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การสร้างเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลเพื่อรองรับนโยบายการค้า
ประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มวี ตั ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและผลกระทบของระเบี ย บประชาคม
อาเซียนที่มตี อ่ เสถียรภาพของระบบอุ ตสาหกรรมอ้อ ยและน้ าตาลทรายไทยและเพื่ อ ศึ ก ษาแนว
ทางการสร้างเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมอ้อ ยและน้ าตาลเพื่ อ รองรั บนโยบายการค้า ประชาคม
อาเซียน ในการดาเนิ น การวิจัย ใช้ก ารวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ โดยใช้เ ทคนิ คการวิจัย เอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ ม่ ตัวอย่า งจานวน 9 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก ่ แบบสั มภาษณ์ ไ มม่ ี
โครงสร้างและวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงเนื้ อ
ผลการวิจัย พบวา่ พระราชบัญ ญัติอ ้อ ยและน้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มีปัญ หาเกี่ย วกับ
โครงสร้างในการบริ หารจัดการ หลักเกณฑ์และวิธีการแบ่ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ ส าคัญ ในเรื่ อ งนี้ คื อ
เนื่ องจากกฎหมายใช้มายาวนาน มีบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญ ญัติอ ้อ ยและน้ าตาลทราย
พ.ศ.2527 มาตรา 47 และมาตรา 48 รวมทัง้ ประกาศของคณะการมการอ้อ ยและน้ าตาลทราย 2 ฉบับ
ได้แก ่ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขการน า
น้ าตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้า เสรี อ าเซี ย น(AFTA) พ.ศ. 2551และประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการน ากากน้ าตาลเข้า มาใน
ราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้าเสรี อ าเซี ย น(AFTA) พ.ศ. 2551 มีห ลัก การเกี่ย วกับการน าเข้า หรื อ
ส่งออกน้ าตาลทรายยัง ไมช่ ัดเจนและยัง ไมส่ อดคล้อ งกับนโยบายการค้า ของประชาคมอาเซี ย น
ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติอ ้อ ยและน้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 พร้ อ มทั้ง ประกาศคณะกรรมการอ้อ ยและน้ าตาลทราย 2 ฉบับดัง กล่า ว เพื่ อ รองรั บ
นโยบายการค้าประชาคมอาเซียน
คำสำคัญ: การสร้า งเสถี ย รภาพ ระบบอุ ตสาหรรม อ้อ ย น้ าตาลทราย นโยบายการค้า
ประชาคมอาเซียน
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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 indepth 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,
ASEAN Community

