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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของระเบียบประชาคม
อาเซียนท่ีมตีอ่เสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลทรายไทยและเพื่อศึกษาแนว
ทางการสร้างเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลเพื่อรองรับนโยบายการค้าประชาคม
อาเซียน ในการด าเ นินการวิจัยใช ้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช ้เทคนิคการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ตัวอยา่งจ านวน  9 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสัมภาษณ์ไมม่ี
โครงสร้างและวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงเน้ือ 
 ผลการวิจัยพบวา่  พระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มีปัญหาเกี่ยวกบั
โครงสร้างในการบริหารจดัการ หลกัเกณฑ์และวธีิการแบง่ปันผลประโยชน์ ท่ีส าคัญ ในเ ร่ืองน้ีคือ 
เน่ืองจากกฎหมายใชม้ายาวนาน มบีทบญัญติับางประการของพระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย 
พ.ศ.2527 มาตรา 47 และมาตรา 48 รวมทั้งประกาศของคณะการมการอ้อยและน ้ าตาลทราย 2 ฉบับ 
ไดแ้ก ่ประกาศคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เ ร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเ ง่ือนไขการน า
น ้ าตาลทรายเขา้มาในราชอาณาจกัรภายใตเ้ขตการค้าเสรีอาเ ซียน(AFTA)  พ.ศ. 2551และประกาศ
คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขการน ากากน ้ าตาลเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเ ซียน(AFTA)  พ.ศ. 2551 มีหลักการเกี่ยวกบัการน าเข้าหรือ
สง่ออกน ้ าตาลทรายยงัไมช่ ัดเจนและยังไมส่อดคล้องกบันโยบายการค้าของประชาคมอาเซียน  
ดงันั้น จึงควรมกีารแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย 2 ฉบับดังกลา่ว เพื่อรองรับ
นโยบายการคา้ประชาคมอาเซียน 
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ข 
 

Researher Title Stability Building of the Industry of Sugar Cane and Sugar System to Support 
the Trading Policies of the ASEAN Community 

Researher   Jenpon  Thongyuen 
Researher Year 2014 
 

Abstrac 
 This study aimed to investigate the problems and effects of regulations of ASEAN 
Community (AC) affecting the stability of sugar cane and sugar system of Thailand and to 
identify guidelines to build stability of the system of Thai sugar cane and sugar to support trading 
policies of the AC. The quality research was applied using techniques of document review and in-
depth interview. The sample consisted of 9 participants,  Tool used in this research are 
unstructured interview and content analysis. 
 The findings were as follows:The Act of Sugar Cane and Sugar BE 2527 (AD 1984) 
faced problems on administration and management, criteria as well as methods of benefit sharing. 
The main problem was that the law was applied for too long. There were some practices of the 
Act of Sugar Cane and Sugar AD 1984, Article 47 and Article 48 as well as the 2 announcements 
of the Committee on Sugar Cane and Sugar including the Announcement of the Committee on 
Sugar Cane and Sugar based on the criteria, methods and conditions of the import of sugar into 
the Kingdom of Thailand under AFTA provisions AD  1984 and the Announcement of Sugar 
Cane and Sugar on the criteria, methods and conditions based on the import of molasses into the 
Kingdom under the provisions of AFTA AD 2008. There were many principles on the import or 
export of sugar that were unclear and inconsistent with the AC trading policies.  Thus, the Act of 
Sugar Cane and Sugar AD 1984, Article 47 and Article 48 along with the 2 announcements of the 
Committee on the Sugar Cane and Sugar in order to support the trading policies of the AC should 
be implemented. 
 Keywords: Stability Building, Industrial System, Sugar Cane, Sugar, Trading Policy, 
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