี ้จะถือว่ำไม่มีผลเป็นกำรสรำ้งขอ้จ ำกดัทำงกำรคำ้ 
 (2.1) หำกผูย้ื่นขอไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้ผูย้ื่น
ขอจะตอ้งมีสิทธิในกำรยื่นขอและจะตอ้งไดร้บัใบอนญุำต โดยจะตอ้งไม่มีกำรเลือกปฏิบติัระหว่ำงบคุคลที่มี
สิทธิยื่นขอทัง้ในกำรยื่นขอและกำรไดร้บัใบอนญุำต 
 (2.2) ผูย้ื่นขอจะตอ้งมีสิทธิยื่นค ำขอในวันท ำกำรใด ๆ ก็ได ้ก่อนที่สินคำ้จะผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร 
(Customs clearance) 
 (2.3) กระบวนกำรในกำรยื่นค ำขอและกำรพิจำรณำอนุมัติค ำขอจะต้องด ำเนินกำรโดยเร็ว 
(quickly) โดยจะตอ้งอนุมัติภำยใน 10 วันท ำกำรนับจำกวันที่มีกำรยื่นขอ (หำกกำรยื่นขอนัน้ถูกตอ้งตำม
หลกัเกณฑ)์210 
 

 
209 Article 2: Automatic Import Licensing (4) 

(footnote original) 4 Those import licensing procedures requiring a security which have no restrictive effects 
on imports are to be considered as falling within the scope of paragraphs 1 and 2. 
1. Automatic import licensing is defined as import licensing where approval of the application is granted in all 
cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a). 

210 Article 2: Automatic Import Licensing  
2. The following provisions, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1 and paragraph 1 of 
this Article, shall apply to automatic import licensing procedures: 
(a) automatic licensing procedures shall not be administered in such a manner as to have restricting effects 
on imports subject to automatic licensing. Automatic licensing procedures shall be deemed to have trade-
restricting effects unless, inter alia: 
(i) any person, firm or institution which fulfils the legal requirements of the importing Member for engaging in 
import operations involving products subject to automatic licensing is equally eligible to apply for and to 
obtain import licenses; 
(ii) applications for licenses may be submitted on any working day prior to the customs clearance of the 
goods; 
(iii) applications for licenses when submitted in appropriate and complete form are approved immediately on 
receipt, to the extent administratively feasible, but within a maximum of 10 working days; 
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(3) ใบอนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ (Non-Automatic Licensing) 
โดยปกติ กำรใชก้ระบวนกำรออกใบอนุญำตแบบไม่อตัโนมติัจะน ำมำใชใ้นกรณีกำรบรหิำรจดักำร

โควตำ เพื่อจดัสรรจ ำนวนสินคำ้น ำเขำ้ใหแ้ก่ผูน้  ำเขำ้หลำยรำยหรือระหว่ำงประเทศผูส้่งออกที่ส่งสินคำ้นัน้
มำยังประเทศผู้น ำเขำ้ โดยกระบวนกำรในกำรออกใบอนุญำตน ำเขำ้แบบไม่อัตโนมัตินีจ้ะตอ้งเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรกำรจ ำกดัน ำเขำ้เท่ำนัน้มิใช่เป็นขอ้จ ำกัดกำรน ำเขำ้ในตนเอง (as an import 
restriction by itself)211 และจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(3.1) จะตอ้งไม่มีกำรเลือกปฏิบติัระหว่ำงผูย้ื่นขอที่ไดก้ระท ำกำรต่ำงๆ ครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดไวแ้ลว้212 

(3.2) หำกมีกำรปฏิเสธค ำขอ ผูย้ื่นขอจะตอ้งมีสิทธิในกำรทรำบถึงเหตผุลในกำรปฏิเสธ รวมทัง้สิทธิ
ในกำรอทุธรณค์ ำวินิจฉยันัน้ (decision) 

(3.3) หำกกำรพิจำรณำใบอนุญำตใชห้ลกัมำก่อน-ไดก้่อน (first come first served) กำรพิจำรณำ
ใบอนุญำตจะตอ้งใชเ้วลำไม่เกิน 30 วนัท ำกำร แต่หำกมีกำรพิจำรณำใบอนุญำตหลำยใบพรอ้มกนัในเวลำ
เดียวกัน (simultaneously) เช่น จ ำเป็นต้องเลือกระหว่ำงผู้ที่ยื่นขอในครำวเดียวกัน ระยะเวลำในกำร
พิจำรณำจะตอ้งไม่เกิน 60 วนัท ำกำร 

(3.4) ในกำรบรหิำรใบอนญุำตเพื่อจดัสรรโควตำน ำเขำ้ จะตอ้งด ำเนินกำรดงันีด้ว้ย 
(ก) ใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มูล (published) เก่ียวกับปริมำณ / มูลค่ำของโควตำ วันเปิดใหย้ื่นค ำขอ

และวนัสุดทำ้ยของกำรยื่นค ำขอ เพื่อใหป้ระเทศสมำชิกที่มีประโยชนส์่วนไดเ้สียและผูค้ำ้สำมำรถทรำบได้
ถึงขอ้มลูดงักลำ่ว213 

 
211 Article 3: Non-Automatic Import Licensing 

2. Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effects on imports additional to those 
caused by the imposition of the restriction. Non-automatic licensing procedures shall correspond in scope 
and duration to the measure they are used to implement, and shall be no more administratively burdensome 
than absolutely necessary to administer the measure. 

212 Ibid, 
5. (e) any person, firm or institution which fulfils the legal and administrative requirements of the importing 
Member shall be equally eligible to apply and to be considered for a license. If the license application is not 
approved, the applicant shall, on request, be given the reason thereof and shall have a right of appeal or 
review in accordance with the domestic legislation or procedures of the importing Member;) 

213 Ibid, 
3. In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, 
Members shall publish sufficient information for other Members and traders to know the basis for granting 
and/or allocating licenses. 
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(ข) หำกมีกำรจดัสรรโควตำใหแ้ก่ประเทศผูส้่งออกหลำยรำย ใหแ้จง้จ ำนวนโควตำที่แต่ละประเทศ
จะได้รบักำรจัดสรร แก่ประเทศสมำชิก WTO ทุกประเทศที่มีประโยชน์ส่วนได้เสียในกำรส่งออกสินค้ำ
ดงักลำ่วมำยงัประเทศผูน้  ำเขำ้ 

(ค) ในกำรจดัสรรโควตำ ใหน้ ำประวติักำรส่งออกที่ผ่ำนมำของผูย้ื่นขอมำพิจำรณำประกอบ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในกำรจัดสรรโควตำอย่ำงสมเหตุผลใหแ้ก่ผูส้่งออกรำยใหม่ (new comers) โดยจะตอ้งใหก้ำร
พิจำรณำเป็นพิเศษแก่ผูน้  ำเขำ้ที่น ำเขำ้สินคำ้ซึ่งไดร้บักำรจัดสรรนัน้จำกประเทศก ำลังพัฒนำ หรือประเทศ
พฒันำนอ้ยที่สดุ (LDCs)214 

 

4. Where a Member provides the possibility for persons, firms or institutions to request exceptions or 
derogations from a licensing requirement, it shall include this fact in the information published under 
paragraph 4 of Article 1 as well as information on how to make such a request and, to the extent possible, an 
indication of the circumstances under which requests would be considered. 
5. (a) Members shall provide, upon the request of any Member having an interest in the trade in the product 
concerned, all relevant information concerning: 
(i) the administration of the restrictions; 
(ii) the import licenses granted over a recent period; 
(iii) the distribution of such licenses among supplying countries; 
(iv) where practicable, import statistics (i.e. value and/or volume) with respect to the products subject to 
import licensing. Developing country Members would not be expected to take additional administrative or 
financial burdens on this account; 
(b) Members administering quotas by means of licensing shall publish the overall amount of quotas to be 
applied by quantity and/or value, the opening and closing dates of quotas, and any change thereof, within the 
time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and 
traders to become acquainted with them; 
(c) in the case of quotas allocated among supplying countries, the Member applying the restrictions shall 
promptly inform all other Members having an interest in supplying the product concerned of the shares in the 
quota currently allocated, by quantity or value, to the various supplying countries and shall publish this 
information within the time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable 
governments and traders to become acquainted with them; 
(d) where situations arise which make it necessary to provide for an early opening date of quotas, the 
information referred to in paragraph 4 of Article 1 should be published within the time-periods specified in 
paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted 
with them; 

214 Ibid, 
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(ง) จะตอ้งปฏิบติัตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ WTO ก ำหนดดว้ย เช่น อำยุใบอนุญำตจะตอ้งมีควำม
เหมำะสม 215 กำรจัดสรรโควตำจะต้องค ำนึงถึงปริมำณที่ เหมำะสมทำงเศรษฐกิจด้วย (economic 
quantities) เป็นตน้216  

(จ) หำกกำรอนุญำตมิไดม้ีกำรก ำหนดโควตำใหแ้ก่ประเทศผูส้่งออกรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ 
ผูน้  ำเขำ้จะตอ้งมีอิสระในกำรเลือกประเทศผูส้่งออก แต่หำกเป็นกำรก ำหนดโควตำใหแ้ก่ประเทศผูส้่งออก
เป็นกำรเฉพำะ ตอ้งระบปุระเทศที่ไดร้บักำรจดัสรรใหช้ดัเจน217  

(ฉ) หำกมีกำรออกใบอนญุำตน ำเขำ้ใหแ้ก่สินคำ้ในจ ำนวนใดแลว้ สินคำ้นัน้จะตอ้งไม่ถกูหำ้มน ำเขำ้ 
(ช) หำกประเทศที่มีประโยชนส์ว่นไดเ้สียในสินคำ้นัน้ตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเก่ียวกบักำรบริหำรโควตำ 

ประวัติกำรใหใ้บอนุญำต สถิติกำรน ำเขำ้ของสินคำ้ที่มีกำรจดัสรรโควตำ ประเทศผูน้  ำเขำ้จะตอ้งใหข้อ้มูล
นัน้ หำกกระท ำได ้

 
 

 

5. (j) in allocating licenses, the Member should consider the import performance of the applicant. In this 
regard, consideration should be given as to whether licenses issued to applicants in the past have been fully 
utilized during a recent representative period. In cases where licenses have not been fully utilized, the 
Member shall examine the reasons for this and take these reasons into consideration when allocating new 
licenses. Consideration shall also be given to ensuring a reasonable distribution of licenses to new importers, 
taking into account the desirability of issuing licenses for products in economic quantities. In this regard, 
special consideration should be given to those importers importing products originating in developing country 
Members and, in particular, the least-developed country Members;) 

215 Ibid, 
5. (g) the period of license validity shall be of reasonable duration and not be so short as to preclude imports. 
The period of license validity shall not preclude imports from distant sources, except in special cases where 
imports are necessary to meet unforeseen short-term requirements; 

216 Ibid, 
5 .  (l) in applying paragraph 8 of Article 1, compensating adjustments may be made in future license 
allocations where imports exceeded a previous license level.) 

217 Ibid, 
5. (k) in the case of quotas administered through licenses which are not allocated among supplying countries, 
license holders(6) shall be free to choose the sources of imports. In the case of quotas allocated among 
supplying countries, the license shall clearly stipulate the country or countries; 
(footnote original) 6 Sometimes referred to as “quota holders”.) 



  

147 

(4) การแจ้งข้อมูลต่อ WTO 
ประเทศสมำชิก WTO ที่ใช้กระบวนกำรออกใบอนุญำตน ำเข้ำ จะต้องแจ้งต่อ Committee on 

Import Licensing เก่ียวกับกระบวนกำรดังกล่ำว รวมทั้งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภำยหลังด้วย โดย
รำยละเอียดในกำรแจง้จะตอ้งประกอบดว้ย218 

1) รำยกำรสินคำ้ที่จะตอ้งมีกำรขออนญุำต 
2) กำรขอใบอนญุำตเป็นแบบอตัโนมติัหรือแบบไม่อตัโนมติั 
3) วตัถปุระสงคใ์นกำรออกใบอนญุำต 
4) มำตรกำรทำงกำรคำ้ที่น ำมำใช ้
5) กำรเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบักระบวนกำรออกใบอนญุำตนัน้ 
6) ศนูยติ์ดต่อ (Contact Point) ที่สำมำรถติดต่อเพื่อขอขอ้มลู 
7) หน่วยงำนที่รบัผิดชอบในกำรออกใบอนญุำต 
8) ระยะเวลำในกำรยื่นขอและไดร้บัใบอนญุำต (ตำมที่ปฏิบติัจรงิ) 

 

6. สรุปผลการวิเคราะห ์

 ผูเ้ขียนขอสรุปผลกำรวิเครำะหเ์พื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจที่ง่ำยขึน้ดงันี ้

 
218 Article 5: Notification 

1. Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall notify the Committee of 
such within 60 days of publication. 
2. Notifications of the institution of import licensing procedures shall include the following information: 
(a) list of products subject to licensing procedures; 
(b) contact point for information on eligibility; 
(c) administrative body(ies) for submission of applications; 
(d) date and name of publication where licensing procedures are published; 
(e) indication of whether the licensing procedure is automatic or non-automatic according to definitions 
contained in Articles 2 and 3; 
(f) in the case of automatic import licensing procedures, their administrative purpose; 
(g) in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of the measure being implemented 
through the licensing procedure; and 
(h) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some probability, and if not, 
reason why this information cannot be provided. 
3. Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements mentioned above, if 
changes in such occur. 



  

148 

 (1) การอุดหนุน “มิใช่ส่ิงที่ห้ามกระท า” ภำยใต ้WTO โดยควำมตกลง AOA และ SCM เป็น

ควำมตกลงที่ก ำหนดกฎเกณฑใ์นกำรใชม้ำตรกำรอดุหนนุของประเทศสมำชิกใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัควำม

ตกลง AOA และ/หรือ SCM แลว้แต่กรณี กำรอดุหนุนที่ไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑน์ัน้จึงอำจจะถูกพิจำรณำว่ำ

เป็นกำรอดุหนนุที่ไม่สอดคลอ้งกบัควำมตกลง AOA และ/หรือ SCM 

 (2) จะถือเป็นการใช้มาตรการอุดหนุนเมื่อ “มีความเป็นรัฐ” และ “มีการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ” เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจำกคดีส ำคญัของ WTO ที่มีกำรปรบัใชบ้ทบญัญัติของ WTO กับ

ขอ้พิพำทที่เกิดขึน้ มีประเด็นที่ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเพื่อใชป้ระกอบในกำรพิจำรณำแกปั้ญหำกรณีพิพำทเรื่อง

ออ้ยและน ำ้ตำลกบับรำซิลใน WTO ดงันี ้(ดขูอ้ (4) ในขอ้ 2.2.2 ในบทที่ 2 ประกอบ) 

 (ก) มาตรการของรัฐอาจเป็นการกระท าโดยรัฐหรือเอกชนก็ได้ คือมิไดพ้ิจำรณำจำกประเด็น

ที่ว่ำ ใครเป็นผูก้ระท ำกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวหรือวิธีกำรที่น ำมำตรกำรนั้นมำใช ้แต่จะพิจำรณำจำก

ประสิทธิผลของมำตรกำรนัน้ว่ำใครเป็นผูก้่อใหเ้กิดผลนัน้ 

(ข) ที่มาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการมิใช่สาระส าคัญของการเป็นหน่วยงานของ

รัฐหรือไม่ แต่จะพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่น้ันได้รับมอบหมายจากรัฐหรือไม่ กำรพิจำรณำว่ำ

คณะกรรมกำรเป็นหน่วยงำนของรฐัหรือไม่ จะไม่พิจำรณำจำกที่มำและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร

เท่ำนั้น แต่จะพิจำรณำว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรดว้ยว่ำ เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกรฐัหรือไม่ ซึ่งเป็นหนำ้ที่ที่มีอ  ำนำจหรือดุลยพินิจ ในกำรก ำหนด จ ำกดั ก ำกับดูแล ควบคุม

กำรด ำเนินกำรใดๆ  ของเอกชน 

 (3) การรักษาเสถียรภาพของราคา หากเป็นการด าเนินการโดยเอกชนที่ “ไม่มีรัฐเข้าไป

เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใดๆ” มิใช่การอุดหนุน แต่หำกรฐัเขำ้ไปเก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะดว้ยกำรใชอ้  ำนำจรฐัผ่ำน

คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อใชม้ำตรกำรที่มีผลเป็นกำรรกัษำเสถียรภำพของรำคำ ซึ่งอำจถือไดว้่ำเ ป็นกำร

แทรกแซงรำคำหรือช่วยเหลือผูป้ระกอบกำร ก็จะเขำ้ข่ำยเป็นกำรอดุหนนุ 

 (4) การอุดหนุนที่สอดคล้อง / ไม่สอดคล้องกับ WTO ต่างก็จะตกอยู่ภายใต้การใช้

มาตรการ CVD และการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ได้ ไม่ว่ำกำรอดุหนุนที่

ประเทศสมำชิกใชจ้ะมีควำมสอดคลอ้ง / ไม่สอดคลอ้งกับ WTO ก็จะตกอยู่ภำยใตก้ำรใชม้ำตรกำร CVD 

และกำรน ำเรื่องเข้ำสู่กระบวนกำรระงับข้อพิพำทของ WTO ควำมต่ำงก็คือ หำกเป็นกำรใช้มำตรกำร

อดุหนุนที่สอดคลอ้งกบั WTO ประเทศที่จะใชม้ำตรกำร CVD หรือน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท

ของ WTO ตอ้งพิสจูนใ์หไ้ดว้่ำ แมป้ระเทศผูใ้ชม้ำตรกำรอดุหนุนจะใชม้ำตรกำรที่สอดคลอ้งกบั WTO ตนก็

ไดร้บั “ควำมเสียหำย” (ที่เป็นกำรพิสจูนท์ี่ค่อนขำ้งยำก) ซึ่งภำษำของกำรฟ้องคดีของ WTO จะเรียกว่ำ Non 
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Violation Complaint แต่หำกประเทศผูใ้ชม้ำตรกำรอดุหนุนใชม้ำตรกำรที่ไม่สอดคลอ้งกบั WTO ประเทศผู้

จะใชม้ำตรกำร CVD หรือน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรระงับขอ้พิพำทของ WTO ก็จะไดร้บัประโยชนใ์นกำร

พิสูจน์ว่ำตนเป็นผู้เสียหำยแลว้เพรำะมีบทบัญญัติมำตรำ 3.8 ของ DSU ระบุว่ำ หำกมีประเทศสมำชิก 

WTO กระท ำกำรที่เป็นกำรละเมิดบทบญัญัติของ WTO ใหส้นันิษฐำนว่ำ ประเทศสมำชิกรำยอ่ืนของ WTO 

ไดร้บัควำมเสียหำยแลว้ ประเทศที่เป็นผูล้ะเมิดบทบัญญัติของ WTO จะตกเป็นผูต้อ้งพิสูจน ์(burden of 

proof) ว่ำ กำรกระท ำของตนไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ประเทศสมำชิกรำยอ่ืนของ WTO (ดรูำยละเอียด

เพิ่มเติมในบทที่ 2) 

 

7. ประเด็นที่ น่ าสนใจของการเป็นกรรมาธิการและที่ป รึกษาคณะกรรมาธิการฯ ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ของสภาผู้แทนราษฎร และอนุกรรมาธิการและโฆษกคณะอนุกรรมาธิการฯ ใน คณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและ
น ้าตาลทราย ของสภาผู้แทนราษฎร 

ในระหว่ำงที่ผูเ้ขียนศึกษำเรื่องนี ้คณะผูว้ิจยัและที่ปรกึษำโครงกำรวิจยันีร้วม 4 ท่ำนไดร้บัโอกำสให้

ไปเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... รวมทัง้ 

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) ก็ได้รับเชิญให้เป็นกรรมำธิกำร และได้รบักำรตั้งเป็นอนุ

กรรมำธิกำร และคณะท ำงำน เช่นกนั  ซึ่งในระหว่ำงกำรพิจำรณำร่ำงฯ  ดร.วิโรจน ์ณ ระนอง และคุณวีระ

ศักดิ์  ขวัญ เมือง (ท่ีปรึกษำโครงกำร) ได้สงวนควำมเห็นในกำรชี ้แจงในประเด็นที่ ไม่ เห็นด้วยกับ

คณะกรรมำธิกำรเสียงขำ้งมำกไว ้ซึ่งในทำ้ยที่สดุ สภำผูแ้ทนรำษฎรก็คือ ผูท้ี่จะตดัสินว่ำ จะรบัร่ำงฉบบัใด 

อย่ำงไร (ดรูำยละเอียดในบทที่ 6)  

ส ำหรบัผูเ้ขียนนัน้ แมจ้ะเห็นว่ำ กำรแกไ้ขกฎหมำยตำมร่ำงฯ ที่น ำเสนอจะยังคงมีกำรกระท ำที่เขำ้

ข่ำยกำรอุดหนุนก็ตำม แต่ดว้ยควำมเขำ้ใจในบทบญัญัติของ WTO ที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นว่ำ หำกจะใหม้ีกำร

แกไ้ขบทบญัญัติในลกัษณะที่ไม่ใหม้ีกำรอุดหนุนเลย อุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยก็อำจมี

ปัญหำหรือในทำ้ยที่สดุอำจจะตอ้งลม้เลิกไปก็ได ้ ดงันัน้ ผูเ้ขียนจึงพิจำรณำบทบญัญัติต่ำงๆ ของรำ่งฯ โดย

ปรกึษำหำรือร่วมกบัผูแ้ทนส ำนักงำนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ที่เนน้ไปที่ขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล เพื่อ

น ำร่ำงฯ ไปเจรจำกบับรำซิลใหยุ้ติกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ภำยใต ้WTO เป็นส ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำก

พิจำรณำเนือ้หำที่ผูเ้ขียนจะน ำเสนอในบทที่ 4 ก็จะเขำ้ใจไดว้่ำ เพรำะเหตุใด ผู้เขียนจึงมิไดค้ัดค้ำนกำร

ก ำหนดบทบญัญัติต่ำงๆ ในลกัษณะนีไ้วใ้นรำ่งฯ 
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บทที ่4  
แนวทางกฎหมายในการแก้ปัญหากรณีพพิาทเรื่องอ้อยและน า้ตาลทรายกับ

บราซิลในองคก์ารการค้าโลก (WTO)219 
 
เมื่อผูเ้ขียนไดว้ิเครำะหแ์ลว้ในบทที่ 3 ว่ำ กำรด ำเนินกำรของไทยที่เก่ียวขอ้งมีควำมไม่สอดคลอ้งกบั

หลกัฎหมำยของ WTO ในบทนี ้ผูเ้ขียนจะพิจำรณำว่ำ จะมีประเด็นใดในหลกักฎหมำยของ WTO หรือไม่ที่
ไทยจะสำมำรถน ำมำใชเ้พื่อแกปั้ญหำดงักลำ่วได ้ 
 
4.1 แนวทางในการด าเนินการเพ่ือมิให้มาตรการอุดหนุนภายในประเทศขัดหรือไม่สอดคล้องกับ 
AOA  
 หำกภำครฐัตอ้งกำรแกปั้ญหำในเรื่องนีด้ว้ยกำรใชม้ำตรกำรที่ไม่ขดัต่อ WTO ก็สำมำรถด ำเนินกำร
ไดห้ลำยแนวทำง โดยแนวทำงที่จะด ำเนินกำรได ้และผลของกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว มีดงันี ้

(1) ปรบัเปลี่ยนมำตรกำรอุดหนุนภำยในประเทศที่เป็น Amber Box ซึ่งมีเพดำนในกำรใช้เงิน
อุดหนุน ใหเ้ป็น Green Box หรือ Blue Box เพรำะเป็นกำรอุดหนุนที่ใชไ้ดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกัด เพียงแต่ตอ้ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ AOA ก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น แต่ก็อำจถูกต่อต้ำนจำกชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำล
ทรำยเช่นกนัเพรำะพวกเขำจะตอ้งสญูเสียระบบกำรคุม้ครองที่รฐัเคยใหไ้ป และ/หรือ 

(2) ใช้ Amber Box ในส่วนที่เป็นขอ้ยกเวน้คือ กำรอุดหนุนเพียงเล็กน้อยหรือ De Minimis และ 
ขอ้ยกเวน้ของกำรลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ส  ำหรบัประเทศก ำลังพัฒนำหรือ Development 
Programmes  

(2.1) ขอ้ยกเวน้ของกำรลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box กรณีกำรอุดหนุนเพียงเล็กนอ้ยหรือ 
De Minimis220 ปรำกฏอยู่ในมำตรำ 6 วรรค 4 ซึ่งระบุว่ำ กำรอดุหนนุดงัต่อไปนี ้ไม่ตอ้งน ำไปค ำนวณรวมกบั

 
219 โดย ศาสตราจารยท์ัชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
220 AOA: Part IV: Article 6: Domestic Support Commitments 
4. (a) A Member shall not be required to include in the calculation of its Current Total AMS and shall not be 

required to reduce: 
( i)  product-specific domestic support which would otherwise be required to be included in a Member's 

calculation of its Current AMS where such support does not exceed 5 per cent of that Member's total value 
of production of a basic agricultural product during the relevant year; and 

(ii) non-product-specific domestic support which would otherwise be required to be included in a Member's 
calculation of its Current AMS where such support does not exceed 5 per cent of the value of that 
Member's total agricultural production. 
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กำรอุดหนุนที่ตอ้งลดลงและประเทศสมำชิกยังสำมำรถใชก้ำรอุดหนุนในลักษณะนีต่้อไปได ้ตรำบเท่ำที่
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก ำหนดไว ้
 (ก) กำรอุดหนุนภำยในประเทศที่ใหแ้ก่สินคำ้ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ (product-specific 
domestic support) และอาจอยู่ภำยใตบ้งัคบัที่จะตอ้งน ำไปค ำนวณกำรลดกำรอดุหนนุลงโดยค ำนวณตำม 
Current AMS แต่กำรใหก้ำรอดุหนนุดงักลำ่วมีมลูค่ำไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำโดยรวมของกำรผลิต (total 
value of production) สินคำ้เกษตรขัน้พืน้ฐำน (basic agricultural product) ของประเทศสมำชิกนัน้ ใน
ระหว่ำงปีที่เก่ียวขอ้ง (during the relevant year) และ 
 (ข) กำรอุดหนุนภำยในประเทศที่ไม่ไดใ้หแ้ก่สินคำ้เกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ (non-
product-specific domestic support) และอำจอยู่ภำยใตบ้งัคบัที่จะตอ้งน ำไปค ำนวณกำรลดกำรอดุหนุน
ลงโดยค ำนวณตำม Current AMS แต่กำรให้กำรอุดหนุนดังกล่ำวมีมูลค่ำไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำ
โดยรวมของกำรผลิตสินคำ้เกษตร (total value of agricultural production) 
 ปริมำณกำรอุดหนุนรอ้ยละ 5 ที่อยู่ในข่ำยเป็นกำรอดุหนุนแบบ de minimis ขำ้งตน้ หำกเป็นกำร
ใชม้ำตรกำรอุดหนุนโดยประเทศก ำลังพัฒนำ AOA อนุญำตใหป้ระเทศก ำลังพัฒนำใชก้ำรอุดหนุนไดถ้ึง
รอ้ยละ 10 ของมลูค่ำกำรผลิตนัน้ ๆ (ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กลำ่วมำขำ้งตน้) 
 นอกจำกนัน้ วรรค 2 (b) ของมำตรำ 7221 ก็ก ำหนดเนือ้หำไวใ้นท ำนองเดียวกนั โดยระบุว่ำ ในกรณี
ที่ไม่ปรำกฏขอ้ผูกพนัในเรื่องกำรลดกำรอดุหนุนในตำรำงสิทธิประโยชนข์องประเทศสมำชิกตำม Section I 
of Part V ประเทศสมำชิกนัน้สำมำรถใชก้ำรอดุหนุนนัน้ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ำระดบั de minimis ตำมที่ระบุ
ไวใ้นวรรค 4 ของมำตรำ 6 

(2.2) ข้อยกเว้นของกำรลดกำรอุดหนุนประเภท Amber Box ส  ำหรบัประเทศก ำลังพัฒนำหรือ 
Development Programmes ตำมมำตรำ 6 วรรค 2 โดยกำรอุดหนุนที่ประเทศก ำลังพัฒนำได้รับกำร
ยกเวน้ใหใ้ชไ้ด ้และไม่ตอ้งน ำไปรวมกบักำรอดุหนนุที่ตอ้งลดลง คือ กำรอดุหนนุดำ้นปัจจยักำรผลิต ( input) 
และดำ้นกำรลงทุนที่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตที่มีรำยไดต้ ่ำ หรือยำกจน (resource-poor producers) เช่น กำรอุดหนุน
เพื่อซือ้เมล็ดพืชและปุ๋ ยในรำคำถูก กำรอุดหนุนเพื่อซือ้เครื่องมือ และเครื่องจักร กำรสนับสนุนใหผู้ผ้ลิต
สินคำ้เกษตรเปลี่ยนกำรเพำะปลกูพืชที่เป็นยำเสพติดเป็นพืชชนิดอ่ืน เป็นตน้ (มำตรำ 6 วรรค 2)222 แต่หำก

 

(b) For developing country Members, the de minimis percentage under this paragraph shall be 10 per cent. 
221 AOA: Article 7: General Disciplines on Domestic Support 

2.  ( b)  Where no Total AMS commitment exists in Part IV of a Member's Schedule, the Member shall not 
provide support to agricultural producers in excess of the relevant de minimis level set out in paragraph 4 
of Article 6. 

222 AOA: Part IV: Article 6: Domestic Support Commitments 
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ประเทศอ่ืนไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรใชม้ำตรกำรนีข้องประเทศก ำลงัพฒันำ ประเทศสมำชิกที่ไดร้บัควำม
เสียหำยก็ยงัสำมำรถที่จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนีไ้ด ้คือ กำรใชม้ำตรกำร CVD หรือน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำร
ระงบัขอ้พิพำท (เดิมในช่วงระหว่างปีของช่วงเวลาทีม่ีการปฏิบตัิตามพนัธกรณี ในกรณีของ Peace Clause 
คือ 9 ปีนับแต่วนัที่จัดตัง้ WTO ขึ้นมาคือ 1 มกราคม 2538 ประเทศสมาชิก WTO จะไดร้ับการยกเวน้
ชั่วคราวทีจ่ะไม่ถูกใชม้าตรการตอบโตฝ่้ายเดียวทีอ่ยู่ในรูปการเก็บอากรตอบโตห้รือ CVD หรือถูกรอ้งขอให้
มีการชดเชยความเสียหายตาม “Non Violation Complaint” ดงันัน้ ณ ปัจจุบันนี ้(ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 
2563) ช่วงเวลาดงักล่าวนา่จะสิน้สดุลงแลว้  

แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวก็อำจถูกต่อตำ้นจำกชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทรำยเช่นกันตำม
เหตผุลเช่นเดียวกบัขอ้ (1) 

ประกำรส ำคญั ประเด็นหนึ่งที่ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนเห็นไปในทำงเดียวกนัก็คือ ตอ้งกำรที่จะให้
ขอ้พิพำทนีย้ติุลงดว้ยดี ซึ่งก็คงหนีไม่พน้กำรยอมท ำตำมที่บรำซิลรอ้งขอมำ ดงัแนวทำงต่ำงๆ ที่เสนอมำแลว้
ในขอ้ (1) และขอ้ (2) แต่ขณะเดียวกัน ต่ำงก็ทรำบกันดีว่ำ ดว้ยระบบแบ่งปันผลประโยชนท์ี่ด  ำเนินกำรอยู่
ในปัจจุบนัท ำใหศ้กัยภำพในกำรแข่งขนัของทัง้ชำวไรอ่อ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทรำยเพิ่มขึน้อย่ำงมำก หำกจะ
ใหร้ฐัไม่เขำ้มำมีสว่นรว่มเลยก็อำจเกิดควำมกงัวลกนัว่ำจะมีคนปฏิบติัตำมระบบแบ่งปันผลประโยชนน์ีม้ำก
นอ้ยเพียงใด เพรำะกำรปฏิบติัตำมระบบแบ่งปันผลประโยชนน์ีใ้นปัจจบุนัคงปฏิเสธไม่ไดว้่ำ เป็นผลมำจำก
กำรบริหำรจัดกำร และกำร “บงัคับ” ของภำครฐั ดังนัน้ หำกจะใหร้ฐัไม่เขำ้มำยุ่งเก่ียวเลย ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชนน์ีก้็อำจดอ้ยประสิทธิภำพลง 

โดยสรุปก็คือ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 และ
กฎหมำยอนุบญัญัติ ปี 2561 และปี 2562 เป็นกำรอดุหนุนเพรำะเป็น “การใหก้ารสนบัสนนุดา้นรายไดห้รือ
ดา้นราคา ไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มเพือ่เพิ่มการส่งออกสินคา้ใด หรือลดการน าเขา้
สินคา้ใดและมีผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการกระท าดงักล่าว” ดงันัน้ หำกจ ำเป็นตอ้งใหร้ฐัเขำ้มำมีส่วนร่วม แต่
ไม่ใหเ้ขำ้ข่ำย “กำรอดุหนุน” ตำมนิยำมของ WTO รฐัก็จะตอ้งไม่ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นรำยไดห้รือดำ้นรำคำ 

 

2.  In accordance with the Mid-Term Review Agreement that government measures of assistance, whether 
direct or indirect, to encourage agricultural and rural development are an integral part of the development 
programmes of developing countries, investment subsidies which are generally available to agriculture in 
developing country Members and agricultural input subsidies generally available to low-income or 
resource-poor producers in developing country Members shall be exempt from domestic support 
reduction commitments that would otherwise be applicable to such measures, as shall domestic support 
to producers in developing country Members to encourage diversification from growing illicit narcotic 
crops. Domestic support meeting the criteria of this paragraph shall not be required to be included in a 
Member's calculation of its Current Total AMS 
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ไม่ว่ำในรูปแบบใดไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้มเพื่อเพิ่มกำรส่งออกสินคำ้ใด หรือลดกำรน ำเขำ้สินคำ้ใดและ
มีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรตัดสินใจที่จะด ำเนินกำรใดๆ ควรตอ้งพิจำรณำเรื่องกำรใชม้ำตรกำรตอบโต้
กำรอดุหนุนหรือที่เรียกว่ำ CVD (Countervailing Duties) และกำรใชก้ระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท ที่ผูเ้ขียน
จะน ำเสนอในหวัขอ้ที่ 3 ประกอบดว้ย 
 
4.2 แนวทางในการด าเนินการเพ่ือมิให้มาตรการอุดหนุนการส่งออกขัดหรือไม่สอดคล้องกับ AOA  
 หำกภำครฐัตอ้งกำรแกปั้ญหำในเรื่องนีด้ว้ยกำรใชม้ำตรกำรที่ไม่ขดัต่อ WTO ก็สำมำรถด ำเนินกำร
ได ้ดงันี ้

(1) ยกเลิกมำตรกำรอดุหนุนกำรสง่ออกทัง้หมด ซึ่งจะถกูต่อตำ้นจำกชำวไรอ่อ้ยและโรงงำนน ำ้ตำล
ทรำยอย่ำงแน่นอนเช่นกนั และ/หรือ 

(2) ใช้มำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกในรูปแบบที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ  10 วรรค 2 ของ AOA ซึ่ง
ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อกำรส่งออก กำรค ำ้ประกันสินเชื่อเพื่อกำรส่งออก กำรประกันภัยที่คุ้มครองผู้
สง่ออกจำกภยัอนัเกิดจำกกำรไม่ช ำระหนีข้องลกูคำ้ไม่ว่ำจะดว้ยเหตผุลทำงกำรเมืองหรือกำรคำ้ ซึ่งเป็นกำร
อดุหนุนกำรส่งออกประเภทที่ “ไม่ตอ้งลดลง” และสามารถ “กระท าไดต้ามกฎหมาย” คือกฎหมายไม่หา้ม
กระท า เพียงแต่ตอ้งอย่าใชก้ารอุดหนุนการส่งออกประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทนีใ้นลกัษณะที่
เป็นการหลบเลี่ยงขอ้ผูกพนัที่จะตอ้งลดการอุดหนุนการส่งออกลงหรือที่เรียกว่า Circumvention (หาก
ประเทศไทยสามารถด าเนินการตามนีไ้ด ้ก็จะไม่ขดัต่อมาตรา 10.1 ของ AOA ตามทีบ่ราซิลกล่าวหาแต่
อย่างใดเพราะเนือ้ความส าคัญคือ “ต้องไม่ใช้การอุดหนุนการส่งออกประเภทใดประเภทหนึ่งในสาม
ประเภทนีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นการหลบเลีย่งขอ้ผูกพนัทีจ่ะตอ้งลดการอดุหนนุการส่งออกลง” และส าหรบัการ
กล่าวหาของบราซิลว่าไทยกระท าการที่ขัดต่อมาตรา 3.1 (a) และ 3.2 ของ SCM นัน้ก็เป็นเพียงการ
เชือ่มโยงว่า มาตรการอดุหนนุการส่งออกตาม SCM นัน้จะกระท ามิได ้เวน้แต่เป็นไปตาม AOA ดงันัน้เมือ่
ประเทศไทยไม่สามารถใชก้ารอุดหนุนการส่งออกตาม AOA ได ้ประเด็นนีก็้ไม่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา
แต่อย่างใด) 
 (3) ในฐำนะประเทศก ำลังพัฒนำ ใชม้ำตรกำรอุดหนุนกำรส่งออกที่มีควำมสอดคล้องกับ AOA 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 9.4223  ได้จนถึงสิน้ปี 2023 คือ กำรอุดหนุนเรื่องต้นทุนทำงกำรตลำด และ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรขนสง่ภำยในประเทศ เป็นตน้ 

 
223 4.     During the implementation period, developing country Members shall not be required to undertake 
commitments in respect of the export subsidies listed in subparagraphs (d) and (e) of paragraph 1 above, 
provided that these are not applied in a manner that would circumvent reduction commitments. 
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4.3 ข้อควรพิจารณาประกอบการด าเนินการ  
 ในกำรแกปั้ญหำกรณีพิพำทที่ศึกษำในครัง้นี ้มีประเด็นที่ไทยตอ้งน ำมำพิจำรณำประกอบเพื่อให้
แนวทำงกำรแกปั้ญหำนัน้เกิดประโยชนแ์ก่ประเทศไทยไดม้ำกที่สดุ ดงันี ้

4.3.1 การใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนหรือทีเ่รียกว่า CVD ต่อไทย  

 เมื่อพิจำรณำจำกควำมเป็นจริง กำรที่บรำซิลเป็นผูส้่งออกน ำ้ตำลทรำยรำยใหญ่ของโลกก็ย่อมจะ
หมำยควำมว่ำ บรำซิลไม่ควรมีกำรน ำเข้ำน ้ำตำลทรำยจำกไทย ดังนั้น บรำซิลจึงน่ำจะไม่สำมำรถใช้
มำตรกำร CVD กบัสินคำ้น ำ้ตำลทรำยของไทยไดด้ว้ยตนเอง เพรำะมำตรกำร CVD เป็นกำรใชม้ำตรกำรต่อ
สินคำ้น ำเขำ้ที่มีกำรอุดหนุน แต่บรำซิลก็ยงัอำจจะใชส้ิทธิตำมขอ้ (2) ของขอ้ 2.5.2 ในบทที่ 2 [(ข) กำรท ำ
ใหเ้สียไปหรือท ำใหเ้สื่อมสิทธิ (Nullification or impairment) ซึ่งผลประโยชนท์ี่ประเทศสมำชิกไดร้บัไม่ว่ำ
จะโดยตรงหรือโดยออ้มภำยใตค้วำมตกลง GATT (ค) ควำมเสื่อมสิทธิอย่ำงรำ้ยแรง (Serious prejudice) 
ซึ่งผลประโยชนข์องประเทศสมำชิกอ่ืน] เพื่อรอ้งขอใหป้ระเทศอ่ืนซึ่งเป็นผูน้  ำเขำ้น ำ้ตำลทรำยจำกไทย (และ
เป็นประเทศที่บรำซิลก็ส่งออกน ำ้ตำลทรำยไปยังประเทศนั้นดว้ย) ใชม้ำตรกำร CVD นีแ้ทนตนไดต้ำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 6 วรรค 6 ของ GATT 1994224 แต่ในทำงปฏิบติั คงไม่มีประเทศใดที่จะใชม้ำตรกำรนี ้
แทนเพรำะกำรที่มีสินคำ้น ำเขำ้มำยังประเทศตนในรำคำที่ถูกกว่ำปกติเพรำะไดร้บักำรอุดหนุนจำกรฐับำล

 

(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; 
(e)    internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by governments, on 
terms more favourable than for domestic shipments; 
224 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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ประเทศผูส้่งออก น่ำจะเป็นผลดีกับตนเองมำกกว่ำตรำบเท่ำที่ประเทศผูน้  ำเขำ้นัน้ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตน ำ้ตำล
ทรำยที่เป็นคู่แข่งขนักบัประเทศผูส้่งออกที่ท ำกำรอดุหนุน เวน้แต่จะมีแรงกดดนัทำงกำรเมืองจำกประเทศที่
รอ้งขอหรือประเทศอ่ืนใดที่จะท ำใหป้ระเทศผูน้  ำเขำ้ดงักล่ำวใชม้ำตรกำร CVD อย่ำงไรก็ตำม ประเดน็ทีต่อ้ง
ค านึงถึงก็คือ แมบ้ราซิลจะไม่สามารถใชม้าตรการ CVD กับไทยดว้ยตนเองไดเ้พราะมิไดน้ าเขา้น ้าตาล
ทรายจากไทย แต่หากประเทศสมาชิกอืน่ของ WTO รบัทราบประเด็นนีแ้ละมีการน าเขา้น ้าตาลทรายจาก
ไทย ประเทศสมาชิกนัน้อาจพิจารณาเปิดการไต่สวนเพือ่เก็บ CVD จากน ้าตาลทรายไทยทีเ่ขาน าเขา้ หรือ
ยืน่เรือ่งต่อ WTO เพือ่ขอใชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาทแบบทีบ่ราซิลก าลงัด าเนนิการอยู่ก็เป็นไปได ้
 

4.3.2 ประเด็นทีต่้องพิจารณาเมื่อมีการฟ้องร้องตาม DSU  

 ในขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO มีประเด็นต่ำงๆ ที่แต่ละฝ่ำยตอ้งน ำมำใชใ้นกำร
สูค้ดีทัง้ในขอ้กฎหมำยและขอ้เท็จจรงิ โดยประเด็นที่คู่พิพำทควรทรำบเพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ มีดงันี ้
 1) การศึกษาค าตัดสินในคดีต่างๆ ที่ผ่านมา ในทางทฤษฎีแลว้ ค ำตัดสินของคณะกรรมกำร
วินิจฉัยขอ้พิพำทและองคก์รอทุธรณซ์ึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก DSB มีผลผูกพนัแต่เฉพาะคู่พพิาทในกรณี
พิพาทเท่านัน้ ไม่ผูกพนัประเทศสมาชิกอื่นของ WTO หรือแมแ้ต่คู่พิพาทนัน้ในกรณีพิพาทอื่น นอกจำกนี ้
ค ำตดัสินซึ่งไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก DSB (ซึ่งในอดีตที่ยงัเป็น GATT คดีที่ไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่แกตต ์(ซึ่งในวันนีคื้อ DSB) มีจ ำนวนมำกเนื่องจำกคู่พิพำทฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถคัดคำ้น
ควำมเห็นชอบได)้ จะไม่มีผลใด ๆ ในเชิงกฎหมำยเลย อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกที่ไดม้ี DSU ภำยใต ้WTO 
แลว้ องคก์รอุทธรณ์ไดม้ีค ำตัดสินไปในเชิงที่ว่ำ ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทและองคก์ร
อุทธรณ์ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำก  DSB มีลักษณะเป็นส่วนส ำคัญแห่งหลักกฎหมำยของ  GATT และ 
WTO ซึ่งจะไดร้บักำรพิจำรณำ หำกมีประเด็นที่เก่ียวขอ้งอยู่ แมจ้ะไม่มีผลผูกพนัก็ตำม 225 ส  ำหรบัค ำตดัสิน
ซึ่งไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก DSB นัน้ องคก์รอทุธรณม์ีควำมเห็นว่ำไม่มีสถำนะใดๆ ใน GATT หรือ WTO 
แต่ก็เป็นเครื่องชีแ้นะที่มีประโยชนใ์นประเด็นที่เก่ียวขอ้ง226 ดังนัน้ เมื่อมีขอ้พิพำทเกิดขึน้ คู่พิพำทจึงตอ้ง

 
225 องคก์รอทุธรณใ์นกรณีเรื่อง “Japan-Tax on Alcoholic Beverage” ไดใ้หค้วำมเห็นว่ำ “....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.” 

226 “..........(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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ศกึษำแนวทำงของค ำตดัสินที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ตนมีขอ้พิพำทเพื่อพิจำรณำว่ำ ผลของค ำตดัสินควรจะ
ออกมำในรูปแบบใด 

2) การพิจารณาคดีของ GATT/WTO จะเป็นแบบเป็นกรณีๆ ไป (Case-by-Case Basis) แม้
ในทำงปฏิบัติ คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทมักจะใชค้ ำตัดสินของคดีต่ำงๆ ที่มีข้อเท็จจริงในท ำนอง
เดียวกันมำพิจำรณำประกอบเพื่อมีค ำตัดสินซึ่งส่งผลท ำให้คู่พิพำทต้องศึกษำแนวทำงของค ำตัดสินที่
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นที่ตนมีขอ้พิพำทเพื่อพิจำรณำว่ำ ผลของค ำตัดสินควรจะออกมำในรูปแบบใด ดังที่ได้
กล่ำวมำแล้วในข้อที่ผ่ำนมำ แต่ก็เป็นที่ทรำบกันว่ำ ผลค ำตัดสินในคดีหลังอำจออกมำแตกต่ำงจำกค ำ
ตัดสินในคดีที่ผ่ำนมำก็ได้ แม้จะมีข้อเท็จจริงในท ำนองเดียวกันก็ตำม เพรำะกำรพิจำรณำคดีของ 
GATT/WTO จะเป็นแบบเป็นกรณีๆ ไป ดงัเช่น ในคดีของ GATT/WTO เก่ียวกบักำรใชม้ำตรกำรตำมมำตรำ 
20 (g) ที่ผ่ำนมำซึ่งเป็นกรณีที่ประเทศสมำชิกมีสิทธิใชม้ำตรกำรที่ขัดหรือไม่สอดคลอ้งกับหลักกำรของ 
GATT/WTO ได ้หำกกำรใชม้ำตรกำรนัน้เป็นกรณีตำมมำตรำ 20 (g) คือเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรอนรุกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติซึ่งอำจสูญสิน้ไปไดซ้ึ่งมำตรกำรนัน้ไดส้่งผลอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อกำรมีขอ้จ ำกัดใน
กำรผลิตและกำรบรโิภคภำยในประเทศของตนดว้ย และมำตรกำรนัน้เป็นมำตรกำรที่ (1) ใชเ้ท่ำที่ “จ ำเป็น” 
ต่อกำรคุม้ครองชีวิต สขุภำพของมนุษย ์สตัวแ์ละพืช และ (2) ไม่ใชอ้ย่ำงเลือกปฏิบติัตำมอ ำเภอใจหรือไม่
สมเหตผุลต่อประเทศที่มีสภำพกำรณเ์ดียวกนั (3) ไม่สรำ้งอปุสรรคโดยไม่จ ำเป็นต่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
(4) ไม่สรำ้งขอ้จ ำกดัอย่ำงแอบแฝงต่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ227 โดยเมื่อมีขอ้พิพำทในเรื่องนี ้คณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้อพิพำทมักจะให้น ำ้หนักหรือควำมส ำคัญกับเรื่องกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติฯ มำกกว่ำ
หลกักำรคำ้เสรีซึ่งอำจเป็นเพรำะแนวโนม้ของโลกที่หนัมำใหค้วำมสนใจกบักำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะเห็น
ไดจ้ำกแนวทำงค ำตัดสินของ WTO หลำยคดี เช่น Brazil — Measures Affecting Imports of Retreaded 
Tyres228, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products229, European 

 
227 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; 

228 WTO (2009) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm 
229 WTO (2001b) https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm
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Communities — Asbestos230 ที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำทตัดสินว่ำ ประเทศผู้น ำเข้ำสำมำรถใช้
มำตรกำรโดยอำ้งเหตุผลตำมมำตรำ 20 (g) ได ้(แต่จะใชไ้ดม้ำกนอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กบัวิธีกำรใช ้ซึ่งผูเ้ขียน
จะไม่น ำมำกล่ำวไว้ ณ ที่นี ้ เพรำะไม่เก่ียวกับเรื่องที่ศึกษำ) แต่ปรำกฏว่ำในคดี China — Measures 
Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum231 คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อ
พิพำทกลบัตัดสินไปอีกแนวทำงหนึ่งคือ ใหค้วำมส ำคัญหรือน ำ้หนักกับพิธีสำรกำรเขำ้เป็นสมำชิก WTO 
(Protocol of Accessions) ของจีนที่เนน้กำรเปิดเสรีกำรคำ้ใหม้ำกขึน้กว่ำก่อนจะเขำ้เป็นสมำชิก มำกกว่ำ
ประเด็นเรื่องกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติฯ232 ซึ่งค ำตดัสินนีถู้กวิพำกษ์วิจำรณอ์ย่ำงมำกจำกนกัวิชำกำร
ต่ำงๆ 

ดังนั้น ประเด็นต่ำงๆ เก่ียวกับกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO ที่ผูเ้ขียนจะน ำเสนอต่อไปนัน้ จึงเป็น
เพียงกำรกล่ำวถึงแนวทำงที่เคยเป็นมำของ GATT/WTO เท่ำนั้น ส่วนผลของคดีหรือค ำตัดสินจะเป็น
อย่ำงไรนัน้ก็จะเป็นกรณีๆ ไป 
 3) ค่าใช้จ่ายในการฟ้องและการสู้คดี ประเด็นส ำคัญประเด็นหนึ่งที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจ
ของบรำซิลเรื่องกำรฟ้องคดีต่อ WTO ก็คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องและสู้คดี เพรำะหำกใช้ส  ำนักงำน
ทนำยควำมที่มีควำมเชี่ยวชำญอำจตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยขัน้ต ่ำในระดบัลำ้นเหรียญสหรฐัฯ ต่อ 1 คดี แต่หำกใช ้
ACWL (Advisory Centre for WTO Law) ค่ำใชจ้่ำยก็จะถูกลงแต่ควำมเชี่ยวชำญอำจเป็นรองกว่ำก็ได ้(ซึ่ง
ประเทศไทยก็จะประสบปัญหำในเรื่องค่ำใชจ้่ำยส่วนนีเ้ช่นกนั)  ดงันัน้ จึงเห็นไดว้่ำ แมส้ิทธิในกำรฟ้องคดีนี ้
ของบรำซิลต่อ WTO ไดเ้กิดขึน้แลว้เพรำะเมื่อกำรเจรจำหำรือตกลงกนัไม่ไดภ้ำยใน 30/60 วันนับแต่มีกำร
รอ้งขอเจรจำหำรือ หรือหำกทั้งสองฝ่ำยเห็นว่ำกำรเจรจำหำรือจะไม่เป็นผล บรำซิลก็สำมำรถรอ้งขอตั้ง

 
230 WTO (2001a) https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis09_e.htm 
231 WTO (2015) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm 
232 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 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. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis09_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm
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คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำ 30/60 วนันัน้ แต่ปรำกฏว่ำ จนถึงปัจจบุนั บรำซิลก็
ยงัไม่ไดด้  ำเนินกำรแต่อย่ำงใด 
 อย่ำงไรก็ตำม บรำซิลยังสำมำรถด ำเนินกำรฟ้องคดีต่อไทยไดทุ้กเมื่อ ถำ้เห็นว่ำฝ่ำยไทยยังไม่ได้
แกปั้ญหำที่ถกูกลำ่วหำอย่ำงครบถว้น 
 4) การเข้ามาร่วมในคดีของคู่พิพาทฝ่ายที่สาม กรณีนีน้่ำจะเป็นขอ้กังวลของฝ่ำยไทย เพรำะ
ประเทศผูส้่งออกน ำ้ตำลทรำยรำยอ่ืนๆ เช่น ออสเตรเลีย สหภำพยุโรป และอินเดีย อำจเขำ้มำเป็นคู่พิพำท
ฝ่ำยที่สำมหรือ Third parties ในคดีที่บรำซิลฟ้องไทย หรืออำจใช้โอกำสในกรณีที่หำกมีค ำตัดสินว่ำ
มำตรกำรอดุหนนุสินคำ้เกษตรของไทยขดัต่อ WTO น ำเรื่องนีม้ำฟ้องประเทศไทยต่อ WTO ในอนำคตดว้ย 
 5) การตอบโต้ทางการค้า หำกไทยเป็นฝ่ำยแพค้ดีซึ่งมีควำมเป็นไปไดส้งูมำก สิ่งที่ตอ้งกงัวลก็คือ 
กำรถูกตอบโตท้ำงกำรคำ้ เวน้แต่ไทยจะยอมปฏิบติัตำมค ำตัดสินซึ่งก็น่ำจะเป็นกำรตดัสินที่ใหไ้ทยยกเลิก
มำตรกำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรอุดหนุนและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบรำซิลไป โดยหลักเกณฑ์ในกำรใช้
มำตรกำรตอบโตท้ำงกำรคำ้ของบรำซิล ผูเ้ขียนจะน ำเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

6) ประเด็นส าคัญของการก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าตัดสิน ในขัน้ตอนกำร
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำตดัสินมีประเด็นส ำคญัที่ตอ้งพิจำรณำประกอบดงันี  ้
 (1) การฟ้องร้องอีกคร้ังตามขั้นตอนทีเ่รียกว่า Compliance Panel233 ในกรณีที่ประเทศผูแ้พค้ดี
ไม่ยอมปฏิบติัตำมค ำตดัสิน หรือยอมปฏิบติัตำม แต่มีประเด็นว่ำกำรปฏิบติัเช่นว่ำนัน้มีควำมสอดคลอ้งกบั
ค ำตัดสินของ WTO แลว้หรือไม่ ในบำงกรณี ประเทศผูช้นะคดีก็อำจจะน ำเรื่องนี ้มำฟ้องเป็นคดีอีกครัง้
เพียงแต่ว่ำกำรฟ้องครัง้หลงัที่เรียกว่ำเป็นชัน้ Compliance Panel นัน้จะใชเ้วลำที่รวดเร็วกว่ำ (ขึน้อยู่กบักำร
ตกลงกันกับคณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท) แต่ยังคงใช้กระบวนกำรของ DSU เป็นหลัก และใช้
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทชุดเดิม เวน้แต่จะไม่สำมำรถใชชุ้ดเดิมได ้ซึ่งอย่ำงนอ้ยจะตอ้งมี 1 คนที่เป็น
คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทในค ำตดัสินเดิมของขอ้พิพำทนัน้เพื่อที่จะไดเ้ขำ้ใจเรื่องไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเด็นหนึ่งที่มักเป็นประเด็นส ำคัญก็คือ มำตรกำรอะไรบำ้งคือ “มำตรกำรที่ตอ้งปฏิบติัตำม (Measures 
taken to comply) ค ำตดัสิน” โดยผูเ้ขียนจะไดก้ลำ่วในหวัขอ้ถดัไป 

 
233 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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(2) มาตรการที่ต้องปฏิบัติตาม (Measures Taken to Comply) เมื่อพิจำรณำกำรตีควำมค ำว่ำ 
“Measures taken to comply” ในคดีต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำของ WTO จะพบประเด็นต่ำงๆ ที่ส  ำคญั ดงันี ้
 (1) มำตรกำรที่ตอ้งปฏิบติัตำมไม่จ าเป็นตอ้งเป็นมาตรการเดิมที่ปรากฏในขอ้พิพาทเดิม (original 
dispute) ก็ได้234 คืออำจเป็น “มำตรกำรใหม่ (new measures)” ซึ่งผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ กำรที่  WTO 
ตดัสินเช่นนี ้น่ำจะเพื่อป้องกนัมิใหม้ีกำรใชม้ำตรกำรใหม่ที่มิใช่มำตรกำรเดิมที่พิพำทกนั แต่เป็นมำตรกำรที่
มีผลเหมือนกัน เช่น ประเทศไทยใชม้ำตรกำรอุดหนุนแบบ A แล้วถูกตัดสินว่ำขัด WTO จึงต้องยกเลิก
มำตรกำรนีไ้ป ซึ่งไทยก็ยกเลิกไป แต่ไทยก็มีกำรออกมำตรกำรอดุหนุนแบบ B (ที่เป็นมำตรกำรใหม่) ขึน้มำ
ซึ่งส่งผลในลักษณะเดียวกับมำตรกำร A (มำตรกำรที่ปรำกฏในข้อพิพำทเดิม) กรณีนี ้ก็น่ำจะถือได้ว่ำ 
มำตรกำร B เป็น “Measures taken to comply” 
 (2) กำรพิจำรณำ “Measures taken to comply” จะพิจำรณำทั้งตัวมาตรการเองและการน า
มาตรการมาบงัคบัใช้235 

 
234 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.” 

235 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 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: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#article21A5
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 (3) ผูฟ้้องในขั้นตอนนี ้อาจยกประเด็นอื่นที่ต่างจากขอ้พิพาทเดิม (original dispute) ก็ได ้เพรำะ 
“Measures taken to comply” อำจมีควำมไม่สอดคลอ้งกับควำมตกลงของ WTO ในลักษณะที่แตกต่ำง
จำกขอ้พิพำทเดิมก็ได้236 
 (4) ประเทศที่ตอ้งปฏิบติัตำมค ำตดัสินเป็นผู ้“เลือก” วิธีกำรในกำรปฏิบติัตำมไดเ้อง237 

 
236 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.” 

237 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 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 
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 (5) มำตรกำรที่เป็น “Measures taken to comply” คือ มำตรกำรที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมค ำ
ตดัสินเท่ำนัน้238 
 (6) หำกมำตรกำรดงักล่ำวมิใช่ “Measures taken to comply” คู่พิพำทก็จะยกขึน้มำเป็นประเด็น
ในคดีไม่ได้239 
 (7) “Measures taken to comply” ไม่รวมถึงมำตรกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของ “Measures taken 
to comply” และไม่มีผลกระทบต่อ “Measures taken to comply”240 

 

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.” 

238 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.”  

239 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 
challenges a measure which is not a ‘measure taken to comply’, that claim cannot properly be raised in 
Article 21.5 proceedings.”  

240 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 
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 (8) ผูพ้ิจำรณำว่ำ มำตรกำรใดเป็น “Measures taken to comply” คือ คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้
พิพำท มิใช่คู่พิพำท241 

จำกแนวทำงค ำตดัสินที่ผูเ้ขียนน ำเสนอขำ้งตน้ ผูเ้ขียนพบว่ำในขอ้ (5) ขอ้ (6) และขอ้ (7) จะเป็นใน
แนวทำงเดียวกันคือ มำตรกำรที่เป็น “Measures taken to comply” คือ มำตรกำรที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไป
ตำมค ำตัดสินเท่ำนัน้ และ หำกมำตรกำรดังกล่ำวมิใช่ “Measures taken to comply” คู่พิพำทก็จะยกขึน้
มำเป็นประเด็นในคดีไม่ได ้และ “Measures taken to comply” ไม่รวมถึงมำตรกำรที่ไม่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของ 
“Measures taken to comply” และไม่มีผลกระทบต่อ “Measures taken to comply” แต่ขอ้ (3) ระบุว่ำ ผู้
ฟ้องในขั้นตอนนีอ้าจยกประเด็นอื่นที่ต่างจากขอ้พิพาทเดิม (original dispute) ก็ได ้เพรำะ “Measures 
taken to comply” อำจมีควำมไม่สอดคลอ้งกับควำมตกลงของ WTO ในลกัษณะที่แตกต่ำงจำกขอ้พิพำท

 

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. … 
241 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 subject-matter, 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 measures taken to comply.  Rather, this is an issue which must be considered and 
decided by an Article 21.5 panel 
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เดิมก็ได ้ผูเ้ขียนเห็นว่ำ กำรตดัสินในแต่ละคดีเช่นนีอ้ำจสง่ผลต่อกำรพิจำรณำคดีนี ้หำกบรำซิลยื่นฟ้อง และ
ผูเ้ขียนเองก็เห็นว่ำ โอกำสที่ไทยจะแพค้ดีเพรำะมีกำรใชม้ำตรกำรที่ไม่สอดคลอ้งกบั WTO ก็มีอยู่ค่อนขำ้ง
สงู 

(3) ขนาดของการตอบโต้ (Retaliation) ประเด็นที่ประเทศไทยตอ้งน ำมำพิจำรณำประกอบกำร
ด ำเนินกำรว่ำจะยกเลิกมำตรกำรไป หรือคงมำตรกำรไว ้ก็คือ หำกไทยแพค้ดีนี ้บรำซิลจะสำมำรถตอบโต้
ทำงกำรคำ้ต่อไทยไดม้ำกนอ้ยเพียงใดอย่ำงไร242  

DSU ระบุว่ำ การตอบโตจ้ะท าไดใ้นระดบัที่เท่าเทียมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เท่ำนั้น ซึ่งหำก
คู่พิพำทตกลงกันไดก้็จะไม่มีประเด็นที่ตอ้งพิจำรณำ แต่โดยทั่วไปมักจะตกลงกันไม่ได ้และหำกตกลงกัน
ไม่ได้ก็ต้องให้อนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้ชีข้ำด อย่ำงไรก็ตำม ก่อนที่จะใช้มำตรกำรตอบโต้ ประเทศผู้ใช้
มำตรกำรตอบโตจ้ะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำก DSB ก่อน (ซึ่งสว่นใหญ่ก็จะไดร้บัควำมเห็นชอบเพรำะระบบ 
Negative Consensus เวน้แต่ “ทกุประเทศ” ที่อยู่ใน DSB จะเห็นรว่มกนัว่ำไม่ควรใหค้วำมเห็นชอบ) 
 โดยทั่วไป “ขนำด” ของกำรตอบโต ้คือ ผลประโยชนท์ำงกำรคำ้ที่ประเทศผูช้นะคดีตอ้งสูญเสียไป
จำกกำรที่ประเทศผูแ้พค้ดีไม่ยอมปฏิบติัตำมค ำตดัสิน ซึ่งอำจเริ่มตน้ค ำนวณและสิน้สดุกำรค ำนวณเมื่อใด
นัน้ตอ้งแลว้แต่กำรพิจำรณำของอนุญำโตตลุำกำรและ DSB แต่ส ำหรบักรณีนีซ้ึ่งเป็นขอ้พิพำทเรื่องกำรใช้
มำตรกำรอุดหนุนที่ห้ำมกระท ำ (อุดหนุนภำยในประเทศเกินวงเงินที่แจ้งไวต่้อ WTO และอุดหนุนกำร
สง่ออกที่ไม่สำมำรถกระท ำไดเ้พรำะไม่ไดแ้จง้ต่อ WTO) ซึ่งเคยมีค ำตดัสินของ WTO ระบุไวว้่ำ ในกรณีกำร
ใชม้ำตรกำรอุดหนุนที่หำ้มกระท ำหรือ Prohibited Export Subsidy “ขนำด” ของกำรตอบโตก้็คือ จ ำนวน
กำรอุดหนุนทัง้หมดที่รฐัใหแ้ก่ผูผ้ลิต243 แมค้ ำตัดสินนีจ้ะกล่ำวถึงควำมตกลง SCM มิใช่ AOA ที่เป็นควำม
ตกลงที่ก ำหนดพันธกรณีในเรื่องนีข้องไทยก็ตำม แต่ก็สำมำรถน ำมำเทียบเคียงไดต้ำมเหตุผลที่เคยกล่ำว

 
242 ขอ้มลูส่วนใหญ่มำจำก ทชัชมยั (ฤกษะสตุ) ทองอไุร, กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ: GATT และ WTO: บท

ทั่วไป. พิมพค์รัง้ที่ 5, ส ำนกัพิมพว์ิญญชูน, ตลุำคม 2560 

243 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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มำแลว้ในขอ้ 3.2.1 ที่ผ่ำนมำ (ประกอบกับขอ้ 2.2 ในบทที่ 2) ดังนั้น หำกบรำซิลชนะคดีและไดร้บัควำม
เห็นชอบในกำรใชม้ำตรกำรตอบโต ้“ขนำด” ของกำรตอบโต ้ก็น่ำจะหมำยถึงจ ำนวนเงินทัง้หมดที่ใหก้ำร
อุดหนุนต่อชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทรำย (ซึ่งผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยเพรำะควำมเสียหำยน่ำจะมำจำก
จ ำนวน “ส่วนต่ำง” ที่ให้กำรอุดหนุนเท่ำนั้น คือ หำกไทยขำยน ำ้ตำลทรำยโดยไม่มีกำรให้กำรอุดหนุน 
บรำซิลก็จะไม่เกิดสิทธิใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใชม้ำตรกำร CVD หรือน ำเรื่องเขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำท
ของ WTO ประกอบกับหำกบรำซิลสำมำรถใชม้ำตรกำร CVD กำรตอบโตก้็จะอยู่ที่ส่วนต่ำงหรือ margin 
เท่ำนัน้เช่นกนั) 

นอกจำกนั้น ในคดี US — Offset Act (Byrd Amendment) (Article 22.6) อนุญำโตตุลำกำรได้
ใชสู้ตรดงัต่อไปนีใ้นกำรพิจำรณำว่ำ กำรอดุหนุนไดก้่อผลกระทบใดบำ้งต่อประเทศสมำชิกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
ควำมชดัเจนในกำรพิจำรณำเรื่องระดบัของกำรตอบโต ้ผูเ้ขียนจึงขอเสนอเนือ้หำของค ำตดัสิน ดงันี ้

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)]  

(4) การเพิกถอนมาตรการที่ขัดต่อ WTO ในช่วงการก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าแนะน า
หรือค าตัดสิน  

ประเด็นต่อมำที่ไทยควรพิจำรณำก็คือ มำตรกำรตอบโตน้ีเ้ป็นมำตรกำร “ชั่วครำว” จนกว่ำจะมีกำร
เพิกถอนมำตรกำรท่ีขดัต่อ 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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 ดังนัน้ หำกประเทศไทยแพค้ดี และตอ้งประสบปัญหำกับกำรตอบโตท้ำงกำรคำ้จำกบรำซิล กำร
ด ำเนินกำรที่ตอ้งท ำเพื่อไม่ใหม้ีกำรตอบโตก้็คือ การยกเลิกมาตรการต่างๆ ทีถู่กตดัสินว่าขดักบั WTO หรือ
การปรบัมาตรการต่างๆ นัน้ทีถู่กตดัสนิว่าขดักบั WTO ใหม้ีความสอดคลอ้งกบั WTO 

(5) การยกเลิกมาตรการที่ถูกตัดสินว่า ไม่สอดคล้องกับ WTO เมื่อพิจำรณำมำตรำ 22: 1 
ของ DSU จะพบว่ำ กำรใช้มำตรกำรตอบโต้ทำงกำรค้ำหรือกำรชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นสิ่งที่  WTO ให้
ควำมส ำคญันอ้ยกว่ำกำรปรบัเปลี่ยนมำตรกำรท่ีถกูตดัสินว่ำขดัต่อ WTO ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบั 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 ้ผูเ้ขียนเห็นว่ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในขัน้ตอนใดของกำรระงบัขอ้พิพำท หำกประเทศผูใ้ชม้ำตรกำรที่
ถกูตดัสินว่ำขดัต่อ WTO ยกเลิกมำตรกำรนัน้ไป ก็อำจท ำให ้“เหต”ุ แห่งกำรใชม้ำตรกำรตอบโตห้รือเหตแุห่ง
กำรชดเชยควำมเสียหำยสิน้สุดลง ประเทศผูช้นะคดีก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ได้ หมำยควำมว่ำ หำก
ประเทศไทยยังคงใชม้ำตรกำรอุดหนุนต่อไป จนกระทั่งมีค ำตัดสินของ WTO ออกมำ หำกค ำตดัสินเป็นไป
ในทำงที่เป็นบวกกับไทย ไทยก็ไม่ตอ้งด ำเนินกำรอะไร แต่ถำ้เป็นลบคือ ไทยไม่สำมำรถใหก้ำรอุดหนุนได้
เพรำะเป็นมำตรกำรที่ขดัต่อ WTO ไทยก็สำมำรถยุติกำรใชม้ำตรกำรตอบโตข้องบรำซิลไดด้ว้ยกำรยุติกำร
อดุหนุนดงักล่ำวไป แต่ทัง้นี ้ฝ่ำยไทยก็ควรตอ้งเตรียมมำตรกำรแกไ้ขเอำไวล้่วงหนำ้ ซึ่งตอ้งเป็นมำตรกำรที่
สำมำรถน ำมำใชไ้ดท้นัท่วงที 
 

4.3.3 ความชะงักงันของการปฏิบัติหน้าทีข่ององคก์รอุทธรณ ์ณ ปัจจุบัน  

 ขณะนี ้(มีนำคม 2565) กำรพิจำรณำคดีของ WTO ตอ้งประสบกบัควำมชะงักงนัในกำรพิจำรณำ
คดีขององคก์รอุทธรณ์ กล่ำวคือ ในทุกครำวที่มีค ำตัดสินของคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือ Panel 
คู่พิพำทฝ่ำยที่ไม่พอใจกบัค ำตดัสินนัน้สำมำรถย่ืนเรื่องใหอ้งคก์รอทุธรณพ์ิจำรณำว่ำ คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ขอ้พิพำทได้ปรบัข้อกฎหมำยเขำ้กับข้อเท็จจริงในคดีได้อย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับหลักฎหมำยหรือไม่ 
อย่ำงไร โดย DSU ก ำหนดว่ำ องคก์รอุทธรณ์ประกอบดว้ยสมำชิกทัง้หมด 7 คนซึ่งเป็นบุคคลที่ไดร้บักำร
ยอมรบัว่ำเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกฎหมำยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ หรือสำขำอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับควำมตกลง
ต่ำงๆ ภำยใต้ WTO และจะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับรฐับำลใดๆ สมำชิกขององค์กรอุทธรณ์จะอยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละ 4 ปี โดยในกำรพิจำรณำกำรอทุธรณร์ำยงำนของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทในแต่ละ
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คดี องค์กรอุทธรณ์จะประกอบไปด้วยสมำชิกขององค์กรอุทธรณ์จ ำนวน 3 คน โดยจะหมุนเวียนกัน 
(Rotation) พิจำรณำคดี (ดขูอ้ 4.1.4 ในบทท่ี 2) แต่ปัจจบุนั ไม่มีสมำชิกขององคก์รอทุธรณเ์หลืออยู่เลยและ
ไม่อำจตัง้เพิ่มขึน้ได ้เพรำะสหรฐัอเมริกำใชส้ิทธิในกำรยบัยัง้กำรแต่งตัง้หรือ Veto ทุกครัง้มำโดยตลอด จึง
ถือได้ว่ำเป็น WTO Appellate Body Crisis ที่ส่งผลใหแ้มบ้รำซิลจะฟ้องประเทศไทย (ซึ่งผ่ำนมำหลำยปี
แลว้ ก็ยังไม่ฟ้องทัง้ที่เกิดสิทธิในกำรฟ้องแลว้ จึงยงัอยู่ในขัน้ตอน “กำรปรกึษำหำรือ” ที่มีลกัษณะทำงกำร
ทูตมำกกว่ำ กำรฟ้องรอ้งทำงกฎหมำย) และมีแนวโนม้จะชนะคดีดังที่ผูเ้ขียนไดน้ ำเสนอไวข้ำ้งตน้ แต่คดีก็
จะพบกบัควำมชะงกังนัเพรำะหำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอทุธรณ ์(ซึ่งน่ำจะหมำยถึงไทย เพรำะแพค้ดี) คดีก็ยงัไม่
ถึงที่สุด สิทธิของบรำซิลในกำรตอบโต้ไทย หำกไทยไม่ปฏิบัติตำมค ำตัดสิน ก็จะไม่สำมำรถเกิดขึน้ได ้
ดงัเช่นที่ “มติชน” ไดเ้สนอข่ำวตำม https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1997701 ว่ำ 

“นางอรมน ทรพัย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีทีฟิ่ลิปปินส์ได้
ยืน่ค ารอ้งต่อองค์การการคา้โลก (WTO) เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2563 เพือ่ขอใชส้ิทธิตอบโตท้างการคา้
ไทยในคดีพิพาทบุหรี่น าเขา้ โดยฟิลิปปินส์จะขอระงบัการใหส้ิทธิประโยชน์หรือขึน้ภาษีสินคา้น าเขา้จาก
ไทยเป็นมูลค่ากว่า 17,800 ลา้นบาทต่อปี เนื่องจากเห็นว่าไทยยงัไม่ปฏิบัติตามค าตดัสินของ WTO ใน
กรณีพพิาทเรือ่งการประเมินราคาศลุกากรกบัสนิคา้บหุรี่น าเขา้จากฟิลปิปินสน์ัน้  

ฝ่ายไทยไดย้ืน่โตแ้ยง้การกระท าของฟิลปิปินสต่์อ WTO แลว้ โดยเหน็ว่าฟิลิปปินส์ยงัไม่สามารถใช้
สิทธิตอบโต้ทางการคา้ไทยได ้เนื่องจากคดียังอยู่ในชัน้อุทธรณ์และการพิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุด แม้
ฟิลปิปินสจ์ะอา้งว่าขณะนีเ้กิดวกิฤตใิน WTO ทีท่ าใหไ้ม่สามารถตัง้สมาชิกองค์กรอทุธรณ์ 6 ใน 7 คน แทน
ต าแหนง่ทีว่่างลงได ้จึงจ าเป็นตอ้งเดนิหนา้ขอใชส้ทิธิตอบโตไ้ทย โดยไม่รอผลการตดัสนิชัน้อทุธรณ์”  

นางอรมน กล่าวถึงการด าเนินการของฝ่ายไทยในเรื่องนีว่้า “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่ง
รวมถงึกระทรวงพาณิชยไ์ดต้ิดตามความเคลือ่นไหวของฟิลปิปินสใ์นเรื่องนีอ้ย่างใกลช้ิด และฝ่ายไทยไดย้ืน่
หนังสือถึงประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO เพื่อคัดค้านการขอใชส้ิทธิตอบโตท้างการคา้ของ
ฟิลปิปินสแ์ลว้ โดยเหน็ว่าการด าเนนิการของฟิลิปปินส์เป็นการขา้มขัน้ตอนตามกระบวนการระงบัขอ้พพิาท
ของ WTO และลิดรอนสิทธิของไทยในกระบวนการระงบัขอ้พิพาท ซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่สามารถใชส้ิทธิตอบ
โตท้างการคา้ไทยได ้จนกว่ากรณีพพิาทจะถึงทีส่ดุ โดยปัจจุบนักรณีพพิาทดงักล่าวยงัอยู่ในชัน้อทุธรณ์ของ 
WTO จึงยงัไม่ทราบผลการพิจารณาว่าฝ่ายใดจะแพห้รือชนะ ดงันัน้ ค ารอ้งขอใชส้ิทธิตอบโตท้างการคา้
ของฟิลปิปินสจ์ึงไม่ถูกตอ้ง และฝ่ายไทยจะคดัคา้นและโตแ้ยง้เรือ่งนีอ้ย่างเตม็ที”่  

ทัง้นี ้กรณีพพิาทเรื่องการประเมินราคาศลุกากรสินคา้บุหรี่น าเขา้ระหว่างไทยกบัฟิลิปปินส์เร่ิมตน้
ตัง้แต่ปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ฟ้องว่า ไทยมีการประเมินราคาสินคา้บุหรี่น าเขา้จากฟิลิปปินส์ทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบักฎเกณฑ์ของ WTO ซึ่งไทยไดต้ัง้คณะท างานเพือ่แกไ้ขปัญหาในเรื่องนี ้โดยมีกรมศลุกากรเป็นประธาน 
และปัจจุบนัไทยอยู่ระหว่างอทุธรณ์ค าตดัสินเรือ่งนี ้กรณีพพิาทจึงยงัไม่สิน้สดุ” 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1997701%20ว่า
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4.3.4 บราซิลยังไม่เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อ WTO  

 ดงัที่ทรำบกนัดีว่ำ ขณะนี ้บรำซิลยงัไม่ไดย้ื่นต่อ WTO เพื่อขอใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ขอ้พิพำททัง้ที่มีสิทธิด ำเนินกำร และนอกจำกบรำซิลจะยงัไม่ฟ้องไทยตำมสิทธิที่มีแลว้ ตำมกำรเผยแพรจ่ำก 
http://sugar-asia.com/brazil-halts-its-petition-for-a-panel-on-a-wto-dispute-against-thailand/ 
พบว่ำ บรำซิลยงัยติุ (ชั่วครำว) ในกำรจะฟ้องรอ้งกรณีนีต่้อ WTO ดงัที่ปรำกฏรำยละเอียด ดงันี ้

 
“Brazil” Halts Its Petition for a Panel on a WTO Dispute against Thailand  26/Jun/2018  
 “Brazil has announced that it has suspended a call for a panel to review its WTO 

dispute over claims of sugar subsidies with Thailand and is looking to collaborate with 
Thailand to develop the sugar industry. According to an industrial news source, Mr. Uttama 
Saowanayon, the Minister of Industry, and Ms. Warawan Chitaroon, Secretary General of the 
Office of the Cane and Sugar Board, have been in contact the Department of Trade 
Negotiations and been informed informally that Brazil has halted its request for a panel to 
review its dispute submitted to the World Trade Organization (WTO) over the allegation that 
Thailand’s sugar subsidy program has affected the global sugar industry. The suspension was 
reported to come into effect as of March 30, 2018.  

The move came after Thailand had taken steps to restructure its cane and sugar 
industry by floating sugar prices, abolishing sugar quotas, and designating reserve stocks 
only sufficient for domestic consumption.” 

โดยกำรตัดสินใจด ำเนินกำรในลกัษณะนีข้องบรำซิลอำจเป็นเพรำะเหตุผลตำมที่ระบุไว ้หรืออำจ
เป็นเพรำะเรื่องค่ำใชจ้่ำยตำมที่ผูเ้ขียนระบุไวใ้นขอ้ 3.2.3244 ก็เป็นได ้อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นหนึ่งที่ผูเ้ขียน
เห็นว่ำ อำจส่งผลใหบ้รำซิลไม่ไดด้  ำเนินกำรยื่นขอตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือ Panel ในกรณีนี ้
ทัง้ที่บรำซิลไดย้ื่นขอตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทหรือ Panel ในกรณีที่บรำซิลยื่นฟ้องอินเดียไปแลว้
เ ป็ น ค ดี  DS579: India — Measures Concerning Sugar and Sugarcane ซึ่ ง บ ร ำ ซิ ล ไ ด้ ยื่ น ข อ
ปรึกษำหำรือหลังจำกกำรยื่นขอปรึกษำหำรือกับไทย คือ บรำซิลยื่นขอปรึกษำหำรือกับอินเดียเมื่อ 27 
กุมภำพนัธ ์2019 (ยื่นขอปรกึษำหำรือกบัไทยเมื่อ 4 เมษำยน 2016) และมีกำรตัง้ panel รวมทัง้ panel ได้
ออก Communication กรณีอินเดียมำตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ ดงันี ้

 
244 อย่ำงไรก็ตำม น่ีเป็นข่ำวเมื่อสองปีก่อน ในช่วงที่ทีมเจรจำของไทยสญัญำว่ำจะท ำตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล และจะ
ยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่ ซึ่งในขณะนีย้งัไม่มีข่ำวหรือรำยงำนท่ีชดัเจนว่ำบรำซิลพอใจกับกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยไทย
ในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำนีห้รือไม่เพียงใด 

http://sugar-asia.com/brazil-halts-its-petition-for-a-panel-on-a-wto-dispute-against-thailand/
http://sugar-asia.com/brazil-halts-its-petition-for-a-panel-on-a-wto-dispute-against-thailand/
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Panel requested: 11 July 2019 

Panel established: 15 August 2019 

Panel composed: 28 October 2019 

India - Measures Concerning Sugar and Sugarcane - 

Communication from the Panels 

WT/DS579/9 WT/DS580/9 WT/DS581/10 |  

29 April 2020 

ที่มำ: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm 
 โดยประเด็นที่ผูเ้ขียนกล่ำวขำ้งตน้คือ ขอ้มลูที่ไดร้บัมำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (จำกกำรสมัภำษณผ์ูท้ี่
เก่ียวขอ้ง) ปรำกฏว่ำ เจำ้หนำ้ที่ระดบัสงูฝ่ำยไทยทัง้จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ไดป้ระสำนพูดคุยและติดต่อกับเจำ้หนำ้ที่ระดับสูงของบรำซิลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงควำมพยำยำมและควำมตัง้ใจของฝ่ำยไทยที่จะปรบักฎหมำยต่ำง ๆ ใหม้ีควำมสอดคลอ้ง
กบั WTO ใหไ้ดม้ำกที่สดุในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ำ้ตำล
ทรำยในระดับที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงยอมรบัได ้ซึ่งในทำ้ยที่สุด ก็อำจไม่มีกำรยื่นขอตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้
พิพำทเลยก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
javascript:linkdoldoc('WT/DS/579-9.pdf',%20'e')
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
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บทที ่5 
บทวิเคราะหก์ารปรับระบบอ้อยและน ้าตาลทรายของไทยต้ังแต่ปี 2560/61 ถึง

ปัจจุบัน 

 ในบทที่ 1 คณะผูว้ิจยัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวว้่ำ แนวทำงกำรเจรจำของทำงฝ่ำยไทยเป็นกำรเจรจำแบบ
ตัง้รบั ซึ่งเกิดจำกเปำ้หมำยหลกัของรฐับำลไทยคือตอ้งกำรหลีกเลี่ยงไม่ใหบ้รำซิลน ำคดีขึน้ฟ้องต่อคณะ 
กรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) โดยทีมเจรจำของไทยใชว้ิธีรบัปำกว่ำจะ
ปรบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยตำมขอ้เรียกรอ้งทัง้หมดของบรำซิล โดยจะด ำเนินกำรใหท้นัฤดกูำรผลิต 
ปี 2560/61 (ซึ่งเริ่มหีบออ้ยในเดือนธันวำคม 2560) ซึ่งเมื่อไทยไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัก่อนเริ่มฤดกูำร
ผลิต รฐับำลนีก้็ไดแ้กปั้ญหำโดยกำรออกมำตรำ 44 มำระงบักำรใชม้ำตรำ 17 (18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ท ำใหไ้ทยสำมำรถด ำเนินกำรปรบัระบบไดใ้นขณะที่ยงัไม่มีกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 หรือยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบัใหม่ขึน้มำใชแ้ทน 

 ในบทนี ้คณะผูว้ิจัยจะไดอ้ธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงและมำตรกำรต่ำงๆ ที่ถูกน ำมำใชใ้นกำรปรบั
ระบบใน 2 ช่วงที่ผ่ำนมำ คือในช่วงสองปีแรก (ปีกำรผลิต 2560/61-2561/62) และในช่วงสำมปีหลงั (ปีกำร
ผลิต 2562/63 ถึงปัจจบุนั ซึ่งก็คือปีกำรผลิต 2564/65)  และตัง้ขอ้สงัเกตถึงปัญหำและควำมเสี่ยงที่ระบบที่
ไทยน ำมำใชต้ั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งน ำเสนอขอ้มูลที่มีแนวโน้มที่ชวนใหก้ังขำว่ำมำตรกำรที่
ก ำลงัใชใ้นปัจจบุนั อำจไม่เพียงพอ—หรือมีควำมเสี่ยงที่จะไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ—ในกำรแกไ้ขปัญหำ
ออ้ยและน ำ้ตำลของไทยในระยะยำว 

  
5.1 การปรับตัว/รับมือของภาครัฐภายในประเทศไทย ปีการผลิต 2560/61-2561/62  

แมว้่ำในกำรเจรจำหำรือครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (ดูสรุปผลกำรประชุมในกรอบที่ 1.1) 
ทีมเจรจำฝ่ำยไทยได้แจ้งต่อทำงบรำซิลว่ำจะมีข้อยุติและรำยละเอียดของกำรปรับโครงสร้ำงของ
อตุสำหกรรมนีต้ำมมติคณะรฐัมนตรีดงักล่ำวออกมำภำยในเดือนพฤษภำคม 2560 และในกำรเจรจำครัง้ที่ 
4 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ทีมเจรจำของไทยให้ค ำมั่นสัญญำกับทำงบรำซิลว่ำจะด ำเนินกำรปรบั
ระบบใหท้ันกับปีกำรผลิต 2560/61 (ซึ่งปกติจะเริ่มเปิดหีบออ้ยในเดือนธันวำคม 2560)  แต่หลังจำกนั้น 
กำรด ำเนินกำรภำยในประเทศไทยเองเป็นกำรแกก้ฎระเบียบของภำครฐัเป็นหลกั โดยไม่ไดม้ีกระบวนกำรที่
เปิดใหก้ลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย—โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกษตรกร—ไดเ้ขำ้มำมีสว่นรว่มอย่ำง
ชัดเจนเพื่อที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุขอ้ตกลงของฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งว่ำจะปรบัโครงสรำ้งและแก้ปัญหำที่
ตำมมำอย่ำงไร  แต่ถึงกระนัน้ก็ตำม ภำครฐัก็ยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหท้ันกับกำรเริ่มเปิดหีบออ้ยในฤดู
กำรผลิต 2560/61 อยู่ดี จนกระทั่งหลงัจำกเริ่มเปิดหีบออ้ยเมื่อตน้เดือนธันวำคม 2560 ไปแลว้ ฝ่ำยรำชกำร
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ก็ไดเ้สนอใหร้ฐับำล/คสช. ใชอ้  ำนำจตำมมำตรำ 44 ไป "ยกเวน้" กำรบงัคับใช ้มำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. 
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ซึ่งเนือ้หำหลกัก็คือกำรยุติบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(กอน.) ในกำรก ำหนดรำคำและโควตำน ำ้ตำลทรำยที่ใชบ้ริโภคภำยในประเทศ245 (เพื่อเป็นกำร “ยติุบทบำท
ของรฐัในฐำนะผูก้  ำหนดรำคำและปรมิำณกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ”) ซึ่งต่อมำ คสช. ก็ไดอ้อกค ำสั่งที่
ประกำศออกมำในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับวันที่ 15 มกรำคม 2561 พรอ้มกับประกำศอีก 5 ฉบับที่ออก
ตำมมำในรำชกิจจำนุเบกษำ (ดสูรุปสำระส ำคญัในตำรำงที่ 5.1) ประกอบกนัเป็นมาตรการช่ัวคราวที่จะ
น ามาใช้เป็นเวลาสองปีการผลิต (2560/61-2561/62) ในขณะที่ยังไม่มีการแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและ
น ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือออก พ.ร.บ. ฉบับใหม่มาแทน พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 
2527  ซึ่งในขณะนัน้ทำงภำครฐัคำดว่ำจะมีกฎหมำยฉบบัใหม่ออกมำบงัคบัใชก้่อนเริ่มปีกำรผลิต 2562/63  
แต่เมื่อไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดท้ัน ก็มีกำรออกประกำศของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยที่ประกำศใชเ้มื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รวม 5 
ฉบบัและต่อมำ ก็ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2564 เพิ่มขึน้มำอีก 1 ฉบบั รวมเป็น 6 ฉบบัที่
เป็นระเบียบและประกำศหลกัที่ใชใ้นปัจจุบนั (ดสูรุปสำระส ำคัญของทัง้ 6 ฉบบัที่ใชใ้นปัจจุบนัในตำรำงที่ 
5.7) 

ส ำหรบักฎเกณฑ์อ่ืนๆ นั้น บำงเรื่องก็ได้มีกำรก ำหนดเพิ่มเติมในเวลำต่อมำ (เช่น กระบวนกำร
ส ำรวจรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศ) แต่ส ำหรบัเรื่องที่ยังไม่มีประกำศออกมำ ก็ใชต้ำมระเบียบเดิมต่อไป
ก่อน  รวมทัง้ในบำงกรณี ก็ยงัคงใหป้ระธำน กอน. รกัษำกำรตำมระเบียบใหม่ดว้ย 

โดยสรุปแลว้ ค ำสั่ง คสช. ประกำศและระเบียบที่ออกมำรวม 6 ฉบบัแรก (และกฎกติกำอ่ืนๆ ที่ออก
ตำมมำ) ที่เป็นมำตรกำรชั่วครำวที่น ำมำใช้ในสองปีกำรผลิต (2560/61-2561/62) มีกำรก ำหนดกติกำที่
เปลี่ยนไปจำกระบบเดิมดงัต่อไปนีคื้อ 

⦁ ยกเลิกกำรก ำหนดโควตำ (และกำรขึน้งวด) น ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศ 
o ใหโ้รงงำนน ำ้ตำลสต๊อกน ำ้ตำลทรำยเอำไวใ้นปริมำณเท่ำกบักำรบรโิภคภำยในประเทศ 1 

เดือน246 

⦁ ใหส้  ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (ศูนยบ์ริหำรกำรผลิตฯ เดิม) ส ำรวจรำคำขำยส่ง
น ำ้ตำลภำยในประเทศ  

 
245 มำตรำ 17 คณะกรรมกำรมีหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้(1) ก ำหนดแผน ....(18) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำร

จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย เพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร และก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยดงักล่ำว 
246 แต่ยงัไม่มมีำตรกำร/กฎระเบยีบที่ชดัเจนมำบงัคบัใหโ้รงงำนตอ้งปฏิบตัิตำม 
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⦁ ให้บริษัทอ้อยและน ำ้ตำลไทย (อนท.) รำยงำนค่ำเฉลี่ ยรำยเดือนของรำคำน ำ้ตำล #5 ที่ตลำด
ลอนดอนและค่ำไทยพรีเมี่ยมของเดือนนัน้ ใหก้องทนุฯ เพื่อใชเ้ป็นรำคำอำ้งอิงของรำคำสง่ออก   

⦁ ใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ก ำหนดอัตรำที่โรงงำนน ำ้ตำลที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศตอ้ง
น ำส่งกองทนุฯ ในแต่ละเดือน เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่ส  ำรวจโดย สบน.) 
กบัรำคำส่งออกอำ้งอิง (ที่รวบรวมและค ำนวณโดย อนท.) เพื่อน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของรำยไดข้อง
ระบบในกำรค ำนวณรำคำออ้ยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป247  
o ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/กก. (ที่ใชม้ำตัง้แต่

ปี 2551) 

 

ตารางที ่5.1 สรุปสาระส าคัญของ ค าส่ัง ประกาศ และระเบียบ ทีเ่กี่ยวกับอ้อยและน ้าตาลที่

ประกาศใช้เมื่อวันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2561 

ที ่ ชื่อ ผลทางกฏหมาย สาระส าคัญ 

1. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำติที่  1/2561 เรื่อง กำรแก้ไข
กฎ หม ำย เพื่ อ รอ งรับ ก ำรป รับ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ 

ย ก เว้ น ก ำ รบั ง คั บ ใช ้
ม ำตรำ  17  (18 ) ขอ ง 
พ.ร.บ. อ้อยและน ้ำตำล
ทรำย พ.ศ. 2527 เฉพำะ
ในส่วนของกำรก ำหนด
รำคำขำยน้ํ ำตำลทรำย
ในประเทศตั้งแต่ฤดูกำร
ผ ลิ ต ปี  2 5 6 0 /6 1 – 
2561/62 

⦁ ยกเลิกหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
อ้อยและน ้ำตำล (กอน.) ในกำร
ก ำ ห น ด ร ำ ค ำ น ้ ำ ต ำ ล ท ร ำ ย
ภำยในประเทศ 

⦁ มีผล 2 ปีคือ 2560/61– 2561/62 

2. ประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ้ ำ ต ำ ล ท รำย เรื่ อ ง ก ำ รจั ด ท ำ
ประมำณกำรรำยได้ กำรก ำหนด
และกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิต
น ้ำตำลทรำย และอัตรำส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและ

ยกเลิกประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 
2553  

⦁ ป รับ ก ำ รค ำ น วณ รำย ได้ ข อ ง
อุตสำหกรรม โดยรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศ
ของระบบ ใหค้ ำนวณจำกปรมิำณที่
โรงงำนขำยจริงคูณ ด้วยรำคำ
น ้ำตำลตลำดลอนดอน เบอร์ 5 

 
247 ดตูวัเลขรำคำและส่วนตำ่งไดใ้นตำรำงที่ 5.2 (ในชว่งที่ศกึษำ ส่วนต่ำงนีอ้ยู่ระหวำ่ง 4.2-7.6 บำทต่อกิโลกรมั)  
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ที ่ ชื่อ ผลทางกฏหมาย สาระส าคัญ 

โรงงำน พ.ศ. 2561 เฉลี่ยรำยเดือน บวกค่ำไทยพรีเมี่ยม 

⦁ คงสดัสว่นผลประโยชน ์แบบ 70:30 

3. ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ้ำตำลทรำยว่ำด้วยกำรก ำหนด
ปรมิำณน ำ้ตำลทรำยใหโ้รงงำนผลิต 
พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 
2550 

⦁ โรงงำนน ้ำตำลทรำย ต้องส ำรอง
น ้ำตำลให้เพียงพอกับกำรบริโภค
ภำยในประเทศ 1 เดือน 

4. ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำด้วยกำรผลิต กำร
บรรจุ กำรเก็บรักษำ สถำนที่ เก็บ
รกัษำ กำรส ำรวจ กำรขนยำ้ย กำร
ส่งมอบ กำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 
และกำรรำยงำนปริมำณอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ กอน. 
เรื่องกำรรำยงำนปริมำณ
น ำ้ตำล ฉบบั พ.ศ. 2530 
และ  ยก เลิ กป ระกำศ 
กอน. เรื่องเดียวกัน ฉบบั 
พ.ศ. 2550 

⦁ ปรับปรุงมำตรกำรกำรด ำเนินกำร
ของโรงงำนฯ โดยให ้ประธำน กอน. 
รกัษำกำรตำมระเบียบนี ้

5. ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรอนุญำตให้
สง่ออกน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 
2550 

6. ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยว่ำดว้ยกำรจัดเก็บเงิน
จำกกำรจ ำหน่ ำยน ้ำตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุน
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2561 

ยกเลิกประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกัน ฉบับ พ.ศ. 
2551 

⦁ ยกเลิกกำรเก็บ เงิน ค่ำจ ำหน่ ำย
น ำ้ตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 
บำท/กก. (ที่ใชม้ำตัง้แต่ปี 2551) 

⦁ เก็บ เงิน เข้ำกองทุนอ้อยฯ  จำก
โรงงำนน ้ำตำลทรำย ตำมผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยหน้ำโรงงำน ลบ
ด้วยรำคำน ้ำตำลตลำดลอนดอน 
เบอร ์5 และ ค่ำไทยพรีเมี่ยมในแต่
ละเดือน  

⦁ สอน. ประกำศส่วนต่ำงรำคำฯ ทุก
วนัที่ 5 ของเดือนถดัไป 
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ที ่ ชื่อ ผลทางกฏหมาย สาระส าคัญ 

⦁ โรงงำนน ้ำตำลต้องน ำส่งเงินส่วน
ต่ำงของแต่ละเดือนเข้ำกองทุนฯ 
ภำยในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 

ทีม่า: ประมวลโดยคณะผูว้ิจยั 

ถำ้พิจำรณำจำกค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบต่ำงๆ ขำ้งตน้ จะเห็นไดว้่ำ ถึงแมว้่ำภำครฐัไดป้รบัแก้
กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง  แต่ ค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบที่ออกมำเหลำ่นี ้ ถกูก ำหนดไวว้่ำ
ออกมำทดลองใชใ้นช่วงเปลี่ยนผ่ำนรวมระยะเวลำ 2 ปี (ปี 2560/61-2561/62) และก ำหนดเปำ้หมำยไว้
ดว้ยว่ำ ก่อนที่จะสิน้สดุระยะเวลำกำรทดลองสองปีดงักลำ่ว จะมี พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่ออกมำในช่วง
กลำงปี 2562 (เพื่อใหท้นัใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63 ซึง่จะเริ่มในเดือนธันวำคมหรือพฤศจิกำยน 2562) 
ออกมำเป็นรม่ใหญ่ของมำตรกำรทัง้หมดนี ้248  และในเดือนสิงหำคม 2562 ก็มีรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. ......  ผ่ำนไปที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ รวมทัง้น ำมำรบัฟังควำมคิดเห็น
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ และทำงเว็บไซตใ์นเดือนมิถุนำยน 2652249  โดยมีข่ำวว่ำจะพยำยำมผลกัดนั พ.ร.บ. 
ออ้ยฯ ฉบบัใหม่ออกมำก่อนเริ่มฤดหูีบออ้ย 2562/63) ตำมที่ไดส้ญัญำไวก้บัทำงบรำซิล ซึ่งคณะผูว้ิจยัก็ได้
คำดกำรณไ์วก้่อนแลว้ว่ำคงเป็นไปไดย้ำก  เนื่องจำกกระบวนกำรออกกฎหมำยในสภำปกติที่มำจำกกำร
เลือกตัง้มกัมีขัน้ตอนต่ำงๆ ที่ตอ้งใชเ้วลำมำกกว่ำกระบวนกำรท่ีใชใ้นสภำ สนช. ในช่วง 4-5 ปีก่อนหนำ้นัน้
มำก ซึ่งในควำมเป็นจรงิก็คือ อีกกว่ำหน่ึงปีต่อมำคือเมื่อวนัที่ 18 สิงหำคม 2563 รฐับำลถึงไดเ้สนอรำ่ง 
พ.ร.บ.ฯ ดงักลำ่วเขำ้สูส่ภำผูแ้ทนรำษฎร และถึงแมจ้ะเสนอเป็นเรื่องด่วนแลว้ไดบ้รรจเุขำ้วำระในช่วงทำ้ย
ของกำรประชมุสภำสมยัสำมญัประจ ำปีครัง้ที่ 1 พรอ้มกับรำ่งของ ส.ส. อีก 3 ร่ำง แต่ก็ไม่สำมำรถพิจำรณำ
ไดท้นัสมยัประชมุดงักลำ่วที่ปิดไปในช่วงตน้เดือนกนัยำยน 2563  จึงตอ้งเลื่อนไปเขำ้วำระ 1 ในสมยัประชมุ
ต่อมำและผ่ำนวำระ 1 เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม 2563 และกว่ำจะผ่ำนคณะกรรมำธิกำร และไดบ้รรจเุขำ้วำระ 
2-3 ก็เป็นช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม 2565 และเพิ่งผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำผูแ้ทนรำษฎรในวำระที่ 2-3 
เมื่อวนัที่ 15 มิถนุำยน 2565 นี ้ 

 และในที่สดุแลว้ ก็มีโอกำสมำกที่ พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัแกไ้ข ที่น่ำจะผ่ำนสภำออกมำในช่วงปลำยปี 
2565 นี ้ จะไม่ค่อยแตกต่ำงจำกฉบบัเดิม ซึ่งไม่ไดก้ ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในรำยละเอียดมำกเท่ำกบั ค ำสั่ง 

 
248 และควรตอ้งแกไ้ขค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบตำ่งๆ ขำ้งตน้ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ใหม่ ก่อนเริม่ปีกำรผลิตใหม่ดว้ย 

แต่คำดวำ่อำจจะพยำยำมท ำเหมอืนเดิม โดยอำจมีกำรออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำแกไ้ขเพื่อใหใ้ชช้ดุเดิมต่อไป 
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2538870 

249 ดรูำยละเอยีดและตวัรำ่ง พ.ร.บ.ฯ ในภำคผนวก ก. 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2538870
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ประกำศ และระเบียบ ที่ออกโดย กอน. หรือ สอน.  และจำกกำรวิเครำะหร์ำ่ง พ.ร.บ. ประกำศ และระเบียบ
ต่ำงๆ ที่ออกมำใชใ้นปัจจุบนั ก็พบว่ำยงัมีลกัษณะเป็นกติกำที่เปลี่ยนชื่อและรูปแบบมำกกว่ำปรบัเปลี่ยน
เนือ้หำอย่ำงเป็นระบบจรงิๆ  และตวัรำ่ง พ.ร.บ.ฯ เองก็ยงัไม่ไดม้ีทำงออกที่เป็นฉนัทำมติที่เป็นที่ของทกุฝ่ำย
และอำจท ำใหปั้ญหำรุนแรงขึน้ไดเ้สียดว้ยซ ำ้ (เช่น ในร่ำงของคณะรฐัมนตรีที่ใหไ้ปหกัค่ำออ้ยที่จ่ำยเกินใน
ฤดเูก่ำจำกค่ำออ้ยเบือ้งตน้ในฤดใูหม่)250  

  ในภำพรวมนัน้ มีประเด็นที่ส  ำคัญที่ควรตอ้งพิจำรณำอย่ำงนอ้ยสองประกำรคือ (1) พ.ร.บ. ฉบับ
แกไ้ขและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะน ำมำใชจ้ะไดร้บักำรยอมรบัจำกบรำซิลจนน ำไปสู่กำรถอนฟ้องหรือไม่ และ
เพียงพอที่จะท ำใหป้ระเทศคู่แข่งอื่นไม่คิดจะฟ้องไทยหรือไม่ และ (2)  มำตรกำรเหล่ำนีส้ำมำรถน ำมำใชไ้ด้
อย่ำงมีประสิทธิผลจริงในระยะยำวหรือไม่ (ซึ่งในช่วงทดลองสองปีแรกนัน้ มำตรกำรเก็บเงินส่วนต่ำงเขำ้
กองทุนฯ ก็ประสบปัญหำมำกจำกเงินที่เก็บไดม้ีแนวโนม้ลดลงมำเป็นล ำดบัอย่ำงต่อเนื่องตำมรำคำน ำ้ตำล
ในประเทศ  นอกจำกนี ้ปรมิำณน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยในประเทศตำมรำยงำนที่เป็นทำงกำรในช่วงปี 2561 ก็ยงั
ลดลงถึงประมำณรอ้ยละ 4 ดว้ย)  

ในประเด็นแรกนั้น ที่ผ่ำนมำบรำซิลเคยแจ้งว่ำจะรอดูกำรด ำเนินกำรของทำงฝ่ำยไทย รวมทั้ง 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัใหม่) ดว้ย  ซึ่งในช่วงแรก เจำ้หน้ำที่ที่เก่ียวขอ้งระบุว่ำ พ.ร.บ. ออ้ยฯ 
ฉบบัใหม่จะออกมำในช่วงกลำงปี 2562 เพื่อใหท้นัใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63  แต่ในที่สดุแลว้ คณะกรรมกำร
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ไดอ้อกประกำศจ ำนวน 4 ฉบบั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (สอน.) ไดอ้อกประกำศ 1 ฉบบั เพื่อก ำหนดกติกำในอตุสำหกรรมใหม่เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 
ส ำหรบัปีกำรผลิต 2562/63 โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.7 

ในส่วนนี ้มีบำงฝ่ำยตัง้ขอ้สงัเกตว่ำ ถำ้ไทยปรบัระบบตำมบรำซิล ก็อำจช่วยลดโอกำสที่บรำซิลจะ
ฟ้องลงได ้(ถึงแมว้่ำในทำงกฎหมำยแลว้ กำรกระท ำดังกล่ำวคงไม่ไดช้่วยอะไรในกรณีที่มีกำรฟ้องรอ้ง ถำ้
ฝ่ำยไทยไม่สำมำรถพิสูจนไ์ดว้่ำมำตรกำรชุดดังกล่ำวไม่ไดก้่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บรำซิล)   กำรศึกษำ
สว่นหนึ่งในปีที่สองนีจ้ึงพยำยำมศกึษำระบบของบรำซิลไวใ้นบทท่ี 7 ดว้ย   

ส ำหรบัในประเด็นที่สองนัน้ หวัขอ้ที่เหลือของบทนีจ้ะบรรยำยและวิเครำะหก์ำรด ำเนินงำนในดำ้น
ต่ำงๆ ตำมค ำสั่ง ประกำศ และระเบียบ ที่เก่ียวกบัออ้ยและน ำ้ตำลที่ประกำศใชใ้นช่วงที่ผ่ำนมำของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครฐัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเริ่มจำกค ำสั่งหวัหนำ้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) และ 
ประกำศและระเบียบอ่ืนที่ออกมำเมื่อวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561 เพื่อใชเ้ป็นมำตรกำรชั่วครำวในสองปี
แรก  และประกำศอีก 4 ฉบบัของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) และอีกฉบบัของส ำนกังำน

 
250 แต่ประเด็นนีไ้ดถ้กูแกไ้ขไปแลว้ในชัน้กรรมำธิกำรของสภำผูแ้ทนรำษฎร 
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คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ที่ออกมำเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 เพื่อก ำหนดกติกำ
ของอตุสำหกรรมนีส้  ำหรบัปีกำรผลิต 2562/63  และรวมถึงระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำ
ดว้ยกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2564 ที่ออกมำเมื่อเมื่อวนัที่ 17 ก.ย. 
2564 ซึ่งมีควำมคลำ้ยกบัระบบโควตำ ก ที่ขึน้งวดเป็นรำยเดือนแต่มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้กว่ำเดิม (เช่น 
สำมำรถใช/้โอนโควตำขำ้มโรงงำนได)้ ซึ่งเนือ้หำสว่นใหญ่ในบทนี ้ คณะผูว้ิจยัจะไดว้ิเครำะหม์ำตรกำร
เหลำ่นี ้ รวมทัง้ชีใ้หเ้ห็นสญัญำณควำมเสี่ยงที่ชวนใหก้งัขำว่ำมำตรกำรเหลำ่นีจ้ะเพียงพอที่จะแกปั้ญหำและ
ช่วยใหอ้ตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยเดินหนำ้ต่อไปไดอ้ย่ำงรำบรื่นพอสมควรหรือไม่ 

ตำมระเบียบที่ประกำศใชเ้มื่อ 15 ม.ค. 61 โรงงำนที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศตอ้งน ำส่งส่วนต่ำง
ของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่ส  ำรวจโดย สบน.) กับรำคำส่งออกอำ้งอิง (ที่รวบรวมและค ำนวณโดย 
อนท.) เขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เพื่อที่จะน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของรำยไดข้องระบบในกำรค ำนวณ
รำคำออ้ยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป  

ในขณะเดียวกัน ระบบนีก้็ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/
กก. (ที่ใชม้ำเป็นเวลำ 10 ปี ตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้มำ) 

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2561 ก็คือกำรหนัมำใชร้ะบบที่ไม่มีกำรก ำหนดโควตำจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลภำยในประเทศที่ชัดเจน แต่ผูอ้อกแบบระบบก็ยังหวังพึ่งกำรอุดหนุนไขว ้(cross subsidization) 
จำกตลำดภำยในประเทศ โดยออกระเบียบก ำหนดใหโ้รงงำนที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศตอ้งน ำส่งส่วน
ต่ำงของรำคำขำยสง่ในประเทศกบัรำคำส่งออกเขำ้กองทนุออ้ยและน ำ้ตำล เพื่อที่จะน ำมำเป็นสว่นหนึ่งของ
รำยไดข้องระบบในกำรค ำนวณรำคำออ้ยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป  

ทัง้นี ้ทัง้สองรำคำนี ้(รำคำขำยสง่ในประเทศ และ รำคำสง่ออก) ต่ำงก็เป็นรำคำอำ้งอิง โดย 

⦁ รำคำขำยสง่ภำยในประเทศ ไดจ้ำกกำรส ำรวจของส ำนกับริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (เดิม
คือศนูยบ์รหิำรกำรผลิตฯ) ของ สอน.  

⦁ รำคำส่งออกเป็นรำคำตลำดโลกบวกดว้ยค่ำไทยพรีเมี่ยม โดยใชข้อ้มูลจำกบริษัทออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย (อนท.) 

ส่วนต่ำงของรำคำทัง้สอง (ซึ่งมีกำรส ำรวจและค ำนวณเป็นรำยเดือน) ถูกน ำมำรวมในกำรค ำนวณ
รำยรบัของระบบ ซึ่งรอ้ยละ 70 จะถูกน ำไปรวมในรำคำออ้ย ส่วนที่เหลือรอ้ยละ 30 จะถูกแบ่งใหโ้รงงำน
ตำมสดัส่วนของปริมำณน ำ้ตำลที่ผลิตได ้(ในแบบเดียวกบักำรจัดสรรโควตำ ก. ในอดีต) หรืออีกนยัหนึ่งไม่
ขึน้กบัปรมิำณกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศของแต่ละโรงงำน  
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ถำ้มองแบบเผินๆ ระบบนีด้คูลำ้ยกบัระบบเดิมที่มีกำรเก็บเงิน 5 บำท/กก. เขำ้กองทุนฯ เพื่อน ำไป
ช ำระหนีท้ี่กองทุนฯ ไปกู้เงินมำเพิ่มรำคำออ้ย  แต่ในควำมเป็นจริงแลว้ มีควำมแตกต่ำงที่ส  ำคัญในสอง
ระบบนีอ้ย่ำงชดัเจนในอย่ำงนอ้ยสองประเด็นคือ 

⦁ ระบบปัจจุบันไม่ได้มีหลักประกันเร่ืองอัตราการเก็บเงินที่ชัดเจนเหมือนในระบบเดิม (ที่
ก าหนดอัตราคงทีไ่ว้ที ่5 บาท/กก.) 

⦁ ระบบเดิมประกนัรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศไวท้ี่ 19-20 บำท/กก. (แบ่งเป็น 14-15 
บำท/กก. ที่น ำมำแบ่งตำมสัดส่วน 70/30 บวกกับอีก 5 บาท/กก. ซี่งน ามาใช้เพ่ิมค่าอ้อย
เท่าน้ัน) ขณะที่ในระบบใหม่ ซึ่งไม่มีเงิน 5 บำทแลว้นัน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ
มีแนวโน้มที่จะต ่ำกว่ำรำคำเดิม (ในเดือนมิถุนำยน 2562 อยู่ที่  14.54 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำล
ทรำยขำว และ 17.21 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ และที่ผ่ำนมำยงัมีแนวโนม้ที่ลดลง
มำเกือบตลอด) และทัง้กอ้นจะถกูแบ่งตำมสดัสว่น 70/30   

o ท ำใหร้ำคำออ้ยถูกกระทบจำกทั้ง “สองเดง้” ที่เพิ่งเกิดขึน้ใหม่นี ้(รำคำในประเทศที่ลดลง 
3-5 บำท/กก. และรำยไดท้ัง้หมดถูกน ำมำแบ่ง 70-30 ในระบบ—ไม่มีส่วนที่ยกเวน้ดังเช่น
ในยุคที่เงิน 5 บำท/กก. ถือเสมือนเป็นส่วนของชำวไร่ทัง้หมด) และมีแนวโนม้สูงมำกที่จะ
ส่งผลใหร้ำคำออ้ยลดลงจำกเดิม (ถึงแมอ้ำจจะมีภำพลวงตำจำกกำรที่โรงงำนตอ้งน ำส่ง
เงินเขำ้กองทนุประมำณ 5 บำท/กก. เหมือนในอดีตก็ตำม)  

ตำรำงที่ 5.2 เปรียบเทียบรำคำเฉลี่ยรำยเดือนของน ำ้ตำลทรำยที่ไดจ้ำกกำรส ำรวจของ สบน. กับ
รำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 (ซึ่งคือน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์) บวกด้วยพรีเมียม
น ำ้ตำลทรำยของไทย (Thai Premium ที่น ำ้ตำลไทยไดร้ำคำส่งออกที่ดีเพรำะไทยอยู่ในย่ำนที่น ำ้ตำลขำด)  
แต่ทัง้นีม้ีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึน้คือ ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2561 เป็นตน้มำ มีกำรค ำนวณ
รำคำน ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำที่อิงตลำดลอนดอนดว้ย (ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 0.15-
0.16 บำท/กก.) เพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทนุและรำคำขำยท่ีแตกต่ำงกนัของน ำ้ตำลสองชนิดนี ้  
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ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบราคาเฉล่ียรายเดือนของน ้าตาลทรายทีไ่ด้จากการส ารวจของ สบน. 
กับราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกด้วยพรีเมียมน ้าตาลทรายของไทย 

เฉลี่ยเดือน 

รำคำส ำรวจน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ รำคำ London 5 ผลต่ำงรำคำ 

ขำว
ธรรมดำ  
บำท/
กก. 

ขำวบรสิทุธิ์  
บำท/กก. 

ขำวบรสิทุธิ์  
บำท/กก.  
หกัสว่นกำร

ผลิต 

รวมพรีเมี่ยมไทย  
บำท/กก. 

ขำว
ธรรมดำ  
บำท/
กก. 

ขำว
บรสิทุธิ ์ 
บำท/
กก. 

มกรำคม 61 17.22 18.33 17.98 12.03 5.19 5.95 

กมุภำพนัธ ์61 17.11 18.15 17.80 11.98 5.13 5.82 

มีนำคม 61 17.04 18.02 17.67 11.72 5.32 5.95 

เมษำยน 61 17.01 18.03 17.68 10.98 6.03 6.70 

พฤษภำคม 61 16.92 17.99 17.64 11.01 5.91 6.63 

มิถนุำยน 61 16.85 17.99 17.64 11.15 5.70 6.49 

กรกฎำคม 61 16.74 17.98 17.63 11.37 5.37 6.26 

สิงหำคม 61 16.95 17.97 17.62 10.9 6.05 6.72 

กนัยำยน 61 16.62 17.96 17.61 11.1 5.52 6.51 

ตลุำคม 61 16.55 17.96 17.61 12.11 4.44 5.50 

      
  

ทรำย 
ขำว  

ทรำยขำว 
บรสิทุธ ์

    

พฤศจิกำยน 61 16.32 17.96 17.61 11.50 11.66 4.82 5.95 

ธันวำคม 61 16.12 17.94 17.59 11.22 11.38 4.90 6.21 

มกรำคม 62 16.15 17.86 17.51 10.96 11.11 5.19 6.40 

กมุภำพนัธ ์62 15.59 17.56 17.21 10.84 10.99 4.75 6.22 

มีนำคม 62 15.22 17.48 17.13 10.70 10.86 4.52 6.27 

เมษำยน 62 14.97 17.30 16.95 10.71 10.87 4.26 6.08 

พฤษภำคม 62 14.72 17.06 16.71 10.31 10.47 4.41 6.24 

มิถนุำยน 62 14.54 17.20 16.85 10.32 10.47 4.22 6.38 

กรกฎำคม 62 14.71 17.21 16.86 9.77 9.93 4.94 6.93 

สิงหำคม 62 15.18 17.4 17.05 9.54 9.70 5.64 7.35 
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เฉลี่ยเดือน 

รำคำส ำรวจน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ รำคำ London 5 ผลต่ำงรำคำ 

ขำว
ธรรมดำ  
บำท/
กก. 

ขำวบรสิทุธิ์  
บำท/กก. 

ขำวบรสิทุธิ์  
บำท/กก.  
หกัสว่นกำร

ผลิต 

รวมพรีเมี่ยมไทย  
บำท/กก. 

ขำว
ธรรมดำ  
บำท/
กก. 

ขำว
บรสิทุธิ ์ 
บำท/
กก. 

กนัยำยน 62 16.26 17.49 17.14 9.73 9.88 6.53 7.26 

ปีกำรผลิต 2562/63 ประกำศใชก้ติกำใหม่ตำมประกำศ กอน. วนัที่ 22/11/62 

ตลุำคม 62 17.25 18.25 17.90 10.31 10.47 6.94 7.43 

พฤศจิกำยน 62 17.25 18.25 17.90 10.17 10.33 7.08 7.57 

ธันวำคม 62 17.25 18.25 17.90 10.66 10.82 6.59 7.08 

มกรำคม 63 17.25 18.25 17.90 11.9 12.06 5.35 5.84 
ที่มำ: ผูว้ิจยัประมวลจำกขอ้มลูส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) และบรษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทยจ ำกดั (อนท.) 

หมำยเหต:ุ *หกัคำ่กำรผลิต (แปรรูป) น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ 0.35 บำท/กก. ซึ่งเป็นกำรหกัตำมวิธีที่เคยใชม้ำในอดีต (ทัง้
ที่ในความเป็นจริงนัน้ ราคาน า้ตาล London #5 กเ็ป็นราคาน า้ตาลทรายขาวบริสทุธิอ์ยู่แลว้)  

จำกตำรำงที่ 5.2 จะเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำ เมื่อเริ่มใชร้ะบบนีใ้นเดือนแรก รำคำขำยสง่น ำ้ตำล
ทรำยขำวธรรมดำในประเทศลดลง 1.78 บำท/กก. (จำก 19 บำท/กก. ซึ่งเป็นรำคำเดิมที่ยงัไม่รวมภำษี 
VAT) และรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ลดลง 1.67 บำท/กก. (จำกรำคำเดิมที่ยงัไม่รวมภำษี VAT 20 
บำท/กก.) หลงัจำกนัน้ รำคำน ำ้ตำลทัง้สองประเภทก็มีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็นสว่นใหญ่  โดยเมื่อ
ถึงกลำงปี 2562 รำคำขำยส่งน ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำในประเทศลดลงจำกรำคำเดิม 4.25-4.50 บำท/กก. 
(ประมำณสองเท่ำครึง่ของรำคำที่ลดลงเมื่อเริ่มด ำเนินกำร) เหลือประมำณ 14.50-14.75 บำท/กก.  ในขณะ
ที่รำคำน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ลดลงนอ้ยกว่ำคือ 2.80-3.00 บำท/กก. (ไม่ถึงสองเท่ำของรำคำที่ลดลงเมื่อ
เริ่มด ำเนินกำร) เหลือประมำณ 17.06-17.21 บำท/กก. จำกรำคำเดิม 20 บำท/กก. 

กำรที่รำคำน ำ้ตำลทรำยในประเทศลดลงส่งผลใหส้่วนแบ่งของชำวไร่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ251 
ในขณะที่ส่วนแบ่งของฝ่ำยโรงงำนกลบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย252 เนื่องจำกไดร้บัส่วนแบ่งที่เพิ่มขึน้มำจำกรอ้ยละ 

 
251 ลดลงประมำณ 4.5-4.65 บำท/กก. และ 3.2-3.3 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย

ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทียบกบัรำคำเดมิ 14-15 บำท/กก.บวกเงินเพิม่ค่ำ
ออ้ยที่ไดจ้ำกเงินท่ีเคยเก็บเพิ่ม 5 บำท/กก. 
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30 ของเพดำนรำคำเดิมที่ 14-15 บำท/กก. มำเป็นรอ้ยละ 30 ของรำคำที่ส  ำรวจได้ (ซึ่งยังสูงกว่ำ 14-15 
บำท/กก. ในตลอดช่วง 2 ปีดงักล่ำว) ซึ่งเป็นอีกตวัอย่ำงหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นว่ำภำระจำกกำรปรบัระบบที่ผ่ำน
มำสว่นใหญ่ตกกบัชำวไร ่

ส ำหรบัเงินที่โรงงำนจะตอ้งน ำส่งเขำ้กองทุน (ตำมส่วนต่ำงรำคำภำยในและรำคำส่งออกอำ้งอิง) 
ในช่วงครึง่ปีแรกหลงัด ำเนินกำร (เดือนกุมภำพนัธุ-์กรกฎำคม ของปี 2561) อยู่ระหว่ำง 5.12-6.03 บำท/กก. 
ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำว และ 5.81-6.70 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์  ส  ำหรบัในช่วงเดียวกนั
ของปี 2562 อยู่ระหว่ำง 4.22-4.94 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำว และ 6.08-6.93 บำท/กก. ส ำหรบั
น ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธิ์ (ลดลงมำกส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวเนื่องจำกรำคำขำยในประเทศลดลงมำกกว่ำ
รำคำลอนดอน แต่เพิ่มขึน้ส  ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธิ์ ซึ่งรำคำขำยส่งในประเทศลดลงอีกไม่ถึง 1 บำท/
กก. ในช่วงตน้และกลำงปี 2562) 

 
5.2 การส ารวจราคาขายส่งน ้าตาลทรายภายในประเทศ และการค านวณราคาเฉล่ียรายเดือน 
ในช่วงปีการผลิต 2560/61-2561/62 

 ในอดีต ส ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (ศูนยบ์ริหำรกำรผลิตฯ เดิม) มีหนำ้ที่รวบรวม
ขอ้มูลปริมำณกำรขำยน ำ้ตำลของโรงงำนฯ เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตำมโควตำที่จัดสรรอยู่แลว้ ทัง้นี ้กำรขน
ยำ้ยน ำ้ตำลทรำยออกจำกโรงงำนหรือสถำนที่เก็บรกัษำจะกระท ำไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุญำตจำกพนักงำน
เจำ้หน้ำที่ โดยทุกครัง้ที่โรงงำนขำยน ำ้ตำล โรงงำนจะตอ้งขอใบอนุญำตขนยำ้ยน ำ้ตำลทรำยเพื่อบริ โภค
ภำยในประเทศ (กน.2) จำก กอน.  

ส ำหรบัรำคำขำยน ำ้ตำลที่ผ่ำนมำจะถูกก ำหนดเพดำนรำคำจำกกระทรวงพำณิชย ์โดยในทุกปี
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรรำคำกลำงฯ จะออกประกำศเรื่อง  
กำรก ำหนดรำคำและหลกัเกณฑเ์งื่อนไขในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย เพื่อก ำหนดเพดำนรำคำขำยน ำ้ตำล
ทรำย253 และกระทรวงฯ จะท ำกำรส ำรวจรำคำเพื่อควบคมุไม่ใหม้ีกำรละเมิดกฎหมำยขำ้งตน้ (ทัง้รำคำขำย

 
252 เพิ่มขึน้ประมำณ 0.15-0.22 บำท/กก. และ 0.62-0.66 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย

ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทียบกบัรอ้ยละ 30 ของรำคำเดิมที่ที่เคยน ำมำ
ค ำนวณค่ำกำรผลิตน ำ้ตำลที่ 14-15 บำท/กก.) 

253 แต่ที่ผ่ำนมำ ประกำศในแต่ละปีจะมีเนือ้หำเหมือนเดมิในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ 
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ส่งหน้ำโรงงำน และรำคำขำยปลีก) โดยใน พ.ศ. 2561 แมร้ฐับำลจะประกำศยกเลิกระบบโควตำน ำ้ตำล
ทรำย แต่น ำ้ตำลทรำยก็ยงัคงเป็นสินคำ้ที่ถกูก ำหนดเพดำนรำคำอยู่254 

 ที่ผ่ำนมำ ระบบมีกำรควบคมุปรมิำณขำยน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ (โควตำ ก.) ใหอ้ยู่ในระดบัที่
สำมำรถรกัษำรำคำภำยในประเทศเอำไวไ้ด ้และโดยทั่วไปแลว้โรงงำนสำมำรถจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยใน
รำคำที่เท่ำกบั (หรืออย่ำงนอ้ยใกลเ้คียงกบั) เพดำนรำคำที่ถกูก ำหนด 

หลงัจำกที่มีกำรปรบักติกำในช่วงตน้ปี 2561 เพื่อที่จะค ำนวณรำยไดค่้ำผลต่ำงรำคำน ำ้ตำลทรำยที่
โรงงำนจะตอ้งส่งเขำ้กองทุนฯ ตำมประกำศใหม่ ส  ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) ถูกก ำหนด
หนำ้ที่เพิ่มขึน้คือ ตอ้งส ำรวจรำคำขำยน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศของแต่ละโรงงำน และน ำมำค ำนวณเป็น
รำคำขำยน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศเฉลี่ย โดยกำรส ำรวจและค ำนวณรำคำมีกำรด ำเนินกำรใน 3 ขัน้ตอน 
คือ 

1. กำรรวบรวมขอ้มลูกำรขำยน ำ้ตำลจำกโรงงำนน ำ้ตำล 
2. กำรสุม่ตรวจควำมถกูตอ้งของขอ้มลูรำคำจำกผูซ้ือ้น ำ้ตำลทรำย 
3. กำรค ำนวณรำคำเฉลี่ยรำยเดือน 

โดยแต่ละขัน้ตอนมีรำยละเอียด ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลราคาและปริมาณการขายน ้าตาลทรายจากโรงงานน ้าตาล 
โรงงำนมีหนำ้ที่รำยงำนขอ้มลูทัง้ปริมำณและรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้แต่ละครัง้แต่ละรำยใหแ้ก่
เจำ้หนำ้ที่ของ สบน. ทัง้นี ้ในกำรจ ำหน่ำยหรือกำรขนยำ้ยน ำ้ตำลในรำชอำณำจกัรทุกครัง้ โรงงำนน ำ้ตำล
จะตอ้งขอใบอนุญำตกำรขนยำ้ยน ำ้ตำลทรำยเพื่อบริโภคภำยในประเทศ (กน.2) ซึ่งโรงงำนน ำ้ตำลจะตอ้ง
แจง้รำยละเอียด ทัง้รำคำ ปรมิำณ โรงงำนฯ และผูซ้ือ้น ำ้ตำล กำรค ำนวณปรมิำณขำยน ำ้ตำลรวมของแต่ละ
โรงงำนในแต่ละวนัจะใชข้อ้มูลจำกส่วนนีโ้ดยตรง แต่การค านวณราคาน ้าตาลทรายเฉล่ียในประเทศ 

จะไม่ได้ใช้ข้อมูลจากใบ กน. 2 ทัง้หมด แต่เป็นกำร “สุ่ม” แบบ กน. 2 ที่ออกจำกแต่ละโรงงำนในแต่ละ
วัน มำเป็นข้อมูลตัวอย่ำงที่จะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนที่จะน ำข้อมูลที่ได้มำ
ค ำนวณรำคำต่อหน่วยเฉลี่ยของแต่ละโรงงำนในแต่ละวนัต่อไป 

 
254 ในปีล่ำสดุคือ ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำดว้ยรำคำสินคำ้และบรกิำร ฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2561 เรือ่ง กำรก ำหนดรำคำ

และหลกัเกณฑเ์งื่อนไขในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เมื่อวนัท่ี 12 มนีำคม พ.ศ. 2561 
โดยยงัคงระดบัเพดำนรำคำขำยส่งเท่ำเดิมกบัท่ีเคยประกำศฯ ในปี พ.ศ. 2560 
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ขั้นตอนที ่2 การสุ่มตรวจความถูกต้องของข้อมูลราคาจากผู้ซือ้น ้าตาลทราย ในสว่นนี ้สบน. 
จะสุ่มตวัอย่ำงจำกจ ำนวนใบ กน. 2 ที่ออกจำกโรงงำนในแต่ละวนั เพื่อน ำมำสอบถำมขอ้มูลรำคำ (เฉพำะ
น ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำและบรสิทุธิ์ชนิดเกล็ด ในขนำดบรรจกุระสอบละ 50 กิโลกรมั) จำกผูซ้ือ้ 

จ ำนวนตวัอย่ำงที่จะสุม่ค ำนวณจำกสตูร 
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  (1) 

  โดยที่  n คือ จ ำนวนตวัอย่ำงที่จะสุม่ส  ำรวจในรอบวนั 

   N คือ จ ำนวนแบบ กน. 2 ทัง้หมด รวมของทกุโรงงำน ในแต่ละวนั  

   e คือ จ ำนวนค่ำควำมคำดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้ซึ่งก ำหนดเท่ำกบัรอ้ยละ 5 

 เมื่อได้จ ำนวนตัวอย่ำงที่จะสุ่มตรวจทั้งหมดแล้ว สบน. จะกระจำยจ ำนวนตัวอย่ำงไปที่แต่ละ
โรงงำน ตำมสดัสว่นปรมิำณกำรขำยน ำ้ตำลทรำยของแต่ละโรงงำน  

 ในกำรตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักบริหำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) จะสอบถำมผู้ซือ้
น ำ้ตำลโดยกำรกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์ถ้ำหำกตัวอย่ำงที่สุ่มมำติดต่อไม่ได ้ก็จะโทรติดต่อไปยังผูซ้ือ้
ตำมล ำดับในแบบ กน.2 เลขที่ถดัไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะไดต้ัวอย่ำงที่ไดข้อ้มูล และถำ้หำกสุ่มส ำรวจจนครบ
เลขที่ แบบ กน.2 ของโรงงำนในแต่ละวันแลว้ ยังไม่ไดจ้ ำนวนตัวอย่ำงที่ตอ้งกำร ส ำนักบริหำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย (สบน.) จะแทนที่ขอ้มลูตวัอย่ำงที่สุม่แลว้ไม่ไดข้อ้มลูจำกกำรสอบถำม โดยกำร ใชข้อ้มลูรำคำ
ตำมที่ โรงงำนน ำ้ตำลรำยงำนใน แบบ กน.2 หรือใบก ำกบัภำษีกำรขำยแทน 

 ทั้งนี ้ ในกรณีที่ส  ำนักบริหำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สบน.) ท ำกำรสอบถำมผู้ซือ้ แล้วพบว่ำ 
ตัวอย่ำงผูซ้ือ้ใหข้อ้มูลรำคำไม่ตรงกับขอ้มูลรำคำที่บันทึกไวใ้นแบบ กน.2 ส ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (สบน.) จะท ำกำรค ำนวณรำคำเฉลี่ยฯ โดยยึดขอ้มูลรำคำส ำรวจเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
สอบถำม ส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) จะสอบถำมขอ้มลูปรมิำณที่ซือ้ และสอบถำมดว้ยว่ำ
รำคำที่ผูซ้ือ้จ่ำยเป็นรำคำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ/หรือรวมค่ำขนสง่ไวด้ว้ยแลว้หรือไม่ 

จำกกำรที่ผูว้ิจยัสมัภำษณเ์จำ้หนำ้ที่ของส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) ก็พบว่ำในกำร
ส ำรวจส่วนใหญ่ ผูซ้ือ้น ำ้ตำลมกัจะรำยงำนขอ้มลูที่ตรงกบัขอ้มลูในแบบ กน.2 และใบก ำกบัภำษี อย่ำงไรก็
ตำม กำรตรวจสอบท ำโดยผ่ำนเอกสำรและกำรสมัภำษณ์ผูซ้ือ้ทำงโทรศัพทเ์ท่ำนัน้  ดังนัน้ ถำ้มีกรณีที่ทั้ง
โรงงำนน ำ้ตำลและผูซ้ือ้ไม่ไดร้ำยงำนขอ้มลูตำมกำรซือ้ขำยจรงิ ส ำนกับริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) 
ก็อำจจะไม่ทรำบเพรำะไม่ไดต้ำมไปตรวจสอบ 
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ขั้นตอนที่ 3 การค านวณราคาน ้าตาลที่ส ารวจได้ เพ่ือน ามาใช้เป็นราคาขายน ้าตาลทราย
ภายในประเทศเฉล่ีย ส  ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) จะค ำนวณจำกราคาส ารวจที่ได้รับ 
หักค่าขนส่ง และหักภาษีมูลค่าเพิ่ม255 โดยจะท ำกำรตดักลุม่ตวัอย่ำงที่เป็นค่ำสดุโต่ง (Outlier) ออก โดย
กำรก ำหนดค่ำ Z = 1.96 (ช่วงควำมเชื่อมั่นรอ้ยละ 95) เพื่อตัดตัวอย่ำงที่ขำยน ำ้ตำลในรำคำที่สูงและต ่ำ
กว่ำปกติออกไป แล้วน ำค่ำที่ เหลือมำเฉลี่ยเป็น “รำคำน ้ำตำลทรำยเฉลี่ยของแต่ละโรงงำนแต่ละวัน” 
จำกนัน้ จึงน ำมำค ำนวณ “รำคำน ำ้ตำลทรำยเฉลี่ยของแต่ละวนั” โดยน ำรำคำน ำ้ตำลเฉลี่ยของแต่โรงงำน
แต่ละวนั มำเฉลี่ยโดยถ่วงน ำ้หนกัตำมปรมิำณน ำ้ตำลที่แต่ละโรงงำนขำยในแต่ละวนั ทำ้ยที่สดุ จะค ำนวณ 
“รำคำน ำ้ตำลทรำยเฉลี่ยรำยเดือน” โดยน ำรำคำน ำ้ตำลแต่ละวนั มำเฉลี่ยโดยกำรถ่วงน ำ้หนกัตำมปริมำณ
น ำ้ตำลรวมที่ขำยในแต่ละวัน ซึ่งราคาน ้าตาลเฉล่ียรายเดือน จะถูกน าไปใช้เป็นราคาอ้างอิงในการ
เรียกเก็บรายได้ค่าส่วนต่างระหว่างราคาน ้าตาลในประเทศกับราคาน ้าตาลในตลาดโลกบวกไทย 
พรีเมียม  

ทัง้นี ้ส  ำนกับริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) ไดท้ ำกำรค ำนวณและประกำศขอ้มลูรำคำส ำรวจ
ที่ค  ำนวณได ้รวมถึงอัตรำกำรเรียกเก็บค่ำส่วนต่ำงฯ ในทุก ๆ วันที่ 5 ของเดือนของเดือนถัดไป (ดูผลกำร
ส ำรวจไดใ้นตำรำงที่ 5.3) ส ำหรบัรำคำขำยน ำ้ตำลในตลำดลอนดอนและค่ำไทยพรีเมียม ส ำนกับรหิำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย (สบน.) จะใชข้อ้มูลที่ไดร้บัจำกบริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย (อนท.) ซึ่งยังคงบทบำทกำร
เป็นผูส้่งออกน ำ้ตำลและจัดท ำขอ้มูลรำคำขำยน ำ้ตำลในต่ำงประเทศ เพื่อน ำมำใชเ้ป็นรำคำอำ้งอิงในกำร
ค ำนวณผลประโยชนใ์นส่วนของน ำ้ตำลที่ส่งออกเช่นเดิม ส ำหรบัวิธีกำรและหลกักำรกำรค ำนวณรำคำออ้ย
ขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนจำกกำรผลิตน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย เพื่อแบ่งปันผลประโยชน ์70:30 ก็ยงัคงใช้
วิธีเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 
255 น ำ้ตำลทรำยชนิดพเิศษ หรือน ำ้ตำลทรำยชนิดอื่นๆ ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดใหโ้รงงำนผลิตและจ ำหน่ำยได ้จะถกูแปลง

ค่ำเป็นน ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำชนิดเกล็ดหรือน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิชนิดเกล็ด 
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ตารางที ่5.3 ราคาส ารวจน ้าตาลทรายทีข่ายภายในประเทศโดยส านักบริหารอ้อยและ
น ้าตาลทราย (สบน.)  

หน่วย: บำท ต่อ กก. 

เฉลี่ยเดือน 

เพดานราคา 
ราคาส ารวจน ้าตาลทราย

ภายในประเทศ 

ราคาส ารวจน ้าตาลทราย

ภายในประเทศ 

ขาว

ธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ์  

บาท/กก. 

ขาวธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ ์ 

บาท/กก. 

ขาวธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ์  

บาท/กก. 

 (รวม VAT) (รวม VAT) (ไม่รวม VAT) 

มกรำคม 61 20.33 

  

  

  

  

21.40 

  

  

  

  

18.43 19.61 17.22 18.33 

กมุภำพนัธ ์61 18.31 19.42 17.11 18.15 

มีนำคม 61 18.23 19.28 17.04 18.02 

เมษำยน 61 18.20 19.29 17.01 18.03 

พฤษภำคม 61 18.10 19.25 16.92 17.99 

มิถนุำยน 61 18.03 19.25 16.85 17.99 

กรกฎำคม 61 17.91 19.24 16.74 17.98 

สิงหำคม 61 18.14 19.23 16.95 17.97 

กนัยำยน 61 17.78 19.22 16.62 17.96 

ตลุำคม 61 17.71 19.22 16.55 17.96 

พฤศจิกำยน 61 17.46 19.22 16.32 17.96 

ธันวำคม 61 17.25 19.20 16.12 17.94 

มกรำคม 62 17.28 19.11 16.15 17.86 

กมุภำพนัธ ์62 16.68 18.79 15.59 17.56 
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เฉลี่ยเดือน 

เพดานราคา 
ราคาส ารวจน ้าตาลทราย

ภายในประเทศ 

ราคาส ารวจน ้าตาลทราย

ภายในประเทศ 

ขาว

ธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ์  

บาท/กก. 

ขาวธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ ์ 

บาท/กก. 

ขาวธรรมดา  

บาท/กก. 

ขาวบริสุทธิ์  

บาท/กก. 

 (รวม VAT) (รวม VAT) (ไม่รวม VAT) 

มีนำคม 62 16.29 18.70 15.22 17.48 

เมษำยน 62 16.02 18.51 14.97 17.30 

พฤษภำคม 62 15.75 18.25 14.72 17.06 

มิถนุำยน 62 15.56 18.40 14.54 17.20 

กรกฎำคม 62 15.74 18.41 14.71 17.21 

สิงหำคม 62 16.24 18.62 15.18 17.4 

กนัยำยน 62 17.40 18.71 16.26 17.49 

ที่มำ: คณะผูว้ิจยัประมวลขอ้มลูจำกส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.)      

หมำยเหตุ: รำคำที่ส  ำรวจไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม แต่คณะผูว้ิจยัไดค้  ำนวณรำคำกรณีรวมภำษีเอำไวด้ว้ย เพดำนรำคำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำดว้ยสินคำ้และบรกิำร ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2561 เรื่อง กำรก ำหนดรำคำและหลกัเกณฑเ์งื่อนไข
ในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 

 
5.3 ผลการปรับกติกาการขายน ้าตาลภายในประเทศในปีการผลิต 2560/61–2561/62 

ในช่วงเกือบ 40 ปีที่ผ่ำนมำ (ตัง้แต่ปี 2525/26) ระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยเติบโตขึน้มำอย่ำง
มำกโดยอำศยักำรใชต้ลำดภำยในประเทศเป็นแหลง่รำยไดท้ี่ส  ำคญัที่น ำมำอดุหนุนระบบ 

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปี 2560/61 และ 2561/62 ก็คือกำรหนัมำใชร้ะบบที่ไม่มีกำรก ำหนด
โควตำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศที่ชัดเจน  ซึ่งปกติแลว้ ถำ้เป็นระบบที่ไม่ไดม้ีกำรรวมตัวกันเพื่อตั้ง
รำคำเหนือตลำดนั้น ก็จะเกิดกำรแข่งขันที่ในที่สุดแล้วก็ดึงรำคำขำยส่งในประเทศลงไปอยู่ในระดับที่
ใกลเ้คียงกบัรำคำส่งออก  กล่ำวคือเป็นรำคำที่โรงงำน/บริษัทน ำ้ตำลจะไดร้บัก ำไรสทุธิที่ไม่ต่ำงกันระหว่ำง
กำรขำยน ำ้ตำลในตลำดภำยในหรือสง่ออกไปต่ำงประเทศ  
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แต่ทัง้นี ้แมก้ระทั่งในกรณีที่ผูเ้ล่นจำกระบบเดิมที่มีกำรรวมตัวกันผูกขำดจะตอ้งกำรเปลี่ยนไปใช้
ระบบแข่งขันจริงๆ ก็ยงัตอ้งใชเ้วลำปรบัตัวนำนพอสมควร (เช่น จะลดรำคำไดก้็ต่อเมื่อหลงัจำกที่ระบำยส
ต๊อกเก่ำออกไปหมดก่อนแลว้)  แต่ในควำมเป็นจรงิ ผูเ้ล่นจ ำนวนมำก—หรือกระทั่งส่วนใหญ่—ในระบบนี ้ก็
อำจจะไม่ไดต้อ้งกำรระบบที่มีกำรแข่งขันกันจริงๆ  ดังนัน้ แมก้ระทั่งในกรณีที่ถูกบีบไม่ใหม้ีกำรรวมตัวกัน
เพื่อป้องกันกำรผูกขำด (ซึ่งปกติรฐับำลไทยจะไม่ใชม้ำตรกำรแบบนี ้แต่มีแนวโน้มจะส่งเสริมให้ธุรกิจ
ร่วมมือกัน) ก็ยังอำจเกิดกรณีอ่ืนๆ ที่มีกำรร่วมมือกันแบบกลำยๆ เช่น ในกรณีที่บริษัทเล็กตั้งรำคำตำม
บรษิัทใหญ่ที่เป็นผูน้  ำในตลำด (Price Leader) เป็นตน้  

ในกรณีของกำรปรบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยที่ผ่ำนมำนี ้แมว้่ำไทยจะถูกฟ้องดว้ยขอ้หำ
กำรอดุหนุนกำรส่งออกและอดุหนุนภำยใน แต่ผูท้ี่ออกแบบระบบในครัง้นีก้็ยงัหวงัที่จะพึ่งกำรอดุหนุนจำก
ตลำดภำยในประเทศต่อไป  ดังจะเห็นไดจ้ำกกำรออกระเบียบที่คลำ้ยกับระบบเดิมที่ใหผู้บ้ริโภคอุดหนุน
ระบบ (โดยกำรก ำหนดให้โรงงำนที่ขำยน ้ำตำลภำยในประเทศต้องน ำส่งส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งใน
ประเทศกบัรำคำสง่ออกเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำล เพื่อที่จะน ำมำเป็นสว่นหนึ่งของรำยไดข้องระบบในกำร
ค ำนวณรำคำออ้ยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป)256 ทัง้ที่ระบบนีคื้อสิ่งที่บรำซิลฟ้องและทีมเจรจำของ
ไทยรบัปำกที่จะแกไ้ข 

แต่กำรออกระเบียบใหน้ ำสง่เงินก็จะไม่มีควำมหมำยเลย ถำ้โรงงำนต่ำงๆ เขำ้สูก่ำรแข่งขนักนัอย่ำง
เต็มรูป ซึ่งจะส่งผลใหร้ำคำขำยภำยในประเทศลดลงอย่ำงรวดเร็ว  ดงันัน้ ระบบนีจ้ึงยังมีมำตรกำรอ่ืนที่ลด
แรงจูงใจในกำรแข่งขนัตำมกติกำอีกดว้ย (เช่น การออกแบบระบบที่โรงงานมีความเส่ียงที่จะขาดทุน
จากการแข่งขันกันขาย แต่กลับได้รับประโยชน์จากการอยู่เฉยๆ เป็น Free Rider แทนการเข้าไป
แข่งขันในตลาดในประเทศ)257  

ทัง้นี ้ถำ้พิจำรณำในรำยละเอียดที่ระบบก ำหนดใหโ้รงงำนที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศตอ้งน ำส่ง
ส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งในประเทศกบัรำคำส่งออกเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำล โดยทัง้สองรำคำนี ้(รำคำ
ขำยสง่ในประเทศ และ รำคำสง่ออก) ต่ำงก็เป็นรำคำอำ้งอิง กลำ่วคือ 

⦁ รำคำขำยสง่ภำยในประเทศ ไดจ้ำกกำรส ำรวจของส ำนกับริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (เดิม
คือศนูยบ์รหิำรกำรผลิตฯ) ของ สอน.  

 
256 ก่อนหนำ้นี ้ก็มีกำรเสนอที่พยำยำมแกปั้ญหำในลกัษณะของกำรเล่ียงบำลี เช่น มขีอ้เสนอจำกบำงฝ่ำยซึง่ตีควำมวำ่

ในทำงปฏิบตัเิรำสำมำรถหนีปัญหำโดยท ำอย่ำงเดมิได ้(เช่น เมื่อยกเลิกมำตรำ 56 ที่ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดเชยให้
โรงงำนในกรณีที่คำ่ออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกวำ่ขัน้ตน้ชำวไรไ่ปแลว้ กจ็ะหนัมำใชม้ำตรำ 55 เพื่อท ำเหมอืนเดิมแทน)  

257 ตวัอยำ่งในโลกควำมเป็นจรงิในกรณีนีค้ือกำรฮัว้ประมลู ท่ีผูท่ี้สละสิทธ์ิไม่เขำ้ไปแข่งขนัจะไดร้บัเงนิตอบแทนจำกกำรท่ีผู้
ที่ประมลูได ้น ำก ำไรมำแบ่งให ้(หรือก ำไรท่ีคำดวำ่จะไดม้ำแบง่ใหล่้วงหนำ้)  
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⦁ รำคำส่งออกเป็นรำคำตลำดโลกบวกดว้ยค่ำไทยพรีเมี่ยม โดยใชข้อ้มูลจำกบริษัทออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย (อนท.) 

สว่นต่ำงของรำคำทัง้สอง (ซึ่งมีกำรส ำรวจและค ำนวณเป็นรำยเดือน) จะถกูน ำมำรวมในกำร
ค ำนวณรำยรบัของระบบ ซึ่งรอ้ยละ 70 จะถกูน ำไปรวมในรำคำออ้ย ส่วนทีเ่หลือร้อยละ 30 จะถูกแบ่ง
ให้โรงงานตามสัดส่วนของปริมาณน ้าตาลที่ผลิตได้ (แบบเดียวกับการจัดสรรโควตา ก. ในอดีต) 
หรืออีกนัยหน่ึงไม่ขึน้กับความสามารถในการขายน ้าตาลภายในประเทศของแต่ละโรงงาน  ในแง่นี ้
โดยหลกักำรแลว้ โรงงานจะได้ประโยชน์จากการขายน ้าตาลภายในประเทศก็ต่อเมื่อส่วนต่างของ

ราคาขายในประเทศกับราคาส่งออกของโรงงานเองสูงกว่าส่วนต่างของราคาอ้างอิง (หรือถำ้คิด
แบบหยำบๆ ก็คือ สำมำรถขำยในประเทศไดใ้นรำคำสงูกว่ำรำคำที่ส  ำรวจโดยส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (สบน.) และ/หรือ มีตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำลทรำยขำวที่ต  ่ำ) ในขณะที่โรงงำนที่ไม่ขำยน ำ้ตำล
ภำยในประเทศเลย ก็ยงัจะไดร้บัสว่นแบ่งในอตัรำที่เท่ำกบัรอ้ยละ 30 ของสว่นต่ำงรำคำอำ้งอิง258  

ในทำงกลบักนั ถำ้โรงงำนที่ขำยน ำ้ตำลในประเทศจะไม่ทรำบลว่งหนำ้ว่ำสว่นต่ำงรำคำของเดือน
นัน้จะเป็นเท่ำใด แต่จะอนมุำนไดว้่ำถำ้ขำยในรำคำที่ต  ่ำกว่ำโรงงำนอ่ืน (ถึงแมจ้ะสงูกว่ำรำคำสง่ออกอย่ำงมี
นยัส ำคญั ก็จะมีควำมเสี่ยงที่จะขำดทนุจำกกำรขำยในระบบ โรงงำนที่คุม้ที่จะขำยและขยำยตลำดใน
ประเทศก็คือโรงงำนที่มีตน้ทุนต ่ำกว่ำโรงงำนอ่ืนโดยเฉลี่ย และ/หรือ มีลกูคำ้ที่ยอมจ่ำยรำคำสงูกว่ำรำคำ
เฉลี่ย ส ำหรบัโรงงำนทั่วไป อำจไม่คุม้ที่จะเขำ้ไปแข่งขนักนัขำยในตลำดในประเทศ 

นอกจำกนี ้ก็มีขอ้กงัขำดว้ยว่ำระบบนีจ้ะสำมำรถน ำมำใช้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล—โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในระยะยำว—ไดห้รือไม่  ทัง้นี ้ระบบนีม้ีควำมเสี่ยงหลกัๆ อย่ำงนอ้ยสองถึงสำมประกำรต่อไปนีคื้อ 

⦁ ในกรณีที่โรงงำนแข่งกันขำยน ้ำตำลในประเทศมำกขึน้ ส่วนต่างราคาก็จะมีแนวโน้มลดลง
เร่ือยๆ จนอาจกลายเป็นศูนย์หรือติดลบ (เหมือนสินค้าส่งออกอื่น) ในที่สุด ซึ่งจะท าให้
เงินส่วนต่างที่ในร้อยละ 70 ถูกน ามาช่วยพยุงราคาอ้อยได้อย่างมีนัยส าคัญ ก็จะค่อยๆ 
ลดลงจนอาจหายไปในทีสุ่ด  
o ในกรณีที่รำคำขำยส่งภำยในประเทศยังคงสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจน ก็มีความ

เส่ียงที่จะถูกบราซิลเห็น/กล่าวหาว่าระบบของเรายังมีการรวมตัวกันฮั้วราคาใน
ลักษณะที่เป็น Cartel ที่ด าเนินการโดยรัฐ (หรืออาศัยอ านาจรัฐ) และอาจกลับไปสู่
กระบวนการฟ้องร้องต่อใน WTO หรือไม่ก็กดดันให้ไทยปรับเปล่ียนระบบมากกว่า
ทีท่ าอยู่ในช่วงทีผ่่านมา 

 
258 อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจรงิกม็ีควำมเส่ียงที่อำจเกิดกรณีกำรลกัลอบขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ (ซึ่งมีรำคำสงูกว่ำ

รำคำส่งออกอยำ่งมีนยัส ำคญั) 
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⦁ ในกรณีที่รำคำในประเทศยังสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชัดเจน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่รำคำ
ส่งออกยังอยู่ในระดับต ่ำ) ก็อาจเกิดการลักลอบขายน ้าตาลภายในประเทศมากขึน้โดยไม่
รายงาน/รายงานไม่ครบ 

ในหัวขอ้ย่อยที่เหลือ คณะผูว้ิจัยขอน ำเสนอขอ้มูลที่บ่งชีว้่ำระบบที่ใช้ในช่วงปีการผลิต 2560-

2561 มีโอกาสทีจ่ะเกิดปัญหาในทุกกรณีที่กลำ่วมำแลว้  โดยในกรณีแรกนัน้ ถำ้ปัจจยัอ่ืนๆ คงที่ รำคำใน
ประเทศที่ลดลงจะส่งผลใหร้ำคำออ้ยมีแนวโน้มลดลงตำมไปดว้ย  ส่วนในกรณีหลงั ถ้ำปริมำณกำรขำย
น ำ้ตำลในประเทศลดลงก็จะส่งผลทำงลบต่อรำคำออ้ยเช่นกนั  ทัง้นี ้เกษตรกรจะไม่ไดร้บัประโยชนใ์ดๆ ใน
กรณีที่มีกำรลกัลอบขำยน ำ้ตำลออกไปนอกระบบ 

5.3.1 ราคาน ้าตาลทรายภายในประเทศ 

ในอดีต ผูผ้ลิตมีแนวโนม้ที่จะขำยน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศในรำคำที่ใกลเ้คียงกบัเพดำนรำคำที่
กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ซึ่งกระทรวงพำณิชยก์ ำหนดรำคำขำยสง่หนำ้โรงงำน (รวมค่ำภำษี และกระสอบ) 
เป็นรำคำคงที่มำตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยก ำหนดรำคำขำยส่งน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ไว้ที่ 1,070 บำท/
กระสอบ 50 กก. (เท่ำกบั 21.40 บำท/กก.) และน ำ้ตำลทรำยขำวที่ 1,016.50 บำท/กระสอบ (20.33 บำท/
กก.) 259 หรือมีเพดำนรำคำขำยส่งหน้ำโรงงำน (ที่ไม่รวมภำษี) อยู่ที่ 19 และ 20 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำล
ทรำยขำวธรรมดำและน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ตำมล ำดบั 

 ในอดีต เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรเสนอใหล้อยตัวรำคำน ำ้ตำล ก็มักมีกำรอำ้งหรือมีควำมเชื่อว่ำรำคำ
น ำ้ตำลอำจสูงขึน้ ที่ผ่ำนมำขอ้เสนอแนวนีจ้ึงมักถูกคัดคำ้นโดยกระทรวงพำณิชย์ หรือเมื่อมีแนวโน้มว่ำ
จะตอ้งลอยตวัในครัง้นี ้กระทรวงพำณิชยก์็คำดว่ำจะตอ้งยกเลิกเพดำนรำคำขำยปลีกขำ้งตน้ (ค ำสมัภำษณ์
ของรองอธิบดีกรมกำรคำ้ภำยในเมื่อปลำยเดือนกุมภำพันธ ์2560260) แต่เมื่อมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
44 เมื่อตน้ปี 2561 (หลงั 15 มกรำคม 2561) โดยกระทรวงพำณิชยก์็ยงัคงเพดำนรำคำขำยปลีกเดิมไว ้ซึ่งก็
ยงัไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคแต่อย่ำงใด เนื่องจำกในควำมเป็นจริงรำคำน ำ้ตำลลดลงต ่ำกว่ำรำคำควบคุมมำโดย
ตลอด                                                                         

 
259 ในปีล่ำสดุ ประกำศคณะกรรมกำรกลำงวำ่ดว้ยรำคำสินคำ้และบรกิำร ฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำรก ำหนดรำคำ

และหลกัเกณฑเ์งื่อนไขในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เมื่อวนัท่ี 12 มนีำคม พ.ศ. 2561 
ยงัคงระดบัเพดำนรำคำขำยสง่เทำ่เดมิกบัท่ีเคยประกำศในปี พ.ศ. 2560 

260 “พำณิชยย์นัไม่ถอด’น ำ้ตำลทรำย’จำกบญัชีควบคมุ แมใ้ชน้โยบำยลอยตวั เพียงยกเลิกเพดำนขำยปลีก” มติชน วนัที่ 
26 กมุภำพนัธ ์2560  
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จำกกำรส ำรวจรำคำขำยส่งน ำ้ตำลของส ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) ในช่วง 1 ปี 6 
เดือนที่ผ่ำนมำ ไดร้ำคำตำมตำรำงที่ 5.3261 ที่ชีใ้หเ้ห็นว่ำราคาน ้าตาลทรายภายในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ืองมาตลอด  โดยเมื่อเริ่ม “ลอยตัวรำคำน ำ้ตำล” เมื่อกลำงเดือนมกรำคม 2561 รำคำ
น ำ้ตำลทรำยขำวธรรมดำลดลงจำกรำคำควบคมุเดิมประมำณ 1.80 บำท/กก. และหลงัจำกนัน้ ก็มีแนวโนม้
ลดลงมำเกือบตลอด คือลดประมำณ 2 บำท/กก. ในเดือนเมษำยน 2561 ประมำณ 3 บำท/กก. เมื่อสิน้ปี 
2561 และประมำณ 4-4.50 บำท/กก. ในระหว่ำงเดือนเมษำยน-กรกฎำคม 2562 จนเหลือประมำณ 14.50-
15 บำท/กก (จำกเดิม 19 บำท/กก.) 

ส ำหรบัรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ไม่มำกเท่ำกับรำคำน ้ำตำล
ทรำยขำวธรรมดำ ซึ่งตลำดมีกำรแข่งขนัมำกกว่ำ กล่ำวคือเมื่อเริ่ม “ลอยตัวรำคำน ำ้ตำล” เมื่อกลำงเดือน
มกรำคม 2561 รำคำน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ลดลงจำกรำคำควบคมุเดิมประมำณ 1.67 บำท/กก. แลว้ลด
เพิ่มเป็นประมำณ 2 บำท/กก. (เหลือประมำณ18 บำท/กก.) ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2561 จนถึงสิน้ปี 2561 
และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2652 เป็นประมำณ 3 บำท/กก. จนเหลือ 17.06-17.21 
บำท/กก. ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2562  

 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ในช่วงที่ เริ่มระบบใหม่นั้น ผู้ที่ เก่ียวข้องต่ำงก็ส่งสัญญำณ (รวมทั้งกำรให้
สัมภำษณ์ออกสื่อของเลขำ สอน.262 ตัวแทนชำวไร่ออ้ยใน กอน.263 และประธำนคณะท ำงำนดำ้นตลำด
ภำยในประเทศของ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลทรำย264) ที่สอดคลอ้งกันว่ำรำคำน ำ้ตำลทรำยจะลดลงมำ
ประมำณ 2 บำท/กก. เหลือ 17 บำท/กก. ส ำหรบัน ้ำตำลทรำยขำว และ 18 บำท/กก. ส ำหรับน ้ำตำล
ทรำยขำวบริสุทธิ์ ซึ่งก็ใกลเ้คียงกับรำคำที่ส  ำรวจไดใ้นตำรำงที่ 5.1 ในช่วงแรก ซึ่งบ่งชีว้่ำรำคำที่ขำยกันนัน้ 
ไม่น่ำจะเป็นรำคำที่เกิดจำกกลไกตลำดลว้นๆ  

 
261 รำคำที่ส  ำรวจไม่รวมภำษี แต่คณะผูว้ิจยัไดค้  ำนวณรำคำกรณีรวมภำษีเอำไวด้ว้ย 
262 “เปิดเบือ้งลกึ ม.44 ลอยตวัน ำ้ตำล ระส ่ำ! หวั่นผนัผวนซ ำ้รอยน ำ้มนั” มติชนรำยวนั. 22 มกรำคม 2561 
263 สมัภำษณ ์ก ำธร กิตติโชติทรพัย ์ตวัแทนชำวไร่ออ้ยใน กอน. “ปัจจบุนันี ้ศนูยบ์รหิำรกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรขน

ยำ้ยน ำ้ตำล ไดท้ ำกำรส ำรวจรำคำขำยน ำ้ตำลจรงิจำกทกุหนำ้โรงงำนน ำ้ตำลและน ำมำเฉล่ีย เพ่ือก าหนดราคากลาง
น ้าตาลทรายขาวอยู่ที ่ 17 บาท/กก. และราคาน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที ่ 18 บาท/กก. เพ่ือน ามาค านวณ
ราคาภายใน ซ่ึงการลอยตัวส่งผลให้ราคาน ้าตาลลดลงมาประมาณ 2 บาท/กก.” ใน “ลอยตวั “น ำ้ตำล” วุ่นไมเ่ลิก 
สต๊อกเกำ่อือ้…รำคำไม่ลด!”  ประชำชำติธุรกิจ วนัท่ี 22 มกรำคม 2561  

264 นำยชลชั ชินธรรมมิตร ์รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) หรือ KSL กล่ำวว่ำ ในฐำนะ
ประธำนคณะท ำงำนดำ้นตลำดภำยในประเทศ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลทรำยระบวุำ่ “รำคำน ำ้ตำล ณ หนำ้โรงงำน ที่
ก ำหนด 17 และ 18 บำท/กก.นัน้ ในขอ้เท็จจรงิทกุโรงงำนมีตน้ทนุท่ีทัง้ค่ำโกดงัในกำรเก็บรกัษำน ำ้ตำล ตน้ทนุค่ำ
บรหิำรจดักำร ฯลฯ โรงงำนไมส่ำมำรถขำยรำคำเทำ่กบัรำคำตำ่งประเทศที่เฉล่ียออกมำได”้ (ประชำชำติธุรกิจ, 18 
มกรำคม 2561) 
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แต่ในขณะเดียวกนั แนวโนม้รำคำส ำรวจที่ค่อยๆ ลดลง ก็เป็นสญัญำณที่บ่งบอกว่ำมำตรกำรต่ำงๆ 
ที่ออกมำเพื่อจูงใจไม่ใหโ้รงงำนแข่ง/แย่งกนัขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ น่ำจะยังไดร้บัผลกระทบจำกกลไก
ตลำดมำกขึน้เรื่อยๆ และน่ำจะมีประสิทธิผลนอ้ยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลำผ่ำนไป  

5.3.2 ปริมาณการขายน ้าตาลทรายภายในประเทศ 

 หลงัจำกที่มีกำรเปลี่ยนระบบในช่วงตน้ปี 2561 จะเห็นไดว้่ำรำคำขำยส่งน ำ้ตำลภำยในประเทศใน
ปีแรกลดลงประมำณ 2-3 บำท/กก. (หรือประมำณรอ้ยละ 10-15 และหลงัจำกนัน้ก็ยงัมีแนวโนม้ลดลงอีก)  
ซึ่งมีทัง้ภำคอตุสำหกรรมที่น่ำจะไดร้บัผลบวกจำกรำคำที่ลดลงโดยตรง กบัภำคครวัเรือนและธุรกิจภำคที่ไม่
เป็นทำงกำร (เช่น พ่อคำ้แม่คำ้อำหำร/ขนม) ซึ่งในช่วงแรกอำจจะไม่ไดร้บัผลบวกเต็มที่ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป
กลุ่มผูท้ี่ซือ้น ำ้ตำลจำกหำ้งสรรพสินคำ้และโมเดิรน์เทรดต่ำงๆ ก็จะสำมำรถซือ้น ำ้ตำลทรำยในรำคำที่ลดลง
ประมำณรอ้ยละ 10-15 เช่นกนั ซึ่งแมว้่ำน ำ้ตำลทรำยจะเป็นสินคำ้ที่กำรบริโภคมีควำมยืดหยุ่นต่อรำคำต ่ำ 
(inelastic goods) แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อรำคำลดลง ปริมำณกำรบริโภคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  แต่ข้อมูล
ปริมำณกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศจำกส ำนกับริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) (จำกตำรำงที่ 5.4) 
กลับชีใ้หเ้ห็นว่ำ ในปี 2561 ที่ราคาน ้าตาลลดลงประมาณร้อยละ 10-15 น้ัน นอกจากปริมาณการ
ขายน ้าตาลในประเทศในปี 2561 จะไม่ได้เพิ่มสูงขึน้แล้ว กลับต ่ากว่าทัง้ในปี 2560 และ 2559ด้วย 
(ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ประมาณหน่ึงแสนตัน หรือร้อยละ 4) และยอดขายในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-กรกฎาคมของปี 2562 ก็แทบจะไม่เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ด้วย265  ทัง้ที่ใน
อดีต ในช่วงที่รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศถูกควบคุมไวท้ี่ 19-20 บำท/กก. ปริมำณกำรบริโภคในประเทศก็
มีแนวโนม้เพิ่มขึน้มำตลอดทุกปี (ดตูำรำงที่ 5.5 ซึ่งยอดขำยน ำ้ตำลทรำยในประเทศเพิ่มขึน้ทุกปีในระหว่ำง
ปี 2551-2560 ยกเวน้ปี 2556 ที่ลดลง--แต่ก็ลดเพียง 3,000 ตนัเท่ำนัน้) 

นอกจำกนี ้ก็มีผูต้ัง้ขอ้สงัเกตว่ำปริมำณกำรบริโภคน ำ้ตำลภำยในประเทศอำจไดร้บัผลกระทบจำก
กำรเก็บภำษีควำมหวำนจำกน ำ้อัดลมและเครื่องด่ืมพรอ้มด่ืมอ่ืนๆ ซึ่งเริ่มเมื่อ 16 กันยำยน 2560 แต่จำก
กำรศกึษำรำยละเอียดของภำษีนี ้(ดกูรอบที่ 5.1) ก็พบว่ำในช่วงสองปีแรก (16 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 62) ได้

ก าหนดอัตราภาษีความหวานไว้ต ่ามาก  ซึ่งเมื่อรวมกับภำษีสรรพสำมิตส่วนที่เก็บจำกรำคำขำยปลีก 
14% แล้ว ภำษีเครื่องด่ืมส่วนใหญ่ก็ไม่น่ำจะเพิ่มขึน้จนมีผลกระทบต่อรำคำหรือกำรบริโภคอย่ำงมี
นยัส ำคญั  ทัง้นี ้อัตราภาษีความหวานได้เร่ิมปรับเพิ่มขึน้ครัง้แรกเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 และมีก าหนด

 
265 แมว้ำ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะมีค ำอธิบำยอื่นดว้ย เช่น กำรท่ีไม่มีระบบกำรขึน้งวดอำจท ำใหผู้ซ้ือ้ไม่จ ำเป็นตอ้งซือ้น ำ้ตำลไปเกบ็ 

แต่ระยะเวลำที่ยำว (ครึง่ปีถึงหน่ึงปี) ก็นำ่จะนำนพอที่จะลบลำ้งผลส่วนนีไ้ปได ้ 



  

192 

ปรับครัง้ที่สองเมื่อ 1 ตุลาคม 2564 และก าหนดปรับครัง้ใหญ่ 1 ตุลาคม 2566 แต่เมื่อกลางปี 2564 
มีการเล่ือนการปรับภาษีความหวานออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ตุลาคม 2565 และ 2567 แทน266 

 

กรอบที ่5.1 ภาษีความหวานจากเคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม    

“ภาษีความหวาน” เป็นสว่นหนึ่งของภำษีสรรพสำมิต267 ที่เรียกเก็บจำกสินคำ้ประเภทเครื่องดื่มที่มี

น ำ้ตำลเป็นสว่นประกอบ โดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎกระทรวงก ำหนดพิกดัอตัรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

ซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

โดยก ำหนดอตัรำภำษีใหเ้ครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ 111 รำยกำร ซึ่งประกอบดว้ย น ำ้แร่ น ำ้อดัลม น ำ้

ผลไม ้ชำเขียว และเครื่องด่ืมพรอ้มดื่มอื่นๆ ยกเว้นนม โดยก ำหนดอตัรำภำษีสินคำ้แบ่งเป็น 5 กลุม่ คือ 

1. กลุม่เครื่องดื่มไม่เติมน ำ้ตำล: น ำ้แรเ่ทียม น ำ้โซดำ และน ำ้อดัลม ที่ไม่เติมน ำ้ตำลหรือสำรที่ท ำใหห้วำน

อ่ืนๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส   

2. กลุ่มน ำ้แร่ น ำ้อดัลมเติมน ำ้ตำล: น ำ้แร่ และน ำ้อดัลม ที่เติมน ำ้ตำลหรือสำรที่ท ำใหห้วำนอ่ืนๆ หรือที่ปรุง

กลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน ำ้ผลไมห้รือน ำ้พืชผกั 

3. กลุม่น ำ้ผลไม:้ น ำ้ผลไม ้(รวมถึงเกรปมสัต)์ และน ำ้พืชผกัที่ไม่ไดห้มกัและไม่เติมสรุำ ไม่ว่ำจะเติมน ำ้ตำล 

หรือสำรท ำใหห้วำนอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตำม 

4. กลุม่น ำ้ผลไม ้(บำงชนิด): น ำ้ผลไม ้(รวมถึงเกรปมสัต)์ และน ำ้พืชผกัที่ไม่ไดห้มกั และไม่เติมสรุำ ไม่ว่ำจะ

เติมน ำ้ตำล หรือ สำรท ำใหห้วำนอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตำม ตำมหลกัเกณฑ ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศ

ก ำหนด ทัง้นี ้ กำรตรวจวดัปรมิำณน ำ้ตำลใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศ

ก ำหนด 

 
266 https://www.thansettakij.com/money_market/481432  
267 ปกติภำษีสรรพสำมิต (หรือเรียกอีกอย่ำงวำ่ “ภำษีบำป”) เป็นภำษีที่เก็บตำมหนว่ยของสินคำ้ชนิดใดชนดิหนึ่งที่ภำครฐัมี

ควำมเห็นว่ำควรมกีำรแทรกแซงเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรบรโิภคมำกเกินไป หรือกำรบรโิภคสินคำ้ชนิดนัน้ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ทำงลบต่อสงัคมทัง้ผลกระทบและผลกระทบภำยนอก  เพื่อควบคมุระดบักำรบรโิภค และ/หรือเรียกเก็บเงินภำษีเพื่อ
สรำ้งควำมเป็นธรรมจำกกำรน ำเงินภำษีไปชดเชยต่อผลกระทบทำงลบท่ีเกดิขึน้จำกกำรบรโิภคสินคำ้ชนดินัน้   

https://www.thansettakij.com/money_market/481432
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5. กลุ่มหวัเชือ้เขม้ขน้: หวัเชือ้เขม้ขน้เฉพำะที่ใชก้บัเครื่องผลิตเครื่องด่ืมพรอ้มด่ืมเพื่อขำยใหก้ับผูบ้ริโภค ณ 

จดุขำยปลีก 

ก่อนหน้า 16 กันยายน 2560 กลุ่มเคร่ืองดืม่ทีม่ีน ้าตาลเคยถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน

อัตราร้อยละ 20 ของราคาหน้าโรงงานหรือราคาน าเข้า ซึ่งเป็นกำรจดัเก็บจำก “ขำมลูค่ำ” เพียงขำ

เดียว แต่กฎหมำยใหม่นีท้  ำให ้ ตัง้แต่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา กลุ่มเคร่ืองดืม่ทีม่ีน ้าตาลถูก

จัดเก็บภาษี 2 ขา ทัง้ขามูลค่าและขาปริมาณ ซึ่งภาษีสรรพสามิตขามูลค่าจะคิดจากราคาขายปลีก

แทนราคาหน้าโรงงานหรือราคาน าเข้า และได้ปรับอัตราภาษีลดลงมาต ่ากว่าร้อยละ 20 ขณะที่

ภาษีความหวาน (“ขาปริมาณ”) จะค านวณจากปริมาณน ้าตาลในเคร่ืองดืม่ โดยแบ่งระดับอัตรา

ภาษีจาก “ปริมาณน ้าตาลต่อเคร่ืองดืม่ 100 มล.” ซึ่งเคร่ืองดืม่ชนิดใดทีม่ีปริมาณน ้าตาลต่อ 100 

มล. สูงจะย่ิงถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงมากขึน้ตามไปด้วย (อัตราก้าวหน้า) 

สรุปคือ  

ภาษีเคร่ืองดื่มแบบเดิม = VAT 7% + ภาษีสรรพสามิต 20% ของราคาหน้าโรงงาน  

ภาษีเคร่ืองดื่มปัจจุบัน = VAT 7% + ภาษีสรรพสามิตของราคาขายปลีก + ภาษีความหวาน 

โดยภำษีปรมิำณน ำ้ตำลในช่วงเริ่มประกำศกฎหมำย (พ.ศ. 2560) จะก ำหนดในอตัรำที่ไม่สงูมำก 

และก ำหนดใหม้ีกำรเพิ่มอตัรำภำษีทกุๆ 2 ปี เพื่อใหผู้ผ้ลิตและผูบ้ริโภคสำมำรถปรบัตวัไดใ้นช่วงปีแรก ซึ่ง

จำก กฎกระทรวงก ำหนดพิกดัอตัรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ก ำหนดให ้กลุม่เครื่องด่ืมไม่เติมน ำ้ตำล ให้

เสียภำษีรอ้ยละ 14 ของมลูค่ำสินคำ้ (จ่ำยขำเดียว) ขณะที่กลุม่เครื่องดื่มที่เติมน ำ้ตำลอีก 4 กลุม่ที่เหลือ 

ก ำหนดภำษีตำมตำรำงต่อไปนี ้
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ตาราง อตัรำภำษีเครื่องดื่มที่มีน ำ้ตำล ทัง้อตัรำขำมลูค่ำ และ อตัรำขำปรมิำณ (ภำษีควำมหวำน) 

 

ที่มำ: กฎกระทรวงก ำหนดพิกดัอตัรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ:  ในปี 2564 มีการเลื่อนการปรับภาษีความหวานออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ตุลาคม 2565 และ 2567 แทน 

https://www.thansettakij.com/money_market/481432  

 

 
ปริมาณน ้าตาลต่อเคร่ืองดื่ม 

100 มล. 

กลุ่มน ้าแร่ 
น ้าอัดลม ฯลฯ 

กลุ่มน ้าผลไม้ กลุ่มหัวเชือ้เข้มข้น 

มลูค่ำ 
(รอ้ยละ) 

หน่วย  
(บำท/ลติร) 

มลูค่ำ 
(รอ้ยละ) 

หน่วย  
(บำท/ลติร) 

มลูค่ำ 
(รอ้ยละ) 

หน่วย  
(บำท/ลติร) 

16 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 62              
ไมเ่กิน 6 กรมั 14.000 0.000 10.000 0.000 0.000 9.000 
เกิน 6 กรมั แตไ่มเ่กิน 8 กรมั 14.000 0.100 10.000 0.100 0.000 10.000 
เกิน 8 กรมั แตไ่มเ่กิน 10 กรมั 14.000 0.300 10.000 0.300 0.000 12.000 
เกิน 10 กรมั แตไ่มเ่กิน 14 กรมั 14.000 0.500 10.000 0.500 0.000 13.000 
เกิน 14 กรมั  14.000 1.000 10.000 1.000 0.000 16.000 
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 64             
ไมเ่กิน 6 กรมั 14.000 0.000 10.000 0.000 0.000 9.000 
เกิน 6 กรมั แตไ่มเ่กิน 8 กรมั 14.000 0.100 10.000 0.100 0.000 10.000 
เกิน 8 กรมั แตไ่มเ่กิน 10 กรมั 14.000 0.300 10.000 0.300 0.000 12.000 
เกิน 10 กรมั แตไ่มเ่กิน 14 กรมั 14.000 1.000 10.000 1.000 0.000 12.000 
เกิน 14 กรมั แตไ่มเ่กิน 18 กรมั 14.000 3.000 10.000 3.000 0.000 16.000 
เกิน 18 กรมั 14.000 5.000 10.000 5.000 0.000 30.000 
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 66             
ไมเ่กิน 6 กรมั 14.000 0.000 10.000 0.000 0.000 44.000 
เกิน 6 กรมั แตไ่มเ่กิน 8 กรมั 14.000 0.300 10.000 0.300 0.000 9.000 
เกิน 8 กรมั แตไ่มเ่กิน 10 กรมั 14.000 1.000 10.000 1.000 0.000 12.000 
เกิน 10 กรมั แตไ่มเ่กิน 14 กรมั 14.000 3.000 10.000 3.000 0.000 16.000 
เกิน 14 กรมั 14.000 5.000 10.000 5.000 0.000 44.000 
1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป             
ไมเ่กิน 6 กรมั 14.000 0.000 10.000 0.000 0.000 9.000 
เกิน 6 กรมั แตไ่มเ่กิน 8 กรมั 14.000 1.000 10.000 1.000 0.000 16.000 
เกิน 8 กรมั แตไ่มเ่กิน 10 กรมั 14.000 3.000 10.000 3.000 0.000 30.000 
เกิน 10 กรมั  14.000 5.000 10.000 5.000 0.000 44.000 

 

https://www.thansettakij.com/money_market/481432
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ตารางที ่5.4 ปริมาณการขายน ้าตาลภายในประเทศรายเดือน พ.ศ. 2555-2562  

             
หน่วย: ตัน 

ปี  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  
 รวม 

ม.ค.- ธ.ค.  

2551       178,146        150,451        180,260        148,230        176,962        148,616        158,155        160,865        163,196        152,581        144,185        167,717     1,761,647  

2552       156,487        139,573        177,424        164,986        155,144        159,787        173,349        167,645        180,922        150,980        163,245        182,197     1,789,543  

2553       185,998        184,868        199,812        173,630        184,421        203,313        175,311        181,599        166,894        150,699        180,496        170,550     1,987,042  

2554       219,917        188,648        210,549        176,120        184,463        178,856        189,767        205,620        195,490        163,203        213,162        219,753     2,125,795  

2555       194,432        194,004        224,216        199,816        228,496        191,514        214,668        202,159        189,742        210,042        212,875        199,935     2,261,964  

2556       231,008        187,665        214,155        217,216        219,365        186,736        201,665        195,263        199,782        200,187        213,851        192,001     2,266,893  

2557       217,319        191,035        217,584        205,349        212,728        204,556        202,490        180,190        206,463        213,472        201,366        213,211     2,252,552  

2558       189,365        180,337        230,916        218,006        197,342        207,372        197,290        198,851        209,161        206,908        223,834        225,508     2,259,382  

2559       207,417        208,300        236,374        224,531        237,474        209,179        201,303        224,258        214,838        203,709        211,874        219,261     2,379,257  

2560       222,713        212,354        259,870        195,831        229,409        214,360        207,073        210,342        215,866        216,540        218,064        200,929     2,402,422  

2561       214,541        211,679        223,241        207,510        202,796        198,086        190,937        219,371        192,700        215,198        230,982        204,930     2,307,041  

%  ของ 60 96.3% 99.7% 85.9% 106.0% 88.4% 92.4% 92.2% 104.3% 89.3% 99.4% 105.9% 102.0% 96.0% 

2562       245,895        203,289        224,553        198,476        234,455        183,906                -                  -                  -                  -                  -                  -       1,290,574  

%  ของ 60 110% 96% 86% 101% 102% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 

ที่มำ: คณะผูว้ิจยั ประมวลผลจำกขอ้มลูของ ส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) . 

หมำยเหต:ุ รวมน ำ้ตำลคำ้งกระดำนแลว้ ยอดรวมและ % ของปี 2562 เป็นยอดของครึง่ปีแรก  
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 ตารางที ่5.5 ยอดขายน ้าตาลทรายในประเทศ และโควตา ก. ปี 2551-2560 

ปี ยอดขายน ้าตาลทรายในประเทศ (ตัน) โควตา ก (ล้านตัน) 

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 

2561 2,307,041  

2562 
(มค.-มิย.) 

1,290,574  

(ครึง่ปีแรก) 
 

ที่มำ: คณะผูว้ิจยั ประมวลผลจำกขอ้มลูของส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) . 

หมำยเหต:ุ โควตำ ก เป็นของปีกำรผลิต 2550/51-2559/60 

นอกจำกนี ้ ถำ้มองจำกมมุมองของฝ่ำยโรงงำนน ำ้ตำล ซึ่งปี 2561-2562 มีผลผลิตมำกที่สดุเป็น
ประวติักำรณ ์ โดยมีออ้ยเขำ้สูโ่รงงำนมำกถึง 134.93 และ 130.97 ลำ้นตนัในปี 2561-2562  และในปี 
2561โรงงำนสำมำรถผลิตน ำ้ตำลไดม้ำกเป็นประวติักำรณถ์ึง 14.71 ลำ้นตนั หรือเกือบสองเท่ำของปี 
2550/51 (ดตูำรำงที่ 5.6)  ซึ่งในยำมปกติ โรงงำนก็จะตอ้งระบำยผลผลิตส่วนใหญ่ที่มำกกว่ำโควตำ ก. 
ออกไปต่ำงประเทศ  แต่ในสถำนกำรณท์ี่ไม่มีกำรก ำหนดโควตำภำยในประเทศในปีนี ้ และในกรณีที่โรงงำน
ไม่ไดม้ีปัญหำ/อปุสรรคที่ใหญ่โตในกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศนัน้  โรงงำนโดยทั่วไปก็น่ำจะพยำยำม
ขำยในประเทศเพิ่มขึน้มำกกว่ำที่จะลดกำรขำยลงอย่ำงที่ปรำกฏในขอ้มลู ถึงแมว้่ำอำจมีควำมเป็นไปไดว้่ำ
บำงโรงงำนอำจจะมีปัญหำในกำรแข่งขนักบักลุม่โรงงำนใหญ่ที่เป็นที่รูจ้กัของผูบ้รโิภคมำกกว่ำก็ตำม แต่
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ระหว่ำงที่ท ำกำรศึกษำวิจยัในโครงกำรนี ้ ก็ไม่พบว่ำมีโรงงำนใดที่ระบวุ่ำมีปัญหำมำกจนไม่ตอ้งกำรขำย 
(หรือตอ้งกำรลดปรมิำณขำย) ในตลำดภำยในประเทศแต่อย่ำงใด   

ในทำงกลับกัน มีโรงงำนหลำยแห่งระบุว่ำมีควำมจ ำเป็นตอ้งพยำยำมขำยในประเทศเพื่อ รกัษำ
สว่นแบ่งกำรตลำด (market share) และเพื่อรกัษำกระแสเงินสดของโรงงำน 

ตารางที ่5.6 ปริมาณการผลิตน ้าตาลและอ้อย ปี 2550/51-2563/64 

ปี 
ปรมิำณออ้ย  

(ลำ้นตนั) Growth 
ปรมิำณน ำ้ตำล  

(ลำ้นตนั) Growth 
น ำ้ตำล : ออ้ย 1 ตนั 

(กก.) 

50/51 73.31   7.82   106.63 

51/52 66.46 -9.3% 7.19 -8.1% 108.13 

52/53 68.49 3.0% 6.92 -3.7% 101.09 

53/54 95.36 39.2% 9.66 39.6% 101.33 

54/55 97.98 2.7% 10.25 6.1% 104.63 

55/56 100.00 2.1% 10.02 -2.2% 100.24 

56/57 103.67 3.7% 11.33 13.1% 109.32 

57/58 105.96 2.2% 11.34 0.1% 107.01 

58/59 94.05 -11.2% 9.79 -13.7% 104.05 

59/60 92.95 -1.2% 10.03 2.5% 107.94 

60/61 134.93 45.2% 14.71 46.6% 109.03 

61/62 130.97 -2.9% 14.58 -0.9% 111.33 

62/63 74.84 -42.9% 8.27 -43.3% 110.46 

63/64 66.66 -10.9% 7.59 -8.2% 113.81 
 ที่มำ: ผูว้ิจยัประมวลจำกขอ้มลูของ สบน. 

แต่ถึงแมว้่ำระบบอำจจะไม่จูงใจใหโ้รงงำนน ำ้ตำลแข่งกนัขำยน ำ้ตำลโดยลดรำคำลงมำ (เพรำะถำ้
ขำยไดต้ ่ำกว่ำรำคำที่ส  ำรวจ ก็จะขำดทุนจำกกำรที่ตอ้งน ำส่งเงินส่วนต่ำงที่มำกกว่ำเขำ้กองทุนฯ)  แต่รำคำ
ในประเทศที่สงูกว่ำรำคำสง่ออกมำก  ก็อำจท ำใหม้ีแรงจงูใจที่จะลกัลอบขำยนอกระบบในตลำดในประเทศ
ซึ่งถำ้มีกรณีเช่นนีเ้กิดขึน้มำก ก็จะสง่ผลทำงลบต่อรำคำออ้ยเช่นกนั ทัง้นีเ้กษตรกรจะไม่ไดร้บัประโยชน์ใดๆ 
เลยในกรณีที่มีกำรลกัลอบขำยน ำ้ตำลออกไปนอกระบบ 
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5.4 ความเส่ียงจากระบบที่ใช้ในปีการผลิต 2560/61-2561/62 

จำกข้อมูลที่น ำเสนอในข้ำงต้นของคณะผู้วิจัย จะเห็นได้ว่ำระบบที่น ามาใช้ในปีการผลิต 
2560/61-2561/62 มีความเส่ียงทีจ่ะเกิดปัญหาในทัง้สามกรณี กลำ่วคือ  

⦁ ราคาในประเทศมีแนวโน้มทีล่ดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอ้อยมีแนวโน้มลดลงตามไป
ด้วย – ท ำให้ควำมพยำยำมที่จะใชห้วังพึ่งกำรอุดหนุนไขว้ (cross subsidization) จำก
กำรรกัษำรำคำตลำดภำยในประเทศใหสู้งกว่ำรำคำส่งออก  น่ำจะไดผ้ลน้อยลงไปเรื่อยๆ 
และถำ้ไม่กำรปรบัระบบใหม่โดยวิธีที่ต่ำงออกไปจำกเดิม รำคำ (และรำยได)้ ที่ลดลง ก็จะ
ไม่สำมำรถจงูใจใหช้ำวไรย่งัปลกูออ้ยมำกเหมือนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั 

⦁ แต่ในขณะเดียวกันส่วนต่างของราคาภายในและราคาส่งออกที่เป็นอยู่ก็ยังสูงมาก
พอที่จะถูกจับตามอง/กล่าวหาว่าไทยยังคงมีการฮั้วราคาแบบผู้ผูกขาดอยู่ และใน
ควำมเป็นจริงนั้น  ระบบนี ้ก็มีกฎกติกำที่จูงใจไม่ให้เกิดกำรแข่งขันกันขำยน ้ำตำลใน
ประเทศดว้ย กำรที่น ำ้ตำลส่วนใหญ่ยงัตอ้งส่งออกไปต่ำงประเทศ (ยีงในปริมำณที่สงูมำก
ในบำงปีที่ผลผลิตดี) ก็เพิ่มควำมเสี่ยงที่ประเทศคู่แข่งอย่ำงบรำซิลจะเห็นเป็นภัยคกุคำม 
(threat) และอำจหนักลบัมำฟ้องหรือกดดนัไทยมำกขึน้อีก 

⦁ และในขณะที่รำคำภำยในประเทศลดลงประมำณรอ้ยละ 10-15 (ซึ่งน่ำจะท ำใหป้รมิำณ
กำรบริโภคเพิ่มขึน้มำกกว่ำที่เพิ่มตำมแนวโนม้ปกติในอดีต--ที่เพิ่มขึน้แทบทกุปีในสิบปีที่
ผ่ำนมำ268) แต่ปริมาณการขายในปี 2561 กลับลดลงร้อยละ 4  ซึ่งชวนใหเ้กิดขอ้กงัขำ
ว่ำมีน ำ้ตำลไหลออกไปนอกระบบหรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบที่แมว้่ำรำคำ
ภำยในประเทศจะสงูกว่ำรำคำสง่ออกมำก แต่โรงงำนที่ขำยน ำ้ตำลในระบบก็มีควำมเสี่ยง
ที่จะขำดทนุและอำจไม่ค่อยมีแรงจงูใจที่จะขำยน ำ้ตำลในประเทศในระบบมำกเช่นเดิม 

ในสภำวกำรณเ์ช่นนี ้อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยมีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มควำมระมดัระวงั 
และตระเตรียมมำตรกำรรองรบัควำมเสี่ยงในกรณีต่ำงๆ ที่มีโอกำสเกิดขึน้สงูพอสมควร (ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่
บรำซิลหนักลบัไปฟ้อง WTO ต่อ269 หรือกดดนัใหป้รบัเปลี่ยนมำตรกำรที่ไทยใชอ้ยู่ หรือแมแ้ต่ควำมไม่พอใจ
ของเกษตรกรที่อำจจะเลือกที่เลิกอำชีพนี/้ถอนตัวออกไป และกลำยมำเป็นปัญหำของโรงงำนน ำ้ตำลที่ได้
ขยำยกำรผลิตกนัอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลงัจำกบทท่ี 7 จะหนัไปศกึษำระบบของบรำซิลแลว้  ในบท

 
268 ดตูำรำงที่ 5.5 ซึง่ยอดขำยน ำ้ตำลทรำยในประเทศเพิ่มขึน้ทกุปีในระหว่ำงปี 2551-60 ยกเวน้ปี 2556 ที่ลดลงแตก่็เพยีง 

3,000 ตนัหรือรอ้ยละ 0.1 เทำ่นัน้ 
269 ซึ่งในกรณีนัน้ อำจมีประเทศผูส่้งออกอื่นจะมำขอรว่มฟ้องดว้ย 
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ที่ 8 จะไดอ้ภิปรำยถึงแนวทำงและหลกักำรในกำรเจรจำและปรบัโครงสรำ้งของอุตสำหกรรมนีใ้หม้ีควำม
มั่นคงมำกขึน้ในระยะยำว 

 

5.5 การปรับตัวของภาครัฐตั้งแต่ปีการผลิต 2562/63 ถึงปัจจุบัน 

 ภำยหลังกำรประกำศค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. และประกำศ /ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยอีก 5 ฉบบัในวนัที่ 15 มกรำคม 2561 (ตำมตำรำงที่ 5.1) อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยไดน้ ำ
ขอ้กฎหมำยดงักลำ่วมำใชเ้ป็นกติกำในอตุสำหกรรมส ำหรบัปีกำรผลิต 2560/61 และปีกำรผลิต 2561/62   

แต่เนื่องจำกภำวะรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง ทั้งจำกแนวโน้มรำคำน ำ้ตำลใน
ตลำดโลก และผลจำกกติกำที่น ำมำใช้ท ำให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำของโรงงำน/ผู้จ  ำหน่ำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศมำกขึน้ จนสง่ผลต่อรำคำออ้ยและเงินน ำสง่เขำ้กองทนุที่ลดลง 

เพื่อแกไ้ขปัญหำรำคำออ้ยและเงินน ำสง่เขำ้กองทนุที่ลดลง เมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2562 คณะ 
รฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร และรำ่ง
ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. ....  ตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรมเสนอ  และต่อมำเมื่อวนัที่ 22 
พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ไดอ้อกประกำศจ ำนวน 4 ฉบบัเพื่อก ำหนด
กติกำของอตุสำหกรรมใหม่ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ไดอ้อกประกำศ
เรื่องรำคำอีก 1 ฉบบั ซึ่งเริ่มใชส้  ำหรบัปีกำรผลิต 2562/63 และต่อมำเมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน 2564 ก็ออก
ระเบียบเพิ่มอีก 1 ฉบบั  คือระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
เพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2564 ซึ่งมีควำมคลำ้ยกบัระบบโควตำ ก ที่ขึน้งวดเป็นรำยเดือนแต่มี
ควำมยืดหยุ่นมำกขึน้กว่ำเดิม (เช่น สำมำรถใช/้โอนโควตำขำ้มโรงงำนได)้ ซึ่งประกำศและระเบียบทัง้ 6 
ฉบบัมสีำระส ำคญัที่สรุปไวใ้นตำรำงที่ 5.7 นี ้  แต่ทัง้นีก้ำรหนัมำใชม้ำตรกำรชุดใหม่ก็บ่งบอกถึงกำรยอมรบั
ปัญหำ—หรือควำมลม้เหลว—ของมำตรกำรชั่วครำวในสองปีแรกดว้ย 
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ตารางที ่5.7 สาระส าคัญของประกาศและระเบียบของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย
และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายที่ใช้ในปัจจุบัน (ประกาศใช้เมื่อวันที ่22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และ 17 กันยายน 2564) 

ที ่ ชื่อประกาศ 
ผลทาง
กฏหมาย 

สาระส าคัญ 

1. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรใน
กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2562 

ยกเลิกประกำศ 
กอน. เรื่อง
เดียวกนั ฉบบั 
พ.ศ. 2551 

⦁ โครงสรำ้งรำคำน ำ้ตำลในประเทศจะประกอบดว้ย 

o (1) “ตน้ทนุกำรผลิตออ้ย” คณะกรรมกำรออ้ย
เป็นผูก้  ำหนด 

o (2) “ตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำล” คณะกรรมกำร
น ำ้ตำลทรำยเป็นผูก้  ำหนด 

o (3) “ค่ำจดัจ ำหน่ำย” คณะกรรมกำรฯ เป็นผู้
ก ำหนด 

o (4) “ผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย” คือ ส่วนเพิม่จำก (1) (2) และ (3) คณะ
กรรมกำรฯ ก ำหนดในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
ของ ผลรวมของ (1) (2) และ (3) 

⦁ รำคำน ำ้ตำลในรำชอำณำจกัรจะถกูประกำศตน้ฤดู
กำรผลิต เป็นผลรวมจำก (1) (2) (3) และ (4) โดย
ค ำนึงถึงรำคำน ำ้ตำลทัง้ในและตำ่งประเทศ 

⦁ กรณีที่ (1) (2) (3) และ (4) มกีำรเปล่ียนแปลง ให ้
สอน. ค ำนวณและประกำศรำคำใหม ่

⦁ กรณีที่ไม่สำมำรถค ำนวณ (1) และ (2) ไดท้นัก่อนฤดู
กำรผลิต ให ้สอน. ใชข้อ้มลู (1) และ (2) ปีก่อนหนำ้
ปรบัเพิ่ม/ลด ดว้ยตวัแปรเช่น คำ่ดชันีผูบ้รโิภค ค่ำจำ้ง
แรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ อตัรำดอกเบีย้เงินกู ้และปรมิำณ
ผลผลิตต่อไรเ่สนอ กอน. เพื่อก ำหนด (1) และ (2) ไป
จนกวำ่จะสำมำรถค ำนวณ (1) และ (2) ได ้

⦁ ทบทวนหลกัเกณฑน์ีท้กุ 2 ปี 

⦁ หลกัเกณฑน์ีเ้รยีกกนัย่อๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ 
“ระบบ cost plus”  
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ที ่ ชื่อประกาศ 
ผลทาง
กฏหมาย 

สาระส าคัญ 

2. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย เรื่อง รำคำจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัร 
ประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 

 ⦁ ฤดกูำรผลิต 62/63 ก ำหนดรำคำ 

-น ำ้ตำลทรำยขำว 17.25 บำท/กก. 

-น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ 18.25 บำท/กก. 

3. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง กำรจดัท ำประมำณกำร
รำยได ้กำรก ำหนดและกำรช ำระรำคำ
ออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำยและ
อตัรำส่วนของผลตอบแทนระหวำ่ง
ชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน พ.ศ. 2562 

ทดแทน 
ประกำศ กอน. 
เรื่องเดียวกนั 
พ.ศ. 2561 

ประมาณการรายได้ 

⦁ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลฯ = รำยไดข้ัน้ตน้ – 
รำยจำ่ยขัน้ตน้ 

⦁ รำยไดส้ทุธิจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลฯ = รำยไดข้ัน้
สดุทำ้ย – รำยจำ่ยขัน้สดุทำ้ย 

⦁ รำยละเอียดรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยประกอบไปดว้ย  

o น ำ้ตำลที่ขำยในประเทศ  

o น ำ้ตำลที่ขำยใหก้บั อนท.  

o น ำ้ตำลที่ อนท. ส่งออก  

o น ำ้ตำลที่ส่งออกโดยโรงงำน 

o น ำ้ตำลที่ส่งออกตำมสิทธิพิเศษ 

o น ำ้ตำลที่จ ำหน่ำยอื่นๆ 

o ส่วนต่ำงรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยของปีที่แลว้กบั
รำยไดจ้รงิปีที่แลว้ 

o เงินไดอ้ื่นๆ 

ราคาทีส่่งมอบให้ อนท. 

⦁ รำคำที่ส่งมอบ อนท. เป็นรำคำที่ถกูก ำหนดจำก 
“คณะกรรมกำรรำคำขำย” ซึ่งประกอบดว้ยผูแ้ทน
กระทรวงที่เก่ียวขอ้ง อนท. ผูแ้ทนชำวไรแ่ละโรงงำน 

⦁ ก ำหนดรำคำไดล่้วงหนำ้ 2 ฤดกูำล 

อัตราส่วนผลตอบแทน 

⦁ คงสดัส่วน 70:30 ของรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำร
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ที ่ ชื่อประกาศ 
ผลทาง
กฏหมาย 

สาระส าคัญ 

ผลิตน ำ้ตำล 

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ 

⦁ รำคำออ้ยขัน้ตน้ = ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของรอ้ยละ 
70 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล หำรดว้ย
ปรมิำณออ้ยที่คำดว่ำจะเขำ้หีบ 

⦁ รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย = รอ้ยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลสทุธิ บวก รอ้ยละ 70 ของ
ผลตอบแทนรำยไดจ้ำกกำรก ำหน่ำยกำกน ำ้ตำล หำร
ดว้ยปรมิำณออ้ยที่เขำ้หีบ 

⦁ ผลตอบแทนกำรผลิตขัน้ตน้ =  ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 
ของรอ้ยละ 30 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล 
หำรดว้ยปรมิำณออ้ยที่คำดวำ่จะเขำ้หีบ 

⦁ ผลตอบแทนกำรผลิตขัน้สดุทำ้ย =  รอ้ยละ 30 ของ
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำล บวก รอ้ยละ 30 ของ
ผลตอบแทนรำยไดจ้ำกกำรก ำหน่ำยกำกน ำ้ตำล หำร
ดว้ยปรมิำณออ้ยที่เขำ้หีบ 

การช าระค่าอ้อย 

⦁ ออ้ยที่ส่งเขำ้หีบวนัท่ี 1-15 ใหโ้รงงำนช ำระคำ่ออ้ย
ขัน้ตน้ วนัท่ี 22 ของเดือนเดยีวกนั 

⦁ ออ้ยที่ส่งเขำ้หีบวนัท่ี 15-สิน้เดือน ใหโ้รงงำนช ำระค่ำ
ออ้ยขัน้ตน้ วนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

⦁ รำคำออ้ยขัน้ตน้ใหช้ ำระเป็นเงินสด 50% อีก 50% ให้
ช ำระเป็นเชค็ลงวนัท่ีล่วงหนำ้ไมเ่กิน 30 วนั นบัจำก
วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ 

⦁ กรณีที่รำคำออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิต
ขัน้ตน้ ต ่ำกว่ำ รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทน
กำรผลิตขัน้สดุทำ้ย ใหโ้รงงำนช ำระค่ำออ้ยเพิ่มให้
ชำวไรภ่ำยใน 15 วนั นบัจำกวนัประกำศรำคำออ้ยขัน้
สดุทำ้ย 
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ที ่ ชื่อประกาศ 
ผลทาง
กฏหมาย 

สาระส าคัญ 

บทเฉพาะกาล 

⦁ กรณีรำคำออ้ยปี 60/61 และ 61/62 ที่ยงัช ำระไมแ่ลว้
เสรจ็ ใหน้ ำประกำศปี พ.ศ. 2561 มำใชก้่อน 

⦁ กรณีที่ กอน. ยงัไม่ก ำหนดเขตค ำนวณรำคำฯ ใหน้ ำ
ประกำศ ปี พ.ศ. 2561 มำใชก้่อน 

4. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย ว่ำดว้ยกำรยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
ว่ำดว้ยกำรจดัเก็บเงิน จำกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้
กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 
2561 พ.ศ. 2562 

ยกเลิกประกำศ
เรื่องเดียวกนั 
พ.ศ. 2561 

⦁ ยกเลิกกำรเก็บเงินเขำ้กองทนุจำกผลต่ำงระหว่ำง
รำคำขำยหนำ้โรงงำน ลบดว้ยรำคำน ำ้ตำลตลำด
ลอนดอน เบอร ์5 และค่ำไทยพรีเมี่ยมในแต่ละเดือน 

5. ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เรื่อง ก ำหนดชนิดและคณุภำพ
น ำ้ตำลทรำยที่ใหโ้รงงำนผลิต พ.ศ. 
2562 

ยกเลิกประกำศ
เรื่องเดียวกนั 
พ.ศ.2559 และ 
พ.ศ. 2562 

⦁ ใหน้ ำ้ตำลทรำยมี 5 ชนิด 

o 1. น ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิ 

o 2. น ำ้ตำลทรำยขำว 

o 3. น ำ้ตำลทรำยดิบ 

o 4. น ำ้เชื่อมส ำหรบัใชเ้ป็นวตัถดุิบ 

o 5. น ำ้ตำลทรำยชนิดพเิศษ 

⦁ โรงงำนทกุโรงตอ้งตดิตัง้เครื่องมอืกำรตรวจสอบ
น ำ้ตำล 

⦁ กอน. เป็นผูต้รวจสอบเครื่องมือทกุปี 

⦁ คณะท ำงำนควบคมุกำรผลิตประจ ำโรงงำนเป็น
ผูต้รวจ 

⦁ สอน. สุ่มเก็บตวัอยำ่งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสม 
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ที ่ ชื่อประกาศ 
ผลทาง
กฏหมาย 

สาระส าคัญ 

6. ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย ว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
เพื่อใชบ้รโิภคในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 
2564 (ฉบบัเดียวที่ออกมำเพิ่มเตมิเมื่อ
เมื่อวนัท่ี 17 ก.ย. 2564)  

ออกมำเมื่อ
วนัท่ี 17 ก.ย. 
2564 ใหม้ีผล
ใชบ้งัคบัตัง้แต่
เริ่มตน้ฤดกูำร
ผลิตปี 
2563/64 

⦁ ให ้สอน. ท ำบญัชีปรมิำณน ำ้ตำลที่แต่ละโรงงำนขำย
ภำยในประเทศในแต่ละเดือน จำกสดัส่วนกำรผลิตใน
ปีก่อน (ในชว่งที่ยงัไมม่ีขอ้มลูของปีปัจจบุนั) แลว้ปรบั
เป็นขอ้มลูปีปัจจบุนั และปรบัครัง้สดุทำ้ยของปีเมื่อ
สิน้สดุปีกำรผลิต (ซึง่ก ำหนดไวเ้ป็น 1 ตค. – 30 กย.) 

⦁ ให ้สอน. น ำประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำย 
มำจดัท ำบญัชีประมำณกำรกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย
ภำยในประเทศเฉล่ียเป็นรำยเดือนใหแ้ต่ละโรงงำน 

⦁ โรงงำนหรือกลุ่มโรงงำนใดที่จ ำหน่ำยน ำ้ตำลใน
ประเทศเกินจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรร อำจใชโ้ควตำ
จำกโรงงำนอื่นที่ออกหนงัสือยินยอมใหใ้ชไ้ด ้

⦁ แต่โรงงำนท่ีขำยไดเ้กินกวำ่บญัชทีี่ไดร้บัจดัสรรบวก
สิทธ์ิท่ีไดจ้ำกโรงงำนอ่ืน จะตอ้งสง่เงินเขำ้กองทนุตำม
ส่วนต่ำงรำคำประกำศของไทยกบัรำคำลอนดอนบวก
ไทยพรีเมี่ยม 

⦁  เมื่อสิน้ฤดกูำรผลิต ให ้สอน. ปรบัปรุงบญัชีกำร
จ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ แลว้ใหก้องทนุ
น ำเงินท่ีเก็บไดจ้ำกโรงงำนท่ีขำยเกินจำกที่ไดร้บั
จดัสรรไปเฉล่ียคืนใหโ้รงงำนที่ขำยนอ้ยกว่ำที่ไดร้บั
จดัสรร 

⦁ โรงงำนท่ีไม่ยอมจำ่ยเงินจะไม่ไดร้บัใบอนญุำตขนยำ้ย
น ำ้ตำล 

⦁ โดยสรุป เป็นเครื่องมือที่คลำ้ยกบัระบบโควตำ ก ที่
ปลำยเปิด และยงัมีระบบขึน้งวดเป็นรำยเดือนแต่มี
ควำมยืดหยุ่นมำกขึน้กว่ำเดมิ (เชน่ สำมำรถใช/้โอน
โควตำขำ้มโรงงำนได)้ 

⦁ ชำวไรไ่ม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรจำกกำรเรียกเก็บเงินเขำ้
กองทนุในกรณีน้ี  และกองทนุเองก็เป็นแค่ที่พกัเงิน 

ที่มำ: ประมวลโดยคณะผูว้ิจยั 
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 ชดุกติกำใหม่ตำมประกำศของ กอน. และ สอน. ตำมตำรำงขำ้งตน้270 มสีำระส ำคญัคือ ยกเลิก
การลอยตัวราคาน ้าตาลตามกติกาทีเ่คยประกาศไว้เมื่อวันที ่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 กลับไปสู่
ระบบที่ให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ถูกจัดตัง้ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายฯ เป็นผู้
ก าหนดราคาอ้อยและน ้าตาลทรายภายในประเทศเช่นเดียวกบัในช่วงสำมสิบกว่ำปีแรกของระบบนี ้ 

ตำมกติกำใหม่นี ้ซึ่งยังอำ้งอ ำนำจตำมมำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยฯ พ.ศ. 2527 รำคำอำ้งอิง
ส ำหรบัน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศที่น ำมำค ำนวณรำยไดข้องระบบจะถูกก ำหนดโดยประกำศของ 
สอน. ปีต่อปี  ซึ่งเป็นรำคำที่ สอน. จะประกำศในตน้ฤดูกำรผลิต โดยค ำนวณจำกผลรวมของ “ตน้ทุนกำร
ผลิตออ้ย” (คณะกรรมกำรออ้ยเป็นผูก้  ำหนด) “ตน้ทุนกำรผลิตน ำ้ตำล” (คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยเป็นผู้
ก ำหนด) “ค่ำจดัจ ำหน่ำย” (คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นผูก้  ำหนด) และ “ผลตอบแทนกำรผลิต
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” ที่ก ำหนดไม่เกิน 15% ของผลรวม 3 รำยกำรก่อนหนำ้ (เป็นที่มำของชื่อที่เรียกกัน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ “ระบบ cost plus”) โดยแต่ละตัวแปรอำจมีกำรปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสมตำม
ดุลยพินิจของ กอน. เช่น ในกรณีที่  กอน. ไม่สำมำรถค ำนวณตัวแปรต่ำงๆ ได้ทันในต้นฤดูกำรผลิต ก็
สำมำรถน ำตวัเลขของปีก่อนหนำ้มำใชแ้ละปรบัดว้ยตวัแปรอ่ืน เช่น อตัรำเงินเฟ้อ ค่ำจำ้งขัน้ต ่ำ ได ้

• รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศ =  ตน้ทนุกำรผลิตออ้ย + ตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำล +  
                                          ค่ำจดัจ ำหน่ำย + ผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

• ผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย =  
(ตน้ทนุกำรผลิตออ้ย + ตน้ทุนกำรผลิตน ำ้ตำล +ค่ำจดัจ ำหน่ำย)*(ตวัเลขไม่เกิน 1.15) 

เมื่อวนัที่ 21 พ.ย. 2561 สอน. ไดอ้อกประกำศก ำหนดรำคำขำยสง่น ำ้ตำลทรำยในปีแรก (ฤดกูำร
ผลิตปี 2562/63) ไวท่ี้ 17.25 และ 18.25 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ 
และตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มำจนถึงปัจจบุนั (ปีกำรผลิต 2564/65 ณ สิน้เดือน ก.พ. 2565) ระบบก็ยงัใช้
รำคำดงักลำ่วในกำรค ำนวณรำยไดข้องระบบมำโดยตลอด  

ตำมประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนด
และกำรช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำยและอัตรำส่วนของผลตอบแทนระหว่ำงชำวไร่ออ้ยและ
โรงงำน พ.ศ. 2562 รำคำออ้ยถูกค ำนวณจำกรำยได้รวมของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (รำยไดฯ้) 
และค่ำใชจ้่ำยรวมของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ค่ำใชจ้่ำยฯ) โดยจะยงัคงส่วนแบ่งรำยได ้70:30 
คือ เกษตรกรผูป้ลกูออ้ยจะไดส้่วนแบ่งรำยไดร้อ้ยละ 70 ขณะที่โรงงำนน ำ้ตำลจะไดส้่วนแบ่งรำยไดร้อ้ยละ 
30 โดยมีสตูรกำรค ำนวณรำคำออ้ยดงันี ้

 
270 ซึ่งผูท้ี่เก่ียวขอ้งในวงกำรออ้ยและน ำ้ตำลของไทยบำงท่ำนเรียกวำ่ “ระบบส่วนเพิ่มจำกตน้ทนุ” (Cost Plus) (ขอ้มลูจำก
กำรรว่มประชมุกบัผูบ้รหิำรและที่ปรกึษำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในวงกำรออ้ยและน ำ้ตำล ณ วนัที่ 7 มกรำคม 2563) 
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• รำคำออ้ยขัน้ตน้ = [(รำยไดฯ้ ขัน้ตน้–ค่ำใชจ้่ำยฯ ขัน้ตน้)*(0.7)*(ตวัเลขไม่นอ้ยกว่ำ 0.8)]/          
                             [ปรมิำณออ้ยที่คำดว่ำจะเขำ้หีบ] 

• รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย = [(รำยไดฯ้ ขัน้สดุทำ้ย–ค่ำใชจ้่ำยฯ ขัน้สดุทำ้ย)*(0.7)] / 
                                   [ปริมำณออ้ยที่เขำ้หีบจรงิ] 

หำกรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยสงูกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ ใหโ้รงงำนจ่ำยส่วนต่ำงรำคำเพิ่มใหก้บั
เกษตรกร (ไม่มีกำรก ำหนดไวว้่ำจะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงไรหำกรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ย
ขัน้ตน้ ซึ่งคงขึน้กบั พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัแกไ้ขที่จะออกตำมมำในภำยหลงั)  

รำยไดข้ัน้ตน้ คือ ผลรวมของรำยกำรต่อไปนี ้

1. รำยไดข้ัน้ตน้ จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ  
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรขัน้ตน้ของฤดกูำรผลิต
ปีปัจจบุนั คณูดว้ยรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรที่ส  ำนกังำนประกำศ
ในฤดกูำรผลิตนัน้  
ในกำรค ำนวณประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรขัน้ตน้ของฤดู
กำรผลิตปีปัจจุบนั ใหค้ ำนวณจำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่จ  ำหน่ำยได้
จรงิในฤดกูำรผลิตที่แลว้ บวกดว้ยอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยจรงิ
เฉลี่ยสำมฤดกูำรผลิตยอ้นหลงั แลว้ค ำนวณตำมสดัสว่นผลผลิตน ำ้ตำลทรำยของแต่ละ
โรงงำน 

2. รำยไดข้ัน้ตน้ จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั  
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 
จ ำกดั คณูดว้ยประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 

3. รำยไดข้ัน้ตน้ จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยดิบ  
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยดิบ คณูดว้ยประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำย
ที่สง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 

4. รำยไดข้ัน้ตน้ จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยขำวหรือน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์เพื่อกำรสง่ออก 
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขำวหรือน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์เพื่อกำร
สง่ออก คณูดว้ยประมำณกำรรำคำน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 
จ ำกดั บวกรอ้ยละของสว่นต่ำงของรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวกบัรำคำน ำ้ตำลทรำยดิบตำมที่ 
คณะกรรมกำรก ำหนดของรำคำน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทยจ ำกดั 
ดงักลำ่ว 



  

207 

5. รำยไดข้ัน้ตน้ จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยโควตำสหรฐัอเมรกิำหรือรำยไดจ้ำกสิทธิพิเศษอ่ืน 
ๆ ซึ่งจะรวมอยู่ใน รำยไดข้ัน้ตน้จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยดิบ 

6. รำยไดข้ัน้ตน้อ่ืนๆ ตำมประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำ
ประมำณกำรรำยไดฯ้ พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 (6)–(9) 
 

รำยไดข้ัน้สดุทำ้ย คือ ผลรวมของรำยกำรต่อไปนี ้

1. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ยจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ  
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่จ  ำหน่ำยไดจ้รงิ ของฤดกูำรผลิตปี
ปัจจบุนัแลว้ค ำนวณตำมสดัสว่นผลผลิตน ำ้ตำลทรำยของแต่ละโรงงำน คณูดว้ยรำคำ
เฉลี่ยของรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่ส  ำนกังำนประกำศในฤดกูำร
ผลิตนัน้ 

2. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ยจำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั  
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั คณูดว้ยรำคำที่
ขำยไดจ้รงิและอตัรำแลกเปลี่ยนที่ขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้ต่ำงประเทศ 

3. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ยจำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยดิบ  
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยดิบที่ผลิตไดจ้รงิ คณูดว้ยรำคำเฉลี่ยของน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบ
ใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ที่ขำยไดจ้รงิและอตัรำแลกเปลี่ยนที่ขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้
ต่ำงประเทศ 

4. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ยจำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยขำวหรือน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์เพื่อกำร
สง่ออก 
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขำวหรือน ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธิ์เพื่อกำรสง่ออกท่ีผลิตไดจ้รงิ 
คณูดว้ยรำคำเฉลี่ยของน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั ที่ขำย
ไดจ้รงิ บวกรอ้ยละของสว่นต่ำงของรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวกบัรำคำน ำ้ตำลทรำยดิบตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดของรำคำเฉลี่ยของน ำ้ตำลทรำยที่ส่งมอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย จ ำกดั ดงักลำ่ว โดยค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้ต่ำงประเทศ 

5. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ย จำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำยโควตำสหรฐัอเมรกิำหรือรำยไดจ้ำกสิทธิพิเศษ
อ่ืน ๆ 
ไดจ้ำกรำยไดจ้รงิ 

6. รำยไดข้ัน้สดุทำ้ย อ่ืนๆ ตำม ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำ
ประมำณกำรรำยไดฯ้ พ.ศ. 2562 ขอ้ 6 (6)–(9) 
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รำยจ่ำยขัน้ตน้ คือ ผลรวมของรำยกำรต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยขัน้ตน้ ในกำรควบคมุกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่จ่ำยจำกเงินกองทุน 
ไดจ้ำกกำรประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคมุกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

2. รำยจ่ำยขัน้ตน้ ในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกแบ่งออกเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ 
1) รำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 

สว่นที่ขำยออกนอกรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรกำรขำยบวกอตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยที่บริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั สง่ออกจรงิตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

2) รำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 
สว่นที่ขำยคืนโรงงำน และรำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกให้
เป็นไปตำมอตัรำค่ำใชจ้่ำยที่บรษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั สง่ออกจรงิตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 ไดจ้ำกกำรประมำณกำรของปรมิำณกำรสง่น ำ้ตำลทรำย แต่ละชนิดออกนอก
รำชอำณำจกัร คณูดว้ยกำรประมำณกำรอตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำยแต่ละ
ชนิด 

3. รำยจ่ำยขัน้ตน้ ในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย  
1) (ก) ค่ำเช่ำโกดงัส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 

จ ำกดั และน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออก เพื่อรอสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรใน
อตัรำที่เป็นไปตำมขอ้เท็จจรงิตำมที่ คณะกรรมกำรก ำหนดส ำหรบัระยะเวลำ
หนึ่งเดือน 
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำล
ไทย จ ำกดั และน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกที่จะผลิตได ้คณูดว้ยอตัรำค่ำเช่ำ
โกดงั 

2) ค่ำประกนัภยัส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยทัง้หมด โดยเป็นค่ำประกนัภยัน ำ้ตำลทรำย
ภำยใน รำชอำณำจกัรระยะเวลำหกเดือน และค่ำประกนัภยัน ำ้ตำลทรำยที่สง่
มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก
ระยะเวลำสี่เดือนครึง่ ทัง้นี ้ตำมอตัรำที่เป็นไป ตำมขอ้เท็จจรงิตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
ไดจ้ำกประมำณกำรของปรมิำณน ำ้ตำลทรำยแต่ละชนิดที่จะผลิตได ้คณูดว้ย
อตัรำค่ำประกนัภยั 
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3) ค่ำขนสง่น ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และน ำ้ตำล
ทรำย เพื่อกำรสง่ออกจำกโรงงำนไปยงัคลงัสินคำ้ ณ ท่ำเรือสง่ออก และค่ำแรง
กรรมกรใหเ้ป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ไดจ้ำกประมำณกำรค่ำขนสง่และค่ำแรงกรรมกร 

4. รำยจ่ำยที่เกิดจำกสว่นต่ำงระหว่ำงรำยจ่ำยจรงิกบัรำยจ่ำยในกำรค ำนวณรำคำออ้ย ขัน้
สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ยในฤดกูำรผลิตที่
แลว้ ซึ่งไดป้รบับญัชีเพิ่มหรือลดแลว้ 

5. รำยจ่ำยขัน้ตน้ อ่ืนๆ ตำม ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำ
ประมำณกำรรำยไดฯ้ พ.ศ. 2562 ขอ้ 7 (5) – (7) 

รำยจ่ำยขัน้สดุทำ้ย คือ ผลรวมของรำยกำรต่อไปนี ้

1. รำยจ่ำยสดุทำ้ย ในกำรควบคมุกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่จ่ำยจำกเงินกองทนุ 
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และน ำ้ตำล
ทรำยเพื่อกำรสง่ออกที่ผลิตไดจ้รงิ คณูดว้ยอตัรำค่ำเช่ำโกดงั 

2. รำยจ่ำยสดุทำ้ย ในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกแบ่งออกเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ 
1) รำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 

สว่นที่ขำยออกนอกรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ย ค่ำบรหิำรกำรขำยบวกอตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยที่บริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั สง่ออกจรงิตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

2) รำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั 
สว่นที่ขำยคืนโรงงำน และรำยจ่ำยในกำรขำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกให้
เป็นไปตำมอตัรำค่ำใชจ้่ำย ที่บริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั สง่ออกจรงิตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

ไดจ้ำกปรมิำณกำรสง่น ำ้ตำลทรำยแต่ละชนิดออกนอกรำชอำณำจกัรจรงิ คณูดว้ยอตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำยแต่ละชนิด 
 

3. รำยจ่ำยสดุทำ้ย ในกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย  
1) (ก) ค่ำเช่ำโกดงัส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 

จ ำกดั และน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออก เพื่อรอสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรใน
อตัรำที่เป็นไปตำมขอ้เท็จจรงิตำมที่ คณะกรรมกำรก ำหนดส ำหรบัระยะเวลำ
หนึ่งเดือน 
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ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และ
น ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออกที่ผลิตไดจ้รงิ คณูดว้ยอตัรำค่ำเช่ำโกดงั 

2) ค่ำประกนัภยัส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยทัง้หมด โดยเป็นค่ำประกนัภยัน ำ้ตำลทรำย
ภำยใน รำชอำณำจกัรระยะเวลำหกเดือน และค่ำประกนัภยัน ำ้ตำลทรำยที่สง่
มอบใหบ้รษิัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และน ำ้ตำลทรำยเพื่อกำรสง่ออก
ระยะเวลำสี่เดือนครึง่ ทัง้นี ้ตำมอตัรำที่เป็นไปตำมขอ้เท็จจรงิตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
ไดจ้ำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยแต่ละชนิดที่ผลิตไดจ้รงิคณูดว้ย อตัรำค่ำประกนัภยั 

3) ค่ำขนสง่น ำ้ตำลทรำยท่ีสง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั และน ำ้ตำล
ทรำย เพื่อกำรสง่ออกจำกโรงงำนไปยงัคลงัสินคำ้ ณ ท่ำเรือสง่ออก และค่ำแรง
กรรมกรใหเ้ป็นไปตำมที่ คณะกรรมกำรก ำหนด 
ไดจ้ำกค่ำขนสง่และค่ำแรงกรรมกรที่เป็นไปตำมขอ้เท็จจริง 

4. รำยจ่ำยที่เกิดจำกสว่นต่ำงระหว่ำงรำยจ่ำยจรงิกบัรำยจ่ำยในกำรค ำนวณรำคำออ้ย ขัน้
สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ยในฤดกูำรผลิตที่
แลว้ ซึ่งไดป้รบับญัชีเพิ่มหรือลดแลว้ 

5. รำยจ่ำยสดุทำ้ย อ่ืนๆ ตำม ประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำ
ประมำณกำรรำยไดฯ้ พ.ศ. 2562 ขอ้ 7 (5) – (7) 

รำคำน ำ้ตำลทรำยที่สง่มอบใหบ้ริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย จ ำกดั (อนท.) จะถูกก ำหนดจำก
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำขำย โดยมีกรรมกำรประกอบดว้ยผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั ผูแ้ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรม ผูแ้ทนบริษัทออ้ยและน ำ้ตำลไทย 
จ ำกดั ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทนโรงงำน และไดม้ีกำรเขียนบทเฉพำะกำลส ำหรบัรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยปี
กำรผลิต 2560/61 และ 2561/62 ที่ยงัไม่ไดป้ระกำศในขณะนัน้ รวมถึงหำกไม่สำมำรถก ำหนดเขตที่ใช้
ค ำนวณรำคำออ้ยได ้ใหใ้ชป้ระกำศ กอน. เรื่องเดียวกนัปี พ.ศ. 2561 ไปก่อน 

นอกจำกนี ้ เมื่อวนัที่ 20 ก.ค. 2564 ครม. มีมติเห็นชอบในหลกักำรรำ่งระเบียบคณะกรรมกำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้รโิภคใน
รำชอำณำจกัร พ.ศ. ….  ตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรม (อก.) เสนอ และใหส้ง่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเป็นเรื่องด่วน และต่อมำในวนัที่ 17 ก.ย. 2564 กอน. ก็ไดอ้อก “ระเบียบ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 
2564” (ดรูำยละเอียดในภำคผนวก ฉ.) ซึ่งระเบียบนี ้ มีควำมคลำ้ยกบัระบบโควตำ ก ปลำยเปิดที่ขึน้งวด
เป็นรำยเดือน แต่มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้กว่ำเดิม (เช่น สำมำรถใช/้โอนโควตำขำ้มโรงงำนได)้ โดยโรงงำนที่
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ขำยน ำ้ตำลในประเทศมำกกว่ำจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรร (ตำมสดัสว่นปรมิำณกำรผลิต) จะตอ้งจ่ำยเงิน 
“สว่นต่ำง” เขำ้กองทนุออ้ยฯ  เพื่อน ำไปแบ่งใหโ้รงงำนที่จ  ำหน่ำยนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรร   

 
ข้อสังเกตของคณะผู้วิจัย 
 ควำมแตกต่ำงหลกัๆ ของชุดกติกำใหม่ตำมประกำศของ กอน. และ สอน. รวม 5 ฉบบั และ
ระเบียบอีก 1 ฉบบั (ซึ่งทัง้หมดนีส้รุปไวใ้นตำรำงที่ 5.7) มีสำระส ำคญัที่เปลี่ยนไปจำกระบบก่อนหนำ้เพียง
ประกำรเดียวคือ ยกเลิกกำรลอยตวัรำคำน ำ้ตำลตำมกติกำท่ีเคยประกำศไวเ้มื่อวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 
2561 แลว้กลบัไปสูร่ะบบที่ใหค้ณะกรรมกำรฯ และหน่วยงำนที่ถกูจดัตัง้ตำม พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
พ.ศ. 2527 เป็นผูก้  ำหนดรำคำออ้ยและปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศเช่นเดียวกบัในช่วง
สำมสิบกว่ำปีแรกของระบบนี ้  

ควำมแตกต่ำงหลกัของมำตรกำรชดุนีก้บักติกำเดิมที่ใชม้ำก่อนกำรออกมำตรำ 44 ในปี 2561 ก็คือ 
แทนที่รำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศจะถกูก ำหนดไวร้ำคำคงที่ (โดยรำคำก่อน VAT ส ำหรบัน ำ้ตำล
ทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิ์ถกูก ำหนดไวท้ี่ 19 และ 20 บำทในช่วงก่อนปี 2561) ก็เปลี่ยนมำ
ประกำศรำคำขำยสง่เป็นปีต่อปีแทน แต่มีเพียงในปีแรกเท่ำนัน้ที่  สอน. ไดก้ ำหนดรำคำขำยสง่น ำ้ตำล
ส ำหรบัฤดกูำรผลิตปี 2562/63 ไวท้ี่ 17.25 และ 18.25 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำล
ทรำยขำวบรสิทุธิ ์ (ซึ่งสงูกว่ำรำคำส ำรวจที่ สบน. ท ำในปี 2562) หลงัจำกนัน้ก็ยงัใชร้ำคำเดิมมำจนถึง
ปัจจบุนั ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่ใชร้ะบบนี ้  

โดยเนือ้หำแลว้ วิธีนีเ้ป็นกำรถอยกลบัไปสูร่ะบบเดิม (ที่ก ำหนดรำคำขำยสง่ในประเทศสงูกว่ำรำคำ
สง่ออก แต่ลดรำคำลงมำจำกก่อนปี 2561 1.75 บำท/กก.) ซึ่งท ำใหร้ะบบปัจจุบนัแทบไม่ต่ำงอะไรกบัระบบ
ที่ใชใ้นขณะที่บรำซิลยื่นเรื่องต่อ WTO  ซึ่งที่ผ่ำนมำบรำซิลไดเ้คยบอกทีมเจรจำไวว้่ำจะรอด ู พ.ร.บ. ฉบบั
ใหม่ (ซึ่งในขณะนัน้ คำดกนัว่ำจะผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำในช่วงก่อนเริ่มฤดกูำรผลิต 2562/63 ซึ่งเกิน
ก ำหนดมำแลว้สองปีเศษ) โดยยงัไม่ไดแ้สดงท่ำทีใดๆ ต่อมำตรกำรท่ีไทยก ำลงัใช ้  แต่ก็มีควำมเป็นไปไดว้่ำ
หลงัจำก พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำไปแลว้ (ซึ่งผ่ำนสภำผูแ้ทนรำษฎรไปแลว้ และมีโอกำส
มำกพอสมควรที่จะผ่ำนกระบวนกำรทัง้หมดในปีนี ้และอำจจะทนัน ำมำใชใ้นฤดกูำรผลิต 2565/66) บรำซิล
ก็อำจหนักลบัมำพิจำรณำทัง้ตวั พ.ร.บ. ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งที่เก่ียวขอ้ง และถำ้ยงัพบว่ำไทยยงัคง
ใชร้ะบบที่แทบจะเหมือนเดิมอยู่271 บรำซิลกอ็ำจจะมีเปลี่ยนท่ำทไีด ้ ซึ่งฝ่ำยไทยควรตอ้งเตรียมกำรรบัมือ
กรณีเช่นนีเ้อำไวด้ว้ย 

 
271 รำ่ง พ.ร.บ. ฉบบัแกไ้ข ณ ขณะนีไ้ดต้ดัอ ำนำจในกำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศของ กอน. ออก และ พ.ร.บ. 
ออ้ยฯ ฉบบัแกไ้ข ไดก้ ำหนดไวด้ว้ยว่ำ หลงัจำกที่ พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัแกไ้ขออกมำเป็นกฎหมำยแลว้ ประกำศ ระเบียบ และ
ค ำสั่งที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ ที่อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยฯ พ.ศ. 2527 กม็ีก ำหนดที่จะตอ้งแกไ้ขภำยใน 2 
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อย่ำงไรก็ตำม ประกำศและระเบียบที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลในประเทศ 
ต่ำงก็ยังอำ้งอ ำนำจ กอน. ตำมมำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ พ.ศ.2527  ซึ่งไม่ว่ำ 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัแกไ้ข จะผ่ำนสภำออกมำในรูปใด  อ ำนำจในส่วนนีน้่ำจะเปลี่ยนไป 
(ลดลงหรือหำยไป) ค่อนขำ้งแน่นอน  ดังนั้น หลังจำกที่ พ.ร.บ. อ้อยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบับใหม่ออก
มำแลว้ ก็อำจตอ้งยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนประกำศและระเบียบที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกับ พ.ร.บ. 
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบับใหม่ดว้ย  ซึ่งถ้ำบรำซิลมีขอ้ทักทว้งประกำศหรือระเบียบเหล่ำนีข้ึน้มำ  ทีม
เจรจำฝ่ำยไทยก็ควรต้องชีแ้จงว่ำผูท้ี่เก่ียวขอ้งในเรื่องเหล่ำนีข้องไทยจะตอ้งด ำเนินกำรยกเลิกหรือแก้ไข
ประกำศหรือระเบียบเหลำ่นีต่้อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี หรือถำ้ไม่สำมำรถแกไ้ขไดต้ำมก ำหนด กจ็ะตอ้งรำยงำนต่อ ครม. ซึ่งถึงแมว้ำ่ส่วนนีค้งไมใ่ช่ปัญหำใหญ่ในไทย แต่ถำ้กำร
ด ำเนินกำรล่ำชำ้เกินไป ก็คงยำกที่จะอธิบำยกบัทำงบรำซิล เพรำะกรณีนีจ้ะต่ำงกบักรณีกำรแกไ้ข พ.ร.บ.ฯ ซึ่งรฐับำลมี
อ ำนำจจ ำกดัในกำรผลกัดนัในสภำทัง้สอง  
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บทที ่6  
กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 

และบทบาทของคณะผู้วิจัย 

หลงัจำกเกิดกรณีบรำซิลฟ้องไทย ซึ่งท ำใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งเห็นควำมจ ำเป็นที่ตอ้งมีกำรแกไ้ขพระรำช 

บญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ ๒๕๒๗ และมีควำมพยำยำมของหลำยฝ่ำยในกำรเสนอรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ย

และน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัแกไ้ข ซึ่งหวัขอ้แรกของบทนีจ้ะกลำ่วถึงกำรเสนอรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

ฉบบัต่ำงๆ โดยสงัเขป จำกนัน้หวัขอ้ 6.2 จะเสนอแนวคิดของคณะผูว้ิจยัถึงเหตุผลทีเ่ราควรต้องแก้ไข 

พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายมากกว่าทีรั่ฐบาลเสนอ หลงัจำกนัน้หวัขอ้ 6.3 จะบรรยำยกระบวนกำร

พิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และบทบำทของคณะผูว้ิจยัในฐำนะกรรมำธิกำร อนุ

กรรมำธิกำรและคณะท ำงำนของสภำผูแ้ทนรำษฎรในกำรพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. ดงักล่ำว และหวัขอ้สดุทำ้ย

จะกลำ่วถึงนยัของรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัที่ผ่ำนสภำผูแ้ทนรำษฎรในปัจจบุนั  

 

6.1 การเสนอร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย ฉบับต่างๆ  

หลงัจำกเกิดกรณีบรำซิลฟ้องไทยในปี 2559 ในระหว่ำงปี 2560-2563 ก็มีควำมพยำยำมของหลำย
ฝ่ำยในกำรเสนอร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัแกไ้ข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระทรวงอตุสำหกรรม ซึ่งเป็นกระทรวง
หลกัที่ดแูลอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ซึ่งในที่สดุรำ่งของกระทรวงอตุสำหกรรม ไดก้ลำยมำเป็น
รำกฐำนของรำ่งของ ครม. ที่เสนอเขำ้สภำในที่สดุ)  แต่ก็มีรำ่งอ่ืนที่มีควำมเคลื่อนไหวที่ส  ำคญัในช่วงนัน้
ดว้ย โดยเฉพำะร่ำงของคณะกรรมกำรพิจำรณำศกึษำปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ 
๒๕๒๗ สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (“รำ่ง สนช.”) ซึ่งน่ำจะมีสว่นท ำใหเ้กิดรำ่งที่ส  ำคญัอีกรำ่งคือ รำ่งของ
ประชำชน (ชำวไร)่ และต่อมำก็มีรำ่งของ ส.ส. จำกทัง้พรรครฐับำลและฝ่ำยคำ้นอีก 6 ที่เสนอเขำ้พิจำรณำ
ในสภำผูแ้ทนรวมทัง้หมด 8 ร่ำง (ยกเวน้รำ่ง สนช. ซึ่งไดร้บักำรคดัคำ้นจำกทัง้ 4 องคก์รชำวไร ่

6.1.1 ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย ฉบับ สนช. และร่างของกลุ่มองคก์รชาวไร่อ้อย 

เมื่อวนัที่ 14 มิ.ย. 2560 สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) ไดต้ัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำศึกษำ
ปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ ๒๕๒๗ สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ซึ่งมีพลเอกสิงหศ์ึก 
สิงหไ์พร เป็นประธำน  คณะกรรมกำรฯ ดงักลำ่วไดพ้ยำยำมยกรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
ฉบบัแกไ้ข (ซึ่งเรียกกนัสัน้ๆ ว่ำ “รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบั สนช.” หรือ “รำ่ง สนช.”) ขึน้มำ (ซึ่งมีประเด็น
ส ำคญัตำมตำรำงที่ 6.1 ขำ้งลำ่ง) และไดไ้ปรบัฟังควำมคิดเห็นใน 4 จงัหวดัตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2560 
รวมทัง้ท ำประชำพิจำรณใ์นเวลำต่อมำ   
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ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
1. แกไ้ขเพิ่มเติมบทนิยำมค ำว่ำ 

“น ำ้ตำลทรำย” และ “โรงงำน”   

▫ เพื่อใหค้รอบคลมุถึงน ำ้ออ้ยที่จะน ำไปใชใ้นกำรผลิตเป็น
ผลิตภณัฑอ่ื์นนอกเหนือจำกน ำ้ตำลทรำย   

▫ ก ำหนดใหโ้รงงำนซึ่งผลิตน ำ้ตำลทรำยตำมประเภท วิธีกำรผลิต 

และก ำลงักำรผลิต ไม่เกินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ไม่เป็น
โรงงานภายใต้พระราชบัญญัตินี้   

2. ก ำหนดบทนิยำมใหม่ค ำว่ำ 

“น ำ้ออ้ย” และ “สมำคมโรงงำน”   

▫ เพื่อใหส้ำมำรถน ำน ำ้ออ้ยไปผลิตเป็นผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนได้
โดยตรงนอกเหนือจำกน ำ้ตำลทรำย  

▫ เพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของสมำคมโรงงำนใหต้รงกบั

ขอ้เท็จจรงิในทำงปฏิบติั  

3. เพิ่มเติมใหร้ฐัมนตรีผู ้

รกัษำกำรมีอ ำนำจในกำร

ก ำหนดระเบียบกฎกระทรวง

และ ประกำศ   

▫ เดิมรฐัมนตรีรกัษำกำรมีอ ำนำจเพียงกำรก ำหนดระเบียบเท่ำนัน้ 

จึงแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อใหร้ฐัมนตรีมีอ  ำนำจในกำรออกอนบุญัญัติ

เพิ่มขึน้ คือ กฎกระทรวง ระเบียบและประกำศ เพื่อใหเ้ป็นไป

ตำมรำ่งพระรำชบญัญัตินี ้  

4.เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรและ

แกไ้ขคณุสมบติัของ

คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำยของผูแ้ทนทัง้ 3 ภำคสว่น   

  

▫ เพิ่มจ ำนวนผูแ้ทนจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.)  
เดิม 1 คน เป็น 2 คน กระทรวงพำณิชย ์(พณ.) 2 คน และ อก. 2 
คน รวมผูแ้ทนจำกส่วนรำชกำร 6 คน จำกเดิม 5 คน   

▫ เพิ่มผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยจำกเดิม 9 คน เป็น 12 คน โดยมำจำก
สถำบนัชำวไรอ่อ้ยที่เป็นสมำคม 9 คน สถำบนัชำวไร่ออ้ยที่เป็น
สหกรณ ์2 คน และสถำบนัชำวไรอ่อ้ยที่เป็นกลุม่เกษตรกรชำวไร่
ออ้ย 1 คน เดิมไม่ไดก้ ำหนดว่ำตอ้งมำจำกสถำบนัใด   

▫ เพิ่มผูแ้ทนโรงงำนจำกเดิม 7 คน เป็น 9 คน  
▫ แกไ้ขเพิ่มเติมคณุสมบติัของผูแ้ทนจำกสว่นรำชกำรจำกเดิมที่ตอ้ง

ไม่เป็นชำวไรอ่อ้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร พนกังำนหรือลกูจำ้งของ
โรงงำนแลว้ จะตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียในกิจกำรท่ีเก่ียวกบัออ้ย
หรือน ำ้ตำลทรำยดว้ย  

▫ แกไ้ขเพิ่มเติมคณุสมบติัของผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยตอ้งไม่เป็นที่ปรกึษำ

ของโรงงำน และคณุสมบติัของผูแ้ทนโรงงำนตอ้งไม่เป็นชำวไร่

ออ้ย   
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5. แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระชมุ 

กำรเรียกประชมุ และอ ำนำจ

หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย   

▫ ในกำรประชมุกรรมกำรตอ้งมีองคป์ระชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
โดยก ำหนด เพิ่มเติมว่ำตอ้งมีผูแ้ทนจำกสว่นรำชกำร ผูแ้ทน
ชำวไรอ่อ้ย และผูแ้ทน โรงงำน อย่ำงนอ้ยฝ่ำยละหนึ่งคนเขำ้รว่ม
ประชมุจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

▫ ก ำหนดเพิ่มเติมใหร้องประธำนกรรมกำรปฏิบติัหนำ้ที่แทน 
ประธำนกรรมกำรไดก้รณีประธำนกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง
หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ที่ได ้เดิมก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรเป็น
ผูเ้รียกประชมุเท่ำนัน้ ท ำใหค้ณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ ไม่
สำมำรถประชมุได ้  

▫ ก าหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายมีหน้าที่
และอ านาจในการก าหนดนโยบายหลักเท่าน้ัน ส่วน
อ านาจเดิมในการออกระเบียบและประกาศต่างๆ ให้เป็น
ของคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการอ้อย 
คณะกรรมการน ้าตาลทราย และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดน้ัน     

6. แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบ

และอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะ 

กรรมกำรบรหิำร  

▫ เดิมมีกรรมกำรจ ำนวน 13 คน เพิ่มเป็น 15 คน โดยยกเลิก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและเพิ่มเติมกรรมกำรผูแ้ทนโรงงำน
จำกเดิม 4 คน เป็น 5 คน และผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยจำกเดิม 5 คน 
เป็น 7 คน โดยมำจำกสถำบนัที่เป็นสมำคม 5 คน สถำบนัที่เป็น
สหกรณ ์1 คน และสถำบนัที่เป็นกลุม่เกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้
ก ำหนดว่ำจะมำจำกสถำบนัใด และก ำหนดใหเ้ลขำธิกำร
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบรหิำร   

▫ เพิ่มเติมใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ในกำรก ำหนดระเบียบ

และประกำศต่ำงๆ ในสว่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเดิมเป็นอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย   

7. แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบ

ของคณะ กรรมกำรบรหิำร

กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย

และแกไ้ขที่ตัง้ และที่มำของ

▫ เดิมมีกรรมกำรจ ำนวน 12 คน เพิ่มเป็น 15 คน โดยเพิ่มผูแ้ทน

โรงงำน จำกเดิม 3 คน เป็น  4 คน และผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยจำกเดิม 

3 คน เป็น 5 คน โดยมำจำกสถำบนัที่เป็นสมำคม 3 คน สถำบนั

ที่เป็นสหกรณ ์1 คน และ สถำบนัที่เป็นกลุม่เกษตรกร 1 คน เดิม
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เงินกองทนุฯ รวมทัง้ระบบกำร

ตรวจสอบบญัชี   

ไม่ไดก้ ำหนดว่ำจะมำจำกสถำบนัใด   

▫ แกไ้ขที่ตัง้ของกองทนุฯ เดิมตัง้อยู่ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย อก. เป็น กรุงเทพมหำนคร หรือปรมิณฑล  

▫ แกไ้ขที่มำของเงินกองทนุฯ โดยตดัเงินอดุหนนุจำกรฐับำลออก 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกรอบขอ้ตกลงกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ   

▫ เพิ่มเติมกำรจดัท ำระบบบญัชีที่เหมำะสมโดย แสดงฐำนะทำง

กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน และกำรตรวจสอบบญัชี เพื่อให้

ถกูตอ้งตำม หลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป   

8. แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบ

และอ ำนำจหนำ้ที่ของ

คณะกรรมกำรออ้ย   

▫ เดิมมีกรรมกำรจ ำนวน 14 คน เพิ่มเป็น 17 คน โดยเพิ่มผูแ้ทน
โรงงำน จำกเดิม 4 คน เป็น 5 คน และผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ยจำกเดิม 
6 คน เป็น 8 คน โดยมำจำกสถำบนัที่เป็นสมำคม 6 คน สถำบนั
ที่เป็นสหกรณ ์1 คน และ สถำบนัที่เป็นกลุม่เกษตรกร 1 คน   

▫ แกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรออ้ยมีอ ำนำจหนำ้ที่เพิ่มเติมจำกที่ถ่ำย

โอนมำจำก คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เช่น ก ำหนด

ทอ้งที่ที่เหมำะสมส ำหรบั สง่เสรมิกำรปลกูออ้ย ก ำหนดพนัธุอ์อ้ย

ที่เหมำะสม ก ำหนดปรมิำณออ้ยที่ใหช้ำวไร่ออ้ยผลิต รวมทัง้

ก ำหนดระเบียบต่ำง   ในสว่นที่เก่ียวกบัออ้ย  

9. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์และ

หนำ้ที่ของชำวไรอ่อ้ย หวัหนำ้

กลุม่ชำวไรอ่อ้ย และสถำบนั

ชำวไรอ่อ้ย   

▫ ก ำหนดใหช้ำวไร่ออ้ยเป็นสมำชิกสถำบนัชำวไร่ออ้ยที่เป็น
สมำคม สหกรณห์รือกลุม่เกษตรกรชำวไรอ่อ้ย ไดเ้พียงแห่งเดียว   

▫ เพิ่มเติมหนำ้ที่ของหวัหนำ้กลุ่มชำวไรอ่อ้ย โดยใหห้วัหนำ้กลุม่
ชำวไรอ่อ้ย ตอ้งน ำสง่ส ำเนำสญัญำหรือขอ้ตกลงระหว่ำงชำวไร่
ออ้ยที่อยู่ในสงักดัของตนกบัโรงงำน ใหก้บัคณะกรรมกำรออ้ย 
และน ำสง่เงินตำมสิทธิใหแ้ก่ชำวไรอ่อ้ยที่อยู่ในสงักดัตน   

▫ แกไ้ขเพิ่มเติมใหม้ีกำรจดทะเบียนสถำบนัชำวไรอ่อ้ยตำม

ระเบียบที่คณะกรรมกำรออ้ยก ำหนด และก ำหนดหนำ้ที่ของ

สถำบนัชำวไรอ่อ้ย ซึ่งเดิมไม่ตอ้งจดทะเบียน   

10. แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบ

และอ ำนำจ หนำ้ที่ของ

คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย   

▫ แกไ้ขเพิ่มเติมองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยใน
สว่นของ ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ย 5 คน โดยก ำหนดใหม้ำจำกสถำบนัที่
เป็นสมำคม 3 คน สถำบนัที่เป็นสหกรณ ์1 คน และสถำบนัที่เป็น
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กลุม่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย 1 คน และก ำหนดเพิ่มเติมให้
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เป็นเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย  

▫ แกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยมีอ ำนำจหนำ้ที่เพิ่มเติมจำก

ที่ถ่ำยโอนมำจำกคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เช่น 

ควบคมุดแูลในสว่นที่เก่ียวกบักำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำย จดัใหม้ี

กำรน ำเขำ้น ำ้ตำลทรำยกรณีเกิด ขำดแคลน รวมทัง้ก ำหนด

ระเบียบต่ำง ๆ ในสว่นที่เก่ียวกบัน ำ้ตำลทรำย   

11. กำรน ำเขำ้น ำ้ตำลทรำย   ▫ เดิมหำ้มมิใหผู้ใ้ดน ำเขำ้น ำ้ตำลทรำย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำต

จำกคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย แกไ้ขใหม่เป็นให้

น ำเขำ้น ำ้ตำลทรำยไดแ้ต่จะตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกคณะ

กรรมกำรฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดขององคก์รกำรคำ้

โลก   

12. แกไ้ขเพิ่มเติมเรื่องกำร

ก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้   

▫ แกไ้ขเพิ่มเติมกำรก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 

80 และ ไม่เกินรอ้ยละ 95 ของประมำณกำรรำยไดท้ี่ค  ำนวณได ้

เพื่อไม่ใหร้ำคำออ้ยขัน้ตน้สงูเกินกว่ำรำคำตำมประมำณกำร

รำยได ้ที่ค  ำนวณไดแ้ละรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย และแกไ้ขผูใ้ห้

ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้และรำคำออ้ยขัน้

สดุทำ้ย จำกเดิมคณะรฐัมนตรี เป็นรฐัมนตรีผูร้กัษำกำรตำม 

พระรำชบญัญัตินี ้  

13. แกไ้ขเพิ่มเติมกรณี รำคำ

ออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ย

ขัน้ตน้   

▫ กรณีรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ เดิมใหก้องทนุ

ฯ จ่ำยเงินชดเชยส่วนต่ำงใหแ้ก่โรงงำน โดยชำวไรอ่อ้ยไม่ตอ้ง

สง่คืนค่ำออ้ยที่ไดร้บัเกิน แกไ้ขเป็นให้น าส่วนต่างไปหักออก
จากราคาอ้อยขั้นต้นหรืออ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป 
ตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรก ำหนด เพื่อแกไ้ขขอ้กลำ่วหำ

เรื่องกำรใชก้องทนุฯ มำอดุหนนุเกษตรกร  

14. แกไ้ขกำรก ำหนดใหโ้รงงำน

น ำเงินเขำ้กองทุนฯ   

▫ เดิมก ำหนดใหโ้รงงำนน ำเงินเขำ้กองทนุฯ เท่ำจ ำนวนผลต่ำง

ระหว่ำง รำยไดส้ทุธิกบัรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย แก้ไขเป็น ให้
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ประเด็น รายละเอียดและเหตุผล 
โรงงานน าเงินส่งเข้ากองทุนฯ ร้อยละสองของรายได้สุทธิ 
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด   

15. แกไ้ขเพิ่มเติมบทก ำหนด

โทษ   

▫ ปรบัปรุงบทก ำหนดโทษใหม้ีควำมเหมำะสม โดยแยกอตัรำโทษ
ของ ชำวไร่ออ้ยและหวัหนำ้กลุม่ชำวไรอ่อ้ยออกจำกกนั และเพิ่ม
อตัรำโทษ เฉพำะโทษปรบัจำกเดิมเพิ่มขึน้อีกสี่เท่ำ แกไ้ขเพิ่มเติม
บทบญัญัติเก่ียวกบัควำมรบัผิดของผูแ้ทนนิติบคุคล   

▫ ก ำหนดเพิ่มเติมใหม้ีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบปรบั เพื่อใหเ้กิด

ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัตินี ้  

ที่มำ: สรุปจำก รำยงำนของส ำนกังำนบรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 2561.272 
 
ควำมแตกต่ำงที่ส  ำคญัของร่ำง สนช. กบัรำ่งอ่ืนๆ ก็คือเรื่ององคก์รชำวไร่ ซึ่งรำ่ง สนช. ให้

ควำมส ำคญักบัสถำบนัชำวไรอ่อ้ยที่เป็นสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย ซึ่งเป็นประเด็นหลกัที่ 4 
องคก์รชำวไรอ่อ้ย ซึ่งประกอบดว้ยสหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย สหสมำคมชำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศ
ไทย ชมรมสถำบนัชำวไรอ่อ้ยภำคอีสำน และสมำพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย ไม่เห็นดว้ยกบัรำ่ง 
พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบั สนช. และ 4 องคก์รชำวไรอ่อ้ยไดย้กรำ่งของตวัเองขึน้มำเสนอเป็นรำ่งของประชำชน 
โดยเมื่อวนัที่ 29 มีนำคม 2561 4 องคก์รชำวไรอ่อ้ย ซึ่งรวบรวมรำยชื่อได ้ 18,437 คน273 ไดย้ื่นเสนอรำ่ง 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบัแกไ้ขต่อสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) และในอีก 2 วนัต่อมำ (31 
มีนำคม 2561) กลุม่องคก์รชำวไรอ่อ้ยเหลำ่นีก้็ออกมำคดัคำ้นรำ่ง พ.ร.บ. ฉบบั สนช. โดยทัง้ 4 องคก์ร
ชำวไรอ่อ้ยขำ้งตน้ ไดย้ื่นหนงัสือต่อเลขำธิกำรวฒุิสภำปฏิบติัหนำ้ที่เลขำธิกำรสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ 
(สนช.) เพื่อคดัคำ้นรำ่งของ สนช. โดยมีขอ้เสนอที่ส  ำคญั 2 ประกำร  คือ  

1. ขอใหย้กเลิกกำรน ำรำ่ง พ.ร.บ. ฉบบัที่ก ำลงัจะเขำ้สูก่ำรพิจำรณำของ สนช. ทนัที โดยน ำ
รำ่ง พ.ร.บ. ฉบบัของ 4 องคก์รชำวไรอ่อ้ย (ที่ยื่นต่อ สนช. เมื่อวนัที่ 29 มีนำคม 2561) และรำ่งของกระทรวง
อตุสำหกรรม (ดหูวัขอ้ 6.1.2 ถดัไป) มำพิจำรณำควบคู่กนั เพรำะมีเนือ้หำที่ตรงกบัวตัถุประสงคใ์นกำรแกไ้ข
ปัญหำกบั WTO  

2. ขอใหม้ีผูบ้ริหำรจดักำรกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย โดยเฉพำะต ำแหน่งเลขำนกุำร
กองทนุ ที่ไม่ควรเป็นคนจำกภำครฐั แต่ควรมีควำมเป็นเอกเทศ และเป็นรูปแบบของเอกชนมำกขึน้ เพื่อให้

 
272  ส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย, “บนัทึกหลกักำรและเหตผุลประกอบรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำล (ฉบบัท่ี

..) พ.ศ. ...,” 2561. 
273 ต่อมำ สนช. ตรวจสอบและรบัรองรำยชื่อ 17,839 คน  
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ทกุอย่ำงเป็นไปตำมขอ้เสนอของ WTO และกองทนุสำมำรถบริหำรจดักำรตนเองไดอ้ย่ำงมีเอกภำพและ
ยั่งยืน 

เนือ้หำส ำคญัอ่ืนๆ ของรำ่ง พ.ร.บ.ฯ ฉบบัชำวไรอ่อ้ยหรือรำ่งของประชำชน คือกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยเสนอใหม้ีกำรปรบันิยำมรำยไดจ้ำกกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย ตลอดจนผลพลอยได ้ใหร้ะบบอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเพิ่มมำกขึน้ รวมทัง้เสนอใหก้ ำหนด
คณุสมบติัของสถำบนัชำวไร่ออ้ยโดยยึดปรมิำณออ้ยสว่นใหญ่เป็นหลกัในกำรเป็นสถำบนัชำวไรอ่อ้ย เพื่อ
ลดปัญหำกำรมีองคก์รชำวไร่หลำยองคก์รในแต่ละพืน้ที่  (ดรูำยละเอียดรำ่ง พ.ร.บ. ฉบบัชำวไรอ่อ้ยหรือรำ่ง
ของประชำชน ไดใ้นภำคผนวก ค.) 

 
6.1.2 ร่างของกระทรวงอุตสาหกรรม/คณะรัฐมนตรี และร่างอื่นๆ 

หลังจำกที่บรำซิลเริ่มกระบวนกำรใน WTO ในปี 2559  กระทรวงอุตสำหกรรมก็เริ่มเตรียมกำร
แกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยเสนอเป็นหนึ่งในหำ้เรื่องหลกัของแผนปรบัโครงสรำ้ง
อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ซึ่งกระทรวงอตุสำหกรรมไดน้ ำเสนอคณะรฐัมนตรี และออกมำเป็นมติ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ให้กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำแนวทำง/แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมฯ รวมทัง้เร่งหำขอ้สรุปและควำมเป็นไปไดใ้นกำรปรบัปรุง
พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 (ดูกรอบที่ 1.2)  หลงัจำกนัน้ กระทรวงอุตสำหกรรมได้
เสนอร่ำงกฎหมำยดงักล่ำวเขำ้สู่กำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2560274 โดยเลขำฯ 
สอน. ระบุว่ำ ครม. คงจะพิจำรณำและเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) โดยเร็ว และ พ.ร.บ. 
ดงักลำ่วจะมีผลบงัคบัใชท้นัฤดกูำรผลิตใหม่ คือ 2560/61 ที่จะเริ่มในช่วงปลำยปี 2560275  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรในสว่นนีไ้ม่ไดคื้บหนำ้ไปมำกในปี 2560 ซึ่งสว่นหนึ่งอำจเป็นผลจำก
กำรท่ีสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) ไดต้ัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำศกึษำปรบัปรุงพระรำชบญัญัติออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ ๒๕๒๗ สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ซึ่งมีพลเอกสิงหศ์กึ สิงหไ์พร เป็นประธำน เมื่อวนัที่ 
14 มิ.ย. 2560  ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ดงักลำ่วไดพ้ยำยำมยกรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ฉบบั
แกไ้ข (ซึ่งเรียกกนัสัน้ๆ ว่ำ “ร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบั สนช.”) ขึน้มำ (ดหูวัขอ้ 6.1.1 ก่อนหนำ้) แต่ก็ไม่ไดร้บั
กำรยอมรบัจำกกลุม่องคก์รชำวไรอ่อ้ยทัง้ 4 องคก์ร ที่ไดย้ื่นหนงัสือต่อเลขำธิกำรวฒุิสภำปฏิบติัหนำ้ที่

 
274  “ลุน้ ครม.พิจำรณำ พ.ร.บ. ออ้ยฉบบัใหม่ ก่อนเสนอ สนช. คลอดใชฤ้ดผูลิต 60/61” มติชนออนไลน.์ 26 มีนำคม 

2560. https://www.matichon.co.th/economy/news_508490  
275 เลขำฯ สอน. ระบวุ่ำดว้ยรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบันีม้ีนยัวำ่จะไม่มกีำรจ่ำยเงินเพิ่มค่ำออ้ยใหก้บัชำวไร่
อย่ำงที่เคยจ่ำยในฤดกูำรผลิตอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ 

https://www.matichon.co.th/economy/news_508490
https://www.matichon.co.th/economy/news_508490
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เลขำธิกำรสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) เพื่อคดัคำ้นรำ่งของ สนช. และเสนอใหน้ ำร่ำง พ.ร.บ. ฉบบัของ 
4 องคก์รชำวไร่ออ้ย (ที่ยื่นต่อ สนช. เมื่อวนัที่ 29 มีนำคม 2561) และรำ่งของกระทรวงอตุสำหกรรม มำ
พิจำรณำควบคู่กนัแทน เพรำะมีเนือ้หำที่ตรงกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรแกไ้ขปัญหำกบั WTO  

ในปี 2561 ตัง้แต่เดือนกมุภำพนัธเ์ป็นตน้มำ สอน. ไดน้ ำรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ของ
กระทรวงฯ (ซึ่งก็มีสว่นที่มำจำกรำ่ง สนช. ดว้ย เช่น ประเด็นเรื่องตวัแทนชำวไรอ่อ้ยจำกสหกรณฯ์) ไปรบัฟัง
ควำมเห็นในหลำยเวท ี และท ำประชำพิจำรณใ์นช่วงกลำงปี 2561 และต่อมำเมื่อวนัที่ 17 สิงหำคม 2561 
กระทรวงอตุสำหกรรมไดส้ง่ร่ำงของกระทรวงฯ เขำ้ ครม.  และในวนัที่ 2 ตลุำคม พ.ศ. 2561 คณะรฐัมนตรี
ไดม้ีมติอนมุติัหลกักำร (รำ่ง) พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ …) พ.ศ. … ที่เสนอโดย
กระทรวงอตุสำหกรรม และไดส้ง่ใหค้ณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบญัญัติ
แห่งชำติ  และสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) ตรวจพิจำรณำตำมล ำดบั   

แต่รำ่งนีเ้องก็ยงัมีหลำยประเด็นที่ไม่ไดป้รบัตำมควำมเห็นขององคก์รชำวไร่ออ้ย (เช่น ประเด็นเรื่อง
ตวัแทนชำวไรอ่อ้ยจำกสหกรณฯ์ ซึ่งก็ยงัคลำ้ยกบัรำ่ง สนช.) และของทัง้ชำวไร่ออ้ยและโรงงำน (เช่น กรณี
มำตรำ 56) จำกเวทีรบัฟังควำมเห็นต่ำงๆ และจำกประชำพิจำรณ ์  ท ำใหใ้นวนัที่ 25 กนัยำยน 2561 ผูน้  ำ
ชำวไรอ่อ้ยเขำ้ยื่นหนงัสือถึงประธำนสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ (สนช.) เพื่อคดัคำ้นและขอใหส้ภำนิติบญัญัติ
แห่งชำติชะลอกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบัที่เสนอโดยคณะรฐัมนตรี และ
หลงัจำกนัน้ก็ยงัมีกำรคดัคำ้นในเดือนตลุำคมและพฤศจิกำยน 2561 (ดเูพิ่มเติมในภำคผนวก ซ ประเด็นที่ 
3)  

กำรขำดฉนัทำมติที่มีต่อรำ่งของกระทรวงอตุสำหกรรม/คณะรฐัมนตรี อำจท ำใหถ้ึงแมว้่ำรำ่งนีจ้ะ
ผ่ำน ครม. แต่ก็ยงัไม่ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำ (เช่นเดียวกบัร่ำง สนช.) ในช่วงสภำ สนช. ที่ตัง้ขึน้โดย คสช. (ซึ่ง 
สนช. ชุดดงักลำ่วไดช้ื่อว่ำผ่ำนกฎหมำยออกมำมำกที่สดุชดุหนึ่ง) ในเวลำกว่ำครึง่ปีต่อมำ จนตกไปเมื่อ 
สนช. สิน้สดุกำรปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวนัที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 หลงัจำกกำรเลือกตัง้
ในช่วงตน้ปี 2562 และมีสภำชดุใหม่ขึน้มำแทน สนช. ชดุดงักลำ่ว 

หลงัจำกกำรตัง้รฐับำลใหม่ ที่น ำโดยพรรคพลงัประชำรฐัในกลำงปี พ.ศ. 2562  รำ่ง พ.ร.บ. ขำ้งตน้
ไดถู้กส่งกลบัไปพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำอีกครัง้หนึ่ง  และในเดือนมิถุนำยน 2562 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไดม้ีมติใหส้่งร่ำงไปรบัฟังควำมเห็นจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียในอุตสำหกรรม ซึ่ง
ทำง สอน. ไดน้ ำร่ำงดังกล่ำวด ำเนินกำรผ่ำนเว็บไซตใ์นเดือนเดียวกัน และสรุปผลออกมำเมื่อ 1 สิงหำคม 
2562 (ดูภำคผนวก จ.)  แต่ก็ไม่ปรำกฏควำมเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจนกระทั่งในอีกหนึ่งปีเศษต่อมำ คือเมื่อ
วนัที่ 18 สิงหำคม 2563 รฐับำลถึงไดเ้สนอร่ำง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว ซึ่งไดผ้่ำนกำรพิจำรณำและปรบัปรุงตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว เขำ้สู่สภำผูแ้ทนรำษฎรเป็นเรื่องด่วนในกำรประชุมสภำสมัย
สำมัญประจ ำปีครัง้ที่ 1 และถึงแมว้่ำร่ำงดงักล่ำวจะไดร้บักำรบรรจุเขำ้วำระไดใ้นช่วงทำ้ยของกำรประชุม
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สภำสมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2563 พรอ้มกับร่ำงของ ส.ส. อีก 3 ร่ำง   แต่
ปรำกฎว่ำ รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ทัง้ 4 นีไ้ม่สำมำรถพิจำรณำไดท้นัในวนันัน้ ซึ่งเป็นก ำหนดวนัที่ปิดสมยัประชุม
นีท้ี่ปิดไปในเดือนกนัยำยน 2563  จึงตอ้งเลื่อนไปเขำ้สมยัประชุมต่อมำ  ซึ่งเมื่อถึงสมยัประชุมต่อมำก็มีร่ำง
ของ ส.ส. เสนอเขำ้มำเพิ่มอีก 3 ร่ำง และร่ำงของชำวไร่หรือร่ำงประชำชนอีก 1 ร่ำง รวมเป็น ร่ำง พ.ร.บ. 
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ฉบบัแกไ้ข ที่เสนอเขำ้สภำในเดือนธันวำคม  รวม 8 ร่ำง ที่ไดเ้ขำ้
สู่กำรพิจำรณำในวำระแรกของสภำผูแ้ทนรำษฎรเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 และผ่ำนควำมเห็นชอบใน
วำระแรกเมื่อ 23 ธันวำคม 2563 (ดตูำรำงเปรียบเทียบรำ่งต่ำงๆ ในภำคผนวก ค.) 

คณะผูว้ิจยัพบว่ำ ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ของรฐับำล (ร่ำง ครม.) ที่เสนอเขำ้สภำ เสนอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ. ออ้ย
และน ำ้ตำลทรำยฯ พ.ศ.2527 เพียงเล็กนอ้ย โดยสว่นใหญ่เป็นกำรแกไ้ขประเด็นปลีกย่อยโดยไม่ไดแ้ตะกำร
ปรบัโครงสรำ้งของอตุสำหกรรมและระบบแบ่งปันผลประโยชนใ์นปัจจุบนัเลย ทัง้นีร้่ำงของรฐับำลมีสำระ 
ส ำคญัดงัต่อไปนีคื้อ 

• แกม้ำตรำ 14 ใหก้รรมกำรที่มีไม่ครบสำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ต่อไป เวน้แต่มีกรรมกำรเหลือไม่ถึง
ครึง่หนึ่ง 

• แกม้ำตรำ 16 ใหร้องประธำนหรือกรรมกำรปฏิบติัหนำ้ที่ประธำนกรรมกำรในกรณีที่ไม่มีประธำน
หรือประธำนไม่อำจปฏิบติัหนำ้ที่ได ้
o แกม้ำตรำ 20 24 32 และ 41 ใหน้ ำวิธีกำรตำมมำตรำ 16 มำใชไ้ด ้ 

• แกม้ำตรำ 17 (18) ตดัอ ำนำจหนำ้ที่คณะกรรมกำร (กอน.) ในกำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำล
ภำยในประเทศออก 

• แกม้ำตรำ 27 ตดั (7) “เงินอดุหนนุจำกรฐับำล” ออกจำกเงินกองทนุ 

• ยกเลิกมำตรำ 29 ที่เคยก ำหนดใหก้องทนุน ำสง่เงินที่ไดร้บัตำมมำตรำ 57 เขำ้กองทนุสงเครำะห์
เกษตรกร (ซึ่งที่ผ่ำนมำกองทนุก็ไม่เคยมีรำยไดด้งักล่ำว) 

• แกถ้อ้ยค ำมำตรำ 47 (ควำมหมำยเหมือนเดิม แต่อำจมีนยัส ำหรบั WTO (ดบูทที่ 3)) 

• แกม้ำตรำ 49 ก ำหนดเพดำนรำคำออ้ยขัน้ตน้ไวไ้ม่เกินรอ้ยละ 95 ของประมำณกำรรำยได้ 

• แกม้ำตรำ 56 ในกรณีค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำขัน้ตน้ ใหน้ ำสว่นต่ำงไปหกัจำกค่ำออ้ยในปีถดัไป 

• ใหใ้ชร้ะเบียบ ค ำสั่ง ประกำศเดิม ที่ไม่ขดัแยง้กบั พ.ร.บ. จนกว่ำมีฉบบัใหม่ซึ่งก ำหนดใหอ้อกมำ
ภำยใน 2 ปี 
ส ำหรบัรำ่งของ ส.ส. ทัง้ 6 ร่ำง น่ำจะสะทอ้นควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอขององคก์รชำวไรอ่อ้ยก่อน

หนำ้นัน้ดว้ย โดยมี 2 รำ่งที่ใกลเ้คียงกบัรำ่งขององคก์รชำวไรอ่อ้ย  ส่วนรำ่งอ่ืนๆ ของ ส.ส. อีก 4 รำ่งนัน้ ก็
เสนอแกห้รือเพิ่มนิยำมค ำว่ำ “น ำ้ตำลทรำย” ใหร้วม “น ำ้ออ้ย” และ “ผลพลอยได”้ ใหร้วม “กำกออ้ย” และ 
“เอทำนอล” (ในรำ่งมำตรำ 3 มำตรำ 4 และมำตรำ5) ซึ่งเป็นสว่นที่กฤษฎีกำและโรงงำนไม่เห็นดว้ย (โดยคง
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คำดว่ำในทำงปฏิบติัจะสง่ผลต่อกำรค ำนวณส่วนแบ่งผลประโยชนใ์นที่สดุ) และกระทั่งมีกำรอำ้งดว้ยว่ำกำร
ระบไุปถึงผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนอำจจะ “ขดัต่อเจตนำรมณต์ำมชื่อของ พ.ร.บ.ฯ”!276 

 

6.2 ท าไมเราควรต้องแก้ไข “พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย” มากกว่าทีรั่ฐบาลเสนอ?277 

กำรประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎรในช่วงปลำยปี 2563 มีร่ำงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ 

เขำ้สูก่ำรพิจำรณำของสภำรวมทัง้สิน้ถึง 8 รำ่ง  โดยนอกจำกรำ่งของรฐับำลที่คณะรฐัมนตรีเป็นผูเ้สนอแลว้ 

ยงัมีอีก 6 รำ่งที่เสนอโดยรฐัมนตรีและ ส.ส. ทัง้ฝ่ำยรฐับำลและฝ่ำยคำ้น และอีกหนึ่งรำ่งที่เสนอโดยองคก์ร

ชำวไรอ่อ้ยและประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ (ซึ่งสว่นใหญ่เป็นชำวไรอ่อ้ย) ร่วมลงชื่อจ ำนวน 17,839 คน  

  หวัขอ้นีป้รบัแกเ้ล็กนอ้ยจำกบทควำมที่ผูว้ิจยัเผยแพรผ่่ำนสถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 

เมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2563 (วิโรจน ์  ณ ระนอง “ท ำไมเรำควรตอ้งแกไ้ข “พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” 

มำกกว่ำที่รฐับำลเสนอ?” สถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย. 26 พฤศจิกำยน 2563. 

https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/) ซึ่งเสนอแนวคิดของผูว้ิจยัเก่ียวกบั

แนวทำงกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ครัง้นีโ้ดยสงัเขปใน 6 หวัขอ้ย่อยต่อไปนี ้

6.2.1 ท าไมจึงต้องแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายฯ? 

เมื่อ 6 ปีก่อน (4 เมษำยน 2559) รฐับำลบรำซิลไดแ้จง้ต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ว่ำจะยื่นฟ้อง
รฐับำลไทยใหยุ้ติกำรอดุหนุนกำรส่งออกน ำ้ตำล โดยชีว้่ำไทยไดส้รำ้งระบบและกฎหมำยออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยที่ก ำหนดให้รัฐบำลเข้ำมำแทรกแซงในทุกกระบวนกำร และที่ส  ำคัญคือตั้งรำคำขำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศสงูกว่ำรำคำตลำดโลก ท ำใหเ้มื่อน ำรำยไดส้่วนนีม้ำถวัเฉลี่ยกบัรำคำส่งออกในกำรค ำนวณ
รำคำออ้ยแล้ว ก็ส่งผลให้ไทยสำมำรถส่งออกน ำ้ตำลไปขำยในตลำดโลกในรำคำที่ต  ่ำกว่ำที่ควรจะเป็น 
ก่อใหเ้กิดกำรคำ้ขำยที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งอย่ำงบรำซิลที่ตอ้งปิดโรงงำนน ำ้ตำลไปเป็นจ ำนวนมำก  นอก 
จำกนี ้รฐับำลไทยยังอุดหนุนเกษตรกรและโรงงำนน ำ้ตำลดว้ยวิธีต่ำงๆ เช่น อนุมัติใหจ้่ำยเงินเพิ่มให้กับ
ชำวไร่ออ้ย หรือใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยกู้เงินมำจ่ำยเงินเพิ่มใหช้ำวไร่ออ้ย และปล่อยกู้ในอัตรำ

 
276  ประชำชำติธุรกิจ, “กฤษฎีกำตกีลบัพ.ร.บ. ออ้ย จีป้รบันิยำม ‘น ำ้ออ้ย’ ใหม่,” 22 กนัยำยน 2562, 

https://www.prachachat.net/economy/news-373840  
277 ปรบัแกเ้ล็กนอ้ยเจำกบทควำมชื่อเดียวกนัของ ดร.วิโรจน ์ ณ ระนอง สถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) 

ท าไมเราควรตอ้งแกไ้ข “พ.ร.บ. ออ้ยและน า้ตาลทราย” มากกว่าทีร่ฐับาลเสนอ?  26 พฤศจิกำยน 2563. 

https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/  

https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/
https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act/
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ดอกเบีย้ต ่ำ อีกทั้งรฐับำลอุดหนุนปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ มำกกว่ำที่ใหส้ญัญำไวก้ับ WTO278 และรฐับำลยัง
อดุหนนุเอทำนอล ซึ่งสว่นใหญ่ผลิตจำกกำกน ำ้ตำลดว้ย   

 

6.2.2 รัฐบาลไทยท าอะไรไปแล้วบ้าง? 

ในช่วงเกือบสองปีแรก รฐับำลไทยไดเ้จรจำกบัรฐับำลบรำซิล และใหส้ญัญำว่ำจะแกไ้ขตำมที่
บรำซิลเรียกรอ้งทกุขอ้ รวมทัง้จะยกรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบัใหม่ขึน้มำใชภ้ำยใน 2 ปี  
ซึ่งในวนัที่ 15 มกรำคม 2561 รฐับำลไดอ้อกค ำสั่งหวัหนำ้ คสช. (ใชอ้  ำนำจตำมมำตรำ 44) และประกำศ/
ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) อีก 5 ฉบบั ขึน้มำใชเ้ป็นกติกำชั่วครำวของ
อตุสำหกรรมนีส้  ำหรบัปี 2560/61 และ 2561/62  และในช่วงปลำยปี 2562  คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (กอน.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ไดอ้อกประกำศรวม 5 ฉบบั เพื่อ
ก ำหนดกติกำใหม่ส ำหรบัปีกำรผลิต 2562/63 โดยคำดหวงัว่ำจะออก พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฉบบั
ใหม่ขึน้มำใชท้นัส ำหรบัฤดหูีบออ้ย 2564/65 (ปีปัจจุบนั ซึ่งก็ไม่ทนัเช่นกนั) 

 ผลกระทบที่ตำมมำของมำตรกำรชั่วครำวก็คือ รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศในช่วงสองปีแรกลดลง

มำกกว่ำที่คำด สง่ผลใหร้ำคำออ้ยต ่ำลงอย่ำงมำกใน 4 ปีที่ผ่ำนมำ  ส ำหรบัโรงงำนน ำ้ตำลนัน้ แมว้่ำจะไดร้บั

ผลกระทบจำกกำรแข่งขนักนัขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศมำกขึน้  แต่โดยรวมแลว้ โรงงานไดร้บัส่วนแบ่งจาก

ระบบ 70:30 มากขึน้ เนื่องจำกในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กำรคิดผลตอบแทนของโรงงำน ในสว่นของรำคำ

น ำ้ตำลในประเทศคิดจำกรำคำขำยสง่ทัง้หมด ซึ่งแมว้่ำรำคำขำยสง่จะลดลงมำจำกเดิมคือ 19-20 บำท/กก. 

โดยบำงช่วงลดลงมำกพอสมควร แต่ก็ยงัสงูกว่ำรำคำเดิมที่ 14-15 บำท/กก. ที่เคยใชใ้นกำรค ำนวณ

ผลตอบแทนของโรงงำนน ำ้ตำลในช่วงที่มีกำรเก็บเงินเขำ้กองทนุออ้ย 5 บำท/กก. มำโดยตลอด 

 อีกประเด็นที่ตอ้งสนใจก็คือ มาตรการทีไ่ทยใช้ในช่วงหลังจากบราซิลฟ้อง ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการช่ัวคราวในสองปีแรก และโดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการทีเ่ร่ิมใช้ในปีทีส่ามถึงปัจจุบัน 
เป็นมาตรการทียั่งคล้ายกับมาตรการเดิมทีถู่กบราซิลฟ้องว่าเป็นการอุดหนุนการส่งออก (โดยการ
อุดหนุนไขว้) โดยตัง้แต่ในปีทีส่าม (2562/63) เป็นต้นมา ความแตกต่างจากมาตรการเดิมมีเพียง
แค่เราก าหนดราคาน ้าตาลในประเทศไว้ที ่ 17.25-18.25 บาท/กก. แทนของเดิมทีเ่คยก าหนดไว้ที่ 

 
278 ซึ่งในปัจจุบันไทยมีข้อผูกพันที่จะอุดหนุนสินค้ำเกษตรภำยในประเทศในส่วนที่ ถือเป็นกำรบิดเบือนตลำด

ภำยในประเทศ (รำยกำรในกลุ่ม “ไฟเหลือง” หรือ Amber Box) ส ำหรบัสินคำ้เกษตรทัง้หมด (AMS) รวมกนัไม่เกิน

ปีละ 19,028 ลำ้นบำท ซึ่งค ำฟ้องของบรำซิลระบวุ่ำเพียงควำมช่วยเหลือที่รฐับำลไทยใหก้บัออ้ยพืชเดียวก็เกินจ ำนวนนี ้
แลว้ 
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19-20 บาท/กก. เท่าน้ัน  ดงันัน้ ภำพรำคำน ำ้ตำลที่ “ตกต ่ำ” ที่เรำเห็นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำนัน้ จึงยงั

ไม่ใช่ผลจำกกำรใชม้ำตรกำรที่สอดคลอ้งกบั WTO จรงิๆ  และถ้าในอนาคตเราต้องการหลีกเล่ียงการ

ถูกฟ้องจริงๆ แล้ว เราอาจต้องหันไปใช้มาตรการที่สอดคล้องกับ WTO จริงๆ  ซึ่งถ้าไม่มีการปรับ
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ก็คงจะท าให้ราคาน ้าตาลภายในประเทศต ่าลงกว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
นี ้(2560/61-2564/65)   

 โจทย์ที่ส าคัญส าหรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ จึงคือโจทย์ที่ว่า จะต้องปรับแก้ พ.ร.บ. อย่างไรทีจ่ะ
ช่วยแก้ปัญหาราคาอ้อยทีอ่าจลดลงอย่างมากในอนาคต ถ้าไทยใช้มาตรการที่สอดคล้องกับ WTO 
จริงๆ โดยไม่มีการปรับระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้เอือ้ต่อชาวไร่มากขึน้ 

 

6.2.3 ร่างแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายฯ ของรัฐบาล เสนอแก้อะไรบ้าง? 

รำ่ง พ.ร.บ.ฯ ฉบบัของ ครม. ที่จะเขำ้สภำ เสนอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 

ในสำระส ำคญัเพียงเล็กนอ้ย โดยกำรแกส้ว่นใหญ่เป็นกำรแกไ้ขประเด็นปลีกย่อยที่แทบจะไม่ไดแ้ตะกำร

ปรบัโครงสรำ้งของอตุสำหกรรมและระบบแบ่งปันผลประโยชนใ์นปัจจุบนัเลย ทัง้นีร้่ำงของรฐับำลมีสำระ 

ส ำคญัดงัต่อไปนีคื้อ 

• แกปั้ญหำองคป์ระชมุและประธำนในที่ประชมุ ในมำตรำ 14 และ 16 และมำตรำอ่ืนๆ ที่คลำ้ยคลงึ

กนั (มำตรำ 20 24 32 และ 41 โดยใหน้ ำวิธีกำรตำมมำตรำ 14 และ 16 มำใชโ้ดยอนุโลม) 

• แกไ้ขมำตรำ 17 (18) โดยตดัอ ำนำจหนำ้ที่คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ในกำร

ก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศออก (เหมือนกบัค ำสั่ง คสช. เมื่อตน้ปี 2561 แต่ยกเลิกไป

เมื่อเปลี่ยนระบบอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกำยน 2562) 

• แกไ้ขมำตรำ 27 ตดั (7) “เงินอดุหนนุจำกรฐับำล” ออกจำกที่มำของเงินกองทนุ  

• ยกเลิกมำตรำ 29 ที่เคยก ำหนดใหก้องทนุน ำสง่เงินที่ไดร้บัตำมมำตรำ 57 เขำ้กองทนุสงเครำะห์

เกษตรกร (ซึ่งที่ผ่ำนมำกองทนุก็ไม่เคยมีรำยไดด้งักล่ำว) 

• แกถ้อ้ยค ำมำตรำ 47 จำกหำ้มน ำเขำ้น ำ้ตำลทรำย มำเป็น กำรน ำเขำ้น ำ้ตำลตอ้งไดร้บัอนญุำตจำก 

กอน.  

• แกไ้ขมำตรำ 49 ก ำหนดเพดำนรำคำออ้ยขัน้ตน้ไวไ้ม่เกินรอ้ยละ 95 ของประมำณกำรรำยได้ 

• แกไ้ขมำตรำ 56 ในกรณีค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำขัน้ตน้ ใหน้ ำสว่นต่ำงไปหกัจำกค่ำออ้ยในปีถดัไป 
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• ก ำหนดใหใ้ชร้ะเบียบ ค ำสั่ง และประกำศ เดิม ที่ไม่ขดัแยง้กบั พ.ร.บ. ใหม่ จนกว่ำจะมีฉบบัใหม่ ซึ่ง

ในรำ่ง พ.ร.บ. ฉบบันีก้  ำหนดใหอ้อกมำทดแทนภำยใน 2 ปี 

ปัญหำใหญ่ที่สดุของรำ่งของรฐับำลก็คือ รำ่งนีพ้ยำยำมแกเ้ฉพำะประเด็นที่บรำซิลเรียกรอ้ง (โดย 

เฉพำะมำตรำ 17 (18), 27, 47 และ 56) ประกอบกบัปัญหำทำงเทคนิคอ่ืนๆ (เช่นปัญหำองคป์ระกอบ และ/

หรือองคป์ระชมุ ของคณะกรรมกำรต่ำงๆ) โดยไม่ไดพ้ยำยำมแกปั้ญหำที่ส  ำคญัที่สืบเนื่องจำกกำรตอ้งเลิก

หรือปรบัเปลี่ยนมำตรกำรที่เคยใช ้ซึ่งอำจจะสง่ผลใหร้ำคำออ้ยตกต ่ำลงจำกเดิมไดอ้ย่ำงมำก และน่ำจะเป็น

ปัญหำที่หลำยฝ่ำยคงเล็งเห็นตรงกนัว่ำจะเกิดขึน้ค่อนขำ้งแน่และสมควรตอ้งหำทำงแกไ้ข  ท ำใหม้ีกำรเสนอ

รำ่งแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ที่มีเนือ้หำที่ต่ำงจำกรำ่งของรฐับำลอีกถึง 7 ร่ำง  โดยนอกจำกรำ่ง

ที่เสนอโดยองคก์รชำวไร/่ประชำชน และ ส.ส. ฝ่ำยคำ้นแลว้ ยงัมีรำ่งที่เสนอโดยรฐัมนตรี และ ส.ส. 

ฝ่ำยรฐับำลเองอีกหลำยร่ำงดว้ย  
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รูปที ่6.1 “หลักการ” และ “เหตุผล” ทีร่ะบุไว้ในร่างของรัฐบาล 
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ที่มำ: เอกสำรร่ำง พ.ร.บ. ที่เสนอต่อสภำผูแ้ทนรำษฎร 

 

6.2.4 ร่างอื่นๆ เสนอแก้ไขอะไรทีต่่างจากร่างของรัฐบาลบ้าง? 

รำ่งที่เสนอโดยองคก์รชำวไร่ออ้ย 4 องคก์ร และประชำชน (ซึ่งสว่นใหญ่เป็นชำวไร่ออ้ย) จ ำนวน 

17,839 คน เป็นรำ่งที่เสนอต่อ สนช. ชดุเดิมตัง้แต่ปี 2561 (ก่อนที่จะตกไปเมื่อ สนช. ชุดดงักล่ำวยุติบทบำท

ไปเมื่อกลำงปี 2562 หลงัเลือกตัง้แลว้ก ำลงัจะมีสภำใหม่)  โดยมีสำระส ำคญัที่ต่ำงจำกรำ่งของคณะรฐัมน 

ตรี คือ 

• เสนอแกห้รือเพิ่มนิยำมค ำว่ำ “ออ้ย” “น ำ้ตำลทรำย” (ใหร้วม “น ำ้ออ้ย”) และ “ผลพลอยได”้ (ใหร้วม 

“กำกออ้ย/กำกตะกอนกรอง”) (ในรำ่งมำตรำ 3 และ 4) ซึ่งอำจน ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงในกำร

ค ำนวณส่วนแบ่งผลประโยชนใ์หร้วมน ำ้ออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นๆ เขำ้มำดว้ย 

• เพิ่มใหร้ฐัมนตรี 3 กระทรวงผูร้กัษำกำรตำม พ.ร.บ. นี ้มีอ  ำนำจในกำรก ำหนดกฎกระทรวง ระเบียบ 

และประกำศ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมรำ่งพระรำชบญัญัตินี ้ (จำกเดิมที่รฐัมนตรีแต่ละกระทรวงผูร้กัษำ 

กำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบเท่ำนัน้)  

• เปลี่ยนองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ในสว่นของผูท้รงคณุ- 

วฒุิใหม้ีควำมยืดหยุ่นขึน้ (และลดเงื่อนไขที่เคยก ำหนดใหต้อ้งมำจำกหน่วยรำชกำรต่ำงๆ) และเพิ่ม

จ ำนวนตวัแทนชำวไรแ่ละโรงงำน ท ำใหม้ีสดัสว่นผูท้รงคณุวฒุิต่อผูแ้ทนชำวไรแ่ละโรงงำนเป็น 

5:7:5 และก ำหนดใหผู้อ้  ำนวยกำรกองทนุเป็นเลขำนกุำรโดยต ำแหน่ง 

• ขยำยขอบเขตกรอบกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมของกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และยงัคงที่มำ

ของรำยไดใ้นสว่นที่อำจมำจำกเงินอดุหนนุของรฐับำลไวเ้ช่นเดิม 
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• ก ำหนดใหช้ำวไร่ออ้ยแต่ละรำยเป็นสมำชิกสถำบนัชำวไร่ออ้ยไดแ้ห่งเดียว (รวมทัง้สหกรณด์ว้ย)  

ส ำหรบัสำระส ำคญัของรำ่งอื่นๆ ของรฐัมนตรีและ ส.ส. อีก 6 รำ่ง ที่ต่ำงจำกร่ำงของรฐับำลนัน้ 

แมว้่ำจะแตกต่ำงกนับำ้งในรำยละเอียด แต่ก็มีจุดรว่มที่ส  ำคญัอยู่ที่ 2 ประเด็นหลกัๆ คือ 

• บำงรำ่งเสนอแกห้รือเพิ่มนิยำมค ำว่ำ “น ำ้ตำลทรำย” ใหร้วม “น ำ้ออ้ย” และนิยำมค ำว่ำ “ผลพลอย

ได”้ ใหร้วม “กำกออ้ย” และ “เอทำนอล” (ในร่ำงประมำณมำตรำ 3-5)  ซึ่งร่ำงที่มีค  ำเหลำ่นีจ้ะมีนยั

ที่ชดักว่ำรำ่งขององคก์รชำวไรแ่ละประชำชนว่ำจะใหน้ ำผลพลอยไดเ้หลำ่นีเ้ขำ้มำรวมในกำรคิด

รำคำออ้ยดว้ย 

• บำงรำ่งยงัคงอ ำนำจของ กอน. ในกำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศไวด้งัเดิม (ไม่ไดต้ดั

ออกอย่ำงในรำ่งของ ครม.) 

โดยภำพรวมแลว้ ทัง้รำ่งที่เสนอโดยองคก์รชำวไรอ่อ้ยและประชำชน และรำ่งที่เสนอโดยรฐัมนตรี

และ ส.ส. ต่ำงก็สะทอ้นควำมพยำยำมในกำรปรบัระบบแบ่งปันผลประโยชนใ์หม้ำบรรเทำปัญหำรำคำออ้ย

ที่ใน 3-4 ปีหลงัมีแนวโนม้ที่ตกต ่ำลงจำกในอดีตที่ประเทศไทยเคยใชร้ะบบเดิม  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำทัง้ชำวไร่

และตวัแทนประชำชนต่ำงก็ตระหนกัถึงปัญหำที่ระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยก ำลงัเผชิญอยู่   

 

6.2.5 ประเด็นอื่นที่ส าคัญทีค่วรเพ่ิมใน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ 

ในบรรดำร่ำงที่เข้ำสู่สภำทั้งหมดนี ้ร่ำงของรฐับำลมีกำรเสนอแก้ไขน้อยที่สุด ในขณะที่ร่ำงของ

องคก์รชำวไร่และประชำชนเสนอแกไ้ขมำกที่สดุ และหลำยประเด็นที่เสนอแกไ้ขก็เป็นรำยละเอียดที่ส  ำคัญ

และควรสนใจดว้ย  อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำร่วมของทุกร่ำงก็คือ แต่ละร่ำงก็ยังมีควำมคลำ้ยกบั พ.ร.บ. ฉบบั

เดิม ในแง่ที่ไม่ไดล้งรำยละเอียด โดยจะปล่อยใหม้ีกำรด ำเนินกำรในภำยหลงัในรูปของกฎหมำยลูก (เช่น 

กฎกระทรวง ระเบียบ ค ำสั่ง และประกำศต่ำงๆ)  ดังนั้น ต่อให้มีกำรแก้ไขตำมร่ำงของชำวไร่ หรือของ

รฐัมนตรี/ส.ส. เหล่ำนี ้ก็จะยงัไม่ไดน้ ำไปสู่กำรปรบัเปลี่ยนระบบแบ่งปันผลประโยชนโ์ดยอตัโนมติั  โดยฝ่ำย

ต่ำงๆ ที่ เก่ียวข้อง—รวมทั้งฝ่ำยกำรเมือง—จะยังต้องไปเจรจำต่อรองกันในกำรร่ำงหรือแก้ไขกฎกติกำ 

(ประกำศและระเบียบต่ำงๆ) ที่จะตอ้งก ำหนดขึน้มำแทนของเดิมกนัต่อไป  ซึ่งประสบกำรณใ์นช่วงเกือบ 40 

ปีที่ผ่ำนมำก็ชีใ้หเ้ห็นว่ำกำรเจรจำหลังจำกที่มีกฎหมำยออกมำแลว้แทบจะไม่ไดน้ ำไปสู่กำรปรบัเปลี่ยน

ระบบแต่อย่ำงใด 

แต่กำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยฯ ครัง้นี ้มีควำมส ำคญัต่ออนำคตของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย

ที่ก ำลงัเสียศูนยเ์ป็นอย่ำงมำก กำรแกเ้ฉพำะรูปแบบหรือประเด็นปลีกย่อย โดยยงัไม่ไดใ้หค้วำมส ำคัญกับ
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กำรปรับโครงสรำ้งของอุตสำหกรรมและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ น่ำจะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับ

ผลกระทบที่เกิดจำกกำรที่ไทยคงตอ้งปรบัระบบใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO มำกขึน้ในอนำคต 

6.2.5.1 ตอ้งแกแ้ค่ไหนถงึจะสอดคลอ้งกบั WTO?  

ค ำฟ้องของบรำซิลตอ้งกำรใหไ้ทยยกเลิกบทบำทกำรแทรกแซงของรฐัทัง้หมด ท ำใหร้่ำงของรฐับำล

ไดต้ดับทบำทของ กอน. ในกำรก ำหนดรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศ และตดักำรใหเ้งินอดุหนนุกองทนุออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย ซึ่งท ำใหค้ำดกำรณต่์อไปไดว้่ำกองทนุฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยเงินชดเชยใหโ้รงงำนในกรณีที่

รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำขัน้ตน้ จึงก ำหนดใหไ้ปหกัเงินชดเชยออกจำกรำคำออ้ยขัน้ตน้ในปีต่อไป 

ซึ่งหมำยควำมว่ำรำคำออ้ยในปีต่อไปจะต ่ำลงไปจำกรำคำออ้ยที่ควรจะเป็นของปีนัน้ๆ เพรำะตอ้งถกูหกัไป 

“ใชห้นี”้ รำคำออ้ยในปีก่อน  

แต่ในควำมเป็นจรงินัน้ ถึงแมว้่ำ WTO จะตอ้งกำรไม่ใหร้ฐัเขำ้ไปแทรกแซงกำรผลิตและกำรคำ้ แต่

ก็ยินยอมใหร้ฐัเขำ้ไปแทรกแซงหรืออดุหนนุในบำงดำ้น (ทัง้ในกลุม่มำตรกำร “ไฟเขียว” และยอมให้

แทรกแซงไดจ้ ำกดัในกลุม่มำตรกำร “ไฟเหลือง”)  ภำยใตเ้งื่อนไขที่ว่ำจะไม่เป็นกำรอดุหนนุกำรสง่ออกหรือ

ก่อใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรมทำงกำรคำ้กบัประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ  ดงันัน้ โดยหลกักำรแลว้ รฐัก็ยงัสำมำรถคง

บทบำทและมำตรกำรอ่ืนที่เป็นประโยชนต่์อระบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เช่น มำตรกำรรกัษำเสถียรภำพที่

ไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อกำรอดุหนนุกำรสง่ออกหรือเพื่อประกนัรำคำออ้ย ซี่งอำจก่อใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบทำงกำร

คำ้กบัประเทศคู่แข่งอื่นๆ  โดยรฐัไม่จ ำเป็นตอ้งตดัขำดควำมเก่ียวขอ้งทำงกำรเงินจำกอตุสำหกรรมนีอ้ย่ำง

สิน้เชิง เหมือนอย่ำงที่บำงฝ่ำยตีควำมและเสนอว่ำรฐับำลจะไม่มีสิทธิจ่ำยเงินหรือใหก้องทนุออ้ยฯ กูย้ืมจำก

รฐับำลโดยสิน้เชิง หรือแมก้ระทั่งกำรใชก้ลไกรฐั (กอน. สอน. และคณะกรรมกำรต่ำงๆ) เป็นเครื่องมือในกำร

ก ำหนดกติกำท่ีใชก้ำรก ำหนดรำคำออ้ย (ที่ไม่ไดม้ีเป้ำหมำยเพื่อกำรอดุหนุนกำรส่งออกหรือเพื่ออดุหนนุ

อตุสำหกรรมนีภ้ำยในประเทศ) 

6.2.5.2 การเสนอแก ้พ.ร.บ. ของร่างอืน่ๆ เพยีงพอส าหรบัการแกปั้ญหาออ้ยและน า้ตาลหรือไม่? 

แมว้่ำรำ่งขององคก์รชำวไร/่ประชำชน และรำ่งของ รฐัมนตรี/ส.ส. หลำยรำ่งจะพยำยำมแกปั้ญหำ

รำคำออ้ยที่ตกต ่ำโดยกำรพยำยำมเพิ่มน ำ้ออ้ยและผลพลอยไดเ้ขำ้มำในกำรค ำนวณรำคำออ้ยดว้ย  แต่

ปัญหำรว่มของทกุร่ำงก็คือ แต่ละรำ่งก็ยงัมีควำมคลำ้ยกบั พ.ร.บ. ฉบบัเดิม ในแง่ที่ไม่ไดล้งรำยละเอียด  

โดยจะปลอ่ยใหม้ีกำรด ำเนินกำรในภำยหลงัในรูปของกฎหมำยลกู (เช่น ระเบียบ ค ำสั่ง และประกำศต่ำงๆ)  

ซึ่งประสบกำรณใ์นช่วง 40 ปีที่ผ่ำนมำ (รวมทัง้ในช่วงทดลอง 4 ปีเศษที่ผ่ำนมำนีด้ว้ย) ก็ชีใ้หเ้ห็นว่ำกำร
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ปรบัเปลี่ยนระบบที่มีทัง้ผูท้ี่ไดแ้ละเสียในระยะสัน้มกัเกิดขึน้ไดย้ำกมำก ถึงแมใ้นกรณีที่ทัง้สองฝ่ำยหลกัๆ 

(โรงงำนและชำวไร)่ จะมีผลประโยชนร์่วมกนัในระยะยำว 

ประกำรต่อมำ ควำมพยำยำมที่จะเพิ่มผลพลอยไดต่้ำงๆ เขำ้มำในสตูรกำรค ำนวณรำคำออ้ย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลพลอยไดท้ี่ไม่มีรำคำตลำดหรือรำคำอำ้งอิงที่เป็นที่ยอมรบักนัอย่ำงกวำ้งขวำง ก็มกั

ก่อใหเ้กิดกำรถกเถียงและกำรเจรจำที่ยำกล ำบำกมำก  กรณีโมลำส (หรือกำกน ำ้ตำล) ก็เป็นตวัอย่ำงที่

ชีใ้หเ้ห็นไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำ เพียงแค่ตวัแปรเดียวก็ยำกที่จะบรรลขุอ้ตกลงกนัได ้ ยิ่งถำ้ควำมตอ้งกำรที่จะเพิ่ม

มำจำกเพียงฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเท่ำนัน้ กำรที่จะบรรลผุลโดยอำศยักำรเจรจำและผ่ำนคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

จะท ำไดย้ำกมำก  

ในสว่นนี ้ แนวทำงหนึ่งที่คณะท ำงำนที่รฐับำลอินเดียตัง้เคยก ำหนดไวต้ัง้แต่เมื่อ 8 ปีก่อน ก็คือ

ก ำหนดหลกักำรแบ่งผลประโยชนท์ี่ 70:30 ในกรณีเป็นกำรแบ่งรำยไดจ้ำกทุกผลิตภณัฑ ์แต่ใหป้รบัเพิ่มเป็น 

75:25 ในกรณีที่น ำเฉพำะรำยไดจ้ำกน ำ้ตำลมำค ำนวณ ซึ่งกำรค ำนวณในกรณีหลงัจะท ำไดง้่ำยกว่ำมำก 

ในสว่นของสถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) เองนัน้ งำนวิจยัเรื่องออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำยในอดีตของทีมผูว้ิจยัเอง279 ก็เคยยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ซึ่งยงัคงหลกักำรแบ่ง

ผลประโยชนท์ี่ 70:30 เอำไว ้ แต่มีกำรปรบัแกใ้นรำยละเอียดของตวัแปรต่ำงๆ โดยอำ้งอิงขอ้มลูที่หำไดง้่ำย

มำกขึน้ (เช่น รำคำน ำ้ตำลทรำยดิบและทรำยขำวที่ตลำดนิวยอรค์และลอนดอน บวกดว้ยไทยพรีเมี่ยมที่ให ้

อนท. ท ำตลำดน ำ้ตำลทัง้สองประเภท) และก ำหนดสตูรกำรค ำนวณที่ใชเ้กณฑป์ระสิทธิภำพมำตรฐำนของ

โรงงำน ซึ่งจะเป็นเกณฑท์ี่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูกำรผลิตจรงิในช่วงนัน้ และเป็นเกณฑก์ลำงๆ ส ำหรบัโรงงำน

ที่ต่ำงกนั (เช่น ก ำหนดเกณฑก์ลำงว่ำออ้ย 1 ตนั ที่ 12 CCS จะผลิตออกมำเป็นน ำ้ตำลทรำย 90% รวม 

108 กิโลกรมั แบ่งเป็นน ำ้ตำลทรำยดิบและทรำยขำวอย่ำงละ 54 กิโลกรมั และกำกน ำ้ตำลที่มีมลูค่ำรอ้ยละ 

8-10 ของมลูค่ำน ำ้ตำลทรำย)  ซึ่งกำรปรบัสตูรในลกัษณะดงักลำ่วสำมำรถก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. ไดโ้ดยไม่

จ ำเป็นตอ้งมำถกเถียงกนัในรำยละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑท์ี่หำรำคำมำตรฐำนไดย้ำก  และจะใหค้วำม

เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำยมำกกว่ำควำมพยำยำมใชต้วัเลขจริงทกุตวั ซี่งนอกจำกจะมีขอ้ถกเถียงกนัไดม้ำกกว่ำ

แลว้ ยงัอำจสรำ้งปัญหำแรงจงูใจที่ท ำใหโ้รงงำนที่มีประสิทธิภำพสงูไม่ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรปรบัปรุง
 

279 วิโรจน ์ณ ระนอง และ ศิรกิญัญำ ตนัสกลุ (2555) โครงกำรวจิยั “การศึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย

และน ้าตาลของไทย” ที่มลูนิธิสถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) ท ำใหก้องทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใน
ระหว่ำงปี 2554-56 ซึง่งานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานวิจยัดีเด่นสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2557 จากสภา

วิจัยแห่งชาติดว้ย (ดรูำ่งที่คณะผูว้ิจยัปรบัเพิม่เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมำธิกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่ง
พระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... สภำผูแ้ทนรำษฎร ในภำคผนวก ง.)  
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ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร และชำวไรท่ี่สง่ออ้ยใหโ้รงงำนที่มีประสิทธิภำพต ่ำหรือเลือกผลิตน ำ้ตำลทรำยดิบใน

สดัสว่นที่สงู เป็นฝ่ำยเสียเปรียบ 

6.2.5.3 ชาวไร่และโรงงานตอ้งการระบบทีช่่วยรกัษาเสถียรภาพ ไม่ใช่ท าใหม้ีเสถยีรภาพนอ้ยลง 

ระบบที่ใชอ้ยู่เดิมสว่นหนึ่งออกแบบมำเพื่อช่วยรกัษำเสถียรภำพของระบบ แต่ในรำ่งที่เสนอแกท้ี่

พยำยำมแยกกองทุนออกจำกรฐับำล และแกม้ำตรำ 56 ในกรณีค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำขัน้ตน้ ใหน้ ำสว่น

ต่ำงไปหกัจำกค่ำออ้ยในปีถดัไป น่ำจะซ ำ้เติมใหร้ะบบมีเสถียรภำพนอ้ยลงไปอีก   

น ำ้ตำลเป็นสินคำ้ที่สำมำรถเก็บสต๊อกไวไ้ดเ้ป็นปี  ท ำใหใ้นช่วงทีร่าคาตกต ่า ก็มีโอกาสมากทีร่าคา

จะตกต ่าต่อเนือ่งนานกว่าหนึ่งปี  

ในระบบที่ใชก้องทนุรกัษำเสถียรภำพรำคำนัน้ กองทนุจะเก็บเงินเขำ้มำในปีที่รำคำปกติหรือรำคำ

ดีกว่ำปกติ แลว้จ่ำยชดเชยออกไปในปีที่รำคำตกต ่ำ ซึ่งถำ้กองทนุรกัษำเสถียรภำพท ำตำมหลกักำรนีอ้ย่ำง

เครง่ครดั ก็จะช่วยรกัษำเสถียรภำพและลดควำมผนัผวนของรำคำออ้ยและรำคำน ำ้ตำลในระยะยำวลงได ้

แต่ถำ้ในช่วงที่รำคำน ำ้ตำลเป็นขำลงอยู่แลว้ และนอกจำกกองทุนไม่สำมำรถจ่ำยชดเชยในปี

ดงักลำ่วแลว้  ยงัใชว้ิธีไปหกัจำกค่ำออ้ยในปีถดัไปอีก  ซึ่งถำ้ตลำดเป็นช่วงขำลงต่อเนื่อง มำตรกำรนีจ้ะท ำ

ใหร้ำคำออ้ยในปีถดัไปย่ิงตกต ่ำกว่ำที่ควรจะเป็น  ยิ่งไปกว่ำนัน้ ถำ้มีเกษตรกรจ ำนวนมำกหยุดปลกูออ้ยใน

ปีถดัไปเพรำะคำดกำรณว์่ำรำคำออ้ยจะตกลงมำก (จำกทัง้แนวโนม้ตลำดและมำตรกำรหกัค่ำออ้ยไป

ชดเชยหนีปี้เก่ำ) ก็จะยิ่งกดรำคำที่ชำวไรท่ี่เหลือไดร้บัลงไปอีก 

ขอ้เสนอของเรำในส่วนนีก้็คือ ควรแยกบญัชี “กองทนุรกัษำเสถียรภำพ” ออกมำเป็นบญัชีเฉพำะ 

และก ำหนดกติกำกำรเก็บเงินและจ่ำยเงินใหช้ดัเจน โดยใชห้ลกัและเครื่องมือทำงสถิติมำช่วย โดย

ตัง้เปำ้หมำยในระยะยำวใหก้องทนุอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง  ซึ่งหมำยควำมว่ำเงินชดเชยที่จ่ำยออกจำกกองทนุ

จะตอ้งใกลเ้คียงกบัเงินที่เก็บเขำ้กองทนุ  ถำ้ พ.ร.บ. มีกติกำท่ีบงัคบัใหก้องทนุรกัษำวินยัทำงกำรเงินสว่นนี ้

เอำไวไ้ด ้ ก็จะท ำใหก้องทนุมีศกัยภำพที่จะอยู่ไดด้ว้ยตวัเองในระยะยำว และมีควำมน่ำเชื่อถือมำกพอจน

สำมำรถกูเ้งินมำจ่ำยชดเชยในกรณีที่จ  ำเป็นไดด้ว้ยตวัเอง และในกรณีเช่นนี ้ ถำ้หำกในบำงช่วงกองทุนอำจ

จ ำเป็นตอ้งกูจ้ำกธนำคำรรฐั ก็จะยงัอยู่ในวิสยัที่ชีแ้จงไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลในกรณีที่อำจมีประเทศใดหยิบ

ยกขึน้มำฟ้องต่อ WTO ในอนำคต 
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6.2.5.4 เรามีเวลาแกไ้ข พ.ร.บ. นีอ้กีนานแค่ไหน? 

ที่ผ่ำนมำ เรำด ำเนินกำรแกไ้ข พ.ร.บ.ฯ ลำ่ชำ้กว่ำที่สญัญำไวก้บับรำซิลค่อนขำ้งมำก  แต่ในช่วงนี ้

เรำน่ำจะยงัมีเวลำด ำเนินปรบัตวัอยู่บำ้ง  เพรำะบรำซิลคงจะไม่มีแรงจงูใจที่จะฟ้องเรำในเรว็ๆ นีม้ำกนกั  

เนื่องจำกมีโอกำสมำกที่ฟ้องไปแลว้คดีจะไปไม่ถึงที่สดุ เพรำะในปัจจบุนั WTO ยงัมีปัญหำวิกฤตองคก์ร

อทุธรณ ์  (Appellate Body Crisis)  ซึ่งเกิดจำกที่ผ่ำนมำสหรฐัอเมรกิำไดข้ดัขวำงกำรตัง้กรรมกำรอทุธรณ์

มำอย่ำงต่อเนื่อง  และยงัไม่ชดัว่ำประธำนำธิบดีสหรฐัคนใหม่มนีโยบำยต่อ WTO อย่ำงไร หรือยงัจะขวำง

กำรตัง้องคก์รอทุธรณต่์อไปหรือไม่  แต่ถำ้ประธำนำธิบดีไบเด็นเลือกที่จะกลบัล ำในสิ่งที่อดีตประธำนำธิบดี

ทรมัป์ท ำ ก็มีโอกำสมำกที่กระบวนกำรฟ้องรอ้งใน WTO จะเริ่มกลบัมำสูภ่ำวะปกติในปีหนำ้หรือช่วงที่

ปัญหำโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย 

ดงันัน้ ปี 2564 นีน้่ำจะเป็นโอกำสที่ดีที่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งจะใชเ้วลำในกำรแก ้พ.ร.บ. ออ้ยฯ ให้

รดักมุพอ ในระดบัที่นอกจำกจะตอ้งรดักมุกว่ำระบบที่เรำใชใ้นปัจจุบนั (ซึ่งยงัเสี่ยงกบักำรถกูฟ้องรอ้งต่อ 

WTO ในอนำคต) แลว้ ยงัตอ้งช่วยแกปั้ญหำผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรปรบัระบบของเรำใหส้อดคลอ้งกบั

กติกำของ WTO ไม่ใหส้ง่ผลกระทบดำ้นลบต่อชำวไรท่ี่รุนแรงดว้ย 

 

6.2.6 สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.2.6.1 รำ่งของรฐับำลมีกำรแกไ้ขในสว่นที่เป็นประเด็นทำงเทคนิค/ปลีกย่อยเป็นหลกั แต่แทบจะ

ไม่มีสว่นที่จะช่วยแกปั้ญหำรำคำออ้ยตกต ่ำ ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรที่ไทยด ำเนินกำรในช่วง 2-3 ปี

ที่ผ่ำนมำ 

6.2.6.2 สิ่งที่รำ่งรฐับำลเสนอแกบ้ำงประเด็นอำจเกินควำมจ ำเป็น (เช่น ตดัที่มำของเงินกองทนุจำก

รฐั) และบำงประเด็น (เช่น กำรแกม้ำตรำ 56 ในกรณีค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำขัน้ตน้ ใหน้ ำสว่นต่ำงไปหกั

จำกค่ำออ้ยในปีถดัไป) อำจซ ำ้เติมปัญหำเสถียรภำพรำคำออ้ยใหแ้ย่ลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่รำคำ

ตกต ่ำต่อเนื่อง 

6.2.6.3 รำ่งขององคก์รชำวไร/่ประชำชน และรำ่งของ รฐัมนตรี/ส.ส. หลำยร่ำงจะพยำยำม

แกปั้ญหำรำคำออ้ยที่ตกต ่ำโดยกำรพยำยำมเพิ่มน ำ้ออ้ยและผลพลอยไดเ้ขำ้มำในกำรค ำนวณรำคำออ้ย

ดว้ย  แต่ปัญหำรว่มของทกุร่ำงก็คือ แต่ละร่ำงไม่ไดก้ ำหนดรำยละเอียดไวใ้น พ.ร.บ.ฯ ท ำใหถ้ึงแมใ้นกรณีที่

สำมำรถแกไ้ข พ.ร.บ.ฯ ตำมรำ่งที่เสนอ ก็จะยงัไม่เกิดควำมเปลี่ยนแปลงจรงิๆ จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร
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ออกกฎหมำยลกู (เช่น ประกำศและระเบียบต่ำงๆ) ขึน้มำแทนของเดิมกนัต่อไป  ซึ่งจะตอ้งไปเจรจำต่อรอง

กนั  ซึ่งประสบกำรณใ์นช่วง 37 ปีที่ผ่ำนมำ ก็ชีใ้หเ้ห็นว่ำกำรปรบัเปลี่ยนระบบโดยวิธีนีเ้กิดขึน้ไดย้ำกมำก  

6.2.6.4 วิธีหนึ่งที่จะท ำใหก้ำรแก ้ พ.ร.บ. ออ้ยฯ ครัง้นี ้ ช่วยแกปั้ญหำรำคำออ้ย ท ำไดโ้ดยกำรเพิ่ม

สตูรกำรค ำนวณที่ใชเ้กณฑม์ำตรฐำนและเชื่อมโยงกบัขอ้มลูที่หำไดง้่ำยและเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปเขำ้ไปใน 

พ.ร.บ.ฯ เลย  ซึ่งคณะผูว้ิจยัไดเ้คยยกรำ่ง พ.ร.บ.ฯ ดงักลำ่วเอำไว ้  และในขณะนีก้็ไดน้ ำมำปรบัเพิ่มให้

สอดคลอ้งกบักฎกติกำต่ำงๆ ของ WTO และไดร้วบรวมขอ้เสนอแกไ้ขจำกรำ่งต่ำงๆ เขำ้มำในกำรเสนอแกไ้ข

ครัง้นีด้ว้ย 

6.2.6.5  กำรมีกองทนุรกัษำเสถียรภำพของระบบจะเป็นประโยชนก์บัทกุฝ่ำย จึงควรแยกบญัชี 

“กองทนุรกัษำเสถียรภำพ” ออกมำเป็นบญัชีเฉพำะ  และก ำหนดกติกำกำรเก็บเงินและจ่ำยเงินใหช้ดัเจน 

โดยใชห้ลกัและเครื่องมือทำงสถิติมำช่วย โดยตัง้เปำ้หมำยให ้“เงินออก=เงินเขำ้” ในระยะยำว ซึ่งถำ้กองทนุ

นีร้กัษำวินยัไวไ้ด ้ ก็น่ำจะสำมำรถกูเ้งินมำจ่ำยชดเชยไดใ้นกรณีที่จ  ำเป็น  และถึงแมอ้ำจจะมีกำรขอเงิน

ประเดิมจำกรฐับำลหรือจ ำเป็นตอ้งกูจ้ำกธนำคำรรฐั ก็น่ำจะอยู่ในวิสยัที่ชีแ้จงไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลในกรณี

ที่อำจมีประเทศใดหยิบยกขึน้มำฟ้องในอนำคต 

ทัง้นีค้ณะผูว้ิจยัไดย้กร่ำง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือพระรำชบญัญัติออ้ยและผลิตภณัฑ ์

ขึน้มำใหม่ทัง้รำ่งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... สภำผูแ้ทนรำษฎร ดว้ย (ดรูำยละเอียดภำคผนวก ง.)  

 

6.3 กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย และบทบาทของคณะผู้วิจัย 

รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ฉบบัแกไ้ขรวม 8 ร่ำง ไดถู้กเสนอเขำ้สูก่ำร

พิจำรณำในวำระแรกของสภำผูแ้ทนรำษฎรเมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 และผ่ำนควำมเห็นชอบในวำระแรก

เมื่อ 23 ธันวำคม 2563 และสภำฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ย

และน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... สภำผูแ้ทนรำษฎร  ที่มีจ  ำนวน 59 ท่ำน (โดยมีกรรมำธิกำรท่ีไดร้บักำร

เสนอชื่อจำกผูเ้สนอรำ่ง พ.ร.บ. (ร่ำงของประชำชน) 20 ท่ำน)  ซึ่งคณะผูว้ิจยั 2 คน (ดร. วิโรจน ์ณ ระนอง 

และ ศ.ทชัมยั ฤกษะสตุ) ไดร้บักำรเสนอชื่อโดยสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.)  นอกจำกนี ้ ที่ปรกึษำ

โครงกำรอีก 2 ท่ำน (คณุวีระศกัดิ ์ ขวญัเมือง และคณุบญุถิ่น โคตรศิริ) กไ็ดร้บักำรเสนอจำกผูเ้สนอรำ่ง 

พ.ร.บ. (รำ่งของประชำชน) ใหเ้ป็นกรรมำธิกำรฯ ดว้ย (ดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในภำคผนวก ก. “รำยงำนของ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ”) 
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ในที่ประชมุคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัฯ ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 20 มกรำคม 2564 คณะผูว้ิจยัทัง้ 2 ไดร้บั

กำรเสนอใหเ้ป็นที่ปรกึษำของคณะกรรมำธิกำร และที่ปรกึษำโครงกำรอีก 2 ท่ำนไดร้บักำรเสนอใหท้ ำหนำ้ที่

ดำ้นเลขำนกุำรของคณะกรรมำธิกำรฯ  

หลงัจำกนัน้ คณะผูว้ิจยัและที่ปรกึษำรวมทัง้ 4 คน ไดร้บักำรตัง้ใหอ้ยู่ใน “คณะท ำงำนพิจำรณำ

ศกึษำและรวบรวมขอ้มลูในกำรแกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗ สภำ

ผูแ้ทนรำษฎร” ซึ่งตัง้ขึน้เมื่อ 5 ก.พ. 2564 รวม 20 ท่ำน เพื่อท ำหนำ้ที่พิจำรณำประเด็นส ำคญัในเชิงลกึก่อน

เขำ้ที่ประชมุคณะกรรมำธิกำร (และต่อมำก็พิจำรณำก่อนเขำ้คณะอนกุรรมำธิกำรดว้ย) 

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรหลงัจำกนัน้ คณะผูว้ิจยัและที่ปรกึษำรวมทัง้ 4 คน

ไดร้บักำรเสนอและแต่งตัง้ใหอ้ยู่ใน “คณะอนกุรรมำธิกำรพิจำรณำศกึษำและรวบรวมขอ้มลูในกำรแกไ้ข

เพิ่มเติมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. ๒๕๒๗” เพื่อกลั่นกรอง/พิจำรณำประเด็นที่จะแกไ้ข

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมำธิกำรฯ ชดุใหญ่ (ที่มีจ  ำนวนมำกเป็นประวติักำรณถ์ึง 59 ท่ำน) พิจำรณำ ซึ่ง

คณะกรรมำธิกำรฯ มีมติตัง้คณะอนกุรรมำธิกำรรวม 10 คน (เต็มจ ำนวนที่สำมำรถตัง้ได)้ โดย ดร. วิโรจน ์

ณ ระนอง ไดร้บัหนำ้ที่รองประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร และ ศ.ทชัมยั ฤกษะสตุ ไดร้บัหนำ้ที่เป็นโฆษกคณะ

อนกุรรมำธิกำร และที่ปรกึษำโครงกำรอีก 2 ท่ำนไดร้บักำรเสนอใหท้ ำหนำ้ที่ดำ้นเลขำนกุำรของคณะอนุ

กรรมำธิกำรฯ ดว้ย  

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ คณะกรรมำธิกำรฯ ไดม้ีมติใหเ้ชิญ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำล ใหส้ง่ตวัแทน

เขำ้มำเป็นที่ปรกึษำประจ ำคณะกรรมำธิกำร 6 ท่ำน และเป็นอนุกรรมำธิกำรฯ อีก 3 ท่ำน (เนื่องจำกฝ่ำย

โรงงำนไม่มีตวัแทนที่เป็นทำงกำรอยู่ในคณะกรรมำธิกำร) ท ำใหต้อ้งมีกำรตัง้คณะอนกุรรมำธิกำรชดุใหม่

เพื่อใหม้ีจ  ำนวนอนกุรรมำธิกำรรวมไม่เกิน 10 คนตำมขอ้บงัคบัของสภำ ซึ่งคณะผูว้ิจยัทัง้ 4 ก็ยงัคงไดร้บั

กำรเสนอชื่อใหท้ ำหนำ้ที่อนุกรรมำธิกำรต่อไป  

คณะท ำงำนฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฯ ทัง้สองชุด ไดด้  ำเนินกำรพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. โดย

คณะท ำงำนฯ ไดเ้ริ่มประชมุตัง้แต่ในช่วงเดือนกมุภำพนัธ ์ 2564 รวมมำกกว่ำสิบครัง้  และคณะอนุกรรมำ   

ธิกำรฯ ทัง้สองชดุ ไดม้ีกำรประชมุอย่ำงนอ้ย 12 ครัง้ คือ ชดุที่ 1 ครัง้ที่ 1-4 ระหว่ำง 1-30 มี.ค 64 และชดุที่ 

2 ครัง้ที่ 5-12 ระหว่ำง 8 มิ.ย. – 19 ตค. 64 และไดน้ ำเสนอผลใหค้ณะกรรมำธิกำรฯ ชดุใหญ่พิจำรณำมำ

เป็นล ำดบั  

ต่อมำเมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลทรำย ซึ่งเป็นตวัแทนจำก

ผูป้ระกอบกำรโรงงำนน ำ้ตำลทรำยทัง้ 57 โรงงำน ไดส้ง่หนงัสือแจง้กำรลำออกจำกกำรเป็นที่ปรกึษำ



  

235 

คณะกรรมำธิกำรฯ และกำรรว่มเป็นคณะอนุกรรมำธิกำรฯ เพื่อแสดงจดุยืนคดัคำ้นกำรแกไ้ขรำ่ง พ.ร.บ. 

ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ในมำตรำ 4 ที่ในช่วงนัน้คณะอนกุรรมำธิกำรฯ และคณะกรรมำธิกำรฯ 

สว่นใหญ่เห็นควรใหเ้ติมค ำว่ำ “กำกออ้ย” เขำ้ไปในนิยำมของ “ผลพลอยได”้ ดว้ย 

หลงัจำกท่ีฝ่ำยโรงงำนลำออก ก็ไดม้ีกำรเจรจำนอกรอบระหว่ำงชำวไรแ่ละโรงงำน โดยมีประธำน

คณะกรรมำธิกำรและ ส.ส. บำงท่ำนเขำ้ไปมีสว่นรว่ม (รวมทัง้ที่ปรกึษำของโครงกำรทัง้สองท่ำนในคณะ  

กรรมำธิกำรดว้ย) และไดม้ีกำรตกลงกนัดว้ยวำจำว่ำจะท ำบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ระหว่ำงชำวไรแ่ละ

โรงงำน ที่รวมถึงกำรประกนัรำคำรบัซือ้ออ้ยที่ 1,200 บำท/ตนั (ณ ค่ำควำมหวำนเฉลี่ยของสำมปีก่อน 

12.61 CCS) เป็นเวลำสำมปี  ซึ่งสง่ผลใหค้ณะกรรมำธิกำรวิสำมญัฯ ตกลงตดั “กำกออ้ย” ออกจำกนิยำม

ของค ำว่ำ “ผลพลอยได”้  แต่ทัง้นี ้ ก็ยงัอำจตีควำมไดว้่ำ ในนิยำมเดิมซึ่ง “ผลพลอยได ้ หมำยควำมว่ำ 

กำกน ำ้ตำล และหมำยควำมรวมถึงผลพลอยไดอ่ื้นใดที่ไดจ้ำกกำรผลิตน ำ้ตำลทรำยนัน้” ก็ไดร้วมกำกออ้ย

อยู่ในนัน้แลว้ ถึงแมว้่ำจะไม่ไดร้ะบุออกมำอย่ำงชดัแจง้ 

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัฯ ชดุใหญ่ไดป้ระชมุอย่ำงเป็นทำงกำรรวม 19 ครัง้ ครัง้หลงัสดุคือเมื่อ

วนัที่ 4 กมุภำพนัธ ์ 2565 ซึ่งคณะกรรมำธิกำรฯ ไดร้บัรำ่ง และไดเ้ชิญ ส.ส. 2 ท่ำน ที่ไดแ้ปรญัตติเอำไว้

ตัง้แต่หลงัจำกรำ่งผ่ำนวำระ 1 มำใหค้วำมเห็น ก่อนที่จะผ่ำนรำยงำนและขอ้สงัเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ 

เพื่อเสนอเขำ้สู่กำรพิจำรณำของสภำผูแ้ทนในวำระที่ 2  

รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรฯ ไดร้บักำรบรรจเุขำ้พิจำรณำในวำระ 2 ของสภำเมื่อวนัที่ 23 ก.พ. 

2565 อย่ำงไรก็ตำม กำรประชมุในวนัดงักลำ่วและสมยัประขมุสภำสมยันีส้ิน้สดุลงก่อนที่สภำจะไดพ้ิจำร 

ณำรำ่ง พ.ร.บ. นี ้ท ำใหต้อ้งเลื่อนกำรพิจำรณำในวำระ 2 ของรำ่ง พ.ร.บ. นีไ้ปพิจำรณำในสมยัประชมุถดัมำ 

ซึ่งเปิดสมยัประชมุในวนัที่ 22 พฤษภำคม 2565 

ส ำหรบักำรพิจำรณำในวำระ 2 ของสภำผูแ้ทนรำษฎรนัน้ นอกจำกคณะกรรมำธิกำรฯ มีหนำ้ที่

ชีแ้จงกำรแกไ้ขในชัน้กรรมำธิกำรแลว้ กรรมำธิกำรยงัสำมำรถอภิปรำยในประเด็นที่ขอสงวนควำมเห็น  ซึ่ง

หลำยประเด็นมีกรรมำธิกำรท่ำนอ่ืนขอสงวนเอำไว ้ (ดรูำยละเอียดกำรสงวนควำมเห็นเพิ่มเติมในภำคผนวก 

ก. “รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ”) ซึ่งประเด็น

หลกัเป็นเรื่องกำร “กลำ่วถึง” กำกออ้ย ในผลพลอยได ้ ที่ไดถ้กูถอนออกไปหลงัจำกกำรเจรจำนอกรอบ แต่มี

กรรมำธิกำรบำงท่ำนไดข้อสงวนไว ้ และเมื่อไม่มีกำรลงนำมใน MOU ที่เคยมีกำรเจรจำนอกรอบ ในที่สดุ

คณะกรรมำธิกำรฯ ก็ไดอ้ภิปรำยแนะน ำใหส้ภำลงมติสนบัสนนุกรรมำธิกำรที่ขอสงวนไว ้ และไดร้บักำร

สนบัสนนุจำกวิปรฐับำลดว้ย มีผลใหค้ ำว่ำ “กำกออ้ย” กลบัเขำ้มำอยู่ในนิยำมของค ำว่ำ “ผลพลอยได”้  ใน

รำ่งปัจจบุนัที่ผ่ำนสภำผูแ้ทนรำษฎรดงันี ้ 
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นอกจำกนีค้ณะผูว้ิจยัก็เห็นดว้ยกบักำรสงวนในมำตรำ 47 ซึ่งมีผูข้อสงวนใหต้ดัเงื่อนไขเรื่องกำร

น ำเขำ้ที่ “ตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกคณะกรรมกำร” (กอน.) ออก เหลือเพียงตอ้งปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่ กอน. 

ก ำหนดเท่ำนัน้ ซึ่งไม่ไดม้ีผลเสียใดๆ ในทำงปฏิบติั เพรำะผูน้  ำเขำ้ตอ้งปฏิบติัตำมกติกำท่ี กอน. ก ำหนด

เช่นเดียวกนั  แต่จะท ำให ้พรบ. มีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรของ WTO มำกกว่ำ  เพรำะเมื่อตดัตดัเงื่อนไข

เรื่องกำรน ำเขำ้ที่ตอ้งไดร้บัอนญุำตจำก (กอน.) ออกแลว้ ก็เป็นกำรสื่อว่ำหลักการเราคือเปิดเสรีการ

น าเข้า (ให้ใครก็ตามทีป่ฏิบัติตามกติกาที ่กอน. ก าหนด) อย่ำงชดัเจนกว่ำในตวัรำ่งที่ผูท้ี่จะน ำเขำ้ตอ้ง

มำขออนญุำต ซึ่งอำจถกูตีควำมว่ำมีโอกำสที่มำตรำนีจ้ะถกูใชใ้นกำรกีดกนักำรน ำเขำ้ได ้ และในทำงปฏิบติั

นัน้ ถำ้ระบบของเรำไม่ไดม้ีหรือใชอ้  ำนำจผกูขำดมำตัง้รำคำน ำ้ตำลในประเทศที่สงูเกินไป ปกติก็จะไม่มีใคร

มีแรงจงูใจที่จะน ำน ำ้ตำลเขำ้มำอยู่แลว้ 

 

และเห็นดว้ยกบัผูแ้ปรญัตติที่เสนอใหย้ำ้ยส ำนกังำนออ้ย (สอน.) ไปอยู่ภำยใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ส ำหรบัประเด็นที่ผูว้ิจยัหลกั (ดร. วิโรจน ์ณ ระนอง) และที่ปรกึษำ (คณุวีระศกัดิ ์ขวญัเมือง) ไดข้อ

สงวนไวม้ีประเด็นหลกัเพียงประเด็นเดียวในกำรแกไ้ขมำตรำ 56 ของ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 
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2527 ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะผูว้ิจยัเห็นว่ำส ำคญัและยงัไม่มีกรรมำธิกำรท่ำนอ่ืนขอสงวนเอำไว้ในสำระหลกั

ที่ตรงกนั  

 

 

เหตผุลหลกัที่คณะผูว้ิจยัขอสงวน ก็เพรำะตอ้งกำรเปิดช่องไวส้  ำหรบักำรใชเ้งินกู ้ (ตำมมำตรำ 

27(6)) ในกรณีที่จ  ำเป็น เพรำะจำกประสบกำรณใ์นอดีต มีหลำยครัง้ที่กองทนุไม่มีเงินหรือสภำพคล่องของ

กองทนุเองเพียงพอที่จะจ่ำยเงินตำมมำตรำนี ้ ท ำใหต้อ้งกูม้ำหรือจ่ำยเงินใหโ้รงงำนและชำวไรไ่ดช้ำ้ ซึ่งถำ้

จ่ำยเงินโรงงำนชำ้ แลว้เกิดเหตกุำรณน์ีติ้ดต่อกนั 2-3 ปี ก็อำจสรำ้งปัญหำต่อกนัไปเป็นทอดๆ เช่น โรงงำน

อำจมีเงินไม่พอจ่ำยค่ำออ้ยในฤดใูหม่  แต่ถำ้สำมำรถกูแ้ลว้ทยอยเก็บเงินเขำ้กองทุนในหลำยๆ ปี กองทนุก็

จะท ำหนำ้ที่จดักำรไดง้่ำยขึน้) และในเมื่อในร่ำง พรบ. นีไ้ดปิ้ดช่องทำงกำรกูเ้งินที่ใหร้ฐับำลค ำ้ประกนัแลว้ ก็

น่ำจะปอ้งกนัขอ้กลำ่วหำเรื่องกำรใชเ้งินรฐัมำอดุหนนุรำคำออ้ยและน ำ้ตำลได)้ 

รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ฉบบัแกไ้ข ที่ไดผ้่ำนควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมำธิกำรฯ และไดร้บักำรบรรจเุขำ้พิจำรณำในวำระ 2 ของสภำอีกครัง้หนึ่งเมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 

2564 และไดพ้ิจำรณำต่อและผ่ำนวำระ 2 และ 3 ในวนัที่ 15 มิถนุำยน 2565  ซึ่งกำรลงมติก็เป็นตำมมติวิป

รฐับำลทัง้หมด ซึ่งก็ลงมติรบัค ำสงวนใน 2 มำตรำเท่ำนัน้คือ แกไ้ขมำตรำ 4 ของ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล

ทรำย พ.ศ. 2527 โดยเพิ่มค ำว่ำ “กำกออ้ย” เขำ้ไปในนิยำมผลพลอยได ้  (ซึ่งจรงิๆ ก็เป็นสิ่งที่กรรมำธิกำร

สว่นใหญ่เห็นดว้ยตัง้แต่แรกแลว้ แต่ไดถ้อนออกไปในช่วงที่มีกำรเจรจำนอกรอบกบัฝ่ำยโรงงำน) และกำร
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เพิ่มวรรค 2 ของมำตรำ 57 ซึ่งก ำหนดใหก้ำรจ่ำยค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ย (“เงินตำม”)  โดยตรงใหก้บัเกษตรกรที่

เป็นลกูไร ่ซึ่งในอดีตลกูไรจ่  ำนวนมำกไม่ไดร้บัเงินสว่นนี ้

 

หลงัจำกท่ีรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ฉบบัแกไ้ข ไดผ้่ำนควำมเห็นชอบ

ของสภำผูแ้ทนรำษฎรในวำระ 2 และ 3 ในวนัที่ 15 มิถนุำยน 2565 แลว้ ในวนัที่ 20 มิถนุำยน 2565 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรก็ไดส้ง่รำ่งไปใหว้ฒุิสภำพิจำรณำในฐำนะ พ.ร.บ. กำรเงิน ซึ่งมีก ำหนดให้

วฒุิสภำพิจำรณำเสรจ็ภำยใน 30 วนั หรือภำยในวนัที่ 19 กรกฎำคม 2565 (แต่อำจขอต่ออำยอุอกไปไดอี้ก 

30 วนั หรือภำยในวนัที่ 18 สิงหำคม 2565 นี)้    

วฒุิสภำไดร้บัรำ่ง พ.ร.บ.ฯ นี ้ และตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัของวฒุิสภำขึน้มำพิจำรณำรำ่ง 

พ.ร.บ. นีด้ว้ย  ซึ่ง ดร. วิโรจน ์ณ ระนอง (หวัหนำ้โครงกำร) และท่ีปรกึษำโครงกำรอีก 2 ท่ำน (คณุวีระศกัดิ์ 

ขวญัเมือง และคณุบญุถิ่น โคตรศิร)ิ ไดร้บักำรเสนอชื่อเขำ้มำเป็นกรรมำธิกำรวิสำมญัของวฒุิสภำ 

ถำ้วฒุิสภำรบัร่ำงโดยไม่แกไ้ข ก็จะเขำ้สูก่ระบวนกำรปกติที่จะน ำไปสู่กำรประกำศใชเ้ป็นกฎหมำย

ในรำชกิจจำนเุบกษำ แต่ในกรณีที่วฒุิสภำรบัหลกักำรแลว้แกไ้ขเพิ่มเติม ก็จะสง่รำ่งพระรำชบญัญัติตำมที่

แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ไปยงัสภำผูแ้ทนรำษฎร ซึ่งถำ้สภำผูแ้ทนรำษฎรเห็นชอบดว้ยกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติม ก็จะเขำ้

สูก่ระบวนกำรต่อไปซึ่งนำยกรฐัมนตรีจะน ำขึน้ทลูเกลำ้ฯ ถวำยเพื่อพระมหำกษัตริยท์รงลงพระปรมำภิไธย 

และประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำต่อไป แต่ถำ้สภำผูแ้ทนรำษฎรไม่เห็นชอบดว้ยกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติม ก็อำจ

ใหแ้ต่ละสภำตัง้คณะกรรมำธิกำรรว่มกนัเพื่อพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. นี ้ และใหค้ณะกรรมำธิกำรร่วมกนั

รำยงำนและเสนอรำ่งพระรำชบญัญัติที่คณะกรรมำธิกำรรว่มกนัไดพ้ิจำรณำแลว้ต่อสภำทัง้สอง ซึ่งอำจมี

กำรตัง้คณะคณะกรรมำธิกำรรว่มเต็มสภำมำพิจำรณำร่วมกนัอีกครัง้หนึ่ง  

ในกรณีที่วฒุิสภำไม่รบัร่ำง ก็ตอ้งสง่กลบัมำใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำอีกครัง้  ซึ่งถำ้สภำผูแ้ทน

ยืนยนัรำ่งเดิม ก็จะน ำไปสูก่ระบวนกำรประกำศใชเ้ป็นกฎหมำยในรำชกิจจำนเุบกษำเช่นกนั   
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อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่วฒุิสภำแกไ้ขหรือไม่รบัร่ำง ก็อำจมีควำมเสี่ยงที่ รำ่ง พ.ร.บ.ฯ นีจ้ะตกไปใน

กรณีที่มีกำรยบุสภำ ในช่วงที่ พ.ร.บ.ฯ นี ้ยงัจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำหรือยืนยนัโดยสภำผูแ้ทนรำษฏร 

 

6.4 นัยของร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายฯ ฉบับทีผ่่านสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน  

 จำกแนวคิดที่คณะผูว้ิจยัเสนอแนวทำงในกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ในหวัขอ้ 6.2 นัน้ ถึงแมว้่ำในช่วงแรก

กรรมำธิกำรแทบทุกฝ่ำยตัง้ควำมหวงัว่ำจะปรบัแกร้ำ่ง พ.ร.บ. นีใ้หม้ีควำมสมบรูณท์ี่สดุ แต่ก็มีปัญหำและ

อปุสรรคหลำยประกำร รวมทัง้ปัญหำโควิดระลอกต่ำงๆ ท ำใหก้ำรประชมุชะงกัไปในหลำยช่วง  และในที่สดุ

แลว้ กำรแกไ้ขที่เนน้เฉพำะมำตรำที่มีกำรเสนอในรำ่งของคณะรฐัมนตรีกบัร่ำงของประชำชน (นำยปำรเมศ 

และประชำชนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้) เป็นหลกั  แต่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งก็พยำยำมรกัษำควำมสอดคลอ้งให ้พ.ร.บ. ไม่ขดั

กบักติกำของ WTO (เช่น เงินกองทนุออ้ยฯ ที่จะน ำมำชดเชยตำมมำตรำ 56 (เดิม) จะไม่มีเงินอดุหนนุจำก

รฐั หรือเงินกูท้ี่รฐัค ำ้ประกนักำรกูใ้ห ้เป็นตน้) ก็ยงัมีปัญหำค่อนขำ้งมำกและใชเ้วลำนำนถึงปีเศษ 

ในบทก่อนๆ และโดยเฉพำะในหวัขอ้ 6.2 ของบทนี ้ ผูว้ิจยัไดช้ีปั้ญหำว่ำกำรแกไ้ขที่ไม่เพียงพอจะ

เพิ่มควำมเสี่ยงที่ท ำใหอ้ตุสำหกรรมนีม้ีควำมยั่งยืนนอ้ยลง เนื่องจำกรำคำออ้ยและรำยไดข้องชำวไรม่ี

แนวโนม้ที่จะลดลงในกรณีที่ไทยตอ้งถกูกดดนัใหป้ฏิบติัตำมกติกำของ WTO มำกขึน้ (ถึงแมว้่ำในระยะนี ้

กำรสูร้บในยเูครนจะสง่ผลท ำใหร้ำคำน ำ้ตำลเพิ่มขึน้ในช่วงที่ผ่ำนมำแต่ก็คงเป็นปรกฏกำรณช์ั่วครำวเสีย

มำกกว่ำ ซึ่งถำ้หำกไม่มีกำรปรบักติกำของระบบแบ่งปันผลประโยขนเ์พื่อมำชดเชยใหช้ำวไรอ่อ้ยแลว้ ใน

ระยะยำวชำวไรจ่  ำนวนมำกก็อำจเลือกละทิง้กำรปลกูออ้ย แต่กำรแก ้ พ.ร.บ. นีก้็เป็นไปดว้ยควำม

ยำกล ำบำก รวมทัง้มีกำรประทว้งของฝ่ำยโรงงำนซึ่งที่ปรกึษำและอนุกรรมกำรฝ่ำยโรงงำนลำออกทัง้หมด 

จนท ำใหม้ีกำรเจรจำนอกรอบซึ่งท ำใหท้ัง้ฝ่ำยกำรเมืองและชำวไร่ยอมถอยจำกกำรแกป้ระเด็นเรื่องผลพลอย

ได ้โดยฝ่ำยโรงงำนไดม้ีกำรตกลงกนัดว้ยวำจำว่ำจะท ำบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ระหว่ำงชำวไรแ่ละโรงงำน ที่

รวมถึงกำรประกนัรำคำรบัซือ้ออ้ยที่ 1,200 บำท/ตนั (ณ ค่ำควำมหวำนเฉลี่ย 3 ปีที่ 12.63 CCS) เป็นเวลำ 

3 ปี  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อกำรเจรจำไม่บรรลผุล ในกำรพิจำรณำในวำระ 2 สภำก็ผ่ำนร่ำง พ.ร.บ. ที่มีกำรน ำ 

“กำกออ้ย” กลบัเขำ้มำเพิ่มในนิยำมของค ำว่ำ “ผลพลอยได”้ อีกครัง้หนึ่งในรำ่งที่ผ่ำนสภำผูแ้ทนในวำระที่ 2 

และ 3  ซึ่งสง่ผลใหฝ่้ำยโรงงำนน ำ้ตำลประทว้งโดยประกำศลำออกจำกกรรมกำรทกุชดุของระบบออ้ยและ

น ำ้ตำล ก่อนที่จะยอมชะลอกำรลำออกในเวลำต่อมำ 

แต่กำรที่รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบันีไ้ดร้วมกำกออ้ยเขำ้ไปในนิยำม “ผลพลอยได”้ ก็

จะยงัไม่ท ำใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบแบ่งปันผลประโยชนข์ึน้มำในทนัทีที่ร่ำง พ.ร.บ. นีผ้่ำนทัง้สอง
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สภำและประกำศใชเ้ป็นกฎหมำย เนื่องจำกร่ำง พ.ร.บ. ฉบบันีก้็ไม่ไดก้ ำหนดกฎกติกำหรือสตูรกำรแบ่งปัน

ผลประโยชนใ์ดๆ เอำไวเ้ลย ท ำใหก้ำรที่จะน ำกำกออ้ยมำแบ่งในกำรค ำนวณรำคำออ้ยจะตอ้งผ่ำนกำร

เจรจำต่อรองในคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) อยู่ดี และถำ้ดจูำกประวติัศำสตรต์ลอดช่วง 4 

ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ก็แทบไม่มีกำรเจรจำใดที่เคยประสบควำมส ำเรจ็ในกำรบรรลขุอ้ตกลงใดที่มีนยัส ำคญั

เลย ยกเวน้เมื่อประมำณ 30 ปีก่อนเพียงครัง้เดียวที่สำมำรถบรรลขุอ้ตกลงเรื่องแบ่งรำยไดจ้ำกกำกน ำ้ตำล

สว่นที่เกินกว่ำรำคำปีฐำน (ที่ 716 บำท/ตนั) แต่กเ็กิดขึน้โดยแลกกบัใหร้ะบบจ่ำยค่ำขนสง่น ำ้ตำล   
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บทที ่7  
ระบบอ้อยและน ้าตาลของบราซิล 

ในกำรเจรจำต่อรองกบับรำซิลนัน้ มีบำงฝ่ำยตัง้ขอ้สงัเกตว่ำ ถำ้ไทยปรบัระบบตำมบรำซิล ก็อำจ
ช่วยลดโอกำสที่บรำซิลจะฟ้องลงได ้ (ถึงแมว้่ำในทำงกฎหมำยแลว้ กำรกระท ำดงักลำ่วจะไม่ไดช้่วยอะไรใน
กรณีที่มีกำรฟ้องรอ้ง ถำ้ฝ่ำยไทยไม่สำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำมำตรกำรชดุดงักลำ่วไม่ไดก้่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่บรำซิล)  กำรศึกษำนีจ้ึงไดศ้กึษำระบบของบรำซิลประกอบดว้ย แต่นอกจำกจะมีอปุสรรคใหญ่ดำ้น
ภำษำ (บรำซิลใชภ้ำษำโปรตเุกสเป็นภำษำรำชกำร) แลว้ กำรสืบคน้เอกสำรยงัไม่ค่อยพบเอกสำรที่อธิบำย
กลไกกำรก ำหนดรำคำออ้ยและน ำ้ตำลของบรำซิลอย่ำงละเอียดดว้ย  อย่ำงไรก็ตำม คณะผูว้ิจยัไดส้รุปจำก
เอกสำรที่หำได ้ และไดส้อบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมในบำงประเด็นจำกผูบ้ริหำรบรษิัทดำ้นกำรเกษตรภำยใต้
กระทรวงเกษตรฯ ของบรำซิล280  

ในบทนีจ้ะกล่ำวถึงกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรก ำกับดูแล และนโยบำยที่เก่ียวขอ้งของระบบออ้ย
และน ำ้ตำลของบรำซิล  โดยน ำเสนอเฉพำะขอ้สรุปส ำคัญและขอ้มูลเบือ้งตน้จำกกำรศึกษำในอดีต  โดย
สรุปผลกำรทบทวนวรรณกรรมจำกกำรศกึษำที่ส  ำคญัในอดีต 2 ชิน้คือ กำรศกึษำระบบออ้ยและน ำ้ตำลของ
บรำซิลโดยบริษัทไทยชูกำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั (บริษัท ไทยชูกำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั, 2559) และขอ้สรุปนโยบำย
ภำครฐัที่ส  ำคัญของบรำซิลในกำรส่งเสริมออ้ย น ำ้ตำล และเอทำนอล จำกกำรศึกษำของบริษัทกลุ่ม AB 
Sugar (2019) (AB Sugar, 2019)  

 

7.1 ผลการศึกษาระบบอ้อยและน ้าตาลของบราซิลโดย บริษัท ไทยชูการ ์มิลเลอร ์จ ากัด 

 บรษิัท ไทยชกูำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั ไดจ้ดัท ำรำยงำน “ระบบออ้ยและน ำ้ตำลของบรำซิล” ในปี 2559 

โดยรวบรวมประเด็นส ำคญั ไว ้3 ประเด็น คือ  

1. องคก์รดำ้นอตุสำหกรรมออ้ย น ำ้ตำลทรำย และแอลกอฮอลข์องบรำซิล  

2. กำรค ำนวณรำคำออ้ยของบรำซิล และ  

3. ระบบกำรค ำนวณรำคำออ้ยของบรำซิล  

 
280 โดยเฉพำะ Dr.Sergio De Zen ซึ่งปัจจบุนัเป็น Director for agricultural policy ของ The National Supply Company 
(CONAB) ซึง่เป็นบรษิัทภำยใตก้ระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply – MAPA) ของ
บรำซิล 
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ซึ่งมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 7.1.1 องคก์รด้านอุตสาหกรรมอ้อย น ้าตาลทราย และแอลกอฮอลข์องบราซิล 

1. สหกรณผ์ู้ค้าน ้าตาลและเอทานอลของบราซิล (Cupersucar SA) 

Cupersucar SA เริ่มด ำเนินกำรในรูปแบบ Capital company เมื่อปี ค.ศ. 2008 เพื่อท ำธุรกิจดำ้น

พลังงำนที่ไดจ้ำกออ้ย รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่กำรผลิตน ำ้ตำลและเอทำนอลทั้งหมด ตั้งแต่กำร

เพำะปลกู จนถึงกำรจดัจ ำหน่ำย กำรจดัเก็บ กำรขนสง่ และกำรสง่ออก 

บริษัทมีปริมำณจ ำหน่ำยน ำ้ตำลและเอทำนอลที่ผลิตโดยสมำชิก 35 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในรฐั Sao 

Paulo, Parana, Minas Gerais and Goias of Sao Paulo, Parana, Minas Gerais แ ล ะ  Goias 

นอกจำกนี ้ยงัท ำหนำ้ที่จดักำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่บรษิัทที่มิไดเ้ป็นสมำชิกอีก 50 บรษิัท 

Cupersucar ไดล้งทุนดำ้นโลจิสติกสแ์ละขยำยกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ

เป็นผูน้  ำดำ้นกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลและเอทำนอลในตลำดโลก โดยมีกิจกำรทัง้ในบรำซิลและสหรฐัฯ โดยใน

ปัจจุบนั บริษัทมีส่วนแบ่งตลำดประมำณ 12% ของควำมตอ้งกำรเอทำนอลทั่วโลก ส่วนของสินคำ้น ำ้ตำล

นัน้ มีสว่นแบ่งประมำณ 12% ของตลำดสินคำ้โภคภณัฑเ์สรี 

บริษัทฯ มีกิจกำรเครือข่ำยโลจิสติกสค์รอบคลุมทั่วโลกและมีลูกคำ้ทั้งบริษัทปิโตรเลียม โรงงำนรี

ไฟน ์น ำ้ตำล และบรษิัทผูผ้ลิตอำหำรรำยส ำคญัของโลก 

Cupersucar มีเป้ำหมำยที่จะเป็นผูน้  ำในตลำดน ำ้ตำลและเอทำนอลของโลก โดยใหม้ีส่วนแบ่ง 

30% ของกำรผลิตออ้ยภำยในประเทศ มุ่งสรำ้งมูลค่ำในห่วงโซ่อุปทำนน ำ้ตำลและเอทำนอลอย่ำงยั่งยืน 

และสรำ้งขีด ควำมสำมำรถดำ้นโลจิสติกส ์ปัจจบุนั Cupersucar มีโรงงำนน ำ้ตำลสมำชิก 35 โรงงำน ซึ่งอยู่

ภำยใตก้ลุม่ธุรกิจ 21 กลุม่ 

2. สภาผู้ผลิตอ้อย น ้าตาลทราย และแอลกอฮอลแ์ห่งเขาเปาโล (Council of the Producers 
of Cane, Sugar and Alcohol of the state of Sao Paulo: CONSECANA-SP)  

CONSECANA-SP เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ ้นโดยไม่ได้หวังผลก ำไร ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่  7 

มิถุนำยน 1999 โดย สหภำพอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลแห่งเซำเปำโล (The Sao Paulo Sugarcane 

Agroindustry Union: UNICA) ร่วมกับสมำคมผู้ปลูกอ้อยแห่งเซำเปำโล (The Sugarcane Growers 

Organization of the state of Sao Paulo: ORPUVNA) โดยมีส  ำนกังำนใหญ่อยู่ที่เมืองหลวงของรฐัเซำเปำ

โล  
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เปำ้หมำยของสภำ CONSECANA-SP ไดแ้ก่ 

1. สรำ้งควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรผูเ้ก่ียวขอ้งกับกำรผลิตอุตสำหกรรมออ้ยในรฐัเซำ

เปำโล โดยส่งเสริมควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย ตั้งแต่ผู้ผลิตออ้ยจนถึงผู้ขำยผลผลิต

ส ำเรจ็ เพื่อประโยชนร์ว่มกนัของทกุฝ่ำย 

2. วำงระบบกำรประเมินคุณภำพอ้อย จัดท ำกำรศึกษำ วิจัย และส่งเสริมกำรจัดท ำ

บรรทดัฐำน (criteria) ทำงเทคโนโลยีมำประยกุตใ์ชใ้นกำรประเมินคณุภำพดงักลำ่ว 

3. พัฒนำและจัดท ำกำรวิจัยดำ้นเทคนิคเก่ียวกับคุณภำพของออ้ยและกำรประเมินค่ำ 

รวมทั้ง เก่ียวกับพัฒนำกำรทำงตลำดของเกษตรอุตสำหกรรมอ้อย และโอกำส

ทำงกำรคำ้ในสำขำดงักลำ่ว 

4. สง่เสริมใหม้ีกำรประนีประนอมในขอ้พิพำทที่เกิดขึน้ระหว่ำงสมำชิกภำยใตก้รอบของ 

CONSECANA-SP ใหน้ ำคดีที่ไม่สำมำรถประนีประนอมกนัไดเ้ขำ้สู่อนุญำโตตลุำกำร

ของตลำดลว่งหนำ้หุน้ ทรพัยส์ิน และทนุ (BM&F) 

ภำรกิจส ำคญัของสภำ CONSECANA-SP 

เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยที่ตัง้ไว ้สภำ CONSECANA-SP มีภำรกิจหลกั คือ ใหค้ ำแนะน ำแก่

ผูผ้ลิตออ้ย น ำ้ตำล และแอลกอฮอล ์ภำยในรฐัเซำเปำโลในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยออ้ย ดงัต่อไปนี ้

1. กำรวิเครำะห์ กำรศึกษำทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคนิคเก่ียวกับปัจจัย วิธีกำร และ

กระบวนกำรที่ใซในตลำดเพื่อประเมินคณุภำพของออ้ย 

2. กำรศึกษำและประเมินลกัษณะ กฎเกณฑ ์และหลกัปฏิบติัทำงกำรคำ้ที่เฉพำะเจำะจง

ส ำหรบักำรซือ้และขำยออ้ย 

3. ขอ้เสนอแนะส ำหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรคำ้ขำยออ้ย เก่ียวกับด ำเนินกำรตำมกฎทั่วไป 

(general rules) ที่ไดร้บักำรยอมรบั เพื่อกำรพฒันำธุรกิจในตลำด 

4. ใหค้วำมกระจ่ำงเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัทำงกำรธุรกิจในกำรซือ้และขำยออ้ย 

5. ร่วมกับ CANATEC-SP เพื่อผลักดันให้มีกำรประนีประนอมในข้อพิพำทระหว่ำง

สมำชิก 

งบประมำณของสภำ CONSECANA-SP มีแหลง่ที่มำดงันี ้

1. เงินบ ำรุงจำกสมำชิกตำมมำตรำ 7 ของขอ้บงัคบันี ้

2. เงินกูย้ืมที่ไดร้บักำรอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อใชใ้นกิจกรรมของ องคก์ำร 
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3. เงินบรจิำคและเงินชว่ยเหลือ  

4. เงินที่ไดด้ว้ยวิธีกำรอ่ืนๆ ที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและไม่ขัดแยง้กับวัตถุประสงคแ์ละ

กำรด ำเนินกำรขององคก์ำร 

กำรบรหิำรสภำ CONSECANA-SP 

สภำ CONSECANA-SP มีกำรบรหิำรโดยคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรเทคนิค 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 คน โดยเนินผูแ้ทนจำกฝ่ำย ผูผ้ลิตออ้ย 

จ ำนวน 5 คน และผู้แทนจำกฝ่ำยโรงงำน อุตสำหกรรม จ ำนวน 5 คน และทั้ง 2 ฝ่ำยมีผู้แทนส ำรองใน

จ ำนวนที่เท่ำกนั อ ำนำจและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร ไดแ้ก่ 

1. รวบรวม จดัระบบ และประกำศผลกำรวิจยัและศึกษำที่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรดำ้น

เทคนิคและเศรษฐกิจ (CANATEC-SP) ในสำขำที่อยู่ในควำมรบัผิดขอบ เพี่อช่วย

ชีแ้นะใหส้มำชิกไดเ้ห็นแนวทำงและทรำบถึงสถำนะและกำรประเมินคณุภำพของออ้ย

ในตลำด 

2. ด ำเนินกำรตำมหลกักำรและค ำอธิบำยของแนวทำงที่ปรำกฏตำมขอ้บงัคบัฉบบันี ้

3. ขจดัขอ้สงสยัและสง่เสริมกำรประนีประนอมขอ้พิพำทที่เกิดขึน้ระหว่ำงสมำชิกภำยใต้

กรอบของ CONSECANA-SP หรือน ำขอ้พิพำทดังกล่ำวเขำ้สู่ อนุญำโตตุลำกำรของ

ตลำดหุน้ทรพัยส์ินและทนุ (BM&F) 

4. ก ำหนดงบประมำณประจ ำปีส ำหรบักำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน รวมทัง้ส  ำหรบักำร

ป ฏิ บั ติ ก ำ รข อ ง  CANATEC-SP อ อ ก ม ติ  ( resolutions) ห รื อ  ห นั ง สื อ เวี ย น 

(Circulations) ที่ไดร้บักำรเห็นขอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำรและลงนำมโดยประธำน

และรองประธำนหรือผู้แทน หรือหน่วยงำนที่ ได้รับกำรเชื่อถือว่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญ

เก่ียวกับประเด็นที่อ้ำงถึงในข้อมติ โดยต้องชี ้แจงเหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ

ดงักลำ่วดว้ย 

ภำรกิจส ำคญัของคณะกรรมกำรบรหิำร 

1. วำงแผน เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงระเบียบปฏิบติัที่ใชอ้ยู่ปัจจุบันรวมทั้งภำคผนวก

ตำมกำรพิจำรณำและค ำแนะน่ำของ CANATEC-SP ดังระบุในข้อบังคับของ 

CONSECANA-SP 
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2. ให้ค ำแนะน ำแก่ผูป้ระกอบกำรในตลำดเกษตรอุตสำหกรรมอ้อย ตำมที่ระบุไว ้ใน

ระเบียบปฏิบติั โดยอำจขอกำรสนบัสนนุจำก CANATEC-SP 

3. สนบัสนนุกำรระงบัขอ้พิพำทและกำรใหค้วำมกระจ่ำงต่อขอ้สงสยัของสมำชิก 

4. วำงแผนและด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรขั้นพื ้นฐำนด้ำนธุรกิจที่สมำชิกของ 

CONSECANA-SP จะตอ้งปฏิบติัตำม 

 

คณะกรรมกำรดำ้นเทคนิคและเศรษฐกิจ  (CANATEC- SP) 

คณะกรรมกำรดำ้นเทคนิคและเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ำยผูผ้ลิตออ้ย 6 คน และ

ผูแ้ทนจำกฝ่ำยโรงงำนอตุสำหกรรม 6 คน และทัง้สองฝ่ำยมีผูแ้ทนส ำรองฝ่ำยละ 2 คน 

หนำ้ที่และควำมรบัผิดขอบของ CANATEC- SP ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรไดก้ ำหนดขึน้ 

ดงันี ้

1. จัดท ำกำรศึกษำและพัฒนำกำรวิจัยอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกับเทคโนโลยีและ กำร

ประเมินคุณภำพของอ้อย รวมทั้งเทคนิคกำรเจรจำ ท ำสัญญำทำงกำรค้ำและ

อตุสำหกรรมน ำ้ตำลและผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2. แจง้ใหผู้ผ้ลิตออ้ย น ำ้ตำลและแอลกอฮอลท์รำบเก่ียวกับพัฒนำกำรของเกณฑท์ี่ใช้

เป็นบรรทัดฐำนในกำรประเมินคณุภำพออ้ย รวมทัง้เทคนิคกำรเจรจำกำรคำ้ในสำขำ 

ดงักลำ่ว 

3. แนะแนวทำงใหแ้ก่ผูผ้ลิตออ้ย น ำ้ตำลและแอลกอฮอลเ์ก่ียวกบัลู่ทำงเพื่อรกัษำระดับ

และพฒันำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของตน 

4. รว่มกบัคณะกรรมกำรดำ้นเทคนิคของหน่วยงำนและองคก์ำรอ่ืนๆ เพื่อพฒันำ และจดั

มำตรฐำนดำ้นเทคนิครว่มกนัเก่ียวกบัคณุภำพของออ้ย 

5. มีสว่นรว่มในกำรประเมินรำคำและตน้ทนุของผลิตภณัฑใ์นสำขำ 

6. จัดท ำกฎ เกณฑ์ทำงเทคนิค เพื่ อช่ วยให้ควำมกระจ่ำงและช่ วยให้ เกิ ดกำร

ประนีประนอมในขอ้พิพำทระหว่ำงสมำชิกในประเด็นที่เก่ียวกับระบบกำรประเมิน

คณุภำพของออ้ย หรือ กำรเจรจำและท ำสญัญำทำงกำรคำ้ในสำขำ 
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ภำรกจิของคณะกรรมกำรดำ้นเทคนิคและเศรษฐกิจ  (CANATEC- SP) 

1. จัดทั้งเวทีหำรือและศึกษำเก่ียวกับกำรพิจำรณำมำตรฐำนดำ้นเทคนิคส ำหรบักำร

ประเมินคณุภำพออ้ย รวมทัง้กฎเกณฑด์ำ้นธุรกิจที่ควรแนะน ำส ำหรบัผูป้ระกอบกำร

ซือ้ขำย 

2. จัดท ำกำรศึกษำและวิจัยที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำมำตรฐำนของระบบกำรประเมิน 

คณุภำพออ้ยและธุรกิจกำรซือ้ขำยออ้ย 

3. ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงดำ้นรำคำและตน้ทนุของผลผลิตในสำขำ 

4. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำรเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุง  ที่

จ  ำเป็นส ำหรบั ระเบียบและขอ้ปฏิบติัในประเด็นที่เก่ียวกบัคณุภำพออ้ยและมำตรกำร

ควบคมุกำรซือ้ขำยออ้ย ตำมผลกำรศกึษำและวิจยัที่ไดม้ำ 

5. ใหค้ ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรของ CONSECANA -SP เก่ียวกับกำรใหค้วำม

กระจ่ำงต่อขอ้สงสยัและกำรระงบัขอ้พิพำทระหว่ำงผูป้ระกอบกำรเกษตรอตุสำหกรรม 

ออ้ยในประเด็นที่เก่ียวกับกำรประเมินคุณภำพออ้ยหรือค ำถำมเก่ียวกับเทคนิคกำร

ด ำเนินธุรกิจในสำขำ 

6. รว่มกบัคณะกรรมกำรดำ้นเทคนิคของหน่วยงำนและองคก์ำรอ่ืนๆ เพื่อพฒันำ และจดั

มำตรฐำนดำ้นเทคนิครว่มกนัเก่ียวกบัคณุภำพของออ้ย 

7. แนะแนวทำงใหแ้ก่ผูผ้ลิตออ้ย น ำ้ตำลและแอลกอฮอลเ์ก่ียวกบัลู่ทำงเพื่อรกัษำระดับ

และพฒันำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของตน 
 

7.1.2  การค านวณราคาอ้อยของบราซิล 

บรำซิลมีชำวไรอ่อ้ยอิสระประมำณ 70,000 คน ผลิตออ้ยไดป้ระมำณรอ้ยละ 40 ของปรมิำณออ้ยที่

ส่งโรงงำนทั้งหมด และเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมระหว่ำงชำวไร่และโรงงำน กลุ่มชำวไร่ออ้ยดังกล่ำวได ้

จดัตัง้ระบบกำรจ่ำยค่ำออ้ย (Innovative Sugarcane Payment System) แนวใหม่ขึน้ในปี 1999 

ระบบดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ Consecana โดยองคก์รตวัแทนสมำคมผูผ้ลิตน ำ้ตำล

และเอทำนอล (UNICA) และสมำคมชำวไร่ออ้ย (ORPLANA) มีจุดประสงคใ์นเบือ้งตน้เพื่อกระจำยควำม

เสี่ยงอย่ำงเท่ำเทียมกนัระหว่ำงทัง้สองฝ่ำย ซึ่งระบบค ำนวณรำคำออ้ยของ Consecana มีหลกักำรพืน้ฐำน 

2 ประกำร ดงันี ้



  

247 

1. รำคำอ้อยที่จ่ำยให้ชำวไร่อ้อยมำจำกสัดส่วนกำรแบ่งรำยได้ของอุตสำหกรรม โดยเฉลี่ย 

ประมำณ 60% ของตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำลและเอทำนอลทัง้หมด ดงันัน้ ชำวไรอ่อ้ยจะไดร้บัค่ำ

ออ้ยประมำณ 60% ของรำยไดข้องอตุสำหกรรม 

2. โรงงำนจ่ำยเงินค่ำออ้ยเพิ่มตำมปริมำณซูโครสทั้งหมดที่สูงขึน้ โดยมูลค่ำของออ้ยขึน้อยู่กับ

ปริมำณน ้ำตำลซู โครสทั้งหมดในอ้อย (Total Recoverable Sugar หรือ ATR ในภำษำ

โปรตเุกส) ATR คือ ปรมิำณน ำ้ตำลทัง้หมดที่อยู่ในวตัถดิุบ หกัปริมำณสญูเสียในกระบวนกำร

กำรผลิต 

เงินค่ำออ้ยที่ชำวไร่ออ้ยไดร้บัขึน้กับรำคำน ำ้ตำลและเอทำนอลภำยในประเทศและส่งออก โดย

รำคำน ำ้ตำลและเอทำนอลในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ โดยมีองคก์รกลำง คือ Center for Advanced 

Studies in Applied Economics (Cepea) ซึ่งเป็นหน่วยงำนวิจัยของมหำลัยเซำเปำโล ท ำหน้ำที่ในกำร

ส ำรวจรำคำในประเทศและต่ำงประเทศ  ทัง้นี ้ชำวไร่ออ้ยมีสิทธิเขำ้ตรวจหอ้งปฏิบติักำร (Lab) ของโรงงำน

ไดต้ลอด 24 ซั่วโมง 

ระบบกำรจ่ำยเงินค่ำออ้ยของ Consecana มีกำรประเมินและเปลี่ยนขอ้ก ำหนดในทุก 5 ปี เพื่อ

พัฒนำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด และรฐัอ่ืนๆ ในบรำซิลที่ปลูกอ้อยมีกำรน ำระบบนี ้

โครงกำรนีไ้ปประยกุตใ์ชเ้ชน่กนั  

 

7.1.3  ระบบการก าหนดราคาอ้อยของ CONSECANA-SP 

1. การท าสัญญาซือ้ขายอ้อยมาตรฐาน 

ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนที่ประสงคจ์ะยอมรบัในระบบของ CONSECANA-SP จะต้องท ำสัญญำ

ผกูมดัต่อกนัเพื่อเนน้กำรดแูลและปฏิบติัต่อกนัอย่ำงเป็นธรรม จึงตอ้งท ำสญัญำในกำรซือ้ขำยออ้ยก่อนเปิด

หีบ โดยมีสำระของเนือ้หำในสญัญำซือ้ขำยออ้ยอย่ำงนอ้ย ดงันี ้

1. ตอ้งระบุชื่อ สญัชำติ ที่อยู่ของชำวไร่ โรงงำนที่จะรบัซือ้ออ้ย และอำยุสญัญำที่จะใช้

บงัคบั 

2. ปริมำณออ้ยที่ซือ้ขำย จะตอ้งระบุว่ำผูข้ำยจะขำยก่ีคัน อยู่ที่ใด ระยะเวลำในกำรส่ง

มอบ โรงงำนจะเป็นผูก้  ำหนดก่อนเปิดหีบ ปริมำณออ้ยที่ส่งมอบอำจมำกหรือน้อย

กว่ำปริมำณตำมสญัญำไดก่ี้เปอรเ์ซ็นต์  โรงงำนจะเป็นผูข้นยำ้ยออ้ยจำกในไร่ไปถึง

โรงงำน แต่ชำวไรเ่ป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรขนสง่ 
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3. กำรวดัคณุภำพออ้ย จะตอ้งเป็นไปตำมระเบียบของ CONSECANA -SP 

4. รำคำออ้ย โรงงำนจะจ่ำยค่ำออ้ยใหแ้ก่ชำวไร่เป็นเบือ้งดน้ (เป็นรำคำออ้ยประมำณ

กำร) หลงัจำกชำวไร่ส่งมอบออ้ย และจะจ่ำยค่ำออ้ยจนครบรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยตำม

ระเบียบปฏิบติัของ CONSECANA-SP และประกำศอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหลงัจำกปิดหีบไป

แลว้ และหำกรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยเบือ้งตน้ที่โรงงำนไดจ้่ำยไปแลว้ 

ชำวไรอ่อ้ยตอ้งคืนใหโ้รงงำนเท่ำกบัสว่นต่ำงโดยแบ่งสง่คืนตำมขอ้ตกลง 

5. โรงงำนจะเป็นผูห้กัเงินค่ำบ ำรุงสมำคมชำวไร่ออ้ยจำกชำวไร่ที่ส่งออ้ยเขำ้โรงงำนและ

สง่มอบ ใหส้มำคมในอตัรำที่ชำวไรไ่ดแ้จง้ใหก้บัโรงงำนไวก้่อนแลว้ 

6. ค่ำภำษีจะรวมอยู่ในรำคำของ TRS (Total Recoverable Sugar) โดยโรงงำนจะโอน

ใหเ้ป็นภำระของชำวไรอ่อ้ย (ชำวไรอ่อ้ยตอ้งเสียภำษี) 

7. กำรดดัแปลงสญัญำซือ้ขำยออ้ยมำตรฐำน จะสำมำรถดดัแปลงไดแ้ต่ตอ้งไม่ขัดกับ

ระเบียบปฏิบติัของ CONSECANA-SP 

 

2. การวัดคุณภาพอ้อย 

ออ้ยที่ชำวไร่ส่งมอบใหแ้ก่โรงงำนน ำ้ตำลและแอลกอฮอลใ์นรฐัเซำเปำโล จะไดร้บักำรวดัปริมำณ

และคุณภำพจำกตัวอย่ำงที่เก็บในขณะท ำกำรส่งมอบ โดยโรงงำนเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรวัดปริมำณและ

ประเมินคณุภำพออ้ยในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่กำรชั่งน ำ้หนักในหอ้งชั่งออ้ยจนถึงกำรวิเครำะหข์อ้มลู แต่ชำวไร่

อ้อยสำมำรถตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติงำนได้ โดยส่งเจ้ำหน้ำที่ของสมำคมชำวไร่มำดูกำร

ปฏิบติังำนในทุกขัน้ตอน หรือน ำตวัอย่ำงออ้ย และ/หรือ น ำ้ออ้ยไปวิเครำะหเ์ปรียบเทียบผลได ้และหำกพบ

ควำมผิดปกติของกระบวนกำรวดัคณุภำพออ้ย ก็สำมำรถแจง้ใหโ้รงงำนแก้ไขโดยทนัที และถำ้หำกโรงงำน

ไม่แก้ไขใหแ้จง้ CONSECANA-SP ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรระบุถึงขอ้เท็จจริงที่พบ ขนำดของปัญหำ 

และผลกำรวิเครำะหท์ี่เก่ียวกบัเรื่องนัน้ 

1) กำรเก็บตวัอย่ำงออ้ย 

โรงงำนจะเป็นผูไ้ปรบัออ้ยจำกในไร ่โดยใชร้ถบรรทุกที่ถูกดดัแปลงใหใ้ชก้บัเครื่องมือเก็บ 

ตวัอย่ำงออ้ยในแนวเฉียง แนวนอน โดยรถบรรทุก 1 คนั จะถูกเก็บตัวอย่ำงขัน้ต ่ำ 3 ตัวอย่ำง โดยวิธี Core 

Sampling โดยมีน ำ้หนกัไม่นอ้ยกว่ำ 10 กิโลกรมั และจ ำนวนตวัอย่ำงที่เก็บจำกเกษตรกรกลุ่มเดียวกนั หรือ

รำย เดียวกนัต่อวนัจะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัจ ำนวนเที่ยวที่ส่งต่อวนั กล่ำวคือ หำกนอ้ยกว่ำ 6 เที่ยวจะเก็บ
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ตวัอย่ำงจำกรถบรรทุกทัง้หมด หำกส่ง 6-10 เที่ยวต่อวนัใหเ้ก็บตวัอย่ำง 6 เที่ยว จ ำนวนที่ส่ง 86-100 เที่ยว

ต่อวนัใหเ้ก็บ ตวัอย่ำง 23 เที่ยว เป็นตน้ 

ตวัอย่ำงที่เก็บไดท้ัง้หมดตอ้งน ำไปคลกุลงในถงัและตีย่อยดว้ยเครื่องมือตีออ้ยที่สำมำรถ

รกัษำคุณลกัษณะของออ้ยตวัอย่ำงไดเ้หมือนเดิมทุกประกำร ออ้ยที่ย่อยแล้วตอ้งเป็นชิน้เล็กและคลุกเป็น

เนือ้เดียวกนั และถกูควบคมุโดยค่ำ IP (Preparation Index) 

2) กำรบีบน ำ้ออ้ย (Press Juice) 

ใหน้ ำออ้ยที่ตีย่อยแลว้คลกุเป็นเนือ้เดียวกนัจ ำนวน 1.5-2 กิโลกรมั น ำไปหอ้งปฏิบติักำร 

(Lab) และหยิบออกมำจ ำนวน 500 กรมั น ำไปบีบเอำน ำ้ออ้ยดว้ยเครื่องกดไฮดรอลิคที่มีแรงกดควำมดนัที่ 

24.5 MPa และแรงอดั 250 kg/cm2 ในเวลำ 1 นำที 

3) กำรวิเครำะหน์ ำ้ออ้ย 

น ำน ำ้ออ้ยที่บีบไดแ้ลว้ไปหำค่ำบริกซ ์(Bx) โดยอ่ำนค่ำจำกเครื่อง Refractometer ค่ำ 

โพลอ่ำนจำกเครื่อง Saccharometer และค ำนวณควำมบรสิทุธิ์ (Purity) ของน ำ้ออ้ย โรงงำนบำงแห่งใช้

เครื่อง NIR ที่ใชแ้สง near infrared  อ่ำนค่ำ บรกิซแ์ละค่ำโพล แทน Refractometer และเครื่อง 

Saccharometer  

กำรค ำนวณ 

• Purity: Pty (ควำมบรสิทุธิข์องน ำ้ออ้ย) โรงงำนอำจปฏิเสธกำรรบัออ้ยหำก 

น ำ้ออ้ยมี ควำมบรสิทุธิ์ต  ่ำกว่ำ 75% 

• Fiber % Cane: F (ค่ำเสน้ใยในออ้ย) 

• Reducing Sugar % Cane: ARC (รอ้ยละของน ำ้ตำลฟรุกโตส และกลโูคสที่มี

อยู่ในน ำ้ออ้ย) 

• Total Recovery Sugar (TRS) น ำ้ตำลทัง้หมดที่อยู่ในน ำออ้ยไดแ้ก่ซูโคส ฟรุก

โตส และกลโูคส โดยที่กำรผลิตน ำ้ตำลและเอทำนอลเป็นกระบวนกำร

ต่อเนื่องกนั Overall Recovery ของโรงงำน จึงรวม Fermentation Yield 

Molasses และน ำ้ออ้ย ดงันัน้ จึงตอ้งค ำนวณ Recoverable Sugar ในรูป Total 

Reducing Sugars และเงื่อนไข 

• Loss From Milling To Syrup (ค่ำสญูเสียจำกโรงงำนถึงน ำ้เชื่อม = 

ขบวนกำรผลิต) = 12% of the Pol%Cane  
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• Fermentation of Yield (ประสิทธิภำพในกำรหมกั) = 85.5% 

• Distillation (ประสิทธิภำพในกำรกลั่น) = 99% 

 

3. การค านวณราคาอ้อย 

หลกักำรค ำนวณรำคำออ้ยต่อตนัอยู่บนพืน้ฐำน ดงันี ้

1) คณุภำพออ้ย ซึ่งประเมินจำกควำมเขม้ขน้ของน ำ้ตำลที่สกดัได ้(Total Recovery 

Sugar, ATR/TRS) 

2) รำคำน ำ้ตำลและแอลกอฮอลท์ี่ใชค้  ำนวณก ำหนดเป็นรำคำ ณ โรงงำน หรือ รำคำ ณ 

โรงกลั่น โดยอำ้งอิงจำกรำคำที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศ และสง่ออกนอกประเทศ 

โดยมหำวิทยำลยั SAO PAULO เป็นผูส้ืบรำคำ 

3) สดัสว่นตน้ทนุเฉลี่ยกำรผลิตออ้ยต่อตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำลและหรือแอลกอฮอล ์

(สดัสว่นของวตัถดิุบในผลิตภณัฑ ์= PMP) 

ผลิตภณัฑ ์PMP (%) 

• น ำ้ตำลทรำย – จ ำหน่ำยภำยในประเทศ = 55.8 

• น ำ้ตำลทรำย - จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ = 55.8 

• น ำ้ตำลทรำยดิบคณุภำพสงู- จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ = 56.6 

• Anhydrous Alcohol = 61.0 

• Hydrated Alcohol = 61.4 

4) อตัรำกำรแปลงค่ำน ำ้ตำลและเอทำนอลเป็น TRS 

• น ำ้ตำล = 0.997/0.95 = 1.0495 กิโลกรมั TRS 

• น ำ้ตำลคณุภำพสงู = 1.0453 กิโลกรมั TRS 

• Anhydrous Alcohol = 1/0.5504 = 1.8169 กิโลกรมั TRS 

• Hydrated Alcohol = 1/0.5744 = 1.7409 กิโลกรมั TRS 
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4. การประกาศก าหนดราคาอ้อยและการจ่ายเงินค่าอ้อย 

ในแต่ละฤดูกำรผลิต สภำฯ CONSECANA-S โดยคณะกรรมกำรบริหำรลงนำมโดยประธำน และ

รองประธำนๆ จะออกประกำศเก่ียวกับกำรก ำหนดรำคำออ้ยและกำรจ่ำยค่ำออ้ยประมำณ 20-22 ฉบับ 

ตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวิในระเบียบของสภำฯ (CONSECANA-SP) สรุปไดด้งันี ้ 

1) เริ่มตน้ฤดหูีบ 

• ประกำศเบื ้องต้น (ฉบับที่  1) เก่ียวกับค่ำ PMP, ค่ำ K และประมำณกำร

ปริมำณผลผลิต เก่ียวกบั Mix of Products ประจ ำปีกำรผลิตนัน้ๆ และเมื่อ

ลิน้สดุฤดกูำรหีบจะมีประกำศตำมที่เป็นจรงิ เพื่อใชค้  ำนวณรำคำออ้ยจรงิ 

• ประกำศกรำฟกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ ของโรงงำน

อตุสำหกรรม (Commercialization) 

• ประกำศรำคำ 1 กิโลกรมั TRS และรำคำผลิตภัณฑ์ที่จ  ำหน่ำยได้ภำยใน

และนอกประเทศ ประจ ำเดือนเพื่อจ่ำยค่ำออ้ยของแต่ละเดือนตลอดฤดกูำร

ผลิต 

2) ระหว่ำงฤดหูีบ มีประกำศ ดงันี ้

• รำคำของผลิตภณัฑ ์

• รำคำ 1 กิโลกรมั TRS ของแต่ละผลิตภัณฑ์และปรบัปรุงรำคำ TRS ของ

เดือนที่ผ่ำนมำรำคำ TRS รำยเดือนและสะสม 

3) เมื่อลิน้สดุฤดกูำรผลิต  

• จะมีประกำศข้อมูลปริมำณอ้อยเข้ำหีบจริงทั้งหมด ค่ำ Pol % Cane, ค่ำ 

Purity, ค่ำ Fiber, ค่ำ ARC, ค่ำ K และ ค่ำ TRS  
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7.2 สรุปผลการศึกษาระบบอ้อยและน ้าตาลของบราซิลโดย บริษัทเครือ AB Sugar 

 บริษัท  AB Sugar281 ได้ท ำกำรศึกษำกำรผลิต กำรจ ำหน่ำยและนโยบำยที่ เก่ียวข้องกับ

อตุสำหกรรมออ้ยทั่วโลก และไดอ้อกรำยงำน “An Introduction to the Global Sugar Markets 2019” ซึ่ง

ในกำรศึกษำดงักล่ำวไดม้ีกำรระบุมำตรกำรภำครฐัที่บรำซิลใชใ้นกำรสนบัสนุนอุตสำหกรรมน ำ้ตำลและเอ

ทำนอลของตน  

บรำซิลใชอ้อ้ยในกำรผลิตน ำ้ตำลประมำณรอ้ยละ 41-48 ขณะที่ออ้ยที่เหลือจะถูกใชใ้นกำรผลิตเอ

ทำนอล โรงงำนน ำ้ตำลของบรำซิลรอ้ยละ 94 จะผลิตทัง้น ำ้ตำลและเอทำนอล ดงันัน้ กำรสนับสนุนสินคำ้

ชนิดใดชนิดหนึ่งจะส่งผลต่อสินคำ้อีกชนิด ซึ่งที่ผ่ำนมำรฐับำลบรำซิลไดม้ีกำรออกมำตรกำรที่ส  ำคัญ โดย

มุ่งเนน้ไปที่กำรสนบัสนนุเอทำนอล ดงันี ้

1) โครงกำร Proalcool ปี 1975 

• เพื่อรบัมือกำรเกิด Oil Price Crisis โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริม

กำรผลิตเอทำนอลและลดกำรน ำเขำ้น ำ้มนัจำกต่ำงประเทศ 

• มีกำรใหเ้งินสนบัสนุนอตุสำหกรรมกำรผลิตยำนยนตท์ี่ใชเ้อทำนอล กำรให้

สิทธิทำงภำษีแก่ยำนยนต์ที่ใช้เอทำนอล กำรตั้งรำคำเอทำนอลเพื่อให้

สำมำรถแข่งขันกับรำคำน ำ้มันได้ กำรตั้งภำษีกำรน ำเข้ำน ้ำมันและกำร

สนบัสนนุกิจกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล 

2) กำรบงัคบัผสมเอทำนอลในน ำ้มนั 

• บรำซิลมีกำรตัง้ระดบัสดัสว่นของเอทำนอลขัน้ต ่ำในน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

• ในช่วง 25 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรก ำหนดขัน้ต ่ำที่รอ้ยละ 20-25 (หำ้มใช ้E0 และ

ก ำหนดสดัสว่นเอทำนอลขัน้ต ่ำไวท้ี่ E20-E25 แลว้แต่ปี) 

3) นโยบำยกำรตัง้รำคำเชือ้เพลิง 

• รัฐบำลได้ให้อ ำนำจรัฐวิสำหกิจอย่ำง Petrobras ในกำรตั้งรำคำน ้ำมัน

เชือ้เพลิงผสมเอทำนอล เพื่อใหเ้อทำนอลสำมำรถแข่งขนัได ้

4) นโยบำยภำษี 

 
281 บรษิัทผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลและผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งระหวำ่งประเทศ โดยมีโรงงำน 24 แห่ง อยู่ใน 10 ประเทศทั่ว

โลก 
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• ตั้ ง แ ต่ ปี  2004 รัฐ บ ำล ก ำห น ด  IPI (Tax on Industrialised Product)  

ยำนยนตท์ี่ใช ้Flex-fuel (ยำนยนตท์ี่สำมำรถเติมเชือ้เพลิงที่ผสมเอทำนอล

ในสัดส่วนใดก็ได้) ที่รอ้ยละ 18 แต่ก ำหนด IPI ยำนยนต์ที่ใชน้ ้ำมันอย่ำง

เดียวที่รอ้ยละ 25 

• ทอ้งถิ่นมีอ ำนำจในกำรเก็บภำษีจำกกำรขำยเชือ้เพลิง เรียกว่ำ ICMS (Tax 

for circulation of Goods and Services) โดยก ำหนดอัตรำภำษีจำกเอทำ

นอลรอ้ยละ 18 และเก็บภำษีจำกน ำ้มนัรอ้ยละ 26 

5) กำรก ำหนดอตัรำภำษียำนยนตท์ี่ใช ้Flex-fuel ใหต้ ่ำกว่ำยำนยนตท์ี่ใชน้ ำ้มนั 

6) หำ้มกำรซือ้ขำยยำนยนตดี์เซล 

7) กำรใหทุ้นในกำรส่งเสริมกำรสรำ้งที่จัดเก็บเอทำนอล โดย The National Bank for 

Social and Economic Development (BNDES) ใน ปี  2014-15 เป็นวงเงินกว่ำ 

480 ลำ้นยโูร 

8) โครงกำร RenovaBio ในปี ค.ศ. 2017 

• ตัง้เป้ำหมำยใหป้ระเทศใช ้Biofuels รอ้ยละ 18 ของเชือ้เพลิงรวม ภำยในปี 

ค.ศ. 2030 ผ่ำนกำรสรำ้งระบบ Emission Trading ซึ่งนโยบำยตัง้เป้ำหมำย

ใหเ้กิดกำรสรำ้งโรงงำนเอทำนอลในบรำซิลเพิ่มขึน้อย่ำงนอ้ย 25 โรงงำน 

9) กำรใหเ้งินช่วยเหลือแก่ชำวไร่ในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตที่มี Productivity 

ต ่ำ โดยจะใหก้ำรช่วยเหลือในกรณีกำรเกิดภำวะผลผลิตลม้เหลวหรือตลำดลม้เหลว 

เช่นในปี ค.ศ. 2011 มีกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือชำวไร่ที่ประสบภัยแล้งในภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 250 ลำ้น ดอลลำร ์สรอ.  

10) โครงกำร PAISS Agricola 

• ในปี  ค.ศ. 2014-18 UNICA ได้ออกโครงกำรที่ ได้รับ เงินจำก BNDES 

จ ำนวน 350 ลำ้น ยูโร เพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสำยพันธุ์ เครื่องจักรและ

กำรใชเ้อทำนอล 

11) นอกจำกนี ้ยงัมีกำรจ่ำยเงินสง่เสรมิอื่นๆ ที่สง่ผลต่อภำคกำรผลิตออ้ย เช่น  

• โครงกำรปรบัโครงสรำ้งหนีใ้นปี ค.ศ. 2015 ซึ่งมีโรงงำนน ำ้ตำลในบรำซิลที่

ประสบปัญหำกำรเป็นหนีใ้นระดบัที่สงูเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวนมำก 

• ในปี ค.ศ. 2014 บรำซิลมีกำรสนับสนุนกำรวิจัยภำคเกษตรจำก BNDES 

เป็นจ ำนวนเงินกว่ำ 450 ลำ้นยโูร 
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7.3 ข้อสรุปและข้อสังเกตทีส่ าคัญต่อระบบอ้อยและน ้าตาลของบราซิล 

จำกผลกำรศึกษำในขอ้ก่อนหน้ำใหข้อ้สรุปที่สอดคลอ้งกัน คือ ระบบออ้ยและน ำ้ตำลของบรำซิลใช้

ระบบแบ่งปันผลประโยชนล์กัษณะเดียวกนักบัของไทย แมจ้ะมีรำยละเอียดกำรบรหิำรจดักำรที่แตกต่ำงกนั

บำ้ง แต่โดยหลกัคือมีกำรใชอ้งคก์รกลำงในกำรบริหำรจัดกำรระบบแบ่งปันผลประโยชนใ์หเ้กิดควำมเป็น

ธรรมแก่ทัง้ฝ่ำยเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน  

โดยกรณีของบรำซิลใชก้ำรบริหำรผ่ำนองคก์รกลำง คือ Consecana ซึ่งเป็นองคก์รที่รวมตัวแทนจำก

สมำคมผูผ้ลิตน ำ้ตำลและเอทำนอล (UNICA) และสมำคมชำวไร่ออ้ย (ORPLANA) มีหนำ้ที่เป็นหน่วยงำน

กลำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนของสญัญำซือ้ขำย มำตรฐำนกำรวดัคณุภำพออ้ย และกำรค ำนวณรำคำออ้ย

ขัน้ตน้และขัน้สดุทำ้ย 

ทัง้นี ้เป็นที่น่ำสงัเกตว่ำองคก์รกลำงอย่ำง Consecana จะไม่ไดม้ีสมำชิกที่มำจำกองคก์รของรฐั ซึ่งเป็น

จุดที่ แตกต่ำงจำกไทย ที่ องค์กรลักษณะเดียวกัน คือคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยและ

คณะกรรมกำรอ่ืนๆ ตำมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย จะมีผูแ้ทนจำกองคก์รของรฐัด ำรงต ำแหน่ง

ส ำคญัหลำยต ำแหน่ง รวมทัง้องคก์รที่ท ำหนำ้ที่ด  ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและ

น ำ้ตำลทรำย ส ำนักบริหำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ก็เป็นองคก์รภำครฐั จึงท ำใหก้ำรด ำเนินกำรในกิจกรรม

ต่ำงๆ ในระบบแบ่งปันผลประโยชนข์องไทยแทบจะไม่สำมำรถอำ้งไดว้่ำปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยรฐั 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่องคก์รกลำงอย่ำง Consecana จะไม่ไดม้ีสมำชิกที่มำจำกองคก์รของรฐั ก็ไม่ได้

หมำยควำมว่ำรัฐบำลบรำซิลจะไม่ด ำเนินกำรแทรกแซงตลำดอ้อยและน ้ำตำลของตนได้ อ้ำงอิงจำก

กำรศึกษำของ Rezende and Richardson (2015)282 พบว่ำที่ผ่ำนมำบรำซิลมีกำรแทรกแซงรำคำตลำด

ออ้ยและน ำ้ตำลของตนหลำยครัง้ เช่น ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ที่รำคำน ำ้ตำล รำคำเอทำนอลและ

รำคำน ำ้มนัตกต ่ำ บรำซิลก็ก ำหนดบงัคบัเพิ่มระดบักำรผสมเอทำนอลในเชือ้เพลิงขึน้เป็นรอ้ยละ 25  และมี

กำรก ำหนดรำคำน ำ้มันภำยในประเทศใหอ้ยู่ในระดับที่สูงเพื่อท ำใหร้ำคำเชือ้เพลิงผสมเอทำนอลสำมำรถ

แข่งขนักบัรำคำน ำ้มนัได ้

 

 
 

282  Rezende, M. L., & Richardson, J. W. (2015). Economic feasibility of sugar and ethanol production in Brazil 
under alternative future prices outlook. Agricultural Systems, 138(September), 77–87. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2015.05.004 
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บทที ่8 
ข้อเสนอในการรับมอืกรณีพพิาทกับบราซิล และแนวทางการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO และ

รักษาผลประโยชนข์องเกษตรกร 

ในบทนี ้ คณะผูว้ิจยัจะน ำเสนอแนวทำงและจดุยืนที่ไทยควรใชใ้นกำรรบัมือกรณีพิพำทกบับรำซิล 
ซึ่งแมว้่ำที่ผ่ำนมำสถำนกำรณอ์ำจดเูหมือนจะคลี่คลำยไปบำ้ง แต่ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจบุนัก็ดเูหมือนว่ำ
บรำซิลก็จะยงัรอดคูวำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรของไทยอยู่ (รวมทัง้ผลกำรด ำเนินกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยฯ 
ของไทย283) ทัง้นี ้ สถำนะที่เป็นทำงกำรของกำรฟ้องคดีนีย้งัอยู่ในขัน้ตอนกำรปรกึษำหำรือ (Consultation) 
เหมือนเดิม284 ซึ่งท ำใหบ้รำซิลสำมำรถหนักลบัมำด ำเนินกำรฟ้องไทยต่อคณะคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้
พิพำท (Dispute Settlement Panel หรือเรียกสัน้ๆ ว่ำ Panel) ไดท้กุเมื่อ285 (เพรำะไดผ้่ำนเงื่อนไขเวลำ 2 
เดือนที่ WTO ก ำหนดไวใ้หเ้ป็นช่วงปรกึษำหำรือมำ 6 ปีแลว้) หรืออำจเป็นไปไดว้่ำเมื่อ พ.ร.บ. ฉบบัใหม่
ออกมำแลว้ บรำซิลก็อำจหนัมำกดดนัใหไ้ทยปรบัเปลี่ยนมำตรกำรที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั (ซึ่งบำงมำตรกำรที่ใช้
ในปัจจบุนัยงัอำ้ง/ใชอ้  ำนำจตำม พ.ร.บ. ฉบบัเดิมอยู่) 

แต่ไม่ว่ำในที่สดุแลว้ ปัญหำกรณีพิพำทกบับรำซิลใน WTO ครัง้นีจ้ะยติุไดด้ว้ยกำรแก ้พ.ร.บ. ออ้ยฯ
หรือดว้ยกำรเจรจำต่อ หรือดว้ยวิธีอ่ืนใดก็ตำม (หรือแมก้ระทั่งในกรณีที่บรำซิลอำจหนักลบัมำด ำเนินกำร
ฟ้องไทยเต็มรูป) แต่กำรที่อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยจะเติบโตไปไดอ้ย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
นั้น ก็ควรต้องหำวิธีจัดระบบ/ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทยให้
สอดคล้องกับกฎกติกาของ WTO (เพื่อรบัมือหรือหลีกเลี่ยงกำรถูกฟ้องในอนำคต ไม่ว่ำจะโดยบรำซิล
หรือโดยคู่แข่งรำยอ่ืนอำจจะรว่มฟ้องดวัย) และเป็นการท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรดว้ย 
(ไม่ใช่ออกมำตรกำรที่มีเป้ำหมำยเพียงเพื่อใหบ้รำซิลถอนฟ้องโดยไม่ไดค้  ำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรมำก
พอ ซึ่งถ้ำท ำเช่นนั้น แล้วเกษตรกรละทิง้กำรปลูกอ้อยไปท ำอย่ำงอ่ืน ก็อำจจะกลำยมำเป็นปัญหำของ

 
283 ซึ่งบรำซิลเคยแจง้ว่ำจะขอดผูลกำรปรบัเปล่ียนระบบและกำรแกไ้ขหรือยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ ของไทยก่อน 
284 โดยเว็บของ WTO ในปัจจบุนั (สืบคน้เมื่อ 27 กพ. 2565) ระบวุ่ำ “Complainant requests consultations with 

respondent, no dispute panel established and no withdrawal or mutually agreed solution notified.” และระบุ
ว่ำไม่ไดร้บัเอกสำรใดๆ ในเรื่องนีเ้พิ่มเติมหลงัจำกวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 (ดรููปท่ี 1.1)   
ที่มำ: The World Trade Organization, “WTO Dispute Settlement DS507: Thailand — Subsidies Concerning 
Sugar.” https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm (สืบคน้เมื่อ 27 กพ. 2565) 

285 ซึ่งในกรณีนัน้ ก็อำจมีประเทศผูส่้งออกอื่นจะมำขอรว่มฟ้องดว้ย 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds507_e.htm
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อุตสำหกรรมนีใ้นระยะยำวอยู่ดี รวมทัง้อำจกลำยเป็นปัญหำใหญ่ของโรงงำนน ำ้ตำลหลำยโรงที่ไดข้ยำย
กำรผลิตกนัอย่ำงมำกในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำดว้ย  

อย่ำงไรก็ตำม ในระยะสัน้มีปัจจยัภำยนอกอย่ำงนอ้ยสองประกำรที่อำจส่งผลท ำใหบ้รำซิลยงัไม่มี
แรงจูงใจที่จะฟ้องไทยในขณะนี ้ โดยปัจจัยที่น่ำจะส ำคัญที่สุดน่ำจะเป็นเพรำะมีโอกำสมำกที่กำรฟ้องจะ
น ำไปสู่กำรต่อสูค้ดีที่ยืดเยือ้และอำจน ำไปสู่จุดอับ โดยไม่สำมำรถปิดคดีใน 1-2 ปีได ้เนื่องจำกในปัจจุบนั 
WTO ไม่มีองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ที่สำมำรถท ำหน้ำที่ ได้ หลังจำกที่สหรัฐอเมริกำสำมำรถ
ขดัขวำงกำรตัง้ผูพ้ิพำกษำส ำหรบัองคก์รนีม้ำเป็นเวลำหลำยปี286 กำรที่ไม่มีองคก์รอทุธรณก์็มีผลท ำใหคู้่คดี
อำจใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรที่จะยงัไม่ปฏิบติัตำมค ำชีข้ำดของคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) โดยอำ้ง
ว่ำคดียังไม่ถึงที่สดุและจะขอรออุทธรณต์ำมสิทธิ์ก่อน  ซึ่งอำจท ำใหก้ำรฟ้องไม่ไดผ้ลท่ีคุม้กับกำรลงทุนลง
แรง และคงท ำใหไ้ทยสำมำรถยือ้เวลำในด ำเนินกำรแกก้ฎหมำยและปรบัระบบออกไปไดบ้ำ้ง 

ส ำหรบัสำเหตุประกำรที่สอง ที่คงไม่ไดเ้ป็นประเด็นที่ส  ำคัญเท่ำประกำรแรก ก็คือบรำซิลเองก็มี
ปัญหำกับกำรอุดหนุนกำรส่งออกของอินเดียซึ่งเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่กว่ำไทย และน่ำจะส่งผลกระทบต่อ
ตลำดน ำ้ตำลโลกมำกกว่ำมำตรกำรที่ไทยใช ้และอินเดียก็ไดแ้สดงท่ำทีไม่สนใจเจรจำกบับรำซิล จนบรำซิล
ได้ด ำเนินกำรฟ้องอินเดียและ Panel ได้มีค ำตัดสินออกมำแลว้ (ดูหัวขอ้ 8.1.5 ขำ้งล่ำง) ซึ่งในระยะแรก
บรำซิลอำจพยำยำมดึงไทยไปเป็นแนวร่วมฟ้องอินเดียดว้ย  แต่ ณ ขณะนี ้เหตุผลนีก้็คงไม่น่ำเป็นประเด็น
ส ำคญัหรือมีน ำ้หนกัมำกพอที่จะท ำใหบ้รำซิลจะเลิกฟ้องหรือกดดนัไทย  

หลงัจำกที่ส่วนแรกของบทนีจ้ะน ำเสนอแนวทำงและจุดยืนที่ไทยควรใชใ้นกำรเจรจำหรือสูค้ดีใน
กรณีที่บรำซิลหนัมำกดดนัไทยต่อหรือฟ้องไทยแลว้  ส่วนที่สองจะเสนอแนวทำงและหลกักำรที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรปรบัระบบและโครงสรำ้งในระยะยำวที่จะท ำใหร้ะบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำยของไทยมี
ควำมสอดคลอ้งกบักฎกติกำของ WTO และอยู่รอดไดใ้นระยะยำวดว้ย  

 

 

  

 
286 “How Trump May Finally Kill the WTO,” 

https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-
body-world-trade-organization/ 

https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/


  

257 

8.1 ข้อเสนอในการรับมือกรณีพิพาทกับบราซิล 

จำกบทที่ 1 ซึ่งบรรยำยสถำนกำรณ ์ปัญหำ และประเด็นกำรฟ้องรอ้ง บทที่ 2 ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์
ถึงกฎกติกำที่เก่ียวขอ้งของ WTO และบทที่ 5 ซึ่งเป็นกำรวิเครำะหร์ะบบที่ไทยใชอ้ยู่ในปัจจุบนั คณะผูว้ิจัย
ไดน้ ำมำประมวลเป็นแนวทำงในกำรในกำรรบัมือกรณีพิพำทกบับรำซิลในช่วงต่อไป  โดยเสนอแนวทำงและ
กรอบใหญ่ในกำรเจรจำ (หรือสูค้ดี--ถำ้จ ำเป็น) ดงัต่อไปนีคื้อ  

8.1.1 ตระหนักถึงข้อจ ากัดของการเจรจาแบบตั้งรับและหลีกเล่ียงการเจรจาแบบดังกล่าว 

ที่ผ่ำนมำรฐับำลไทยไดต้ัง้ทีมเจรจำของไทย ซึ่งมีผูแ้ทนกระทรวงอตุสำหกรรม/ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย กระทรวงอตุสำหกรรม ผูอ้  ำนวยกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และ
อธิบดีกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์ รวมทัง้ผูแ้ทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็น
ก ำลงัส ำคญัไปเจรจำกบับรำซิล และไดว้่ำจำ้งทีมทนำยจำก ACWL ซึ่งเคยมีประสบกำรณใ์นกำรฟ้อง
สหภำพยโุรปในคดีที่คลำ้ยกนั  แต่ถำ้พิจำรณำจำกกระบวนกำรเจรจำหำรือที่ผ่ำนมำ อำจกลำ่วไดว้่ำฝ่ำย
ไทยเขำ้สูก่ำรเจรจำแบบตัง้รบั (passive /reactive) โดยมีแนวโนม้ที่จะรบัและท ำตำมเงื่อนไขทัง้หมดของ
ฝ่ำยบรำซิล เพื่อใหก้รณีพิพำทนีจ้บที่กำรเจรจำหำรือ ไม่ใหไ้ปถึงกระบวนกำรฟ้องรอ้ง  ซึ่งแมว้่ำในบำงครัง้ 
กำรตัง้เป้ำหมำยดงักลำ่วอำจจะเป็นยทุธวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง (เพรำะถำ้ไปถึงขัน้กำรฟ้องรอ้ง ก็มีโอกำสไม่นอ้ยที่
ไทยจะแพค้ดี) แต่ก็ยงัมีแนวทำงอื่นในกำรเจรจำ/สูค้ดีที่อำจจะดีกว่ำนี ้ เช่น การน าเสนอแนวทางการปฏิรูป
ระบบของไทยใหส้อดคลอ้งกบักฎกติกาของ WTO โดยยกเลกิมาตรการสว่นทีม่ีลกัษณะของการอดุหนนุ
การสง่ออก ก็น่ำจะเป็นขอ้เสนอที่ประเทศคู่เจรจำ (และ/หรือคณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท) ยอมรบัได ้
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งลม้ระบบเดิมของเรำ—ซึ่งเป็นระบบที่มีขอ้ดีในดำ้นกำรรกัษำเสถียรภำพ—ตำมค ำ
เรียกรอ้งของบรำซิลโดยไม่จ ำเป็น เพรำะในควำมเป็นจริงแลว้ ถึงแมจ้ะตดักำรอดุหนนุออกไป ระบบของ
ไทยที่มีภำครฐัเป็นตวักลำง ก็มีประโยชนม์ำกในกำรประสำน (coordinate) ฝ่ำยต่ำงๆ ใหม้ำแกปั้ญหำ
ต่ำงๆ ไดด้ว้ยกำรเจรจำ และถึงแมไ้ม่มีกำรอดุหนนุจำกรฐั ก็ยงัเป็นระบบที่มีศกัยภำพในดำ้นกำรช่วยรกัษำ
เสถียรภำพไดใ้นระดบัหน่ึง  

และในควำมเป็นจริงนัน้ กำรไปเจรจำโดยมีขอ้เสนอที่สมเหตสุมผลพอก็มกัจะท ำใหคู้่เจรจำยอมตก
ลงดว้ย เพรำะเขำก็ทรำบดีว่ำต่อให้ฟ้องแลว้ชนะ คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำทก็คงจะพิจำรณำและ
ตดัสินตำมขอ้เสนอที่ฟังดสูมเหตสุมผลอยู่ดี ซึ่งจะท ำใหก้ำรฟ้องรอ้งจะไม่เกิดประโยชนก์บัประเทศเขำมำก
นัก ในทำงกลับกัน กำรไปเจรจำแบบตั้งรบัที่ไม่มีขอ้เสนอที่สมเหตุสมผลของตัวเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่
เจรจำที่ศึกษำและเตรียมตัวมำดีกว่ำ กดดันใหต้อ้งปรบัเปลี่ยนมำกกว่ำที่จ  ำเป็น จนอำจก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยที่รุนแรงต่อเกษตรกรและอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งได ้ 
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ในปัจจบุนั ถึงแมจ้ะยงัมีควำมเป็นไปไดว้่ำกรณีพิพำทนีอ้ำจจบลงไดใ้นขัน้ตอนกำรหำรือ เพรำะที่
ผ่ำนมำ ฝ่ำยไทยใหค้ ำมั่นสญัญำว่ำจะปรบัระบบตำมที่ทำงบรำซิลเรียกรอ้ง แต่โอกำสดงักลำ่วก็อำจจะ
ไม่ไดส้งูมำกเท่ำที่รฐับำลไทยและทีมเจรจำคำดหวงัเอำไว ้ ทัง้นี ้ในช่วงที่ผ่ำนมำ บราซิลเองได้แจ้งให้ไทย
ทราบว่าจะชะลอการขอตัง้ Panel โดยจะรอดูมาตรการและ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ของเราก่อน ซึ่งไม่ได้
หมำยควำมว่ำบรำซิลก ำลงัจะถอนฟ้องไทย และในความเป็นจริงน้ัน ก็ยังไม่มข้ีอบ่งชีใ้ดๆ ว่าความ

เส่ียงในการถูกฟ้องของเราหมดไปหรือลดลงมากแต่อย่างใด  เพรำะในปัจจุบนันัน้ สิ่งที่ไทยท ำก็แทบ
ไม่ไดต่้ำงไปจำกเดิมเลย เพียงแต่มีกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศในรำคำที่ต  ่ำลงเล็กนอ้ย (1.75 บำท/กก.) 
แต่ก็ยงัเป็นรำคำที่สงูกว่ำรำคำสง่ออกอย่ำงมีนยัส ำคญั  และเปลี่ยนจำกกำรใชก้ลไกของรฐับำลโดยตรง คือ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) มำใชก้องทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (โดยไม่ไดร้บักำรสนบัสนนุ
ดำ้นกำรเงินจำกรฐับำล) แทน  ส ำหรบัมำตรกำรต่ำงๆ ถึงแมจ้ะมีกำรออกมำตรำ 44 มำเพื่อใหส้ำมำรถ
น ำมำใชใ้หท้นัปีกำรผลิต 2560/61 แต่กย็งัเป็นเพียงวิธีที่ท ำใหเ้ดินไปขำ้งหนำ้ไดท้นัที โดยในรำ่ง พ.ร.บ. 
ฉบบัใหม่ ก็ยงัไม่มีกำรปรบัเปลี่ยนระบบใหม่ใหเ้ปลี่ยนไปจำกเดิมอย่ำงชดัเจน  อีกทัง้ยงัมีขอ้กงัขำเรื่อง
ควำมยั่งยืนของแนวทำงและมำตรกำรที่น ำมำใชใ้นปัจจุบนั ว่ำเป็นแนวทำงและมำตรกำรที่ไดพ้ิจำรณำ/
ค ำนึงถึงผลประโยชนข์องเกษตรกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแลว้หรือไม่ ซึ่งกำรปรบัระบบที่ผ่ำนมำ—ที่
ขำดกระบวนกำรกำรมีสว่นร่วมของเกษตรกร--ก็ท ำใหม้ีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่จบลงไดง้่ำยๆ ในแบบที่ไดไ้ป
รบัปำกบรำซิลไว้287 และยงัมีขอ้กงัขำว่ำรฐับำลไทยจะสำมำรถใหห้ลกัประกนัที่น่ำเชื่อถือ (credible) กบั
ทำงบรำซิลไดห้รือไม่ว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรในแนวทำงที่บรำซิลตอ้งกำร และผกูพนัไปถึงอนำคตดว้ย ซึ่งใน
สว่นนีบ้รำซิลน่ำจะตระหนกัดี จึงไดแ้จง้มำว่ำจะขอรอด ูพ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่ของไทยก่อน  ในขณะนีจ้ึง
ยงัมีโอกำสไม่นอ้ยที่ถำ้บรำซิลไม่ไดร้บัขอ้เสนอและหลกัประกนัที่เป็นที่พอใจว่ำไทยจะด ำเนินกำรตำมที่ทีม
เจร จำไดร้บัปำกบรำซิลไวว้่ำจะปรบัระบบทัง้หมด บรำซิลก็อำจจะเดินหนำ้ไปสู่ขัน้ตอนกำรฟ้องรอ้งต่อไป 
ซึ่งบรำซิลสำมำรถด ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อไดท้นัทีที่ตอ้งกำร เนื่องจำกในขณะนีก้ำรเจรจำไดผ้่ำนช่วงที่ WTO 
ก ำหนดใหเ้ขำ้กระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรหำรือ (Consultation) เป็นเวลำ 60 วนั มำถึง 6 ปีแลว้  

ดงันัน้ ถำ้รฐับำลไทยไม่ตอ้งกำรตกเป็นฝ่ำยเสียเปรียบจำกตัง้รบัไปตลอด ก็ควรตอ้งเตรียมรบัมือ
กบับรำซิลทัง้ในกรณีที่บรำซิลไม่พอใจและหนักลบัมำฟ้องหรือกดดนัต่อ  ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ฝ่ายไทยควรมี
ข้อเสนอการปรับระบบทีส่อดคล้องกับหลักการของ WTO เตรียมเอาไว้ในแบบที่สามารถน ามาใช้
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมตอบสนองกับค าฟ้อง/ข้อเรียกร้องของบราซิลแล้ว 
การปรับตัวก็มีความจ าเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่ออ้อยและน ้าตาลในระยะยาวด้วย อีกทัง้กำร
ปรบัตวัที่เหมำะสมจะสำมำรถช่วยป้องกันไม่ใหป้ระเทศผูส้่งออกรำยอ่ืนหยิบยกขึน้มำเป็นประเด็นฟ้องใน

 
287 แต่มีกำรด ำเนินกำรจรงิที่ตำ่งออกไป และยงัไม่มีควำมชดัเจนว่ำจะหำทำงออกที่เป็นท่ียอมรบัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ฝ่ำยหลกัๆ ไดห้รือไม่ 
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อนำคตไดอี้ก แต่ทั้งนีฝ่้ำยไทยควรตอ้งตระหนักดว้ยว่ำ การปรับระบบที่สอดคล้องกับหลักการของ 
WTO ไม่ได้เท่ากับต้องท าตามข้อเรียกร้องของบราซิลทั้งหมด ทั้งนี้จะเห็นได้จากค าฟ้องของ
บราซิลว่าบราซิลกล่าวหาไทยแบบเหวี่ยงแห/ครอบจักรวาลมาก 

 
8.1.2 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมตัวและการสนับสนุนทางวิชาการ 

กำรเจรจำของฝ่ำยไทยมีกระบวนกำรที่ค่อนขำ้งซบัซอ้น เพรำะถึงแมว้่ำตลอดระยะเวลำ 3 ทศวรรษ
เศษที่ผ่ำนมำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม (รวมทัง้
กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย) จะเป็นกลไกหลกัในกำรด ำเนินกำรของระบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (ภำยใต้
คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือ กอน.) โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย ์ มีบทบำท
รองในคณะกรรมกำรย่อย อนัไดแ้ก่คณะกรรมกำรออ้ย (กอ.) และคณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำย (กน.) 
ตำมล ำดบั แต่เนื่องจำกกระทรวงอตุสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ไดม้ีกลไกที่ท ำหนำ้ที่ในดำ้นกำร
เจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ในทำงปฏิบติั กระทรวงพำณิชยท์ี่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในดำ้นกำร
ควบคมุรำคำและปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลในประเทศ (โดยกรมกำรคำ้ภำยใน) จึงกลำยมำเป็นผูร้บั
บทบำทส ำคญัที่สดุในกำรก ำหนดท่ำทีในกำรเจรจำ โดยกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศมีบทบำทหลกั 
เนื่องจำกมีควำมรูเ้รื่องกำรเจรจำมำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืนในระบบออ้ยและน ำ้ตำล อย่ำงไรก็ตำม กรมเจรจำ
กำรคำ้ฯ น่ำจะมีควำมรบัรูแ้ละควำมเขำ้ใจในระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยนอ้ยกว่ำหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียว 
ขอ้ง  

ในดำ้นขอ้กฎหมำยในกำรเจรจำ/สูค้ดีนัน้ แมว้่ำทนำยที่ฝ่ำยไทยว่ำจำ้งจะมำจำก The Advisory 
Centre on WTO Law (ACWL) ซึ่งเป็นองคก์รที่มเีนน้กำรท ำคดี WTO (รวมทัง้มีประสบกำรณใ์นกำรฟ้อง
คดีอดุหนนุน ำ้ตำลมำก่อน) แต่ทนำยที่ไทยจำ้งก็อำจยงัเขำ้ใจระบบ/โครงสรำ้งที่เป็นจรงิของไทยนอ้ยเกินไป 
หรือมมุมองและกำรตีควำมของทนำยอำจใกลก้บัมมุมองของประเทศผูฟ้้องมำกเกินไป288 และซึ่งอำจท ำให้
ตีควำมเปำ้ประสงคข์องโครงกำร/มำตรกำรบำงอย่ำงของไทยผิดไป (เช่น บำงโครงกำรมีจดุมุ่งหมำยท่ีช่วย
ใหเ้กิดควำมร่วมมือและลด/แกปั้ญหำควำมขดัแยง้ที่อำจเกิดขึน้ในระบบ รวมทัง้กลไกที่ออกแบบมำเพื่อ
ช่วยรกัษำเสถียรภำพ ไม่ใช่เพื่ออดุหนนุกำรสง่ออกหรืออดุหนุนภำยในประเทศ หรือบำงโครงกำรเป็นเพียง
กำรประกำศ/แถลง/โฆษณำของรฐั โดยไม่ไดม้ีกำรอดุหนนุจำกภำครฐัอย่ำงเป็นระบบจรงิๆ เช่น โครงกำร

 
288 อำจรวมถึงวิธีกำรประมำณกำรควำมเสียหำยที่ผูฟ้้องมีแนวโนม้ที่จะอำ้งยอดกำรส่งออกที่ลดลง ซึ่งอำจเป็นผลมำจำก

หลำยปัจจยั รวมทัง้นโยบำยพลงังำนและกำรเปล่ียนแปลงคำ่เงนิรีอลัของบรำซิลเองดว้ย และต่อใหไ้ม่มตีวัแปรอืน่ 
ควำมเสียหำยก็ไมค่วรสงูเกินกวำ่ก ำไรท่ีหำยไปจำกกำรส่งออกที่ลดลง (ไม่ใช่คิดจำกยอดกำรส่งออกที่ลดลงทัง้ยอด ซึ่ง
ทนำยเหล่ำนีม้กัน ำกรณีกำรฟ้องในอดีตมำอำ้ง) 
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เปลี่ยนขำ้วเป็นออ้ย) ซึ่งกำรตีควำมที่ผิดอำจมีผลต่อแนวทำงกำรสูค้ดีที่อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรที่
ทนำยเขำ้ใจว่ำเรำผิด (หรือเรำมีมำตรกำรที่สรำ้งควำมเสียหำยกบับรำซิล) มำกกว่ำที่เป็นจรงิ  

ในสภำวกำรณเ์ช่นนี ้กำรสนบัสนนุเชิงวิชำกำรย่อมมีควำมส ำคญักบัทีมเจรจำ โดยกำรเจรจำหรือสู้
คดีควรมีทีมงำนวิชำกำรที่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่อง WTO และอตุสำหกรรมนีม้ำสนบัสนุน ซึ่งจะช่วยให้
ทีมเจรจำมีควำมพรอ้มและสำมำรถมีขอ้เสนอ/ต่อรองดว้ยควำมมั่นใจมำกขึน้ ซึ่งในกรณีที่สำมำรถยุติกรณี
พิพำทครัง้นีด้ว้ยกำรเจรจำโดยหลีกเลี่ยงกำรฟ้องรอ้งได ้ก็น่ำจะเป็นกำรยุติโดยที่ฝ่ำยไทยไม่เสียเปรียบมำก
เท่ำกบัที่ไปรบัปำกในกำรเจรจำว่ำยอมท ำตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิลในแทบทุกขอ้  หรือแมก้ระทั่งในกรณี
ที่ไม่สำมำรถยุติกรณีพิพำทครัง้นีด้ว้ยกำรเจรจำและบรำซิลตดัสินใจฟ้องไทยนัน้  กำรสูค้ดีโดยมีทีมวิชำกำร
มำคอยสนับสนุนโดยตลอด ก็จะช่วยใหท้ีมเจรจำ (ที่จะกลำยเป็นทีมที่ก ำหนดยุทธวิธีในกำรสูค้ดีดว้ย) มี
ควำมพรอ้มและควำมมั่นใจในกำรสูค้ดีมำกขึน้ โดยทีมจะมีควำมเขำ้ใจที่ชัดเจนมำกขึน้ว่ำมำตรกำรใดท ำ
ไดห้รือท ำไม่ไดต้ำมกติกำ/เจตนำรมณข์อง WTO ซึ่งจะท ำใหท้ีมงำนสำมำรถช่วยลด/บรรเทำผลกระทบดำ้น
ลบจำกกำรเจรจำหรือจำกกำรฟ้องรอ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรต่อสูเ้พื่อรกัษำกลไกกำรจดักำรระบบที่รฐัเขำ้
มำแทรกแซงเพื่อช่วยแกปั้ญหำกำรเจรจำต่อรองของชำวไรแ่ละโรงงำน และมีสว่นช่วยรกัษำเสถียรภำพของ
ระบบ ซึ่งอยู่ในวิสยัที่เรำสำมำรถแกไ้ขหรือออกแบบใหม่ใหไ้ม่ผิดกบัเจตนำรมณข์อง WTO ไดน้ัน้ ไม่ใหถู้ก
หำ้มไปเสียหมดจำกกำรที่ทีมเจรจำ/คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท/อทุธรณอ์ำจเชื่อกำรน ำเสนอ/ถ่ำยทอด
ประเด็นที่ฝ่ำยผูฟ้้องเขำ้ใจผิด/ตีควำมผิดหรือจงใจตีควำมเกินจริง (รวมทั้งกำรประเมินควำมเสียหำยที่
ปัจจุบนับรำซิลน่ำจะประเมินสงูกว่ำควำมเป็นจริงมำก คือสงูถึง 63,000 ลำ้นบำทต่อปี)289 ซึ่งถำ้ไม่ไดม้ีกำร
โตแ้ยง้/แกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยฝ่ำยไทย และคณะผูพ้ิพำกษำเห็นตำมผูฟ้้อง ก็อำจมีผลที่ท ำใหเ้กิดค ำตัดสินที่
สง่ผลกระทบดำ้นลบมำกหรือรุนแรงกว่ำที่ควรจะเป็น 

 

8.1.3 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวม และสนใจผลกระทบทีม่ีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) ฝ่ายต่างๆ 

ในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเจรจำที่ภำครฐั (กระทรวงอตุสำหกรรม สอน. และกรมเจรจำกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย)์ มีบทบำทหลกัในกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งแมว้่ำเป็นเรื่องปกติของกำรเจรจำ
ระหว่ำงประเทศ แต่ในระบบออ้ยและน ำ้ตำล ซึ่งกำรเจรจำอำจมีผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 2 
กลุ่มหลกัๆ คือ ชำวไร่และโรงงำนนัน้ ภำครฐัซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นตัวกลำงจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงผลไดผ้ลเสียของ
ทัง้สองฝ่ำย ซึ่งปกติจะท ำไดดี้ก็ต่อเมื่อภำครฐัใชก้ำรเจรจำที่มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งส่วนนีด้จูะ

 
289 นกักฎหมำยในวงกำรนีม้กัยดึหลกัว่ำในกรณีที่คูก่รณีท ำผิดขอ้ตกลง WTO จะคิดควำมเสียหำยขำกยอดขำยทัง้หมด
ที่อำจถกูกระทบ ซึง่ชดัเจนว่ำสงูกว่ำควำมเสียหำยที่แทจ้รงิ ถำ้ใชว้ิธัทำงเศรษฐศำสตรม์ำประเมิน 
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ขำดไปในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ (ถึงแมว้่ำในกำรเจรจำมักมีตัวแทนโรงงำนหรือชำวไร่เดินทำงไปดว้ยบำ้งก็
ตำม) 

หลังจำกที่ไปเจรจำแต่ละครัง้ ภำครฐัก็ยังมีแนวโน้มที่จะไม่แถลงผลกำรเจรจำโดยละเอียด (ดู
ตัวอย่ำงในกรอบที่  1.1) ท ำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส  ำคัญอย่ำงชำวไร่ ไม่ทรำบควำมคืบหน้ำ โดย
ละเอียด และในช่วงทำงภำครฐัจดัท ำขอ้เสนอ/แผนปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย จำก
มติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัข่ำวต่ำงๆ ที่ปรำกฏออกมำทำงสื่อ ก็ดเูหมือนว่ำขอ้เสนอหลกัๆ จะ
ใหค้วำมส ำคัญกบัขอ้เสนอของโรงงำนมำกกว่ำชำวไร่290 และเมื่อมีกำรด ำเนินกำรน ำผลกำรเจรจำมำปรบั
ระบบ ก็จะเห็นแนวโนม้ที่ปัญหำของโรงงำนไดร้บักำรแกไ้ขมำกกว่ำชำวไร ่เช่น ในกำรปรบักติกำเรื่องรำยรบั
จำกกำรขำยน ำ้ตำลในประเทศนั้น จะเห็นว่ำที่ผ่ำนมำจนถึงขณะนี ้ฝ่ำยโรงงำนเป็นฝ่ำยที่ได้ประโยชน์
เพิ่มขึน้จำกส่วนแบ่งที่เพิ่มขึน้จำกกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ291 (จำกที่เคยไดร้อ้ยละ 30 ของรำคำ 14 
และ 15 บำท/กก. มำเป็นรอ้ยละ 30 ของรำคำขำยจรงิในปี 2560/61-2561/62 ซึ่งตลอดระยะเวลำ 2 ปีนัน้ก็
ยงัสงูกว่ำ 14 และ 15 บำท/กก. มำโดยตลอด) ในขณะที่ชำวไร่เป็นฝ่ำยเสียประโยชนจ์ำกกำรที่รำคำขำยส่ง
น ำ้ตำลทรำยใน/ประเทศลดลงจำกเดิม (จำก 19 และ 20 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธิ์

ในอดีต เหลือ 14.54 และ 17.20 บำท/กก.292 ในเดือนมิถุนำยน 2562) ส่งผลใหส้่วนแบ่งของชำวไร่ลดลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ293 ในขณะที่ส่วนแบ่งของฝ่ำยโรงงำนกลับเพิ่มขึน้เล็กน้อย294ทัง้ที่รำคำน ำ้ตำลที่ขำยใน
ประเทศลดลง  และตั้งแต่ปี 2562/63 เป็นต้นมำ ซึ่งค ำนวณรำยได้และส่วนแบ่งจำกรำคำน ้ำตำล
ภำยในประเทศที่ 17.25 และ 18.25 บำท/กก. นัน้ สว่นแบ่งของโรงงำนก็เพิ่มขึน้เกือบ 1 บำท/กก. 

ในปัจจบุนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม ก ำหนด
ยุทธศำสตรอ์อ้ยโรงงำนและน ำ้ตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรผลิตออ้ยถึง

 
290 ที่ผ่ำนมำ มีขอ้เสนอหลกัที่ออกมำจำกกระทรวงอตุสำหกรรมที่น่ำจะเป็นประโยชนก์บัชำวไรอ่อ้ยอย่ำงชดัเจนเพยีงเรื่อง

เดียวคือ ขอ้เสนอที่จะก ำหนดมำตรฐำนผลผลิตขัน้ต ่ำของโรงงำน 
291 และจำกกำรยกเลิกกำรเก็บ 5 บำท/กก. 
292 แต่รำคำน ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธ์ิน ำมำคิดส่วนแบ่งแค่ 16.85 บำท/กก. (จำก 17.20 บำท/กก.) เพรำะหกัคำ่กำรผลิต
และควำมสญูเสียในระหวำ่งกำรผลิต 
293 ลดลงประมำณ 4.5-4.65 บำท/กก. และ 3.2-3.3 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย

ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทยีบกบัรำคำเดิม 14-15 บำท/กก. บวกเงินเพิ่ม
ค่ำออ้ยที่ไดจ้ำกเงินท่ีเคยเก็บเพิ่ม 5 บำท/กก. 

294 เพิ่มขึน้ประมำณ 0.15-0.22 บำท/กก. และ 0.62-0.66 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย
ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 30 ของรำคำเดมิที่ที่เคยน ำมำ
ค ำนวณค่ำกำรผลิตน ำ้ตำลที่ 14-15 บำท/กก.) 
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รอ้ยละ 80-100295 ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำรที่ที่ผ่ำนมำมีโรงงำนที่ขออนุญำตสรำ้งและ
ขยำยก ำลังกำรผลิตอีกจ ำนวนมำก296นั้น ถ้ำกำรปรบัโครงสรำ้งไม่ไดด้  ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง และให้
ควำมสนใจกับผลประโยชน์ของฝ่ำยเกษตรกรน้อยเกินไป ก็อำจมีโอกำสที่จะกลำยเป็นปัญหำใหญ่—
รวมทัง้ปัญหำโรงงำนไม่ไดใ้ชง้ำนเต็มก ำลงักำรผลิต--มำกขึน้ในอนำคต  

ถึงแมว้่ำอำจเป็นเรื่องปกติที่กำรปรบัระบบมักจะตอ้งมีทั้งผูไ้ดแ้ละเสียประโยชน ์และในฐำนะที่
ชำวไร่เป็น “หุน้ใหญ่” ในระบบนี ้ก็อำจจะไม่แปลกนกัที่ผูถื้อหุน้ใหญ่อย่ำงชำวไร่จะไดร้บัผลกระทบดำ้นลบ
มำกกว่ำ แต่กรณีนีอ้ำจเป็นตัวอย่ำงที่ชวนให้กังขำว่ำภำครฐัให้ควำมส ำคัญกับทั้งสองฝ่ำยทัดเทียมกัน
หรือไม่ 

8.1.4 ตระเตรียมข้อเสนอ โดยการศึกษาแยกแยะความสอดคล้องของมาตรการต่างๆ กับ
กติกาของ WTO โดยละเอียด  

ในกำรเจรจำ บ่อยครัง้จะมีกำรต่อรอง และ/หรือ แลกเปลี่ยนผลประโยชนข์องคู่เจรจำ ซึ่งกำร
แลกเปลี่ยนที่จะไม่เสียเปรียบ (หรือไม่เป็นกำรสรำ้งผลเสียที่รุนแรงกบัระบบ) จะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อทีมเจรจำ
จะตอ้งเขำ้ใจภำพรวมทัง้หมดเป็นอย่ำงดี  

ในกรณีพิพำทนี ้กำรด ำเนินกำรต่อไปนีค้วรเป็นแนวทำงที่ส  ำคญัที่ทีมเจรจำควรน ำไปปฏิบติั 

1. ศึกษำขอ้กล่ำวหำและเอกสำรประกอบ ควบคู่ไปกบักฎระเบียบของ WTO และแยกแยะประเด็น
ปัญหำที่ถูกฟ้องออกมำใหช้ดัเจนว่ำ มีส่วนใดบำ้งที่สอดคลอ้งหรือขดักบักติกำของ WTO และมีส่วนใดบำ้ง
ของระบบออ้ยและน ำ้ตำลที่เรำจ ำเป็นตอ้งมี/รกัษำไว้ และ/หรือ ส่วนใดบำ้งที่เรำสำมำรถยกเลิกไปโดยไม่
เกิดควำมเสียหำยมำกนัก ทัง้นีท้ีมวิจัยจะพิจำรณำดว้ยว่ำ ส่วนที่เสนอใหร้กัษำไวจ้ะตอ้งที่มีเป้ำหมำยและ
กลไกที่ไม่ไดข้ดักบักบัเจตนำรมณข์องกฎของ WTO และที่ไทยผกูพนัเอำไว ้

 
295 โดยตั้งเป้ำที่จะขยำยพืน้ที่ปลูกอ้อยจำก 10.53 ลำ้นไร่ในปี 2558 เป็น 16 ล้ำนไร่ในปี 2569 เพื่มปริมำณอ้อยจำก 

105.96 ลำ้นตันในปี 2558 เป็น 180 ลำ้นตัน ในปี 2569 (ในขณะที่ในปี 2558/59 และ 2559/60 มีผลผลิตอ้อยเข้ำ
โรงงำนลดลงเป็น 94.05 และ 92.95 ลำ้นตันตำมล ำดับ) เพิ่มผลผลิตน ำ้ตำลจำก 11.34 ลำ้นตนัเป็น 20.36 ลำ้นตัน 
ขยำยก ำลงักำรผลิตเอทำนอลจำก 2.5 ลำ้นลิตร/วนั เป็น 5.38 ลำ้นลิตร/วนั และเพิ่มก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจำก 1,542 เม
กะวตัต ์เป็น 4,000 เมกะวตัตใ์นปี 2569 ซึ่งจะส่งผลใหป้ระเทศไทยมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลเพิ่มขึน้
จำก 2 แสนลำ้นบำทในปี 2558 เป็น 5 แสนลำ้นบำทในปี 2569 

296 เช่น กลุ่มมิตรผลเพยีงกลุม่เดยีว ก็ก ำลงัจะสรำ้งโรงงำนน ำ้ตำลเพิม่ใน 4 จงัหวดัคือ อ ำนำจเจรญิ ชยัภมูิ ขอนแก่น และ
รอ้ยเอ็ด “มติรผลทุ่ม 2 หมื่น ล. สรำ้งเพิม่ 4 โรงน ำ้ตำล” ไทยโพสต ์22 ก.ค.59 และกลุ่มครบรุีกก็ ำลงัเตรียมลงทนุเพิม่
เช่นกนั “KBS ทุม่ 1 หมื่นลำ้นผดุโรงงำนน ำ้ตำลแหง่ใหม”่ ผูจ้ดักำรรำยวนั 21 มีนำคม 2559 

 

http://www.fareastddb.com/buzz/?p=20714
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2. เสนอแนวทำงกำรเจรจำต่อรอง โดยใชข้อ้มลูจำกขอ้ 1 โดยแจกแจงและแยกแยะประเด็นปัญหำ
ที่ถูกฟ้อง (และเหตุผลสนับสนุน) ออกเป็นอย่ำงน้อย 5 กลุ่มดังต่อไปนี  ้แต่ทั้งนีฝ่้ำยไทยควรตอ้งมีควำม
ชัดเจนก่อนว่ำมีส่วนใดบำ้งที่สอดคลอ้งหรือขัดกับกติกำของ WTO และมีส่วนใดบำ้งของระบบออ้ยและ
น ำ้ตำลที่เรำจ ำเป็นตอ้งมี/รกัษำไว ้และ/หรือ ส่วนใดบำ้งที่เรำสำมำรถยกเลิกไปโดยไม่เกิดควำมเสียหำย
มำกนกั ทัง้นีส้่วนที่เสนอใหร้กัษำไวจ้ะตอ้งที่มีเป้ำหมำยและกลไกที่ไม่ไดข้ัดกบักบัเจตนำรมณข์องกฎของ 
WTO และที่ไทยผกูพนัเอำไว ้ 

ก. ส่วนที่ขัดกับเจตนำรมณ์ของกฎของ WTO และพันธะสญัญำ/เงื่อนไขที่ไทยผูกพันเอำไว้ 
และจ ำเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง (เช่น สว่นที่ถือไดว้่ำเป็นกำรอดุหนนุกำรสง่ออก) 

ข. ส่วนที่โตแ้ยง้/อธิบำยได/้ปรบัไดไ้ม่ยำก แต่ไม่ใช่ส่วนส ำคัญ/ไม่จ ำเป็นขนำดที่ตอ้งรกัษำ
เอำไวใ้นระบบ เช่น สินเชื่อดอกเบีย้ต ่ำต่ำงๆ ซึ่งไม่ใช่บทบำทที่ส  ำคัญของระบบ/กองทุน 
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือกำรปลอ่ยเงินเก๊ียวโดย ธ.ก.ส.297 (และในกรณีที่ยงัตอ้งกำรช่วย
ในดำ้นเหล่ำนี  ้ก็อำจผ่องถ่ำยใหห้น่วยงำน/องคก์รอ่ืนท ำแทนได้) หรือกลไกเฉพำะกิจที่
เกิดขึน้มำแล้วท ำให้ระบบโปร่งใสน้อยลง เช่น กำรเก็บเงิน 5 บำท/กก. จำกน ้ำตำลที่
จ  ำหน่ำยภำยในประเทศเขำ้กองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ซึ่งในควำมเป็นจริงก็รวมอยู่ใน
รำคำขำยส่งน ำ้ตำลทรำย แต่ไม่ไดน้ ำมำค ำนวณรำคำออ้ย โดยกำรใชเ้งินส่วนนีต้อ้งไปให้
รฐับำลอนุมติัใหกู้เ้งินมำเพิ่มค่ำออ้ย (ท ำใหด้เูหมือนว่ำรฐับำลใหค้วำมช่วยเหลือเพิ่มเติม) 
แต่ในที่สดุแลว้เงินจ ำนวนนีก้็ตอ้งจ่ำยคืนดว้ยเงินของกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเอง 

ค. ส่วนที่โตแ้ยง้/อธิบำยได ้และยังควร/จ ำเป็นที่จะตอ้งรกัษำเอำไว ้(เช่น ระบบที่ยังมีรฐัเป็น
ตวักลำง โดยมีจดุมุ่งหมำยที่ช่วยใหเ้กิดควำมรว่มมือและลด/แกปั้ญหำควำมขดัแยง้ที่อำจ
เกิดขึน้ในระบบ รวมทั้งกลไกที่ออกแบบมำเพื่อช่วยรกัษำเสถียรภำพ  (ซึ่งข้อตกลงของ 
WTO ไม่ไดห้ำ้ม (แต่จะหำ้มกำรอดุหนุนกำรส่งออกและจ ำกดักำรอดุหนุนภำยในประเทศ
ในสว่นที่บิดเบือนตลำด)  

ง. ส่วนที่เป็นกำรประกำศ/แถลง/โฆษณำขององคก์รรฐั แต่รฐัไม่ไดม้ีกำรอุดหนุนอย่ำงเป็น
ระบบ (เช่น โครงกำรเปลี่ยนขำ้วเป็นออ้ย แผนกำรเพิ่มพืน้ที่ปลกูออ้ยรอ้ยละ 50298) 

จ. ส่วนที่เป็นควำมเขำ้ใจ/ตีควำมคลำดเคลื่อนหรือกล่ำวหำเกินเลยของผูฟ้้อง ที่น ำมำอำ้ง
เป็นเหตุผลประกอบกำรฟ้อง เช่น กำรระบุว่ำท ำเลที่ตัง้ของไทยไม่เหมำะสมกับกำรปลูก

 
297 ซึ่งก่อนปี 2540 ส่วนใหญ่เป็นกำรกูจ้ำกธนำคำรพำณิชยท์ั่วไป และกำรเขำ้มำของ ธ.ก.ส. หลงัวิกฤติปี 2540 นัน้ ไม่ไดม้ี

เป้ำหมำยที่จะอดุหนนุอตุสำหกรรมนีแ้ต่อยำ่งใด 
298 รฐับำลไทยตัง้เปำ้ดว้ยว่ำผลผลิตจะเพิ่มถึงรอ้ยละ 80 จำกพืน้ท่ีและประสิทธิภำพท่ีเพิ่มขึน้ แต่กย็งัไม่ไดม้ีมำตรกำรท่ี

ชดัเจนวำ่จะบรรลเุปำ้หมำยนัน้ไดอ้ย่ำงไร 
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ออ้ย มีโรงงำนมีประสิทธิภำพต ่ำ แต่ขยำยกำรส่งออกไดม้ำกเพรำะรฐับำลอุดหนุนกำร
ส่งออก/เกษตรกร/ประกันรำคำ/กลไกรฐั โดยใชร้ะบบโควตำแบบเดียวกับสหภำพยุโรปที่
ถูกตัดสินไปแลว้ว่ำผิดกติกำของ WTO  ซึ่งแมว้่ำสิ่งที่บรำซิลบรรยำยมำจะมีส่วนจริงอยู่
บำ้ง เช่นไทยอำจจะเสียเปรียบบรำซิลในดำ้นควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยสัมบูรณ ์
(absolute advantage) ในด้ำนกำรปลูกออ้ย แต่ในแง่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดย
เปรียบเทียบ (comparative advantage) ไทยก็มีหลำยปัจจัยที่ท ำให้ไทยยังคงเป็นผู้
ส่งออกสินคำ้เกษตรที่ส  ำคัญของโลก นอกจำกนี ้ไทยยังมีท ำเลที่ตั้งที่มีขอ้ไดเ้ปรียบเรื่อง
รำคำน ำ้ตำล มีโรงงำนที่ใหม่ ใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย299 และมีควำมสำมำรถในกำรผลิต
ผลิตภัณฑต่์อเนื่อง รวมทั้งไฟฟ้ำ ทั้งนี ้รฐับำลไทยมีส่วนช่วยอุตสำหกรรมนีโ้ดยตรงนอ้ย
มำก ยกเวน้ก ำหนดรำคำน ำ้ตำลทรำยในประเทศคงที่ ซึ่งแมว้่ำโดยทั่วไปจะสูงกว่ำรำคำ
ส่งออก แต่ก็มีบำงช่วงที่ต  ่ำกว่ำรำคำส่งออกเสียดว้ยซ ำ้ (ซึ่งมักท ำใหน้ ำ้ตำลหำยไปจำก
ตลำดในช่วงดังกล่ำว ) หรือกรณี ที่ คณะรัฐมนตรี เคยอนุมั ติ ให้กู้ เงินจำก  ธกส ./
ธนำคำรกรุงไทย มำเพิ่มค่ำออ้ย (เช่น 160 บำทต่อตนัในบำงปี) ก็เป็นเงินกูท้ี่กองทุนออ้ย
ตอ้งช ำระคืนเอง 

เมื่อแยกแยะไดแ้ลว้ แนวทำงในกำรเจรจำต่อรองควรจะตอ้งพยำยำมรกัษำ ค. เอำไวใ้หค้รบถว้น 
ขณะที่สำมำรถน ำ ก. และ ข. มำต่อรอง เพรำะเป็นส่วนที่เรำควรยอมแลก (หรือสละ) ได ้ส ำหรบั ง. และ จ. 
ก็ควรเตรียมชีแ้จงเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด/คลำดเคลื่อน  ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรตีควำม/สรุป/ฟันธงที่เกิน
ควำมเป็นจรงิดว้ย 

อย่ำงไรก็ตำม ในระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทย ซึ่งด ำเนินกำรตำมระบบที่เรียกกนัง่ำยๆ ว่ำ 70:30 
มำเป็นเวลำนำน และมีควำมซบัซอ้นมำกนั้น ทีมเจรจำซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหำรอำจ/ควรตอ้งอำศัยกำร
สนบัสนุนของทีมวิชำกำรที่มีควำมรูใ้นเรื่องเหล่ำนีดี้พอ (ซึ่งเป็นกำรตอกย ำ้ควำมส ำคญัของขอ้ 8.1.2) และ
ควรตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ส  ำคัญ ซึ่งส่วนส าคัญก็คือต้องหาทางปรับ
ระบบให้สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรจากการที่ต้องปรับระบบให้สอดคล้องกับ
กติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) และควรพิจำรณำไปถึงภำคครวัเรือน/ผูบ้ริโภคและพ่อค้ำแม่คำ้
รำยย่อยดว้ย) และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัแนวทำง/ทำงเลือกต่ำงๆ 
ในกำรปรบัระบบดว้ย (เป็นกำรตอกย ำ้ควำมส ำคญัของขอ้ 8.1.3)  

8.1.5 กรณีศึกษาเปรียบเทยีบ: การฟ้องของบราซิลและประเทศอื่นต่ออินเดียใน WTO 

 
299 แต่ที่โรงงำนน ำ้ตำลไทยดเูหมือนมีประสิทธิภำพในกำรผลิตน ำ้ตำลต ่ำนัน้ ส่วนหนึ่งคงเกดิจำกปัญหำแรงจงูใจที่ระบบ

ของไทยสรำ้งขึน้มำเอง 
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 เมื่อวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์ พ.ศ. 2562 ทำงรฐับำลบรำซิลไดท้ ำเรื่องต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) 
เพื่อเขำ้สูก่ระบวนกำรปรกึษำหำรือ (Consultation) ภำยใตก้ลไกระงบัขอ้พิพำทกบัทำงรฐับำลอินเดีย ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรฟ้องรอ้งตำมกติกำของ WTO เพื่อขอใหร้ฐับำลอินเดียยกเลิกกำรอดุหนนุ
ภำยในประเทศและอดุหนนุกำรสง่ออกอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของตน โดยทำงบรำซิลอำ้งว่ำกำร
อดุหนนุของอินเดียท ำใหม้ีกำรผลิตน ำ้ตำลเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเรว็ จำก 20.3 ลำ้นตนัในปี 2559/60 เป็น 32.2 
ลำ้นตนัในปี 2560/61 และคำดว่ำผลผลิตน ำ้ตำลทรำยของอินเดียในปีกำรผลิต 2561/62 จะใกลเ้คียงกบัปี
ก่อนหนำ้ โดยอยู่ที่ 31.5 ลำ้นตนั ท ำใหอิ้นเดียมีผลผลิตน ำ้ตำลทรำยสว่นเกินสง่ออกประมำณ 4 ลำ้นตนั 
กำรบิดเบือนตลำดขำ้งตน้กดดนัใหร้ำคำตลำดโลกตกต ่ำ สง่ผลกระทบต่อผูผ้ลิตและสง่ออกน ำ้ตำลทรำย
รำยอ่ืนๆ ทั่วโลก ไดร้บัควำมเดือดรอ้น 
  บรำซิลระบุว่ำกำรอดุหนนุภำยในประเทศของอินเดียขดัต่อขอ้ตกลง WTO ในสว่นของ the 
Agreement on Agriculture ในบทที่ 3.2, 6.3 และ 7.2(b) และกำรอดุหนุนกำรสง่ออกขดัต่อขอ้ตกลง the 
Agreement on Agriculture ในบทที่ 3.3, 8, 9.1 และ 10.1 

นอกจำกนี ้ยงัไดม้ีประเทศต่ำงๆ ยื่นเขำ้ร่วมกระบวนกำรปรกึษำหำรือขำ้งตน้ ดงันี ้
1. กวัเตมำลำยื่นขอเขำ้รว่ม วนัที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2562  
2. คอสตำรกิำยื่นขอเขำ้ร่วม วนัที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2562  
3. สหภำพยโุรปยื่นขอเขำ้รว่ม วนัที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2562  
4. ออสเตรเลียยื่นขอเขำ้รว่ม วนัที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2562  
5. ไทยย่ืนขอเขำ้รว่ม วนัที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ต่อมำวนัที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรำซิล ออสเตรเลีย และกวัเตมำลำ ไดร้อ้งขอใหอ้งคก์รระงบั
ขอ้พิพำทของ WTO (Dispute Settlement Body: DSB) ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel)  ซึ่ง 
อินเดียคดัคำ้น และ DSB ไดเ้ลื่อนกำรตัง้ออกไป และต่อมำบรำซิลไดย้ื่นเรื่องเขำ้มำอีกครัง้ ไเมื่อวนัที่ 15 
สิงหำคม พ.ศ.2562 ซึ่ง DSB ไดต้กลงตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำทส ำหรบักรณีทัง้สำม (คดีเลขที่ 579 
580 และ 581) โดยมีหลำยประเทศสงวนสิทธิ์เขำ้รว่มในฐำนะกลุม่บุคคลที่ 3 ในกระบวนกำรฟ้องรอ้ง (เป็น
กำรสงวนสิทธิ์ในกำรรว่มย่ืนควำมเห็นใหค้ณะตดัสินพิจำรณำในฐำนะประเทศท่ีจะไดร้บัผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัจำกผลกำรตดัสิน300,301) ประกอบดว้ย ออสเตรเลีย แคนำดำ จีน โคลอมเบีย คอสตำริกำ 
เอลซลัวำดอร ์สหภำพยโุรป กวัเตมำลำ ฮอนดรูสั อินโดนิเซีย ญ่ีปุ่ น ปำนำมำ รสัเซีย ไทย และสหรฐัอเมรกิำ 

 
300 ประสิทธ์ิ เอกบตุร, กำรระงบัขอ้พิพำททำงกำรคำ้ของไทยใน WTO (โครงกำร WTO WATCH (จบักระแส

องคก์ำรกำรคำ้โลก), 2550). 
301 Inu Manak, “Third Party Submissions at the WTO,” 2016.   
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กำรเขำ้สูก่ระบวนกำรตัง้ Panel เป็นกำรยติุกระบวนกำรปรกึษำหำรือ (ขณะที่กรณีของไทย-บรำซิล 
ยงัอยู่ในขัน้ตอนของกำรปรกึษำหำรือมำตัง้แต่วนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2559) ซึ่งจำกกำรสมัภำษณท์ี่ปรกึษำ
โครงกำร คำดว่ำสำเหตหุลกัคงเป็นเพรำะอินเดียแสดงท่ำทีไม่สนใจเขำ้รว่มกระบวนกำรเจรจำไกลเ่กลี่ยกบั
ทำงบรำซิล (และประเทศอ่ืนๆ ที่เขำ้รว่ม) ซึ่งเป็นแนวทำงกำรสูค้ดีในเวที WTO ที่มีทิศทำงตรงขำ้มกบัไทย 
(ดขูัน้ตอนต่ำงๆ ในรูปที่ 8.1) 

องคก์รระงบัขอ้พิพำทของ WTO (Dispute Settlement Body: DSB) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) ขึน้เมื่อวนัที่ 28 ตลุำคม พ.ศ. 2562  และเมื่อวนัที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563 
คณะกรรมกำรวินิจฉยัฯ ก็ระบวุ่ำคงจะตดัสินคดีนีไ้ดไ้ม่เร็วกว่ำไตรมำสที่สองของปี 2564 และต่อมำไดม้ีค ำ
ตดัสินออกมำเมื่อ 14 ธันวำคม 2564 ว่ำอินเดียผิดในทกุขอ้หำที่บรำซิลฟ้อง และใหอิ้นเดียยกเลิกมำตรกำร
ต่ำงๆ โดยเรว็  (รวมทัง้ใหเ้ลิกกำรอดุหนนุกำรสง่ออกภำยใน 120 วนั)  แต่อินเดียไดแ้จง้ในอีก 10 วนัต่อมำ
ว่ำจะขอยื่นอทุธรณ ์และไดส้่งเอกสำรต่อองคก์รอทุธรณ ์(Appalette Body) เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2565 (ดู
กระบวนกำรต่ำงๆ ในรูปที่ 7.2 และสรุปค ำตดัสินในรูปที่ 7.3)  อย่ำงไรก็ตำม ในขณะนี ้ WTO ก็ยงัไม่มี
องคก์รอทุธรณเ์นื่องจำกยงัไม่สำมำรถแต่งตัง้ขึน้มำแทนคนเดิมที่ค่อยๆ หมดอำยุไป โดยคนสดุทำ้ย
หมดอำยไุปตัง้แต่เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2563302  ท ำใหค้ดีนีน้่ำจะไม่สำมำรถไดข้อ้ยุติโดยเรว็แต่อย่ำงใด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.tradelab.org/single-post/2018/03/02/third-party-submissions-at-
the-wto 
302 ปกติองคก์รอทุธรณ ์ (Appalette Body) ของ WTO จะมีผูพ้ิพำกษำ 7 คน และในแต่ละคดีที่ WTO รบั

อทุธรณจ์ะตอ้งมีผูพ้ิพำกษำอย่ำงนอ้ย 3 คนมำพิจำรณำคดี  แต่ในปัจจบุนัองคก์รอทุธรณข์อง WTO ไม่เหลือผูพ้ิพำกษำ

เลย ซึง่เป็นผลจำกกำรท่ีประธำนำธิบดีของสหรฐัฯ ทัง้ 3 คนตัง้แต่ Bill Clinton, Barack Obama และ

โดยเฉพำะ Donald Trump ไม่สนบัสนนุหรือกระทั่งขดัขวำงกระบวนกำรแต่งตัง้องคก์รอทุธรณม์ำโดยตลอด 
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รูปที ่8.1 สรุปขั้นตอนการฟ้องร้องของบราซิลและประเทศอื่นต่ออินเดีย 

 

ที่มำ: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm (สืบคน้เมื่อ 27 ก.พ. 
2565) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
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            รูปที ่8.2 สรุปกระบวนการฟ้องร้องของบราซิลและประเทศอื่นต่ออินเดีย 

 

ที่มำ:  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds581_e.htm  (สืบคน้เมื่อ 27 ก.พ. 

65) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds581_e.htm
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รูปที ่8.3 สรุปค าตัดสินของ Panel ในการฟ้องร้องของบราซิลและประเทศอื่นต่ออินเดีย 
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ทีม่า: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds581_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds581_e.htm
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8.2 เป้าหมายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทย 
โจทย์ใหญ่ทีส่ าคัญข้อหน่ึงตลอดช่วงที่ผ่านมาก็คือ ไทยจ าเป็นต้องปรับระบบให้สอดคล้อง

กับ WTO ทัง้หมดหรือไม่  ซึ่งแมว้่ำตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยไทยจะระบุมำโดยตลอดว่ำก ำลงัปรบั
ระบบใหส้อดคลอ้งกับ WTO  แต่ในภำคปฏิบติันัน้ เรำแทบจะใชร้ะบบเดิมเกือบทัง้หมด ยกเวน้ในบำงช่วง
ไม่มีกำรก ำหนดโควตำ ก และกำรขึน้งวดที่ชดัเจนเหมือนเดิม (และในช่วงสองปีแรกไม่ไดก้ ำหนดรำคำหนำ้
โรงงำน) โดยหวังว่ำจะน ำส่วนต่ำงรำคำในประเทศที่ปัจจุบันยังสูงกว่ำรำคำตลำดโลก มำชดเชยรำคำ
ออ้ย303  ซึ่งที่ผ่ำนมำวิธีนีม้ีขอ้จ ำกัดจำกกำรที่รำคำในประเทศมีแนวโนม้ลดลงเป็นล ำดับ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
หลำยรำยก็พยำยำมหำวิธีแกท้ี่จะกลบัไปสูร่ะบบเดิมมำกขึน้ เช่น กำรน ำโควตำ ก กลบัมำ หรือพยำยำมหนั
ไปท ำระบบเดิมแต่ในฐำนะเอกชนแทน โดยเห็นว่ำถ้ำระบบด ำเนินกำรทั้งหมดโดยเอกชน ก็จะไม่ผิดกฎ 
WTO เรื่องกำรอดุหนนุของรฐั 

ในควำมเป็นจริงนัน้ WTO ไม่ไดห้ำ้มกำรแทรกแซงของรฐัโดยสิน้เชิง  และขอ้เสนอในกำรเจรจำของ
คณะผู้วิจัยในหัวข้อก่อน ก็ได้เสนอให้ไทยคงระบบรัฐที่มี เป้ำหมำยในด้ำนควำมร่วมมือและรักษำ
เสถียรภำพเอำไว ้ (เนื่องจำกเห็นว่ำสำมำรถท ำไดโ้ดยไม่ขดักบัเจตนำรมณข์อง WTO)  แต่ส ำหรบัแนวทาง
ทีเ่สนอให้หันไปท าระบบเดิมแต่ในฐานะเอกชนแทนน้ัน  น่าจะไม่สามารถท าได้ในระยะยาว  ทัง้นี ้
เนื่องจำกทุกฝ่ำย (และในแต่ละฝ่ำยเอง) ต่ำงก็มีผลประโยชนท์ี่ขัดกันในระดับหนึ่ง  ดังนัน้ ในกรณีที่ไม่มี
อ  ำนำจรฐัมำบงัคบั ก็คงยำกมำกที่จะใหท้กุฝ่ำยท ำตำมมติขององคก์รนัน้ๆ  ซึ่งแมก้ระทั่งในช่วงที่ผ่านมาที่
รัฐยังคงมีบทบาทอยู่น้ัน ก็จะเหน็ได้ว่า ความพยายามทีจ่ะสร้างกลไกและกติกาทีจ่ ากัดการแข่งขัน
การขายน ้าตาลภายในประเทศก็ไม่ได้ท าได้ง่ายๆ หรือราบร่ืนแต่อย่างใด 

ดงันัน้ ในกรณีที่ระบบอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยยงัตอ้งอำศยักำรก ำกบัดูแลและ
แทรกแซงของรฐัต่อไป  อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยก็จ ำเป็นตอ้งปรบัระบบและโครงสรำ้งให้
สอดคลอ้งกบักติกำของ WTO เพื่อรบัมือกบัปัญหำกำรฟ้องของบรำซิล  เพรำะถำ้ไทยยงัคงยือ้ไม่ยอมปรบั
ใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO จริงๆ แลว้ บรำซิลก็จะสำมำรถด ำเนินกำรฟ้องรอ้งอย่ำงเป็นทำงกำรโดย
กำรน ำเรื่องเขำ้สู่คณะคณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel) และมีโอกำสมำกที่คณะนีจ้ะตัดสินใหไ้ทย
แพแ้ละก ำหนดใหไ้ทยปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหส้อดคลอ้งกับกติกำของ WTO 
ดงัเช่นที่สหภำพยโุรป (EU) เคยถกูตดัสินใหแ้พค้ดีที่รว่มกนัฟ้องโดย บรำซิล ออสเตรเลีย และไทย มำแลว้ 

อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหส้อดคลอ้งกับ
กติกำของ WTO ยังต้องค ำนึงถึงกำรรกัษำผลประโยชน์ของเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ใน
อุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทย ซึ่งก็สอดคลอ้งกบัมติคณะรฐัมนตรีเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ที่

 
303 ซึ่งเป็นเหมือนกำรอดุหนนุไขวใ้นอดีต  
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ก าหนดใหป้รบัปรุงพระราชบญัญตัิออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทางการคา้
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดมาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข หรือเยียวยาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้แก่ชาวไร่ออ้ย โรงงานน ้าตาล ผูบ้ริโภค รวมทัง้กิจการอืน่
ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบดว้ย  

ในเร่ืองนี ้มีประเด็นที่ส  ำคญัประกำรหนึ่งที่จะตอ้งตระหนกัคือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน ้าตาลทรายให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO น่าจะมีผลกระทบด้านลบต่อรายได้ของ
ระบบและเกษตรกร เพรำะในกรณีที่รำคำในประเทศถูกปล่อยใหล้อยตัวจริงๆ ก็จะท ำใหส้่วนต่ำงของ
รำคำขำยส่งในประเทศที่เคยตัง้ไวส้งูกว่ำรำคำส่งออกมำเกือบตลอดช่วง 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำจะหำยไป 
ซึ่งถำ้ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนอ่ืนมำหักลำ้ง ควำมเปลี่ยนแปลงในส่วนนีก็้ย่อมจะส่งผลใหร้ำคำ
ออ้ยที่เกษตรกรไดร้บัลดต ่ำลง 

ในแง่นี ้กำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยทัง้ระบบจึงมีควำมจ ำเป็นต่อ
ควำมอยู่รอดและกำรเติบโตของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทย เพรำะถำ้เปลี่ยนเพียงแค่ส่วนที่
ผิดกติกำ WTO อย่ำงชดัเจน (คือกำรตัง้รำคำในประเทศใหส้งูแลว้น ำมำอดุหนนุกำรสง่ออก ซึ่งถูกสง่ออกใน
ปริมำณที่มำกเกินไปดว้ย เพรำะรำคำในประเทศแพงเกินไป) ก็อำจท ำใหร้ำยรบัของเกษตรกรลดลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั ซึ่งถำ้รำคำอยู่ในระดบัต ่ำ 2-3 ปีขึน้ไป ก็น่ำจะท ำใหเ้กษตรกรจ ำนวนมำกเลิกปลกูออ้ย ซึ่งจะเป็น
ผลเสียต่อทัง้กบัอตุสำหกรรมนีแ้ละต่อประเทศในระยะยำว304  

เป้ำหมำยที่ส  ำคญัของกำรปรบัโครงสรำ้งระบบ/กติกำของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของ
ไทยครัง้นี ้จึงเป็นการหาจุดสมดุลใหม่ (new equilibrium) ของอุตสาหกรรมนี ้ที่จะตอ้งปรบัทัง้ระบบให้
สามารถรบัมือกบัสถานการณ์ใหม่ ทีน่อกจากจะตอ้งมีระบบทีส่อดคลอ้งกบักติกาขององค์การการค้าโลก 
(WTO) แลว้ ก็จะตอ้งมีแรงจูงใจมากพอที่จะท าใหช้าวไร่ออ้ยส่วนใหญ่ยงัคงสนใจทีจ่ะปลูกออ้ยต่อไป ซึ่ง
คงจะเป็นไปไดก้็ต่อเมื่อราคาอ้อยไม่ตกต ่าลงมาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพืชอื่น) และมีเสถียรภาพ
พอสมควร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส  ำหรบัออ้ย ซึ่งโดยทั่วไปแลว้กำรปลกูแต่ละครัง้จะเก็บเก่ียวไดอ้ย่ำงนอ้ย 2-
3 ปี) ซึ่งโจทยน์ีจ้ะเป็นโจทยห์ลักของโครงกำรวิจัยนี ้ ซึ่งคณะผูว้ิจัยจะฉำยใหเ้ห็นภำพใหญ่/ภำพรวมของ
โจทยแ์ละประเด็นที่ควรตอ้งน ำมำพิจำรณำไวใ้นหวัขอ้ถดัไป (8.3) 

โจทย์ใหญ่ในภาคปฏิบัติที่ส าคัญข้อหน่ึงก็คือ ไทยจ าเป็นต้องปรับระบบให้สอดคล้องกับ 
WTO เมื่อใด ซึ่งข่ำวที่อำจถือไดว้่ำเป็นข่ำวดีของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยก็คือ ไทย
น่ำจะยังพอมีเวลำที่จะยือ้ต่อไปได้อีกอย่ำงน้อย 1-2 ปี เนื่องจำกในปัจจุบัน WTO ไม่มีองค์กรอุทธรณ ์

 
304 นอกจำกนี ้ กำรลดกำรปลกูออ้ยแลว้หนัไปปลกูพืชอื่นมำกขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัก็อำจมีผลไปกดดนัรำคำสินคำ้เกษตร

ชนิดอื่นๆ ในอนำคตดว้ย 
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(Appellate Body) เนื่องจำกที่ผ่ำนมำสหรฐัอเมริกำยังสำมำรถขัดขวำงกำรตั้งองค์คณะผูพ้ิพำกษำของ
องคก์รอุทธรณ์ไดส้  ำเร็จ305  ซึ่งอำจท ำให้บรำซิลอำจจะยังไม่มีแรงจูงใจที่จะฟ้องไทยในขณะนี ้ เพรำะมี
โอกำสมำกที่กำรฟ้องจะน ำไปสู่กำรต่อสูค้ดีที่ยืดเยือ้และอำจน ำไปสู่จุดอบั โดยไม่สำมำรถปิดคดีใน 1-3 ปี
ได ้ แต่ไทยก็ควรเตรียมแนวทำงกำรปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของเรำให้พรอ้ม
รบัมือกบัอนำคตและสรำ้งระบบทีมีประสิทธิภำพและเป็นธรรมมำกขึน้ 

 
8.3 โจทยห์ลักส าหรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของไทย 

โจทยห์ลกัที่กำรปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยครัง้นีจ้ะตอ้งตอบมี 3 ขอ้
ใหญ่ๆ คือ 

⦁ อะไรบำ้งที่จ  ำเป็นตอ้งแกใ้หส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO 

⦁ รฐัจะยงัคงมีบทบำทแค่ไหนในกำรแทรกแซงอตุสำหกรรมนี ้ 

⦁ ท ำอย่ำงไรใหเ้กษตรกรไม่ไดผ้ลกระทบทำงลบมำก หรืออีกนยัหนึ่ง ราคาออ้ยไม่ตกต ่าลงมาก 
(โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบัพชือืน่) และมีเสถยีรภาพพอสมควร 
 

ก. อะไรบ้างทีจ่ าเป็นต้องแก้ให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO 

ประเด็นหลักที่ถือได้ว่ำเป็น “หัวใจ” ของกำรฟ้องของบรำซิล (และถือเป็นข้อห้ามหลักส ำหรบั
กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ) ก็คือการอุดหนุนการส่งออก (export subsidy) ซึ่งอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล
ของไทยถูกกล่าวหาว่ามีการอุดหนนุไขว ้(cross subsidization) โดยการก าหนดราคาน ้าตาลในประเทศที่
สูงกว่าราคาสง่ออก ซึ่งส่วนนีเ้ป็นส่วนที่ตอ้งแกไ้ขอย่ำงไม่มีทำงเลี่ยง ทัง้นีป้ระเทศไทยไม่มีสิทธิ์อดุหนุนกำร
ส่งออกเลย เพรำะเรำไดใ้หส้ตัยำบันไวต้ั้งแต่กำรเจรจำในรอบอุรุกวัยของ GATT ว่ำประเทศไทยไม่มีกำร
อดุหนุนกำรส่งออกสินคำ้เกษตร ท ำให้ไทยไม่สำมำรถใชม้ำตรกำรนีต้ัง้แต่เมื่อปี 2538306 อย่ำงไรก็ตำม ใน
กรณีของน ้ำตำลนั้น ไทยใช้ระบบนี ้มำตั้งแต่ก่อนหน้ำนั้น (2525) โดยอำจไม่ได้ตระหนักว่ำมำตรกำร
ดงักล่ำวเป็นกำรอดุหนุนกำรส่งออก (เพรำะปกติไม่ไดใ้ชเ้งินจำกภำครฐัโดยตรง แต่มำจำกกำรที่รฐัก ำหนด
รำคำน ำ้ตำลในประเทศใหส้งูกว่ำรำคำสง่ออก)  

 
305 “How Trump May Finally Kill the WTO,” https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-
appellate-body-world-trade-organization/ 
306 ถึงแมว้ำ่ในปัจจบุนัประเทศที่ยำกจน (least-developed nations) บำงประเทศอำจยงัมีสิทธ์ิอดุหนนุกำรส่งออกตำม

เงื่อนไขที่ประเทศนัน้ๆ ไดล้งสตัยำบนัเอำไว ้ โดยในกำรประชมุรฐัมนตรีของ WTO ครัง้ที่ 10 ที่ Nairobi ไดม้ีกำรขยำย
เวลำใหแ้ก่ประเทศก ำลงัพฒันำออกไปจนถึงสิน้ปี 2023 

https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
https://foreignpolicy.com/2019/12/09/trump-may-kill-wto-finally-appellate-body-world-trade-organization/
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ประเด็นถัดมำที่อาจจะขัดกับข้อห้ำมของ WTO ก็คือกำรอุดหนุนภำยในประเทศ (Domestic 
Subsidy) ในส่วนที่บิดเบือนตลำด หรือรำยกำรในกล่องสีสม้ (Amber Box) ซึ่งแมว้่ำ WTO จะอนุญำตให้
รฐับำลอดุหนนุสนิคา้เกษตรภายในประเทศรวมทุกชนิดไดจ้ ำนวนหนึ่ง แต่ก็ตอ้งเป็นไปตำมพนัธะสญัญำที่
ไทยมีกบั WTO ตำมที่ไทยไดใ้หส้ตัยำบนัไวต้ัง้แต่กำรเจรจำในรอบอรุุกวยัของ GATT ซึ่งในปัจจุบนันัน้ ไทย
ยงัสำมำรถอดุหนนุสินคำ้เกษตรภำยในประเทศในสว่นที่ถือเป็นกำรบิดเบือนตลำดภำยในประเทศ (รำยกำร
ใน Amber Box) ส ำหรบัสินคำ้เกษตรทัง้หมด (Aggregate Measures of Support, AMS) รวมกนัไม่เกินปี
ละ 19,028 ล้ำนบำท และอำจอุดหนุนเล็กน้อย  (de minimis) ที่ไม่ เกินรอ้ยละ 5-10 ของมูลค่ำสินค้ำ
เกษตร307 

เนื่องจำกยอดกำรอุดหนุนภำยในประเทศที่ถือว่ำบิดเบือนตลำด เป็นยอดรวมกำรอุดหนุนสินคำ้
เกษตรทุกประเภทรวมกนั  ดงันัน้ ในกรณีที่ไทยอดุหนุนสินคำ้เกษตรอ่ืนๆ ดว้ยนัน้ กำรอดุหนุนออ้ย/น ำ้ตำล
แมใ้นปรมิำณไม่มำก ก็อำจมีผลท ำใหย้อดรวมกำรอดุหนุนที่บิดเบือนตลำด (AMS) สงูกว่ำยอดรวมที่ไทยมี
สิทธิ์อุดหนุน  กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขในส่วนนี ้ จึงต้องอำศัยกำรประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงระมัดระวัง และมีนัยที่ส  ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ จ ำนวนเงินที่รฐับำลอุดหนุนพืชผลแต่ละ
ชนิดจะมีไดจ้ ำกัดมำก ตัวอย่ำงเช่น ถำ้รฐับำลใหเ้งินอดุหนุนออ้ยในอตัรำ 160 บำทต่อตัน (ซึ่งเป็นจ ำนวน
เงินที่คณะรฐัมนตรีเคยอนุมัติใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยกูเ้งินมำเพิ่มค่ำออ้ยใหช้ำวไร่ออ้ย) รฐับำลก็
จะแทบไม่เหลือเงินส ำหรบัอดุหนุนพืชผลกำรเกษตรชนิดอ่ืนเลย (และในทำงปฏิบติั กำรอดุหนุนค่ำออ้ยใน
ลกัษณะนีก้็มีควำมเสี่ยงสงู  เพรำะถึงแมว้่ำจะเป็นกำรอดุหนนุภำยในประเทศ แต่ในบำงกรณีก็อำจเขำ้ข่ำย
กำรอดุหนุนกำรส่งออกในลกัษณะของกำรอดุหนุนไขว้ (cross subsidization) ที่บรำซิลก ำลงักล่ำวหำไทย
อยู่)  

 

ข. รัฐจะยังคงมีบทบาทอะไรบ้างในการแทรกแซงอุตสาหกรรมนี ้ 

นอกจำกนี ้ ยงัมีประเด็นทีบรำซิลกลำ่วหำไทยที่ใชร้ะบบที่รฐับำลเขำ้มำแทรกแซง/จดักำรอตุสำห 
กรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย อย่ำงไรก็ตำม WTO ไม่ไดห้ำ้มกำรแทรกแซงของรฐัโดยตรง ซึ่งถำ้ไทยสำมำรถ
พิสจูนใ์หเ้ห็นว่ำกำรแทรกแซงของรฐัที่จะมีต่อไปท ำเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์น (เช่น ในดำ้นควำมร่วมมือ รวมทัง้

 
307 นอกจำกนี ้ ประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ไทย สำมำรถอดุหนนุภำยในประเทศในประเภทท่ีถือวำ่ไม่บิดเบือนตลำด (รำยกำรใน

กล่องสีเขียว หรือ Green Box) ซึ่งจะไม่ถกูน ำมำคิดรวมใน AMS และในประเทศพฒันำแลว้บำงประเทศยงัคงกำร
อดุหนนุตำมรำยกำรในกล่องสีฟ้ำ (Blue Box) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยเงินชดเชยที่มีเงื่อนไขใหต้อ้งลดกำรผลิตลงดว้ย 
อย่ำงไรกต็ำม ถำ้มกีำรอดุหนนุใดๆ ที่ประเทศคู่แขง่พิสจูนไ์ดว้ำ่กอ่ควำมเสียหำยใหเ้ขำ ก็จะสำมำรถเรียกรอ้งหรือฟ้อง
ใหห้ยดุกำรอดุหนนุไดเ้สมอ  
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กำรรกัษำเสถียรภำพที่ไม่ไดม้ีขึน้เพื่อที่จะอดุหนนุกำรสง่ออกหรือกำรอดุหนนุภำยในประเทศในประเภทหรือ
ระดบัที่ขดักบักติกำของ WTO ที่ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมกบัประเทศคู่แข่งอ่ืนแลว้ ไทยก็ยงัควร
สำมำรถรกัษำระบบที่มีกำรแทรกแซงของรฐัเอำไวต่้อไป 

มำตรกำรหนึ่งที่อำจช่วยน ำมำสรำ้งควำมเชื่อมั่นว่ำกบัประเทศคู่แข่งว่ำกำรแทรกแซงและบทบำท
ของรฐัในส่วนนีไ้ม่ได้เป็นควำมพยำยำมของรฐัที่จะมำอุดหนุน  ก็คือกำรอนุญำตให้น ำเข้ำน ้ำตำลจำก
ต่ำงประเทศไดโ้ดยเสรี โดยเลิกระบบที่ตอ้งขออนญุำตในกำรน ำเขำ้ 

 

ค. ท าอย่างไรให้เกษตรกรไม่ได้ผลกระทบทางลบมาก หรืออีกนัยหน่ึง ราคาอ้อยไม่ตกต ่าลง
มาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพืชอื่น) และมีเสถียรภาพพอสมควร 

โจทยข์อ้นีเ้ป็นโจทยส์  ำคญัที่สุดที่จะตดัสินอนำคตของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทย
ว่ำจะสำมำรถปรบัตวั โดยกำรปรบัระบบ (โครงสรำ้งและกติกำ) ของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของ
ไทยใหเ้ขำ้สูจุ่ดสมดลุใหม่ (new equilibrium) ทีท่ าใหอ้ตุสาหกรรมนีส้ามารถปรบัตวัและเตบิโต (หรืออย่าง
นอ้ยเดินหนา้ต่อไป) ภายใต้สถานการณ์ใหม่ที่ตอ้งมีระบบที่สอดคลอ้งกับกติกาขององค์การการคา้โลก 
(WTO) ไดห้รือไม่ ซึ่งแมว้่าการพฒันาประสิทธิภำพของทุกฝ่ำยย่อมจะเป็นสิ่งที่จ  ำเป็น แต่กุญแจส ำคัญ
ที่สดุที่จะท ำใหอ้ตุสำหกรรมนีส้ำมำรถเติบโตหรือรกัษำสถำนภำพเดิมอยู่ได้ก็จะยงัอยู่ที่ตอ้งมีแรงจูงใจมาก
พอที่จะท าใหช้าวไร่ออ้ยส่วนใหญ่ยงัคงสนใจที่จะปลูกออ้ยต่อไป ซึ่งคงจะเป็นไปไดก้็ต่อเมื่อราคาออ้ยไม่
ตกต ่าลงอย่างมีนยัส าคญัมาก308 (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกบัพืชอื่น) และมีเสถียรภาพพอสมควรไม่เช่นนั้น
แลว้ เกษตรกรก็จะปรบัตวัโดยลดกำรปลกูออ้ย/เปลี่ยนไปท ำอำชีพอ่ืนมำกขึน้ 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี ้มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับระบบเพื่อให้ชดเชยไม่ให้ราคาอ้อยและ
รายได้ของเกษตรไม่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ309 ซึ่งสมมติุฐำนของผูว้ิจยัก็คือ ระบบทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน
น่าจะยังมีศักยภาพเหลือพอทีจ่ะปรับตัวตามแนวทางนี ้ทัง้นี ้ผูว้ิจยัหลกัไดเ้คยด ำเนินกำรศึกษำวิจยัใน
อดีตที่ไดพ้ิจำรณำแนวทำงที่ใกลเ้คียงกนัมำแลว้310 ซึ่งเป็นกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพื่อเตรียมกำรเปิดเสรีรบั 

 
308 ดสูรุปข่ำวเก่ียวกบัปัญหำรำคำออ้ยในชว่งประมำณสองปีที่ผ่ำนมำไดใ้นภำคผนวก ช. 
309 หรือถำ้จะหวงัใหม้ีกำรลงทนุปลกูออ้ยเพิม่ตำมแผนยทุธศำสตรข์อง สอน. หรือตำมแผนกำรสรำ้ง/ขยำยโรงงำนตำ่งๆ ที่

โรงงำนกลุ่มต่ำงๆ ไดข้ออนญุำตไวก้่อนหนำ้นี ้รำคำออ้ยอาจตอ้งเพิ่มขึน้เสยีดว้ยซ ้า  
310 วิโรจน ์ ณ ระนอง และคณะ (2555) โครงกำรวิจยั “การศึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล

ของไทย” ที่มลูนิธิสถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) ท ำใหก้องทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในระหวำ่งปี 
2554-56 ซึ่งงำนวจิยัดงักล่าวไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2557 จากสภาวจิยัแหง่ชาติ
ดว้ย 
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AEC โดยมีขอ้เสนอกำรค ำนวณรำคำออ้ยใหม่ ที่รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศลอยตัว (พรอ้มกบัยกเลิกเงิน
อดุหนุนไขวท้ี่เก็บจำกผูบ้ริโภค311) ซึ่งเป็นสถำนกำรณท์ ำนองเดียวกับที่ระบบใหม่จะตอ้งท ำเพื่อแกปั้ญหำ
กำรถูกฟ้องรอ้ง ทั้งนี ้ข้อเสนอในบทนีจ้ะปรบัปรุงแนวทำงที่ใชใ้นกำรศึกษำดังกล่ำว และกำรศึกษำใน
อนำคตควรเนน้กำรพฒันำขอ้เสนอแนะใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัตวัที่ควรจะเป็นจำกกำรเจรจำหรือฟ้องรอ้ง
ครัง้นี ้รวมทัง้ศกึษำเพิ่มเติมจำกขอ้มลู/สถำนกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปดว้ย 

สำเหตหุลกัที่ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัยงัมีศกัยภำพที่พอจะสำมำรถปรบัตวัไดพ้อสมควร ก็เพรำะ
ในช่วงสำมทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำนัน้ ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบที่รฐัเขำ้มำจดักำรอตุสำหกรรมนีม้ำโดยตลอด 
โดยออกกฎหมำยมำจ ำกัดกำรแข่งขัน  ท ำให้ระบบ/กติกำกำรซือ้ขำยอ้อยมีควำมเปลี่ยนแปลงไปเพียง
เล็กน้อยในช่วงเกือบ 40 ปี ทัง้ที่ในควำมเป็นจริงอุตสำหกรรมออ้ย-น ำ้ตำล-เอทำนอล-ผลิตภัณฑอ่ื์นจำก
ออ้ยไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือโรงงำนน ำ้ตำลของไทยมีเสถียรภำพเป็นอย่ำงสูง โดยทุก
โรงงำนสำมำรถด ำเนินกิจกำรไปไดภ้ำยใตค้วำมผนัผวนของรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลก ซึ่งมีควำมหวือหวำ
มำกกว่ำสินคำ้เกษตรโดยส่วนใหญ่ และสำมำรถผ่ำนวิกฤติต่ำงๆ มำได ้รวมทัง้เติบโตไดดี้กว่ำโรงงำนใน
ประเทศคู่แข่งที่ส  ำคญัที่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ง่ออกอนัดบัหนึ่งอย่ำงสหภำพยุโรปและบรำซิล  ซึ่งเสถียรภำพที่
ระบบของไทยสรำ้งขึน้นัน้ นอกจำกจะท ำใหโ้รงงำนน ำ้ตำลของไทยไดข้ยำยก ำลงักำรผลิตถึงประมำณสำม
เท่ำตัวแลว้ ยังเกิดอุตสำหกรรมผลิตภัณฑต่์อเนื่องหลำยชนิด ทัง้ในปัจจุบนั (เช่น เอทำนอล ไฟฟ้ำ ไอน ำ้ 
ปำรติ์เคิลบอรด์/MDF กระดำษและภำชนะ) และที่มีแนวโนม้จะขยำยต่อไปในอนำคต (เช่น ไบโอพลำสติก) 
ซึ่งที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑใ์หม่ส่วนใหญ่ผลิตขึน้ในบริษัทลกูที่มกัมีกำรแยกควำมเป็นเจำ้ของออกจำกกนั และ
ไม่ไดแ้บ่งผลประโยชนจ์ำกผลิตภณัฑเ์หลำ่นีเ้ขำ้มำคิดรำคำออ้ย แต่ถึงกระนัน้ก็ตำม โรงงำนน ำ้ตำลของไทย
ทุกโรงก็สำมำรถฝ่ำวิกฤติต่ำงๆ มำได ้(ถึงแม้ว่ำอำจเคยมีปัญหำหนี/้สภำพคล่องอยู่บ้ำง312) แต่ก็มีกำร
ขยำยตัวและขอใบอนุญำตย้ำย/ขยำยโรงงำนกันเป็นจ ำนวนมำกจนมีก ำลังกำรผลิตสูงถึง 3-4 เท่ำตัว
ของเดิมแล้ว หลำยโรงงำนก็ยังอยู่ในวิสัยที่สำมำรถจ่ำยค่ำออ้ยมำกกว่ำรำคำประกำศที่เป็นทำงกำรได้ 
(ถึงแมว้่ำในหลำยกรณีไม่ไดจ้่ำยเพิ่มใหก้บัออ้ยทุกตนัก็ตำม) นอกจำกนี ้เรำก็ยงัเห็นปัญหำประสิทธิภำพที่
สำมำรถปรบัปรุงได้ เช่นระบบคิวออ้ยที่ถ้ำปรบัปรุงระบบแรงจูงใจและโลจิสติกสดี์ๆ313 ก็จะสำมำรถลด
ตน้ทนุค่ำขนสง่/รอคิว และเพิ่มคณุภำพ (โดยเฉพำะควำมหวำน) ของออ้ยที่เขำ้สูโ่รงงำนไดอี้กดว้ย 

กำรปรบัโครงสรำ้งในแบบที่ควรจะเป็นนั้น คณะผูว้ิจัยเสนอใหป้รบัสูตรกำรก ำหนดรำคำออ้ยให้
สะท้อนกับควำมเปลี่ยนแปลงใน 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ซึ่งอ้อยสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในหลำยด้ำน

 
311 รวมทัง้เงิน 5 บำท/กก. ที่เรียกเกบ็จำกน ำ้ตำลทรำยที่ขำยภำยในประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
312 และอำจมีกำรเปล่ียนมือผูถื้อหุน้หลกัในบำงกรณี 
313 ที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งกำรแยง่ออ้ยเกิดจำกแรงจงูใจในกำรแยง่โควตำ ก. ซึ่งในท่ีสดุแลว้จะจดัสรรใหต้ำมขอ้มลูกำรผลิต

จรงิเมื่อปิดหีบแลว้ 
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เพิ่มขึน้มำก (ในขณะที่กำรค ำนวณรำคำออ้ยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนัยังคงใชสู้ตรเดิมที่เกิดในยุคที่ไทยยัง
ผลิตน ำ้ตำลทรำยดิบในสดัสว่นที่สงู และโมลำสยงัไม่ไดม้ีควำมส ำคญัมำกเหมือนในปัจจบุนั)  

ในแง่นี ้ กำรปรบัโครงสรำ้งทั้งระบบจึงมีควำมจ ำเป็นต่อควำมอยู่รอดและเติบโตของอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยของไทย เพรำะถำ้เปลี่ยนแค่ส่วนที่ผิดกติกำ WTO อย่ำงชดัเจน (คือกำรตัง้รำคำในประเทศให้
สูงแลว้น ำมำอุดหนุนกำรส่งออก ซึ่งถูกส่งออกในปริมำณที่มำกเกินไปดว้ย เพรำะรำคำในประเทศแพง
เกินไป) ก็อำจท ำใหร้ำยรบัของเกษตรกรลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั และท ำใหเ้กษตรกรจ ำนวนมำกจะทิง้กำร
ปลกูออ้ย ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อทัง้กับอตุสำหกรรมนี ้และต่อประเทศในระยะยำว (ทัง้นี ้กำรลดกำรปลูกออ้ย
แลว้หันไปปลูกพืชอ่ืนมำกขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญก็อำจมีผลไปกดดันรำคำสินคำ้เกษตรชนิดอ่ืนๆ  ในอนำคต
ดว้ย)  

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรบัโครงสรำ้งระบบ กติกำกำรซือ้ขำยและก ำหนดรำคำออ้ย ที่ใชป้ระโยชนจ์ำก
ควำมรูแ้ละข้อเสนอจำกงำนวิจัยนีน้่ำจะสำมำรถช่วยแก้ /บรรเทำปัญหำนี ้ลงได้ ซึ่งในหัวข้อต่อไปของ
คณะผูว้ิจยัจะเสนอแนวคิดในกำรคิดรำคำออ้ยใหม่ตำมกติกำที่มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำระบบเดิม (ที่ผกูกบั
ผลิตภณัฑห์ลกัเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน คือน ำ้ตำลทรำยดิบ) ซึ่งเมื่อเกิดขึน้มำแลว้กลายมาเป็นระบบทีแ่ข็งตวั 
(rigid) ทีไ่ม่สามารถปรบัตวัตามการพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้จ านวนมากในเกือบสี่
ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ถูกน าเข้าไปคิดค านวณราคาออ้ย ท าให้ชาวไร่ออ้ยไม่ได้รับประโยชน์จาก
ผลติภณัฑ์เหล่านีซ้ึ่งต่างกบัเกษตรกรทีป่ลูกพชือืน่อกีหลายชนิด  

 
8.4 ลักษณะของกติกาทีพึ่งประสงคใ์นการก าหนดราคาอ้อย 

 โดยธรรมชำติของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทย (ซึ่งส่วนใหญ่ชำวไร่และโรงงำนไม่ใช่คน
กลุ่มเดียวกนั) นัน้ ในส่วนของตลำดน ำ้ตำลเป็นตลำดที่มีผูผ้ลิตนอ้ยรำย (Oligopoly) ในขณะที่ตลำดออ้ย
ในแต่ละพืน้ที่ (ซึ่งมีแต่ละโรงงำนเป็นศูนยก์ลำง) มีลกัษณะคลำ้ยกับตลำดที่มีกำรผูกขำดทัง้จำกฝ่ำยผูซ้ือ้ 
(ที่เป็นโรงงำนเดียว) และผูข้ำย (ที่แมว้่ำจะมีจ ำนวนมำก แต่ก็มักจะสำมำรถรวมตัวกันเ ป็นองคก์รหลัก
องคก์รเดียว) หรือที่มีศัพท์เรียกในทำงเศรษฐศำสตรว์่ำ Bilateral Monopoly ซึ่งเป็นตลำดที่ถ้ำปล่อยให้
ท ำงำนเองแลว้ ผลลพัธก์็มกัจะขึน้กบักำรเจรจำต่อรองของสองฝ่ำยที่มีอ  ำนำจกำรต่อรองสงูทัง้คู่ (เพรำะแต่
ละฝ่ำยตอ้งพึ่งพำอีกฝ่ำยหนึ่ง) ซึ่งท ำนำยผลไดย้ำก และทัง้สองฝ่ำยอำจมีตน้ทุนกำรต่อรองที่สงูมำก ท ำให้
โดยทั่วไปแลว้ กำรแทรกแซงของรฐัมีโอกำสที่จะสรำ้งระบบที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำและช่วยลดปัญหำ
และตน้ทนุในกำรเจรจำระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งลงไดพ้อสมควร  

ชดุขอ้เสนอของคณะผูว้ิจยัก็ยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของระบบที่รฐัเขำ้มำแทรกแซงในดำ้นที่จ  ำเป็น 
โดยเขำ้มำก ำหนดกติกำต่ำงๆ ของระบบ ซึ่งคณะผูว้ิจยัเสนอว่ำนอกจำกกติกำที่มีควรเป็นกติกำท่ีมีควำม
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สอดคลอ้งกบั WTO (ไม่มีกำรอดุหนนุกำรสง่ออก/อดุหนนุไขว ้และหลีกเลี่ยงกำรอดุหนุนรำคำโดยรฐั) แลว้ 
ยงัควรมีลกัษณะที่พงึประสงคส์ำมขอ้ดงัต่อไปนีคื้อ  

ก. เป็นกติกาทีส่ะท้อน (หรือสอดคล้องกับ) คุณสมบัติทีด่ีของตลาดทีม่ีการแข่งขันให้มาก
ทีสุ่ด และสามารถปรับตัวตามตลาดได้ 

ตวัอย่ำงกำรท ำงำนของตลำดที่มีกำรแข่งขนั 

⦁ เมื่อผูผ้ลิตรำยใดปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ก็จะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรปรบัปรุง
ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ในระยะสัน้ (แต่ไม่ใช่ไดท้ัง้หมดตลอดไป) 

⦁ ในระยะยำวนัน้ ถำ้กำรปรบัปรุงประสิทธิภำพมีผลท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรวตัถุดิบเพิ่มขึน้  ผูผ้ลิต
วตัถดิุบก็ไดป้ระโยชนต์ำมไปดว้ย  

⦁ เมื่อมีควำมตอ้งกำรวตัถุดิบเพิ่มขึน้ (ไม่ว่ำจะจำกกิจกำรเดิม หรือกิจกำรอ่ืน และไม่ไดข้ึน้กบัว่ำ
กิจกำรเหลำ่นัน้จะมีควำมเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่) ก็จะท ำใหร้ำคำวตัถดิุบสงูขึน้ ตวัอย่ำงเช่น 

o ถำ้มีควำมตอ้งกำรโมลำสไปท ำเอทำนอลเพิ่มขึน้ รำคำโมลำสก็จะเพิ่มขึน้ รำคำออ้ยก็
ควรจะตอ้งเพิ่มขึน้ตำมไปดว้ย 

o ถำ้ก ำลงักำรผลิตของโรงงำนในพืน้ที่เพิ่มขึน้เรว็กว่ำออ้ย รำคำออ้ยก็จะเพิ่มขึน้ 

⦁ เมื่อผลิตภัณฑใ์ดที่ท ำจำกวตัถุดิบนัน้ (ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นผลิตภณัฑใ์หม่หรือเก่ำ 
และไม่ว่ำกิจกำรที่ใชว้ตัถุดิบนัน้จะมีควำมเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่) มีรำคำสูงขึน้ ก็จะท ำใหร้ำคำ
วตัถดิุบสงูขึน้ตำมไปดว้ย 

o กำรท่ีมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จำกกำกออ้ย กำกน ำ้ตำล ฟิลเตอรเ์ค๊ก ควรสง่ผลถึงรำคำ
ออ้ยดว้ย 

⦁ รำคำสินคำ้ในตลำดแข่งขนัจะเชื่อมโยงกบัรำคำในต่ำงประเทศ (หรือในตลำดโลก) แมว้่ำจะมี
ควำมแตกต่ำงอยู่บ้ำงที่ เกิดจำกอุปสรรคในกำรน ำเข้ำและส่งออก (รวมถึงระยะทำงและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนสง่) 

o รำคำสินคำ้น ำเขำ้ = รำคำตลำดโลก+ค่ำขนสง่+ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนในกำรน ำเขำ้+ค่ำ
กำรตลำดในประเทศ 

o รำคำสินคำ้สง่ออก = รำคำตลำดโลก-ค่ำขนสง่-ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนในกำรสง่ออก+ค่ำ
กำรตลำดในประเทศ 
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กำรก ำหนดรำคำที่ไม่ค ำนึงถึงขอ้นี  ้ก็จะสรำ้งปัญหำตำมมำไดห้ลำยประกำร เช่น น ำ้ตำล
อำจหำยไปจำกตลำด น ้ำตำลหรืออ้อยจำกต่ำงประเทศเข้ำมำตีตลำดได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีควำม
ไดเ้ปรียบในกรณีที่มีกำรแข่งขนักนัจรงิๆ หรืออำจเสี่ยงกบักำรถกูฟ้องจำกประเทศคู่แข่ง 

นยัที่ส าคญัประการหนึ่งจากหลกัการในส่วนนีก็้คือ ถา้ตลาดมีการแข่งขัน เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือมีผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่มาจากออ้ยมีราคาสูงขึ้น ก็จะส่งผลใหร้าคาออ้ยสูงขึ้นตามไปดว้ย แต่ใน
สภาพความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไดจ้ากออ้ยไม่ไดถู้กน ามาคิดร่วมในการก าหนดราคาออ้ย (รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่แลว้ แต่มีมูลค่าเพิ่มขึน้ในอตัราทีสู่งกว่าอตัราเพิ่มของราคาน ้าตาล314) ดงันัน้ ในขณะที่มี
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เกิดขึน้ ถา้การค านวณราคาออ้ยยงัคงอิงผลิตภณัฑ์เดมิเท่านัน้ สดัส่วนทีเ่ป็นส่วนแบ่งของ
ชาวไร่ออ้ยก็ควรตอ้งเพิ่มขึน้เมือ่เทยีบกบัเมือ่เร่ิมระบบเมือ่ 30 ปีก่อน 

ข. เป็นกติกาทีม่ีส่วนช่วยแก้ปัญหาทีเ่กิดในตลาดแข่งขัน 

⦁ กติกำช่วยรกัษำเสถียรภำพของระบบ เพื่อช่วยลดปัญหำที่เกิดจำกควำมผนัผวนในระยะสัน้
ของรำคำน ำ้ตำล ซึ่งเป็นสินคำ้ที่รำคำมีควำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู 

ค. กติกาทีใ่ช้ไม่ซับซ้อนเกินไป และอ้างอิงตัวแปรทีว่ัดได้ง่าย และเป็นทีย่อมรับกันท่ัวไป 

⦁ เพื่อลดภำระในกำรเจรจำต่อรองและกำรควบคมุใหเ้หลือนอ้ยลงเท่ำที่จะท ำได ้

ทัง้นี ้นอกจำกจะปรบัโครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ 
WTO แลว้ กำรปรบักติกำกำรคิดรำคำออ้ยใหส้ำมำรถปรบัตำมตลำดไดม้ำกขึน้ น่ำจะช่วยใหร้ะบบปรบัตวั
ไดง้่ำยและเรว็ขึน้  

‘ง. เป็นกติกาทีผู้่มีส่วนได้เสียสามารถน ามาทบทวนได้ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

• กติกำควรทบทวนได ้เช่น หลงั 5 ปีแรก และทุกๆ 5 ปี  

ซึ่งรำ่ง พ.ร.บ. ที่คณะผูว้ิจยัเสนอไวใ้นภำคผนวก ง. เป็นตวัอย่ำงขอ้เสนอกำรยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยฯ 
ฉบบัใหม่ที่ไดค้  ำนึงถึงหลกักำรทัง้หมดที่ไดก้ลำ่วมำขำ้งตน้ 

 

  

 
314 ซึ่งน่ำจะเป็นจรงิส ำหรบัทกุผลิตภณัฑท์ี่แต่เดมิมีรำคำต ่ำหรือแทบไม่มีรำคำเลย 
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บทที ่9  
สรุปและข้อพจิารณา 

 

9.1 ความเป็นมา และสถานการณปั์จจุบัน 

เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2559 รฐับำลบรำซิลไดเ้ริ่มด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนแรกของกระบวนกำรระงบั
ขอ้พิพำท  (Dispute and Settlement) ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) โดยแจง้ WTO ว่ำจะขอหำรือกบั
รฐับำลไทยเรื่องกำรอดุหนนุน ำ้ตำลของไทย (“Thailand – Subsidies Concerning Sugar (DS507)”) ซึ่ง
ตำมกติกำขององคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) นัน้ ในกรณีที่กำรหำรือไม่ไดข้อ้ยุติที่บรำซิลพอใจ บรำซิลก็
สำมำรถขอใหอ้งคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) มำตดัสินคดี หรืออีก
นยัหนึ่งก็คือเป็นกำรฟ้องรอ้งประเทศไทยในคดีนีต่้อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) อย่ำงเต็มรูป 

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเกือบ 6 ปีที่ผ่ำนมำนี ้ หลงัจำกที่บรำซิลไดย้ื่นเรื่องต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก 
(WTO) บรำซิลและไทยก็ไดเ้ขำ้สูก่ระบวนกำรเจรจำหำรือ (consultation) ซึ่งไดด้  ำเนินกำรมำจนถึงปัจจบุนั 
โดยตัง้แต่กลำงปี 2560 ฝ่ำยไทยไดร้บัปำกที่จะด ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล โดยไดอ้อก
มำตรกำรชั่วครำว ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรบำงสว่นในช่วงปลำยปี 2560 และใชม้ำตรำ 44 ออกค ำสั่ง ประกำศ 
และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเมื่อ 15 มกรำคม 2561315 โดยระบวุ่ำเป็นมำตรกำรชั่วครำวที่จะทดลองใช้
เป็นเวลำสองปี (ส ำหรบัปีกำรผลิต 2560/61–2561/62) ในระหว่ำงที่ก ำลงัยกรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยฯ ฉบบัใหม่ มำแทน พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 (ที่ยงัมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั)  ท ำใหท้ี่
ผ่ำนมำบรำซิลตดัสินใจที่จะยงัไม่ด ำเนินกำรฟ้องในขัน้ตอนต่อไปในช่วงนี ้ แต่บรำซิลก็ไม่ไดถ้อนฟ้อง โดย
ระบวุ่ำจะขอรอดกูำรด ำเนินกำรของไทยและ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัใหม่ก่อน (ซึ่งฝ่ำยไทยเคย
บอกว่ำจะออกมำใชใ้นฤดกูำรผลิตปี 2562/63 ซึ่งเริ่มหีบออ้ยในเดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคม 2562)  แต่
ทัง้นี ้ บรำซิลก็ยงัมสีิทธิ์ท่ีจะด ำเนินกำรฟ้องต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) แบบเต็มรูปไดท้กุเมื่อในกรณีที่
บรำซิลเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของไทยไม่ไดเ้ป็นไปตำมที่ทีมเจรจำของไทยไดร้บัปำกไว ้ เพรำะไดผ้่ำนกำรท ำ
ตำมเงื่อนไขเวลำที่ WTO ก ำหนดไวว้่ำกำรฟ้องจรงิจะตอ้งผ่ำนช่วงกำรหำรือเป็นเวลำ 2 เดือนก่อนมำนำน
แลว้ 

กำรชะลอกำรฟ้องของบรำซิลอำจท ำใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งจ ำนวนหนึ่งเขำ้ใจไปว่ำปัญหำนีก้  ำลงัจะไดร้บั
กำรแกไ้ขใหล้ลุ่วงไป  แต่ในควำมเป็นจรงินัน้ แมว้่ำกำรแกก้ฎหมำยของไทย ณ ปัจจุบนัน่ำจะเพียงพอที่จะ

 
315 ซึ่งรวมทัง้กำรยตุิบทบำทของ กอน. ในกำรใชอ้  ำนำจที่มีอยู่ตำมมำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ 
ฉบบัปัจจบุนั (เป็นมำตรกำรชั่วครำวที่ใชใ้นช่วง 2 ปีกำรผลิตคือ 2560/61–2561/62)   
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ท ำให ้พ.ร.บ. ออ้ยฯ ของไทยไม่ขัดกับกติกำของ WTO แต่กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของฝ่ำยไทยก็แทบจะ
ไม่ไดท้ ำใหร้ะบบของเรำเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่สอดคลอ้งกบักติกำองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) มำกขึน้แต่
อย่ำงใด  ทัง้นี ้แมว้่ำไทยจะถูกฟ้องดว้ยขอ้หำกำรอุดหนุนกำรส่งออกและอุดหนุนภำยใน  แต่ผูท้ี่ออกแบบ
ระบบปัจจบุนัก็ยงัหวงัที่จะหวงัพึ่งกำรอดุหนุนไขวจ้ำกตลำดภำยในประเทศต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรออก
ระเบียบที่คลำ้ยกบัระบบเดิมที่ใหผู้บ้ริโภคอดุหนุนระบบ โดยก ำหนดใหโ้รงงำนที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ
ตอ้งน ำส่งส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งในประเทศกบัรำคำตลำดโลก (หรือรำคำส่งออก) เขำ้กองทุนออ้ยและ
น ้ำตำลทรำย หรือน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรค ำนวณรำยได้ของระบบในกำรค ำนวณรำคำอ้อยและ
ผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป316) ทั้งที่ระบบนีคื้อสิ่งที่บรำซิลฟ้องและเรำรบัปำกที่จะแก้ไข  นอกจำกนี ้
ระบบที่ผ่ำนมำ—อย่ำงนอ้ยในบำงช่วง--ยงัก ำหนดกติกำที่ลดแรงจูงใจในกำรแข่งขนัขำยน ำ้ตำลในประเทศ
อีกด้วย (เช่น การออกแบบระบบที่โรงงานมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการแข่งขันกันขายน ้าตาลใน
ประเทศ แต่จะเสี่ยงนอ้ยกว่า—หรือไดป้ระโยชน์--จากการอยู่เฉยๆ รอใหโ้รงงานอื่นขายแทน แลว้รบัเงิน
ชดเชย)  ยิ่งไปกว่ำนัน้ กำรปรบักำรด ำเนินกำรในบำงดำ้น เช่นบทบำทของกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยใน
ปีกำรผลิต 2560/61–2561/62 ที่มีกำรเก็บเงินส่วนต่ำงของรำคำในประเทศกับรำคำตลำดโลก เพื่อน ำมำ
เกลี่ยใหใ้หก้บัชำวไรอ่อ้ยและโรงงำนน ำ้ตำลทุกโรง อำจมีควำมเสี่ยงที่จะถกูตีควำมว่ำเป็นกระบวนกำรรวม
หวัผกูขำด (หรือกำร “ฮัว้”) ที่จดักำรโดยองคก์รของรฐัเสียดว้ยซ ำ้ไป)    

แต่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งของอตุสำหกรรมนีก้็ยงัเห็นว่ำมำตรกำรที่ใชใ้นปีกำรผลิต 2560/61–
2561/62 ไดผ้ลลพัธไ์ม่เป็นที่ไม่น่ำพอใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในดำ้นรำคำออ้ย ซึ่งในปีกำรผลิต 2561/62 
รำคำออ้ยขัน้ตน้ (ที่ควำมหวำน 10 CCS.) ลดลงมำเหลือตนัละ 700 บำท และถึงแมว้่ำกองทนุออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำยจะเรียกเก็บเงินจำกน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยในประเทศ และมีเงินเพิ่มค่ำออ้ยจำกกองทนุอีก
ประมำณรอ้ยบำทเศษ แต่เมื่อรวมทัง้หมดแลว้รำคำออ้ยก็ยงัมีแนวโนม้ต ่ำลงกว่ำเดิมอย่ำงชดัเจน317  
ในขณะที่ปรมิำณผลผลิตออ้ยก็ลดลงจำก 135 ลำ้นตนัในปี 2560/61 เหลือ 131 ลำ้นตนัในปีกำรผลิต 
2561/62 และผลผลิตยงัลดลงอย่ำงมำกเหลือไม่ถึง 75 ลำ้นตนัในปีกำรผลิต 2562/63318 ซึ่งท ำใหร้ำยได้
ของชำวไรอ่อ้ยลดลงอย่ำงมำกในระยะหลงั  นอกจำกนี ้ ในช่วงปีกำรผลิต 2560/61–2561/62 ที่รำคำ

 
316 ในสินคำ้ทั่วไปท่ีไม่ไดม้กีำรรวมตวักนัเพื่อตัง้รำคำเหนือตลำดนัน้ ปกติจะเกิดกำรแขง่ขนัท่ีในท่ีสดุแลว้รำคำขำยส่งใน

ประเทศจะเท่ำหรือใกลเ้คยีงกบัรำคำส่งออก กล่ำวคือเป็นรำคำที่ท  ำใหผู้ข้ำยไดร้บัก ำไรสทุธิที่ไม่ตำ่งกนัระหว่ำงกำรขำย
สินคำ้นัน้ในตลำดภำยในหรือส่งออกไปต่ำงประเทศ (หรืออีกนยัหนึ่งจะแทบไม่มีส่วนต่ำงนีเ้ลย)  

317 ดสูรุปข่ำวเก่ียวกบัปัญหำรำคำออ้ยในชว่งประมำณสองปีที่ผ่ำนมำไดใ้นภำคผนวก  ซึ่งนอกจำกปัญหำที่กล่ำวมำแลว้ 
ยงัไม่ประเด็นกำรเล่ือนประกำศรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยดว้ย 

318 และลดลงเหลือ 67 ลำ้นตนัในปีกำรผลิต 2563/64 และยงัไม่ไดก้ระเตือ้งขึน้มำกในปีปัจจบุนั (ประมำณ 92 ลำ้นตนัใน     
ปี 2564/65)   
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น ำ้ตำลในตลำดโลกลดต ่ำลงมำมำก ก็เกิดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำในตลำดน ำ้ตำลภำยในประเทศมำกขึน้ ซึ่ง
ก็สง่ผลลบต่อรำยไดข้องโรงงำนน ำ้ตำลดว้ย   

ปัญหำที่เกิดขึน้ท ำใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ตดัสินใจเปลี่ยนกฎกติกำอีกครัง้
หนึ่งในเดือนพฤศจิกำยน 2562 ซึ่งสง่ผลท ำใหร้ะบบที่ใชใ้นปัจจบุนัยิ่งกลบัไปคลำ้ยกบัระบบเดิมที่ใชใ้นช่วง
ก่อนที่บรำซิลจะยื่นฟ้องต่อ WTO มำกขึน้  อย่ำงไรก็ตำม กำรปรบัครัง้นีอ้ำศยักำรออกประกำศของ กอน. 
และ สอน. โดยไม่ไดอ้อกหรือแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัใหม่ก่อน เนื่องจำกสำมำรถใช้
อ ำนำจที่มีอยู่ตำมมำตรำ 17(18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัปัจจบุนัได ้ ตรำบที่กำรแกไ้ข 
พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบบัใหม่ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ ์(ซึ่งกำรแกไ้ขไดห้ยุดชะงกัไปบำงช่วงและน่ำจะ
ออกมำไดอ้ย่ำงเรว็ที่สดุก็ปลำยปี 2565 นี)้  

นอกจำกมำตรกำรท่ีใชใ้นปัจจบุนัยงัเกือบเหมือนเดิม ซึ่งอำจจะยงัขดักบักฎของ WTO เรื่องกำร
อดุหนนุกำรสง่ออก (แบบอดุหนนุไขว)้ โดยที่ภำครฐัเองก็ยงัไม่มีแนวทำงแกไ้ขปัญหำนีท้ี่ชดัเจน  แต่รฐัอำจ
ตัง้ควำมหวงัเอำไวว้่ำบรำซิลซึ่งมีปัญหำกบักำรอดุหนนุกำรสง่ออกของอินเดีย จะเห็นว่ำไทยไม่ใช่คู่แข่งที่
สรำ้งปัญหำใหบ้รำซิลไดม้ำกเท่ำผูผ้ลิตรำยใหญ่กว่ำอย่ำงอินเดีย และอำจยอมรบัแนวทำงกำรปรบัระบบ
ของไทยแลว้เลิกฟ้องไทย เนื่องจำกมีโอกำสมำกที่กำรฟ้องจะน ำไปสูก่ำรต่อสูค้ดีทียืดเยือ้และอำจน ำไปสู่จุด
อบั โดยไม่สำมำรถปิดคดีใน 1-2 ปีได ้ เนื่องจำกในปัจจุบนั WTO ไม่มีองคก์รอทุธรณ ์ (Appellate Body) 
เนื่องจำกสหรฐัอเมรกิำสำมำรถใชส้ิทธิ์ยบัยัง้ (Veto) ขดัขวำงกำรตัง้กรรมกำร (ผูพ้ิพำกษำ) ในสว่นนีไ้ด ้

ปัญหำใหญ่ที่ตำมมำก็คือ ถึงแมว้่ำเรำจะท ำแบบที่ท ำอยู่ในปัจจบุนัต่อไป รำคำออ้ยก็ยงัจะมี
แนวโนม้ที่ลดลงจำกก่อนถกูบรำซิลฟ้องอยู่ดี (ซึ่งเป็นผลสว่นหนึ่งที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนมำใชม้ำตรกำรต่ำงๆ 
ทีผ่ำนมำดว้ย) ซึ่งปัญหำนีไ้ดป้รำกฎชดัออกมำในทัง้สองปีแรก (ปี 2560/61 และ 2561/62) และถึงแมว้่ำ
มำตรกำรที่หนัมำใชใ้นปัจจุบนัอำจช่วยใหร้ำคำออ้ยกระเตือ้งขึน้กว่ำในช่วงสองปีแรก แต่นอกจำกรำคำ
น ำ้ตำลภำยในประเทศจะต ่ำลงกว่ำในปี 2559/60 แลว้ ก็ยงัมีควำมเสี่ยงที่จะถกูฟ้องว่ำมำตรกำรที่ใชเ้ป็น
กำรอดุหนนุไขว ้ (cross subsidization) และ/หรือ เป็นกำรอดุหนนุกำรสง่ออก (export subsidy) ซึ่งเป็น
ประเด็นหลกัที่บรำซิลฟ้องไทยในครัง้นี ้และอำจตอ้งแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั  พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ 
ฉบบัใหม่ ซึ่งรำ่งที่ผ่ำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ของสภำ
ผูแ้ทน ณ ปัจจบุนั ไดต้ดัอ ำนำจของคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ในกำรก ำหนดรำคำ
น ำ้ตำลภำยในประเทศออกไปแลว้ดว้ย  

ในปัจจบุนั ในขณะที่บรำซิลยงัเลือกที่จะยงัไม่เดินหนำ้ฟ้องไทยเต็มรูป แต่ก็ยงัไม่ไดถ้อนฟ้องไทย
แต่อย่ำงใด ซึ่งตำมสถำนภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันัน้ บรำซิลสำมำรถเลือกที่จะฟ้องไทยแบบเต็มรูปโดย
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ขอใหท้ำง WTO ตัง้คณะ Panel ขึน้มำพิจำรณำคดีแบบเต็มรูปเมื่อใดก็ได ้ (เพรำะผ่ำนขัน้ตอนกำร
ปรกึษำหำรือ—ซึ่งเป็นภำคบงัคบัของ WTO—ไปนำนแลว้) 

ทั้งแนวโน้มรำคำอ้อยที่ ไม่ค่อยดีนักในช่วงส่วนใหญ่ของ 5-6 ปีที่ผ่ำนมำ319ในขณะที่ปริมำณ
ผลผลิตก็มีแนวโน้มลดลงมำกหลังจำกปีที่ รำคำลดลงด้วย ซึ่งก็เป็นอีกสัญญำณที่ ไม่ดีนักส ำหรับ
อตุสำหกรรมนี ้โดยถำ้สถำนกำรณด์ำ้นรำคำลดลงต่อเนื่องเพียงไม่ก่ีปี ถำ้ไม่มีมำตรกำรรบัมือที่เหมำะสม ก็
อำจจะสง่ผลลบที่รุนแรงต่ออตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทย ซึ่งปัจจบุนัมีมลูค่ำผลผลิตและกำรสง่ออก
ในแต่ละปีในระดับแสนลำ้นบำท และมีเกษตรกรที่เก่ียวขอ้งจ ำนวนมำก และเกษตรกรเองก็มีเงินลงทุนใน
ดำ้นเครื่องจกัรกลที่สงูกว่ำพืชหลกัอ่ืนๆ โดยสว่นใหญ่320  

 

9.2 การปรับระบบอ้อยและน ้าตาลทรายของรัฐบาลไทยเมื่อต้นปี 2561 

กำรปรบัระบบของไทยที่เกิดขึน้เมื่อตน้ปี 2561 ใชว้ิธีออกมำตรำ 44 มำแกก้ฎหมำยเพื่อดงึอ ำนำจ
ที่ส  ำคญัของกลไกหลกัที่รฐัเคยใชใ้นอดีต (คือคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือ กอน.) ออกไปจำก
ระบบออ้ยและน ำ้ตำล ในขณะเดียวกนัรฐับำลก็จะเลิกใหเ้งินช่วยเหลือหรือค ำ้ประกนักำรกูเ้งินใหก้องทนุ
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย  อย่ำงไรก็ตำม ในมมุมองที่เก่ียวขอ้งกบักรณีพิพำทในของ WTO แลว้ ก็ยงัมีควำม
เสี่ยงที่ระบบนีจ้ะถูกตีควำมว่ำยงัเป็นกำรด ำเนินกำรโดยรฐั (ดกูำรอภิปรำยประเด็นนีโ้ดยละเอียดในบทท่ี 2-
4) 

ทัง้นี ้ในช่วงกลำงปี 2560 ทีมเจรจำของไทยรบัปำกบรำซิลว่ำจะปรบัระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทย
ตำมขอ้เรียกรอ้งของบรำซิล โดยจะด ำเนินกำรใหท้นัในปีกำรผลิต 2560/61 ซึ่งเป็นเวลำที่กระชัน้มำก แต่ใน
ที่สดุรฐับำลนีก้็ไดแ้กปั้ญหำนีโ้ดยกำรออกมำตรำ 44 มำระงบักำรใชม้ำตรำ 17 (18) ของ พ.ร.บ. ออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ท ำใหส้ำมำรถด ำเนินกำรปรบัระบบไดใ้นขณะที่ยงัไม่มีกำรแกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย (หรือออก พ.ร.บ. ออ้ยฯ ฉบบัใหม่) และยงัไดอ้อกประกำศและระเบียบอีก 5 ฉบบัมำก ำหนด
กติกำที่เปลี่ยนไปจำกระบบเดิมดงัต่อไปนีคื้อ 

 
319 ดสูรุปข่ำวเก่ียวกบัปัญหำรำคำออ้ยในชว่งประมำณสองปีที่ผ่ำนมำไดใ้นภำคผนวก ช. 
320 ในอดีต รวมทัง้ในปี 2525 ก่อนท่ีมีระบบ 70/30 อตุสำหกรรมนีเ้คยประสบปัญหำจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้ตำล

อย่ำงรุนแรง กำรแทรกแซงของรฐัในปี 2525 ที่ไดส้รำ้งระบบแบ่งปันผลประโยชน ์70/30 มีส่วนชว่ยท ำใหอ้ตุสำหกรรม
กลบัสู่กำรมีเสถียรภำพและเติบโตขึน้มำภำยใตร้ะบบท่ีมีเสถียรภำพสงู ท ำใหส้ำมำรถขยำยตวัเป็น 3-4 เท่ำตวัใน
ระยะเวลำเพียง 3 ทศวรรษ โดยไม่มีโรงงำนลม้ละลำยไปแมแ้ต่โรงเดียว ตำ่งจำกในประเทศผูส่้งออกอื่นท่ีใหญ่กวำ่ 
(หรือเคยใหญ่กว่ำ) ที่มีโรงงำนท่ีตอ้งปิดตวัไปเป็นจ ำนวนไม่นอ้ย เช่น บรำซิล และสหภำพยโุรป 
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⦁ ยกเลิกกำรก ำหนดโควตำ (และกำรขึน้งวด) น ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศ 

o ใหโ้รงงำนน ำ้ตำลสต๊อกน ำ้ตำลทรำยเอำไวใ้นปริมำณเท่ำกบักำรบรโิภคภำยในประเทศ 1 
เดือน  

⦁ ใหส้  ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สบน.) ส ำรวจรำคำขำยสง่น ำ้ตำลภำยในประเทศ  

⦁ ให้บริษัทอ้อยและน ำ้ตำลไทย (อนท.) รำยงำนค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของรำคำน ำ้ตำล #5 ที่ตลำด
ลอนดอนและค่ำไทยพรีเมี่ยมของเดือนนัน้ ใหก้องทนุฯ เพื่อใชเ้ป็นรำคำอำ้งอิงของรำคำสง่ออก   

⦁ ใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย ก ำหนดอัตรำที่โรงงำนน ำ้ตำลที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศตอ้ง
น ำส่งกองทนุฯ ในแต่ละเดือน เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งภำยในประเทศ (ที่ส  ำรวจโดย สบน.) 
กบัรำคำส่งออกอำ้งอิง (ที่รวบรวมและค ำนวณโดย อนท.) เพื่อน ำมำเป็นส่วนหนึ่งของรำยไดข้อง
ระบบในกำรค ำนวณรำคำออ้ยและผลตอบแทนของโรงงำนต่อไป  

o ยกเลิกกำรเก็บเงินค่ำจ ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศที่เคยเก็บ 5 บำท/กก. (ตั้งแต่ปี 
2551) 

อย่ำงไรก็ตำม มีขอ้กังขำตั้งแต่ตน้ว่ำดว้ยว่ำระบบนีจ้ะสำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิผลใน
ระยะยำวไดห้รือไม่ โดยระบบนีม้ีควำมเสี่ยงหลกัๆ อย่ำงนอ้ย 2-3 ประกำรต่อไปนีคื้อ 

⦁ ในกรณีที่โรงงำนแข่งกันขำยน ำ้ตำลในประเทศมำกขึน้ ส่วนต่างราคาก็จะลดลงเรื่อยๆ จนอาจ
กลายเป็นศูนย์หรือติดลบ (เหมือนสินคา้ส่งออกอืน่) ท าใหเ้งินส่วนต่างที่รอ้ยละ 70 ถูกน ามาช่วย
พยงุราคาออ้ย ก็จะค่อยๆ ลดลงจนอาจหายไปในทีส่ดุ  

o แต่ในกรณีที่รำคำขำยส่งภำยในประเทศยังคงสูงกว่ำรำคำส่งออกอย่ำงชดัเจน  ก็มีความ
เสีย่งทีจ่ะถูกบราซิลเห็น/กล่าวหาว่าระบบของเรายงัมีการรวมตวักนัฮัว้ราคาในลกัษณะที่
เป็น Cartel ที่ด าเนินการโดยรัฐ (หรืออาศัยอ านาจรัฐ) และอาจกลบัไปสู่กระบวนการ
ฟอ้งรอ้งต่อใน WTO หรือไม่ก็กดดนัใหไ้ทยปรบัเปลีย่นระบบมากกว่าทีท่ าอยู่ในปัจจุบนั 

⦁ ในกรณีที่รำคำในประเทศยงัสงูกว่ำรำคำสง่ออกอย่ำงชดัเจน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่รำคำ
สง่ออกยงัอยู่ในระดบัต ่ำ) ก็อาจเกิดการลกัลอบขายน า้ตาลภายในประเทศมากขึน้โดยไม่รายงาน/
รายงานไม่ครบ 

ขอ้มูลที่คณะผูว้ิจัยรวบรวมมำไดช้ีว้่ำระบบที่ใช้ในช่วงสองปีแรกมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาใน

ทุกกรณีที่กล่าวมาแล้ว  ทัง้นี ้ราคาน ้าตาลทรายภายในประเทศตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2561 ถึงกลางปี 2562 มี
แนวโนม้ลดลงมาอย่างชา้ๆ แต่ต่อเนือ่ง โดยเมื่อเริ่มระบบนีใ้นเดือนมกรำคม 2561 รำคำน ำ้ตำลทรำยลดลง
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จำกเดิมประมำณ 2 บำท/กก. เหลือประมำณ 17 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำว และ 18 บำท/กก. 
ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ แต่เมื่อถึงกลางปี 2562 ราคาน ้าตาลทรายขาวธรรมดาลดลงเหลือ

ประมาณ 14.50-15 บาท/กก. ส่วนราคาน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิก็ลดลงมาเหลือ 17 บาท/กก. ซึ่ง
เป็นสัญญำณบอกว่ำมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกมำเพื่อจูงใจไม่ใหโ้รงงำนแข่งกันขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศ 
น่ำจะมีผลนอ้ยกว่ำผลจำกกลไกตลำดที่จูงใจใหเ้กิดกำรแช่งขันมำกขึน้  และมำตรกำรลดแรงจูงใจในกำร
แข่งขนัน่ำจะมีประสิทธิผลนอ้ยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลำผ่ำนไป จนตอ้งยกเลิกระบบนีไ้ปหลงัจำกที่ใชไ้ดเ้พียงสอง
ปี 

ขอ้มูลปริมำณกำรขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศก็ชีใ้ห้เห็นว่ำในช่วงคร่ึงปีที่ราคาน ้าตาลลดลง
เกือบร้อยละ 10-15 น้ัน นอกจากปริมาณการขายน ้าตาลในประเทศในปี 2561 จะไม่ได้เพิ่มสูงขึน้
แล้ว กลับลดต ่ากว่าในช่วงเดียวกันของ 2 ปีทีผ่านมาร้อยละ 4  และในช่วงครึ่งปีแรกของปีต่อมำ 
(2562) ซี่งรำคำลดลงอีก ปริมำณกำรขำยน ำ้ตำลในประเทศในครึ่งปีแรกของปี 2562 ยงัต ่ำกว่ำในช่วงครึ่ง
ปีแรกของ 2 ปีก่อน (2560) รอ้ยละ 3  ทัง้ที่ในอดีตในช่วงที่ราคาน ้าตาลภายในประเทศถูกควบคุมไวใ้น
ระดบัทีสู่งกว่าสองปีนีม้าก ปริมาณการบริโภคในประเทศก็มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทกุปีในระหว่างปี 2551-2560 
(ยกเวน้ปี 2556 ที่ลดลง แต่กล็ดเพียง 3,000 ตนัเท่ำนัน้)321  

จำกขอ้มลูที่น ำเสนอในขำ้งตน้ของคณะผูว้ิจยั จะเห็นไดว้่ำ ระบบทีใ่ช้ใน 2 ปีการผลิตแรก 
(2560/61-2561/62) มีความเส่ียงทีจ่ะเกิดปัญหาในทัง้สามกรณี กล่ำวคือ  

⦁ ราคาในประเทศมีแนวโน้มทีล่ดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาอ้อยมีแนวโน้มลดลงตามไป
ด้วย  ท ำใหค้วำมพยำยำมที่จะใชห้วงัพึ่งกำรอดุหนนุไขว ้ (cross subsidization) จำกกำร
รกัษำรำคำตลำดภำยในประเทศใหส้งูกว่ำรำคำสง่ออก น่ำจะไดผ้ลนอ้ยลงไปเรื่อยๆ และ
ถำ้ไม่กำรปรบัระบบใหม่โดยวิธีที่ต่ำงออกไปจำกเดิม  รำคำ (และรำยได)้ ที่ลดลง ก็คงมี
สว่นผลกัดนัใหใ้หช้ำวไรล่ดกำรปลกูออ้ยลง 

⦁ แต่ในขณะเดียวกนัส่วนต่างของราคาภายในและราคาส่งออกก็ยังสูงมากพอทีจ่ะถูก
จับตามอง/กล่าวหาว่าไทยยังคงมีการฮัว้ราคาแบบผู้ผูกขาดอยู่ (และกองทุนอ้อยฯ 
ก็ดูเหมือนมีบทบาทในการจัดการเร่ืองนีม้ากขึน้ด้วย)  และในควำมเป็นจรงินัน้ 
ระบบมีกฎกติกำที่จงูใจไม่ใหเ้กิดกำรแข่งขนักนัขำยน ำ้ตำลในประเทศดว้ย  กำรท่ีน ำ้ตำล
สว่นใหญ่ของไทยยงัตอ้งสง่ออกไปต่ำงประเทศ (และในปรมิำณที่สงูยิ่งขึน้ในปีที่ผลผลิตดี) 

 
321 แมว้่ำผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะมีค ำอธิบำยอื่นดว้ย เช่น กำรท่ีไมม่ีระบบกำรขึน้งวดอำจท ำใหผู้ซ้ือ้ไมจ่ ำเป็นตอ้งซือ้น ำ้ตำลไป
เก็บ แต่ระยะเวลำนำน 1-2 ปีก็นำ่จะนำนพอที่จะลบลำ้งผลส่วนนีไ้ปได ้
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ก็เพิ่มควำมเสี่ยงที่ประเทศคู่แข่งอย่ำงบรำซิลจะเห็นเป็นภยัคกุคำม (threat) และอำจหนั
กลบัมำฟ้องหรือกดดนัไทยมำกขึน้ไปอีก 

⦁ และในขณะที่ราคาน ้าตาลภายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 10-20 ในปี 2561-

2562 (ซึ่งน่ำจะท ำใหป้รมิำณกำรบริโภคเพิ่มขึน้มำกกว่ำที่เพิ่มตำมแนวโนม้ปกติในอดีต--
ที่เพิ่มขึน้แทบทกุปีในสิบปีที่ผ่ำนมำ) แต่ปริมาณการขายในปีแรก (2561) กลับลดลง
ร้อยละ 4 และในคร่ึงปีแรกของปีต่อมา (2562) ปริมาณการขายก็ลดลงจากคร่ึงปี
แรกของปี 2560 ร้อยละ 3  ก็ชวนใหเ้กิดขอ้กงัขำว่ำในควำมเป็นจรงิมีน ำ้ตำลที่หำย
ออกไปนอกระบบหรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบที่ใชใ้นขณะนัน้ ที่แมว้่ำรำคำภำยใน 
ประเทศจะสงูกว่ำรำคำสง่ออกมำก แต่โรงงำนที่ขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศในระบบนีก้ลบั
มีควำมเสี่ยงที่จะขำดทนุไดต้ลอดเวลำ ท ำใหโ้รงงำนต่ำงๆ อำจไม่ค่อยมีแรงจงูใจที่จะขำย
น ำ้ตำลในประเทศในระบบมำกเช่นเดิม 

 

9.3 การปรับระบบอ้อยและน ้าตาลทรายของรัฐบาลไทยเมื่อปลายปี 2562 

หลังจำกกำรประกำศค ำสั่งหัวหน้ำ คสช. และประกำศ /ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยอีก 5 ฉบับในวันที่  15 มกรำคม 2561 อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลของไทยได้น ำข้อกฎหมำย
ดงักลำ่วมำใชเ้ป็นกติกำในอตุสำหกรรมส ำหรบัปีกำรผลิต 2560/61 และปีกำรผลิต 2561/62   

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงสองปีกำรผลิตดงักล่ำว (2560/61 และ 2561/62)  รำคำน ำ้ตำล
ภำยในประเทศไดล้ดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้จำกแนวโนม้รำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกลดต ่ำลงมำมำก และจำก
กติกำที่ประกำศใชท้ ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำในตลำดน ำ้ตำลภำยในประเทศมำกขึน้ ซึ่งนอกจำกจะ
สง่ผลลบต่อรำยไดข้องโรงงำนน ำ้ตำลแลว้  ก็ยงัสง่ผลต่อรำคำออ้ยที่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัดว้ย 

ในปีกำรผลิต 2561/62 รำคำออ้ยขัน้ตน้ (ที่ควำมหวำน 10 ccs.) ลดลงมำเหลือตันละ 700 บำท 
และถึงแมว้่ำกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำยจะเรียกเก็บเงินจำกน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยในประเทศ และมีเงินเพิ่ม
ค่ำอ้อยจำกกองทุนอีกประมำณรอ้ยกว่ำบำท  แต่เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว รำคำอ้อยก็ยังมีแนวโน้มต ่ำลง
กว่ำเดิมอย่ำงชัดเจน)322  ซึ่งน่ำจะมีผลกระทบด้ำนลบต่อผลผลิตอ้อยที่ ลดลงจำก 135 ล้ำนตันในปี 
2560/61 เหลือ 131 ลำ้นตันในปีกำรผลิต 2561/62 ยังลดลงต่อเนื่องเป็นอย่ำงมำกเหลือไม่ถึง 75 ลำ้นตัน
ในปีกำรผลิต 2562/63 และ 67 ลำ้นตนัในปีกำรผลิต 2563/64 (ครึง่เดียวของผลผลิตในปี 2560/61) 

ปัญหำที่เกิดขึน้ท ำใหค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ตดัสินใจเปลี่ยนกฎกติกำอีกครัง้
หนึ่งในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยออกประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) รวม 4 ฉบบั 

 
322 ดสูรุปข่ำวเก่ียวกบัปัญหำรำคำออ้ยในชว่งประมำณสองปีที่ผ่ำนมำไดใ้นภำคผนวก ข. 
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และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) อีก 1 ฉบับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2562 เพื่อก ำหนดกติกำใหม่ที่เริ่มใชใ้นปีกำรผลิต 2562/63 (มำแทนค ำสั่ง ระเบียบ และประกำศเมื่อวันที่ 
15 มกรำคม 2561)  และต่อมำเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ก็ไดอ้อกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย ว่ำดว้ยกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยเพื่อใชบ้ริโภคในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2564 (ซึ่งมีควำมคลำ้ยกับ
ระบบโควตำ ก ที่ขึน้งวดเป็นรำยเดือนแต่มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้กว่ำเดิม เช่น สำมำรถใช/้โอนโควตำขำ้ม
โรงงำนได)้ กำรออกประกำศและระเบียบของ กอน. และ สอน. เหล่ำนีย้งัคงอำศยัอ ำนำจตำม พ.ร.บ. ออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 รวมทัง้อ ำนำจตำมมำตรำ 17(18) ที่เคยถูกเลิกใชช้ั่วครำวเป็นเวลำ 2 ปีโดย
ค ำสั่ง คสช. ที่ใชม้ำตรำ 44 เมื่อตน้ปี 2561  

ชดุกติกำใหม่ตำมประกำศของ กอน. และ สอน.   ซึ่งผูท้ี่เก่ียวขอ้งในวงกำรออ้ยและน ำ้ตำลของไทย
มกัเรียกกนัว่ำ “ระบบ Cost Plus”323 มีสำระส ำคญัคือยกเลิกกำรลอยตวัรำคำน ำ้ตำลตำมกติกำที่เคย
ประกำศไวเ้มื่อวนัที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561 กลบัไปสูร่ะบบที่ใหค้ณะกรรมกำรฯ และหน่วยงำนที่ถกูจดัตัง้
ตำม พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ เป็นผูก้  ำหนดรำคำออ้ยและน ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศ (โดยอำ้ง
อ ำนำจตำมมำตรำ 17(18)) เช่นเดียวกบัในช่วงสำมสิบกว่ำปีแรกของระบบนี ้ 

ทัง้นี ้รำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลภำยในประเทศจะถูกก ำหนดโดยประกำศของ สอน. ในตน้ฤดูกำรผลิต 
ซึ่งอำจจะเปลี่ยนไดปี้ต่อปี  แต่หลงัจำกที่ในปีแรกไดก้ ำหนดรำคำขำยส่งน ำ้ตำลทรำยขำวส ำหรบัฤดูกำร
ผลิตปี 2562/63 ไวท้ี่ 17.25 และ 18.25 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

แล้ว รำคำนี ้ก็ถูกใช้ติดต่อกันมำ 3 ปีแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอกสำรจำก สอน. ระบุว่ำรำคำที่ประกำศนี ้
ค  ำนวณจำกผลรวมของ “ตน้ทุนกำรผลิตออ้ย” (คณะกรรมกำรออ้ยเป็นผูก้  ำหนด) “ตน้ทุนกำรผลิตน ำ้ตำล” 
(คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยเป็นผูก้  ำหนด)  “ค่ำจัดจ ำหน่ำย” (คณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำยเป็นผู้
ก ำหนด) และ “ผลตอบแทนกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” ที่ก ำหนดไม่เกิน 15% ของผลรวม 3 รำยกำร
ก่อนหน้ำ โดยแต่ละตัวแปรจะมีกำรปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสมตำมดุลยพินิจของ กอน. เช่น กำรน ำ
ตัวเลขของปีก่อนหน้ำมำใชแ้ละปรบัดว้ยตัวแปรอ่ืน เช่น อัตรำเงินเฟ้อ ค่ำจำ้งขั้นต ่ำ ในกรณีที่ กอน. ไม่
สำมำรถค ำนวณตวัแปรต่ำงๆ ไดท้นัในตน้ฤดกูำรผลิต  

ขอ้สังเกตที่ส  ำคัญก็คือ มำตรกำรที่ประกำศใช้ล่ำสุดนี ้ส่งผลท ำให้ระบบที่ใชใ้นปัจจุบันกลับไป
คลำ้ยกับระบบเดิมที่ไทยใชใ้นช่วงก่อนที่บรำซิลจะยื่นฟ้องต่อ WTO มำกขึน้  โดยมีควำมแตกต่ำงที่ส  ำคัญ
แค่รำคำขำยส่งน ำ้ตำลภำยในประเทศลดลงจำกเดิม โดยรำคำน ำ้ตำลทรำยขำวและน ำ้ตำลทรำยขำว
บริสุทธิ์ ซึ่งเดิมเคยก ำหนดไวท้ี่ 19 และ 20 บำท/กก. ลดลงมำกิโลกรมัละ 1.75 บำท เหลือ 17.25 และ 
18.25 บำท/กก. แต่รำคำทัง้หมดจะน ำมำค ำนวณรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตน ำ้ตำล โดยไม่มีกำร

 
323 ขอ้มลูจำกกำรรว่มประชมุกบัผูบ้รหิำรและที่ปรกึษำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในวงกำรออ้ยและน ำ้ตำล ณ วนัท่ี 7 
มกรำคม 2563 
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แยกเงิน 5 บำท/กก. ไปเขำ้กองทุนฯ ดงัเช่นที่เคยใชใ้นระบบเดิม  ซึ่งมีนยัที่ส  ำคญัประกำรหนึ่งเมื่อเทียบกบั
ระบบในอดีต (ก่อนปี 2560/61) ก็คือส าหรบัทกุ กก. ของน ้าตาลที่จ าหน่ายภายในประเทศ ในขณะที่ส่วน
แบ่งของโรงงานเพิ่มขึน้เกือบ 1 บาท/กก. สว่นแบ่งของชาวไร่จากน ้าตาลทีจ่ าหนา่ยภายในประเทศลดลงไป
เกือบ 3 บาท/กก.  ดงันัน้ ถึงแมจ้ะเปลี่ยนมำใชร้ะบบที่คลำ้ยกบัเดิมมำก รำคำออ้ยก็จะยงัมีแนวโนม้ต ่ำลง
กว่ำในอดีตอยู่ดี 

แต่ถึงมำตรกำรที่ใชใ้นปัจจุบันจะท ำใหร้ำคำออ้ยต ่ำลงกว่ำรำคำในอดีตในสถำนกำรณ์เดียวกัน 
มำตรกำรนีก้็ยังเสี่ยงที่จะถูกตีควำมว่ำขดักบักฎของ WTO เรื่องกำรอุดหนุนกำรส่งออก (แบบอดุหนุนไขว)้ 
ในลักษณะเดียวกับที่บรำซิลกล่ำวหำไทยในปัจจุบัน โดยที่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง—รวมทั้งภำครฐั—ก็ดู
เหมือนจะละเลยประเด็นนีไ้ป โดยอำจจะตัง้ควำมหวงัในทำงที่เล็งผลเลิศ (wishful thinking) ว่ำบรำซิลจะ
ไม่ฟ้องไทยต่อ  ซึ่งแมว้่ำจะมีควำมเป็นไปไดสู้งจำกปัญหำวิกฤติองคก์รอทุธรณ์ (Appellate Body Crisis) 
ของ WTO ในปัจจบุนั  แต่มำตรกำรที่น ำกลบัมำใชใ้นครัง้นี ้(ประกอบกบักำรที่ไทยไม่ไดด้  ำเนินกำรออกหรือ
แก้ไข พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยฯ ฉบับใหม่ตำมที่เคยสัญญำไวก้ับบรำซิล) ก็อำจเพิ่มควำมเสี่ยงที่
บรำซิลอำจหนัมำฟ้องไทยได ้ 

ในสภำวกำรณเ์ช่นนี ้อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลของไทยมีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มควำมระมดัระวงั 
และตระเตรียมมำตรกำรรองรบัควำมเสี่ยงในกรณีต่ำงๆ ที่มีโอกำสเกิดขึน้สงูพอสมควร (ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่
บรำซิลหันกลับไปฟ้อง WTO ต่อ หรือกดดันใหป้รบัเปลี่ยนมำตรกำร (ชั่วครำว) ที่ก ำลงัใชอ้ยู่ หรือแมแ้ต่
ควำมไม่พอใจของเกษตรกรที่อำจจะเลือกที่เลิกอำชีพนี/้ถอนตวัออกไป และกลำยมำเป็นปัญหำของโรงงำน
น ำ้ตำลที่ไดข้ยำยกำรผลิตกนัอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ  
 
9.4 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการเจรจา 

กำรเจรจำเรื่องออ้ยและน ำ้ตำลของฝ่ำยไทยมีกระบวนกำรที่ค่อนขำ้งซบัซอ้น เพรำะตลอดช่วงเกือบ 
4 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม 
(รวมทัง้กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย) เป็นกลไกหลกัในกำรด ำเนินกำรของระบบออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(ภำยใตค้ณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย หรือ กอน.) โดยมีกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพำณิชย ์มี
บทบำทรอง  แต่เนื่องจำกทัง้กระทรวงอตุสำหกรรมและกระทรวงเกษตรฯ ไม่ไดม้ีกลไกที่เชี่ยวชำญในดำ้น
กำรเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชยท์ี่ปกติจะมีบทบำทรองเฉพำะในดำ้นกำรควบคมุรำคำ
และปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลในประเทศโดยกรมกำรคำ้ภำยใน ไดก้ลำยมำเป็นผูร้บับทบำทส ำคญัที่สดุ
ในกำรก ำหนดท่ำทีในกำรเจรจำ แต่ก็เป็นกำรด ำเนินกำรโดยกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ซึ่งแมว้่ำจะมี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นดำ้นกำรเจรจำกำรคำ้มำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืนในระบบออ้ยและน ำ้ตำล แต่ก็น่ำจะ
เก่ียวขอ้งระบบออ้ยและน ำ้ตำลของไทยนอ้ยกว่ำหน่วยงำนอ่ืนมำก  



  

290 

ที่ผ่ำนมำรฐับำลไทยไดต้ัง้ทีมเจรจำของไทย ซึ่งมีปลดักระทรวงอตุสำหกรรมเป็นประธำน และทีม
ซึ่งมีเลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย กระทรวงอตุสำหกรรม ผุอ้  ำนวยกองทุนออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย และอธิบดีกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์ เป็นก ำลงัส ำคญัไปเจรจำ
กบับรำซิล และไดว้่ำจำ้งทีมทนำยจำก The Advisory Centre on WTO Law (ACWL) ซึ่งเป็นองคก์รที่
เชี่ยวชำญในเรื่องกรณีพิพำทใน WTO และเคยมีประสบกำรณใ์นคดีที่หลำยประเทศฟ้องสหภำพยโุรปใน
กรณีที่คลำ้ยกนั แต่ในกำรเจรจำหำรือที่ผ่ำนมำ ดเูหมือนฝ่ำยไทยจะเขำ้สูก่ำรเจรจำแบบตัง้รบั (passive/ 
reactive) โดยมีแนวโนม้ที่จะรบัและท ำตำมเงื่อนไขทัง้หมดของฝ่ำยบรำซิล เพื่อใหก้รณีพิพำทนีจ้บที่กำร
เจรจำหำรือ โดยไม่ใหไ้ปถึงกระบวนกำรฟ้องรอ้ง ซึ่งแมว้่ำในบำงครัง้วิธีนีอ้ำจจะเป็นยทุธวิธีที่สำมำรถยติุ
กำรพิพำทได ้ แต่น่ำจะมีแนวทำงอื่นในกำรเจรจำที่ดีกว่ำนี ้ เช่น การน าเสนอแนวทางการปฏิรูประบบของ
ไทยใหส้อดคลอ้งกบักฎกติกาของ WTO โดยยกเลกิมาตรการส่วนทีม่ีลกัษณะของการอดุหนนุการสง่ออก 
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งลม้ระบบเดิมของเรำ—ซึ่งเป็นระบบที่มีขอ้ดีในดำ้นกำรรกัษำเสถียรภำพ—ตำมค ำเรียก 
รอ้งของบรำซิล และกำรไปเจรจำโดยมีขอ้เสนอที่สมเหตสุมผลพอก็มกัจะช่วยจงูใจใหคู้่เจรจำยอมตกลง
ดว้ย ในทำงกลบักนั กำรไปเจรจำแบบตัง้รบัที่ไม่มีขอ้เสนอที่สมเหตสุมผลของตวัเอง ก็มีโอกำสที่จะถูกคู่
เจรจำที่ศกึษำและเตรียมตวัมำดีกว่ำ กดดนัใหต้อ้งปรบัเปลี่ยนมำกกว่ำที่จ  ำเป็น จนอำจก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยที่รุนแรงต่อเกษตรกรและอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งได ้ 

ในปัจจบุนั ถึงแมว้่ำจะยงัมีควำมเป็นไปไดว้่ำกรณีพิพำทนีอ้ำจจบลงไดใ้นขัน้ตอนกำรหำรือ เพรำะ
ไทยไดเ้คยสญัญำไวว้่ำจะปรบัระบบของเรำตำมที่ทำงบรำซิลเรียกรอ้ง แต่โอกำสดงักลำ่วก็อำจจะไม่ไดส้งู
มำกเท่ำที่รฐับำลไทยและทีมเจรจำคำดหวงัเอำไว ้ เพรำะถึงแมว้่ำบรำซิลจะชะลอกำรขอตัง้คณะกรรมกำร
วินิจฉยัขอ้พิพำท (Panel) เพื่อรอดมูำตรกำรและ พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ของไทยก่อน แต่ก็ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ
บรำซิลก ำลงัจะถอนฟ้องไทย และนอกจากการเกิดปัญหาวิกฤติองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body 
Crisis) ของ WTO แล้ว ก็ยังไม่เหน็ข้อบ่งชีใ้ดๆ ว่าความเส่ียงในการถูกฟ้องของเราหมดไป--หรือ
แม้กระท่ังลดลงมาก เพรำะมำตรกำรที่ไทยใชใ้นปัจจุบนัก็ไม่ไดต่้ำงไปจำกเดิมมำกนกั เพียงแต่มีกำร
ก ำหนดรำคำขำยน ำ้ตำลภำยในประเทศที่ต  ่ำลงเล็กนอ้ย (ประมำณ 1.75 บำท/กก.) และยงัมีขอ้กงัขำว่ำ
รฐับำลไทยจะสำมำรถใหห้ลกัประกนัที่น่ำเชื่อถือ (credible) กบัทำงบรำซิลไดห้รือไม่ว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร
ในแนวทำงที่บรำซิลตอ้งกำร รวมไปถึงตวั พ.ร.บ.ฯ ฉบบัใหม่ และสิ่งที่ไทยจะท ำต่อไปในอนำคตดว้ย ซึ่งใน
สว่นนีบ้รำซิลก็น่ำจะตระหนกัเป็นอย่ำงดี จึงไดแ้จง้ว่ำจะขอรอด ูพ.ร.บ.ฯ ฉบบัใหม่ของไทยก่อน ในขณะที่ที่
ผ่ำนมำทำงฝ่ำยไทยก็หนัมำใชว้ิธีออกประกำศและระเบียบภำยใต ้  พ.ร.บ.ฯ ฉบบัเดิมแทน  ในขณะนีจ้ึงยงั
มีโอกำสไม่นอ้ยที่ถำ้บรำซิลไม่ไดร้บัขอ้เสนอและหลกัประกนัที่เป็นที่พอใจว่ำไทยจะด ำเนินกำรตำมที่
รบัปำกไวว้่ำจะปรบัระบบทัง้หมด บรำซิลก็อำจจะเดินหนำ้ไปสูข่ัน้ตอนกำรฟ้องรอ้งต่อไป ซึ่งบรำซิล
สำมำรถด ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อไดท้นัทีที่ตอ้งกำร เนื่องจำกในขณะนีก้ำรเจรจำไดผ้่ำนช่วงที่ WTO 
ก ำหนดใหเ้ขำ้กระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรหำรือมำถึงสองปีแลว้ 
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 สิ่งที่จะกลำยเป็นอปุสรรคในกำรฟ้องของบรำซิลในปัจจบุนักลบักลำยเป็นปัญหำของ WTO เอง  
ซึ่งในปัจจบุนั WTO ไม่มีองคก์รอทุธรณ ์(Appellate Body) เนื่องจำกสหรฐัอเมรกิำสำมำรถขดัขวำงกำรตัง้
กรรมกำร (ผูพ้ิพำกษำ) ในสว่นนีไ้ด ้ และอำจท ำใหบ้รำซิลขำดแรงจงูใจในกำรฟ้องไทย เนื่องจำกมีโอกำส
มำกที่กำรฟ้องจะน ำไปสูก่ำรต่อสูค้ดีทียืดเยือ้และอำจน ำไปสูจ่ดุอบั โดยไม่สำมำรถปิดคดีในระยะเวลำปกติ 
(2-3 ปี) ได ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ถำ้รฐับำลไทยไม่ตอ้งกำรตกเป็นฝ่ำยเสียเปรียบจำกกำรเป็นฝ่ำยตัง้รบัไปตลอด ก็
ควรตอ้งเตรียมรบัมือกบับรำซิล ทัง้ในกรณีที่บรำซิลไม่พอใจและหนักลบัมำฟ้องหรือกดดนัต่อ โดยฝ่ายไทย
ควรมีข้อเสนอการปรับระบบทีส่อดคล้องกับหลักการของ WTO เตรียมเอาไว้ในแบบทีส่ามารถน า
ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมเพื่อรับมือกับค าฟ้อง/ข้อเรียกร้องของ
บราซิลแล้ว การปรับตัวก็มีความจ าเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่ออ้อยและน ้าตาลในระยะยาวด้วย 
เพรำะจะสำมำรถช่วยปอ้งกนัไม่ใหป้ระเทศผูส้ง่ออกรำยอ่ืนหยิบยกขึน้มำเป็นประเด็นฟ้องในอนำคตไดอี้ก
ดว้ย  แต่ทัง้นีฝ่้ำยไทยก็ตอ้งตระหนกัดว้ยว่ำ การปรับระบบทีส่อดคล้องกับหลักการของ WTO ไม่ได้

เท่ากับต้องท าตามข้อเรียกร้องของบราซิลทัง้หมด ทัง้นีจ้ะเห็นไดจ้ำกค ำฟ้องของบรำซิลว่ำบรำซิล
กลำ่วหำไทยแบบเหวี่ยงแห/ครอบจกัรวำลมำก 

กำรท่ีระบบและทีมเจรจำของไทยมีหลำยกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง กำรไดร้บัสนบัสนุนจำกทีมงำน
วิชำกำรที่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่อง WTO และอตุสำหกรรมนี ้ จะช่วยใหท้ีมเจรจำมีควำมพรอ้มและ
สำมำรถมีขอ้เสนอ/ต่อรอง/สูค้ดีไดด้ว้ยควำมมั่นใจมำกขึน้มีควำมเขำ้ใจที่ชดัเจนมำกขึน้ว่ำมำตรกำรใดท ำ
ไดห้รือท ำไม่ไดต้ำมกติกำ/เจตนำรมณข์อง WTO และในกรณีที่สำมำรถยุติกรณีพิพำทครัง้นีด้ว้ยกำรเจรจำ
ต่อรองโดยหลีกเลี่ยงกำรฟ้องรอ้งได ้ ก็น่ำจะเป็นกำรยุติโดยที่ฝ่ำยไทยไม่เสียเปรียบมำกเท่ำกบัในกรณีทีทีม
ไม่มั่นใจว่ำมำตรกำรใดถกูหรือผิดกติกำของ WTO  

นอกจำกนี ้ โดยทั่วไปแลว้ ในกำรเจรจำมกัจะมีกำรต่อรองและ/หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนข์องคู่
เจรจำ ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนที่จะไม่เสียเปรียบ (หรือไม่กลำยเป็นกำรสรำ้งผลเสียที่รุนแรงกบัระบบของเรำ) จะ
เกิดขึน้ไดก็้ต่อเมื่อทีมเจรจำจะตอ้งมีควำมรูใ้นรำยละเอียดของกฎกติกำของ WTO เป็นอย่ำงดี ซึ่งทมีเจรจา
ควรศกึษาขอ้กล่าวหาและเอกสารประกอบ ควบคู่ไปกบักฎระเบียบของ WTO และพยายามแยกแยะ
ประเดน็ปัญหาทีถู่กฟอ้งออกมาใหช้ดัเจนก่อนว่า ระบบออ้ยและน า้ตาลของไทยมีสว่นใดบา้งทีส่อดคลอ้ง
หรือขดักบักติกาของ WTO และทีส่  าคญัเช่นกนัก็คอื มีส่วนใดบา้งของระบบออ้ยและน า้ตาลของไทยทีเ่รา
จ าเป็นตอ้งมี/รกัษาไว ้ และ/หรือ สว่นใดบา้งทีเ่ราสามารถยกเลกิไปโดยไม่เกิดความเสยีหายมากนกั ทัง้นี ้
การมทีมีวชิาการ/วจิยัมาสนบัสนนุจะช่วยใหท้มีเจรจาสามารถมีบทบาทในการเจรจาแบบเชิงรุกและมี
ศกัยภาพในการต่อรองไดม้ากขึน้  
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ขอ้พิจำรณำที่ส  ำคญัอีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรเจรจำที่ผ่ำนมำเป็นกำรเจรจำที่ภำครฐัมีบทบำทหลกั
ในกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งแมว้่ำเป็นเรื่องปกติของกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ แต่ในระบบออ้ยและน ำ้ตำล ซึ่ง
กำรเจรจำอำจมีผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 2 กลุ่มหลกัๆ คือ ชำวไร่และโรงงำนนัน้ ภำครฐัซึ่งท ำ
หนำ้ที่เป็นตวักลำงจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงผลไดผ้ลเสียของทัง้สองฝ่ำย ซึ่งปกติจะท ำไดดี้ก็ต่อเมื่อภำครฐัใชก้ำร
เจรจำที่มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งส่วนนีด้เูหมือนจะยงัมีนอ้ยในกำรเจรจำที่ผ่ำนมำ (ถึงแมว้่ำใน
กำรเจรจำมักมีตวัแทนโรงงำนหรือชำวไร่เดินทำงไปดว้ยบำ้งก็ตำม) ท ำใหก้ลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ส  ำคัญ
อย่ำงชำวไร่ ไม่ค่อยไดร้บักำรปรกึษำหรือรบัทรำบควำมคืบหนำ้โดยละเอียด และในช่วงทำงภำครฐัจัดท ำ
ข้อเสนอ/แผนปรับโครงสรำ้งอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย  ถ้ำพิจำรณำจำกมติคณะรฐัมนตรีที่
เก่ียวขอ้ง ประกอบกบัข่ำวต่ำงๆ ที่ปรำกฏออกมำทำงสื่อ ก็ดเูหมือนว่ำขอ้เสนอหลกัๆ เป็นแนวคิดที่มำจำก
ฝ่ำยโรงงำน324 และเมื่อมีกำรด ำเนินกำรน ำผลกำรเจรจำมำปรบัระบบ ก็จะเห็นแนวโนม้ที่ปัญหำของโรงงำน
ไดร้บักำรแกไ้ขมำกกว่ำชำวไร ่ ตวัอย่ำงเช่น ในกำรปรบักติกำเรื่องรำยรบัจำกกำรขำยน ำ้ตำลในประเทศนัน้ 
จะเห็นว่ำฝ่ำยโรงงำนเป็นฝ่ำยที่ ได้ประโยชน์เพิ่มขึ ้นจำกส่วนแบ่งที่ เพิ่มขึ ้นจำกกำรขำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศ325 กำรที่รำคำน ำ้ตำลทรำยในประเทศลดลงส่งผลให้ส่วนแบ่งของชำวไร่ลดลงอย่ำงมี
นยัส ำคัญ326 ในขณะที่ส่วนแบ่งของฝ่ำยโรงงำนกลบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย327 ทัง้ที่รำคำน ำ้ตำลที่ขำยในประเทศ
ลดลง  เนื่องจำกโรงงำนไดร้บัส่วนแบ่งที่เพิ่มขึน้มำจำกรอ้ยละ 30 ของเพดำนรำคำเดิมที่ 14-15 บำท/กก. 
มำอยละ 30 ของรำคำที่ก ำหนด (ปัจจบุนัคือ 17.25 -18.25 บำท/กก. ซึ่งยงัสงูกว่ำ 14-15 บำท/กก. อย่ำงมี
นยัส ำคญั)  ซึ่งเป็นอีกตวัอย่ำงหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นว่ำภำระจำกกำรปรบัระบบที่ผ่ำนมำสว่นใหญ่ตกกบัชำวไร ่ 
ซึ่งแมว้่ำอำจเป็นเรื่องปกติที่กำรปรบัระบบมักจะตอ้งมีทัง้ผูไ้ดแ้ละเสียประโยชน ์และในฐำนะที่ชำวไร่เป็น 
“หุน้ใหญ่” ในระบบนี ้ก็อำจจะไม่แปลกนักที่ผูถื้อหุน้ใหญ่อย่ำงชำวไร่จะไดร้บัผลกระทบดำ้นลบมำกกว่ำ 
แต่กรณีนีอ้ำจเป็นตวัอย่ำงที่ชวนใหก้งัขำว่ำภำครฐัฟังเสียงฝ่ำยหนึ่งมำกกว่ำอีกฝ่ำยหรือไม่  

ในปัจจบุนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) กระทรวงอตุสำหกรรม ก ำหนด
ยุทธศำสตรอ์อ้ยโรงงำนและน ำ้ตำลทรำย 10 ปี (2558-2569) โดยมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรผลิตออ้ยถึง

 
324 ที่ผ่ำนมำ มีขอ้เสนอหลกัที่นำ่จะเป็นประโยชนก์บัชำวไรอ่อ้ยที่เด่นชดัเพยีงเรื่องเดียวคือ ขอ้เสนอที่จะก ำหนดมำตรฐำน

ผลผลิตขัน้ต ่ำของโรงงำน 
325 และจำกกำรยกเลิกกำรเก็บ 5 บำท/กก. 
326 ลดลงประมำณ 4.5-4.65 บำท/กก. และ 3.2-3.3 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย

ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทียบกบัรำคำเดมิ 14-15 บำท/กก.บวกเงินเพิม่ค่ำ
ออ้ยที่ไดจ้ำกเงินท่ีเคยเก็บเพิ่ม 5 บำท/กก. 

327 เพิ่มขึน้ประมำณ 0.15-0.22 บำท/กก. และ 0.62-0.66 บำท/กก. ส ำหรบัน ำ้ตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธ์ิท่ีขำย
ภำยในประเทศ (ตำมรำคำเดือนพฤษภำคมถงึกรกฎำคม 2562) เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 30 ของรำคำเดมิที่ที่เคยน ำมำ
ค ำนวณค่ำกำรผลิตน ำ้ตำลที่ 14-15 บำท/กก.) 
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รอ้ยละ 80-100 รวมทัง้มีโรงงำนที่ไดร้บัอนญุำตและอยู่ในขัน้เตรียมกำรและเพิ่งขออนุญำตสรำ้งและขยำย
กำรผลิตอีกจ ำนวนมำกนัน้  ถำ้กำรปรบัโครงสรำ้งไม่ไดด้  ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง และใหค้วำมสนใจกับ
ผลประโยชนข์องฝ่ำยเกษตรกรน้อยเกินไป ก็อำจมีโอกำสมำกที่จะไม่สำมำรถเพิ่มกำรปลูกออ้ยตำมเป้ำ 
และโรงงำนจะไม่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ต็มก ำลงักำรผลิตที่ลงทนุขยำยเอำไวส้  ำหรบัอนำคต 

9.5 ข้อพิจารณาทีส่ าคัญ 

แมว้่ำสถำนกำรณใ์นช่วงเกือบ 6 ปีดจูะมีควำมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมพอสมควร แต่ในควำมเป็น
จรงิก็ไม่ไดเ้ปลี่ยนไปมำกนกั 

โจทยใ์หญ่ที่ยังส ำคัญขอ้หนึ่งในปัจจุบันคือ อุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทยควรตอ้ง
ปรบัโครงสรำ้งใหส้อดคลอ้งกับกติกำของ WTO ไม่ใช่เพียงเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรฟ้องของบรำซิล เพรำะถำ้
ไทยยงัคงยือ้ไม่ยอมปรบัใหส้อดคลอ้งกบักติกำของ WTO จรงิๆ แลว้ ทัง้บรำซิลและประเทศคู่แข่งอื่นๆ ก็จะ
สำมำรถด ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อโดยกำรน ำเรื่องเขำ้สู่คณะกรรมกำรวินิจฉัยขอ้พิพำท (Panel) และมีโอกำส
มำกที่คณะนีจ้ะตัดสินใหไ้ทยแพแ้ละก ำหนดใหไ้ทยปรบัโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยให้
สอดคลอ้งกบักติกำของ WTO ดงัเช่นที่สหภำพยุโรป (EU) เคยถูกตดัสินใหแ้พค้ดีที่ร่วมกันฟ้องโดยบรำซิล 
ออสเตรเลีย และไทย มำแลว้ 

แต่การปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายใหส้อดคลอ้งกบักติกาของ WTO โดยแค่
ดงึการอดุหนนุโดยผูบ้ริโภคออกไป จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อรายไดข้องระบบและเกษตรกร โดยเฉพำะใน
กรณีที่รำคำในประเทศถูกปล่อยให้ลอยตัวแบบเสรีจริงๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่ำส่วนต่ำงของรำคำขำยส่งใน
ประเทศที่เคยตัง้ไวส้งูกว่ำรำคำส่งออกมำเกือบตลอดช่วง 3 ทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำจะหำยไปในที่สดุ ซึ่งถำ้
ไม่มีส่วนอ่ืนมำหักลำ้ง ความเปลี่ยนแปลงในส่วนนีก็้ย่อมจะส่งผลใหร้าคาออ้ยที่เกษตรกรไดร้บัลดต ่าลง
มาก328 

ในแง่นี ้การปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายของไทยทัง้ระบบจึงมีความจ าเป็นต่อ
ความอยู่รอดและการเติบโตของออ้ยและน ้าตาลทรายของไทย เพราะถา้เปลี่ยนเพียงแค่ส่วนที่ผิดกติกา 
WTO อย่างชดัเจน (คือกำรตัง้รำคำในประเทศใหส้งูแลว้น ำมำอดุหนุนกำรส่งออก ซึ่งถูกส่งออกในปรมิำณ
ที่มำกเกินไปด้วย เพรำะรำคำในประเทศแพงเกินไป) ก็น่าจะท าใหร้ายรับของเกษตรกรลดลงอย่างมี
นยัส าคญั ซึ่งถำ้รำคำอยู่ในระดบัต ่ำ 2-3 ปีขึน้ไป ก็น่ำจะท ำใหเ้กษตรกรจ ำนวนมำกเลิกปลกูออ้ย ซึ่งจะเป็น
ผลเสียต่อทัง้กบัอตุสำหกรรมนีแ้ละต่อประเทศในระยะยำว  

 
328 ดว้ยเหตผุลนี ้จึงไม่แปลกที่ระบบท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัจึงพยำยำมยือ้โดยกำร “ลอยตวัรำคำ” แบบที่อำจเรยีกไดว้่ำเป็น 

Dirty Float ปัญหำอยู่ที่วิธีนีจ้ะใชไ้ดน้ำนแค่ไหน ก่อนที่จะถกูฟ้อง/กดดนั หรือค่ำส่วนตำ่งลดลงจนแทบไม่มีผล 
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กำรปรบัโครงสรำ้งในแบบที่ควรจะเป็น คณะผูว้ิจัยจึงเสนอใหป้รบัสูตรกำรก ำหนดรำคำออ้ยให้
สะทอ้นกบัควำมเปลี่ยนแปลงใน 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ซึ่งออ้ยสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนใ์นหลำยดำ้นมำก
ขึน้ดว้ย ซึ่งถำ้เป็นสินคำ้อ่ืนที่อยู่ในตลำดที่มีกำรแข่งขนักนัอย่ำงสมบูรณ์ ก็จะดึงรำคำออ้ยใหส้งูขึน้ตำมไป
ดว้ย แต่กำรค ำนวณรำคำออ้ยในระบบของไทยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนัยงัคงใชส้ตูรเดิมที่เกิดในยุคที่ไทยยงั
ผลิตน ำ้ตำลทรำยดิบในสัดส่วนที่สูง และโมลำสและผลิตภัณฑ์อ่ืนยังไม่ไดม้ีควำมส ำคัญมำกเหมือนใน
ปัจจบุนั ดงันัน้จึงมีเหตผุลที่ชำวไรอ่อ้ยควรไดร้บัสว่นแบ่งที่สงูขึน้กว่ำที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

ในเรื่องนี ้สมมุติฐำนของผูว้ิจัยก็คือ ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าจะยงัมีศกัยภาพเหลือพอที่จะ
ปรับตัวตามแนวทางนี  ้ ทั้งนี ้ ผู ้วิจัยหลักได้เคยด ำเนินกำรศึกษำวิจัยในอดีตที่ได้พิจำรณำแนวทำงที่
ใกลเ้คียงกันมำแลว้329 ซึ่งเป็นกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยเพื่อเตรียมกำรเปิดเสรีรบั AEC โดยมีขอ้เสนอกำร
ค ำนวณรำคำออ้ยใหม่ ที่รำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศลอยตัว (พรอ้มกับยกเลิกเงินอุดหนุนไขวท้ี่เก็บจำก
ผูบ้รโิภค) ซึ่งเป็นสถำนกำรณท์ ำนองเดียวกบัที่ระบบใหม่จะตอ้งท ำเพื่อแกปั้ญหำกำรถูกฟ้องรอ้ง  

สำเหตหุลกัที่ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจบุนัยงัมีศกัยภำพที่พอจะสำมำรถปรบัตวัไดพ้อสมควร ก็เพรำะ
ในช่วงสำมทศวรรษเศษที่ผ่ำนมำนัน้ ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบท่ีรฐัเขำ้มำจดักำรอตุสำหกรรมนีม้ำโดยตลอด 
โดยออกกฎหมำยมำจ ำกดักำรแข่งขนั ท ำใหร้ะบบ/กติกำกำรซือ้ขำยออ้ยมีควำมเปลี่ยนแปลงไปเพียง
เล็กนอ้ยในช่วงเกือบสี่สิบปี ทัง้ที่ในควำมเป็นจรงิอตุสำหกรรมออ้ย-น ำ้ตำล-เอทำนอล-ผลิตภณัฑอ่ื์นจำก
ออ้ยไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือโรงงำนน ำ้ตำลของไทยมีเสถียรภำพเป็นอย่ำงสงู โดยทกุ
โรงงำนสำมำรถด ำเนินกิจกำรไปไดภ้ำยใตค้วำมผนัผวนของรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกซึ่งมำกกว่ำสินคำ้
เกษตรโดยสว่นใหญ่ และสำมำรถผ่ำนวิกฤติต่ำงๆ มำได ้ รวมทัง้เติบโตไดดี้กว่ำโรงงำนในประเทศคู่แข่งที่
ส  ำคญัที่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ง่ออกอนัดบัหนึ่งอย่ำงสหภำพยโุรปและบรำซิล ซึ่งเสถียรภำพที่ระบบของไทย
สรำ้งขึน้นัน้ นอกจำกจะท ำใหโ้รงงำนน ำ้ตำลของไทยไดข้ยำยก ำลงักำรผลิตถึงประมำณสำมเท่ำตวัแลว้ ยงั
เกิดอตุสำหกรรมผลิตภณัฑต่์อเนื่องหลำยชนิด ทัง้ในปัจจุบนั (เช่น เอทำนอล ไฟฟ้ำ ไอน ำ้ ปำรติ์เกิลบอรด์/
MDF กระดำษ และภำชนะ) และที่มีแนวโนม้จะขยำยต่อไปในอนำคต (เช่น ไบโอพลำสติก) ซึ่งที่ผ่ำนมำ
ผลิตภณัฑใ์หม่สว่นใหญ่ผลิตขึน้ในบริษัทลกูที่มกัมีกำรแยกควำมเป็นเจำ้ของออกจำกกนั และไม่ไดแ้บ่ง
ผลประโยชนจ์ำกผลิตภณัฑเ์หลำ่นีเ้ขำ้มำคิดรำคำออ้ย  แต่ถึงกระนัน้ก็ตำม โรงงำนน ำ้ตำลของไทยทกุโรงก็
ยงัสำมำรถฝ่ำวิกฤติต่ำงๆ มำได ้ (ถึงแมว้่ำอำจเคยมีปัญหำหนี/้สภำพคล่องอยู่บำ้ง  และอำจมีกำรเปลี่ยน
มือผูถื้อหุน้หลกัในบำงกรณี) แต่ก็มีกำรขยำยตวัและขอใบอนญุำตยำ้ย/ขยำยโรงงำนกนัเป็นจ ำนวนมำกจน

 
329 วิโรจน ์ณ ระนอง และคณะ โครงกำรวิจยั “การศึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลของไทย” ที่

มลูนิธิสถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (TDRI) ท ำใหก้องทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยในระหวำ่งปี 2554-56 ซึง่
งำนวจิยัดงักลา่วไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2557 จากสภาวจิยัแห่งชาตดิว้ย 
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มีก ำลงักำรผลิตสงูถึง 3-4 เท่ำตวัของเดิม ซึ่งกำรศกึษำที่ผ่ำนมำก็พบดว้ยว่ำหลำยโรงงำนก็ยงัอยู่ในวิสยัที่
สำมำรถจ่ำยค่ำออ้ยมำกกว่ำรำคำประกำศที่เป็นทำงกำรได ้ (ถึงแมว้่ำในกรณีสว่นใหญ่ไม่ไดจ้่ำยเพิ่มใหก้บั
ออ้ยทกุตนัก็ตำม) นอกจำกนี ้ เรำก็ยงัเห็นปัญหำประสิทธิภำพที่สำมำรถปรบัปรุงได ้ เช่นระบบคิวออ้ยที่ถำ้
ปรบัปรุงระบบแรงจงูใจและโลจิสติคสดี์ๆ ก็จะสำมำรถลดตน้ทนุค่ำขนสง่/รอคิว และเพิ่มคณุภำพ 
(โดยเฉพำะควำมหวำน) ของออ้ยที่เขำ้สูโ่รงงำนไดอี้กดว้ย 

เป้ำหมำยที่ส  ำคญัของกำรปรบัโครงสรำ้งระบบ/กติกำของอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของ
ไทยครัง้นี ้จึงเป็นการหาจุดสมดุลใหม่ (new equilibrium) ของอุตสาหกรรมนี ้ทีจ่ะต้องปรับทัง้ระบบ
ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ที่นอกจากจะต้องมีระบบที่สอดคล้องกับกติกาขององค์การ
การค้าโลก (WTO) แลว้ ก็ยังจะต้องมีแรงจูงใจมากพอที่จะท าให้ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังคงสนใจที่
จะปลูกอ้อยต่อไป ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาอ้อยไม่ตกต ่าลงมาก (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพืช
อื่น) และมีเสถียรภาพพอสมควร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรบัพืชอย่ำงออ้ย ซึ่งโดยทั่วไปแลว้กำรปลกูแต่
ละครั้งจะเป็นกำรลงทุนส ำหรับเก็บเก่ียวได้อย่ำงน้อย 2-3 ปี)  ซึ่งกำรที่จะบรรลุจุดสมดุลใหม่ (new 
equilibrium) ของอุตสำหกรรมนี ้ก็คงจะตอ้งผ่ำนกำรออกกฎหมำยใหม่ ที่มีควำมครอบคลมุมำกกว่ำกำร
แกไ้ข พ.ร.บ. ออ้ยฯ ซึ่งด ำเนินกำรในสภำในช่วงที่ผ่ำนมำ   

ต่อเมื่อรฐับำลและกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำยของไทย
สำมำรถสรำ้งฉนัทำมติเก่ียวกบัสมดลุใหม่ (new equilibrium) ของอตุสำหกรรมนีใ้นอนำคต  จึงจะสำมำรถ
ออกกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่จ  ำเป็นในกำรปรบัโครงสรำ้งและกติกำอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยของไทยที่ทั้งสอดคล้องกับกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) และสามารถจูงใจให้ชาวไร่
อ้อยส่วนใหญ่พอใจที่จะปลูกอ้อยต่อไป  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมนีใ้หม้ี
ควำมมั่นคงในระยะยำวและไม่เสี่ยงต่อกำรถกูฟ้องรอ้งต่อ WTO อีกในอนำคต  
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รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาล

ทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางเปรียบเทยีบเนือ้หาเดิมจากพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 

๒๕๒๗ และการแก้ไขตามร่างของ ครม. และร่างทีผ่่านคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 4 ก.พ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบ 8 ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย ฉบับที.่... พ.ศ. ที่
เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 1 เมื่อ 16-23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง. 
ตารางเปรียบเทยีบ พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 กบัร่างทีเ่สนอ

โดยคณะผู้วิจัย 
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ตารางที ่ง1 เปรียบเทยีบ พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 กับร่างตัวอย่างทีค่ณะผู้วิจัยเสนอแก้ไขในบางมาตรา ประกอบกับการพิจารณา
การเสนอแก้ไข พ.ร.บ. ของอีก 8 ร่างทีเ่สนอสภา และจากค าแปรญัตตขิอง ส.ส. 

(หมำยเหต:ุ รำ่งนีไ้ดป้รบัแกร้่ำงในช่วงตน้ปี 2564 โดย ดร.วิโรจน ์ณ ระนอง และคณะ สถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย TDRI ในช่วงแรกเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมำธิกำร แต่ไม่ไดป้รบัตำมกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนและคณะอนกุรรมำธิกำรซึ่งพิจำรณำรำยละเอียดในบำงมำตรำที่เสนอในรำ่งนีเ้ท่ำนัน้) 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

มีการแก้ไข 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาล
ทราย 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาล
ทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

- พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗  
มาตรา ๔๐  และมาตรา ๔๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐                  
มาตรา ๒๖    

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

ไม่มีการแก้ไข 
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พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอ้อยและ
และและผลิตภัณฑ์จากอ้อย พ.ศ. .... 

เปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมมากข้ึน 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย  พ.ศ. 
๒๕๑๑ 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 
๒๕๒๗  

 

มีการแก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 
๒๕๒๗ มากกว่าร้อยละ ๔๐  

บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืนใดในส่วนที่
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  

“อ้อย” หมายความว่า อ้อยซึ่งตามปกติใช้ในการผลิตน้ำตาล
ทราย 

“อ้อย” หมายความว่า อ้อยซึ่งตามปกติใช้ส่งโรงงานเพ่ือนำมา
ผลิตน้ำตาลทราย หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้กระบวนการ 

“น้ ำอ้อย”หมายความว่ า น้ ำอ้อยซึ่ งได้ จากการหีบอ้อยใน

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานไม่ว่าจะนําไปใช้ในการ
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ผลิตน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน  

“น้ำตาลทราย” หมายความว่า น้ำตาลที่ผลิตได้จากอ้อย และ
หมายความรวมถึงน้ำอ้อยซึ่งเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมหรือรูปอื่นเพ่ือใช้ใน
การผลิตน้ำตาลทราย  และในกรณีท่ีมีการนำผลพลอยได้มารวม
เพ่ือคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย
น้ำตาลทรายให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย 

“น้ำตาลทราย” หมายความว่า น้ำตาลไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดที่ผลิต
ได้จากอ้อย และให้หมายความรวมถึงน้ำอ้อยและน้ำอ้อยซึ่งเคี่ยว
เป็นน้ำเชื่อมหรือรูปอ่ืน ไม่ว่าจะใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายหรือไม่  
และในกรณีท่ีมีการนำผลพลอยได้มารวมเพ่ือคำนวณราคาอ้อย
และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้
หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย 

 

- “น้ำตาลทรายดิบ” หมายความว่า น้ำตาลทรายที่มีค่าความหวาน
ตามค่าโพลาไรเซชั่นระหว่าง ๙๖ ถึง ๙๙.๓ และมีค่าสีไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ หน่วยมาตรฐานของ International Commission for 
Uniform Methods of Sugar Analysis Ltd. หรือ ICUMSA  

 เพ่ิมนิยามให้ชัดเจน 

- “น้ำตาลทรายขาว” หมายความว่า น้ำตาลทรายที่มีค่าความ
หวานตามค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่า ๙๙.๕ และมีค่าสีไม่เกิน 
๑๐๐ หน่วยมาตรฐานของ ICUMSA  

 เพ่ิมนิยามให้ชัดเจน 

- “น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์” หมายความว่า น้ำตาลทรายขาวที่มี
ค่าความหวานตามค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๘ และ
ค่าสีไม่เกิน ๔๕ หน่วยมาตรฐานของ ICUMSA 

 นิยามว่าเป็นน้ำตาลทรายขาวชนิดหนึ่ง 
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“ผลพลอยได้” หมายความว่า กากน้ำตาล และหมายความรวมถึงผล
พลอยได้อ่ืนใดที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย 

“ผลพลอยได้” หมายความว่า กากน้ำตาล กากอ้อย กากตะกอน
กรอง และผลพลอยได้อ่ืนใดที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล
ทราย 

“เอทานอล” หมายความว่า เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) 
ที่มีสูตรเคมี C2H5OH เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวไม่
มีสีจุดไฟติดระเหยง่ายสามารถลอยได้ในน้ำ 

แก้ไขให้ครอบคลุมขึ้น 

“นำเข้า” หมายความว่า นำเข้ามาในราชอาณาจักร “นำเข้า” หมายความว่า นำเข้ามาในประเทศ  

“ส่งออก” หมายความว่า จำหน่ายออกไปนอกราชอาณาจักร “ส่งออก” หมายความว่า จำหน่ายออกไปนอกประเทศ  

“จำหน่าย” หมายความรวมถึงให้ยืมและจำนำด้วย “จำหน่าย” หมายความรวมถึงให้ยืมและจำนำด้วย ไม่มีการแก้ไข 

“ชาวไร่อ้อย” หมายความว่า ผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้แก่โรงงาน “ชาวไร่อ้อย” หมายความว่า ผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้แก่โรงงาน ไม่มีการแก้ไข 

“หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย” หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งรับมอบ

อ้อยของชาวไร่อ้อยอื่นเพ่ือส่งให้แก่โรงงาน 

“หัวหน้าโควตา” หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งรับมอบหรือรับซื้อ

อ้อยของชาวไร่อ้อยอื่นเพ่ือส่งให้แก่โรงงาน 

ใช้คำที่ใช้กันแพร่หลายในวงการนี้ เพ่ือให้

เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

“ผู้แทนชาวไร่อ้อย” หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอ

เป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อย 

“ผู้แทนชาวไร่อ้อย” หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอ

เป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อย 

ไม่มีการแก้ไข 
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“สถาบันชาวไร่อ้อย” หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่ม

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

และได้จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำหนด  แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วน

จำกัดที่มีชาวไร่อ้อยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน 

“สถาบันชาวไร่อ้อย” หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่ม

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

และได้จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกำหนด  แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วน

จำกัดที่มีชาวไร่อ้อยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน 

ไม่มีการแก้ไข 

“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่ง

ผลิตน้ำตาลทราย เว้นแต่เป็นโรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายประเภท

หรือปริมาณที่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับอนุญาต ให้ตั้งและประกอบกิจการ

โรงงานผลิตน้ำตาลทรายด้วย 

 

“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่ง

ตั้งขึ้นเพ่ือผลิตน้ำตาลทราย หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้น้ำอ้อย  

ยกเว้นโรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในพ้ืนที่หรือ

ประเภทที่ได้รับการยกเว้น หรือในปริมาณท่ีไม่เกินจำนวนที่

กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  และ

โรงงานน้ำตาลทรายที่เปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนจากอ้อยโดย

อาจงดผลิตน้ำตาลทรายเป็นการชั่วคราว 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่

อาจมีการนำน้ำอ้อยไปเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น เอทานอล  

- “โรงงานในเครือ” หมายความว่า กลุ่มโรงงานไม่น้อยกว่าสอง
โรงงานขึ้นไปที่แต่ละโรงงานมีผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน

เพ่ิมนิยามให้ชัดเจน 
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กับโรงงานอื่นในกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของมูลค่าหุ้นของอย่างน้อยหนึ่งโรงงานในกลุ่มนั้น 

“ผู้แทนโรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานที่
ได้รับการเสนอเป็นผู้แทนของโรงงาน 

“ผู้แทนโรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานที่
ได้รับการเสนอเป็นผู้แทนของโรงงาน 

ไม่มีการแก้ไข 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย “กองทุน” หมายความว่า กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่มีการแก้ไข 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทราย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 
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- “ปีการผลิต” หมายความว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึง
วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

- “ปีการจำหน่าย” หมายความว่า ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนดให้โรงงานเปิดหีบอ้อยในแต่ละปีถึงก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริหารกำหนดให้โรงงานเปิดหีบอ้อยในปีถัดไป  

 

“ราคาอ้อยขั้นต้น” หมายความว่า ราคาอ้อยที่โรงงานมีภาระต้อง
จ่ายให้ชาวไร่อ้อยภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากท่ีชาวไร่ได้ส่งมอบ
อ้อยให้โรงงาน  

“ราคาอ้อยจริง” หมายความว่า ราคาอ้อยที่คำนวณได้จากสูตร 
ซึ่งกำหนดไว้ในตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ ตาราง ข. 

“ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย” หมายความว่า ราคาอ้อยรวมที่ชาวไร่อ้อย
มีสิทธิ์ได้รับสำหรับอ้อยที่ส่งให้โรงงานในปีการผลิตนั้น ทั้งนี้ คิด
รวมราคาอ้อยขั้นต้นของปีการผลิตเดียวกันด้วย 

“ค่าพรีเมียม” หมายความว่า ราคาส่งออกน้ำตาลทรายจาก
ประเทศไทยในส่วนที่สูงกว่าราคาท่ีซื้อขายตามสัญญาซื้อขาย
น้ำตาลทรายชนิดเดียวกันในตลาดล่วงหน้าในประเทศ

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

อาจเปลี่ยนเป็นปีปฏทิิน หรือกำหนดตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายนของปีถัดไป 

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 

 

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 

เพ่ิมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
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สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

มาตรา ๖  เพ่ือรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและ
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและ
จำหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค การ
จัดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖  เพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก
ตลาด  และเพ่ือคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ
ผู้บริโภค การจัดระบบการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาล
ทราย  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

แก้แนวคิด เสนอให้ยึด/สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  
เป็นสำคัญ 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ถือว่าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตาม

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ถือว่าบรรดากรรมการ อนุกรรมการ รวมทั้ง

แก้ตามร่างประชาชน ซึ่งเสนอให้รวม/เพ่ิม 
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พระราชบัญญัตินี้ และลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินกองทุน เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

คณะทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินกองทุน 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แลว้แต่กรณี 

คณะทำงาน ด้วย 
 

เพ่ิม “หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แล้วแต่กรณี” 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่า กรรมการ อนุกรรมการหรือ
ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  ให้รัฐมนตรีผู้
สั่งแต่งตั้งสำหรับกรณีของกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับกรณีอ่ืน  สั่งให้ผู้นั้น
พ้นจากตำแหน่ง และในกรณีการกระทำของผู้นั้นเป็นความผิด
อาญาด้วย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการดำเนินการต่อไปตามอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่า กรรมการ อนุกรรมการ
คณะทำงาน หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ  ให้รัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งสำหรับกรณีของกรรมการที่รัฐมนตรี
แต่งตั้ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับกรณีอ่ืน 
สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีการกระทำของ ผู้นั้นเป็น
ความผิดอาญาด้วย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการดำเนินการต่อไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

เพ่ิม คณะทำงาน ตามวรรค ๑  

มาตรา ๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ วรรคสาม ผู้ใดจะดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ หรือคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได้ 

มาตรา ๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ วรรคสาม ผู้ใดจะดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได้ 

ไม่มีการแก้ไข 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย” ประกอบด้วย ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจากข้าราชการใน
กระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยเก้าคน  และ
ผู้แทนโรงงานเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย” ประกอบด้วยผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สองคน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมสอง
คน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งจากข้าราชการใน
กระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยเก้าคน ผู้แทนโรงงาน
เจ็ดคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสองคน                
เป็นกรรมการ 

เพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่
เกินสองคน เพราะนอกจากกรรมการโดย
ตำแหน่งแล้ว คณะกรรมการควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายของ
อุตสาหกรรมนี้ด้วย           

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการคนที่
สองตำแหน่งละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการคนที่
สองตำแหน่งละหนึ่งคน 

ไม่มีการแก้ไข 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไข 
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มาตรา ๑๐  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมแต่งตั้งตามมาตรา ๙ ต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย 
กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 

มาตรา ๑๐ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมแต่งตั้ง ตามมาตรา ๙ ต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย 
กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของโรงงาน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๑  ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑๑ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

(๑) มีสัญชาติไทย (๑) มีสัญชาติไทย ไม่มีการแก้ไข 

(๒) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ยึดตามสถานภาพปัจจุบัน 

(๓) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ 

ไม่มีการแก้ไข 

(๔) ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

(๔) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

แก้ไขตามร่างประชาชน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง (๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง ไม่มีการแก้ไข 
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(๖) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
- ไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากการเมืองหรือ

พรรคการเมือง 

ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
สถาบันชาวไร่อ้อย  โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของปริมาณอ้อยของ
สมาชิกของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน 

ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของโรงงานซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานและต้อง
คำนึงถึงสัดส่วนตามกำลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน 

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  

 

ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
สถาบันชาวไร่อ้อย โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของปริมาณอ้อยของ
สมาชิกของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เป็นกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของโรงงาน 

ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของโรงงาน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานและต้อง
คำนึงถึงสัดส่วนตามกำลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน  

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำหนด 

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

เพ่ิม “กรรมการ” ตามร่างประชาชน 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขตามร่างประชาชน ตัด “โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 

 มาตรา ๑๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ตามมาตรา ๙ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  และไม่เป็น ชาวไร่อ้อย หัวหน้าโควตา 
เจ้าของโรงงาน หรือลูกจ้างของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่เป็น

เพ่ิมคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้าราชการประจำในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือกระทรวงพาณิชย์  

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี 

มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี 

ไม่มีการแก้ไข 

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการ
แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเสนอเข้ารับหน้าที่ 

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการ
แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการ  ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเสนอเข้ารับหน้าที่ 

ไม่มีการแก้ไข 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๓  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒  
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

มาตรา ๑๔  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓  
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๒) ลาออก (๒) ลาออก ไม่มีการแก้ไข 



  

421 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีการแก้ไข 

(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก (๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก ไม่มีการแก้ไข 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๑ หรือมาตรา ๑๒  แล้วแต่กรณี 

ไม่มีการแก้ไข 

(๖) รัฐมนตรีผู้แต่งตั้งให้ออก (๖) รัฐมนตรีผู้แต่งตั้งให้ออก ไม่มีการแก้ไข 

(๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ (๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้
แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการแทนแล้วแต่กรณี โดยไม่
ชักช้าและให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้
แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการแทนแล้วแต่กรณีโดยไม่
ชักช้า และให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ไม่มีการแก้ไข 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอกรรมการแทนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกรรมการแทนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เป็นกรรมการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอกรรมการแทนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าคณะกรรมการที่เหลืออยู่ครบองค์ประกอบเป็น
คณะกรรมการ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องมีกรรมการแทนเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

แก้ไขตามร่างประชาชน ที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการที่เหลืออยู่ครบองค์ประกอบ
เป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นไปด้วยความต่อเนื่องในระหว่างนั้น 
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มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ เป็นกรรมการ 

เมื่อได้มีกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามวรรคสองพ้นจากตำแหน่ง 

เมื่อได้มีกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามวรรคสองพ้นจากตำแหน่ง 

ไม่มีการแก้ไข 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไข 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ประกอบเป็นองค์คณะ
ในขณะนั้น และต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนโรงงาน และ
ผู้แทนชาวไร่อ้อย อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
เว้นแต่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหลืออยู่ในขณะนั้นจะ
ไม่มีผู้แทนโรงงาน หรือผู้แทนชาวไร่อ้อยเหลืออยู่เลย  

แก้ไขเพ่ือให้การประชุมดำเนินไปได้ในกรณี
ที่ฝ่ายหนึ่งใดมีการลาออกหมด 

- ในกรณีที่ไม่มีประธานหรือมีประธานแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกประธานเพ่ือดำเนินการต่อไป 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายเป็นไปด้วยความ
ต่อเนื่อง 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม ถ้าประธาน

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน

ไม่มีการแก้ไข 
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กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจมาประชุมได้  ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็น
ประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการทั้งสองคน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

กรรมการและรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจมาประชุมได้  ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็น
ประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการทั้งสองคน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

ไม่มีการแก้ไข 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งรักษาการแทน  ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง           ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองรักษาการแทน 
ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลขานุการเรียกประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนประธานกรรมการ 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งรักษาการ
แทน  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน
กรรมการคนที่สองรักษาการแทน ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทั้งสองคนพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้เลขานุการเรียกประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนประธานกรรมการ 

แก้ไขเล็กน้อยตามร่างประชาชน  



  

424 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

(๑) กำหนดแผนการปลูกและผลิตอ้อย  และการผลิตน้ำตาล
ทราย 

- ลดการควบคุมที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีผล
ชัดเจนทางปฏิบัติลง 

(๒) กำหนดท้องที่ที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย - ” 

(๓) กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อย
ในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๒) 

- ” 

(๔) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอจด
ทะเบียนและการรับจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 

(๑) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอจด
ทะเบียนและการรับจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย 

ไม่มีการแก้ไข 

 

(๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย และเพิกถอน การจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่
อ้อย 

- ลดการควบคุมที่ไม่จำเป็น หรือไม่มีผล
ชัดเจนทางปฏิบัติลง 

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ดำเนินการของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

- ” 

(๗) กำหนดปริมาณอ้อยที่ให้ชาวไร่อ้อยผลิตซึ่งต้องคำนึงถึงพ้ืนที่
ปลูกอ้อยที่จดทะเบียนไว้ตาม (๕) และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยใน

- ” 
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สามปีที่ผ่านมา 

(๘) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสรรปริมาณอ้อยให้แก่โรงงาน - ” 

(๙) กำหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกอ้อย รวมทั้งการ
ป้องกันควบคุมและการปราบศัตรูอ้อย 

(๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการปลูกอ้อย รวมทั้งการป้องกัน
ควบคุมและการปราบศัตรูอ้อย 

แก้ไขเล็กน้อย 

 

(๑๐) กำหนดระเบียบว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน และ
การตรวจสอบคุณภาพอ้อย 

(๓) กำหนดระเบียบว่าด้วยการทำสัญญาและการซื้อขายอ้อย
ระหว่างโรงงานกับชาวไร่อ้อยและหัวหน้าโควตา และการ
ตรวจสอบคุณภาพอ้อย 

มีการแก้ไข 

 

(๑๑) กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย อัตราการ
หบีอ้อยปกติต่อวันของแต่ละโรงงานและวันสิ้นสุดการหีบอ้อย
ผลิตน้ำตาลทราย 

- ให้เป็นอำนาจคณะกรรมการบริหาร 

(๑๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือ
หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

- มีข้อกำหนดที่ละเอียดขึ้นในหมวดอ้อย 

(๑๓) กำหนดชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้
โรงงานผลิต 

- ให้เป็นอำนาจคณะกรรมการน้ำตาลทราย
เฉพาะน้ำตาลที่ใช้ในประเทศ 

(๑๔) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการอ้อยหรือน้ำตาลทราย - ไม่มีนโยบายจำกัดการผลิตอีกต่อไป 
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ส่วนที่ผลิตเกินจากปริมาณท่ีคณะกรรมการกำหนดตาม (๗) หรือ 
(๑๓) 

(๑๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินการกับโรงงานที่ผลิต
น้ำตาลทรายไม่ครบตามปริมาณท่ีคณะกรรมการกำหนดตาม 
(๑๓) 

(๔) กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินการกับโรงงานที่ผลิตน้ำตาล
ทรายไม่ครบตามปริมาณที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด
ตามมาตรา ๔๓ (๑) 

แก้ไขไม่ใช่สาระสำคัญ 

 

(๑๖) กำหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่
ไม่ได้คุณภาพที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๑๓) 

(๕) กำหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้
คุณภาพที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนดตามมาตรา ๔๓ (๑) 

แก้ไขไม่ใช่สาระสำคัญ 

 

(๑๗) กำหนดระเบียบว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา 
สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบน้ำตาล
ทราย และผลพลอยได้ 

(๖) กำหนดระเบียบว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา 
สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบน้ำตาล
ทราย และผลพลอยได้ 

ไม่มีการแก้ไข 

 

(๑๘) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาล
ทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร และกำหนดราคาขายน้ำตาล
ทรายดังกล่าว 

- ให้เป็นอำนาจคณะกรรมการน้ำตาลทราย
เฉพาะน้ำตาลที่ใช้ในประเทศ  
(แต่ห้ามมิให้กำหนดราคา) 

(๑๙) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าน้ำตาล
ทรายในกรณีที่เกิดความจำเป็น 

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าน้ำตาล
ทราย 

กำหนดให้มีกติกาที่ชัดเจนในการนำเข้า 
น้ำตาลทราย (ไม่ใช่เฉพาะ “ในกรณีท่ีเกิด
ความจำเป็น” เพราะจะขัด WTO) 

การอนุญาตให้นำเข้าตามร่าง พ.ร.บ. นี้ไม่
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น่ามีผลทำให้เกิดการนำเข้าจริง เพราะ
น้ำตาลที่นำเข้าจะมีต้นทุนสูงกว่าน้ำตาลที่
ผลิตในประเทศมาก 

(๒๐) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต
ให้ส่งออกน้ำตาลทราย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว
ต้องไม่มีลักษณะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ส่งออกแต่เพียงผู้
เดียว 

(๘) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งออก
น้ำตาลทรายและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกตามมาตรา ๕๓   

แก้ไขแต่ไม่ใช่ในสาระสำคัญ 

 

(๒๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการคำนวณต้นทุนใน
การผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย 

- ในทางปฏิบัติไม่เคยมีการคำนวณต้นทุนที่
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจนสามารถ
นำมาใช้ได้จริง  

(๒๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดทำประมาณ
การรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาล
ทราย ซึ่งต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายและ
กองทุนที่มีอยู่ด้วย 

(๙) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดทำประมาณการ
รายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อย 

หน้าที่เหมือนเดิม แต่การกำหนดราคาที่
ระบุว่าอิงต้นทุนอาจถูกตีความได้ว่าเป็น
ประกันราคา ตามท่ีบราซิล 

 

(๒๓) กำหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและ
โรงงาน โดยคำนึงถึงรายได้ที่ได้จากการขายน้ำตาลทรายและผล
พลอยได้ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาอ้อยและค่า

- มีการกำหนดวิธีการคำนวณราคาอ้อยไว้ใน 
พ.ร.บ. นี้แล้ว 
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ผลิตน้ำตาลทราย 

(๒๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิต
อ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ตลอดจน
อัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย 

(๑๐) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิต
อ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ตลอดจน
อัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย และวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบัน
ชาวไร่อ้อย  

แยกเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  

(๒๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการ
นำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่
คณะกรรมการกำหนด 

(๑๑) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการ
นำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่
คณะกรรมการกำหนด 

ไม่มีการแก้ไข 

 

(๒๖) กำหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อย
และน้ำตาลทราย  การจำหน่าย  การนำเข้าและการส่งออก
น้ำตาลทราย 

(๑๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิต
น้ำตาลทราย และระเบียบว่าด้วยการจำหน่าย การนำเข้า และ
การส่งออกน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

 

(๒๗) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุน (๑๓) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุน ไม่มีการแก้ไข 

(๒๘) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

(๑๔) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

 

(๒๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะรัฐมนตรี (๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะรัฐมนตรี ไม่มีการแก้ไข 
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มอบหมาย มอบหมาย  

(๓๐) กำหนดระเบียบอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๖) กำหนดระเบียบอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

 

การกำหนดตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๘) (๑๙) 
(๒๐) (๒๑)(๒๒) (๒๓) (๒๕) (๒๖) (๒๘) และ (๓๐) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

การกำหนดตาม (๘) (๑๒) (๑๔) และ (๑๖)  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

ลดเรื่องที่ต้องไปถึง ครม ลง 

การกำหนดตาม (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
(๑๗) (๒๔) และ (๒๗) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

การกำหนดตาม (๑) (๒) (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๑) และ (๑๓)  ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  

 

การกำหนดตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓) (๑๔)(๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) 
(๒๔) (๒๕) (๒๖) และ (๓๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การกำหนดตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) และ (๑๖) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการ
น้ำตาลทราย หรือสำนักงานกระทำการใด ๆ แทน หรือมีหนังสือ
เรียกบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ

มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย  คณะกรรมการ
น้ำตาลทราย หรือสำนักงานกระทำการใด ๆ แทน หรือมีหนังสือ
เรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือ

ไม่มีการแก้ไข 
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หรือความเห็นได้ ความเห็นได้ 

เมื่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการอ้อย  คณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือสำนักงาน
ได้กระทำการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง ต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบด้วย 

เมื่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการอ้อย  คณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือสำนักงาน
ได้กระทำการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง ต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบด้วย 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหาร 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหาร 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหาร” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทน
ชาวไร่อ้อยห้าคน ผู้แทนโรงงานสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหาร” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทน
กระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน ผู้แทนโรงงานสี่
คน และผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ไม่มีการแก้ไข 

ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่ง

ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่ง

ไม่มีการแก้ไข 
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คน คน 

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา 

๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้นำมาตรา ๑๑  มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 

๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ิมมาตรา ๑๒ และปรับที่เหลือ 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๒  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

- (๑) กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อย และวันสิ้นสุดการหีบอ้อยของ

แต่ละโรงงาน 

เพ่ิมความคล่องตัว แทนที่ต้องกำหนดโดย 

กอน. 

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องตาม

มาตรา ๑๗ นอกจาก (๒๘) และ (๒๙) 

(๒) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องตาม

มาตรา  ๑๘  นอกจาก (๑๖) และ (๑๗) 

ไม่มีการแก้ไข 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ไม่มีการแก้ไข 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อย และ

คณะกรรมการน้ำตาลทราย 

(๔) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อย และ

คณะกรรมการน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการ (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไข 
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มอบหมาย มอบหมาย 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด และให้นำมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่
การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโดยอนุโลม 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด และให้
นำมาตรา ๑๖  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่การ
ประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโดยอนุโลม 

ไม่มีการแก้ไข 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารจะ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหาร ต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารจะ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหาร ต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทน
โรงงานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๒  ในการกระทำตามมาตรา ๒๑ กับบุคคลภายนอก ให้
ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กระทำในนามของคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือการนี้ประธานคณะกรรมการบริหารจะมอบ
อำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนหรือกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๓  ในการกระทำตามมาตรา ๒๒ กับบุคคลภายนอก ให้
ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กระทำในนามของคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือการนี้ประธานคณะกรรมการบริหารจะมอบ
อำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนหรือกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทน
ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ไม่มีการแก้ไข 
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นิติกรรมที่ประธานคณะกรรมการบริหารกระทำโดย ฝ่าฝืน
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือมติคณะกรรมการบริหาร 
ย่อมไม่ผูกพันคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 

นิติกรรมที่ประธานคณะกรรมการบริหารกระทำโดยฝ่าฝืน
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือมติ                
คณะกรรมการบริหาร ย่อมไม่ผูกพันคณะกรรมการหรือ 
คณะกรรมการบริหาร 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๔ 

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

หมวด ๔ 

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๓  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๒๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

 

 (๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการ
จำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย 

(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสนับสนุนการวิจัยอ้อย น้ำตาลทราย 
และผลพลอยได้ 

ปรับบทบาทของกองทุนให้ครอบคลุม
งานวิจัยและพัฒนาด้านผลพลอยได้ ตัด 
บทบาทด้านการส่งเสริมการผลิต การใช้ 
และการจำหน่ายออก 
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(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ 
เพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

(๒) รักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน 

 

- 

สาระสำคัญเหมือนเดิม 

 

หันมาเน้นการดูแลโดย กน. ให้มีน้ำตาล
เพียงพอและไม่ขาดตลาดแทน 

(๔) กระทำการอ่ืนที่จำเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
อ้อยและน้ำตาลทราย 

-  

ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นนิติบุคคลและมีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน 

กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  และให้สำนักงานกองทุนอ้อย

และน้ำตาลทรายปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน    

(2) จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้

สำนักงานเบิกจ่ายตามประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการ

บริหารกองทุนอนุมัติ 

    ให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
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(3) จัดทำงบดุลแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีผู้

รักษาการ  

(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ สถาบันชาวไร่

อ้อย สมาคมโรงงานน้ำตาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (5) ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้ำตาลทราย รวมถึง

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ  

(6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน หรือมติของคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำตาลทรายมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน  

ให้มีผู้อำนวยการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและ

ลูกจ้างสำนักงาน 
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- มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลการจำหน่ายมา
ประกอบการคำนวณราคาอ้อย  กองทุนอาจจำหน่ายหรือ
มอบหมายให้องค์กรอ่ืนที่มีผู้แทนชาวไร่อ้อย  ผู้แทนโรงงาน  และ
ผู้แทนส่วนราชการ เช่น บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด ทำ
หน้าที่จำหน่ายน้ำตาลทรายตามโควตาเฉพาะไปต่างประเทศ 
รวมทั้งโควตาที่ประเทศไทยได้รับจากต่างประเทศและโควตาที่
จัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้   

กำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของ 
บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด (อนท.) 
กับกองทุน 

มาตรา ๒๔  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวง
อุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทน
ธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยสามคน และ
ผู้แทนโรงงานสามคน เป็นกรรมการ 

มาตรา ๒๖  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยเจ็ดคน  และผู้แทนโรงงาน
สามคน เป็นกรรมการ 

 
  

แก้ไขตามหลักการของร่างประชาชน ที่
เสนอให้เปลี่ยนองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาล
ทราย ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความ
ยืดหยุ่นขึ้น (และลดเงื่อนไขท่ีเคยกำหนดให้
ต้องมาจากหน่วยราชการต่างๆ) และปรับ
สัดส่วนตัวแทนชาวไร่และโรงงาน ทำให้มี
สัดส่วนชาวไร่ต่อโรงงานเป็น 70:30  

แต่เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนนี้อาจจะยัง
มาจากส่วนราชการต่างๆ (ซึ่งเดิมมี 6 
หน่วยงาน จึงเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เป็น 7 คน เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี
ความสำคัญในด้านการเงินและการวิจัยหรือ
สนับสนุนการวิจัย 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตำแหน่ง
ละหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการสองคน 

ให้ผู้อำนวยการกองทุนทำหน้าที่เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง 

แก้ไขตามร่างประชาชน ที่กำหนดให้
ผู้อำนวยการกองทุนเป็นเลขานุการโดย
ตำแหน่ง 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการอ่ืนใดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการอ่ืนใดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้  และไม่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุน   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ วรรคหนึ่ง และต้องไม่เป็น 
ชาวไร่อ้อย หัวหน้าโควตา เจ้าของโรงงาน หรือลูกจ้างของบุคคล
ดังกล่าว และจะต้องมีผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวง
พาณิชย์ด้วย 

ลดความเสี่ยงในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ไม่รวมมาตรา ๑๒ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายคนอาจมาจากราชการ 

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๗  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา 
๒๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตาม
มาตรา ๒๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ไม่มีการแก้ไข 

(๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และ
การใช้จ่ายเงินกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และ
การใช้จ่ายเงินกองทุน รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดย
ใช้เงินกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

แก้ไขตามร่างชาวไร่ ที่เสนอให้เพิ่ม 
“กำหนดระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้
เงินกองทุน” 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ไม่มีการแก้ไข 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้นำมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่มีการแก้ไข 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ไม่มีการแก้ไข 
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จะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และ
ผู้แทนโรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๔ 

จะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทน
โรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๖  ในการกระทำตามมาตรา ๒๕ กับบุคคลภายนอกให้
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘  ในการกระทำตามมาตรา ๒๗ กับบุคคลภายนอกให้
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และให้นำมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ไม่มีการแก้ไข 

 

มาตรา ๒๗  กองทุนประกอบด้วย มาตรา ๒๙  กองทุนประกอบด้วย ไม่มีการแก้ไข 

(๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาล
ทราย 

(๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และผล
พลอยได้ 

ไม่มีการแก้ไข 

 (๒) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ทราย  
(๓) กำไรจากการขายน้ำตาลโควตาโควตาเฉพาะไปต่างประเทศ
ของบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด ในกรณีที่ทำหน้าที่จำหน่าย
น้ ำตาลทรายตามโควตาเฉพาะที่ ป ระเทศไทยได้ รับ จาก
ต่างประเทศ   

เพ่ิมเติมให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๒) เบี้ยปรับตามมาตรา ๑๗ (๒๕) (๔) เบี้ยปรับตามมาตรา ๑๘ (๑๑) ไม่มีการแก้ไข 
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(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๗ (๕) เงินค่ารักษาเสถียรภาพที่ได้รับตามมาตรา ๖๑ และตามระเบียบที่
กำหนดเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการ 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๔) ดอกผลของกองทุน (๖) ดอกผลของกองทุน ไม่มีการแก้ไข 

(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ - ตัดออกเพราะไม่สำคัญ แต่อาจทำให้เข้าใจ
ผิดได้ 

(๖) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (๗) เงินกู้ ครอบคลุมการกู้เงินโดยกองทุนเอง 

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (๘) เงินที่ได้รับมาเพ่ือคุ้มครองและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำกัดเงินที่ได้รับมาเพ่ือคุ้มครองและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ขัด WTO
แม้กระทั่งในกรณีที่เป็นเงินจากรัฐบาล 

(๘) เงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ตกเป็นของกองทุน (๙) เงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ตกเป็นของกองทุน ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๘  ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานชำระค่าธรรมเนียมการวิจัย
และส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายโดยคำนวณจากปริมาณ
อ้อยที่ส่งให้แก่โรงงานและจากปริมาณน้ำตาลทรายและผลพลอย
ได้ที่ผลิตได้แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๓๐  ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานชำระค่าธรรมเนียมการวิจัย
และส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายโดยคำนวณจาก
ปริมาณอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงาน 

แก้ให้กติกาง่ายขึ้น 



  

441 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

- ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในส่วนของชาวไร่อ้อยให้โรงงานหัก
จากราคาอ้อยขั้นต้นแล้วนำส่งให้กองทุน 

การนำส่งค่าธรรมเนียมในส่วนของชาวไร่อ้อยและการชำระ
ค่าธรรมเนียมของโรงงานให้กองทุน ให้เป็นไปตามตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

เพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติ และเป็น
ค่าใช้จ่ายประจำ 

ทางเลือกเพ่ิมเติม: อาจกำหนดให้โรงงานนำส่ง
ค่าธรรมเนียมในส่วนของชาวไร่อ้อยให้กองทุน
ภายใน 30 วันหลังรับอ้อย และชำระ
ค่าธรรมเนียมของโรงงานภายใน 180 วัน 
(เพ่ือเอ้ือสภาพคล่องของโรงงานในช่วงเปิด
หีบ) 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจำนวน
ร้อยละสิบของเงินที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับตามมาตรา 
๕๗ ส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

- หมดความสำคัญในปัจจุบัน 

ในกรณีจำเป็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งไว้เป็นการ
ชั่วคราว และลดอัตราการจัดสรรลงให้ต่ำกว่าร้อยละสิบก็ได้ 

-  

มาตรา ๓๐  เงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ให้นำมาใช้จ่ายได้
เฉพาะเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๒๓ และ

มาตรา ๓๑  เงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ให้นำมาใช้จ่ายได้
เฉพาะเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๒๔  และ

ไม่มีการแก้ไข 
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เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  
และของสำนักงานตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งค่าตอบแทน
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 
และของสำนักงานตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งค่าตอบแทน
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เงินของกองทุนตามมาตรา ๒๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) และดอกผล
ของเงินเหล่านั้น ให้แยกเป็นบัญชีต่างหาก  และห้ามใช้จ่ายเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากการใช้จ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา ๒๔ (๒) 

 

 

แยกบัญชีรักษาเสถียรภาพออกมาให้ชัดเจน 
ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่าเงินที่กองทุนฯ จ่าย
ออกไปรักษาเพ่ือเสถียรภาพนั้น ไม่ได้มาจาก
เงินอุดหนุนของรัฐบาล 

- มาตรา ๓๒ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ตามมาตรฐานสากล และเผยแพร่ข้อมูลบัญชีทุกสิ้นปีการจำหน่าย
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วต่อสาธารณะผ่านรายงานที่เป็นทางการ
อย่างน้อยปีละครั้ง และในระหว่างปีปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ 

เพ่ิมเติมจากระเบียบ สตง. เพ่ือความ
น่าเชื่อถือในกรณีที่จะกู้เงินโดยรัฐบาลไม่ได้ค้ำ
ประกัน 

มาตรา ๓๑  ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทำงบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองการ
ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๓  ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทำงบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองการ
ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานเสนอต่อรัฐมนตรี 

ไม่มีการแก้ไข 
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ให้รัฐมนตรีจัดให้มีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง
ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้รัฐมนตรีจัดให้มีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง
ในราชกิจจานุเบกษา 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๕ 

อ้อย 

หมวด ๕ 

อ้อย 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการอ้อย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกร
และสหกรณ์สองคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยหกคน และ
ผู้แทนโรงงานสี่คน เป็นกรรมการ 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการอ้อย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกร
และสหกรณ์สองคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทน
กระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยเจ็ดคน และผู้แทน
โรงงานสามคน เป็นกรรมการ 

ปรับสัดส่วนกรรมการเล็กน้อย 

 

 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 

ให้คณะกรรมการอ้อยเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการตำแหน่งละหนึ่ง
คน 

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการอ้อยเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการตำแหน่งละหนึ่ง
คน 

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา 

๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๓  คณะกรรมการอ้อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) และ (๑๐) 

(๒) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด
ตามมาตรา ๑๗(๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๒๑) 
ในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอ้อย 

 

 

 

(๓) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการอ้อยจะ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการอ้อย  ต้อง

มาตรา ๓๕  คณะกรรมการอ้อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๙) และ (๑๐) 

 

(๒) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด
ตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๙) และ (๑๐)  

(๓) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้า
โควตา และเพิกถอนการจดทะเบียนหัวหน้าโควตา 

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ดำเนินการของหัวหน้าโควตา 

(๕) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ให้นำมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการอ้อยจะ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการอ้อย  ต้อง

 

 

 

 

ตัดส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
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ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ 

ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๔ 

 

 

มาตรา ๓๔  ในการกระทำตามมาตรา ๓๓ กับบุคคลภายนอกให้
ประธานคณะกรรมการอ้อยเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการอ้อยและให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖  ในการกระทำตามมาตรา ๓๕ กับบุคคลภายนอก ให้
ประธานคณะกรรมการอ้อยเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการอ้อยและให้นำมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็น
ชาวไร่อ้อย 

มาตรา ๓๗  ผู้ใดปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็น
ชาวไร่อ้อย 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอ้อยกำหนด 

ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยจะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อย ให้เป็น
สมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อยที่เป็น สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่ม
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เพียงแห่งเดียว 

 

มาตรา ๓๖  ชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๒) รายงานปริมาณอ้อยที่จะส่งให้แก่หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือ
โรงงานตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อย

-     เป็นไปตาม มาตรา ๓๙-๔๐ 
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กำหนด 

มาตรา ๓๗  ชาวไร่อ้อยต้องปลูกอ้อยตามปริมาณท่ีคณะกรรมการ
กำหนด 

ในกรณีที่การปลูกอ้อยมีปริมาณสูงหรือต่ำกว่าที่คณะกรรมการ
กำหนดหรือมิได้ทำการปลูกอ้อยตามที่แจ้งไว้ ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

-     เป็นไปตาม มาตรา ๓๙-๔๐ 

 

 

 

มาตรา ๓๘  หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย 

มาตรา ๓๘  หัวหน้าโควตาต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้าโควตา     เป็นไปตาม มาตรา ๓๙-๔๐ 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการ จดทะเบียน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการ จดทะเบียน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยกำหนด 

    เป็นไปตาม มาตรา ๓๙-๔๐ 

 

 

ให้มีการรายงานข้อมูลที่โรงงานที่จะส่งอ้อย
แทน ซึ่งน่าจะแม่นยำกว่าการจดทะเบียน 

 

เป็นกติกาการส่งเงินที่สนับสนุนสถาบัน

มาตรา ๓๙  หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๒) รายงานปริมาณอ้อยที่จะได้รับจากชาวไร่อ้อยและส่งให้แก่
โรงงานตามแบบ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อย
กำหนด 

มาตรา ๓๙  ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาที่ประสงค์จะส่งอ้อย
ให้แก่โรงงานใด  จะต้องแจ้งพันธุ์อ้อย พื้นที่และปริมาณที่ปลูก
อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อยที่ตนสังกัดแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงงานนั้น 

ในกรณีที่ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาผู้ใดไม่สังกัดสถาบันชาวไร่
อ้อย  ให้ถือว่าชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาผู้นั้นสังกัดสถาบัน



  

447 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

ชาวไร่อ้อยที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่งอ้อยให้แก่โรงงานซึ่งมีจำนวนสมาชิก
มากที่สุด 

ชาวไร่อ้อย 

มาตรา ๔๐  หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยให้แก่โรงงานตาม
ปริมาณที่คณะกรรมการกำหนดและให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐  ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาที่ประสงค์จะส่งอ้อย
ให้แก่โรงงานในปีการผลิตใด  ให้แจ้งความจำนงการส่งอ้อย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนปีการผลิตนั้น ณ โรงงานหรือตาม
วิธีการอ่ืนที่โรงงานอาจกำหนดเพ่ิมเติม   

เมื่อโรงงานได้รับแจ้งความจำนงตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ทำสัญญา
รับซื้ออ้อยล่วงหน้าตามแบบที่ผูกพันโรงงานไม่น้อยกว่าสัญญา
มาตรฐานของสำนักงานโดยไม่ชักช้า เว้นแต่มีโรงงานอ่ืนที่ตั้งอยู่
ใกล้กว่า  หรือชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาผู้นั้นเคยผิดสัญญา
หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้ว่าจะสามารถส่ง
อ้อยให้แก่โรงงานได้ตามปริมาณท่ีแจ้งความจำนง  ให้โรงงานแจ้ง
การปฏิเสธการทำสัญญาให้ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจำนง 

เมื่อโรงงานได้ทำสัญญารับซื้ออ้อยล่วงหน้ากับชาวไร่อ้อยผู้ใด  
โรงงานมีหน้าที่รับซื้ออ้อยทั้งหมดที่ชาวไร่อ้อยผู้นั้นผลิตได้  
รวมทั้งในกรณีท่ีผลผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อยผู้นั้นสูงกว่าปริมาณท่ี

กำหนดกติกาการแจ้งความจำนงทำสัญญา
ซื้อขายอ้อยให้ชัดเจนขึ้น 
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กำหนดไว้ในสัญญารับซื้ออ้อยล่วงหน้าด้วยเหตุทางธรรมชาติ 

ในกรณีที่โรงงานไม่สามารถรับซื้ออ้อยจนครบปริมาณตามสัญญา
รับซื้ออ้อยล่วงหน้า  ให้โรงงานจ่ายค่าชดเชยค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้นใน
การที่ชาวไร่อ้อยต้องนำอ้อยส่วนที่เหลือตามสัญญาซื้ออ้อย
ล่วงหน้าไปส่งให้โรงงานอื่น 

- มาตรา ๔๑  โรงงานจะนำเข้าอ้อยจากต่างประเทศได้เมื่อ
ดำเนินการหีบอ้อยตามสัญญารับซื้ออ้อยล่วงหน้าระหว่างโรงงาน
และชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาเสร็จสิ้นทุกรายแล้ว  รวมทั้งใน
กรณีท่ีชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตามีผลผลิตอ้อยสูงกว่าปริมาณ
อ้อยตามสัญญาซื้อขายอ้อยล่วงหน้าระหว่างโรงงานและชาวไร่
อ้อยหรือหัวหน้าโควตา 

เป็นหลักประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญา
ล่วงหน้าได้จริง 

- 

 

- ในกรณีท่ีอ้อยในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลให้โรงงาน
ไม่สามารถดำเนินการหีบอ้อยได้อย่างต่อเนื่องได้ โรงงานอาจนำเข้า
หรือรับซื้ออ้อยที่มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาเข้าหีบเพ่ิมได้เฉพาะใน
กรณีท่ีไม่มีอ้อยของชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตาที่เป็นคู่สัญญารอ
คิวเข้าหีบอยู่ในขณะนั้น 
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หมวด ๖ 

น้ำตาลทราย 

หมวด ๖ 

น้ำตาลทราย 

 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการน้ำตาลทราย 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการน้ำตาลทราย 

 

มาตรา ๔๑  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการน้ำตาลทราย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สองคน 
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน และ
ผู้แทนโรงงานห้าคน  เป็นกรรมการ 

- 

มาตรา ๔๒  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการน้ำตาลทราย” ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวง
พาณิชย์สองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์แต่งตั้งตามมาตรา ๙ หนึ่งคน  ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน  ผู้แทน
ชาวไร่อ้อยสามคน  ผู้แทนโรงงานสามคน  และผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่ง
คน  เป็นกรรมการ 

ให้กรรมการน้ำตาลทรายเลือกประธานกรรมการจากผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งตามมาตรา ๙ และให้
กรรมการที่เหลือเลือกกันเองเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  
รองประธานกรรมการคนที่สอง  และเลขานุการ  ตำแหน่งละหนึ่ง
คน   

คณะกรรมการน้ำตาลทรายมีความสำคัญ
มากขึ้นในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการ
ควบคุมปริมาณน้ำตาลให้เพียงพอ จึงให้
ความสำคัญกับกระทรวงพาณิชย์และภาค
ราชการ รวมทั้งให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 
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ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕  
และมาตรา ๓๒ วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้นำมาตรา ๑๑  มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 
๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการน้ำตาลทรายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาตรา ๔๓  คณะกรรมการน้ำตาลทรายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

- 

 

 

 

(๑) กำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อการจำหน่าย
ภายในประเทศ  และจัดสรรโควตาการผลิตน้ำตาลทรายของแต่
ละโรงงานเพ่ือการจำหน่ายภายในประเทศให้เพียงพอสำหรับการ
บริโภคและการใช้ภายในประเทศ  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าโควตา ก.  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๔๖  

หน้าที่หลักของคณะกรรมการน้ำตาลทราย 
(กน.) 

- (๒) กำหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดตลาดน้ำตาลทราย
ภายในประเทศ  

ทำหน้าที่แทนกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และ 
กอน. 

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารในเรื่องตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑)  ในส่วนที่
เกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตน้ำตาลทราย 

(๓) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารในเรื่องตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๑๑) (๑๒) และ (๑๔)  

ไม่ได้เน้นเรื่องต้นทุนในการผลิตน้ำตาล
ทรายอีกต่อไป 

(๒) ควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทรายในราชอาณาจักร และการ
ส่งออกน้ำตาลทราย 

-  
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(๓) จัดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร
ในกรณีที่เกิดการขาดแคลน โดยจะนำเข้าเองหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทำการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็
ได้ 

- ให้เป็นบทบาทของเอกชน 

(๔) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (๔) ปฏิบัติตามระเบียบอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด ไม่มีการแก้ไข 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ไม่มีการแก้ไข 

(๖) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด
ตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) 
(๑๙) (๒๐) และ (๒๑) 

(๖) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด

ตามมาตรา ๑๘  (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๒) และ (๑๔) 
 

- การกำหนดตาม (๒) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรี 
พ.ร.บ. นี้กำหนดให้คณะกรรมการน้ำตาล
ทราย ทำบทบาทที่ปกติเป็นบทบาทของ พณ 
และ กอน  แต่ควรมีการถ่วงดุลด้วย 

- การกำหนดตาม (๑) และ (๒) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้นำมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่มีการแก้ไข 
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คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทราย
จะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ำตาลทรายต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๑ 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทราย
จะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ำตาลทรายต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทน
โรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๓  ในการกระทำตามมาตรา ๔๒ กับบุคคลภายนอก ให้
ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทรายเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการน้ำตาลทราย  และให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔  ในการกระทำตามมาตรา ๔๓ กับบุคคลภายนอก  ให้
ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทรายเป็นผู้กระทำในนามของ
คณะกรรมการน้ำตาลทราย และให้นำมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

- มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้นำมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาใช้
บังคับกับน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้  

ยกเลิกระบบการควบคุมราคาน้ำตาล 

- มาตรา ๔๖  ภายในเดือนตุลาคมของปีการผลิต ให้คณะกรรมการ
น้ำตาลทรายกำหนดโควตา ก. รวมของประเทศและโควตา ก. 
ของแต่ละโรงงานในปีการจำหน่าย  ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

เป็นส่วนทีย่ังควรมีด้วยเหตุผลความมั่นคง
ด้านอาหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าน้ำตาลไม่ขาด
ตลาดและราคาสมเหตุสมผลพอสมควร 

- (๑) ในปีการจำหน่ายแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ  ให้กำหนดปริมาณโควตา ก. รวมของประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๑๐ ของปริมาณน้ำตาลทรายที่จำหน่ายภายในประเทศ

เพ่ือให้มั่นใจว่าน้ำตาลจะไม่ขาดตลาดในปี
แรกที่มีการเปลี่ยนระบบ โดยราคาลอยตัว 
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ในปีที่ผ่านมา  เว้นแต่ได้มีการเพ่ิมโควตา ในอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในปีใดปีหนึ่งภายในสามปีที่ผ่านมา 

และเลิกการขึ้นงวด 

- (๒) ภายหลังปีการจำหน่ายตาม (๑)  ถ้าปีการจำหน่ายใดราคา
ขายส่งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในปีการจำหน่ายก่อนหน้านั้นสูงกว่าราคาส่งออก
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปีการจำหน่ายเดียวกัน   ให้
คณะกรรมการน้ำตาลทรายเพ่ิมโควตา ก. รวมของประเทศในปี
การจำหน่ายนั้นจากปีก่อนหน้านั้นในอัตราที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของอัตราส่วนต่างระหว่างราคาขายส่งน้ำตาลทรายโดยเฉลี่ยกับ
ราคาส่งออกน้ำตาลทรายขาวโดยเฉลี่ย  

ในปีการจำหน่ายใดที่ราคาขายส่งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดย
เฉลี่ยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปีการจำหน่ายก่อน
หน้านั้นต่ำกว่าราคาส่งออกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปี
การจำหน่ายเดียวกัน  คณะกรรมการน้ำตาลทรายอาจพิจารณา
ลดโควตา ก. รวมของประเทศในปีการจำหน่ายนั้นลงไม่เกิน ๑ ใน 
๕ ของอัตราส่วนต่างของราคาทั้งสอง หรือคงไว้หรือเพ่ิมปริมาณ
โควตา ก. รวมของประเทศก็ได้ 

กำหนดแนวทางในการปรับปริมาณโควตา ก 
ตามราคาสัมพัทธ์ระหว่างภายในประเทศกับ
ตลาดโลก เพ่ือไม่ให้ขาดแคลนน้ำตาล
ภายในประเทศ 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีราคาในประเทศต่ำ เปิดโอกาสให้ลด
โควตา ก ได้  แต่ไม่บังคับว่าต้องลดเพราะ
ความต้องการบริโภคในประเทศอาจเพ่ิมขึ้น
ได้ 

 

- (๓) ในกรณีท่ีราคาขายส่งนำ้ตาลน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิโ์ดยเฉลี่ยใน ให้สามารถปรับปริมาณน้ำตาล
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- 

 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชว่ง ๑ - ๒ เดือนก่อนหนา้นั้น
สูงกว่าราคาส่งออกน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์ในช่วงเดียวกันมากกว่า
ร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการน้ำตาลทรายสามารถพิจารณาอนุมตัิเพ่ิม
โควตา ก. รวมของประเทศในระหว่างปีได้  

ในกรณีนี้โรงงานใดที่ไม่ต้องการโควตา ก. เพ่ิมอาจสละสิทธิ์ในการรับ
โควตาเพ่ิมทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  และคณะกรรมการอาจนำโควตา
ส่วนนัน้ไปจัดสรรใหโ้รงงานอ่ืนแทนตามสัดสว่นการผลิตน้ำตาลทราย
ของโรงงานที่เหลือที่ประสงค์จะรับโควตาเพ่ิมก็ได้   

ภายในประเทศระหว่างปีในกรณีท่ีจำเป็น 
ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามความสมัครใจของ
โรงงานด้วย 

- 

 

 

 

 

 

 

(๔) การจัดสรรโควตา ก. ให้แต่ละโรงงาน ให้ใช้ข้อมูลสัดส่วนการ
หีบอ้อยของแต่ละโรงงานเฉลี่ยย้อนหลังเท่าท่ีมีอยู่ แต่ไม่เกินสาม
ปี 

เมื่อมีการประกาศโควตา ก. ของแต่ละโรงงานแล้ว โรงงานใดที่
ประสงค์จะผลิตน้ำตาลทรายขาวน้อยกว่าโควตา ก. ที่ได้รับในปี
การจำหน่ายนั้น  ให้แจ้งความจำนงขอโอนโควตาไปให้โรงงานใน
เครือได้  กรณีโรงงานที่ไม่มีโรงงานในเครือหรือโรงงานในเครือ
ทั้งหมดมีความประสงค์จะผลิตน้ำตาลทรายขาวน้อยกว่าโควตา 
ก. ที่โรงงานในเครือทั้งหมดได้รับโรงงานสามารถยื่นคำร้องพร้อม
เหตุผลภายใน ๑๕ วันต่อคณะกรรมการน้ำตาลทรายเพ่ือ

การกำหนดโควตาล่วงหน้าตามข้อมูลในอดีต 
ลดปัญหาความไม่แน่นอนให้โรงงาน และลด
แรงจูงใจในการแย่งอ้อยข้ามเขต 
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พิจารณาลดโควตา ก. ของโรงงานลงได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายปรับลดโควตา ก. ของ
โรงงานหนึ่งใดหรือหลายโรงงานแล้วมีจำนวนโควตา ก. ที่ปรับ
ลดลงรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของโควตา ก. รวมของ
ประเทศ  ให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายจัดจำนวนโควตา ก. ที่
ปรับลดลงให้กับโรงงานอื่นที่เหลือตามสัดส่วนโควตา ก. ของ
โรงงานเหล่านั้น 

ในกรณีที่จำนวนโควตา ก. ที่ปรับลดลงรวมกันแล้วน้อยกว่าร้อย
ละ ๐.๕ ของโควตา ก. รวมของประเทศ  คณะกรรมการน้ำตาล
ทรายอาจจัดสรรโควตา ก. เพิ่มให้แก่โรงงานอ่ืนหรือไม่ก็ได้ 

คำวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการน้ำตาลทรายถือเป็นที่สุด   

- (๕)  ในกรณีที่มีการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวในปริมาณท่ีมี
นัยสำคัญ หรือโรงงานมีน้ำตาลโควตา ก. คงเหลือเมื่อสิ้นปีการ
จำหน่าย  โดยที่ราคาขายส่งในประเทศเฉลี่ยในปีการผลิตที่ผ่าน
มาไม่ได้สูงกว่าราคาส่งออกเกินร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการน้ำตาล
ทรายอาจพิจารณาปรับลดโควตา ก. ณ สิ้นปีการจำหน่าย
ย้อนหลังสำหรับโรงงานที่มีโควตา ก. คงเหลือเม่ือสิ้นปีการ
จำหน่ายได้  

สามารถปรับลดโควตาภายหลังได้ ทำให้
โรงงานไม่ต้องขายน้ำตาลตามโควตา ก.
ทั้งหมดถ้าเห็นว่าราคาไม่สมเหตุสมผล 
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ส่วนที่ ๒ 

โรงงาน 

ส่วนที่ ๒ 

โรงงาน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๔  โรงงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ มาตรา ๔๗  โรงงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด (๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด ไม่มีการแก้ไข 

(๒) เตรียมโรงงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะหีบอ้อยตามเวลาที่
คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๗ (๑๑) 

(๒) เตรียมโรงงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะหีบอ้อยตามเวลาที่
คณะกรรมการบริหารกำหนดตามมาตรา ๒๒ (๑) 

เปลี่ยนเป็นอำนาจคณะกรรมการบริหารที่
กำหนดวันให้โรงงานเปิดหีบอ้อยในแต่ละปี 

(๓) รับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามที่คณะ
กรรมการบริหารกำหนดหรือสั่งในกรณีที่ให้โรงงานผลิตน้ำตาล
ทรายเพิ่มตามมาตรา ๔๕ 

(๓) ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยและ
หัวหน้าโควตาตามมาตรา ๔๐  

เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๔๐ 

(๔) ผลิตน้ำตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณท่ี
คณะกรรมการกำหนด 

 

(๔) ผลิตน้ำตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณข้ันต่ำที่
คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
ตามมาตรา ๔๖ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๓๘ (๑)  

(๕) ไม่เปิดการหีบอ้อยหรือปิดการหีบอ้อยก่อนวันที่
คณะกรรมการกำหนด หรือหยุดการหีบอ้อยโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

(๕) ไม่เปิดการหีบอ้อยหรือปิดการหีบอ้อยก่อนวันที่
คณะกรรมการบริหารกำหนด หรือหยุดการหีบอ้อยโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  

ไม่มีการแก้ไข 
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(๖) เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ณ ที่ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร 

(๖) เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ณ สถานที่ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

ไม่มีการแก้ไข 

(๗) ไม่ขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอกบริเวณโรงงาน 
นอกจากขนย้ายตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(๗) ขออนุญาตเมื่อต้องการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอก
บริเวณโรงงาน เว้นแต่เป็นการขนย้ายตามระเบียบที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด 

 

(๘) รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิต เก็บ
รักษา ขนย้าย ส่งมอบ และคงเหลือ เป็นรายเดือนตามแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด 

(๘) รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ำตาลทรายและผลพลอย
ได้ที่ผลิต เก็บรักษา  ขนย้าย  ส่งมอบ และคงเหลือ  เป็นราย
เดือนตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการน้ำตาล
ทรายกำหนด 

 

 (๙) นำส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๗  (๙) นำส่งเงินค่ารักษาเสถียรภาพเข้ากองทุนตามมาตรา ๖๑  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

- (๑๐) นำส่งค่าธรรมเนียมอ่ืนให้กองทุนและสถาบันชาวไร่อ้อยตาม
อัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ระเบียบเรื่องนี้ 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารอาจสั่ง
ให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มได้ ในกรณีเช่นนี้ให้โรงงานผลิต
น้ำตาลทรายตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด น้ำตาลทราย
ส่วนที่ผลิตเพ่ิมนี้ให้จัดการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีความจำเป็นอันฉุกเฉินในด้านความมั่นคง
ด้านอาหารหรือพลังงาน คณะรัฐมนตรีอาจสั่งให้โรงงานผลิต
น้ำตาลทรายเพิ่มข้ึนจากปริมาณท่ีกำหนดตามมาตรา ๓๘ (๑) 
หรือให้ลดการผลิตน้ำตาลทรายลงเพ่ือนำน้ำอ้อยไปผลิตผลพลอย

ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น (กรณีทั่วไปให้ดำเนินการตาม
มาตรา ๔๑) [ถ้ารัฐบาลสามารถใช้อำนาจ
อ่ืนได้ง่ายกว่าในยามฉุกเฉิน ก็อาจตัด
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ได้อ่ืนเพ่ิมขึ้นแทนได้  ในกรณีเช่นนี้ ให้โรงงานดำเนินการตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด   

มาตรานี้ออกได้]  

 น้ำตาลทรายหรือผลพลอยได้อ่ืนส่วนที่ผลิตเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ให้จัดการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 

มาตรา ๔๖  โรงงานต้องจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้เพ่ือใช้
บริโภคในราชอาณาจักรตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๙  โรงงานต้องจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้เพ่ือใช้
บริโภคภายในประเทศตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

ไม่มีการแก้ไข 

ในกรณีที่โรงงานไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้
คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้โรงงาน
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

 
ในกรณีที่โรงงานไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้
คณะกรรมการดำเนินการตามที่เห็นสมควร  โดยให้โรงงานเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

 

ไม่มีการแก้ไข 

ส่วนที่ ๓ 

การนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย 

ส่วนที่ ๓ 

การนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

- 

 

มาตรา ๕๐  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าจะไม่มีการขาดแคลนน้ำตาลทรายภายในประเทศ 
ห้ามมิให้กำหนดภาษีนำเข้าหรือมาตรการอ่ืนที่เป็นอุปสรรคในการ
นำเข้าน้ำตาลทราย 

เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค โดยเป็นหลักประกัน
ในการป้องกันการผูกขาดในตลาดใน
ประเทศ และสอดคล้องกับ WTO 
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- มาตรา ๕๑  ในแต่ละปีการผลิตให้คณะกรรมการน้ำตาลทราย
จัดสรรโควตากลางในการผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
โควตา ข. ให้แก่บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เป็นน้ำตาล
ทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อย่างละ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน 
เพ่ือให้บริษัทนำไปจำหน่ายสำหรับการส่งออกโดยวิธีประมูลค่า
พรีเมียม  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค่าพรีเมียมกลางของน้ำตาลทราย
ดิบและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของประเทศและนำไปใช้ในการ
คำนวณราคาอ้อย  

ขยายโควตา ข. เป็นน้ำตาลทรายดิบและ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อย่างละ 
๔๐๐,๐๐๐ ตัน 

- การกำหนดสัดส่วนโควตา ข. ของแต่ละโรงงานโรงงาน ให้ใช้
ข้อมูลสัดส่วนการหีบอ้อยของแต่ละโรงงานเฉลี่ยย้อนหลังเท่าที่มี
อยู่ แต่ไม่เกินสามปี 

 

- โรงงานที่ไม่ได้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อาจมอบหมายให้
โรงงานในเครือหรือโรงงานอ่ืนส่งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แทนได้  
กรณีโรงงานที่ไม่มีโรงงานในเครืออาจมอบหมายให้โรงงานอ่ืนส่ง
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แทน หรือยื่นคำขอยกเว้นไม่ส่งมอบ
น้ำตาลโควตา ข. ในส่วนที่เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ต่อ
คณะกรรมการน้ำตาลทรายก็ได้  ทั้งนี้  ตามวิธีการที่
คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด 
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มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าน้ำตาลทราย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดจะนำเข้าน้ำตาลทรายให้แจ้งต่อคณะกรรมการ
และปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด   

เลิกห้ามการนำเข้าน้ำตาลทราย สอดคล้อง
กับกติกา WTO 

มาตรา ๔๘  ผู้ใดจะส่งออกน้ำตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๕๓  ผู้ใดจะส่งออกน้ำตาลทรายจะต้องได้รับอนุญาตเป็น
ผู้ส่งออกจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

ไม่มีการแก้ไข 

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการจะกำหนดปริมาณ ราคา และ
ระยะเวลาสำหรับการส่งออกด้วยก็ได้ 

 

คณะกรรมการอาจไม่อนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย ในกรณีท่ี
เห็นว่าการส่งออกนั้นอาจทำให้โรงงานมีน้ำตาลทรายจำหน่าย
ภายในประเทศน้อยกว่าปริมาณโควตา ก. ที่โรงงานได้รับการ
จัดสรรในปีการจำหน่าย 

เพ่ือให้เป็นไปตามโควตา ก ที่กำหนดและ
โรงงานเองก็ตอบรับแล้ว 

การส่งออกน้ำตาลทรายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

การส่งออกน้ำตาลทรายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 
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หมวด ๗ 

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 

หมวด ๗ 

ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย 

 

 

มาตรา ๔๙  ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ำตาลทราย ให้คณะกรรมการ
บริหารจัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่
จะผลิตในฤดูนั้น เพ่ือกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 

การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
ทรายขั้นต้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการ
รายได้ โดยให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายด้วย 

มาตรา ๕๐  เมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดทำประมาณการ
รายได้และกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นแล้ว  ให้แจ้งให้สถาบันชาว ไร่อ้อย
และสมาคมโรงงานทราบ และจัดให้มีการประชุมผู้แทนสถาบัน
ชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

มาตรา ๕๔  ก่อนเริ่มต้นปีการผลิต  ให้สำนักงานจัดทำราคาอ้อย
ประมาณการต่อตัน โดยคำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้ตามตาราง 
ก. แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

มาตรา ๕๕  ให้สำนักงานกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นไว้ทีร่้อยละเก้า
สิบของราคาอ้อยประมาณการต่อตันตามมาตรา ๕๕   

ให้สำนักงานติดประกาศราคาอ้อยขั้นต้น ณ สำนักงาน และจัดให้
มีการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ
เพ่ือให้ชาวไร่อ้อย หัวหน้าโควตา และโรงงานทราบเป็นการทั่วไป 
ภายในวันที่ ๗ ตุลาคมของปีการผลิตที่จะเริ่มเปิดหีบ และจัดให้มี
การประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงาน

กำหนดกติกาและสูตรการคำนวณราคา
อ้อยที่จะไม่เชื่อมโยงกับราคาน้ำตาล
ภายในประเทศ (จึงไม่มีการอุดหนุนไขว้
หรืออุดหนุนการส่งออก) 

เนื่องจากเป็นการคำนวณตามสูตร จึงให้ 
สอน. จัดทำ 

 

 

 

เพ่ือให้มีกรอบเวลาและกระบวนการที่
ชัดเจนในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น 
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ข้อคัดค้านถ้ามี  โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบวันก่อนวันประชุม การทำคำคัดค้านให้กระทำเป็นหนังสือ
พร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียด ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันเรียก
ประชุมดังกล่าว 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านถ้ามี  โดยทำเป็นหนังสือ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม การทำคำ
คัดค้านให้กระทำเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียด ยื่นต่อ
สำนักงานก่อนวันเรียกประชุมดังกล่าว 

มาตรา ๕๑  ให้สำนักงานเสนอประมาณการรายได้ ราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
และผลการประชุมตามมาตรา ๕๐ ต่อคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา 

มาตรา ๕๖  ให้สำนักงานเสนอประมาณการรายได้ ราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 
และพร้อมด้วยคำคัดค้านในกรณีที่มีคำคัดค้านผลการประชุมตาม
มาตรา ๕๐ ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

สาระสำคัญเหมือนเดิม..  

มาตรา ๕๒  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาประมาณการรายได้
ราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
ทรายขั้นต้นพร้อมด้วยคำคัดค้านในกรณี         ที่มีคำคัดค้าน 
แล้วให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา 

มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาประมาณการรายได้

ราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล

ทรายขัน้ต้นพร้อมด้วยคำคัดค้านในกรณีที่มีคำคัดค้าน แล้วให้

คณะกรรมการวินิจฉัย แต่ห้ามมิให้คณะกรรมการกำหนดราคา

อ้อยขั้นต้นเกินร้อยละเก้าสิบห้าของราคาอ้อยประมาณการต่อตัน

ตามมาตรา ๔๙ 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

คณะกรรมการอาจกำหนดให้โรงงานหักเงินจากค่าอ้อยขั้นต้น
สำหรับนำส่งกองทุนและสถาบันชาวไร่อ้อยตามอัตราที่

ราคาอ้อยขั้นต้นไม่ต้องผ่าน ครม. เนื่องจาก
คำนวณตามสูตรที่ชัดเจนแล้ว และ กอน. ก็
มีอำนาจในการปรับเพ่ิมได้จำกัด 
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คณะกรรมการกำหนดขึ้นสำหรับปีการผลิตนั้น โดยให้กำหนด
อัตราดังกล่าวก่อนหรือภายในสามสัปดาห์หลังจากเริ่มมีการหีบ
อ้อยในปีการผลิตนั้น 

มาตรา ๕๓  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในราคาอ้อย

ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

ตามมาตรา ๕๒ แล้ว ให้สำนักงานประกาศราคาอ้อยขั้นต้น และ

ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในราชกิจจา

นุเบกษา 

ให้โรงงานชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นต้น ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

เมื่อคณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยแล้ว ให้สำนักงานประกาศราคา

อ้อยขั้นต้นในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนตุลาคมของปีการ

ผลิตที่จะเริ่มเปิดหีบ  

ให้โรงงานชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นต้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการ
จ่ายเงินเพิ่มหรือหักค่าอ้อยตามคุณภาพอ้อยด้วย 

ไม่ต้องผ่าน ครม. 

มาตรา ๕๔  เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารคำนวณรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่
ละฤดูการผลิต 

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 
๔๙ มาใช้บังคับแก่การคำนวณรายได้สุทธิโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๘  เมื่อสิ้นสุดปีการผลิตใดให้คณะกรรมการบริหาร
กำหนดราคาอ้อยจริงของปีการผลิตนั้นโดยคำนวณตามสูตรที่
กำหนดไว้ตามตาราง ข. แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

กำหนดราคาอ้อยจริง ซึ่งอาจจะต่างจาก
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่โรงงานจะต้องจ่ายให้
ชาวไร่ 
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มาตรา ๕๕  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ 

(๒) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย 

(๓) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ำตาลทราย 

(๔) ราคาอ้อยขั้นต้น 

(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 

(๖) เงินที่ได้รับจากกองทุน 

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย

น้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและเมื่อ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๙  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปีการผลิตก่อนหน้านั้น  
โดยนำราคาอ้อยจริงตามมาตรา ๕๘ บวกเข้ากับเงินท่ีกองทุนจ่าย
ชดเชยให้โรงงานแทนชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๖๐  หรือลบออก
ด้วยเงินที่โรงงานนำส่งให้กองทุนแทนชาวไร่อ้อยเป็นค่ารักษา
เสถียรภาพตามมาตรา ๖๑ ในปีการผลิตนั้น 

ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการคำนวณตามวรรคหนึ่งให้

คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว  เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 

ให้สำนักงานประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ให้โรงงาน

ชำระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้าย

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

- ถ้าราคาอ้อยจริงต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายก็จะเท่ากับราคาอ้อย

ขั้นต้น (และกองทุนเป็นหนี้) 

- ถ้าราคาอ้อยจริงสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายก็จะเท่ากับราคาอ้อย

จริงลบด้วยเงินหักไปเข้าบัญชีรักษา

เสถียรภาพของกองทุน 
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มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการ
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น
และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้
กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่
ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน 

ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้โรงงาน
ชำระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๕๗  ให้โรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจำนวนผลต่าง
ระหว่างรายได้สุทธิตาม มาตรา ๕๔ และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้น
สุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้น
สุดท้าย ทั้งนี้ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ราคาอ้อยจริงต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น  ให้
กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานแทนชาวไร่อ้อยเท่ากับส่วน
ต่างระหว่างราคาอ้อยจริงกับราคาอ้อยขั้นต้น  โดยชาวไร่อ้อยไม่
ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับ   

และในกรณีข้างต้น ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยค่าตอบแทนการผลิต
เพ่ิมให้แก่โรงงานในอัตราร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเงินชดเชยส่วนต่าง
ราคาอ้อยที่กองทุนจ่ายให้แก่โรงงานแทนชาวไร่อ้อย 

 

 

มาตรา ๖๑  ให้โรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนภายในเวลาที่
คณะกรรมการกำหนดตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ราคาอ้อยจริงที่คำนวณได้สูงกว่าราคาอ้อยประมาณ
การตามมาตรา ๕๔ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๕  ให้โรงงานนำส่งเงิน
ค่ารักษาเสถียรภาพให้กองทุนแทนชาวไร่อ้อยในอัตราร้อยละ ๕๐ 
ของราคาอ้อยจริงส่วนที่เกินจากราคาอ้อยประมาณการตาม
มาตรา ๔๙ และให้นำส่งเงินค่ารักษาเสถียรภาพในส่วนของ
โรงงานเองอีกร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเงินค่ารักษาเสถียรภาพที่
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โรงงานนำส่งให้กองทุนแทนชาวไร่  

(๒) ในกรณีที่ราคาอ้อยจริงที่คำนวณได้สูงกว่าราคาอ้อยประมาณ
การตามมาตรา ๕๔ เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ให้โรงงานนำส่งเงินค่า
รักษาเสถียรภาพให้กองทุนแทนชาวไร่อ้อยในอัตราร้อยละ ๖๐ 
ของราคาอ้อยจริงส่วนที่เกินจากราคาอ้อยประมาณการตาม
มาตรา ๔๙ และให้นำส่งเงินค่ารักษาเสถียรภาพในส่วนของ
โรงงานเองอีกร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเงินค่ารักษาเสถียรภาพที่
โรงงานนำส่งให้กองทุนแทนชาวไร่ 

(๓) ในกรณีที่ราคาอ้อยจริงที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาอ้อยประมาณ
การตามมาตรา ๔๙  แต่สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น และมีเหตุจำเป็น 
คณะกรรมการอาจกำหนดให้โรงงานหักเงินค่าอ้อยแล้วนำส่งเป็น
เงินค่ารักษาเสถียรภาพให้กองทุนแทนชาวไร่ในอัตราที่
คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาอ้อยส่วนที่
เกินจากราคาอ้อยขั้นต้นตามมาตรา ๔๙  และให้นำส่งเงินค่า
รักษาเสถียรภาพในส่วนของโรงงานเองอีกร้อยละ ๔๒.๘๖ ของ
เงินค่ารักษาเสถียรภาพที่โรงงานนำส่งให้กองทุนแทนชาวไร่ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราตามวรรคหนึ่งได้เมื่อพ้น

กำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้
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คำนึงถึงสถานะการเงินของกองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษา

เสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วย 

หมวด ๘ 

การควบคุมและการอุทธรณ์ 

หมวด ๘ 

การควบคุมและการอุทธรณ์ 

 

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าชาวไร่อ้อย
หรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือโรงงานกระทำการอันใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ชาวไร่
อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน 
หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของ
โรงงานกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการนั้นได้ 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าชาวไร่อ้อย 
หรือหัวหน้าโควตา หรือโรงงานกระทำการอันใด ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ชาวไร่
อ้อย หัวหน้าโควตา เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน หรือบุคคล
อ่ืนใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของโรงงาน
กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการนั้นได้ 

 

ผู้ใดรับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ
ตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด 

ผู้ใดรับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ
ตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
กำหนด 

 

ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ไม่
เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน

ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ไม่
เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
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สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้
ขยายระยะเวลาออกไป  แต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้เกิน
สามสิบวันมิได้ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้
ขยายระยะเวลาออกไป แต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้เกิน
สามสิบวันมิได้ 

 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตาม

วรรคสี่ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือวันครบกำหนดตามวรรคสี่ 

แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตาม

วรรคสี่ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือวันครบกำหนดตามวรรคสี่ 

แล้วแต่กรณี 

ไม่มีการแก้ไข 

 

การอุทธรณ์ตามวรรคสามหรือการยื่นคำร้องตามวรรคห้าไม่เป็น

เหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหาร 

เว้นแต่คณะกรรมการหรือศาลแล้วแต่กรณี จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

การอุทธรณ์ตามวรรคสามหรือการยื่นคำร้องตามวรรคห้าไม่เป็น

เหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหาร 

เว้นแต่คณะกรรมการหรือศาลแล้วแต่กรณี จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไป ซึ่งการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการในการนี้ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ    และกรรมการ

มาตรา ๖๓  รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไป ซึ่งการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการในการนี้ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการชี้แจง
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ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทำรายงาน ตลอดจนสั่งให้

กระทำหรือยับยั้งการกระทำใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีและสั่งให้

รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการได้ 

ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทำรายงาน ตลอดจนสั่งให้กระทำ

หรือยับยั้งการกระทำใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งให้รายงานข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการได้ 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติในเรื่องใด
ของคณะกรรมการ รัฐมนตรีจะสั่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นก็ได้ 

 

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติในเรื่องใด
ของคณะกรรมการ รัฐมนตรีจะสั่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นก็ได้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เป็นการ
ปฏิบัติตามวิธีการหรือกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

แก้ไขให้ชัดขึ้น 

เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการระงับการปฏิบัติในเรื่องนั้นเป็นการชั่วคราว และ
พิจารณาทบทวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
รัฐมนตรี 

เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการระงับการปฏิบัติในเรื่องนั้นเป็นการชั่วคราว และ
พิจารณาทบทวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
รัฐมนตรี 

ไม่มีการแก้ไข 

ในกรณีที่คณะกรรมการยืนยันตามความเห็นเดิม ถ้ารัฐมนตรีไม่
เห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่คณะกรรมการยืนยันตามความเห็นเดิม ถ้ารัฐมนตรีไม่
เห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ไม่มีการแก้ไข 
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หมวด ๙ 

สำนักงาน 

หมวด ๙ 

สำนักงาน 

 

 

มาตรา ๖๑  ให้มีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๖๕  ให้มีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

แก้ไขสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืนๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืนๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกองทุน 

กองทุนมีสำนักงานของตัวเอง 

(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทราย การใช้และการจำหน่ายน้ำตาลทราย 

(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและ
น้ำตาลทราย การใช้และการจำหน่ายน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๓) จัดทำแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพ่ือใช้ในการผลิตน้ำตาล
ทราย แผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร
และส่งออกเสนอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทำแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพ่ือใช้ในการผลิตน้ำตาล
ทราย แผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร
และส่งออกเสนอคณะกรรมการ 

ไมม่ีการแก้ไข 

 

(๔) รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (๔) รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ไม่มีการแก้ไข 

(๕) จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและท่ีดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย (๕) จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและท่ีดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย ไม่มีการแก้ไข 
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(๖) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย (๖) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่มีการแก้ไข 

(๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

(๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและ
น้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๘) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการ
จำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของ
น้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

(๘) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการ
จำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของ
น้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

ไม่มีการแก้ไข 

(๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
กองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย 

(๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
กองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย 

ไม่มีการแก้ไข 

(๑๐) ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

(๑๐) ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

ไม่มีการแก้ไข 

(๑๑) กระทำกิจการอย่างอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มอบหมาย 

(๑๑) กระทำกิจการอย่างอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มอบหมาย 

ไม่มีการแก้ไข 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและ

ความในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
อุตสาหกรรม แต่การดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมต้อง

เนื่องจากแก้ไขสังกัดของสำนักงานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงเกษตร
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สหกรณ์ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือระเบียบของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ 

สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือระเบียบของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๘ 

และสหกรณ์ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนกระทำการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนกระทำการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๒  ให้มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างของสำนักงาน 

มาตรา ๖๖  ให้มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างของสำนักงาน 

ไม่มีการแก้ไข 

ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๑๐ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมวด ๑๐ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาตรา ๖๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่มีการแก้ไข 

(๑) เข้าไปในไร่อ้อย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานที่เก็บ
อ้อย น้ำตาลทราย หรือผลพลอยได้ หรือสถานที่ทำการค้าน้ำตาล
ทรายในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทำการเพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑) เข้าไปในไร่อ้อย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานที่เก็บ
อ้อย น้ำตาลทราย หรือผลพลอยได้ หรือสถานที่ทำการค้าน้ำตาล
ทรายในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทำการเพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 
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(๒) นำตัวอย่างอ้อย น้ำตาลทราย และผลพลอยได้ในปริมาณ
พอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบ 

(๒) นำตัวอย่างอ้อย น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์อ่ืน และผลพลอยได้
ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบ 

ไม่มีการแก้ไข 

(๓) ยึด อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอ่ืน เมื่อมีเหตุอัน
สมควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ยึด อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอ่ืน เมื่อมีเหตุอัน
สมควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๔  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๖๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ไม่มีการแก้ไข 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคล
ดังกล่าวอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคล
ดังกล่าวอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๑๑ 

บทกำหนดโทษ 

หมวด ๑๑ 

บทกำหนดโทษ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๕  ชาวไร่อ้อยผู้ใดหรือโรงงานใดไม่ชำระค่าธรรมเนียม
ตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๖๙  โรงงานใดที่ไม่ชำระและนำส่งค่าธรรมเนียมตาม
มาตรา ๓๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 

ไม่มีการแก้ไข 
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มาตรา ๖๖  ผู้ใดปลูกอ้อยโดยมิได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตาม
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

-  

มาตรา ๖๗  ชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๖ (๑) หรือไม่
รายงานปริมาณอ้อย หรือโดยจงใจรายงานให้ผิดไปจากความเป็น
จริงตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๗๐  ชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

หัวหน้าโควตาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

ไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญ 

 

 

แก้ไข แตไ่มใ่ช่ในสาระสำคัญ 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดมิได้จดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือ
ถูกเพิกถอนทะเบียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยแล้วส่งอ้อยที่
ตนมิได้ผลิตให้แก่โรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

-  

มาตรา ๖๙  หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ 
หรือมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

-  

 มาตรา ๗๑  โรงงานใดที่ไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าล้านบาท และต้องจ่ายเงินชดเชยค่า
ขนส่ง หรือชดเชยเต็มตามมูลค่าอ้อยที่โรงงานไม่สามารถรับซื้อได้
ครบตามสัญญารับซื้ออ้อยล่วงหน้าระหว่างโรงงานและชาวไร่อ้อย
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หรือหัวหน้าโควตา 

มาตรา ๗๐  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) หรือ (๘) หรือรายงานตามมาตรา ๔๔ (๘) อันเป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๗๒  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) หรือ (๘) หรือรายงานตามมาตรา ๔๒ (๘) อันเป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

 

มาตรา ๗๑  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๗) ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับสองเท่าของมูลค่าน้ำตาลทรายที่
ขนย้ายออกนอกบริเวณโรงงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๗๓  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ (๗) ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับสองเท่าของมูลค่าน้ำตาลทรายที่
ขนย้ายออกนอกบริเวณโรงงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 

มาตรา ๗๒  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 

 

มาตรา ๗๓  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือท้ัง
จำทั้งปรับ 

 

มาตรา ๗๔  โรงงานใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งไม่ครบถ้วนตามมาตรา 
๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ส่งเงินเข้ากองทุน
จนครบพร้อมด้วยเงินเพ่ิมอีกร้อยละสามต่อเดือนนับแต่วันที่ถึงกำหนด

มาตรา ๗๖  โรงงานใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ส่ง
เงินเข้ากองทุนจนครบพร้อมด้วยเงินเพิ่มอีกร้อยละสาม ต่อเดือน
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ส่งหรือชำระ 

การคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของเดือนให้คิดเป็น
หนึ่งเดือน 

เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกองทุนด้วย 

นับแต่วันที่ถึงกำหนดส่งหรือชำระ 

การคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของเดือนให้คิดเป็น
หนึ่งเดือน 

เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกองทุนด้วย 

 มาตรา ๗๗  โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๙ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และให้ชำระค่า
อ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบพร้อมด้วยเงินเพิ่มอีกร้อยละสาม
ต่อเดือนนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ 

 

มาตรา ๗๕  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม มาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๗๘  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 

 

มาตรา ๗๖  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ 
และบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีอำนาจหน้าที่กระทำแทน          นิติบคุคล 
เป็นผู้กระทำความผิดและต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้น
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้      รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำ

มาตรา ๗๙  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ 
และบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีอำนาจหน้าที่กระทำแทน         นิติบคุคล
เป็นผู้กระทำความผิดและต้องระวางโทษเช่นเดียวกับนิติบุคคลนั้น
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้     รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำ
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ความผิดนั้น หรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดนั้นแล้ว 

ความผิดนั้น หรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดนั้นแล้ว 

บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๗๗  ผู้ใดปลูกอ้อย หรือส่งอ้อยให้แก่โรงงาน ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย
หรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยแล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๐  ชาวไร่อ้อยใดที่เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมากกว่าหนึ่งแห่ง หาก
ประสงค์จะเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ดำเนินการเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนั้น เป็นสมาชิกของสถาบัน ชาวไร่
อ้อยที่เป็น สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพียง
แห่งเดียว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทรายทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

หากไม่แจ้งให้ทราบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าชาวไร่
อ้อยผู้นั้นเป็นสมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อยที่ตนเป็นสมาชิกครั้ง
หลังสุดแต่เพียงแห่งเดียว 

 

มาตรา ๗๘  ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้า
ชาวไร่อ้อยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็น
ความผิดตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แนะนำ ตักเตือน สั่งให้แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
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ระยะเวลาอันสมควรก่อน  หากชาวไร่อ้อยเพิกเฉย ละเลย ขัดขืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม จึงให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

มาตรา ๗๙  บรรดาน้ำตาลทรายที่โรงงานมีอยู่ในครอบครองก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำเนินการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา  ๘๑  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปจนถึงวัน
สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๗๑ คณะกรรมการน้ำตาลทรายอาจกำหนด
ปริมาณโควตา ก. รวมของประเทศภายในประเทศ เป็นงวดที่สั้น
กว่าหนึ่งปีได้ แต่ทั้งนี้ แต่ละงวดจะต้องไม่สั้นกว่าสี่เดือน 

ในกรณีที่ยังมีการกำหนดโควตา ก ด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคงทางอาหาร  

เพ่ือไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการผูกขาดแบบ 
cartel 

มาตรา ๘๐  ให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานเสนอผู้แทน
เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอผู้แทนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความ
จำเป็นต้องมีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพ่ือขาย
ให้แก่โรงงาน ไม่ว่าจะขายโดยตรงหรือขายโดยผ่านหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่อ้อยหรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการ
โรงงานผลิตน้ำตาลทราย แล้วแต่กรณี       ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๑๑ และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน
ของชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนของโรงงาน แล้วแต่กรณี ในการติดต่อ

มาตรา ๘๒ คณะกรรมการอาจทบทวนค่าตัวคูณตัวที่สี่ตามตาราง 
ก. และตาราง ข. แนบท้ายพระราชบัญญัติได้ทุก ๓  ปี หลังจากปี
การผลิตที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

เป็นตัวอย่างในกรณีท่ีต้องการให้สูตรมี
ความยืดหยุ่นขึ้น หรือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องมี
เวลาปรับตัว 
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กับทางราชการ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้แทน
ชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานแล้วแต่กรณี และให้นำมาตรา ๑๔ 
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานอ้อยและ
น้ำตาลทรายและสำนักงานรักษาระดับราคาน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๓  ในช่วงสี่ปีการผลิตแรกถัดจากท่ีพระราชบัญญัตินี้มี
ผลบังคับใช้  คณะกรรมการอาจเลือกใช้สูตรการคำนวณราคา
อ้อยสูตรอ่ืนได้  แต่การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นจะต้องไม่เกินร้อย
ละ ๙๐ ของราคาประมาณการ  และการคำนวณราคาอ้อยจริง
จะต้องใช้สูตรเดียวกันกับสูตรที่ใช้คำนวณราคาอ้อยขั้นต้นโดย
แทนค่าตัวเลขประมาณการด้วยตัวเลขจริง 

เป็นตัวอย่างในกรณีท่ีต้องการให้สูตรมี
ความยืดหยุ่นขึ้น หรือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องมี
เวลาปรับตัว 

 ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดให้การคำนวณราคาอ้อยตามวรรค
ก่อนแยกเป็นรายเขต ราคาอ้อยขั้นต้นของแต่ละเขตจะต้อง
กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาประมาณการในเขตนั้น  

 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้กำหนดให้ใช้สูตรการคำนวณราคา
อ้อยสูตรอ่ืนในช่วงดังกล่าว ให้ใช้สูตรการกำหนดราคาอ้อยตาม
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๔ แต่ให้ใช้ค่าตัวคูณ ที่ต่างกันในแต่ละปี
การผลิตดังต่อไปนี้  
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ปีการ
ผลิตที่ 

ตัวคูณที่ ๒ 
(ค่าปกติคือ 

๙๐) 

ตัวคูณที่ ๑  ใน
วงเล็บ               

(ค่าปกติคือ ๕๐) 

ตัวคูณที่ ๒ ใน
วงเล็บ              

(ค่าปกติคือ ๕๐) 

๑ ๘๘.๕ ๕๔ ๔๖ 

๒ ๘๙ ๕๓ ๔๗ 

๓ ๘๙.๕ ๕๒ ๔๘ 
๔ ๙๐ ๕๑ ๔๙ 

 

 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่โรงงานนำน้ำอ้อยในปริมาณท่ีรวมกันเกิน
หนึ่งในสามไปใช้ผลิตเอทานอลโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดตั้ง
คณะทำงานเพ่ือเสนอแนะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ โดยให้
นำราคาเอทานอลหรือราคาน้ำมันที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม
มาร่วมคำนวณราคาอ้อยในฐานะท่ีเป็นผลิตภัณฑ์หลักร่วมกับ
ราคาน้ำตาลทราย 

 

มาตรา ๘๒  ผู้ใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสำนักงาน
อ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งมีลักษณะงานเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญอยู่ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

  



  

481 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... เหตุผล 

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นผู้ซึ่งได้รับโอน
มาตามมาตรา ๘๑ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคสอง 

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามวรรคหนึ่งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับและขั้นใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณจะได้ตก
ลงกัน 

  

มาตรา ๘๓  ให้ถือว่าพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา ๘๒ ถูกสั่งให้ออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบตำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และมีสิทธิให้ได้รับ
บำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง 

  

มาตรา ๘๔  ให้โอนบรรดาอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอ้อย
และน้ำตาลทราย และสำนักงานรักษาระดับราคาน้ำตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๕  ให้โอนบรรดาอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอ้อย
และน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๘๖  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และ
ความรับผิดตลอดจนงบประมาณของกองทุนอ้อยและน้ำตาล
ทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗   ที่
มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๘๗ ในกรณีที่กองทุนไม่มีหนี้สินคงค้างจากเงินกู้ท่ีกู้มาเพ่ือ
เพ่ิมค่าอ้อย  ให้นำรายได้จากเงินที่เก็บเพ่ิมจากการขายน้ำตาล
ภายในประเทศถ้ามี เข้าบัญชีรักษาเสถียรภาพของกองทุน 

 

มาตรา ๘๕  การชำระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน เพ่ือนำมาใช้
รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในฤดูการ
ผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ตามสัญญากู้เงินที่ทำ ณ กระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้จ่ายจาก
กองทุนได้ด้วย 

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่กองทุนยังมีหนี้สินค้างชำระจากเงินกู้ที่กู้มา
เพ่ือเพ่ิมค่าอ้อยที่เกิดข้ึนก่อนที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้
นำเงินประเดิมจากบัญชีรักษาเสถียรภาพมาใช้หนี้ 

ในกรณีที่เงินประเดิมมีจำนวนไม่พอ ให้กองทุนดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 (๑) หักจากค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของปีการผลิตล่าสุดที่ยังไม่มีการ
จ่าย ในกรณีที่ค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของปีนั้นสูงกว่าค่าอ้อยขั้นต้น 
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 (๒) หักจากค่าอ้อยขั้นต้นในปีการผลิตต่อไปในปริมาณท่ีเพียงพอ
สำหรับชำระหนี้ได้หมดภายในสิ้นปีการผลิต  แต่หลังจากหักแล้ว
ค่าอ้อยขั้นต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ราคาอ้อยประมาณการ
ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๔ 

 

 (๓)  ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้บางส่วนออกไป และ
ดำเนินการหักจากค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและค่าอ้อยขั้นต้นในปีต่อไป
จนสามารถชำระหนี้ได้ 

 

มาตรา ๘๖  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลทราย และเงื่อนไข 
และราคา ในการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ 
ถึงปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ปรับปรุง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลทราย  และเงื่อนไข และราคา ใน
การรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ถึงปี ๒๕๒๙/
๒๕๓๐ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๒๖ รวมทั้งประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับประกาศดังกล่าวให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศนั้น หรือจนกว่าจะมีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลง แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๘๗  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทรายที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทรายที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๘๑  ให้ประธานกรรมการกรรมการ  กรรมการ  และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป          แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 

ตาราง ก.  

ราคาอ้อย
ประมาณ
การต่อตัน  

สูตรคำนวณ 

= ๐.๐๐๐๗ x ๙๐ x CCS x ๑.๐๘ x  

[๕๐ x (PEraw+PREraw)  

+ ๕๐ x (PEwhite+PREwhite)] 

ในตารางนี้  

“PEraw” หมายความว่า  ราคาประมาณการสำหรับน้ำตาลทราย
ดิบในปีการผลิต ตามสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้า 
หมายเลข 11 ที่ซื้อขายในตลาด  ICE Futures US ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคา
ล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนกันยายนในปีการผลิต
ก่อน ที่มีกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคม  มีนาคม  พฤษภาคม  
และกรกฎาคมของปีการผลิตใหม่  โดยราคาล่วงหน้าในของแต่ละ
เดือนที่ระบุข้างต้นให้เฉลี่ยจากราคาในช่วงปิดตลาดรายวันของ
ทุกวันทำการของตลาดในเดือนกันยายน แล้วนำมาปรับหน่วย
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เป็นบาท/กิโลกรัมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของช่วงเวลา
เดยีวกันจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

“PEWhite” หมายความว่า  ราคาประมาณการของสำหรับ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตามสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายขาว
ล่วงหน้า ICE FUTURES WHITE SUGAR FUTURES 
CONTRACT ที่ซื้อขายในตลาด ICE Futures Europe ใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในเดือนกันยายนในปีการผลิตก่อน ที่มีกำหนดส่ง
มอบในเดือนตุลาคม  ธันวาคม  มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม
ของปีการผลิตใหม่  โดยราคาล่วงหน้าในของแต่ละเดือนที่ระบุ
ข้างต้นให้เฉลี่ยจากราคาในช่วงปิดตลาดรายวันของทุกวันทำการ
ของตลาดในเดือนกันยายน ยกเว้นราคาล่วงหน้าของสัญญาที่ส่ง
มอบในเดือนตุลาคม ให้เฉลี่ยจากราคาปิดรายวันของวันทำการ
ในช่วงสามสิบวันสุดท้ายที่ตลาดมีการซื้อขายสัญญาดังกล่าว 
จากนั้น นำมาปรับหน่วยเป็นบาท/กิโลกรัมโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยของช่วงเวลาเดียวกันจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย“PREraw” หมายความว่า ค่าพรีเมียมประมาณการสำหรับ
น้ำตาลทรายดิบที่ส่งออก ให้คำนวณจากค่าพรีเมียมเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักจากค่าพรีเมียมท่ีกองทุนหรือองค์กรอ่ืนที่มีผู้แทนชาวไร่
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อ้อย ผู้แทนโรงงาน และผู้แทนส่วนราชการ เช่น บริษัทอ้อยและ
น้ำตาลไทย จำกัด ได้ทำสัญญาตกลงล่วงหน้าไปแล้วก่อนที่จะเริ่ม
ปีการผลิตตามสัดส่วนน้ำหนักดังกล่าว กับค่าพรีเมียมของน้ำตาล
ทรายดิบโควตา ข. ของปีการผลิตที่ผ่านมาสำหรับสัดส่วนน้ำหนัก
ที่เหลือ 

“PREwhite” หมายความว่า ค่าพรีเมียมประมาณการสำหรับ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ส่งออก ให้คำนวณจากค่าพรีเมี่ยมเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักจากค่าพรีเมียมที่กองทุนหรือหรือองค์กรอ่ืนที่มีผู้แทน
ชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงาน และผู้แทนส่วนราชการ เช่น บริษัท
อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้ทำสัญญาตกลงล่วงหน้าไปแล้ว
ก่อนที่จะเริ่มปีการผลิตตามสัดส่วนน้ำหนักดังกล่าว กับค่าพรีเมีย
มของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โควตา ข. ของปีการผลิตที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) สำหรับสัดส่วนน้ำหนักที่เหลือ  

“CCS” หมายความว่า ค่าความหวานของอ้อยที่วัดโดยเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานที่ประจำอยู่ ณ โรงงาน 

คณะกรรมการอาจกำหนดระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น
รายละเอียดการคำนวณ แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
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ตาราง ข.  

 

ราคาอ้อยจริง
ต่อตัน  

สูตรคำนวณ 

= ๐.๐๐๐๗ x ๙๐ x CCS x ๑.๐๘ x  

[(๕๐ x Praw) + (๕๐ x Pwhite)] 

ในตารางนี้  

“Praw” หมายความราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปีการผลิตนั้น
ของราคารวมค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายดิบที่ 96 โพลที่ บริษัท อ้อย
และน้ำตาลไทย จำกัด ขายได้ แล้วนำมาแปลงหน่วยเป็นบาท/
กิโลกรัมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของช่วงเวลาเดียวกันจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในกรณีท่ีที่บริษัท อ้อยและน้ำตาล
ไทย จำกัด  ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าสำหรับรายรับ
จากการขายน้ำตาลส่วนนี้เอาไว้ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักจากสัญญาเหล่านั้นแทน  ในกรณีที่ทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราล่วงหน้าเพียงบางส่วน ให้นำอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
เหล่านั้นมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยสำหรับสัญญาที่เหลือ 
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“PWhite” หมายความว่า  ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปีการ

ผลิตนั้นของราคารวมค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ 

บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ขายได้ แล้วนำมาแปลงหน่วย

เป็นบาท/กิโลกรัมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของช่วงเวลา

เดียวกันจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในกรณีท่ีที่บริษัทอ้อย

และน้ำตาลไทย จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า

สำหรับรายรับจากการขายน้ำตาลส่วนนี้เอาไว้ ให้ใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากสัญญาเหล่านั้นแทน  ในกรณีท่ี

ทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเพียงบางส่วน ให้นำอัตรา

แลกเปลี่ยนตามสัญญาเหล่านั้นมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับสัญญาที่เหลือ 

“CCS” หมายความว่า ค่าความหวานของอ้อยที่วัดโดยเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานหรือกองทุน ที่ประจำอยู่ ณ โรงงาน 

คณะกรรมการอาจกำหนดระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น
รายละเอียดการคำนวณ แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ต่อร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลทรายฯ 
ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม (และฉบับทีผ่่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
ในปี พ.ศ.2562 โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย

(สอน.)  
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ร่างทีผ่่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) 
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ภาคผนวก ฉ. 
ประกาศและระเบยีบเรื่องอ้อยและน า้ตาลทรายทีส่ าคัญทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

 

(ประกาศและระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย ที่ออกมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และ 17 กันยายน 2564)  
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ระเบยีบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ว่าด้วยการจ าหน่าย
น ้าตาลทรายเพือ่ใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2654  

(ประกาศเม่ือ 17 กันยายน 2564) 
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ภาคผนวก ช. 
สรุปข่าวความเคล่ือนไหวเรื่องอ้อยทีส่ าคัญ พ.ศ. 2560–กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

 ตำรำงที่ ช1 ต่อไปนี ้เป็นกำรสรุปข่ำวควำมเคลื่อนไหวที่ส  ำคญัของอุตสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล .

ในช่วงที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรวิจยันี ้โดยคณะผูว้ิจยัไดส้รุปไวเ้ป็น 13 ประเด็นส ำคญั ดงัต่อไปนี ้

• ประเด็นที่ 1 ผลผลิต รำคำ และมำตรกำรภำครฐัฤดกูำรผลิต 2560/61 

• ประเด็นที่ 2 ผลผลิต รำคำ และมำตรกำรภำครฐัฤดกูำรผลิต 2561/62 

• ประเด็นที่ 3 รำ่ง พ.ร.บ. ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ. ….. 

• ประเด็นที่ 4 ผลผลิต รำคำและมำตรกำรภำครฐัฤดกูำรผลิต 2562/63 

• ประเด็นที่ 5 ควำมเคลื่อนไหวดำ้น WTO 

• ประเด็นที่ 6 กรณีพิพำทกบัอินเดีย 

• ประเด็นที่ 7 กำรบรหิำรงำนของกองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

• ประเด็นที่ 8 พลงังำนทดแทนและเอทำนอล 

• ประเด็นที่ 9 ภยัแลง้และกำรบรหิำรน ำ้ปี 2562 

• ประเด็นที่ 10 กำรจดักำรกำรเผำออ้ย 

• ประเด็นที่ 11 ภยัแลง้และกำรบรหิำรน ำ้ปี 2563 

• ประเด็นที่ 12 สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช 

• ประเด็นท่ี 13 ผลผลิต รำคำ และมำตรกำรภำครฐัฤดกูำรผลิต 2563/64 

• ประเด็นที่ 14 ผลกระทบจำกโควิด-19 

• ประเด็นที่ 15 ผลผลิต รำคำ และมำตรกำรภำครฐัฤดกูำรผลิต 2564/65 

• ประเด็นที่ 16 ควำมเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่ช1 สรุปข่าวความเคล่ือนไหวทีส่ าคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทย พ.ศ. 2560-
กุมภาพันธ ์2565 

วันที่ ความเคล่ือนไหวส าคัญ 

 ประเด็นที ่1 ผลผลิต ราคาและมาตรการภาครัฐฤดูการผลิต 2560/61 

21 ส.ค. 61330 ▫ กองทุนแถลงมีเงนิไม่พอจ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้าย 60/61 
▫ กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำยอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรที่จะจ่ำยเงินคืนใหก้บั

โรงงำนน ำ้ตำล โดยใชเ้งินจำกสว่นต่ำงจำกกำรขำยน ำ้ตำลในประเทศ
ประมำณ 10000 ลำ้นบำท ที่เหลืออีกประมำณ 12000 ลำ้นบำท ทำง
กองทนุฯ มีศกัยภำพจ่ำยคืนโรงงำนน ำ้ตำลประมำณ 6000 ลำ้นบำท  

▫ สว่นที่เหลืออีกประมำณ 6000 ลำ้นบำท กองทุนฯ ระบวุ่ำ เบือ้งตน้ มีแผน
จะทยอยจ่ำยใหโ้รงงำนในช่วง  3 ปีขำ้งหนำ้ โดยมีแหลง่เงินรำยไดจ้ำก
อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลที่สง่เขำ้กองทนุฯ  ซึ่งแนวทำงนีเ้คย
ด ำเนินกำรมำแลว้ฤดกูำรผลิตปี 2549/2550  

▫ ขณะที่โรงงำนตอ้งกำรใหก้องทนุออ้ยฯ กูเ้งินมำจ่ำย แต่กองทนุเห็นว่ำ
แนวทำงดงักล่ำวอำจจะขดักบัขอ้ตกลงองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) 

23 พ.ย. 61331 ▫ สอน. แถลงเร่ืองราคาอ้อย และเงนิช่วยค่าอ้อย 
▫ ค่ำออ้ยขัน้สดุทำ้ย 60/61 เบือ้งตน้เฉลี่ยอยู่ที่ 792 บำทต่อตน้ออ้ย ต ่ำกว่ำ

รำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดกูำรผลิตปี 2560/61 เป็นเงิน 88 บำทต่อตนัออ้ย อยู่ที่
รำคำ 880 บำทต่อตนัออ้ย รวมเป็นเงินที่โรงงำนตอ้งไดคื้นจำกระบบ
เนื่องจำกจ่ำยส่วนเกินดงักล่ำวใหช้ำวไร่ประมำณ 6000-7000 ลำ้นบำท 

18 ธ.ค. 61 332 ▫ “โรงงานน ้าตาลทราย” วอนรัฐเคลียรเ์งินส่วนต่างค่าอ้อยของฤดู
การผลิตปีก่อน หวั่นขาดสภาพคล่อง 

 
330  บรษิัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) “กองทนุออ้ยฯ เรง่หำแนวทำงจำ่ยเงินคืนโรงงำนน ำ้ตำล 2.2 หมื่นลำ้น” August 21 

2561 
https://www.mcot.net/view/5b7b988ee3f8e40adcf4f7bf?utm_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&utm_
campaign=fixtna.  

331  ข่ำวสด “สอน. เรง่พิจำรณำเงินช่วยค่ำผลิตออ้ยตนัละ 50 บำท แก่ชำวไร ่11 ลำ้นรำย เป็นของขวญัปีใหม่ - ข่ำวสด” 
November 23 2561 https://www.khaosod.co.th/economics/news_1864797. 

332  ประชำชำติธุรกิจ “โรงงำนน ำ้ตำลทรำย วอนรฐัเคลียรเ์งินส่วนตำ่งค่ำออ้ย 5800 ลำ้นของฤดกูำรผลิตปีก่อน หวั่นขำด
สภำพคล่อง” December 18 2561 https://www.prachachat.net/economy/news-266300. 
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วันที่ ความเคล่ือนไหวส าคัญ 

▫ ปี 60/61 รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ โรงงำนไดจ้่ำยค่ำ
ออ้ยขัน้ตน้สงูเกินกว่ำขัน้สดุทำ้ย ประมำณ 13,600 ลำ้นบำท ไม่รวมเงิน
ชดเชยสว่นต่ำงผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยที่โรงงำน
จะไดร้บัอีกประมำณ 5800 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 19400 
ลำ้นบำท ซึ่งโรงงำนจะไดน้ ำไปช ำระหนีคื้นหนีคื้นสถำบนักำรเงินเจำ้หนี ้
ต่อไป 

20 ธ.ค. 61 333 ▫ “สอน.” คาด 2 สัปดาห ์ครม. พร้อมให้กองทุนฯจ่ายเงนิ รง.น ้าตาล 
1.9 หมื่น ล. 

▫ นำยวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ ์รองเลขำธิกำร สอน. เผยว่ำ กอน. ไดพ้ิจำรณำ
เห็นชอบใหก้องทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย จ่ำยเงินสว่นต่ำงรำคำออ้ยขัน้
สดุทำ้ยปี 60/61 จ ำนวน 19310.67 ลำ้นบำท โดยคำดว่ำจะใชเ้วลำ
ประมำณ 2 สปัดำห ์

▫ ฤดกูำรผลิตปี 60/61 รำคำออ้ยขัน้ตน้ อยู่ที่ 880 บำทต่อตนั แต่ขัน้
สดุทำ้ยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 792.74 บำทต่อตนั (ควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.
เอส.) 

▫ นำยวีระศกัดิ ์ขวญัเมือง ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนกองทนุออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย กำรจ่ำยเงินชดเชยสว่นต่ำงใหก้บัโรงงำนจ ำนวน 19310.67 ลำ้น
บำทนัน้ เบือ้งตน้กองทนุฯ จะหกักลบลบหนีก้บัเงินกูเ้สริมสภำพคลอ่งที่
โรงงำนกูจ้ำกกองทนุฯ ก่อน จ ำนวน 5120 ลำ้นบำท จึงยงัคงเหลือเงิน
ชดเชย 14190 ลำ้นบำท และกองทนุฯ จะใชเ้งินของกองทนุฯ ที่มีอยู่จ่ำย
ชดเชยโรงงำน จ ำนวนประมำณ 9500 ลำ้นบำท ดงันัน้ จะเหลือภำระเงิน
ชดเชยอีกประมำณ 4690 ลำ้นบำทเศษ ซึ่งขณะนีย้งัไม่มีแหลง่เงินเพื่อ
กำรช ำระหนี ้โดยคำดว่ำจะตอ้งน ำเสนอเรื่องนีต่้อคณะกรรมกำรบริหำร
กองทนุฯ เพื่อพิจำรณำหำแหลง่เงินทนุเพื่อชดเชยสว่นต่ำงใหก้บัโรงงำน
น ำ้ตำล เช่น จะขอกูเ้งินหรือคำ้งช ำระเงินแลว้น ำรำยไดใ้นอนำคตของ
กองทนุฯ มำช ำระหนีโ้รงงำน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
กฎหมำยก ำหนดโดยเรว็ต่อไป 

 
333  ผูจ้ดักำรออนไลน ์“‘สอน.’ คำด 2 สปัดำห ์ครม.เคำะพรอ้มใหก้องทนุฯจ่ำยเงิน รง.น ำ้ตำล 1.9 หมื่น ล.” December 21 

2561 https://mgronline.com/business/detail/9610000126059. 
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วันที่ ความเคล่ือนไหวส าคัญ 

 
 

ประเด็นที ่2 ผลผลิต ราคาและมาตรการภาครัฐฤดูการผลิต 2561/62 

16 ส.ค. 61334335 ▫ ชาวไร่อ้อยขอรัฐบาลทหารใช้ ม.44 ช่วยค่าอ้อย 
▫ กลุม่สมำคมเกษตรกร ออกมำแถลงว่ำจะเรียกรอ้งกบักระทรวงอตุฯ ใหร้ฐั

เอำ ม.44 มำช่วยค่ำออ้ยฤดกูำลที่จะถึงนี ้ (61/62) เพรำะคำดว่ำฤดกูำล
หนำ้น่ำจะไดไ้ม่ถึงตนัละ 700-730 

20 ส.ค. 61336 ▫ สอน. เสนอไม่ให้ใช้ ม.44 แต่ใช้รายได้จากการจ าหน่ายน ้าตาล
ภายในประเทศแทน 

▫ ใชว้ิธีกนัเงิน 3-4 บำทจำกน ำ้ตำลที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศมำจ่ำย  
▫ กองทนุฯ จะมีเม็ดเงินสะสมรวม 10000 ลำ้นบำท ซึ่งสำมำรถน ำเงินกอ้น

นีอ้อกมำใชเ้พื่อบรรเทำควำมเดือนรอ้นของชำวไรอ่อ้ยไดก้่อน ดว้ยกำรให้
โรงงำนมำกูแ้บบปลอดดอกเบีย้หรือคิดดอกเบีย้อตัรำต ่ำที่สดุ เพื่อน ำไป
จ่ำยค่ำออ้ยเพิ่มเติมจำกรำคำออ้ยขัน้ตน้ที่จะมีกำรค ำนวณออกมำ 
เหมือนกบัค่ำเก๊ียวออ้ย 

19 ก.ย. 2561337  ▫ ผลการประชุมขององคก์รชาวไร่อ้อยกับรัฐมนตรี338 
▫ ผูแ้ทน 4 องคก์รชำวไรอ่อ้ย เขำ้พบ นำยอตุตม สำวนำยน รฐัมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอตุสำหกรรม เพื่อใหข้่วยเหลือเรื่องรำคำออ้ยตกต ่ำ ฤดกูำรผลิต
ปี 2561/2562 
▫ ประชาชาติธุรกิจวันที ่3 ต.ค. 61 รายงานผลการประชุมว่า 

 
334  โพสทเูดย ์“ยื่นอตุสำหกรรมอุม้ไรอ่อ้ย แกว้ิกฤตรำคำตกต ่ำ” August 14 2561 

https://www.posttoday.com/economy/560794. 
335  ฐำนเศรษฐกจิ “แกนน ำชำวไรอ่อ้ย 4 องคก์ร ยื่นหนงัสือถึงอตุตมรบัมือรำคำออ้ยรว่ง” August 16 2561 

http://www.thansettakij.com/content/306136. 
336  ไทยโพสต ์“ไม่พึ่งม.44 อตุฯจีโ้รงงำนน ำ้ตำลกูเ้งินไปชดเชยชำวไร ่แกปั้ญหำรำคำออ้ยตกต ่ำ” August 20 2561 

https://www.thaipost.net/main/detail/15749. 
337  สหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย “ผูแ้ทน 4 องคก์รชำวไรอ่อ้ยเขำ้พบรฐัมนตรีอตุสำหกรรม” September 19 2561 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1055647371278286&id=366504846859212. 
338  ประชำชำติธุรกิจ “ใช ้2 แนวทำงช่วยออ้ยขัน้ตน้ กูก้องทนุ/งบรฐั-รำคำน ำ้ตำลตกหนกั” October 4 2561 

https://www.prachachat.net/economy/news-229944. 
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• ที่ประชมุมีมติแนวทำงกำรช่วยเหลือ 2 อย่ำง คือ 1. ใหก้องทนุฯ น ำ
เงินที่เก็บมำตัง้แต่ ม.ค. 61 มำช่วยเหลือชำวไรอ่อ้ย และ 2. ขอใหร้ฐั
ตัง้งบกลำงจ ำนวน 6.5 พนัลำ้นบำท มำช่วยค่ำตน้ทนุกำรผลิตโดย
ก ำหนดเพดำนว่ำจะช่วยแต่ละรำยเท่ำไหร ่แต่ขอใหพ้ิจำรณำว่ำขดั
กบั WTO หรือไม่ 

▫ ผอ. กองทนุฯ ออกมำแถลงต่อว่ำ กำรช่วยเหลือจำกรฐัท ำไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
5-10 ของมลูค่ำผลผลิตเท่ำนัน้ ส  ำหรบักำรช่วยเหลือของกองทนุ ตอนนี ้
กองทนุมีเงิน 1 หมื่นลำ้น (จดัเก็บ ต.ค. 59 – ก.ย. 61) ส ำหรบัใชใ้นฤดู
กำรผลิต 60/61 เท่ำนัน้ ขณะที่เงินที่จะใชปี้ 61/62 เริ่มเก็บ 1 ต.ค. 61 ท ำ
ใหต้อนนีก้องทนุยงัไม่มีเงินจะน ำมำใชใ้นฤดกูำรผลิตนี ้ 

11 ต.ค. 2561339 ▫ รัฐบาลออกนโยบายช่วยเหลือราคาอ้อยขั้นต้นปี 61/62 
▫ รฐัมนตรีกระทรวงอตุสำหกรรมออกมำแถลงว่ำ จะใหร้ำคำออ้ยขัน้ตน้อยู่

ที่ 800 บำท/ตนัออ้ย 
• รำคำออ้ยฯ สอน.ประกำศ  680 บำท/ตนัออ้ย 
• กองทนุช่วย 70 บำท/ตนัออ้ย 
• รฐัช่วย 50 บำท/ตนัออ้ย 

▫ อนมุติังบ 6500 ลำ้นบำท โอนผ่ำน ธกส. เขำ้บญัชีชำวไร่ที่จดทะเบียน
โดยตรง 

▫ ก่อนหนำ้นี ้ชำวไรอ่อ้ย340 เคยออกมำเรียกรอ้งขอที่ 900 บำท/ตนั 
▫ 11 พ.ย. 61341 รฐัมนตรีกระทรวงอตุสำหกรรม แถลงเรื่องเงินช่วยเหลือ 

50 บำท ณ ที่ประชมุสมำคมชำวไรอ่อ้ยเขต 11 นครสวรรค ์

7 พ.ย. 61342 ▫ สอน. ประกาศค่าอ้อยขั้นต้นปี 61/62 ที ่680 บาท 

 
339  ไทยรฐั “ครม.เทงบ 1.5 หมื่นลำ้นบำท ซือ้ใจชำวไรอ่อ้ย 3.4 แสนคนผ่ำวิกฤติน ำ้ตำล” October 11 2561 

https://www.thairath.co.th/content/1394550. 
340  ประชำชำติธุรกิจ “ชำวไรโ่อดเงนิค่ำออ้ยไม่พอใช ้ขอ 900 ให ้800 บำท ดงึงบรฐั-กองทนุช่วย” October 14 2561 

https://www.prachachat.net/economy/news-234450. 
341   ประชำชำตธิุรกิจ “อตุตมประชมุชำวไรอ่อ้ยนครสวรรค ์ประกำศตัง้ศนูยพ์ฒันำออ้ยทั่วประเทศ” November 11 2561 

https://www.prachachat.net/economy/news-248644. 
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▫ นำงวรวรรณ ชิตอรุณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
แถลงค่ำออ้ยขัน้ตน้ปี 61/62 ที่ 680 บำท 

▫ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) พิจำรณำใน
วนัที่ 15 พ.ย.นี ้เพื่อเสนอคณะรฐัมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป 

▫ โดยเชื่อว่ำ จะท ำใหเ้กษตรกรชำวไรอ่อ้ยจะไดร้บัรำคำออ้ยประมำณ 880-
900 บำท/ตนัออ้ย ที่ค่ำควำมหวำนเฉลี่ยประมำณ 12.30 ซี.ซี.เอส 

23 พ.ย. 61343 ▫ สอน. ออกมาแถลงเร่ืองราคาอ้อยและเงนิช่วยค่าอ้อย 
▫ ค่ำออ้ยขัน้ตน้ของฤดกูำรผลิตปี 2561/62 ซึ่งปัจจบุนัขยบัขึน้มำอยู่ที่ 700 

บำทต่อตนัออ้ย จำกเดิมค ำนวณที่ 680 บำทต่อตนัออ้ย เนื่องจำกได้
อำนิสงสจ์ำกกำรเทขำยในตลำดโลกเพื่อท ำก ำไรในช่วงที่เงินบำทอ่อนค่ำ
ระยะสัน้ 

▫ สอน. ยงัอยู่ระหว่ำงเรง่พิจำรณำเงินช่วยค่ำผลิตออ้ยตนัละ 50 บำท แก่
ชำวไร ่11 ลำ้นรำยทั่วประเทศ วงเงิน 6500 ลำ้นบำท เพื่อเป็นของขวญัปี
ใหม่จำกรฐับำลภำยในสิน้เดือนม.ค. 2562 ตำมก ำหนดรฐับำลก ำหนด 

7 ธ.ค. 61344 ▫ เกษตรกรออกมาขอความช่วยเหลือราคาอ้อย 
▫ มีกำรลงพืน้ที่สอบถำมเกษตรกร พบว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ปี 61/62 เป็น

รำคำที่เกษตรกรขำดทุนอยู่ประมำณตนัละ 100 บำท 
▫ มีกำรออกมำบอกว่ำหำกมีพรรคกำรเมืองไหนมีนโยบำยช่วยเกษตรกรก็

พรอ้มจะลงคะแนนเลือกตัง้ให ้

9 ม.ค. 62345 ▫ โรงงานน ้าตาลทรายโชวผ์ลผลิตอ้อยช่วงคร่ึงแรกของฤดูการหบี
ประจ าปี 61/62 

▫ กอน. เห็นชอบกำรเปิดหีบออ้ยของประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2561/62 ตัง้แต่
วนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 จนถึงปัจจบุนั คิดเป็นระยะเวลำเปิดรบั

 
342  โพสตท์เูดย ์“ตัง้ออ้ยขัน้ตน้ฤดผูลิต61/62 เฉล่ีย680บำท” November 7 2561 

https://www.posttoday.com/economy/570006. 
343  ข่ำวสด “สอน. เรง่พิจำรณำเงินช่วยค่ำผลิตออ้ยตนัละ 50 บำท แก่ชำวไร ่11 ลำ้นรำย เป็นของขวญัปีใหม่ - ข่ำวสด.” 
344  มติชน “รำคำออ้ยตกต ่ำ เกษตรกรโอดหกัทนุเหลือตนัละรอ้ย พรรคไหนแกไ้ดพ้รอ้มเทคะแนน” December 7 2561 

https://www.matichon.co.th/region/news_1261582. 
345  ประชำชำติธุรกิจ “ออ้ยเขำ้หีบแลว้ 35.15 ลำ้นตนั ผลิตน ำ้ตำลได ้33.44 ลำ้นกระสอบ แต่อำกำศไม่หนำวท ำคำ่ควำม

หวำนลด” January 9 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-275709. 
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ผลผลิตแลว้ 49 วนั โดยมีผลผลิตออ้ยเขำ้หีบจ ำนวน 35.15 ลำ้นตนัออ้ย
เทียบกบัปีก่อนที่มีออ้ยเขำ้หีบ 38.21 ลำ้นตนัออ้ย และผลิตน ำ้ตำลทรำย
ไดแ้ลว้ 33.44 ลำ้นกระสอบ (100 กก./กระสอบ) ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วง
ระยะเวลำกำรหีบออ้ยที่เท่ำกนัของฤดกูำรผลิตปีก่อนที่ผลิตน ำ้ตำลทรำย
ได ้37.15 ลำ้นกระสอบ เนื่องจำกอำกำศที่รอ้นกว่ำปีที่แลว้ท ำใหค่้ำควำม
หวำนลดลง 

12 ม.ค. 62346 ▫ สอน.ติดตามเฝ้าระวังการขนส่งอ้อย ปี 61/62 
▫ สอน. ร่วมกบัสมำคมเขต 7 (โรงงำนในเขตจงัหวดักำญจนบรุี  จงัหวดั

รำชบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดัอ่ำงทอง และจงัหวดัสิงหบ์รุี) และ
โรงงำนน ำ้ตำล ลงพืน้ที่ติดตำมและเฝำ้ระวงั กำรขนสง่ออ้ยเขำ้โรงงำน
น ำ้ตำลในฤดกูำรผลิตปี 2561/2562 พรอ้มจดัรถบรกิำรเก็บออ้ยตกหลน่
บนถนนหลวง เพื่อปอ้งกนักำรเกิดอบุติัเหตุ 

29 ม.ค. -18 ก.พ. 62 ▫ ราคาอ้อยขั้นต้นปี 61/62 700 บาท/ตัน + เงนิสนับสนุน 
▫ 29 ม.ค. 62347 มีกำรเปิดเผยว่ำ ครม. มีมติเห็นชอบกำรก ำหนดรำคำออ้ย

ขัน้ต ่ำและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ฤดูกำร
ผลิต 2561/2562 ในอตัรำออ้ยขัน้ตน้ 700 บำท ที่ควำมหวำน 10 ซี.ซี.
เอส. หรือ เท่ำกบั 97.29% ของประมำณกำรรำคำเฉลี่ยทั่วไปที่ 719.47 
บำท/ตนัออ้ย ที่ผ่ำนมำ ครม. ไดอ้นมุติั 2 โครงกำรเพื่อช่วยเหลือชำวไร่
ออ้ย คือ โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่ออ้ย เพื่อจดัหำปัจจยักำรผลิต
ในอตัรำ 50 บำท/ตนัออ้ย และกำรช่วยเหลือของกองทนุออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย เมื่อรว่มกบัรำคำออ้ยขัน้ตน้แลว้ เกษตรกรจะไดร้บัเงินเพียง

 
346  ฐำนเศรษฐกจิ “สอน.ติดตำมเฝำ้ระวงักำรขนส่งออ้ย ปี 61/62” January 12 2562 

http://www.thansettakij.com/content/373842. 
347  ข่ำวสด “ครม. ไฟเขียวรำคำออ้ยขัน้ต ่ำ 700 บำท/ตนั” January 29 2562 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2151212. 
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ประมำณ 800 บำท/ตนัออ้ย 
▫ เงินสว่นที่สนบัสนุนจำกกำรทนุกองทนุฯ จ ำนวน 53 บำทต่อตนั เริ่มตัง้แต่

วนัที่ 18 ก.พ. 62348 เป็นตน้ไป สว่นเงิน 50 บำท/ตนัจำกภำครฐั ยงัไม่มี
รำยงำนระบุวนัที่แน่นอน  

4 เม.ย. 62349 ▫ ภาวะการส่งอ้อยช่วงก่อนสงกรานต ์ปี 62 
▫ ก่อนปิดช่วงหีบออ้ยในช่วงสงกรำนต ์มีออ้ยเขำ้หีบรวม 126.14 ลำ้นตนั 

(ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ = 125.81 ลำ้นตนั) และผลิตผลน ำ้ตำลได้
แลว้ 13.92 ลำ้นตนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่ 13.80 ลำ้นตนั และมีค่ำควำม
หวำนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.60 ซี.ซี.เอส. ใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 
12.52 ซี.ซี.เอส. 

▫ ออ้ยไฟไหมล้ดลงจำกรอ้ยละ 65 เหลือรอ้ยละ 60 
▫ คำดว่ำจะปิดหีบทกุโรงงำนภำยในวนัที่ 30 เมษำยน 2562 

24 เม.ย. 62350 ▫ การจ่ายเงนิช่วยเหลือชาวไร่อ้อยปี 2562 งวดที ่1 
▫ จำกมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 10 ตลุำคม 2561 เห็นชอบโครงกำรเงิน

ช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่ออ้ย เพื่อซือ้ปัจจยักำรผลิต ภำยใตก้รอบวงเงิน 
จ ำนวน 6500 ลำ้นบำท ในอตัรำไม่เกิน 50 บำทต่อตนัออ้ย รำยละไม่เกิน 
5000 ตนัออ้ย ตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรม โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) เสนอ ขณะนีไ้ดร้บักำรจดัสรรงบประมำณ
รอบแรก เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

▫ ทัง้นีจ้ะเริ่มจ่ำยรอบแรก ในวนัที่ 26 เมษำยน 2562 นี ้ผ่ำนบญัชีธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชำวไร่ออ้ยคู่สญัญำ
แต่ละรำยโดยตรง ซึ่งมีปรมิำณออ้ยที่ขอรบัควำมช่วยเหลือตัง้แต่วนัที่
โรงงำนเปิดหีบจนถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2562 จ ำนวน 61460684 ตนั 

 
348  เสน้ทำงเศรษฐี “ดีเดย ์18 ก.พ.ชำวไรอ่อ้ยรบัเงิน 4 พนัล. ส่วนคำ่ผลผลิตตนัละ 50 บ. ลุน้ปลำยเดือน” February 12 

2562 https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_103163. 
349  ประชำชำติธุรกิจ “ออ้ยเขำ้หีบแลว้ 126.14 ลำ้นตนั ไดน้ ำ้ตำล 13.92 ลำ้นตนั ยงัคมุเขม้เผำออ้ยย ำ้โทษคกุ 7 ปี” April 

4 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-311184. 
350  โพสตท์เูดย ์“ชำวไรอ่อ้ยเฮ!! รอรบัเงินชว่ยเหลือล็อตแรก 26เม.ย. นี”้ April 24 2562 

https://www.posttoday.com/economy/news/587189. 



  

543 

วันที่ ความเคล่ือนไหวส าคัญ 

▫ ส ำหรบัจ่ำยใหแ้ก่ชำวไรอ่อ้ยคู่สญัญำท่ีขอรบัควำมช่วยเหลือตำมสิทธิ์ 
จ ำนวน 134465 รำย เป็นเงิน จ ำนวน 3073034245 บำท และจะ
ด ำเนินกำรจ่ำยเงินรอบถดัไปตำมปรมิำณออ้ยที่เขำ้หีบตัง้แต่วนัที่ 1 
กมุภำพนัธ ์จนถึงวนัสดุทำ้ยของกำรหีบออ้ย ซึ่งคำดว่ำในฤดกูำรผลิตปี 
2561/2562 จะมีปรมิำณออ้ยเขำ้หีบประมำณ 131 ลำ้นตนั และในขณะ
นีย้งัมีโรงงำนน ำ้ตำลที่ยงัไม่ไดปิ้ดหีบ จ ำนวน 7 โรงงำน คำดว่ำจะปิดหีบ
ทัง้หมดภำยในวนัที่ 30 เมษำยน 2562 

 
 
 

ประเด็นที ่3 ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาล พ.ศ. ….. 

25 ก.ย. 2561351 ▫ ความพยายามในการค้านร่าง พ.ร.บ. ของชาวไร่อ้อย 
▫ ผูน้  ำชำวไรอ่อ้ยเขำ้ย่ืนหนงัสือต่อนำยพงศกิ์ตติ ์อรุณภกัดีสกลุ ท่ีปรกึษำ

ดำ้นกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบรหิำรจดักำร ผ่ำนไปยงั
ประธำนสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ เพื่อคดัคำ้นและขอใหส้ภำนิติบญัญัติ
แห่งชำติชะลอกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 

2 ต.ค. 2561352 ▫ ครม. อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ. อ้อยฉบับใหม่  

24 ต.ค. 2561353 ▫ ชาวไร่อ้อยออกมาค้าน พ.ร.บ. อ้อยฉบับใหม่ 
▫ ผูค้ำ้น คือ 4 องคก์รชำวไร่ออ้ยประกอบดว้ยสหพนัธช์ำวไร่ออ้ยแห่ง

ประเทศไทย ชมรมสถำบนัชำวไรอ่อ้ยภำคอีสำน สหสมำคมชำวไรอ่อ้ย
แห่งประเทศไทย และสมำพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย 

▫ ประเด็นหลกัที่คำ้น คือ 
1. พ.ร.บ. มำตรำ 20 ใหเ้พิ่มสมำคม สหกรณ ์หรือกลุม่เกษตรกรชำวไร ่

 
351  สหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย “ชำวไรอ่อ้ยยื่นหนงัสือคำ้นรำ่ง พ.ร.บ.” September 25 2561 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1059076934268663&id=366504846859212. 
352  ส ำนกับรหิำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย “มติคณะรฐัมนตรี 2 ตลุำคม 2561” 2561 

http://www.sugarzone.in.th/cab021061.pdf. 
353  แนวหนำ้ “คำ้นรำ่งพ.ร.บ. ออ้ยฉบบัใหม่ องคก์รชำวไรข่ึน้ป้ำยตอ่ตำ้น26ตค.” October 24 2561 

https://www.ryt9.com/s/nnd/2903970. 
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สำมำรถจดทะเบียนเป็นสถำบนัชำวไรอ่อ้ยได ้โดยไม่ตอ้งก ำหนด
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใด ซึ่งชำวไรอ่อ้ยเห็นว่ำ เปิดโอกำสใหเ้กิดสถำบนั 
มำกเกินไปจนเกิดควำมแตกแยก 
2. ขอ้ก ำหนดเรื่องผลพลอยไดจ้ำกกำรผลิตออ้ยและน ำ้ตำล ที่ พ.ร.บ. ยงั
ไม่ระบชุดั แต่ใหเ้ป็นอ ำนำจคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) 

▫ มีกำรเคลื่อนไหวติดปำ้ยไวนิลทั่วประเทศ 

8 ก.ค. 62354 ▫ สอน. แถลงข่าวมั่นใจว่า พ.ร.บ. อ้อยและน ้าตาลฉบับใหม่ไม่ขัด
ต่อหลัก WTO 

▫ นำงวรวรรณ ชิตอรุณ เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย (สอน.) เปิดเผยถึงรำ่งพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งสำระของรำ่ง พ.ร.บ.ดงักลำ่วจะมุ่งเนน้
ปรบัปรุงเนือ้หำที่จะเปิดกวำ้งใหน้ ำน ำ้ออ้ยไปผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ได ้เช่น 
ไบโอพลำสติก จำกเดิมที่ก ำหนดใหน้ ำไปผลิตเป็นน ำ้ตำลทรำยไดเ้พียง
อย่ำงเดียว รวมถึงกำรก ำหนดหลกัเกณฑต่์ำงๆ ที่จะไม่ขดัหลกักำรของ
องคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) 

ประเด็นที ่4 ผลผลิต ราคา และมาตรการภาครัฐ ฤดูการผลิต 2562/63 

28 ธ.ค. 61 ▫ กองทุนฯ และ สอน. คาดว่าราคาน ้าตาลจะไม่ปรับตัวเพ่ิมในปี 62 
▫ นำยบญุถิ่น โคตรศิร ิผอ. สอน. แถลงว่ำสถำนกำรณร์ำคำน ำ้ตำลทรำย

หนำ้โรงงำนปี 2562 จะใกลเ้คียงกบัปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 16-17 บำท/
กิโลกรมั (กก.) และสง่ผลใหร้ำคำขำยปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 บำท/กก. 
เนื่องจำกคำดว่ำระดบัรำคำน ำ้ตำลทรำยตลำดโลกเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดบั 13 
เซนต/์ปอนด ์

▫ ปี 61/62 ลำ่สดุจำกกำรเปิดหีบมำ 1 เดือนกว่ำ มีแนวโนม้ว่ำออ้ยจะไม่ถึง 
120 ลำ้นตนั เนื่องจำกปรมิำณฝนไม่เพียงพอ ประกอบกบัรำคำออ้ยช่วงที่
ผ่ำนมำตกต ่ำต่อเนื่อง  

▫ ผลผลิตที่เริ่มลดลงจะเห็นชดัเจนขึน้ในฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 ที่คำด
ว่ำผลผลิตออ้ยจะกลบัไปสูร่ะดบัที่ต  ่ำกว่ำ 100 ลำ้นตนั 

▫ นำยวีระศกัดิ ์ขวญัเมือง ผอ.กท. ภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัจำก

 
354  ไทยโพสต ์“มั่นใจพ.ร.บ. ออ้ยแกป้มบรำซิล-รบักตกิำWTO” July 8 2562 https://www.ryt9.com/s/tpd/3012011. 
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สงครำมกำรคำ้ รำคำน ำ้มนัมีแนวโนม้ตกต ่ำ ท ำใหก้ำรน ำออ้ยไปผลิตเอ
ทำนอลอำจลดลง แต่ผลผลิตออ้ยหลำยแห่งก็เริ่มลดเช่นกนั ภำพรวม
รำคำน ำ้ตำลทรำยตลำดโลกคงไม่หวือหวำนกั คำดว่ำรำคำจะขยบัขึน้
ในช่วงฤดกูำรผลิตปี 62/63 

21 พ.ค. 62355 ▫ สอน. คาดอ้อยปี 2562/63 ลดลง ชาวไร่หนีไปปลูกพืชอื่นแทนหลัง
ราคาวูบต่อเน่ืองและภัยแล้ง 

▫ สอน. คำดกำรณผ์ลผลิตน ำ้ตำลทรำยตลำดโลกฤดกูำรผลิตปี 2562/63 
จะต ่ำกว่ำฤดกูำรผลิตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนกัวิเครำะหม์องสถำนกำรณภ์ยั
แลง้จะรุนแรงขึน้ ประกอบกบัรำคำออ้ยที่ตกต ่ำต่อเนื่องมำ 3-4 ปี สง่ผล
ใหเ้กษตรกรหนัไปปลกูพืชอ่ืนที่มีรำคำดีกว่ำ หลงัจำกนัน้ประเมินแนวโนม้
รำคำน ำ้ตำลโลกจะเขำ้สูจุ่ดสมดลุระหว่ำงกำรผลิตและกำรบรโิภคน ำ้ตำล 
ท ำใหร้ะดบัรำคำน ำ้ตำลทรำยดิบตลำดโลกกลบัมำสูร่ะดบัรำคำ 15 เซนต์
ต่อปอนด ์ซึ่งเป็นตน้ทนุที่ท ำใหป้ระเทศผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยอยู่ได้ 

▫ ส ำหรบัออ้ยของไทยฤดกูำรผลิตปี 2561/62 ที่ปิดหีบไปลำ่สดุมีปรมิำณ
ออ้ยเขำ้หีบ 130 ลำ้นตนั มีปรมิำณน ำ้ตำลทรำยที่ผลิตไดป้ระมำณ 14.5 
ลำ้นตนั แมป้รมิำณออ้ยจะลดลง 4 ลำ้นตนั แต่ปรมิำณน ำ้ตำลใกลเ้คียง
กบัปีที่ผ่ำนมำ เห็นไดจ้ำกค่ำควำมหวำนที่สงูจำกประสิทธิภำพโรงงำนที่
เพิ่ม ท ำใหภ้ำพรวมตวัเลขผลผลิตสงูกว่ำที่ประเมินไว ้และสำมำรถ
สง่ออกไดป้ระมำณ 12 ลำ้นตนั เป็นภำวะเดียวกบัอินเดียที่ผลผลิตก็เหลือ
บรโิภคในประเทศ ท ำใหป้รมิำณน ำ้ตำลโลกมีสต็อกลน้เกินควำมตอ้งกำร
ในฤดนูี ้

23 ก.ค. 62356 ▫ เอกชนคาดการณว์่าอ้อย 62/63 จะเหลือเพียง 120 ล้านตัน ปัจจัย
หลักจากฝนทิง้ช่วง 

▫ นำยสิรวิทุธิ์  เสียมภกัดี รองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิัท ไทยชู
กำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั (TSMC) เปิดเผยว่ำ ไดป้ระเมินปรมิำณผลผลิตออ้ย

 
355  ข่ำวสด “สอน. คำดออ้ยปี 2562/63 ลดลง ชำวไรห่นีไปปลกูพืชอืน่แทนหลงัรำคำวบูต่อเนื่อง” April 21 2562 

https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_115607. 
356  ประชำชำติธุรกิจ “ฝนทิง้ชว่ง! กระทบออ้ยเขำ้หีบปี 62/63 เหลือแค่ 120 ลำ้นตนั เตรยีมถกเวทีพนัธมิตรปฏิรูปกำรคำ้

น ำ้ตำลโลก ‘GSA’ แกเ้กมสร์ำคำดิ่ง” July 23 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-352653. 
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เบือ้งตน้ประจ ำฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 คำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 120 
ลำ้นตนัออ้ย สอดคลอ้งกบักำรส ำรวจของส ำนกังำนออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำย (สอน.) โดยสิ่งที่ตอ้งมองต่อจำกนี ้คือ ปัจจยัจำกสภำพดินฟ้ำ
อำกำศในช่วง 1-2 เดือนนี ้ที่จะสง่ผลกระทบต่อกำรเพำะปลกูและ
คณุภำพออ้ยเขำ้หีบอำจไม่ดีเท่ำกบัปีที่ผ่ำนมำ จำกปัญหำฝนทิง้ที่เกิดขึน้
ในช่วงนี ้

▫ และจำกสถำนกำรณร์ำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกที่ตกต ่ำนัน้ อตุสำหกรรม
ออ้ยและน ำ้ตำลทรำยไทย ในฐำนะที่เป็นผูส้ง่ออกน ำ้ตำลทรำยอนัดบั 2 
ของโลก จะเขำ้รว่มประชมุกบักลุม่พนัธมิตรเพื่อกำรปฏิรูปกำรคำ้น ำ้ตำล
โลก Global Sugar Alliance for Sugar Trade Reform and 
Liberalization (GSA) เพื่อหำแนวทำงแกปั้ญหำรำคำน ำ้ตำลใน
ตลำดโลกตกต ่ำ จำกกำรที่ประเทศอินเดียใหก้ำรอดุหนนุรำคำออ้ยเพื่อ
ช่วยเหลือชำวไร ่และชดเชยค่ำขนสง่น ำ้ตำลจำกโรงงำนไปยงัท่ำเรือ
สง่ออก ซึ่งเป็นกำรบิดเบือนกลไกรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลก เป็นผลให้
ประเทศผูส้ง่ออกน ำ้ตำลทรำยหลำยรำย ไดแ้ก่ บรำซิล ออสเตรเลีย และ
กวัเตมำลำ ย่ืนฟ้องต่อ WTO เพื่อกดดนัใหอิ้นเดียยกเลิกมำตรกำร
ดงักลำ่ว 

27 ก.ค. 62357 ▫ นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เรียกร้องให้รัฐเลิก
ลอยตัวราคาน ้าตาลทราย 

▫ นำยกสมำคมกลุม่อำชีพกำรเกษตรชลบรุี เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณก์ำร
ปลกูออ้ยใน จ.ชลบุรี ก ำลงัประสบปัญหำภยัแลง้ หำกยงัเป็นเช่นนีจ้ะ
สง่ผลใหป้รมิำณออ้ยในฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 ลดลง หวงัว่ำจะมีฝน
ตกลงมำเพื่อใหอ้อ้ยเติบโต ส่วนปัญหำรำคำออ้ยนัน้ อยำกใหร้ฐับำลท ำ
ตำมที่เคยรบัปำกกบัชำวไรอ่อ้ยว่ำจะใหร้ำคำตนัละ 1000 บำท ซึ่งใน
ควำมเป็นจรงิยงัไม่คุม้ตน้ทนุกำรผลิต หำกท ำตำมค ำมั่นสญัญำที่หำ
เสียงไวจ้ะท ำใหส้ถำนกำรณข์องชำวไรอ่อ้ยดีขึน้ไม่ใช่เหลือตนัละ 700 
กว่ำบำท 

▫ "ไม่เห็นดว้ยกบัรฐับำลที่ปลอ่ยลอยตวัรำคำ น ำ้ตำลทรำย เพรำะท ำให้

 
357  มติชน “จีร้บ.เลิกลอยตวัรำคำน ำ้ตำลทรำย” July 27 2562. 
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ผูบ้รโิภคคนไทยซือ้น ำ้ตำลรำคำแพง ในอดีต กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด
รำคำน ำ้ตำลทรำยกิโลกรมัละ 22 บำท โรงงำนไดร้บัเงิน 17 บำท สว่นที่
เหลืออีก 5 บำท เขำ้กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย มีรำยไดปี้ละประมำณ 
12500 ลำ้นบำท น ำมำช่วยเหลือเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยหำกรำคำน ำ้ตำล
ทรำยตกต ่ำ จึงอยำกใหร้ฐับำลยกเลิกกำรปล่อยลอยตวัรำคำน ำ้ตำล
ทรำย เพรำะไม่เกิดประโยชนใ์หช้ำวไรอ่อ้ย นอกจำกนีป้ระชำชนบรโิภค
น ำ้ตำลทรำยรำคำแพง เงินสว่นต่ำงจำกรำคำน ำ้ตำลทรำยที่ขำยอยู่ใน
ขณะนีก้ิโลกรมัละ 25-28 บำทนัน้ หลงัจ่ำยใหโ้รงงำนกิโลกรมัละ 17 บำท 
ที่เหลือเขำ้กระเป๋ำนำยทนุหมด ไม่มีเงิน 5 บำท หกัเขำ้กองทนุออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย อยำกใหร้ฐับำลช่วยพิจำรณำช่วยเหลือชำวไรอ่อ้ยทัง้
ประเทศดว้ย" นำยกสมำคมกลุม่อำชีพกำรเกษตรชลบรุี กล่ำว 
 

9 ส.ค. 62358 ▫ ชาวไร่อ้อยเรียกร้องค่าอ้อย 1000 บาท/ตัน ขณะที ่รมต. แจ้งว่าคง
ได้ทีป่ระมาณ 900 บาท/ตัน 

▫ นำยสรุยิะ จึงรุง่เรืองกิจ รมว.อตุสำหกรรม เปิดเผยภำยหลงัหำรือตวัแทน 
4 องคก์รชำวไรอ่อ้ย ว่ำ ตวัแทนชำวไรอ่อ้ยตอ้งกำรใหภ้ำครฐัพิจำรณำ
มำตรกำรช่วยเหลือใหร้ำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดกูำรผลิตปี 62/63 คุม้ตน้ทุนกำร
ผลิต ซึ่งเบือ้งตน้ไดม้อบส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย 
(สอน.) ไปพิจำรณำดมูำตรกำรช่วยเหลือต่อไปเพื่อที่จะใหท้นัเสนอต่อที่
ประชมุ ครม. ภำยใน ต.ค.นี ้โดยชำวไรอ่อ้ย ตอ้งกำรไดร้ะดบัรำคำ 1000 
บำทต่อตนั ยอมรบัว่ำ เบือ้งตน้น่ำจะไดแ้ค่ระดบั 900 บำทต่อตนัก่อน 
รำคำตลำดโลกตกต ่ำ จึงให ้สอน. ไปดรูำยละเอียดอีกครัง้ เพื่อท ำใหร้ะยะ
ต่อไปท ำรำคำใหถ้ึง 1000 บำทต่อตนั ใหไ้ด ้โดยมำตรกำรช่วยเหลือ
จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักำรขององคก์ำรกำรคำ้โลก 

12 พ.ย. 62359 ▫ ครม. มีมติเหน็ชอบ ประกาศ สอน. ก าหนดกติกาน ้าตาลใน
ประเทศใหม่ 

 
358  เดลินิวส ์“ดบัฝันรำคำออ้ยพนับำท ’สรุยิะ’เผยตลำดโลกตก” August 8 2562. 
359 ประชำชำติธุรกจิ “รำคำน ำ้ตำลพุ่งโลละ 4 บำท สตูรใหม่ไม่อิงรำคำตลำดโลก” December 12 2562 

https://www.prachachat.net/economy/news-400564. 
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▫ 12 พ.ย. 62 ครม. มีมติเห็นชอบ “ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ำ้ตำลทรำย เรื่อง กำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้กำรก ำหนดและกำร
ช ำระรำคำออ้ยและค่ำผลิตน ำ้ตำลทรำย และอตัรำสว่นของผลตอบแทน
ระหว่ำงชำวไรอ่อ้ยและโรงงำน พ.ศ…” 

▫ สตูรค ำนวณสว่นแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลทรำย ระหว่ำงชำวไรอ่อ้ย
และโรงงำนผูผ้ลิตน ำ้ตำลทรำย ที่จะใชส้ตูรใหม่ในฤดกูำรผลิตปี 2562/63 
ที่เริ่มเปิดหีบวนัที่ 1 ธ.ค.นีเ้ป็นตน้ไป 

▫ สตูรค ำนวณใหม่จะเปลี่ยน “ปรมิำณน ำ้ตำลทรำย” ที่ใชใ้นกำรค ำนวณ
จำกปรมิำณน ำ้ตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรที่จ  ำหน่ำยจรงิของฤดกูำร
ผลิตที่แลว้ เป็นใช ้“ปรมิำณน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้” ที่แบ่งตำมสดัสว่น
ผลผลิตน ำ้ตำลทรำยของทกุโรงงำน ที่คณะกรรมกำรน ำ้ตำลทรำยก ำหนด  

▫ และ “เปลี่ยนแปลงรำคำน ำ้ตำลทรำย” จำกเดิมที่ใชร้ำคำน ำ้ตำล
ทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน ำ้ตำลทรำยไทย มำ
เป็นใชร้ำคำเฉลี่ยของรำคำจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยในรำชอำณำจกัร ที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) ประกำศตน้ฤดู
กำรผลิต ท ำให ้“รำคำน ำ้ตำลทรำย” ที่ใชเ้ป็นตวัแปรในกำรค ำนวณสว่น
แบ่งระหว่ำงชำวไร่ออ้ยกบัโรงงำนน ำ้ตำลทรำยเพิ่มขึน้ 12-13 บำท/กก. 
เป็น 17.5 บำท/กก. 

▫ ส ำรวจน ำ้ตำลขำยปลีกในหำ้งสรรพสินคำ้ รำ้นคำ้ทั่วไป พบว่ำรำคำ
น ำ้ตำลทรำยขำว หลงักลบัไปใชส้ตูรรำคำน ำ้ตำลใหม่สงูขึน้ โดยขนำด
บรรจถุงุ 1 กิโลกรมั จ ำหน่ำย กก.ละ 21-22 บำท สงูขึน้ กก.ละ 3-4 บำท
เทียบช่วงหลงัประกำศลอยตวัน ำ้ตำลปีก่อนรำคำ กก.ละ 17-18 บำท 

9 ธ.ค. 62360 ▫ กอน. ประกาศราคาอ้อยขั้นต้น ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท และ
เสนอโครงการช่วยเหลือวงเงนิ 10000 ล้านบาท 

▫ กำรประชมุคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) ครัง้ที่ 11/2562 
เมื่อวนัที่ 6 ธ.ค. 2562 ว่ำที่ประชมุ กอน. มีมติเห็นชอบกำรก ำหนดรำคำ
ออ้ยขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ ฤดู

 
360 ประชำชำติธุรกจิ “เคำะรำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดผูลิต 62/63 ที่ 750 บำท ชง ครม. อนมุตัิเงินช่วยเหลืออีก 10000 ลำ้นบำท” 

October 9 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-399551. 
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กำรผลิตปี 2562/2563 ในอตัรำออ้ยตนัละ 750 บำท ณ ระดบัควำม
หวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส อตัรำขึน้ลง อยู่ที่ 45 บำทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส 

▫ ในที่ประชมุคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย มีผูแ้ทนฝ่ังชำวไรอ่อ้ยได้
เสนอใหข้อรบักำรช่วยเหลือเงินค่ำออ้ยจำกรฐับำล กระทรวงอตุสำหกรรม 
จึงไดเ้สนอโครงกำรเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยเพื่อซือ้ปัจจยักำร
ผลิต ฤดกูำรผลิตปี 2562/2563 กรอบวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 10000 ลำ้น
บำท เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้นใหก้บัเกษตรกรชำวไร่ออ้ย 

▫ 4 ม.ค. 63361 มีกำรรำยงำนว่ำรำคำที่ประกำศจะท ำไม่เพียงพอเพรำะ 
เกษตรกรจะตอ้งจ่ำยแรงงำนตดัตนัละ200 บำท   ค่ำรถบรรทกุตนัละ 170 
บำท ค่ำรถคีบใสร่ถบรรทกุตนัละ 70 บำท 
 

17 ม.ค. 63362 ▫ ภัยแล้งปี 62/63 ท าให้มีอ้อยเข้าหบีต ่า รวมถึงไทยประสบปัญหา
ค่าเงนิแข็งค่า 

▫ นำยสิรวิทุธิ์ เสียมภกัดี รองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรบรษัิท ไทยชู
กำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั (TSMC) เปิดเผยว่ำ อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล
ทรำยไทย ก ำลงัเผชิญควำมทำ้ทำยครัง้ส  ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรดำ้น
ตน้ทนุกำรเพำะปลกูออ้ยและตน้ทนุกำรผลิตน ำ้ตำลทรำยที่เพิ่มขึน้ สวน
ทำงปรมิำณออ้ยเขำ้หีบในฤดกูำรผลิตปี 62/63 ซึ่งคำดว่ำ จะลดลงเมื่อ
เทียบกบัฤดกูำรผลิตปีก่อน 

▫ จำกสภำพปัญหำภยัแลง้ในพืน้ที่เพำะปลกูและในบำงพืน้ที่เจอสภำพ
อำกำศแปรปรวน สง่ผลภำพรวมอตุสำหกรรมมีควำมเสี่ยงสงูขึน้ 
นอกจำกนี ้อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลไทย ยงัไดร้บัผลกระทบจำกกำร
แข็งค่ำของเงินบำทสง่ผลใหป้รมิำณกำรสง่ออกลดลง 3-4 ลำ้นตนั 

10 ก.พ. 63363 ▫ ผลผลิตอ้อยไทยปีนี้ส่อเค้าไม่ถึง 80 ล้านตัน จากปัญหาภัยแล้ง 

 
361 ฐำนเศรษฐกิจ “เตือนน ำ้ในเขื่อนวิกฤติ” January 2 2563 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/417975. 
362 โพสตท์เูดย ์“ภยัแลง้ปี63นี ้ท ำอตุฯหีบออ้ยเฉำ-ลุน้รำคำน ำ้ตำลโลกฟ้ืนตำมรำคำน ำ้มนัแพง” January 17 2563 

https://www.posttoday.com/economy/news/611995. 
363 โพสตท์เูดย.์ 
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และมีแนวโน้มจะลากยาวถึงปีหน้า 
▫ มีแนวโนม้ว่ำปรมิำณผลผลิตออ้ยที่โรงงำนเปิดหีบตัง้แต่ ธ.ค. 62 เริ่ม

ทยอยปิดหีบบำ้งแลว้นัน้มีกำรคำดกำรณว์่ำจะไม่ถึงระดบั 80 ลำ้นตนัเมื่อ
เทียบกบัฤดผูลิตปี 61/62 ที่ผลผลิตอยู่ในระดบั 130.90 ลำ้นตนั แต่สิ่งที่
กงัวลมำกกว่ำคือภยัแลง้ที่ก ำลงัเกิดขึน้หำกฤดฝูนมำลำ่ชำ้อำจสง่ผลให้
กำรผลิตออ้ยในฤดผูลิตใหม่ (ปี 63/64) 

26 มี.ค. 63364 ▫ เงนิหมื่นล้านไม่ถึงมือ”ไร่อ้อย” ลุ้นกอน.ปรับเกณฑจ์่ายเยียวยาทัน
ปิดหบี 

▫ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) เมื่อวนัที่ 26 
มี.ค. 63 ถึงประเด็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของฤดกูำรผลิต 
2562/63 ซึ่งมีแนวโนม้จะลำ่ชำ้เนื่องจำกรอควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้งเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ ครม. นอกจำกนีย้งัมีปัญหำเรื่อง
ผลผลิตที่ลดนอ้ยลงกว่ำฤดกูำลก่อน ซึ่งท ำใหช้ำวไรอ่อ้ยเกิดควำมกงัวล
ว่ำจะมีผลกระทบต่อเงินช่วยเหลือที่ลดลงดว้ยเช่นกนั 

▫ ดำ้น นำย นรำธิป อนนัตสขุ หวัหนำ้ส ำนกังำนสหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่ง
ประเทศไทย และหวัหนำ้ส ำนกังำนสมำคมชำวไรอ่อ้ยเขต 7 คำดกำรณ์
หลงัปิดหีบจะไดร้บัเงินช่วยเหลืออย่ำงชำ้สดุปลำยเดือน พ.ค. ผ่ำน
ช่องทำงธนำคำร ธ.ก.ส. ตำมปกติ 

▫ เงินหมื่นลำ้นไม่ถึงมือ"ไรอ่อ้ย" ลุน้กอน.ปรบัเกณฑจ์่ำยเยียวยำทนัปิดหีบ 
(prachachat.net) 

30 มี.ค. 63 ▫ ภาพรวมปิดหบีปี 62/63 อ้อยเข้าหบีลดเหลือ 74.89 ล้านตัน ลดลง 
43% 

▫ ปิดหีบออ้ยประจ ำฤดกูำรผลิตปี 62/63 มีปรมิำณออ้ยเขำ้หีบ 74.89 ลำ้น
ตนั ลดลงจำกฤดหูีบปีก่อนที่ 130.97 ลำ้นตนั หรือลดลง 43% โดยสำเหตุ
หลกัอนัเนื่องมำจำกภยัแลง้ ทัง้ยงัสง่ผลต่อคณุภำพออ้ยอีกดว้ย 

▫ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรเคลื่อนไหวของผูค้ำ้น ำ้ตำลรำยใหญ่ของโลกอย่ำง 
ประเทศบรำซิล ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบต่อรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลกใหต้ก

 
364 ประชำชำติธุรกจิ, “เงินหมื่นลำ้นไม่ถึงมือ”ไรอ่อ้ย” ลุน้กอน.ปรบัเกณฑจ์่ำยเยยีวยำทนัปิดหีบ,” March 26, 2563, 

https://www.prachachat.net/economy/news-438349. 

https://www.prachachat.net/economy/news-438349
https://www.prachachat.net/economy/news-438349
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ต ่ำลง 
▫ จำกควำมรว่มมือของหลำยภำคสว่น ท ำใหก้ำรตดัออ้ยสดสง่เขำ้โรงงำนมี

ปรมิำณที่เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งเป็นทิศทำงที่ดีในกำรแกปั้ญหำของออ้ยไฟไหม้
ต่อไป 

▫ 57 โรงงำนน ำ้ตำลปิดหีบแลว้! ผลผลิตออ้ยไดแ้ค่ 74.89 ลำ้นตนั ลด 43% 
(mgronline.com) 

▫ ปิดปี 62/63 ออ้ยเขำ้หีบลดเหลือ 74.89 ลำ้นตนั (thansettakij.com) 
▫ เปิดผลผลิตออ้ยและน ำ้ตำลทรำยไทยต ่ำสดุในรอบ 10 ปี ภยัแลง้ยงั

กระหน ่ำต่อ (mgronline.com) 
21 เม.ย. 63 ▫ อุตสาหกรรม อ้อยน ้าตาลไทยวิกฤตได้อีก ราคาโลกทรุดต ่าผวาฉุด

ขั้นสุดท้ายปี 62/63 ส่อติดลบ 
▫ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กท.) เผย       

หลำยภำคส่วนก ำลงัเฝำ้ติดตำมรำคำน ำ้ตำลในตลำดโลก ซึ่งตอนนี ้
ปรบัตวัต ่ำลงที่ 9.9 เซ็นตต่์อปอนด ์และเป็นกำรปรบัลดลงต่อเนื่องจำก
ตน้ปีที่ 15 เซ็นตต่์อปอนด ์ซึ่งหำกยงัปรบัลดลงมำกกว่ำนี ้อย่ำงต่อเนื่อง 
จะสง่ผลกระทบต่อรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย 62/63 โดยทำงกองทนุออ้ยอำจ
ไม่มีสภำพคลอ่งพอที่จ่ำยคืนแก่โรงงำนตำมระเบียบที่ก ำหนดได ้

▫ ซึ่งจำกหลำยๆปัจจยั ท ำใหม้ีกำรคำดกำรณว์่ำรำคำขัน้สดุทำ้ย 62/63 นัน้
มีโอกำสติดลบ 

▫ อตุฯ ออ้ยน ำ้ตำลไทยวิกฤตไดอี้ก รำคำโลกทรุดต ่ำผวำฉุดขัน้สดุทำ้ยปี 
62/63 สอ่ติดลบ (mgronline.com) 

9 มิ.ย. 63 ▫ ครม.ทุ่มงบ 10000 ล้าน ชว่ยชาวไร่อ้อย 
▫ รองโฆษกรฐับำล เผย ครม.อนมุติังบ 10000 ลำ้นบำท ช่วยเกษตรกร

ชำวไรอ่อ้ยที่ไดร้บัผลกระทบจำกปัญหำภยัแลง้กว่ำ 300000 รำย 
▫ โดยมำรำยละเอียดแบ่งงบออกเป็น 2 กลุม่ คือ 6500 ลำ้นบำท ส ำหรบั 

ชำวไรอ่อ้ยที่สง่ออ้ยเขำ้โรงงำนทกุรำย ในอตัรำตนัละ 85 บำท รำยละไม่
เกิน 5000 ตนั และ 3500 ลำ้นบำน ส ำหรบัชำวไรอ่อ้ยที่ตดัออ้ยสดเขำ้
โรงงำนทกุตนัออ้ย ในอตัรำตนัละ 92 บำท เป็นตน้ 

▫ เฮ ! ครม.ทุ่มงบ 10000 ลำ้น ช่วยชำวไรอ่อ้ย (thansettakij.com) 
10 มิ.ย. 63 ▫ ครม.เคาะเงินช่วยไร่อ้อย พร้อมดันกม.เก็บภาษี ‘อ-ีบิสซิเนส’ 

https://mgronline.com/business/detail/9630000032202
https://mgronline.com/business/detail/9630000032202
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/427209
https://mgronline.com/business/detail/9630000035249
https://mgronline.com/business/detail/9630000035249
https://mgronline.com/business/detail/9630000041781
https://mgronline.com/business/detail/9630000041781
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/437713
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▫ นอกจำกเงินช่วยเหลือเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยแลว้ รฐับำลเตรียมเสนอรำ่ง 
พ.ร.บ. เพิ่มเติมในสว่นกำรเก็บภำษีทำงออนไลนก์บัธุรกิจ E-business 
เช่น เว็บไซต ์แอพพลิเคชั่น ใหบ้รกิำรรูปแบบต่ำงๆ (ดำวนโ์หลดหนงั เพลง 
เกม กำรจองโรงแรม กำรซือ้สินคำ้ออนไลน ์ฯ) ซึ่งเดิมสว่นมำกไม่สำมำรถ
ตำมเก็บภำษีได ้

▫ โดยตวั พ.ร.บ. ฉบบันีไ้ดเ้ปิดรบัควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งแลว้ใน
วนัที่ 14-29 ม.ค. 63 ที่ผ่ำนมำ และคำดกำรณว์่ำจะกระทรวงกำรคลงัจะ
เก็บภำษีจำก พ.ร.บ. ฉบบันีเ้พิ่มไดม้ำกกว่ำ 3000 ลำ้นบำท 

▫ โลกธุรกิจ - ครม.เคำะเงินช่วยไรอ่อ้ย พรอ้มดนักม.เก็บภำษี ‘อี-บิสซิเนส’ 
(naewna.com) 

 
 
 
 
 

ประเด็นที ่5 ความเคล่ือนไหวด้าน WTO 

22 ก.พ. 62365 ▫ มีรายงานว่าบราซิลระงับการย่ืนฟ้องไทย 
▫ ประชำชำติธุรกิจ เผยแพร่บทควำม “1 ปีลอยตวัรำคำ “น ำ้ตำล” ผลพวง

ไทยถกูบรำซิลฟ้อง WTO” โดยมีเนือ้หำตอนหนึ่งระบุ “ขณะนีบ้รำซิล
ระงบักำรยื่นขอตัง้ผูพ้ิพำกษำ (Panel) เพื่อพิจำรณำเรื่องนีไ้ปแลว้เมื่อ
วนัที่ 30 มีนำคม 2561 เนื่องจำกพอใจกำรแกไ้ขปัญหำทัง้กำรปรบั
โครงสรำ้งอตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย” 

▫ บทควำมไม่ไดร้ะบทุี่มำของข่ำวนี ้
24 เม.ย. 62366 ▫ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM 

Retreat) คร้ังที ่25 มีมติเสนอการปฏิรูป WTO 

 
365  ประชำชำติธุรกิจ “1 ปีลอยตวัรำคำน ำ้ตำล ผลพวงไทยถกูบรำซลิฟ้อง WTO” February 22 2562 

https://www.prachachat.net/economy/news-293125. 
366  ฐำนเศรษฐกจิ “อำเซยีนเรง่ดนั 13 ประเด็นเศรษฐกจิ จบัมือรุกปฏิรูป WTO  สรำ้งเชื่อมั่นนกัลงทนุ” April 24 2562 

http://www.thansettakij.com/content/399929. 

https://www.naewna.com/business/498212
https://www.naewna.com/business/498212
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▫ ประเด็นดำ้นกำรปฏิรูปองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) อำเซียนเห็นชอบให้
ประเทศสมำชิกมีบทบำทเชิงรุกใน 3 ประเด็นส ำคญั ประกอบดว้ย  

▫ 1.กำรธ ำรงไวซ้ึ่งระบบกำรคำ้พหภุำคี  
▫ 2.ควำมจ ำเป็นในกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ำงกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบั

สถำนกำรณท์ำงกำรคำ้ในปัจจบุนั และ  
▫ 3. ควำมเรง่ด่วนในกำรปรบัปรุงกลไกระงบัขอ้พิพำทของ WTO 

โดยเฉพำะกำรแกไ้ขปัญหำกำรแต่งตัง้สมำชิกองคก์รอทุธรณ ์เพื่อให้
มั่นใจว่ำกลไกกำรท ำงำนของ WTO จะสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

14 ธ.ค. 62367 ▫ กลไก WTO ก าลังวิกฤต “ระเบียบค้าโลก” เผชิญอันตราย 
▫ “องคก์รอทุธรณ”์ (Appellate Body) ซึ่งเปรียบเสมือนศำลสดุทำ้ยในกำร

ตดัสินขอ้พิพำทของประเทศสมำชิกของ WTO ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไปไดโ้ดยตำมกฎของ WTO ที่แต่ละองคค์ณะอทุธรณจ์ะตอ้งมีคณะผู้
ตดัสินอย่ำงนอ้ย 3 คนจำกทัง้หมด 7 คน แต่มีสมำชิก 2 คนครบวำระเมื่อ 
11 ธันวำคม 2562 ท ำใหปั้จจบุนัเหลือผูต้ดัสินเพียง 1 คนเท่ำนัน้ 
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ สหรฐัฯ คดัคำ้นกระบวนกำรสรรหำ จึงท ำให ้WTO ไม่
สำมำรถตัง้ผูต้ดัสินเพิ่มตำมขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำ 3 คนได ้

▫ กำรคดัคำ้นกระบวนกำรสรรหำผูต้ดัสินองคก์รอทุธรณโ์ดยสหรฐั เกิดขึน้
ครัง้แรกสมยัอดีตประธำนำธิบดีบำรกั โอบำมำ ซึ่งมีสำเหตจุำกควำมไม่
พอใจของสหรฐัต่อกระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทของ WTO ขณะที่โดนลัด ์
ทรมัป์ ประธำนำธิบดีสหรฐัคนปัจจบุนัในขณะนัน้ (ปี 2562) ก็มีแนวทำง
ที่ปฏิเสธระบบพหภุำคี และมีจดุยืนที่ชดัเจนจำกนโยบำย “อเมรกิำตอ้ง
มำก่อน (America First)” และเคยประกำศว่ำจะน ำสหรฐัออกจำก WTO  
อำจไม่ยอมรบัค ำตดัสินกรณีพิพำทเรื่องกำรทุ่มตลำด ซึ่งอำจเรง่ใหเ้กิด
กำรถอนตวัออกจำก WTO ได ้

31 มี.ค. 63 ▫ WTO ท าแบนเนอร ์รวบรวมข้อมูลการออกกฎ ระเบีบบ มาตรการ
การค้า รับมือโควิด-19 

▫ องคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ไดจ้ดัท ำแบนเนอร ์COVID-19 and world 

 
367 ประชำชำติธุรกจิ “กลไก WTO ก ำลงัวกิฤต ‘ระเบียบคำ้โลก’ เผชญิอนัตรำย” December 14 2562 

https://www.prachachat.net/world-news/news-401489. 
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trade บน Website www.wto.org ซึ่งท ำกำรรวบรวม ระเบียบ มำตรกำร
กำรคำ้ ของประเทศสมำชิกต่ำงๆ ที่ไดน้ ำมำใชใ้นกำรบรรเทำผลกระทบ
จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของ Covid-19 

▫ โดยมำตรกำรท่ีมีกำรใช ้เช่น กำรหำ้มสง่ออกอำหำรบำงประเภท เป็น
เวลำ 6 เดือน หรือในระยะเวลำที่ก ำหนด หำ้มกำรน ำเขำ้สตัวม์ีชีวิต 
รวมถึงปลำ หำ้มกำรน ำเขำ้หรือเคลื่อนยำ้ยสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และสตัว์
เลีย้ง เป็นตน้ 

▫ WTO ท ำแบนเนอร ์รวบรวมขอ้มลูกำรออกกฎ ระเบีบบ มำตรกำรกำรคำ้ 
รบัมือโควิด-19 (mgronline.com) 

5 ต.ค. 63 ▫ 12 คู่ค้าของไทยด าเนินนโยบายกีดกันทางการค้า 
▫ กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์ระบุ ปัจจุบนั มีประเทศคู่คำ้ใช้

มำตรกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำด (AD) สินคำ้ไทยรวม 103 รำยกำร จำก 16 
ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

▫    1. สินคำ้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกเรียกเก็บอำกร AD  
▫    2. สินคำ้ที่อยู่ระหว่ำงกำรไต่สวนเพื่อก ำหนดมำตรกำร AD 
▫    3. สินคำ้ที่อยู่ระหว่ำงกำรเปิดทบทวนเพื่อต่ออำยมุำตรกำร AD หรือ

ทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงอตัรำอำกร AD 
▫ นอกจำกนี ้ยงัมีอีก 2 มำตรกำรที่ไทยเจอ คือ มำตรกำรตอบโตก้ำร

อดุหนนุ (CVD) และ มำตรกำรปกปอ้งกำรน ำเขำ้สินคำ้ที่เพิ่มขึน้มำก 
(Safeguard : SG ) 

▫ รองประธำนสภำผูส้ง่สินคำ้ทำงเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่ำมี
หลำยฝ่ำยเฝ้ำระวงัผลที่จะตำมมำจำกกำรที่ผูป้ระกอบกำรจีนใชพ้ืน้ที่ใน
ไทยเป็นฐำนกำรผลิต และสง่ออกสินคำ้ไปทุ่มตลำด ซึ่งจะส่งผลต่อกำร
สง่ออกของสินคำ้จำกประเทศไทยเองดว้ยเช่นกนั 

▫ กีดกนัคำ้โลกฟัดเดือด "ไทยอ่วม" 12 คู่คำ้รุมกีดกนัน ำเขำ้ 
(thansettakij.com) 

ประเด็นที ่6 กรณีพิพาทกับอินเดีย 

http://www.wto.org/
https://mgronline.com/business/detail/9630000033038
https://mgronline.com/business/detail/9630000033038
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451623
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451623
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12 ต.ค. 2561368 ▫ ไทยร่วมกับออสเตรเลียฟ้องอินเดียเร่ืองอุดหนุนการส่งออก 
▫ กรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ไดร้บัรำยงำนจำกคณะผูแ้ทนถำวรไทย

ประจ ำองคก์ำรกำรคำ้โลก ประจ ำกรุงเจนีวำ ว่ำ ทำงรฐับำลออสเตรเลีย
ไดแ้จง้ต่อWTO ว่ำจะขอหำรือกบัรฐับำลอินเดียในประเด็นที่อินเดียใช้
มำตรกำรอดุหนนุกำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำย และขอควำมเห็นจำกประเทศ
ผูส้ง่ออกน ำ้ตำลทรำยหลำยประเทศรวมถึงไทย 

▫ กรมฯ รำยงำนว่ำอยู่ระหว่ำงเตรียมขอ้มลู 
▫ ขณะที่ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลทรำย ออกมำแถลงว่ำจะยื่นใหภ้ำครฐั

ไทยรว่มกำรฟ้องในครัง้นี ้
10 พ.ย. 61369 ▫ อินเดียประกาศอุดหนุนน ้าตาลภายในประเทศ 

▫ อินเดียออกมาประกาศชัดเจนว่าจะอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลใน
ประเทศของตัวเอง 

▫ ออสเตรเลียเตรียมยื่นเอกสำรตอบโต ้(Counter Notification Notice) 
เก่ียวกบัมำตรกำรอดุหนนุสินคำ้น ำ้ตำลทรำยของอินเดีย ในวนัองัคำรที่ 
13 พ.ย. 2561 ต่อ WTO เพื่อขอใหน้ ำเสนอต่อคณะกรรมำธิกำร
กำรเกษตร WTO ในกำรประชมุวนัที่ 25-26 พ.ย. 2561  

▫ นบัตัง้แต่ปีกำรผลิต 2013 ถึงปี 2014 อินเดียใชม้ำตรกำรอดุหนนุเกินกว่ำ 
90% ของมลูค่ำผลผลิต ซึ่งขดักบัพนัธกรณีที่ผกูพนัไว ้(AOA = 10%) 

 
368  ประชำชำติธุรกิจ “ไทยรว่มออสซี่ฟ้อง WTO อินเดยีอดุหนนุขำยน ำ้ตำล” October 12 2561 

https://www.prachachat.net/economy/news-234085. 
369  ฐำนเศรษฐกจิ “‘อินเดีย’ ส่งออก ‘น ำีต้ำล’ มีรฐัอดุหนนุ! เขย่ำรำคำ ขำใหญ่นั่งไมต่ิด” November 10 2561 

http://www.thansettakij.com/content/345344. 
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▫  
▫ สต๊อกน ำ้ตำลจะเพิ่มมำกขึน้ คำดว่ำในอนำคตจะมีกำรน ำออ้ยไปผลิตเอ

ทำนอลในอตัรำสว่นที่สงูขึน้กว่ำเดิม 

25 ธ.ค. 61 370 ▫ อุตฯ น ้าตาลไทยจับมือ3ประเทศเล็งฟ้องอินเดีย 
▫ นำยวิบลูย ์ผำณิตวงศ ์รองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน 3 สมำคม

โรงงำนน ำ้ตำลทรำย เปิดเผยว่ำ หอกำรคำ้ต่ำงประเทศของบรำซิลเสนอ
รฐับำลใหฟ้้องรอ้งต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก หรือ WTO จำกกรณีที่รฐับำล
อินเดียอดุหนนุรำคำออ้ย 

▫ ขอ้มลูจำก Sidley Austin LLP ระบวุ่ำ หำกอินเดียอดุหนุนกำรสง่ออก
น ำ้ตำลทรำย 5 ลำ้นตนั ตำมที่คำดไว ้ในฤดกูำรผลิตปี 2561/2562 จะ
สง่ผลใหร้ำคำตลำดโลกลดลงอีก 25.5% 

▫ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลทรำยจะเขำ้พบผูแ้ทนกรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศ เพื่อหำรือเรื่องดงักล่ำวอีกครัง้ ในวนัที่ 28 ธ.ค.นี ้

 
ประเด็นที ่7 การบริหารงานของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
370 โพสทเูดย ์“อตุฯน ำ้ตำลไทยจบัมอื3ประเทศเล็งฟ้องอินเดีย” December 25 2561 

https://www.posttoday.com/economy/574934. 
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11 พ.ย. 61371 ▫ บอรด์ กอน. และกองทุนเตรียมลาออกเพราะโดนฟ้องตรวจ
ทรัพยส์ิน 

▫ ไทยชกูำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั(TSMC) เตรียมยื่น ป.ป.ช. เพื่อขอควำมชดัเจน
เก่ียวกบักำรก ำหนดต ำแหน่งของผูม้ีหนำ้ที่ยื่นบญัชีทรพัยส์ินและหนีส้ิน
ตำมมำตรำ 102 พ.ศ.2561 

▫ ฝ่ำยโรงงำนแจง้ว่ำอำจจะมีกำรยื่นใบลำออกเพรำะเห็นว่ำเป็นระเบียบที่
เขม้งวดไม่คุม้ค่ำกบัเบีย้ประชมุแลว้หำกรำยงำนผิดเพียงเล็กนอ้ยยงัเสี่ยง
ผิดกฏหมำย 

▫ นำยธีระชยั แสนแกว้ นำยกสมำคมชำวไรอ่อ้ยอีสำนเหนือ กลำ่วว่ำ ตน
เตรียมยื่นลำออกจำกบอรด์กองทนุออ้ยฯเพรำะเห็นว่ำเป็นเรื่องน่ำร  ำคำญ
ใจที่จะตอ้งแจง้บญัชีทรพัยส์ิน ซึ่งยงัไม่ทรำบจะเอำอะไรไปรำยงำนและ
เชื่อว่ำคนอ่ืนๆ ก็คิดเช่นกนั 

▫ นำยวีระศกัดิ ์ขวญัเมือง ผอ.กท. กล่ำวว่ำบอรด์กองทนุออ้ยฯมีตวัแทน
กรรมกำรฝ่ำยชำวไร่ออ้ยยื่นลำออกแลว้ 1 คน และทรำบว่ำฝ่ำยโรงงำน
เองก็อำจจะยื่นลำออกเช่นกนั จึงเป็นเรื่องที่ยงักงัวลอยู่เพรำะอำจท ำให้
กำรบริหำรงำนลำ่ชำ้ได ้

11 ก.พ. 63372 ▫ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น ้าตาลทราย พ.ศ.2527 ชุดใหม่ 

▫ 11 ก.พ. 2563 คณะรฐัมนตรีมีมติอนมุติัตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรม 
เสนอแต่งตัง้ ผูแ้ทนฝ่ำยต่ำงๆ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร
กองทนุตำมพระรำชบญัญัติออ้ยและน ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 แทนชดุเดิม
ที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ดงันี ้

▫ 1. นำยส ำรำญ สำรำบรรณ ์รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ผูแ้ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

▫ 2. นำยเกียรติณรงค ์วงศน์อ้ย ที่ปรกึษำดำ้นพฒันำระบบกำรเงินกำรคลงั 

 
371  ผูจ้ดักำรออนไลน ์“โรงงำน-ชำวไรจ่่อชิงลำออกบอรด์ออ้ย-น ำ้ตำลผวำรำยงำนทรพัยสิ์น” November 11 2561 

https://mgronline.com/business/detail/9610000112457. 
372 ท ำเนียบรฐับำล “สรุปข่ำวกำรประชมุคณะรฐัมนตรี 11 กมุภำพนัธ ์2563” February 11 2563 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26429. 
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กรมบญัชีกลำง ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั 
▫ 3. นำยสพุพตั อ่องแสงคณุ ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย ์ผูแ้ทน

กระทรวงพำณิชย ์
▫ 4. นำยประกอบ วิวิธจินดำ อธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ผูแ้ทน

กระทรวงอตุสำหกรรม 
▫ 5. นำงสำวเพ็ญแข จนัทรส์ว่ำง ผูอ้  ำนวยกำรกองจดัท ำงบประมำณดำ้น

เศรษฐกิจ 1 ผูแ้ทนส ำนกังบประมำณ 
▫ 6. นำยจิตเกษม พรประพนัธ ์ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยนโยบำยโครงสรำ้ง

เศรษฐกิจ สำยนโยบำยกำรเงิน ผูแ้ทนธนำคำรแห่งประเทศไทย 
▫ 7. นำยเกียรติภมูิ ศรีจนัทรร์ตัน ์ผูแ้ทนชำวไร่ออ้ย 
▫ 8. นำยปำรเมศ โพธำรำกลุ ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย 
▫ 9. นำยสวุิทย ์พนัธุว์ิทยำกลู  ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย 
▫ 10. นำยศรำยธุ แสงจนัทร ์ผูแ้ทนโรงงำน 
▫ 11. นำยวิณณ ์ผำณิตวงศ ์ผูแ้ทนโรงงำน 
▫ 12. นำยฉตัรชยั ธรรมสวยดี ผูแ้ทนโรงงำน 

ประเด็นที ่8 พลังงานทดแทนและเอทานอล 

26 พ.ย. 61373 ▫ สอน. หนุนเพ่ิมสัดส่วน”เอทานอล” “สอน.” หวังแก้อ้อยราคาตก 
▫ โดยสนบัสนนุใหใ้ชเ้อทำนอลในน ำ้มนัแก๊สโซฮอลเ์พิ่มจำกเฉลี่ย 13 % ไป

เป็น 15% จะช่วยดดูซบัออ้ยในประเทศเพิ่มกว่ำ 2.7 ลำ้นตนั 

7 ม.ค. 62374 ▫ "แม่สอดพลังงานสะอาด" หนุนปลูกอ้อย 1 ล้านตัน/ปี 
▫ บรษิัท แม่สอดพลงังำนสะอำด จ ำกดั หนนุสง่เสรมิกำรปลกูออ้ยในพืน้ที่

โดยมีเปำ้หมำย 1 ลำ้นตนัต่อปีฤดกูำรผลิตปี 63/64 ซึ่งจะใชพ้ืน้ที่ปลกู
ออ้ยประมำณ 100000 ไร ่จำกท่ีในปี 2560/61 มีผลผลิตออ้ยจ ำนวน 
600000 ตนัจำกพืน้ที่ปลกูออ้ยประมำณ 56000 ไร ่ 

▫ เพื่อขยำยก ำลงักำรผลิตเอทำนอลเพิ่มขึน้ในอนำคต ซึ่งสำมำรถผลิตได้

 
373  กรุงเทพธุรกิจ “หนนุเพิ่มสดัส่วน‘เอทำนอล’ สอน.หวงัแกอ้อ้ยรำคำตก” November 26 2561 

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/352149. 
374  ประชำชำติธุรกิจ “เอทำนอลแมส่อดหนนุรฐัส่งเสรมิกำรปลกูออ้ย เป้ำหมำย 1 ลำ้นตนัต่อปีฤดกูำรผลิตปี 63/64” 

March 7 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-274787. 
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เต็มก ำลงักำรผลิตอยู่ที่ 250000-260000 ลิตรต่อวนั จำกปัจจบุนัที่ผลิต
ไดป้ระมำณ 240000 ลิตรต่อวนั 

▫ ทัง้นี ้เนื่องจำกพืน้ที่แม่สอดเป็นพืน้ที่ปลกูพืชเพื่อพลงังำนโดยแทจ้รงิ 
เนื่องจำกเป็นพืน้ที่ซึ่งมีสำรแคชเมียม ไม่สำมำรถปลกูออ้ยเพื่อกำรผลิต
น ำ้ตำลได ้

28 พ.ค. 62375 ▫ พ.ร.บ.กองทุนน ้ามันฉบับใหม่ ห้ามรัฐน าเงนิกองทุนไปอุดหนุน
พลังงานชีวภาพทัง้หมด 

▫ ประกำศใช ้พ.ร.บ.กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2562 ในรำชกิจจำ
นเุบกษำ แลว้ มีผลใหร้ฐัตอ้งเลิกกำรอดุหนนุรำคำน ำ้มนัที่มีสว่นผสม
เชือ้เพลิงชีวภำพ ทัง้ แก๊สโซฮอล ์E20 E85 ไบโอดีเซล B10 และB20 
ภำยใน 3 ปี  

▫ กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิง ก ำหนดเพดำนวงเงินรวมเงินกูไ้ม่เกิน 4 หมื่นลำ้น
บำทและหำกไม่พอขออนมุติั คณะรฐัมนตรีกูเ้พิ่มไดอี้กไม่เกิน 2 หมื่นลำ้น
บำท (กำรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินท ำไดโ้ดยกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ )
ทัง้นีย้งัสำมำรถน ำเงินไปหำดอกผลเพื่อเป็นรำยไดใ้หก้บักองทนุได ้ 

▫ ใหเ้จำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง มีอ  ำนำจเขำ้ไปในสถำนที่
ท ำกำร ป๊ัมน ำ้มนั โรงกลั่น สถำนที่เก็บ ในเวลำท ำกำรเพื่อตรวจสอบ
เอกสำรหรือ หลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งได ้โดยก ำหนดบทลงโทษผูท้ี่ขดัขวำง
กำรปฏิบติังำนหรือไม่สง่บญัชีเอกสำรหรือหลกัฐำนใหเ้จำ้หนำ้ที่ ทัง้จ ำคกุ
และปรบั 

1 มี.ค. 63 ▫ ถกเคาะดีเดยเ์ลิกขายโซฮอล ์91 เตรียมรับมือภัยแล้งกระทบเอทา
นอลตึงตัว 

▫ อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำน(ธพ.) เตรียมหำรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ถึงแผนกำร
ปรบัเปลี่ยนใหน้ ำ้มนัแก๊สโซฮอล ์E20 เป็นน ำ้มนัเบนซินพืน้ฐำนของ
ประเทศ ซึ่งเตรียมประกำศใชภ้ำยในไตรมำสที่ 3 ของปี 63 

▫ ในสว่นภยัแลง้ต่อตลำดออ้ยภำยในประเทศ นำยกสมำคมกำรคำ้และ
ผูผ้ลิตเอทำนอลไทยคำดกำรณว์่ำ อำจมีผลกระทบต่อผลผลิตของออ้ย 

 
375  ศนูยข์่ำวพลงังำน “พ.ร.บ.กองทนุน ำ้มนัฯ ประกำศในรำชกจิจำฯแลว้ เตรียมยกเลิกอดุหนนุเชือ้เพลิงชีวภำพใน3ปี” 

May 28 2562 http://www.energynewscenter.com/พ-ร-บ-กองทนุน ำ้มนั-ประกำศ/. 
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ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อกำรผลิตเอทำนอลเช่นกนั แต่เนื่องดว้ยผลกระทบ
จำกเชือ้ไวรสั Covid-19 สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรใชน้ ำ้มนัปรบัตวัลดลง ซึ่ง
เมื่อเทียบจำกสดัส่วนแลว้ ผลผลิตน ำ้มนัภำยในตลำดจะเกิดควำมสมดลุ
พอต่อควำมตอ้งกำรใช ้

▫ ถกเคำะดีเดยเ์ลิกขำยโซฮอล9์1 เตรียมรบัมือภยัแลง้กระทบเอทำนอลตงึ
ตวั - โพสตท์เูดย ์ข่ำวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ (posttoday.com) 

16 มี.ค. 63 ▫ เลิกขายน ้ามันแก๊สโซฮอล ์91 “พลังงาน” ย า้ล่ันดีเดย ์1 ก.ย.นี้ 
▫ กรมธุรกิจพลงังำน (ธพ.) ไดข้อ้สรุปจำกกำรประชมุ เตรียมประกำศเลิก

ผลิต แก๊สโซฮอล 91 และปรบัมำใชน้ ำ้มนัแก๊สโซฮอล ์E20 เป็นน ำ้มนั
พืน้ฐำนแทน โดยก ำหนดใหโ้รงกลั่นน ำ้มนัเลิกผลิตตัง้แต่วนัที่ 1 มิ.ย. 63 
และยติุกำรจ ำหน่ำยในสถำนีน ำ้มนัใน 1 ก.ย. 63 

▫ เลิกขำยน ำ้มนัแก๊สโซฮอล ์91 “พลงังำน” ย ำ้ลั่นดีเดย ์1 ก.ย.นี ้
(thairath.co.th) 

ประเด็นที ่9 ภัยแล้งและการบริหารน ้าปี 2562 

6 ม.ค.-10 มี.ค. 62 ▫ ความเคล่ือนไหวด้านภัยแล้ง ปี 2562 
▫ (6 ม.ค.-18 ก.พ. 62)376 รายงานการคาดการณข์องกรมชลประทาน 
▫ ช่วงตน้ปี 2562 คำดกำรณว์่ำจะเกิดภยัแลง้ กรมชลประทำนไดว้ำง

แผนกำรจดัสรรน ำ้ในช่วงฤดแูลง้ ปี 61/62 (ระหว่ำง 1 พ.ย. 61-30 เม.ย. 
62) 

▫ กรมชลประทำน คำดว่ำ ปรมิำณน ำ้ตน้ทนุมีเพียงพอต่อทัง้กำรเกษตร 
กำรอปุโภคบรโิภคและกำรรกัษำระบบนิเวศน ์แต่ยงัคงตอ้งขอควำม
รว่มมือประชำชนประหยดัน ำ้ 

▫ มาตรการรับภัยแล้งในปี 62  ขอความร่วมมือลดการท านาปรัง 

 
376  ประชำชำติธุรกิจ “กรมชลเรง่ 3000 โครงกำรปี 62 เตรยีมรบัมือน ำ้แลง้ตน้ปี” January 6 2562 

https://www.prachachat.net/economy/news-274609. 
      คมชดัลกึ “กรมชลฯ มั่นใจน ำ้ในเขื่อนเพียงพอ” January 22 2562 

http://www.komchadluek.net/news/regional/359867. 
     มติชน “กรมชลฯยนัตนุน ำ้พอใชถ้งึตน้ปี 63 มั่นใจแลง้ปีนีไ้ม่ถงึขัน้วิกฤต” February 18 2562 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1369485. 

https://www.posttoday.com/economy/news/616359
https://www.posttoday.com/economy/news/616359
https://www.thairath.co.th/news/business/1795864
https://www.thairath.co.th/news/business/1795864
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และ ฝนหลวง 
▫ (27 ก.พ. 62)377 กรมชลประทำนขอควำมรว่มมือลดกำรท ำนำปรงัในเขต

ลุม่น ำ้ชี (ยโสธร) 
▫ (11 มี.ค. 62)378 ขณะที่ลุม่น ำ้เจำ้พระยำขอควำมร่วมมืองดท ำนำปรงั

ต่อเนื่อง (นำรอบที่ 3) 
▫  (2 มี.ค. 62)379 สทนช. รายงานภาวะน ้าในเขื่อนเข้าขั้นวิกฤติ 
▫ ส ำนกังำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติรำยงำนตวัเลขน ำ้ในเขื่อน พบว่ำ ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เขื่อนอบุลรตัน ์และ เขื่อนสิรนิธร มีปรมิำณน ำ้ไม่ถึง
รอ้ยละ 10 และเขื่อนจฬุำภร มีปรมิำณน ำ้รอ้ยละ 32 ขณะที่เขื่อนกระ
เสียว (สพุรรณบุรี) มีปรมิำณน ำ้รอ้ยละ 9 ซึ่งทกุเขื่อนขำ้งตน้ มีปรมิำณน ำ้
ต ่ำกว่ำเกณฑป์กติ (LRC) และมีปรมิำณน ำ้ไหลลงอ่ำงเท่ำกบั 0 

▫ (2-10 มี.ค. 62) 380อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายงาน
แผนการท าฝนหลวงปี 62 

▫ อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร รำยงำนว่ำปี 62 ไดม้ีกำรจดัตัง้

 
377  เกษตรพนัธุ9์ “กรมชลฯ วอนเกษตรกรลดปลกูขำ้วนำปรงั” February 27 2562 

https://www.kaset1009.com/th/articles/150548-
%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A
5%25E0%25B8%25AF-
%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258
1%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25
A3%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2
5B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E. 

378  แนวหนำ้ “กรมชลฯเขม้รบัมือภยัแลง้ เบรกนำปรงัรอบ3-เกินเป้ำแลว้5แสนไร”่ March 11 2562 
https://www.naewna.com/local/400513. 

379  ประชำชำติธุรกิจ “แลง้ยำวทบุเกษตร-ส่งออก รำกหญำ้อว่มเขื่อนยกัษว์ิกฤต!” March 2 2562 
https://www.prachachat.net/economy/news-296173. 

380  กรุงเทพธุรกิจ “เกษตรฯ เปิดปฏิบตัิกำรฝนหลวงเตรียมสูภ้ยัแลง้ ปี 2562” March 2 2562 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/828460. 
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ศนูยป์ฏิบติักำรฝนหลวงครอบคลมุพืน้ที่ทัง้ 77 จงัหวดั อย่ำงไรก็ตำม 
จำกรำยงำนวนัที่ 10 มี.ค. 62381 พบว่ำในหลำยพืน้ที่มีขอ้จ ำกดัในกำรท ำ
ฝนหลวงเนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย (มีเมฆไม่มำกพอ) 

▫ (12 มี.ค. 62)382 มหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเตือนภาวะแล้ง 62-63 
▫ นำยเสรี ศภุรำทิตย ์ผอ.ศนูยก์ำรเปลี่ยนแปลงภมูิอำกำศและภยัพิบติั 

มหำวิทยำลยัรงัสิต เปิดเผยว่ำขณะนีเ้ขำ้สูภ่ำวะแลง้มำกและอำกำศรอ้น
จดั โดยตัง้แต่ปี 62 จะเขำ้สูภ่ำวะเอลนิโญ่ ฤดฝูนจะลำ่ชำ้ไป 2 สปัดำห ์
แนะน ำใหภ้ำครฐัเรง่วำงแผนและใหข้อ้มลูแก่ประชำชนเพื่อวำงแผนกำร
ผลิต ปี 63 อำจตอ้งเลื่อนฤดนูำปีออกไปจำกปกติลงมือปลกูเดือน พ.ค. 

29 ม.ค. 62383 ▫ “สทนช.” จัดงาน “เหลียวหน้า….แลหลังแนวทางการบริหารจัดการ
น ้าของชาติ 20 ปีภายใต้การแจ้งเกิด พ.ร.บ.ทรัพยากรน ้า พ.ศ.
2561”  

▫ ในระหว่ำงงำนมีกำรพดูถึงมำตรกำรต่ำง ๆ และโครงกำรขนำดใหญ่กว่ำ 
30 โครงกำร 

▫ ประเด็นที่ไดน้บัควำมสนใจ คือ “การจัดเก็บค่าน ้า” โดย สทนช. อยู่
ในช่วงศกึษำกำรเก็บค่ำน ำ้ของชลประทำนและกำรจดัเก็บค่ำน ำ้บำดำล 
เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำยมำกที่สดุ และระบวุ่ำกำรน ำน ำ้ไปใช้
ในขัน้พืน้ฐำนกำรด ำรงชีพจะไม่มีกำรเก็บค่ำน ำ้อย่ำงแน่นอน 

8 พ.ค. 62384 ▫ บัญชีแหล่งน ้า-บัญชีผู้ใช้น ้า ฐานข้อมูลบริหารจัดการน ้าของ

 
381  สยำมรฐั “สนธิก ำลงัสูภ้ยัแลง้!! เปิด 9 หน่วยฝนหลวง เตมิน ำ้เขื่อน” March 10 2562 

https://siamrath.co.th/n/68827. 
382  คมชดัลกึ “เสรี เตือน 62 -63 แลง้หนกั” March 12 2562 http://www.komchadluek.net/news/regional/365259. 
383  ประชำชำติธุรกิจ “สทนช. เปิดเวทีถกกฎหมำยพ.ร.บ.น ำ้ฉบบัใหม่เผยแผนบรหิำรจดัสรร-เก็บค่ำน ำ้2ปี พรอ้มเดินหนำ้

30บิก๊โปรเจ็กต”์ January 29 2562 https://www.prachachat.net/economy/news-283719. 
384  เกษตรพนัธุ๙์ “บญัชีแหล่งน ำ้-บญัชีผูใ้ชน้ ำ้ : ฐำนขอ้มลูบรหิำรจดักำรน ำ้ของประเทศ” May 8 2562 

https://www.kaset1009.com/th/articles/157098-
%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B
5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25
87%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3-
%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B
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ประเทศ 
▫ ดร.สมเกียรติ ประจ ำวงษ ์เลขำธิกำรส ำนกังำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติ 

(สทนช.) กล่ำวว่ำ สทนช.และส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศ และภมูิ
สำรสนเทศหรือจิสดำ้ ร่วมกนัจดัท ำ“บญัชีแหลง่น ำ้”ของประเทศ โดยแยก
ประเภทแหลง่น ำ้ใหม่ยึดตำมขนำดควำมจเุพียงอย่ำงเดียว จำกเดิมที่มี
นิยำมหลำกหลำย 

▫ เครื่องมือบรหิำรน ำ้อีกสว่น คือ สถำนีวดัน ำ้ฝน สถำนีวดัน ำ้ท่ำ และสถำนี
วดัคณุภำพน ำ้ ท่ีมีหลำยหน่วยงำนกระจำยรบัผิดชอบก็ใหจ้ดัท ำเกณฑ์
มำตรฐำนเสียใหม่เช่นกนั เพื่อใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนัง่ำยต่อกำรบรหิำร
ขอ้มลูและใชง้ำนจรงิ โดยสถำนีวดัน ำ้ฝน 94 แห่ง ดแูลโดยกรม
อตุนุิยมวิทยำ สถำนีวดัน ำ้ท่ำ 47 แห่ง เป็นของกรมชลประทำน 44 แห่ง 
กรมทรพัยำกรน ำ้ 1 แห่ง และสถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ำ้เพื่อ
กำรเกษตร 2 แห่ง  สถำนีวดัคณุภำพน ำ้ 91 แห่ง เป็นของกรมควบคมุ
มลพิษ 73 แห่ง กำรประปำนครหลวง 11 แห่ง และกำรประปำสว่น
ภมูิภำค 7 แห่ง 

▫ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ สถำนีหลกัเหลำ่นีย้งัไม่ครอบคลมุพืน้ที่  
หน่วยงำนเก่ียวขอ้งจึงเสนอติดตัง้เพิ่มเติม 88 แห่งโดยเพิ่มสถำนีวดัน ำ้ฝน 
53 แห่ง มีทัง้กรมอตุนุิยมวิทยำ สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ำ้ฯ กฟผ. 
และเพิ่มสถำนีวดัน ำ้ท่ำ 35 แห่ง โดยกรมชลประทำน สถำบนัสำรสนเทศ
ทรพัยำกรน ำ้ฯ กรมทรพัยำกรน ำ้ และ กฟผ. 

19 พ.ย. 62385 ▫ กรมชลประทานออกเตือนน ้าเหลือน้อยในช่วงปลายปี 62 จนถึง 
ก.ค. 63 ซึ่งเป็นช่วงฝนทิง้ช่วง 

▫ 19 พ.ย. 62 กรมชลประทำนแถลงข่ำวว่ำ ปรมิำณฝนรวมบรเิวณ
ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคตะวนัออก และภำคกลำง 
รวมถึงกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล จะมีค่ำต ่ำกว่ำค่ำปกติประมำณ

 

5%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25
8A%25E.  

385 แนวหนำ้ “กรมชลฯห่วงปีนีน้  ำ้นอ้ย ส ำรองฝนทิง้ชว่งถึงเดือนก.ค.63 วอนช่วยประหยดัน ำ้” November 19 2562 
https://www.naewna.com/local/454977. 
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รอ้ยละ 40 
▫ สถำนกำรณน์ ำ้ในอ่ำงเก็บน ำ้ขนำดใหญ่และขนำดกลำงทั่วประเทศ มี

ปรมิำณน ำ้ในอ่ำงฯรวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 65 ของควำมจเุก็บกกัรวม 
สถำนกำรณน์ ำ้ในอ่ำงฯ อยู่ในเกณฑค่์อนขำ้งนอ้ย จึงตอ้งบรหิำรจดักำร
น ำ้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะใชน้ ำ้เพื่อกำรอปุโภค-บรโิภค และรกัษำ
ระบบนิเวศนเ์ป็นหลกั 

▫ ดำ้นแผนจดัสรรน ำ้และเพำะปลกูพืชฤดแูลง้ 2562 ทัง้ประเทศ ซึ่งมีควำม
ตอ้งกำรใชน้ ำ้รวม 17699 ลำ้น ลบ.ม. ดำ้นลุม่น ำ้เจำ้พระยำมีปรมิำณน ำ้
ไม่เพียงพอต่อกำรเพำะปลกูขำ้วนำปรงั จึงมีแผนเพำะปลกูเพียงพืชอื่นๆ 
เช่น ออ้ย ที่ตอ้งใชก้ำรเพำะปลกูแบบต่อเนื่องเท่ำนัน้ รวมจ ำนวน 0.99 
ลำ้นไร ่

ประเด็นที ่10 การจัดการการเผาอ้อย 

14 ม.ค. -7 เม.ย. 62 ▫ ความเคล่ือนไหวด้านมาตรการลดการเผาอ้อย (เพ่ือลดปัญหา
มลพิษ) 

▫ รายงานสาเหตุการเผาอ้อย 
▫ 26 ม.ค. 62386 ฐำนเศรษฐกิจ รำยงำนบทควำม “ท ำไมตอ้งเผำออ้ย? ... 

เรื่องลกึ ๆ ที่คนนอกวงกำรไม่รู!้” ระบวุ่ำสำเหตหุลกั ๆ มำจำกปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำน ซึ่งหำกใชแ้รงงำนเก็บออ้ยสดจะเก็บไดป้ระมำณ 1.5 
ตนัต่อวนั แต่ออ้ยเผำจะเก็บไดม้ำกถึง 4-5 ตนัต่อวนั ท ำใหแ้รงงำนมกั
ปฏิเสธกำรรบังำนกำรเก็บออ้ยสด กำรเก็บออ้ยชำ้เสียงทัง้ค่ำควำมหวำน
และภมูิอำกำศที่อำจท ำใหเ้ก็บออ้ยไม่ไดใ้นบำงวนัรวมถึงกำรขนสง่ในฤดู
ฝนที่ยำกล ำบำก และรถตดัออ้ยมีรำคำแงและอำจจะไม่เหมำะสมในบำง
พืน้ที่ 

▫ ปัจจบุนั 60% เป็นออ้ยที่มำจำกกำรเผำ  
▫ สอน. ไดอ้อกมำตรกำร ถำ้ใครเผำออ้ยจะถกูหกั 30 บำทต่อตนัออ้ย โดย

น ำเงินที่หกัไปสง่เสรมิใหก้บัเกษตรกรที่ตดัออ้ยสด โดยเพิ่มรำคำใหส้งูขึน้ 
▫ รวมถึงผิดกฎหมำย กระทรวงมหำดไทย ระบวุ่ำ เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยเก็บ

 
386  ฐำนเศรษฐกจิ “ท ำไมตอ้งเผำออ้ย? ... เรื่องลกึ ๆ ที่คนนอกวงกำรไม่รู!้” January 26 2562 

http://www.thansettakij.com/content/379992. 
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เก่ียวออ้ยดว้ยวิธีกำรเผำไร่ออ้ยก่อนตดัสง่เขำ้โรงงำนน ำ้ตำล มีควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 220 วรรคแรก ผูใ้ดกระท ำใหเ้กิด
เพลิงไหมแ้ก่วตัถใุด ๆ แมเ้ป็นของตนเอง จนน่ำจะเป็นอนัตรำยแก่บุคคล
อ่ืนหรือทรพัยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 7 ปี และปรบัไม่เกิน 
14000 บำท และมำตรำ 25 วรรค 4 แห่งพระรำชบญัญัติกำรสำธำรณสขุ 
พ.ศ. 2535 กำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นเหตใุหเ้กิดกลิ่น แสง รงัสี ควำมรอ้น 
สิ่งมีพิษ ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่ำ เถำ้ หรือ กรณีอ่ืนใด จนเป็น
เหตใุหเ้สื่อมหรืออำจเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ 

▫ ขณะที่ ธปท.387 ไดอ้อกรำยงำนระบวุ่ำ สำเหตขุองกำรเผำออ้ยมี 3 
ประกำร ประกำรแรก คือ ออ้ยไฟไหมต้ดัง่ำยกว่ำและรำยไดดี้กว่ำ 
ประกำรที่สอง คือ รถตดัออ้ยมีนอ้ยและไม่เหมำะสมกบัพืน้ที่ ประกำร
สดุทำ้ย คือ โรงงำนน ำ้ตำลใหคิ้วออ้ยไฟไหมก้่อนออ้ยสด 

▫ การออกมาตรการและการร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผาอ้อย 
▫ (14 ม.ค.62)388 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเรียกร้องการงดซือ้

อ้อยเผา 
▫ นำยศรีสวุรรณ จรรยำ นำยกสมำคมต่อตำ้นสภำวะโลกรอ้น ออก

แถลงกำรณเ์รื่อง ชีแ้กปั้ญหำ Smog ตอ้งหยุดกำรเผำไรอ่อ้ย ระบตุ่ำงก็รู ้
ปัญหำดงักลำ่ว แต่กลบัไม่ยอมออกมำแกไ้ขปัญหำที่เด็ดขำด โดยเฉพำะ 
กำรไม่รบัซือ้ออ้ยที่เก็บเก่ียวโดยกำรเผำ และเรียกรอ้งให ้รมว.กระทรวง
อตุสำหกรรม ใหห้ยุดตระเวนหำเสียงใหก้บัพรรคกำรเมืองของตน แลว้
กลบัมำท ำหนำ้ที่รฐัมนตรีอย่ำงจรงิจงั 

▫ (18 ม.ค. 2562)389 ปลัดอุตฯ ยันไม่พบโรงงานก่อให้เกิดฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐาน คุมเข้มพืน้ทีเ่ส่ียง 12 จังหวัด 

▫ นำยพส ุโลหำรชนุ ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม กลำ่วถึงกรณี “เพจ
 

387  ภทัรียำ นวลใย “ท ำไมตอ้งเผำออ้ย ?” 2562 
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_27Mar2019.aspx. 

388  ไทยโพส “’ศรีสวุรรณ’จี’้อตุตม’ลดหำเสียงหนัฟันพวกเผำไรอ่อ้ยแกฝุ้่ นพิษ” January 14 2562 
https://www.thaipost.net/main/detail/26487. 

389  ผูจ้ดักำรออนไลน ์“ปลดัอตุฯ ยนัไม่พบโรงงำนก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองเกินค่ำมำตรฐำน คมุเขม้พืน้ท่ีเส่ียง 12 จงัหวดั” 
January 18 2562 https://mgronline.com/business/detail/9620000006227. 
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หมอแล็บแพนดำ้” ลงเผยแพรข่อ้มลูที่คลำดเคลื่อนว่ำภำคอตุสำหกรรม
โรงงำนเป็นแหลง่ก ำเนิดตน้เหตขุองฝุ่ นละออง PM 2.5 กว่ำ 30% 

▫ กระทรวงอตุสำหกรรม ตรวจสอบและเฝำ้ระวงัโรงงำนเพื่อปอ้งกนักำรเกิด
ฝุ่ นและมลพิษทำงอำกำศทั่วประเทศ 7700 โรงงำนสุม่ตรวจวดัมลพิษ
ทำงอำกำศในพืน้ที่เสี่ยง 12 จงัหวดัภำคกลำงและภำคตะวนัออก ไม่มี
รำยงำนโรงงำนอตุสำหกรรมปลอ่ยฝุ่ นละอองเกินค่ำมำตรฐำน 

▫ มีรายงานความเคล่ือนไหวการส่ังก าชับมาตรการห้ามเผาทุก
ประเภทในหลายพืน้ที่ 

▫ (27 ม.ค. 62)390 ผวจ.สระแกว้ ออกค ำสั่งหำ้มเผำทกุประเภท แต่
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยใน ต.วงัใหม่ อ.วงัสมบรูณ ์ก็ยงัคงมีกำรเผำไรอ่อ้ยกนั
อย่ำงต่อเนื่องในหลำยพืน้ที่ และมกัจะท ำกำรเผำในช่วงหวัค ่ำของทุกวนั
ทำงจงัหวดัจึงออกหนงัสือไปยงัเจำ้หนำ้ที่ใหก้ ำชบัมำตรกำรควบคมุและ
บงัคบัใชก้ฎหมำยหำ้มเผำ ตำมหนงัสือด่วนที่สดุของต ำรวจภธูรภำค 2 ที่ 
0017.132/242 ลงวนัที่ 16 ม.ค.62 

▫ (4 ก.พ. 62)391 หลงัเกิดเหตกุำรณเ์ศษละอองจำกเขม่ำกำรเผำออ้ย
กระจำยเต็มพืน้หมู่บำ้นแห่งหนึ่งในจงัหวดัชลบรุี เบือ้งตน้เจำ้หำ้ที่พบว่ำ
น่ำจะเป็นเศษเขม่ำจำกกำรเผำออ้ยในพน้ที่ห่ำงกนัไม่ถึง 1 กม. จึงไดม้ี
กำรเรียกตวัคนท ำไรม่ำสอบถำม  

▫ (8 ก.พ. 62)392 ผวจ. จงัหวดัขอนแก่น เรียกประชมุด่วนหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหำค่ำฝุ่ นละออง PM 2.5 โดยก ำหนด มำตรกำรลด
ฝุ่ นละอองจำกกำรเผำออ้ย คือ ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมำยกำรเผำออ้ยอย่ำง
เครง่ครดั โรงงำนจะตอ้งวำงมำตรกำรเรื่องออ้ยที่จะน ำเขำ้โรงงำน หำกมี
ออ้ยที่เผำถกูน ำเขำ้โรงงำน ใหข้ึน้บญัชีด ำเกษตรกรที่น ำออ้ยแบบเผำมำ

 
390  ผูจ้ดักำรออนไลน ์“เอำจรงิ!! ผวจ.สระแกว้ออกค ำสั่งหำ้มเผำทกุประเภทในพืน้ท่ีแลว้ ก ำชบัทกุโรงพกัใช ้กม.จ ำคกุ ปรบั

จรงิจงั” January 27 2562 https://mgronline.com/local/detail/9620000009288. 
391  โพสตท์เูดย ์“เทศบำลต ำบลนำป่ำสั่งคมุไมใ่หเ้ผำออ้ย หลงัเขม่ำตกใส่บำ้นประชำชน” February 4 2562 

https://www.posttoday.com/social/general/579191. 
392  ไทยรฐั “ขอนแก่น ขึน้บญัชีด  ำ พวกเผำออ้ย ฝุ่ นพิษพุ่ง” February 8 2562 

https://www.thairath.co.th/content/1491016. 
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สง่ ยืดเวลำกำรปิดหีบออ้ยจำกวนัที่ 10 เม.ย.ออกไป 
▫ (7 เม.ย. 62)393 ปลัดกระทรวงอุตฯ เสนอ ครม. ให้ออกมาตรการ

หยุดการเผาอ้อย 
▫ นำยพส ุโลหำรชนุ ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม เสนอ ครม. ก ำหนดเป้ำให้

ออ้ยเผำลดลงเหลือไม่เกินรอ้ยละ 30 20 และ 0-5 ในปี 63/64-65/66 
ตำมล ำดบั โดยใหจ้งัหวดักำญจนบรุี รำชบรุี ชยัภมูิ เลย และอตุรดิตถ ์ตดั
ออ้ยสดรอ้ยละ 100 ในปี 62/63  

▫ โดยเสนอขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซือ้รถตดัออ้ย มลูค่ำวงเงิน 6000 ลำ้นบำท 
ซึ่งขอใหร้ฐับำลสนบัสนุนดอกเบีย้เงินกู ้โดยใหภ้ำครฐัรบัภำระรอ้ยละ 4  
ธ.ก.ส. รบัภำระ รอ้ยละ 2 และ กลุม่เกษตรกรรบัภำระรอ้ยละ 1 

19 เม.ย. 62394 ▫ วังขนายร่วมมือชาวไร่ เพ่ิมค่าใบอ้อย ลดเผาหยุดฝุ่นควัน 
▫ บรษิัทน ำ้ตำลวงัขนำย สมำคมชำวไรอ่อ้ยจงัหวดัมหำสำรคำม และ บ.

สยำมคโูบตำ้ ท ำโครงกำรเพื่อลดกำรเผำออ้ย โดยมีมำตรกำรก ำหนดให้
หกัรำคำออ้ย 30 บำท หำกพบว่ำออ้ยที่น ำสง่เป็นออ้ยเผำ หกัรำคำออ้ย 
20 บำท หำกพบออ้ยที่น ำสง่เจือปนออ้ยเผำ และน ำเงินส่วนดงักลำ่วไป
เพิ่มใหค้นที่น ำสง่ออ้ยตดัสด และหำกใครน ำสง่ออ้ยสดเขำ้โรงงำนจะมี
กำรแจกของรำงวลั 

6 มิ.ย. 62395 ▫ ครม. เหน็ชอบมาตรการลดการเผาอ้อยตามที ่ก.อุตฯ เสนอ 
▫ ครม.มีมติเห็นชอบตำมที่กระทรวงอตุสำหกรรม (อก.) เสนอก่อน ในกำร

แกปั้ญหำออ้ยไฟไหม ้รวม3 มำตรกำรดงันี ้    

 
393  เดลินิวส ์“อตุฯชงครม.เลกิออ้ยไฟไหม3้ ปี” April 7 2562 https://www.dailynews.co.th/economic/702899. 
394  ไทยรฐั “เพิ่มค่ำใบออ้ย ลดเผำหยดุฝุ่ นควนั” April 19 2562 

https://today.line.me/th/pc/article/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%
25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0
%25B9%2583%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E
0%25B8%25A2+%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%2
5E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%
25E0%25B8%259D%25E. 

395  ฐำนเศรษฐกจิ “ครม.ไฟเขยีว แกปั้ญหำออ้ยไฟไหม ้ภำยใน3ปี รบัเขำ้หีบได0้-5% ต่อวนั” June 11 2562 
http://www.thansettakij.com/content/402969. 
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▫ 1. มำตรกำรทำงกฎหมำย โดยจะมีกำรออกระเบียบใหท้นัในฤดกูำรผลิต
ปี 2562/2563 ก ำหนดใหโ้รงงำนน ำ้ตำลจะรบัออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ 30 ต่อวนั  ส ำหรบัในฤดกูำรผลิต ปี 2563 /2564 โรงงำนน ำ้ตำล
จะรบัออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ต่อวนั  และในฤดกูำรผลิตปี 
2564/2565 จะลดปรมิำณออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบเพียงรอ้ยละ 0-5 ต่อวนั  ซึ่ง
จะท ำใหอ้อ้ยไฟไหมห้มดไปภำยในภำยใน 3 ปี     

▫ 2. มำตรกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัในกำรสนบัสนนุเครื่องจกัรกล
กำรเกษตร ซึ่งจะขยำยโครงกำรสง่เสรมิสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตออ้ยอย่ำงครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทัง้จะน ำเสนอมำตรกำร
สนบัสนนุผูป้ระกอบกำรผลิตรถตดัออ้ยไทยดว้ยกำรเพิ่มศกัยภำพกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรและสง่เสรมิกำรแปลง
สินทรพัยเ์ป็นทุน โดยกำรใชร้ถตดัออ้ย และเครื่องจกัรกลกำรเกษตรอ่ืนๆ 
น ำไปจดทะเบียนเครื่องจกัรตำมกฎหมำยกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม 
เพื่อน ำไปเป็นสินทรพัยค์ ำ้ประกนักบัแหลง่เงินกูไ้ดอี้กดว้ย    

▫ 3. มำตรกำรขอควำมรว่มมือดำ้นกำรบริหำรจดักำรเพื่อเป็นตน้แบบกำร
เก็บเก่ียวและกำรขนสง่ออ้ยใหโ้รงงำน  โดยควำมรว่มมือจำกโรงงำน
น ำ้ตำลและชำวไรอ่อ้ยในฤดกูำรผลิต ปี 2562/2563 เพื่อก ำหนดพืน้ที่
ปลอดกำรเผำออ้ย  เป็นจงัหวดัตน้แบบปลอดกำรเผำออ้ย  ตดัออ้ยสด  
รอ้ยละ 100 ในแต่ละภำค รวม 5 จงัหวดัไดแ้ก่  จงัหวดักำญจนบรุี  
จงัหวดัรำชบรุี  จงัหวดัชยัภมูิ  จงัหวดัเลย  และจงัหวดัอตุรดิตถ ์ กำร
จดักำรพืน้ที่ลดกำรเผำออ้ยรอบชมุชนในรศัมี 5 กิโลเมตร และรอบ
โรงงำนน ำ้ตำลในรศัมี 10 กิโลเมตร  และกำรบรูณำกำรควำมรว่มมือกบั
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในกำรก ำหนดคิวรบัออ้ยสดและออ้ยไฟไหม ้    

▫ นอกจำกนี ้ครม.ยงัเห็นชอบขยำยโครงกำรสง่เสรมิสินเชื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตออ้ยอย่ำงครบวงจร  ปี 2562 - 2564  โดยโครงกำร
สง่เสรมิสินเชื่อฯ ใหเ้ป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนกังบประมำณที่
สนบัสนนุสินเชื่อแก่เกษตรกร  กลุม่เกษตรกร  สหกรณก์ำรเกษตร สถำบนั
ชำวไรอ่อ้ย  กลุม่บุคคลและวิสำหกิจชมุชน  วงเงินกูปี้ละ 2000 ลำ้นบำท 
ระยะเวลำ 3 ปี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6000 ลำ้นบำท (งบประมำณปี พ.ศ. 
2562-2564) จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 
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โดยใชจ้ำกวงเงิน 10000 ลำ้นบำท  ของเงินกูย้ืมสินเชื่อเพื่อสง่เสรมิกำร
ปลกูออ้ย (เงินเกี๊ยว) ตำมมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2549 
และเห็นควรให ้ธ.ก.ส. เสนอขอรบักำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  ตำมผลกำรด ำเนินกำรจรงิตำมขัน้ตอนต่อไป   ภำยในกรอบ
วงเงินงบประมำณชดเชยดอกเบีย้ประมำณ 599.43 ลำ้นบำท   

▫ โดยใหโ้รงงำนน ำ้ตำลเป็นผูค้  ำ้ประกนัและใหร้ฐับำลช่วยรบัภำระชดเชย
ดอกเบีย้สว่นเกิน  ดงันี ้  

▫ 1. ก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืนเงินกูเ้สรจ็สิน้ตำมโครงกำรเช่นเดียวกบั
โครงกำรเดิมโดยแยกตำมวตัถปุระสงคก์ำรกูเ้งิน หำกเป็นเงินกูเ้พื่อพฒันำ
แหลง่น ำ้และกำรบรหิำรจดักำรน ำ้ในไรอ่อ้ยและปรบัพืน้ที่ปลกูออ้ย 
ก ำหนดช ำระคืนเงินกูเ้สรจ็สิน้ไม่เกิน 4 ปี และหำกเป็นเงินกูเ้พื่อซือ้
เครื่องจกัรกลกำรเกษตรก ำหนดช ำระคืนเงินกูเ้สรจ็สิน้ไม่เกิน 6 ปี   

▫ 2. ส  ำหรบัอตัรำดอกเบีย้ เห็นควรยึดตำมหลกักำรของโครงกำรเดิมที่
คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติอนมุติัไวเ้มื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2559 เนื่องจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยรฐับำลในกำรใหค้วำมช่วยเหลือเกษตรกรที่
ผ่ำนมำในลกัษณะที่คลำ้ยคลงึกนัไดช้ดเชยดอกเบีย้ในอตัรำไม่เกินรอ้ย
ละ 3 ต่อปี  ประกอบกบัเป็นอตัรำดอกเบีย้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ ธ.ก.ส. 
แลว้ คือ  
- เกษตรกรรำยบุคคล  คิดดอกเบีย้ในอตัรำ MRR  (เท่ำกบัรอ้ยละ 7 ต่อปี
ในขณะนัน้) โดยเรียกเก็บจำกผูกู้ใ้นอตัรำ MRR  - 5  (เท่ำกบัรอ้ยละ 2 
ต่อปีในขณะนัน้) รฐับำลชดเชยดอกเบีย้ให ้ธ.ก.ส. แทนผูกู้ใ้นอตัรำรอ้ย
ละ 3 ต่อปี  และ  ธ.ก.ส. รบัภำระในอตัรำรอ้ยละ 2 ต่อปี     
- กลุม่เกษตรกร  สหกรณก์ำรเกษตร  สถำบนัชำวไรอ่อ้ย  กลุม่บุคคลและ
วิสำหกิจชมุชน คิดดอกเบีย้ในอตัรำ MLR (รอ้ยละ 5 ต่อปีในขณะนัน้) 
โดยเรียกเก็บจำกผูกู้ใ้นอตัรำ MLR - 3 (รอ้ยละ 2 ต่อปีในขณะนัน้) 
รฐับำลชดเชยดอกเบีย้ให ้ธ.ก.ส. แทนผูกู้ใ้นอตัรำรอ้ยละ 2 ต่อปี และ ธ.
ก.ส. รบัภำระในอตัรำรอ้ยละ 1 ต่อปี    

▫ กรณีกำรกูเ้งินเพื่อจดัซือ้เครื่องจกัรกลกำรเกษตร  ประเภทรถแทรกเตอร์
หรือรถบรรทุกคิดดอกเบีย้ในอตัรำ MLR - 1 (รอ้ยละ 4 ต่อปีในขณะนัน้) 
จำกประเภทผูกู้ ้ (เกษตรกรรำยบุคคล กลุม่เกษตรกร  สหกรณก์ำรเกษตร  
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สถำบนัชำวไรอ่อ้ย  กลุม่บุคคล และวิสำหกิจชมุชน) รฐับำลไม่ตอ้งชดเชย
ดอกเบีย้ในส่วนนี ้ และ ธ.ก.ส. รบัภำระในอตัรำรอ้ยละ 1 ต่อปี   

10 ก.ค. 62396 ▫ โรงงานน ้าตาล รายงานภาวะอ้อยเผา และเสนอให้โรงงานมีสิทธิ
เข้าถึงเงนิกู้ด้วย 

▫ นำยสิรวิทุธิ์ เสียมภกัดี รองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษัิท ไทยชู
กำร ์มิลเลอร ์(TSMC) เปิดเผยว่ำ ตำมที่ สอน. เสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อ
รบัทรำบมำตรกำรแกไ้ขปัญหำออ้ยไฟไหมอ้ย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนด
เปำ้หมำยใหโ้รงงำนน ำ้ตำลรบัออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ต่อ
วนั ส ำหรบัปี 2563/64 รบัออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ต่อวนั 
และปี 2564/65 จะลดปรมิำณออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบที่รอ้ยละ 0-5 ต่อวนั นัน้ 

▫ ในรอบฤดกูำรผลิตปี 2561/62 มีปรมิำณออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบลดลงเหลือ 
80.03 ลำ้นตนัออ้ย หรือ 61.11% ของปรมิำณออ้ยเขำ้หีบทัง้หมด 
130.97 ลำ้นตนั เทียบกบัฤดกูำรผลิตปีก่อนที่มีสดัสว่นออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบ 
89.43 ลำ้นตนัออ้ย หรือ 66.28% ของปรมิำณออ้ยเขำ้หีบ 134.93 ลำ้น
ตนัออ้ย แต่โดยภำพรวมแลว้ยงัมีสดัสว่นอยู่ในระดบัที่สงูกว่ำ 50% ของ
ปรมิำณออ้ยเขำ้หีบทัง้หมด 

▫ นอกเหนือมำตรกำรสนบัสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ต ่ำแก่ชำวไรซ่ือ้เครื่องมือ
เครื่องจกัรตดัออ้ยโดยโรงงำนค ำ้ประกนัแลว้ ควรเปิดใหโ้รงงำนเขำ้ถึง
สินเชื่อดงักล่ำวเพื่อจดัซือ้รถตดัออ้ยใหบ้รกิำรแก่ชำวไร่ดว้ย ก็จะเป็นอีก
แนวทำงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปรมิำณรถตดัออ้ยและลดปัญหำออ้ยไฟไหม ้ก็จะ
ช่วยแกไ้ขปัญหำกำรเผำออ้ยใหบ้รรลไุดต้ำมเป้ำหมำย 

17 ส.ค. 63 ▫ ก าหนดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหบีไม่เกิน 40% 
▫ โรงงำนน ำ้ตำล และชำวไรอ่อ้ยเห็นพอ้งรว่มกนั เสนอแนวทำงแกปั้ญหำ

ออ้ยไฟไหม ้ของฤดหูีบ 63/64 โดยเสนอเก็บเขำ้หีบที่ไม่เกิน 40% จำก
ปรมิำณออ้ยเขำ้หีบของแต่ละโรงงำน ทัง้ยงัเห็นชอบตำมแนวทำงที่
ภำครฐัคำดหวงัที่ลดปรมิำณออ้ยไฟไหมล้งเหลือไม่เกิน 20% แต่
เนื่องจำกตน้ทนุในกำรตดัออ้ยสดยงัคงสงู กว่ำกำรเผำออ้ย ท ำใหท้กุฝ่ำย

 
396  โพสทเูดย ์“โรงงำนน ำ้ตำล พรอ้มหนนุนโยบำยรฐัรว่มมือชำวไรต่ดัออ้ยสด” July 10 2562 

https://www.posttoday.com/economy/news/594460. 
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ตอ้งค่อยๆปรบัตวัตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 

▫ นอกจำกนี ้ไดเ้สนอปรบัเปลี่ยนกำรหกัเงินออ้ยไฟไหมใ้นปัจจบุนัที่ใหห้กั
ตนัออ้ยละ 30 บำท น ำไปเก็บรกัษำที่กองทนุออ้ยและน ำ้ตำลทรำย เมื่อ
ปิดหีบใหน้ ำเงินมำเฉลี่ยใหช้ำวไรท่ี่สง่มอบเฉพำะออ้ยสดเท่ำนัน้ เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนชำวไรท่ี่สง่มอบผลผลิตที่มีคณุภำพใหโ้รงงำน ซึ่งต่ำงจำกรูป
แบบเดิมที่น ำมำแบ่งใหก้บัออ้ยสดเพียง 70% และออ้ยไฟไหม ้30% ท ำ
ใหช้ำวไรย่งัเผำออ้ยอยู่ 

▫ ก ำหนดปรมิำณออ้ยไฟไหมเ้ขำ้หีบไม่เกิน 40% (thansettakij.com) 
12 ต.ค. 63 ▫ สอน.เข้มอ้อยไฟไหม้ปีนี้ห้ามเกิน 20% ชาวไรลุ้นขั้นต้นแตะ 800-

900 บ.ตัน 
▫ สอน.เตรียมด ำเนินมำตรกำรก ำหนดสดัสว่นกำรหีบออ้ยฤดกูำรผลิตใหม่ 

ปี 2563/64 ใหโ้รงงำนรบัออ้ยสด 80% และออ้ยไฟไหมเ้พียง 20% เพื่อ
ลดปัญหำกำรเผำไหมท้ี่เป็นสำเหตสุ  ำคญัของฝุ่ น PM 2.5 

▫ ในสว่นรำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดกูำรผลิตปี 63/64 มีแนวโนม้จะสงูกว่ำรำคำ
ขัน้ตน้ของฤดกูำรผลิตปี 62-63 แต่ยงัไม่สำมำรถระบรุำคำที่ชดัเจนได ้
เนื่องจำกปัจจุบนัตลำดออ้ยยงัคงมีรำคำที่ผนัผวนสงูจำกหลำยปัจจยั ทัง้
สภำพอำกำศ และตลำดโลก เป็นตน้ 

▫ สอน.เขม้ออ้ยไฟไหมปี้นีห้ำ้มเกิน 20% ชำวไรลุ่น้ขัน้ตน้แตะ 800-900 บ./
ตนั (matichon.co.th) 

8 ม.ค. 64 ▫ เตือนชาวไร่อ้อย! หยุดลักไก่ตัดอ้อยมีกากใบเข้าหบี โรงงาน
น ้าตาลอาจไม่รับ 

▫ โรงงำนน ำ้ตำล วอนชำวไรใ่หค้วำมรว่มมือตดัออ้ยสดสะอำดสง่เขำ้หีบ 
พบบำงรำยตดัออ้ยติดกำกใบสง่เขำ้หีบหวงัเพิ่มน ำ้หนกั ย ำ้หำกพบขะ
พิจำรณำไม่รบัผลิตผลเขำ้หีบ  

▫ เนื่องจำกกำกใบถือเป็นสิ่งปนเป้ือน ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อปรมิำณ
ผลผลิตน ำ้ตำลโดยรวม และจะสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรผลิต
ของโรงงำน สง่ผลใหร้ำยไดข้องระบบลดลง ผลสดุทำ้ยคือจะกระทบต่อ
รำยไดข้องเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยเช่นกนั 

▫ เตือนชำวไรอ่อ้ย! หยดุลกัไก่ตดัออ้ยมีกำกใบเขำ้หีบ โรงงำนน ำ้ตำลอำจ
ไม่รบั (prachachat.net) 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/445887
https://www.matichon.co.th/economy/news_2390223
https://www.matichon.co.th/economy/news_2390223
https://www.prachachat.net/economy/news-590186
https://www.prachachat.net/economy/news-590186
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9 ม.ค. 64 ▫ โรงงานน ้าตาลแฉชาวไร่ ‘หมกเม็ด’ ตัดอ้อยมีกากใบเข้าหบี 
▫ รองประธำนคณะกรรมกำร บรษิัท ไทยชกูำรม์ิลเลอร ์จ ำกดั เผยว่ำ 

ขณะนีโ้รงงำนน ำ้ตำลหลำยแห่งก ำลงัประสบปัญหำออ้ยมีกำกเขำ้หีบ 
ดงันัน้โรงงำนจึงขอควำมรว่มมือชำวไรเ่ลิกตดัออ้ยติดกำกใบเขำ้สู่
กระบวนกำรหีบ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลเสียรำ้ยแรงในลกัษณะเดียวกบักำรหีบ
ออ้ยไฟไหม ้และจะสง่ผลกระทบเป็นลกูโซ่ในภำพรวม ซึ่งเกษตรกรชำวไร่
ออ้ยจะไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

▫ โดยโรงงำนน ำ้ตำลไดท้ ำหนงัสือชีแ้จงถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย (สอน.) แลว้ และหำกยงัไม่ไดร้บัควำมร่วมมือจำก
เกษตรกร อำจจ ำเป็นตอ้งหยุดรบัออ้ยดงักล่ำวเขำ้สูห่ีบ เพื่อรกัษำ
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ชำวไรท่ี่จดัสง่ออ้ยสดที่มีคณุภำพใหแ้ก่โรงงำน 

▫ โลกธุรกิจ - โรงงำนน ำ้ตำลแฉชำวไร่‘หมกเม็ด’ตดัออ้ยมีกำกใบเขำ้หีบ 
(naewna.com) 

ประเด็นที ่11 ภัยแล้งและการบริหารน ้าปี 2563 

17 ต.ค. 62397 ▫ ประเด็นด้านการจัดเก็บค่าน ้า 
▫ ตน้ปี 61 รฐัประกำศใช ้พ.ร.บ.ทรพัยำกรน ำ้ พ.ศ. 2561 โดยมี “หมวด 4 

กำรจดัสรรน ำ้และกำรใชน้ ำ้” ซึ่งมีก ำหนดจะบงัคบัใชใ้นในปี 2564 
▫ ภำยใตบ้ทบญัญัตินีจ้ะจดัล ำดบัควำมส ำคญักำรจดัสรรน ำ้ กำรแบ่ง

ประเภทกำรใชท้รพัยำกรน ำ้สำธำรณะ และกำรออกใบอนญุำตกำรใชน้ ำ้ 
และกำรจดัเก็บค่ำน ำ้สำธำรณะ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

▫ ประเภทที่ 1 กำรใชท้รพัยำกรน ำ้เพื่อกำรด ำรงชีพ กำรอปุโภคบริโภคใน
ครวัเรือน กำรเกษตรหรือกำรเลีย้งสตัวเ์พื่อกำรยงัชีพ กำรอตุสำหกรรมใน
ครวัเรือน กำรรกัษำระบบนิเวศ จำรีตประเพณี กำรบรรเทำสำธำรณภยั 
กำรคมนำคม และกำรใชน้ ำ้ปรมิำณนอ้ย 

▫ ประเภทที่ 2 กำรใชท้รพัยำกรน ำ้สำธำรณะเพื่อกำรอตุสำหกรรม 
อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำ กำรประปำและ
กิจกำรอ่ืน 

 
397 ประชำชำติธุรกจิ “สทนช.ขีดไกดไ์ลน ์‘ค่ำน ำ้’ ยึดโครงสรำ้งตน้ทนุ-มุ่งใชคุ้ม้ค่ำ” October 17 2562 

https://www.prachachat.net/economy/news-381532. 

https://www.naewna.com/business/544054
https://www.naewna.com/business/544054
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▫ ประเภทที่ 3 กำรใชท้รพัยำกรน ำ้สำธำรณะเพื่อกิจกำรขนำดใหญ่ที่ใชน้ ำ้
ปรมิำณมำก 

▫ คณะกรรมกำรนโยบำยน ำ้แห่งชำติ (กนช.) และคณะกรรมกำรลุม่น ำ้ จะ
เป็นผูก้  ำหนดหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำน ำ้และผูร้บัผิดชอบ ซึ่งทำง
ส ำนกังำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติ (สทนช.) มอบใหจ้ฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยัเป็นผูศ้กึษำหลกัเกณฑภ์ำยใตบ้ทบญัญัติดงักลำ่ว โดย
มุ่งเนน้ศกึษำเรื่องวิธีกำร กำรขออนญุำตท ำอย่ำงไร กำรจดัสรรน ำ้ท ำ
อย่ำงไร แต่ไม่ไดค้  ำนวณ “อตัรำค่ำน ำ้” 

2 ม.ค. 63398 ▫ กรมชลประทานประกาศภาวะวิกฤติ และส่ังห้ามการท านาปรัง 
▫ กรมชลประทำนขอควำมร่วมมือจำกฝ่ำยปกครองและทำงทอ้งถิ่นให้

ควบคมุกำรสบูน ำ้จำกแม่น ำ้ปิง วงั ยม และน่ำน โดยขอใหง้ดกำรสบูไป
ใชเ้พื่อกำรเกษตร อีกทัง้ขอใหเ้กษตรกรงดท ำนำปรงัเนื่องจำกขณะนีพ้ืน้ที่
นำปรงัใน 22 จงัหวดัลุม่เจำ้พระยำถึง 1.54 ลำ้นไร่ (ขอ้มลู ณ วนัที่ 25 
ธันวำคม 2562) จำกที่กระทรวงเกษตรฯ แจง้เตือนลว่งหนำ้แลว้ว่ำ ไม่มี
แผนสง่เสรมิกำรปลกูขำ้วนำปรงัเนื่องจำกกรมชลประทำนไม่มีน ำ้
เพียงพอสนบัสนนุ โดยก่อนหนำ้นีพ้ืน้ที่ปลกูขำ้วเพิ่มประมำณ 2 แสนไร่
ต่อสปัดำห ์

12 มี.ค. 63 ▫ เกษตรฯ ส่ังเข้ม 8 มาตรการรับภัยแล้ง 
▫ รมว.เกษตรฯ ก ำชบักรมสง่เสรมิกำรเกษตร รบัมือภยัแลง้คมุเขม้

โดยเฉพำะช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. 63 เนื่องจำกปัจจบุนัแหลง่กกัเก็บน ำ้มี
ปรมิำณอยู่ที่ 22% จำกควำมจทุัง้หมด ประกอบกบักรมอตุนิยมวิทยำ 
คำดกำรณป์รมิำณฝนที่จะขำดช่วง และลดลง ซึ่งจะสง่ผลท ำใหห้ลำย
จงัหวดัมีควำมเสี่ยงที่จะไดร้บัควำมเสียหำยจำกภยัแลง้ในปี 63 

▫ กรมสง่เสรมิกำรเกษตรไดอ้อก 8 มำตรกำร ส ำหรบัรบัมือภยัแลง้ เช่น 
สง่เสรมิกำรปลกูพืชใชน้ ำ้นอ้ย กำรปลกูพืชหลำกหลำยฤดนูำปรงั กำรจดั
กิจกรรมงำนวนัสำธิต-ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรใหบ้ริกำรคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ฯ นอกจำกนีย้งัไดจ้ดัตัง้ศนูยติ์ดตำม และแกปั้ญหำภยัแลง้ใน
ระดบักรม เขต และจงัหวดั เป็นตน้ 

 
398 ฐำนเศรษฐกิจ “เตือนน ำ้ในเขื่อนวิกฤติ.” 
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▫ เกษตรฯ สั่งเขม้ 8 มำตรกำรรบัภยัแลง้ - ส  ำนกัข่ำวไทย อสมท 
(mcot.net) 

30 มี.ค. 63 ▫ นับถอยหลัง 3 เดือนลุ้นไทยรอดวิกฤติแล้ง 
▫ ในวนัที่ 2 เม.ย. 63 เลขำธิกำรส ำนกังำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติ (สทนช.) 

ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประชมุคณะท ำงำนภำยใตก้องอ ำนวยกำรน ำ้แห่งชำติ 
(กอนช.) เพื่อติดตำมประเมินสภำพอำกำศและกำรคำดกำรณ ์ 
สถำนกำรณน์ ำ้ แหลง่น ำ้ธรรมชำติ ผลกำรเพำะปลกูพืช พืน้ที่ประสบ
ปัญหำภยัแลง้ และกำรใหค้วำมช่วยเหลือ ใหพ้รอ้มผ่ำนช่วงแลง้ในเดือน 
มิ.ย. 63 นี ้

▫ นอกจำกนีย้งัเตรียมเฝำ้ระวงั และใหม้ีกำรติดตำมเรง่รดัควำมกำ้วหนำ้
โครงกำรปฏิบติักำรแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนน ำ้ ปี 62/63 ใหเ้สรจ็ตำม
แผน 

▫ นบัถอยหลงั 3 เดือนลุน้ไทยรอดวิกฤติแลง้ (thansettakij.com) 
29 เม.ย. 63 ▫ สิน้สุดฤดูแล้ง 30 เม.ย.63 กรมชลฯเตือนรับมือ “ลานีญา” 

▫ รองอธิบดีกรมชลประทำน แจง 30 เม.ย. 63 สิน้สดุแผนจดักำรน ำ้ในฤดู
แลง้ ซงึเป็นผลจำกกำรคำดกำรณว์่ำกรมอตนุิยมวิทยำ จะออกประกำศ
เก่ียวกบัฤดฝูนที่จะมำถึงในช่วงปลำยเดือน พ.ค. 63 นี ้และยงัอำจพบเจอ
ปรำกฏกำรณ ์“ลำนีญำ” ตำมมำ ซึ่งจะสง่ผลใหใ้นบำงพืน้ที่ที่ฝนตกหนกั
อำจถึงขัน้น ำ้ท่วมได ้

▫ แมใ้นบำงพืน้ที่จะเสี่ยงประสบภยัน ำ้ท่วม แต่โดยรวมในหลำยพืน้ที่ยงัคง
มีแนวโนม้ที่จะขำดแคลนน ำ้อยู่ ในส่วนส ำหรบัมำตรกำรรบัมือภยัแลง้
ทำงหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเตรียมแผนปฏิบติัไวด้งันี ้เช่น ขอควำมรว่มมือ
ในกำรใชน้ ำ้ตำมแผนที่ก ำหนด สบูน ำ้ไดใ้นเวลำที่จ  ำกดั งดสบู และใชน้ ำ้
ใหช้่วงวนัเสำร-์อำทิตย ์เป็นตน้ 

▫ สิน้สดุฤดแูลง้ 30 เม.ย.63 กรมชลฯเตือนรบัมือ "ลำนีญำ" 
(prachachat.net) 

16 ธ.ค. 63 ▫ เปิดจดทะเบียนองคก์รผู้ใช้น ้าต้นปี 64 
▫ เลขำธิกำรส ำนกังำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติ (สทนช.) เผยว่ำ ปัจจุบนัรำ่ง

กฎกระทรวงองคก์รผูใ้ชน้ ำ้ อยู่ในกระบวนกำรตรวจพิจำรณำ และคำดว่ำ
จะประกำศไดใ้นช่วงเดือน ม.ค. 64 หลงัจำกนัน้จะเริ่มประกำศรบัองคก์ร

https://tna.mcot.net/tna-398132
https://tna.mcot.net/tna-398132
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/427246
https://www.prachachat.net/economy/news-457245
https://www.prachachat.net/economy/news-457245
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ผูใ้ชน้ ำ้ตน้ปี 64 ต่อไป 
▫ เปิดจดทะเบียนองคก์รผูใ้ชน้ ำ้ตน้ปี 64 (thansettakij.com) 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที ่12 สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

25 พ.ย. 2562399 ▫ สรุป Timeline การแบน 3 สารเคมี 
▫ ส.ค. 59 กำรแบนสำรเคมีในไทยเริ่มจำกกระแสต่ืนตวัดำ้นสำรเคมีในผกั

และผลไม ้ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเผยแพรผ่ลกำรศึกษำของ เครือข่ำยเตือน
ภยัสำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช (Thai Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ที่
ไดน้ ำผกัและผลไมท้ี่วำงขำยในไทยมำตรวจและพบว่ำมีสำรเคมีตกคำ้ง
เป็นจ ำนวนมำก 

▫ ปี 60 กระทรวงสำธำรณะสขุ ไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรขบัเคลื่อน
ปัญหำกำรใชส้ำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชที่มีควำมเสี่ยงสงู ซึ่งมี 5 
กระทรวงหลกัเขำ้รว่ม “มีมติใหย้กเลิก” กำรใช ้“พำรำควอตและคลอรไ์พริ
ฟอส” และเตรียมก ำหนดกำรใช ้“ไกลโฟเซต” แต่มติดงักล่ำวถกูเลื่อน
ออกไป และมีกำรแต่งตัง้ “คณะอนกุรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำร
ควบคมุวตัถุอนัตรำย พำรำควอต คลอรไ์พรฟิอส และไกลโฟเซต” เขำ้มำ
พิจำรณำ 

▫ ภำยหลงัจำกนัน้ มีควำมขดัแยง้เรื่องกำรแบน 3 สำรเรื่อยมำตำม
ภำพประกอบต่อไปนี ้ 

 
399 กรุงเทพธุรกจิ “ไทมไ์ลนแ์บน 3 สำร ผลประโยชนช์ำติหรือแค่กำรเมือง” November 25 2562 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855828;  
อนชุิต ไกรวิจติร “ยอ้นดไูทมไ์ลนส์ ำคญั ศกึแบน 3 สำรเคมกีำรเกษตร” The Standard November 28 2562 

https://thestandard.co/farm-chemicals-ban-timeline/. 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/460498
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▫  
▫ สรุปแลว้ สำรพำรำควอตและคลอรไิพรฟิอส ถกูเลื่อนกำรแบนออกไป

จนถึง 1/6/63 ขณะที่ไกลโฟเซตไม่ถกูแบน แต่ถกูจ ำกดักำรใชง้ำน 
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25 พ.ย. 2562400 ▫ การศึกษาของกรมวิชาการเกษตร พบว่าการใช้แรงงานและสาร
ทดแทนท าให้ต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึน้ 

▫ จำกกำรศกึษำของกรมวิชำกำรเกษตร พบว่ำ กำรยกเลิกพำรำควอตและ
หนัมำพงึพำกำรใชแ้รงงำนหรือสำรทดแทน (กลโูฟสิเนต) จะท ำให้
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยมีตน้ทุนเพิ่มสงูขึน้ 2400 บำท/ไร ่หำกใชแ้รงงำน
ก ำจดัศตัรูพืช หรือ หำกใชก้ลโูฟสิเนต จะตอ้งจ่ำยค่ำสำรเคมีใหม่ 445-
890 บำท/ไร ่(ขณะที่พำรำควอตมีตน้ทนุแค่ 62.5-125 บำทต่อไร)่ 

▫  
18 ต.ค. 62401 ▫ กลุ่มผู้ผลิตอ้อยและน ้าตาลออกมาค้านเร่ืองการแบน 3 สารอย่าง

ต่อเน่ือง 
▫ 18 ต.ค. 62 9 สมำคมใหญ่ชำวไรอ่อ้ยคดัคำ้นกำรแบน 3 สำร โดย ดร. 

กิตติ ชณุหวงศ ์นำยกสมำคมนกัวิชำกำรออ้ยและน ำ้ตำลแห่งประเทศไทย 
มีกำรแจงว่ำจะก่อใหเ้กิดมลูค่ำควำมเสียหำยรวมกว่ำ 570000 ลำ้นบำท 

26 พ.ค. 63 ▫ ตั้งโต๊ะรับคืน “พาราควอต-คลอรไ์พริฟอส” ภายใน 29 ส.ค. 
▫ อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรื่องบญัชี

รำยชื่อวตัถุอนัตรำย (ฉบบัที่6) โดยท ำกำรสั่งรำ้นคำ้ใหเ้ปิดรบั “พำ
รำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” จำกเกษตรกร ซึ่งก ำหนดใหเ้ปิดรบัแลว้เสรจ็
ภำยใน 29 ส.ค. 63 นี ้โดยมีรำยละเอียด เช่น ผูม้ีวตัถอุนัตรำยชนิดที่4 ใน
ครอบครอง ตอ้งสง่มอบคืนแก่ผูข้ำยท่ีซือ้มำภำยใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ 

 
400 กรุงเทพธุรกจิ “ไทมไ์ลนแ์บน 3 สำร ผลประโยชนช์ำติหรือแค่กำรเมือง.” 
401 ผูจ้ดักำรออนไลน ์“ลม้ภำคเกษตร 5.7 แสนลำ้น? หำกลม้พำรำควอต” October 18 2562 

https://mgronline.com/business/detail/9620000100559?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage
_number3%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D. 
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1 มิ.ย.63 (ไม่เกินวนัที่ 29 ส.ค.63) ผูท้ี่มีไวใ้นครอบครอง ตอ้งมีหนำ้ที่เก็บ
รกัษำ และจ่ำยค่ำเงินท ำลำยหรือจดักำรตำมควร โดยกรมวิชำกำรเกษตร
จะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ เป็นตน้ 

▫ ตัง้โต๊ะรบัคืน “พำรำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” ภำยใน 29 ส.ค. 
(thansettakij.com) 

1 มิ.ย. 63 ▫ “สุริยะ”เผยได้แล้วสารทดแทน “พาราควอต”-“คลอรไ์พริฟอส” 
▫ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม ชีแ้จงหลงัหำรือรว่มกบัรฐัมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เก่ียวกบัขอ้สรุปของสำรทดแทน 
“พำรำควอต”-“คลอรไ์พรฟิอส” โดย กรมวิชำกำรเกษตร ไดเ้สนอชื่อ
มำแลว้หลำยตวั ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนสรุปสำรทดแทน และจะมีกำรประกำศ
ต่อไปในภำยหลงั 

▫ “สรุยิะ”เผยไดแ้ลว้สำรทดแทน “พำรำควอต”-“คลอรไ์พรฟิอส” 
(thansettakij.com) 

6 ส.ค. 63 ▫ ศาลรับฟ้องแบน “พาราควอต-คลอรไ์พริฟอส” 
▫ เครือข่ำยอำสำคนรกัแม่กลอง เผย ศำลรบัฟ้อง และรอพิจำรณำคุม้ครอง

ชั่วครำว ระงบักำรแบน “พำรำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” อนัเนื่องจำกมี
เกษตรกรไดร้บัผลกระทบจำกกำรออกประกำศของกระทรวงอตุสำหกรรม 

▫ คำดกำรณว์่ำจะไดข้อ้สรุปในอีก 2 สปัดำหต่์อจำกนี ้
▫ ศำลรบัฟ้องแบน “พำรำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” (thansettakij.com) 

22 ส.ค. 63 ▫ ไฟเขียวร่างกฎหมายสารพิษตกค้าง  “พาราควอต-คลอรไ์พริฟอส” 
▫ คณะกรรมกำรอำหำรเห็นชอบรำ่งกฎหมำยสำรพิษตกคำ้ง หลงัแบน 2 

สำรพิษ "พำรำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” โดยเห็นชอบใหใ้ชค่้ำต ่ำสดุที่
หอ้งปฏิบติักำรสำมำรถตรวจสอบได"้ หรือ "LOD" (Limit of  Detection : 
ค่ำควำมเขม้ขน้ที่ต  ่ำที่สดุของสำรพิษตกคำ้ง) ซึ่งไดค้  ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัของผูบ้รโิภค และควำมเท่ำเทียมของผูผ้ลิต 

▫ โดยรำยละเอียดของ กฎหมำยสำรพิษตกคำ้ง ซึ่งจะกลำยเป็นมำตรฐำน
ใหม่มีแบ่งเป็นกลุม่ครำ่วๆได ้3 กลุม่ คือ 

▫    1. กลุม่ “ผกัผลไมส้ด” ก ำหนดค่ำ LOD ที่ 0.005 mg./kg. 
▫    2. กลุม่ “เนือ้สตัว ์นม ไข่” ก ำหนดค่ำ LOD ที่ 0.005 mg./kg. 
▫    3. กลุม่ “ธัญพืชและถั่วเมล็ดแหง้” ก ำหนดค่ำ LOD ที่ 0.01 mg./kg. 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/435983
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/435983
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/436765
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/436765
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/444583
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▫ ไฟเขียวรำ่งกฎหมำยสำรพิษตกคำ้ง  “พำรำควอต-คลอรไ์พรฟิอส” 
(thansettakij.com) 

10 ก.ย. 63 ▫ สมาคมชาวไร่อ้อย 37 สถาบัน ย่ืนหนังสือ 'รมว.เกษตรฯ' ทบทวน
แบนสาร 'พาราควอต' 

▫ ตวัแทน 4 องคก์ร ไดแ้ก่ สหสมำคมชำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย ชมรม
สถำบนัชำวไรอ่อ้ยภำคอีสำน สหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย และ
สมำพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศไทย เขำ้พบรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เพื่อยื่นหนงัสือและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจำก
กำรยกเลิกกำรใชส้ำรเคมี "พำรำควอต" รวมทัง้น ำเสนอขอ้มลูทำงวิชำกำร
เพิ่มเติม 

▫ ในสว่นรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดร้บัฟังปัญหำและ
เรง่ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำในสว่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจะด ำเนินกำรน ำสง่ขอ้
หำรือ ขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนขอ้มลูทำงวิชำกำรที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัจำกกลุม่
เกษตรกรผูป้ลกูออ้ย สง่ต่อไปยงัคณะกรรมกำรวตัถุอนัตรำยต่อไป 

▫ สมำคมชำวไรอ่อ้ย 37 สถำบนั ย่ืนหนงัสือ 'รมว.เกษตรฯ' ทบทวนแบน
สำร 'พำรำควอต' (bangkokbiznews.com) 

11 ม.ค. 64 ▫ แบน “พาราควอต” มุดใต้ดิน ของเถ่ือนเกล่ือน-ไร้สารทดแทน 
▫ เลขำธิกำรสมำพนัธเ์กษตรปลอดภยั เผย หลงักำรแบนสำรเคมีผ่ำน

มำแลว้ 2 เดือน แต่เกษตรกรยงัไม่ไดร้บัแนวทำงกำรจดักำรปัญหำที่
ชดัเจน ท ำใหป้ระสบปัญหำ และเสียหำยหนกั เช่น เกษตรกรผูป้ลกู ออ้ย 
ปำลม์น ำ้มนั มนัส ำปะหลงั ยำงพำรำ เป็นตน้ 

▫ ถึงแมจ้ะมีกำรน ำเสนอสำรเคมีชนิดอ่ืนๆ เช่น กลโูฟซิเนต หรือไกลโฟเสต
เพื่อทดแทน แต่ในทำงปฏิบติักลบัไม่ใหผ้ลลพัธท์ี่ดีนกั และไม่สำมำรถ
ทดแทนกำรใช ้“พำรำควอต” ได ้100% 

▫ ดว้ยเหตนุี ้จึงสง่ผลใหเ้กษตรกรเลือกที่จะลกัลอบซือ้ “พำรำควอต” ใช้
ตำมเดิม ซึ่งจำกกำรที่ถกูภำครฐัแบน แต่ยงัมีควำมตอ้งกำรใชท้ี่สงู สง่ผล
ใหต้วัสินคำ้มีรำคำที่ปรบัตวัสงูขึน้ตำม จำกเดิมที่ 370 บำท/แกลลอน 
เป็น 700 บำท/แกลลอน 

▫ แบน "พำรำควอต" มดุใตดิ้น ของเถ่ือนเกลื่อน-ไรส้ำรทดแทน 
(prachachat.net) 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446468
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/446468
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897316
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897316
https://www.prachachat.net/economy/news-590582
https://www.prachachat.net/economy/news-590582
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ประเด็นที ่13 ผลผลิต ราคาและมาตรการภาครัฐฤดูการผลิต 2563/64 

31 มี.ค. 63 ▫ ชาวไร่ผวาผลผลิตอ้อยปีหน้าดิ่ง เจอทัง้แล้ง-ราคาตกต ่าจาก
ผลกระทบโควิด-19 

▫ รองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิัท ไทยชกูำร ์มิลเลอร ์จ ำกดั 
คำดกำรณว์่ำปรมิำณออ้ย และน ำ้ตำล ภำยในประเทศของฤดหูีบหนำ้จะ
ลดลงกว่ำฤดหูีบ 62/63 ที่ผ่ำนมำ อนัเนื่องจำกปัญหำภยัแลง้ที่ต่อเนื่อง 
เริ่มสง่ผลกระทบต่อพืน้ที่เพำะปลกูมำกขึน้เรื่อยๆ อีกทัง้ยงัคงไดร้บั
กระทบจำกโรคไวรสั Covid-19 อย่ำงต่อเนื่อง 

▫ ชำวไรผ่วำผลผลิตออ้ยปีหนำ้ด่ิง เจอทัง้แลง้-รำคำตกต ่ำจำกผลกระทบโค
วิด-19 (matichon.co.th) 

20 เม.ย. 63 ▫ WTO คาดการค้าโลกปี 2563 หดตัว 32% แนะเอกชนเตรียม
แผนการค้ารับมือฟ้ืนตัวปี 2564 

▫ กรมเจรจำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ แจงผลกำรศกึษำเศรษฐกิจหลงัวิกฤต
ไวรสั Covid-19 ขององคก์ำรกำรคำ้โลก (World Trade Organization : 
WTO) ซึ่งไดค้ำดกำรณไ์ว ้2 กรณี คือ เศรษฐกิจโลกเริ่มหดตวัที่ 13% และ
ปรบักลบัมำฟ้ืนตวัที่ 21% และอีกกรณีจะหดตวัที่ 32% และจะปรบั
กลบัมำฟ้ืนตวัที่ 24% 

▫ ซึ่งทำง WTO แนะน ำภำคเอกชนเตรียมแผนรบัมือโดยเนน้ใช ้เทคโนโลยี
เขำ้ช่วยเพิ่มมลูค่ำสินคำ้ ค ำนึงถึงสขุอนำมยัของผูบ้ริโภค และสิ่งแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 

▫ WTO คำดกำรคำ้โลก ปี 2563 หดตวั 32% แนะเอกชนเตรียมแผนกำรคำ้
รบัมือฟ้ืนตวั ปี 2564 (prachachat.net) 

22 พ.ค. 63 ▫ ระวังโรงงานน ้าตาลป่วนซ า้รอยปี 2562/63 
▫ สำเหตหุลกัของกำรลดลงของปรมิำณออ้ย-น ำ้ตำล หลกัๆมี 4 ขอ้ดว้ยกนั 

▫    1.ปัญหำภยัแลง้ที่เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยพบเจอตลอดปี 63 
▫    2. พืน้ที่ปลกูออ้ยทั่วประเทศลดลงมำกกว่ำ 10% 
▫    3. ออ้ยตอ ไดร้บัผลกระทบจำกภยัแลง้ สง่ผลใหป้รมิำณลดนอ้ยลง 
▫    4. ชำวไรอ่อ้ยขำดเงินทนุในกำรปรบัปรุงพนัธุอ์อ้ย 
▫ ซึ่งยงัมีอีกหลำยปัจจยั ที่ท ำใหโ้รงงำนตอ้งปรบัตวั และเฝ้ำระวงัมำกขึน้ 

เช่น ควำมผนัผวนตลำดออ้ยในเวทีโลก ผลกระทบจำกโรคไวรสั Covid-

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2105997
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2105997
https://www.prachachat.net/economy/news-452250
https://www.prachachat.net/economy/news-452250
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19 สภำพดินฟ้ำอำกำศ และควำมเคลื่อนไหวของผูค้ำ้รำยใหญ่ของโลก
อย่ำง ประเทศบรำซิล ซึ่งเหล่ำนีเ้ป็นปัจจยัใหต้อ้งเฝำ้ติดตำมต่อไป 

▫ ระวงัโรงงำนน ำ้ตำลป่วน ซ ำ้รอยปี2562/63 (thansettakij.com) 
31 ก.ค. 63 ▫ ภัยแล้งฉุดอ้อยปี 63/64 เหลือไม่เกิน 70 ล้านตัน 

▫ ภยัแลง้ยงัคงสง่ผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทัง้ยงัมีปัจจยัจำกประเทศบรำซิล
หนัมำผลิตน ำ้ตำลสง่ออกเพิ่มขึน้ ประกอบกบัผลกระทบจำกโรคไวรสั 
Covid-19 ที่ยงัไม่สำมำรถควบคมุไดเ้ห็นผลนกัในเวทีโลก ซึ่งปัจจยัต่ำงๆ
เหลำ่นีส้ง่ผลใหม้ีกำรคำดกำรณถ์ึงผลผลิตของออ้ย-น ำ้ตำล จะยงัคง
ลดลงต่อไป 

▫ ภยัแลง้ฉดุออ้ยปี 63/64 วบูเหลือไม่เกิน 70 ลำ้นตนั - ส  ำนกัข่ำวไทย อส
มท (mcot.net) 

8 ก.ย. 63 ▫ ชาวไร่คาดอ้อยเข้าหบีปี 63/64 แค ่66 ล้านตัน อาจต้องใช้เวลา 2-3 
ปีถึงจะแตะ 100 ล้านตัน 

▫ หวัหนำ้ส ำนกังำนสหพนัธช์ำวไรอ่อ้ย แห่งประเทศไทย และสมำคมชำวไร่
ออ้ยเขต 7 คำดผลผลิตออ้ยไทยจะกลบัสูร่ะดบั 100 ลำ้นตนัขึน้ไปอำจ
ตอ้งใชเ้วลำอีก 2-3 ปี โดยสำเหตหุลกัยงัคงเป็นภยัแลง้ ที่สง่ผลกระทบ
นำนต่อเนื่องติดต่อกนั 

▫ ขณะที่ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลประเมินอยู่ที่ 69.43 ลำ้นตนั พืน้ที่
เพำะปลกู 8.7 ลำ้นไร ่รบัผลผลิตไม่สมดลุกบัโรงงำนที่มีมำกถึง 57 แห่ง 
โดยคำดกำรณว์่ำตอ้งไดผ้ลผลิตออ้ยที่ประมำณ 110 ลำ้นตนั จึงจะ
สมดลุกบัจ ำนวนโรงงำน ณ ตอนนี ้

▫ ชำวไรค่ำดออ้ยเขำ้หีบปี 63/64 แค่ 66 ลำ้นตนั แตะ 100 ลำ้นตนัอำจตอ้ง
ใชเ้วลำ 2-3 ปี (mgronline.com) 

12 ต.ค. 63 ▫ ราคาอ้อยมีลุ้น 900 บาท/ตัน แต่ผลผลิตตกต ่า โรงงานดิน้หา
น ้าตาลส่งมอบ 

▫ อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำลทรำย คำดข่ำวดีรำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดหูีบปี 
63/64 มีโอกำสแตะที่ 800-900 บำทต่อตนั หลงัรำคำตลำดโลกเริ่มขยบั 

▫ แต่ข่ำวรำ้ยคือผลผลิตออ้ยปีนีจ้ะยงัคงลดต ่ำลงอีก คำดกำรณเ์ฉลี่ยไดร้ำว 
67 ลำ้นตนั 

▫ ข่ำวดี! รำคำออ้ยมีลุน้ 900 บำท/ตนั แต่ผลผลิตตกต ่ำ โรงงำนดิน้หำ

https://www.thansettakij.com/content/columnist/435431
https://tna.mcot.net/business-484596
https://tna.mcot.net/business-484596
https://mgronline.com/business/detail/9630000091714
https://mgronline.com/business/detail/9630000091714
https://mgronline.com/business/detail/9630000103933
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น ำ้ตำลสง่มอบ (mgronline.com) 
▫ ชำวไรเ่ฮลุน้ออ้ยขัน้ตน้รำคำทะล ุ800-900 บำทต่อตนั | เดลินิวส ์

(dailynews.co.th) 
5 พ.ย. 63 ▫ โรงงานน ้าตาล 58 แห่งเตรียมพร้อมหบีอ้อย ธ.ค.นี ้รับผลผลิต

อ้อยแค่ 70 ล้านตัน 
▫ ผูป้ระกอบกำรโรงงำนน ำ้ตำลทัง้ 58 โรงเตรียมไดจ้ดั

สมัมนำ workshop ประจ ำปี 63 ในช่วงวนัที่ 8-9 พ.ย. 63 นี ้ 
▫ นอกจำกนีก้ลุม่อตุสำหกรรมออ้ยและน ำ้ตำล ยงัคงมุ่งแกปั้ญหำออ้ยไฟ

ไหมอ้ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหำดำ้นสิ่งแวดลอ้ม และใหส้อดคลอ้งต่อ
ควำมตอ้งกำรทัง้ภำครฐั อีกทัง้ยงัไดห้ำรือแนวทำงบรหิำรจดักำร
ทรพัยำกรน ำ้ โดยตอ้งกำรพัฒนำแหลง่น ำ้ใหเ้พียงพอต่อกำรเพำะปลกู
ออ้ย เนื่องจำกที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบปัญหำภยัแลง้ติดต่อกนั 
สง่ผลใหป้รมิำณออ้ยลดลงอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั 

▫ โรงงำนน ำ้ตำล 58 แห่งเตรียมพรอ้มหีบออ้ย ธ.ค.นี ้รบัผลผลิตออ้ยแค่ 70 
ลำ้นตนั (mgronline.com) 

10 พ.ย. 63 ▫ ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 2 ฤดูกาล 
▫ ครม. เห็นชอบก ำหนดรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและ

กำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย ปี 60-61 และ 61-62 พบรำคำต ่ำ
กว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้ ตอ้งจ่ำยสว่นต่ำงใหโ้รงงำน 22799.21 ลำ้นบำท 

▫ โดย ก ำหนดรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย ระดบัควำมหวำน 10 ซีซีเอส ฤดกูำร
ผลิต ปี 60-61 ในอตัรำ 790.62 บำทต่อตนั และผลตอบแทนกำรผลิต
และกำรจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำย 338.84 บำทต่อตนั 

▫ สว่นฤดกูำรผลิตปี 61-62 ในอตัรำ 680.77 บำทต่อตนั แล291.76 บำท
ต่อตนั ตำมล ำดบั 

▫ นอกจำกนี ้ที่ประชมุยงัเห็นชอบเก่ียวกบักำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี ้
และพกัช ำระหนีเ้พิ่มเติม  

▫ ครม.เคำะรำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย 2 ฤดกูำล   | เดลินิวส ์(dailynews.co.th) 
26 พ.ย. 63 ▫ เร่ิมแล้ว! กอน.เคาะ 57 โรงงานเปิดหบีอ้อย 15 ธ.ค.นีเ้ป็นต้นไป 

ย า้รับอ้อยสด 80% 
▫ กำรประชมุคณะกรรมกำรออ้ยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) เคำะก ำหนดเปิด

https://mgronline.com/business/detail/9630000103933
https://www.dailynews.co.th/economic/800579
https://www.dailynews.co.th/economic/800579
https://mgronline.com/business/detail/9630000114712
https://mgronline.com/business/detail/9630000114712
https://www.dailynews.co.th/economic/806153
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หีบออ้ยฤดหูีบปี 63/64 เริ่ม 15 ธ.ค. และเนน้ย ำ้ถึงทกุโรงงำนในสว่นของ
ปัญหำออ้ยไฟไหมใ้หด้ ำเนินไปตำมเปำ้หมำย ที่กำรตดัออ้ยสด 80% ต่อ
วนั และออ้ยไฟไหม ้20% ต่อวนั 

▫ นอกจำกนัน้ กอน.ยงัไดร้บัทรำบหลกักำรกำรช่วยเหลือชำวไรอ่อ้ยในฤดู
หีบปี 63/64 ที่จะมุ่งเนน้ช่วยเหลือเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยที่ตดัออ้ยสดเขำ้หีบ
เท่ำนัน้อีกดว้ย 

▫ ในสว่นรำคำออ้ยขัน้ตน้ฤดผูลิตปี 63/64 กอน.ยงัไม่สำมำรถชีแ้จงได้
ชดัเจน เนื่องจำกยงัตอ้งพิจำรณำขอ้มลูจำกตลำดโลกก่อน จึงจะประกำศ
อย่ำงเป็นทำงกำรได ้และไดม้ีกำรคำดกำรณถ์ึงรำคำออ้ยขัน้ตน้ของปีนีท้ี่
จะสงูกว่ำปีก่อนๆ ซึ่งอำจไดร้ำคำที่ประมำณ 850 บำท/ตนั 

▫ เริ่มแลว้! กอน.เคำะ 57 โรงงำนเปิดหีบออ้ย 15 ธ.ค.นีเ้ป็นตน้ไป ย ำ้รบั
ออ้ยสด 80% (mgronline.com) 

7 ธ.ค. 63 ▫ เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 63/64 900 บาทต่อตัน 
▫ โรงงำนน ำ้ตำลแห่งประเทศไทย เผยรำคำออ้ยขัน้ตน้ ฤดกูำรผลิต 63/64 

สรุปไดด้งัต่อไปนี ้
▫    1. ก ำหนดรำคำออ้ยขัน้ตน้ 900 บำทต่อตนั คิดที่ 98.14% อำ้งอิงจำก

เขตต ่ำสดุ ค่ำควำมหวำนอตัรำปรบัขึน้ลงทกุๆ 1 ซีซีเอส เท่ำกบั 54 บำท
ต่อตนั 

▫    2. สง่หนงัสือแจง้ถึงสถำบนัชำวไรอ่อ้ย เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นและขอ้
คดัคำ้น (ถำ้มี) ต่อรำคำออ้ยขัน้ตน้ ฤดกูำรผลิตปี 63/64 ตำมมำตรำ 50 

▫ เคำะรำคำออ้ยขัน้ตน้ปี 63/64 900 บำทต่อตนั (thansettakij.com) 
13 ธ.ค. 63 ▫ "สอน." การันตีรายได้ชาวไร่อ้อยไม่ต ่ากว่า 1000 บาทต่อตัน 

▫ ส ำหรบัแนวโนม้รำคำออ้ยในฤดกูำรผลิตปี 63/64 เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยจะ
มีรำยไดร้วมตนัละไม่ต ่ำว่ำ 1000 บำท อีกทัง้ยงัเตรียมใหค้วำมช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรผูส้ง่ออ้ยสดเขำ้โรงงำน เพื่อเป็นกำรจงูใจเพิ่มเติม 

▫ นอกจำกนีท้ำง สอน. ยงัไดก้ ำชบัและคำดโทษแก่คณะท ำงำนควบคมุกำร
ผลิตประจ ำโรงงำน ใหต้รวจสอบออ้ยเขำ้หีบว่ำเป็นออ้ยสดหรือออ้ยไฟ
ไหม ้โดยใชเ้กณฑต์ดัสินว่ำหำกมีออ้ยไฟไหมแ้มเ้พียงล ำเดียวใหถื้อว่ำ
เป็นออ้ยไฟไหมท้ัง้คนั และหำกพบว่ำมีกำรทจุริต จะด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิ

https://mgronline.com/business/detail/9630000121751
https://mgronline.com/business/detail/9630000121751
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/459498
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ชอบในวงรำชกำร รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งทนัที เพื่อแสดงออกถึง
ควำมจรงิจงัในกำรแกปั้ญหำฝุ่ น PM 2.5 

▫ "สอน." กำรนัตีรำยไดช้ำวไรอ่อ้ยไม่ต ่ำกว่ำ 1000 บำทต่อตนั 
(thansettakij.com) 

19 ต.ค. 64402 ▫ ครม. มีมติจ่ายราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  920 บาท และเงนิช่วยเหลือ 
60-110 บาท 

▫ รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย" 63/64 ยงัไม่ถกูประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งคำด
ว่ำทกุเขตจะมีจ่ำยกบัพี่นอ้งชำวไรอ่อ้ย อตัรำต ่ำสดุ 60 บำท และสงูสดุ 
110 บำทต่อตนั เป็นเงินสว่นเพิ่มจำกรำคำออ้ยขัน้ตน้ 920 บำทต่อตนั 
(เพิ่มเป็น 960 ถึง 1,030 บำทต่อตนั) 

8 ก.พ. 65403 ▫ ครม.เหน็ชอบก าหนด "ราคาอ้อย" ขั้นสุดท้าย ปี63/64 1,002.2 
บาท 

▫ 1.รำคำออ้ยขัน้สดุทำ้ย ฤดกูำรผลิตปี 2563/2564 เฉลี่ยทั่วประเทศใน
อตัรำตนัออ้ยละ 1,002.20 บำท ณ ระดบัควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. 
(รำคำออ้ยขัน้ตน้ ณ 23 ก.พ.2564 อยู่ที่ 920 บำท) 

▫ 2.อตัรำขึน้/ลง ของรำคำออ้ย เฉลี่ยทั่วประเทศ เท่ำกบั 60.13 บำท ต่อ 1 
หน่วย ซี.ซี.เอส. 

▫ 3.ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้สดุทำ้ย ฤดกูำรผลิต
ปี 2563/2564 เฉลี่ยทั่วประเทศ เท่ำกบั 429.51 บำทต่อตนัออ้ย 

ประเด็นที ่14 ผลกระทบจากโควิด-19 

12 มี.ค. 63 ▫ กลุ่ม KTIS ขายแอลกอฮอลร์าคาถูกสู้โคโรนา 
▫ กลุม่บรษิัท  เกษตรไทย  อินเตอรเ์นชั่นแนล  ชูกำร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั

(มหำชน) (กลุม่ KTIS) เตรียมปรบัให ้โรงงำนของ บริษัท เคทิส ไบโอเอทำ
นอล จ ำกดั (KTBE) ซึ่งอยู่ในเครือของ KTIS ที่ผลิตเอทำนอล เดินหนำ้
ปรบัมำผลิตแอลกอฮอลข์ำยในรำคำถกูที่ 35 บำท/ลิตร เพื่อช่วยบรรเทำ

 
402  ฐำนเศรษฐกจิ, “‘เงินช่วยเหลือชำวไรอ่อ้ย’ โรงงำนเริ่มทยอยโอนเขำ้บญัชี 22 ต.ค. เป็นตน้ไป,” October 19, 2564, 

https://www.thansettakij.com/economy/500193. 
403  กรุงเทพธุรกิจ, “ครม.เห็นชอบก ำหนด ‘รำคำออ้ย’ ขัน้สดุทำ้ย ปี63/64 และขัน้ตน้ ปี 64/65,” February 8, 2565, 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/987233. 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/459873
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/459873
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ควำมตอ้งกำรใชแ้อลกอฮอลท์ี่เพิ่มมำกขึน้ ในช่วงที่โรคไวรสั Covid-19 
ระบำด 

▫ กลุม่ KTIS ขำยแอลกอฮอลร์ำคำถูกสูโ้คโรนำ (thansettakij.com) 
13 มี.ค. 63 ▫ กระทรวงพลังงานร่วมกู้วิกฤตโควิด-19 ปลดล็อคน าเอทานอล

ส่วนเกินผลิตเจลล้างมือ 
▫ กระทรวงพลงังำน อนมุติัใหก้รมสรรพสำมิตรสำมำรถน ำเอทำนอล

สว่นเกินจำกภำคพลงังำน มำผลิตเป็นแอลกอฮอล-์เจลลำ้งมือ ไดโ้ดยไม่
ตอ้งขอควำมเห็นชอบก่อนผลิต เพื่อช่วยบรรเทำ และเติมเต็มควำม
ตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศซึ่งสง่ผลมำจำกโรคไวรสั Covid-19 

▫ กระทรวงพลงังำนรว่มกูว้ิกฤตโควิด-19 ปลดล็อคน ำเอทำนอลสว่นเกิน
ผลิตเจลลำ้งมือ (thansettakij.com) 

31 มี.ค. 63 ▫ WTO ท าแบนเนอร ์รวบรวมข้อมูลการออกกฎ ระเบีบบ มาตรการ
การค้า รับมือโควิด-19 

▫ องคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) ไดจ้ดัท ำแบนเนอร ์COVID-19 and world 
trade บน Website www.wto.org ซึ่งท ำกำรรวบรวม ระเบียบ มำตรกำร
กำรคำ้ ของประเทศสมำชิกต่ำงๆ ที่ไดน้ ำมำใชใ้นกำรบรรเทำผลกระทบ
จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของ Covid-19 

▫ โดยมำตรกำรท่ีมีกำรใช ้เช่น กำรหำ้มสง่ออกอำหำรบำงประเภท เป็น
เวลำ 6 เดือน หรือในระยะเวลำที่ก ำหนด หำ้มกำรน ำเขำ้สตัวม์ีชีวิต 
รวมถึงปลำ หำ้มกำรน ำเขำ้หรือเคลื่อนยำ้ยสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และสตัว์
เลีย้ง เป็นตน้ 

▫ WTO ท ำแบนเนอร ์รวบรวมขอ้มลูกำรออกกฎ ระเบีบบ มำตรกำรกำรคำ้ 
รบัมือโควิด-19 (mgronline.com) 

31 มี.ค. 63 ▫ โรงงานน ้าตาลไทยอุดรฯ'มอบแอลกอฮอล ์13000 ลิตรแก่จนท.สู้
ภัยโควิด-19 

▫ กลุม่น ำ้ตำลไทยจดัโครงกำร “มอบแอลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ ใหก้บั
สถำนพยำบำล ชมุชน และหน่วยรำชกำร” โดยเป็นแอลกอฮอลท์ี่ผลิต
จำกน ำ้ตำล ปรมิำณรวม 13000 ลิตร แจกจ่ำยภำยใน จ.อดุรฯ 

▫ ในประเทศ - 'โรงงำนน ำ้ตำลไทยอดุรฯ'มอบแอลกอฮอล1์3000ลิตรแก่
จนท.สูภ้ยัโควิด-19 (naewna.com) 

https://www.thansettakij.com/content/money_market/424541
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/424676
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/424676
http://www.wto.org/
https://mgronline.com/business/detail/9630000033038
https://mgronline.com/business/detail/9630000033038
https://www.naewna.com/local/483073
https://www.naewna.com/local/483073
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27 เม.ย. 63 ▫ สมอ.ยกเว้นตรวจโรงงานจัดย่ืนขอออนไลนทุ์กมาตรฐาน

ช่วย SMEs 
▫ เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม (สมอ.) ชีแ้จงถึง

มำตรกำรช่วยเหลือธุรกิจ SME’s ในสว่นกำรจดัยืนขอใบอนญุำต โดย
สำมำรถยื่นขอทำงออนไลนไ์ด ้ผ่ำนระบบ e-License ทกุมำตรฐำน ซึ่ง
สำมำรถท ำไดต้ลอด 24 ช.ม. โดยสำมำรถด ำเนินกำรไดท้ี่ 
https://www.itisi.go.th รวม 2284 มำตรฐำน  

▫ นอกจำกนีย้งัมีมำตรกำรต่ำงๆเพิ่มเติม เช่น ยกเวน้กำรตรวจโรงงำน ออก
ใบอนญุำตโดยไม่ตอ้งตรวจโรงงำน รวมถึงกำรออกมำตรฐำน ISO/IEC 
17025:2017 โดยสำมำรถดรููปแบบขอใบรบัรองเพิ่มเติมไดท้ี่ 
www.facebook.com/tisiofficial 

▫ สมอ.ยกเวน้ตรวจโรงงำนจดัยื่นขอออนไลนท์กุมำตรฐำนช่วย SMEs 
(thansettakij.com) 

ประเด็นที ่15 ผลผลิต ราคาและมาตรการภาครัฐฤดูการผลิต 2564/65 

23 มิ.ย. 64404 ▫ ราคาอ้อยปี 64/65 มีแนวโน้มราคาสูงขึน้ 
▫ นำยนรำธิป อนนัตสขุ หวัหนำ้ส ำนกังำนสหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศ

ไทย เปิดเผยว่ำ ขณะนีโ้รงงำนน ำ้ตำลทรำยบำงแห่ง ติดป้ำยประกำศรบั
ซือ้ออ้ยในฤดกูำรหีบปี 2564/65 หรือในปลำยเดือน พ.ย.นีเ้ป็นตน้ไป โดย
ตัง้รำคำลว่งหนำ้ในรำคำตนัละ 1,300 บำท เนื่องจำกปริมำณฝนที่ทิง้ช่วง 
ท ำใหห้ลำยฝ่ำยยงักงัวลถึงผลผลิตออ้ยที่อำจลดลงกว่ำที่คำดกำรณไ์ว ้
ประกอบกบัหำกพิจำรณำจ ำนวนโรงงำนน ำ้ตำลทรำยของฤดหูีบใหม่ ที่มี
กำรเปิดโรงงำนเพิ่มขึน้อีก 1 แห่ง ท ำใหแ้นวโนม้ผลผลิตออ้ยอำจไม่
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของโรงงำนน ำ้ตำลทรำย 

8 ก.พ. 65405 ▫ ครม. ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น ปี 64/65 
▫ ก ำหนด "รำคำออ้ย" ขัน้ตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำล

 
404   ไทยรฐั, “ติดป้ำยรบัซือ้สงูล่ิวตนัละ 1,300 บำท หวั่นฝนทิง้ชว่ง โรงงำนเปิดศกึแย่งออ้ย,” June 23, 2564, 

https://www.thairath.co.th/business/economics/2122422. 
405  กรุงเทพธุรกิจ, “ครม.เห็นชอบก ำหนด ‘รำคำออ้ย’ ขัน้สดุทำ้ย ปี63/64 และขัน้ตน้ ปี 64/65.” 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/431690
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/431690
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ทรำยขัน้ตน้ ฤดกูำรผลิตปี 2564/2565 โดยค ำนวณรำคำออ้ยเป็นรำคำ
เดียวทั่วประเทศ 

▫ 1.รำคำออ้ยขัน้ตน้ ฤดกูำรผลิตปี 2564/2565 ในอตัรำตนัออ้ยละ 1,070 
บำท ณ ระดบัควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 93.34 ของ
ประมำณกำรรำคำออ้ยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,110.66 บำทต่อตนัออ้ย 

▫ 2.อตัรำขึน้/ลง ของรำคำออ้ยเท่ำกบั 64.20 บำท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
▫ 3.ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำลทรำยขัน้ตน้ ฤดกูำรผลิตปี 

2564/2565 เท่ำกบั 458.57 บำทต่อตนัออ้ย 

8 ก.พ. 65406 ▫ โรงงานน ้าตาลเสนอระบบประกันราคารับซือ้อ้อยที ่1,200 บาทต่อ
ตัน 3 ปี 

▫ เสนอระบบประกนักำรรบัซือ้ออ้ยสดมีคณุภำพในรอบกำรเพำะปลกูปี 
2565/66 – 2567/68 ในรำคำ 1,200 บำทต่อตนัออ้ย ณ ค่ำควำมหวำน 
12.63 ซี.ซี.เอส. ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยควำมหวำนยอ้นหลงั 3 รอบปีกำรผลิต 
จำกเดิมที่ประกนัรำคำรบัซือ้ออ้ยสดที่รำคำ 1,000 บำท ณ ค่ำควำม
หวำน 10 ซี.ซี.เอส. เพื่อสรำ้งแรงจงูใจในกำรเพำะปลกูออ้ยของชำวไร่ 

25 ก.พ. 65407 ▫ ปริมาณอ้อยเข้าหบีแล้ว 69.72 ล้านตันอ้อย สูงขึน้กว่าช่วงเดียวกัน
ของฤดูหบีปีก่อน 

▫ นำยสิรวิทุธิ์  เสียมภกัดี รองประธำนคณะกรรมกำร บริษัท ไทยชกูำร ์มิล
เลอร ์จ ำกดั หรือ TSMC เปิดเผยว่ำ ภำพรวมฤดกูำรหีบออ้ยประจ ำปี 
2564/65 หลงัจำกที่โรงงำนทัง้ 57 โรงไดเ้ริ่มทยอยเปิดรบัผลผลิตออ้ยเขำ้
หีบตัง้แต่ช่วงวนัที่ 7 ธันวำคม 2564 ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนัรวม 79 วนั 
พบว่ำ มีปรมิำณออ้ยเขำ้หีบแลว้ 69.72 ลำ้นตนัออ้ย สงูขึน้กว่ำช่วง
เดียวกนัของฤดหูีบปีก่อนที่มีผลผลิต 61.36 ลำ้นตนัออ้ย 

▫ มีมำตรกำรสรำ้งแรงจงูใจเพิ่มรำยไดใ้หแ้ก่ชำวไรด่ว้ยกำรรบัซือ้ใบออ้ย 
พรอ้มสนบัสนนุรถตดัออ้ยและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรหีบสกดัของ

 
406  กรุงเทพธุรกิจ, “โรงงำนน ำ้ตำล ชงระบบประกนัรำคำรบัซือ้ออ้ยที่ 1,200 บำทต่อตนัออ้ย 3 ปี,” February 8, 2565, 

https://www.bangkokbiznews.com/business/987124. 
407  ฐำนเศรษฐกจิ, “โรงงำนน ำ้ตำล คำดปิดหีบออ้ยฤดกูำรผลิตปีนีไ้ม่เกินกลำงเดือนมีนำคม,” February 25, 2565, 

https://www.thansettakij.com/economy/515255. 
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โรงงำน  สง่ผลดีต่อผลผลิตน ำ้ตำลทรำยต่อตนัออ้ยเฉลี่ย (ยิลด)์ อยู่ที่ 
107.64 กิโลกรมัต่อตนัออ้ย 

▫ คิดเป็นผลผลิตน ำ้ตำลรวม 75.05 ลำ้นกระสอบ แมว้่ำกำรจดัเก็บผลผลิต
ในช่วงนีจ้ะไดร้บัผลกระทบจำกสภำพอำกำศแปรปรวนมีฝนตกในหลำย
พืน้ที่ ท ำใหเ้ป็นอปุสรรคในกำรจดัเก็บผลผลิต 

14 มี.ค. 65408 ▫ ภาวะสงครามท าให้เกิดความผันผวน 
▫ นำยนรำธิป อนนัตสขุ หวัหนำ้ส ำนกังำนสหพนัธช์ำวไรอ่อ้ยแห่งประเทศ

ไทย เปิดเผยว่ำ รำคำน ำ้ตำลทรำยตลำดโลกยงัคงผนัผวนสงูจำก
สถำนกำรณก์ำรสูร้บในรสัเซียและยเูครนเนื่องจำกท ำใหร้ะดบัรำคำ
น ำ้มนัดิบตลำดโลกสงูกว่ำ 100 เหรียญสหรฐัต่อบำรเ์รล ซึ่งมีผลให้
บรำซิลที่เป็นประเทศผูส้ง่ออกน ำ้ตำลทรำยอนัดบั 1 ของโลกไดม้ีกำรน ำ
น ำ้ตำลไปผลิตเอทำนอลมำกขึน้ จึงสง่ผลใหร้ำคำน ำ้ตำลทรำยดิบ
ตลำดโลกขยบัขึน้เล็กนอ้ยจำกเฉลี่ย 18 เซ็นตต่์อปอนด ์โดยรำคำสง่มอบ
เดือน มี.ค. 2566 อยู่ที่ 19.45 เซ็นตต่์อปอนด ์

ประเด็นที ่16 ความเคล่ือนไหวอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

28 ต.ค. 61409 ▫ กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมยกเลิกการขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) 

▫ เพิ่มควำมสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบกำร  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรกิำร  
ลดระยะเวลำกำรท ำเรื่องขอใบอนญุำตแบบเดิม และ ลดปัญหำขอ้
รอ้งเรียนเรื่องควำมโปรง่ใสในกระบวนกำรต่อใบอนญุำต 

▫ เปลี่ยนหลกักำรเป็นใหผู้ป้ระกอบกำรโรงงำนเป็นฝ่ำยรบัรองตนเองหรือ 
Self-declared  ซึ่งผูป้ระกอบกำรจะตอ้งแสดงขอ้มลูเพื่อรบัรองตนเองว่ำ
กำรประกอบกิจกำรไดม้ีกำรด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมกฎหมำย และจะมี
เจำ้หนำ้ที่ของรฐัหรือผูต้รวจสอบเอกชนที่ขึน้ทะเบียนเจำ้หนำ้ที่ตรวจ
โรงงำนกบักระทรวงอตุสำหกรรม (Third Party) ไปท ำกำรตรวจภำยหลงั

 
408  ผูจ้ดักำรออนไลน,์ “จบัตำรำคำน ำ้ตำลตลำดโลกเริ่มขยบั ลุน้ผลผลิตออ้ยฤดหูีบปี 65/66 แตะ 100 ลำ้นตนั,” March 

14, 2565, https://mgronline.com/business/detail/9650000025027. 
409  ฐำนเศรษฐกจิ “โรงงำน 8 หมื่นรำย เตรียมเฮ! ‘อตุตม’ ปลดล็อกเลิกต่อใบอนญุำต” October 28 2561 

http://backoff.thansettakij.com/2018/10/28/337598. 
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และเป็นผูร้บัรองขอ้เท็จจรงิควำมถกูตอ้งอีกขัน้หนึ่งเพื่อป้องกนักำรรบัรอง
เท็จ 

 
 

3 ม.ค. 62410 
และ 
15 ม.ค. 62411 

▫ ความเคล่ือนไหวด้านนโยบาย Big data 
▫ (3 ม.ค. 62) กระทรวงเกษตรฯ ท าโครงการ Farmer ONE 
▫ สศก. เป็นเจำ้ภำพสรำ้งฐำนขอ้มลูเกษตรกร กำรผลิต กำรตลำด ควำม

ตอ้งกำรใชส้ินคำ้เกษตร จำก 30 หน่วยงำน 
▫ แต่ระยะแรกจะเปิดใหใ้ชเ้ฉพำะผูบ้รหิำรกระทรวงฯ และหน่วยงำนที่

เก่ียวขอ้งใชก้่อน สว่นคนที่สนใจจะเปิดใหใ้ชใ้นระยะต่อไป (ถำ้อยำกจะ
ใชข้อ้มลูของโครงกำรตอ้งติดต่อ สศก. ภำยในเวลำรำชกำร) 

▫ (15 ม.ค. 62) สวทช. กลุ่มมิตรผล และ IBM ตั้งเป้าวิจัยเพ่ิมผลผลิต
อ้อย โดยใช้ AI IOT และ data analytics 

▫ เปำ้หมำยคือจะท ำนำย จ ำนวนผลผลิต ควำมหวำนของออ้ย โรคพืชโรค
แมลง 

▫ เมื่อโครงกำรเสรจ็สมบรูณ ์เกษตรกรจะเขำ้ถึงขอ้มลูเชิงลกึที่ช่วยประเมิน
และจดักำรควำมเสี่ยง วำงแผนกำรเพำะปลกูไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจงพืน้ที่ 
ลดกำรสญูเสียและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต “ขอ้มลูทกุอย่ำงดไูดผ้่ำน
สมำรท์โฟน จุดส ำเรจ็คือสเกลไปใชก้บัพืชอื่น ๆ ได”้ 

11 ม.ค. 62412 ▫ ชาวไร่อ้อยหนุนมาตรฐานโรงงานน ้าตาล 
▫ นำยชยัวฒัน ์ ค ำแก่นคณู  (กอน.) ผูแ้ทนชำวไรอ่อ้ย เปิดเผยว่ำ ตำมที่ 

สอน. ประกำศใชม้ำตรฐำนโรงงำนน ำ้ตำลทรำยในกำรผลิตน ำ้ตำลทรำย 
ว่ำ ออ้ย 1 ตนั ที่ค่ำควำมหวำน 10 ซี.ซี.เอส ทำงโรงงำนจะตอ้งผลิต
น ำ้ตำลทรำยใหไ้ด ้90 กิโลกรมัน ำ้ตำล โดยเริ่มใชม้ำตรฐำนกำรผลิตนี ้

 
410  สยำมรฐั “เกษตรฯ ดงึ Big Data เชื่อมโยงกว่ำ 30 หน่วยงำน รวมพลงัยกระดบัภำคเกษตร 4.0” January 3 2562 

https://siamrath.co.th/n/59542. 
411  ประชำชำติธุรกิจ “สรำ้งไรอ่อ้ย Big Data ป้ันตน้แบบเกษตร 4.0” April 15 2562 

https://www.prachachat.net/ict/news-315156. 
412  ส ำนกัข่ำวไทย “ชำวไรอ่อ้ยหนนุมำตรฐำนโรงงำนน ำ้ตำล” January 11 2562 

https://tna.mcot.net/view/5c381f7ee3f8e46231d9aa7c. 
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ตัง้แต่ฤดกูำรผลิตออ้ยปี 2560/2561 หรือปีที่ผ่ำนมำ ขณะนีเ้ริ่มตน้ฤดกูำร
ผลิตออ้ยปี 2561/2562 เรื่องนีช้ำวไรอ่อ้ยสนบัสนนุ สอน.เต็มที่ และ
โรงงำนผลิตน ำ้ตำลทรำยส่วนใหญ่จำกกว่ำ 50 โรงงำนสำมำรถท ำไดต้ำม
มำตรฐำนท่ีประกำศมีเพียง 5 โรงงำนที่ไม่สำมำรถท ำตำมมำตรฐำนได ้

▫ เรื่องนีม้ีควำมเห็นต่ำงระหว่ำงฝ่ำยโรงงำนน ำ้ตำลที่ผลิตไม่ไดต้ำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนดและ สอน. จนฝ่ำย สอน.สง่เรื่องใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตีควำมว่ำโรงงำนตอ้งปฏิบติัติตำมประกำศ
หรือไม่  ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกฤษฎีกำ 

4 ส.ค. 62413 ▫ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวโดรนวัดความหวานอ้อย 
▫ มหำวิทยำลยัขอนแก่น ไดเ้ปิดตวั "อำกำศยำนไรค้นขบั" หรือโดรน ที่

สำมำรถวิเครำะหแ์ละประเมินผล กำรผลิต กำรเก็บเก่ียว และควำมหวำน
ของไรอ่อ้ย ดว้ยระบบปัญญำประดิษฐ์หรือ AI ที่รองรบัระบบ 5G 

▫ โครงกำรมีรำคำตน้ทนุต ่ำกว่ำบรกิำรคู่แข่งในต่ำงประเทศมำกถึง 20 เท่ำ 
และมีควำมหวำนแม่นย ำมำกกว่ำบรกิำรปัจจบุนัเพียงบวกลบหนึ่ง ซึ่ง
บรกิำรกำรตรวจค่ำควำมหวำนในประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นระบบจดักำร
ดว้ยคน คือ เก็บตวัอย่ำงดว้ยมนษุย ์ซึ่งมีควำมผิดพลำดถึงรอ้ยละ 40 แต่
หำกใชร้ะบบ FPS ซึ่งเป็นกำรน ำอำกำศยำนไรค้นขบัหรือโดรน พฒันำกบั
ซอฟตแ์วรภ์ำพถ่ำยดำวเทียมของเอกชน น ำมำวิเครำะหค่์ำควำมหวำน 
กำรเติบโตของพืช กำรวิเครำะหโ์รคพืช โดยนกัวิชำกำรจำกม.ขอนแก่น 
สำมำรถวิเครำะหข์อ้มลูไรอ่อ้ยเป็นแสนๆ ไรใ่นเวลำอนัรวดเรว็และแม่นย ำ 
เรียกว่ำระบบ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญำประดิษฐ์ 

18 มิ.ย. 63 ▫ ให้ความรู้ "www.ชว่ยเกษตร.com” ช่วยเกษตรกรอย่างไร 
▫ ทำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เตรียมบรกิำรเว็บไซต ์www.ช่วย

เกษตร.com เพื่อช่วยเหลือใหข้อ้มลู-ควำมรูแ้ก่เกษตรกรปรบัตวัสูยุ่ค 4.0 
ตำมวิถี New Normal โดยจะเปิดลงทะเบียนในวนัที่ 21 มิ.ย. 63 นี ้

▫ ทัง้นีม้ีเปำ้หมำยหลกัๆดว้ยกนั 3 เปำ้หมำย ดงันี  ้
▫    1. ช่วยเรื่องกำรลดตน้ทนุ เช่น กำรขนสง่ ลดค่ำใชจ้่ำย ฯ 

 
413  ผูจ้ดักำรออนไลน ์“AI โดรนวดัควำมหวำนไรอ่อ้ย แม่นย ำที่สดุในไทย จำก ม.ขอนแก่น” August 4 2562 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000073858. 
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▫    2. เพิ่มองคค์วำมรูใ้หแ้ก่เกษตรกรเพิ่มเติม เช่น กำรเรียนออนไลน ์ผ่ำน 
e-learning ต่ำงๆ เช่น Facebook Live และ Zoom ฯ 

▫    3. ช่วยขำยผลิตผล เช่น หำตลำดออนไลน ์กำรช่วยสง่เสรมิสินคำ้เขำ้สู้
ตลำดออนไลนผ์่ำนแพลตฟอรม์ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ฯ 

▫ สอ่ง "www.ช่วยเกษตร.com” ช่วยเกษตรกรอย่ำงไร (thansettakij.com) 
ที่มำ: รวบรวมโดย คณะผูว้ิจยั 

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/438802
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