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ง

บทสรุปสําหรับนักบริหาร

การศึกษาความอ่อนไหวของการเปิดตลาดสินคา้เกษตรตามขอ้ตกลงขององคก์าร
การคา้โลก (WTO) กรณีศึกษาการเปิดตลาด

ประเทศผูส่้งออกนมและผลิตภณัฑน์มรายใหญ่ (ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ในการเปิด

น์
ของตนเองโดยการศึกษาจะศึกษาจากขอ้มูลรายงานผลงานประจาํปีของหน่วยงานต่างๆ รายงานการ

กลุ่ม
ก่อน

ยินยอมให้เปิดตลาดนาํเขา้

กลุ่มประเทศผูส่้งออก คือ

WTO กาํหนด และใหเ้ปิดตลาด
2 จะไดใ้ชข้อ้มูลในการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้ง

จากการศึกษาความอ่อนไหวดงักล่าว พบว่ามีความผกูโยงกนัค่อนขา้งซบัซ้อนจาก

มีธุรกิจ จากโครงสร้าง
ตลาดนมโรงเรียน 30 โรงเรียนหยดุเทศกาล

2552 ไดอ้นุมติัเงินช่วยเหลือเกือบ 3,000



จ

อุตสาหกรรมนม

โรงเรียน ตอ้งทาํ Contract Farming ร่วมกนัในลกัษณะหุ้นส่วนเป็นรายกลุ่มๆไป โดยใหมี้การจดัทาํ
ภาครัฐควรดูและ

ใหมี้การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ

ขอ้ตกลงกบั WTO งๆ
จะตอ้งใหค้ณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัโคนมและผลิตภณัฑน์ม พ.ศ.
2551 ดาํเนินการ

ใน
เขม้แขง็ และมีประสิทธิภาพ โดยองคก์รเกษตรกรจะตอ้งมีการจั

คล่องตวั เช่นเดียวกบับริษทั Fonterra



ฉ

กติติกรรมประกาศ

กบัอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย โดยมุ่งเป้ากรณีการปฏิบติัตามพนัธกรณีการ
เปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนยตามขอ้ผกูพนักบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) ไทยเขา้เป็น
สมาชิก

และใชง้บประมาณไปเป็นจาํนวนมากทุกปี ส่งออก
รู้สึกวา่ประเทศไทยใชม้าตรการปกป้องเกินไป ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง WTO

นโยบายหรือยทุธศาสตร์ในการเปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย ย
การจดัทาํรายงานจะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้

ดเ้สียสละในการใหค้าํแนะนาํ การคน้ควา้

สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการไดอ้นุเค กษา คือ กรรมการ
ดร. ร่วมอีก 2 ท่าน คือ ศ.ดร.สุรชยั  ศิริไกร

และ รศ.ดร. การศึกษา

1
สูงสุดในทุกวชิา ใหบุ้คลากรจากหน่วยงาน
นอกกระทรวงการต่างประเทศไดมี้โอกาสเขา้ร่วมอบรมดว้ย ทาํให้ผูเ้ขียนไดรั้บโอกาส ไดรั้บ
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1.1 ความเป็นมา

นมผงสาํหรับทารก นมขน้หวาน
มนัเนยมีไม่เพียงพอ เพราะ

โดยปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยส่งออกผลิตภณัฑน์มไปจาํหน่ายต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า 7,456 ลา้นบาท

ผูส่้งออกรายใหญ่ของโลก
นาํเขา้นมผงขาดมนัเนย ประกาศเปิด
ตลาดนาํเขา้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มาติดตามขอทราบเหตุผลอยา่ง

จะทาํ จุดอ่อนไหวของแต่ละกลุ่ม
ไดน้าํมาร่วมกนัหารือ หรือเจรจาร่วมกนั อ
ต่อดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นเศรษฐกิจร่วมกนั

ยเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ในปี พ.ศ. 2538 ทาํให้ตอ้ง

WTO ในการเปิดตลาดนาํเขา้ โดยนมผงขาดมนัเนยเดิมการนาํเขา้ผูน้าํเขา้
20:1

ตม็มนัเนย เนยเหลว หรือเนยแขง็ไม่
สามารถกาํหนดโควตาได ้ เพราะก่อนเขา้เป็นสมาชิก WTO ประเทศไทยไม่ไดมี้มาตรการปกป้อง
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การนาํเขา้เช่นเดียวกบันมผงขาดมนัเนย
ในการเปิดตลาดการนาํเข้านมผงขาดมันเนย ในแต่ละปี กระทรวงพาณิชย์โดยมี

เป็นผูพ้ิจารณาในการจดัสรรโควตา  และอตัราภาษีในโควตา และนอกโควตา ตามขอ้ตกลงของ
WTO จากคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม ใหเ้ป็นเจา้ภาพ

ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดย
องคป์ระกอบ  จะ
ผูแ้ทนส่วนราชการ โดยใหทุ้กฝ่ายไดรั้บฟังเหตุผลความจาํเป็นของ
การดาํเนินงานสามารถพิจารณาผลกัดนัใหก้ารเปิดตลาดได้ตามขอ้ตกลง แต่พบวา่ยงัมีสภาพปัญหา

เป็น

ไวว้าง ทางธุรกิจ
1.1.2 ความสําคัญของปัญหา
จากการสํารวจข้อมูลโคนมปลายปีพ.ศ. 2551 19,863 ครัวเรือน มี

ปริมาณแม่โคนม รวม 276,929 508,831
775,870 ตนั / ายในประเทศ

วตาการนาํเขา้ได้
ในป WTO และกาํหนดอตัราภาษีในโควตา และนอกโคว
กาํหนดไว ้โดยในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย รวม 60,666 ตนั อตัราภาษีร้อยละ
5 WTO ตอ้งเปิดตลาดไม่น้อยกว่า 55,000 ตนั อตัราภาษีในโควตา ไม่เกิน 20 %

นมผงขาดมนัเนยจะ
นาํไปใช้ในอุตสาหกรรมนม ใน 3 ประเภท น

รสนม เช่น โอวลัติน เป็นตน้
นมา ฝ่ายเกษตรกรจะเรียกร้องต่อ

ผูบ้ริโภคอาจลดการบริโภคลง เพราะผลิตภณัฑ์นม จึงทาํให้การต่อรอง
ในแต่ละปี
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การประชุมระหวา่งฝ่ายเกษตรกร ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนม และส่วนราชการส่วนใหญ่
ผูเ้ขา้ประชุมจะมองประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นหลกั ทาํให้มกัมีการกล่าวหากนั โดยไม่นาํขอ้กงัวล

ก็จะเป็นประโยชน์ของ
กรมปศุสัตว์

พนัเปิดตลาดสําหรับเจรจาต่อรองกบัประเทศคู่คา้
เช่นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ได้

1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา

อุตสาหกรรมนม และ
ประเทศผูส่้งออกนมและผลิตภณัฑน์ม

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ความอ่อนไหวใน 3 กลุ่ม คือ

(ก) ในกลุ่มเกษตรกรผู ้
(ข) 3 ประเภท คือกลุ่มผูผ้ลิตนมขน้

(ค) ในกลุ่มผูแ้ทนการคา้ของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

1.4

1.4.1
อุตสาหกรรมนม และประเทศผูส่้งออกในการเปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย สาํหรับให้ส่วน

1.4.2 ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางและยทุธศาสตร์การสร้างความเขา้ใจ
เจา้ภาพในการเจรจาเปิดตลาดกบั
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152 ประเทศ ( 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) WTO จึงนบัเป็นเวทีเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

และประเทศดอ้ยพฒันา
การ WTO มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ

(ก) อลดอุปสรรค และขอ้กีดกนัทางการคา้ และมีกฎระเบียบ

(ข) สร้างความเขม้แขง็ให้แก่กระบวนการยติุขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ
(ค) เป็นกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา้ของประเทศสมาชิก

สาํหรับหลกัการสาํคญัของ WTO ประกอบดว้ย
1) หลกัการวา่ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั (Principle of Non-Discrimination)

(Most Favored Nation Treatment:
MFN) (National Treatment: NT)

(ก) MFN ประโยชน์อยา่งดี

(ข) NT ปฏิบติัต่อ
ผลิตภณัฑน์าํเขา้ไม่ดอ้ยไปกวา่การปฏิบติัต่อผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ เป็น
หลกัประกนัวา่สิทธิประโยชน์ประเทศภาคีสมาชิกจะไดรั้บจากการลดภาษี

นาํเขา้สินคา้ดงักล่าว เช่น ประเทศ ก. ไดต้กลงลดอตัราภาษีศุลกากรลงร้อยละ10
ใหแ้ก่สินคา้นาํเขา้จากประเทศ ข. แต่ประเทศ ก.
เก็บเฉพาะสินคา้นาํเขา้จากประเทศ ข.

.
จากประเทศ ข. ไดรั้บจาก

2) การกาํหนดและบงัคบัใชม้าตรการทางการคา้ตอ้งมีความโปร่งใส (Transparency)

นใจให้แก่ผูป้ระกอบการคา้ระหวา่ง
ประเทศ

3) (Tariff-Only Protection) โดยหลกัการแลว้
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WTO WTO
4) (Necessary Exceptions and Emergency

Action)
จาํกดัการ

5) (Fair Competition) ประเทศสมาชิกเก็บภาษี
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินคา้นาํเขา้ได ้ หากมีการไต่สวนตามกฎเกณฑข์อง WTO แลว้
พบวา่ ประเทศผูส่้งออกมีการทุ่มตลาด หรือใหก้ารอุดหนุนจริง และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

บิดเบือนกลไกตลาด
6)

การคา้ (No Trade Blocs)
กีดกนัการนาํเขา้สินคา้จากประเทศ

7) มีกระบวนการยติุขอ้พิพาททางการคา้ (Trade Dispute Settlement Mechanism)

สู่กระบวนการยติุขอ้พิพาทของ WTO WTO

ของคณะลูกขนุ หากไม่ปฏิบติัตามคาํตดัสิน ประเทศผูเ้สียหายสามารถทาํการโตต้อบทางการคา้ได้
8) ใหสิ้ทธิพิเศษแก่ประเทศกาํลงัพฒันาในการปฏิบติัตามพนัธกรณี

(Special and Differential Treatment: S&D) ผอ่นผนัใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาจาํกดัการนาํเขา้ได ้หากมี

แลว้ ใหสิ้ทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แก่ประเทศกาํลงัพฒันาได ้แมจ้ะขดักบัหลกั MFN ก็ตาม

2.2 WTO ประกอบดว้ย
2.2.1 ความตกลงพหุภาคีวา่ดว้ยการคา้สินคา้ (Multilateral Agreement on Trade in Goods)

(GATT พ.ศ. 2537)
2.2.2 พิธีสารรอบอุรุกวยัภายใตแ้กตต ์พ.ศ. 2537 ผลการเจรจาเปิดตลาด มีผล

ใหส้มาชิ (Schedule of Concession)
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WTO เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.2538-2542)
2.2.3 ความตกลงว่าดว้ยสินคา้เกษตร เช่น

การกาํหนดปริมาณหรือการห้าม (Ratification) โดยประเทศ
พฒันาแลว้จะตอ้งลดภาษีลงร้อยละ 36 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกาํลงัพฒันาตอ้งลดภาษีลงร้อยละ 24
ภายใน 10 ปี และแต่ละรายการสินคา้ จะตอ้งลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 10

20 ภายใน 6 ปี
ส่วนประเทศกาํลงัพฒันาจะตอ้งลดลงร้อยละ 13 ภายใน 10 ปี ส่วนการอุดหนุนการส่งออกให้ประเทศ

14 และลดการใหเ้งินอุดหนุนส่งออกร้อยละ
24 ภายใน 10 ปี เป็นตน้

2.2.4 Multifibre
Arrangement (MFA)
ศกัยภาพในการผลิตไม่อาจส่งออกไดต้ามกาํลงัการผลิตแต่หลงัจากการเจรจารอบอุรุกวยั ประเทศผูน้าํ
เขา้จะตอ้งปรับตวั โดยยกเลิกมาตรการจาํกดัการนาํเขา้ให้หมดไปภายใน 10 ปี นับจากปี 2538 และ
ในช่วง 10

2.2.5 ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามยั กําหนดให้มีการใช้มาตรการด้าน

ประเทศ
2.2.6 ความตกลงว่าดว้ยอุปสรรคทางดา้นเทคนิคต่อการคา้ กาํหนดให้มีการใชก้ฎขอ้บงัคบั

การหลอกลวง เป็นตน้
2.2.7 ความตกลงวา่ดว้ยระเบียบวิธีการออกใบอนุญาตนาํเขา้ กาํหนดวิธีการดาํเนินการในการ

เขา้ โดยกาํหนดให้การออกใบอนุญาตแบบ
10 วนัทาํการ สําหรับการออก

ใบอนุญาตแบบไม่อตัโนมติั ตอ้งดาํเนินการโดยไม่บิดเบือนการคา้และการออกใบอนุญาตภายใน 30
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2.2.8 ความตกลงวา่ดว้
(Price actually paid or payable)

ยติุธรรม เป็นรูปธรรมเดียวกนั ทาํใหร้ะบบการประเมินราคาของแต่ละประเทศมีความโปร่งใส ผูน้าํเขา้
สามารถคาดการ

2.2.9 ความตกลงวา่ดว้ยการตรวจสอบก่อนส่งออก

ละโปร่งใส
2.2.10

2.2.11 ความตกลงวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุ่มตลาด กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการไต่สวนการ

2.2.12 ความตกลงวา่ดว้ยการอุดหนุนและการโตก้ารอุดหนุน กํ า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร
อุดหนุนชัดเจนว่าการอุดหนุนประเภทใดต้องห้าม ประเภทใดอุดหนุนได้ และประเภทใดเป็นการ

2.2.13 ความตกลงวา่ดว้ยมาตรการปกป้อง เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถใชม้าตรการ

อย่างผิดปกติ จนทําให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ

2.2.14 ทุกประเทศตอ้งยกเลิกมาตรการ
2 ปี ประเทศกาํลัง

พฒันาใน 5
สินคา้ (Local Content Requirement)
ภายในจะได้รับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการยกเวน้ไม่เสียภาษี ตามนโยบายส่งเสริ มการ
ลงทุน เป็นตน้
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2.2.15 (General Agreement on Trade in Services :
GATS) (General Agreement on Trade
– Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)

1)

2)

ความตกลงวา่ดว้ยการคา้สินคา้ (แกตต์)
MFN ความโปร่งใส และการเปิดเสรีการคา้บริการ

19 ของความตกลงการคา้บริการ กาํหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งร่วมเจรจาจดัทาํขอ้

5 WTO มีผลบงัคบัหรือภายในวนั 1 มกราคม พ.ศ.2543
สําหรับเจรจาการคา้พหุภาคี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (พ.ศ.2549) ไดก้ล่าวถึงปัญหา

WTO 2 ปี พ.ศ. 2541

คลนด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และ
ลงรอบอุรุกวยัดังกล่าวไม่ได้ให้

กาํลงัพฒันา จึงจาํเป็นต้องปรับปรุงความตกลงต่างๆ ให้เกิดความสมดุล แต่ในช่วงแรกๆ ประเทศ

นครเจนีวาไดก้าํหนดให้สมาชิกพิจารณ
3

4 ปี พ.ศ.2544
กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา โดยรัฐมนตรีประเทศสมาชิก WTO ไดป้ระกาศเปิดการเจรจารอบใหม่ และ
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1 ใน 8
กรอบเจรจาเป็น 2 แนวทาง คือ

1. ณาใน

2. WTO
เช่น Committee on Subsidies and Countervailing Measures, Committee on Customs Valuation เป็นตน้
โดยตอ้งให้ความสําคญัต่อการพิ เป็นลาํดบัแรก และให้รายงานต่อคณะกรรมการเจรจา

.ศ. 2545
95 ประเด็น สามารถหาขอ้สรุปได้

เพียง 5 า
ดว้ยสุขอนามยัพืชและสัตว ์และความตกลงว่าดว้ยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต ้สาเหตุเกิดจาก

การ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ประเทศสมาชิก WTO ไดต้กลงกรอบแผนงานการเจรจา

มอบหมายให้ผูอ้าํนวยการใหญ่ WTO ดาํเนินการในส่วนของปัญ

พฤษภาคม พ.ศ.2548 และให้คณะมนตรีใหญ่ทบทวนความคืบหน้าและพิจารณาดาํเนินการภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 แต่การพิจารณาก็ไม่มีความคืบหนา้(11 มิถุนายน พ.ศ.2552)

2.3 พนัธกรณีของประเทศไทยในการเปิดตลาดสินค้าเกษตร
ประเทศไทย ตอ้งลดภาษีสินคา้เกษตรทุกรายการรวม 740 รายการ (พกิดั   ฮาร์โมไนซ์ 6-7 หลกั)

24 ภายใน 10 ยก่อนลดอยูใ่นระดบัร้อยละ 49 แต่จะ
27-40

ภาษีกบัสินคา้ 23
จรูป ชา พริกไทย
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รกแซงราคาจาก 21,816.41
ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2538 ใหเ้หลือ 19,028.48 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2547 สาํหรับการอุดหนุนการ
ส่งออก ประเทศไทยไม่ไดใ้หก้ารอุดหนุนการส่งออกสินคา้เกษตรไทยจึงไม่สามารถใหอุ้ดหนุนการ

1 แสดงปริมาณการเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยตามพันธกรณีกบัWTO ปี พ.ศ.
2538 - 2547

ปี
ปริมาณการเปิดตลาด อตัราภาษี(%)
ตามขอ้ผกูพนั (ตนั) ในโควตา นอกโควตา

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

45,000.00
46,111.11
47,222.22
48,333.33
49,444.44
50,555.55
51,666.66
52,777.77
53,888.88
55,000.00

0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20

237.6
235.2
232.8
230.4
228.0
225.6
223.2
220.8
218.4
216.0

: กรมปศุสัตว ์พ.ศ. 2551

2.4
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (พ.ศ.2537)

ต่อเศรษฐกิ

4,941 ลา้นบาทต่อปี
5,850 909 ลา้นบาท
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0.22

ลดการอุดหนุนผูผ้ลิตภายในลงในอตัราร้อยละ 13.3 จะมีผลใหร้าคา
4 9

10 ราคานมลดลงประมาณร้อยละ 8
ร้อยละ 5

ศูนยว์จิยัเศรษฐศาสตร์ประยุกตค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์(พ.ศ.2534)

UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and
Development) โดยนาํเสนอผลกระทบจากการ 3 รูปแบบ ดงักล่าวคือ
มาตรฐานการสนบัสนุนภายใน (Internal Support Measures) มาตรการคุม้ครอง ณ จุดนาํเขา้/
ส่งออก (Border Protection Measures) และมาตรฐานการสนบัสนุนการส่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1)
ครอบคลุมถึง ขา้ว ขา้วโพด กาแฟ ใบยาสูบ จากการศึกษาพบวา่มูลค่าการอุดหนุนของรัฐในสินคา้

แตกต่างกนั
2)

กษตรกร แต่จะไม่มีผลต่อ
กระเทียมและหอมหวัใหญ่มากนกั

3)

ในระดบัสูงพอควร แต่มีแนวโนม้ลดลงในปีพ.ศ. 2532

เกษตรกรผู ้
ปลูกออ้ยลดลงอีกดว้ย
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4
1) 60 ทาํใหร้าคาภายในประเทศ

24-28 และมีการ
334,754 8.8

9,636 ตนัต่อปี นมผง 67,028 ตนัต่อปี หอมหวัใหญ่ 3,193 ตนัต่อปี
1.5 ลา้นตนัต่อปี

2) กรณีลดอตัราการคุม้ครองจนเท่ากบัอตัราภาษีนาํเขา้ร้อยละ 25

คือประมาณ 1.4 ลา้นตนั
3) กรณีลดอตัราคุม้ครองลงเหลือเท่ากบัภาษีนาํเขา้ร้อยละ 10 จะทาํใหมี้การนาํเขา้สินคา้

2 กรณีแรก
และยงัตอ้งนาํเขา้ชาประมาณ 1.79 1.3 ลา้นตนัต่อปี

4)
สามารถส่งออกไดใ้นระดบัใกลเ้คีย

1.3 ลา้นตนั ลดลงประมาณ 3แสนลา้นตนั หรือร้อยละ 18.75
3

เขา้สูงถึงระดบั 375,232 ตนัต่อปี
ศูนยบ์ริการวชิาการเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรกฎาคม

(พ.ศ.2540) 23 รายการตามพนัธกรณีของ

1) ภายใตก้รอบของขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก หรือ WTO ตามขอ้ตกลงจากการเจรจา
GATT
ประกอบดว้ย

1.1) การเปิดตลาด (Market Access)
ลกากร (Tariffication) และทยอยปรับลดอตัรา

ภาษีศุลกากรในช่วง 6 - 10 - โควตา (Tariff-Quota)

1.2) การลดการอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic Support) ประเทศสมาชิกตอ้ง
ดาํเนินการลด
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(Direct Support) ในรายสินคา้และการใหโ้ดยออ้ม (Indirect Support)
อุดหนุน

1.3) การลดการอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidy) ประเทศสมาชิกตอ้งลดการ
อุดหนุนและการส่งออกสาํหรั
มีการอุดหนุนในช่วง พ.ศ. 2529 – 2533 จะไม่สามารถมีการอุดหนุนการส่งออกไดอี้ก

2)
997 รายการ และจะเปิดตลาดสินคา้เกษตร 23

หอมหวัใหญ่ เมล็ดกาแฟ นมผงขาดมนัเ
23 รายการดงักล่าวขา้งตน้จะมีการคุม้ครองในรูปแบบของภาษีโควตา

(Tariff-Quota)

3) อตัร
ระดบัสูง ถึงแมว้า่สินคา้เกษตรหลายชนิดของไทยมีความสามารถในแข่งขนั โดยประเทศไทยเป็นผู ้
ส่งออกรายใหญ่ของโลก เช่น ขา้ว ลาํไยแห้ง เป็นตน้

4) จากการศึกษาในส่วนของผลกระทบจากการดาํเนินการตามขอ้ตกลงหลงัจากการเปิด
ตลาดตามขอ้ตกลงมาเป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2538-2539)

ามารถบริโภคสินคา้ใน

5 ประการ คือ
4.1) สินคา้หลายชนิดเช่น ขา้ว ลาํไยแหง้ พริกไทย เป็นตน้ ประเทศไทยมีความสามารถ

ในการแข่งขนัในตลาดโลกสูงอยูแ่ลว้
4.2)
4.3) WTO มาก เช่นเมล็ด

WTO
4.4)โครงสร้างของตลาดสินคา้หลายประเภทเช่น นมและผลิตภณัฑน์ม ไม่มีราคาลดลง

สาํหรับผูบ้ริโภคภายในประเทศ ถึงแมว้า่จะนาํเขา้สินคา้ใน
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4.5) การจดัสรรโควตานาํเขา้ใหก้บักลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ผูน้าํเขา้ บางรายยงัไม่
เช่นหอมหวัใหญ่

2

ภายในประเทศ
5) ผลกระทบการเปิดตลาดตามกรอบขอ้ตกลง WTO จะมีผลกระทบในปัจจุบนัไม่มากนกั แต่

เป็นการแสดง

สาํนกัเจรจาการคา้พหุภาคี สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ (พ.ศ.2543) WTO ต่อสินคา้
เกษตรไทย การเปิดเสรีเกษตรภายใต้ WTO จากการศึกษาพบวา่ ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ

1)
พฒันาแลว้ตอ้งลดภาษีลงร้อยละ 36 ภายใน 6 ปี แต่ละรายการสินคา้ตอ้งลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 15
ประเทศกาํลงัพฒันาตอ้งลดภาษีลงร้อยละ 24 ภายใน 10 ปี แต่ละรายการตอ้งลดลงร้อยละ 10 และ

กาํหนด

2)

2.1)
กาํหนดใหป้ระเทศพฒันาแลว้ตอ้งลดการอุดหนุนภายในลงในอตัราร้อยละ 20 ภายใน 6 ปี หากการ

5 ของมูลค่าการผลิต ไม่ตอ้งนาํมูลค่าการอุดหนุนมาคาํนวณในยอด
การอุดหนุนรวม ส่วนประเทศกาํลงัพฒันากาํหนดใหล้ดการอุดหนุนลงในอตัราร้อยละ 13 ภายใน 10

10 ไม่ตอ้งนาํมารวมในยอด
การอุดหนุนรวม
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2.2)
ปรับโครงสร้างการผลิตและการพฒันา

2.3)
ยในราคาถูก การให้เกษตรกร

3) การอุดหนุนการส่งออก สมาชิกตอ้งลดการอุดหนุนส่งออกลง โดยประเทศพฒันาแลว้
21 และลดจาํนวนเงินอุดหนุนลงร้อย

ละ 36 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกาํ 14 และ
ลดจาํนวนเงินอุดหนุนร้อยละ 24 ภายใน 10
ผกูพนัไว ้ โดยใชย้อดการอุดหนุนในปีฐาน (พ.ศ.2529 - 2531)
ส่งออกเป็นรายสินคา้ ก

การตลาด ตน้ทุนการปรับปรุงคุณภาพสินคา้ และการขนส่งระหวา่งประเทศ และตน้ทุนดา้นการ
ขนส่งภายใน

2.5 สรุปแนวคิ

องคก์ารการคา้โลก อยา่งไรก็ตามการเปิดตลาดสินคา้เกษตร พบวา่สินคา้เกษตรบางตวัไดรั้บผลเสีย

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการผลิตสู้กบัต่างประเทศไม่ได ้และส่วนใหญ่จะผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ย
ล่าวจึงค่อนขา้งมีปัญหามากโดยเฉพาะ

จาํเป็นตอ้ง
3 ฝ่าย แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าว มาร่วม

หุน้ส่วนทาํธุรกิจร่วมกนั อนัจะเป็นประโยชน์ ตาม
โลก
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล
3.3.1 การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารรายงานขอ้มูลเศรษฐกิจประจาํปีของกรมปศุสัตว ์ และ

Website ต่างๆ
3.3.2

1) ประธานสหกรณ์ และประธานศูนย์
พิจารณาจดัสรรโควตาอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย

2) ผูแ้ทนบริษทัผูน้มเขา้นมผงขาดมนัเนย
3) องคก์รการคา้ของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไทย

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในการหา

3
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1 ระเบียบวธีิการศึกษา

วเิคราะห์จุดอ่อนไหวในการ
เปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาด

มนัเนย

ศึกษาผลประชุม
คณะอนุกรรมการ และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูแ้ทน
3 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกร

ผูป้ระกอบการ และผูส่้งออก

ขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ดาํเนินงานในการจดัสรร

โควตาและอตัราภาษี
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2 ปริมาณโควตา อตัราภาษีในและนอกโควตาสําหรับสินค้าเกษตรตามข้อผูกพนั
ภายใต้องค์การการค้าโลกในปี 2547

ลาํดบั
รายการสินคา้

ปริมาณและอตัราภาษีในโควตา อตัราภาษีนอก
โควตา (%)ปริมาณ (ตนั) อตัราภาษี (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

/ นมปรุงแต่ง
นมผงขาดมนัเนย

หอมหวัใหญ่
กระเทียม
มะพร้าว

เมล็ดกาแฟ
ชา
พริกไทย

ขา้ว

เมล็ดพนัธ์ุหอมหวัใหญ่

ปาลม์

กาแฟสาํเร็จรูป

ใบยาสูบ
เส้นไหมดิบ
ลาํไยแหง้

2,400
55,000

302
365
65

2,427
1,157
5.25
625
45

54,700
249,757
10,922

3.15
2,281
4,860

401
13,760

134
230,559

6,435
483

8

20
20
27
27
27
20
20
30
30
27
20
30
20
30
20
20

20
65
40
20
60
30
30

41/84
216
125
142
57
54
36
90
90
51
73
52
80

218
146
143

52
94
49

133
72

226
53

: สาํนกัการคา้พหุภาคี กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ
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4.2

อั
โดยมติคณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และ

.ศ. 2536 ต่อมาไดมี้การพฒันาคณะกรรมการ
ให้ .ศ. 2550 โดยอาศยัอาํนาจนายกรัฐมนตรีได้

4 มิถุนายน พ.ศ.
2550 มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551
31 มกราคม พ.ศ. 2551 มีคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม ประกอบดว้ย ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมการคา้ภายใน
อาหาร

และ
สังคมแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ผูท้รงคุณวุฒิ

คนเป็นกรรมการ ผูอ้าํนวยการองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหมี้ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจาํนวนสองคน โดยมาจาก
ผูแ้ทนองคก์รเ

ผูแ้ทน

ผูแ้ทนผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์นมและผูแ้ทนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนมจาํนวนห้าคน ตาม
มนตรีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ

แลว้เสร็จ

ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม โดย พ.ร.บ.
1)
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2)
ภายในประเทศและต่างประเทศ

3)
4)

5)

6)
ราชการ รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชนหรือบุคคลใดมาใหข้อ้เท็จจริง คาํอธิบาย ความเห็น

7) ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ องคก์รเกษตรกรโคนม ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์นม
และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนมในการกาํหนดมาตรฐานปัจจยัการผลิตและ

8)

9) ปฏิ
กาํหนด

1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานอนุกรรมการ
2. ผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
3. ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
4. ผูแ้ทนกรมการคา้ต่างประเทศ อนุกรรมการ
5. ผูแ้ทนกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ อนุกรรมการ
6. ผูแ้ทนกรมการคา้ภายใน อนุกรรมการ
7. ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั อนุกรรมการ
8. ผูแ้ทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ
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9. ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
10. ผูแ้ทนองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
11. ผูแ้ทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
12. อนุกรรมการ
13. อนุกรรมการ
14. - อนุกรรมการ
15. ผูแ้ทนสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหารนมไทย อนุกรรมการ
16. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบการแปรรูปอาหารนม อนุกรรมการ
17. ผูแ้ทนสมาคมผูผ้ลิตนมพาสเจอร์ไรส์ อนุกรรมการ
18. ผูแ้ทนผูป้ระกอบการแปรรูปเนยแขง็ อนุกรรมการ
19. ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุกรรมการ

กรมปศุสัตว์ และเลขานุการ
20. ผูแ้ทนกลุ่มวจิยัและพฒันาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) อนุกรรมการ

กรมปศุสัตว์ และผูช่้วยเลขานุการ
21. ผูแ้ทนกลุ่มวจิยัเศรษฐกิจการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ

และผูช่้วยเลขานุการ

ให้
1.

ผูป้ระกอบการตามขอ้ผกูพนั WTO และ FTA
2.

4.3 การพจิารณาจัดสรรโควตาและอตัราภาษีในโควตา

ผกูพนัไวก้บั WTO และการกาํหนดอตัราภาษีนาํเขา้ในโควตา 20 แต่
การเปิดตลาดจะเก็บภาษีในโควตาเพียงร้อยละ 5 เท่ากบัอตัราภาษี ใช้ ก่อน
เป็นสมาชิก WTO
ผลิตภณัฑน์ม ( 3)
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3 ปริมาณการเปิดตลาดโควตาและอตัราภาษีนําเข้านมผงขาดมันเนย

ปี ข้อผูกพนั (ตัน) อตัราภาษี (%) เปิดตลาด
WTO TAFTA ในโควตา (เกบ็จริง) นอกโควตา

2538 45,000.00 - 20 (5) 237.6 55,000
2539 46,111.11 - 20 (5) 235.2 88,000
2540 47,222.22 - 20 (5) 232.8 88,000
2541 48,333.33 - 20 (5) 230.4 88,000
2542 49,444.44 - 20 (5) 228.0 68,500
2543 50,555.56 - 20 (5) 225.6 55,600
2544 51,666.67 - 20 (5) 223.2 65,000
2545 52,577.78 - 20 (5) 220.8 73,000
2546 53,888.89 - 20 (5) 218.4 68,348.3
2547 55,000.00 - 20 (5) 216.0 67,252
2548 55,000.00 2,200 20 (5) 216.0 67,200
2549 55,000.00 2,200 20 (5) 216.0 64,700
2550 55,000.00 2,200 20 (5) 216.0 59465
2551 55,000.00 2,200 20 (5) 216.0 65,431

: กรมปศุสัตว์ 2552

ยงัมีการนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นนมคืนรูป

.ศ. 2546 เป็นตน้ไป การจดัสรรจะไม่จดัสรรใ

การบริหารจดัการโควตาและอตัราภาษีในโควตานาํเขา้นมผงขาดมนัเนยดงักล่าว พบวา่ไม่

4.4 ทศ

ผลิตและจาํหน่ายทุกวนั ประกอบดว้ยในช่วงแรกองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(อ.ส.ค.)
อให้ รโคนมและผลิตภณัฑน์ม การ

กาํหนดราคา

.ศ. 2541 ปรับราคาจาก 10.50 บาท/กก. 12.50 บาท/กก. ณ
2550 -

2551 มีการปรับ จาก 12.50 บาท/กก. เป็น 18.00 บาท/กก.
2552 18.00 บาท/กก. เป็น

16.50 บาท/กก.
ถดถอย (รายละเอียดตามตาราง 4)

และ

.ศ. 2549 - 2552 พบวา่ปี
พ.ศ. 2549 2,119.15 ตนั/วนั .ศ. 2552
เป็นวนัละ 2,665.40 ตนั (รายละเอียดตามตาราง 4)

ตาราง 4
ผู้ประกอบการในแต่ละปี

ปี ตามข้อตกลง
(ตัน/วนั) (ตัน/วนั)

โรงงาน
(บาท/กก.)

2549
2550
2551
2552

2,119.15
2,185.88
2,366.42
2,665.40

2,082
2,057
2,349

-

12.50
14.50
18.00
16.50

: กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552
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เกษตรกร
ทาํใหก้ารพิจารณา

WTO แต่ช่วงเวลาการเปิดตลาด
1 มกราคม และ

31 (รายละเอียดตามตาราง 5)

ตาราง 5 แสดงช่วงเวลา

ปี ประกาศเปิดตลาดแต่ละปี จํานวนงวด/ปี

2548
2549
2550
2551
2552

26 เมษายน 2548
7 มีนาคม 2549
5 มกราคม 2550

27 ธนัวาคม 2550
29 มกราคม 2552

5
3
3
2
2

: กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2552

4.5 ความอ่อนไหวในการจัดสรรโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย

โควตาและอตัราภาษีการนาํเขา้นมผงขาดมนัเนยในการเปิดตลาด ปี พ.ศ. 2548 – 2552 โดยหลกัการ
บการขอ

1) ขอ้มูลการใชน้มผงขาดมนัเนยยอ้นหลงั 3 ปี
2) ขอ้มูลความตอ้งการใชน้มผงขาดมนัเนย
3)
4) .ศ. 2549 การจดัสรรโควตานาํเขา้นมผงขาดมนัเนยจะจดัให้ผูป้ระกอบการ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20
ตาม

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
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ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ้งนาํโควตานาํเขา้นมผง ดิบ
กระทรวง

พาณิชยก์็ไดเ้สนอขอ้
ใชม้าตรการ Local content

WTO

ก)

ขอ้ตกลงของ WTO
1) ใ

(ระยะเวลาประมาณ 1 ปี)
2) ให้
3)

มีส่วนร่ว
4)
5) WTO กาํหนดคือไม่

เกินร้อยละ 20
เปิดตลาด

5
6)

เช่นในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2551 มีการเรียกร้องให้ปรับ
12.50 บาท/กก. 18.00 บาท/กก. น

ปัญหาวกิฤตพลงังาน ทาํใหเ้ป็นภาระต่อผูบ้ริโภค
วา่เป็นสินคา้

และไปกระทบต่อการเปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย
ข)

ยเูอชที กบั
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17 ราย (รายละเอียด
6) นมดิบอีกประมาณ 60 ราย

6

ลาํดับ (ตัน/วัน)
นมโรงเรียน นมพาณิชย์ รวม

1 บมจ.ฟรีสแวนด ์ฟู้ ดส์ โฟรโมสต์ (ประเทศไทย) - 308.00 308.00
2 บริษทั โฟร์โมสอาหารนม (กรุงเทพฯ) จาํกดั - 75.00 75.00
3 บริษทั ซีพี – เมจิ จาํกดั - 167.00 167.00
4 บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จาํกดั - 38.86 38.86
5 บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั - 49.60 49.60
6 (ประเทศไทย) จาํกดั - 143.81 143.81
7 บริษทั ดชัมิลค ์จาํกดั/ - 150.61 150.61
8 100.00 - 100.00
9 บริษทั ที - 9.40 9.40

10 - 2.50 2.50
11 - 10.70 10.70
12 โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 16.90 17.25 34.15
13 บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จาํกดั 85.51 - 85.51
14 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 273.21 315.38 588.59
15 บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) - 31.00 31.00
16 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั 125.00 68.33 193.33
17 136.00 - 136.00

รวมผู้ประกอบการรายใหญ่ 736.62 1,387.44 2,124.06
(79.7%)

18 ผูป้ระกอบการรายเล็ก (นมพาสเจอร์ไรส์) 528.22 13.13 541.35
(20.3%)

1,264.83 1,400.57 2,665.40
: กรมปศุสัตว์ 2552
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79.7 ของ

หลกั 20.3 เป็นผูป้ระกอบการรายเล็ก
นมพาสเจอร์ไรส์จาํหน่ายในโครงการของรัฐ คือโครงการอาหารเสริม(นม)

ดเทอมไม่สามารถนาํนม
พาสเจอร์ไรส์ไปจาํหน่ายได้ เพราะเด็กไม่มาโรงเรียน และในช่วงปิดเทอมก็จะตอ้งใชน้มยเูอชทีให้เด็ก

จึงมีการผ่องถ่ายไปให้

ระหว่างผูป้ระกอบการรายเล็กและรายใหญ่อย่างใกล้ชิดในลักษณะหุ้นส่วน หรือในลกัษณะ
ผูป้ระกอบการรายเล็กจา้งผูป้ระกอบการรายใหญ่ผลิตนมยเูอชที
รายใหญ่ตอ้งสาํรองนมยเูอชทีใหผู้ป้ระกอบการรายเล็กนาํไปจดัส่งให้โรงเรียนในโครงการอาหาร
เสริม(นม) ผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ลงตวั

วนัหยดุช่วงเทศกาล นเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์
และส่วนใหญ่ก็

จะมองไป การ
เองก็ไม่ไดถู้กจาํกดัโควตา สามารถนาํเขา้มาเท่า

WTO ตกลงใหใ้ชม้าตรการโควตา และอตัราภาษีในโควตา แต่ก็ให้ระยะเวลาปรับตวั
10 .ศ. 2538 – 2547 และในรอบเจรจาต่อไป

ยงัไม่ไดข้อ้ยติุก็กาํหนดใหย้งัคงใชม้าตรการโควตาและอตัราภาษีตามปีสุดทา้ยคือ พ.ศ. 2547 ไป
ก่อนได้

จากกรณีความแตกต่างของกลุ่มผูป้ระกอบการ ปัญหาอุปสงค์และอุปทานของโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัในกลุ่มผูป้ระกอบการเอง เพราะ

นาํเขา้นมผงขาดมนัเนยก็ไดรั้บประโยชน์ดว้ย
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ออสเตรเลียและนิวซีแลนดข์ู่ประทว้งรัฐบาลไทย เพราะถือเป็นการขดัต่อขอ้ตกลง WTO จึงทาํให้

ในการผลิตผลิตภณัฑน์ม เช่นกลุ่มผูผ้ลิต
หรือ

ขา้นมผงขาดมนั
เนยมาใช ้ หากราคานมผงขาดมนัเนย

.ศ. 2550 – 2551
ประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ คือ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนดป์ระสบปัญหาความแหง้แลง้

150
กนัอยา่งไม่เคยเป็น

หมายถึงไม่ไดมี้

ถดถอย
2552 ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งจ่ายเงินงบประมาณในการแกปั้ญหา

1) อนุมติัเงิน 60
วนั

2) อนุมติัเงิน 346 ลา้นบา 1.50 บาท/กก. ให้
เกษตรกรเป็นเวลา 3 เดือน (29 มกราคม – 28 เมษายน)
คือ 16.50 บาท/กก. 18.00 บาท/กก. โดยใหผู้ป้ระกอบการนาํไปกระตุน้การบริโภค

3) 5 - 6
ในปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 2,573.45 ลา้นบาท

4) ขยายเวลาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จาก 230 วนั เป็น 260 วนั โดยใหเ้ด็ก
(สัปดาห์ละ 5 วนั) อนุบาลถึง

4 6 ปีงบประมาณ 2553
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ไปทีเดียว เ มีตน้ทุนในการเจรจา

นอ้
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หรือ

นการผลิต
ค)

ดาํเนินการจดัสรรโควตานาํเขา้นมผงขาดมนัเนยของประเทศไทย โดยสรุปไดจ้ากข่าว

ออสเตรเลีย – WTO – FTA หลงักระทรวงเกษตรฯ

แลกกบัการใหส้มาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหารนมไทยจดัสรรโควตานาํเขา้นมผง หลงัจากนายเนวนิ
ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ
พฒันาการ
จดัสรรโควตา 6 ส่วนแลกกบัโควตา
นาํเขา้นมผง 1 ส่วน หรือการชาํระเงินในอตัราร้อยละ 25

จะตอ้งนอกโควตาเสียภาษีนาํเขา้ร้อยละ 194.4 – 216 คณะกรรมการนโยบาย
และพฒันาการปศุสัตวแ์ห่งชาติ ใชแ้นวทางการแกปั้ญหาโดยยกสิทธิในการจดัสรรโควตานมผงขาด
มนัเนยตามพนัธกรณีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) จาํนวน 50,000 ตนั และภายใตค้วามตกลงเขต
การคา้เสรีไทย – ออสเตรเลีย จาํนวน 2,200 57,200 ตนั ใหส้มาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑอ์าหารนมไทย

12.50 บาท
“ประชาชาติ

ธุรกิจ”

2
ภายในประเทศ หรือหากตอ้งนาํเขา้นอกโควตาตอ้งเสียภาษีอตัราร้อยละ 5

– ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free
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Trade Agreement หรือ TAFTA)
นิวซีแลนดด์ว้ย

นายวลิเลียม ปีเตอร์สัน เอกอคัราชทูตออสเตรเลีย ประจาํประเทศไทยไดเ้ขา้พบ

25
ของการนาํเขานมผงตอ้งชะลอออกไ
ประเทศต่างๆ “
การคา้เสรีไทย – ออสเตรเลีย และไทย –

ฟ้องร้องไทยใน WTO FTA ไทย –

กระทรวงพาณิชยจึ์ 21 กุมภาพนัธ์ เสนอแนะ
ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดาํเนินการจดัสรรโควตานมผงขาดมนัเนยโดยไม่ขดักบักฎของ

WTO และออสเตรเลีย จาํนวน 57,200 ตนั
งข่าวกล่าว”

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ หนา้ 11 10 มีนาคม 2548
28 ฉบบั 3669 (2869)

นอกจาก
เปิดตลาดสินคา้ทางประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะตอ้งมีการสอบถามความคืบหนา้ในการ
จดัส

ประเทศไทย จะเห็นวา่ทา

ผูผ้ลิตนมรายใหญ่ของประเทศ คือบริษทั Fonterra บริษทัสาขาในประเทศไทยถึง 2 บริษทั
คือ บริษทั Fonterra ประเทศไทย จาํกดั และบริษทั New Zealand Milk
ดงักล่าว

เป็นจุดอ่อน

ส่งออกจะไดน้าํขอ้
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2 ของตน

ในช่วงพกัทอ้ง (Dry Period) ก่อนคลอดลูกประมาณ 2 – 3
เช่นเดียวกนั

4.6
การสัมภาษณ์

อุตสาหกรรมนม และองคก์ร และหรือบริษทัของประ

ก) 28 ราย พบวา่มีความอ่อนไหวหรือขอ้

1) า
ใชน้มผงขาดมนัเนยเป็นวั
แพงดว้ย

2)

ข) กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนม จากการสัมภาษณ์รวม 19 ราย พบวา่มีความอ่อนไหว

1)

2) WTO 1 มกราคม ถึง 31
ธนัวาคม ของทุกปี ไม่ควรเปิดตลาดตามงวดตามภาคเรียน หรือแบ่งเป็นหลายงวด หรือจนกวา่จะทาํ

ค) กลุ่มประเทศผูส่้งออก จากการสัมภาษณ์ 2 ราย
1)

ประเทศ
2)

3)
น
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4) ไม่เห็นดว้ยในการเปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนยเป็นงวดตามภาคเรียนการศึกษา

ควรเปิดตลาดตามกาํหนดเวลาปกติ
5) ได้

6)
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ผลประกอบการของแต่ละผูป้ระกอบการไปดว้ย
5.1.3 กลุ่มประเทศผูส่้งออก คือประเทศออสเ 2

ส่งนมและผลิตภณัฑ์นมอยูใ่นอนัดบั 3 และอนัดบั 1 2 ประเทศจะค่อนขา้งให้
ความสาํคญักบัการคา้เสรีตามขอ้ตกลงกบั WTO

ยงโคนม

เลือกปฏิบติัหรือปกป้องเกษตรกรในประเทศเกินกวา่ขอ้ตกลงของ WTO
2 ประเทศจะไดว้างแผนการผลิตนมผงขาดมนัเนยใหส้อดคลอ้ง

5.2 ข้อเสนอแนะ
การบริห

ะนอกโควตาตามขอ้ผกูพนักบั WTO
ไดท้าํใหภ้าครัฐ

ติมายอ่มทาํไม่ได ้ และจะส่งผล

5.2.1 Contract
Farming
จาํหน่ายในตลาดพาณิชย ์ และผูป้ระกอบการผลิตนมโรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆไปตามผูป้ระกอบการ
รายใหญ่เป็นหลกั
ปรับมุมมองจากผูร้้ายมาเป็นหุ้นส่วน
ภาค
พฒันาในเชิงประสิทธิภาพ จึงควรใชก้ารกาํกบัดูแลตน้ทุนการผลิต

ตลาด
การทาํขอ้ตกลง 3 กลุ่ม คือเกษตรกร ผูป้ระกอบการนม

พาณิชย ์และผูป้ระกอบการนมโรงเรียนตอ้งมีแผนกาํกบัดูแล
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จะผ และในช่วงเทศกาล หรือ
เกษตรกรโดยองคก์รเกษตรกร เช่นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรจะตอ้งบ

ดิบสูงๆแลว้ก่อใหเ้กิดการแยง่สมาชิกเกษตรกร
กนัเองได้

จึง
โรงงานผ ตลาด เช่นนมโรงเรียนไม่สามารถผลิต

เพราะในช่วงปิดเทอมจะไม่สามารถจดัส่งนมพาสเจอร์ไรส์ ยนได ้วธีิการง่ายๆก็คือจดั
นมยเูอช

กดั และความสามารถในการรองรับ
(Cooling Tank) อาจไม่เพียงพอ การมี

โรงงานผลิตนมผงจะ ประเทศจะมี
รัฐบาลจะอนุมติัเงินงบประมาณแกไ้ข

ไทยมีความเหมาะสมในเชิงยทุธศาสตร์เป็น
อยา่งดี
(อ.ส.ค.)

.ส.ค. ก็เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภณัฑน์มภายใต ้พ.ร.บ. โคนมและผลิตภณัฑน์ม

20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบในหลกัการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
อ.ส.ค. .ศ.
2550 - 2551
โรงงานผลิตนมผงไม่ไดด้าํเนินการต่อ

การดาํเนินการดงักล่าวจะทาํใหส้ามารถเจรจาการเปิดตลาดไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนม และ ขดัขอ้ตกลง
กบั WTO
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5.2.2

กนัอยา่งเหนียวแน่น และกลายเป็
เกษตรกร

สามารถแข่งขนัไดก้บัต่างประเทศกรณีเปิดเสรี
5.2.3

พ.ศ. 2551 .ร.บ.

สามารถผลกัดนัใหส้หกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นการ

ริษทั Fonterra



2
แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิย

2.1 (WTO)

(Free Trade Policy) (Theory of Comparative
Advantage)

าย
ก่อใหเ้กิดการแบ่งงาน (Division of Labour) ตลอดจนการประหยดัต่อขนาด

(Economy of scale)
มีตน้ทุน

กนัทางการคา้ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนราคาของสินคา้

หรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) .ศ. 2491
ลุมถึงการคา้บริการ และดา้นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา     โดยแมแ้กตตจ์ะกาํหนดใหป้ระเทศภาคียกเลิกการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ และมีการ
เจรจาลดภาษีศุลกากร และขอ้กีดกนัต่างๆ รวมถึงเป็นเวทีระงบัขอ้พิพาท แต่การดาํเนินงานในทาง

ะเทศภาคีไม่ไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลง
ทาํใหก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาททางการคา้ใดๆตอ้งใชม้ติเอกฉนัท์ (Consensue)

ยอมรับข้อตดัสินก็จะทาํให้ปัญหาขอ้พิพาททางการค้าไม่ไ

ประสบผลในการเจรจาการคา้รอบอุรุกวยั (Uruguay Round)
การคา้โลก (World Trade Organization: WTO) 1 มกราคม พ.ศ.2538

81
59 28 ธนัวาคมพ.ศ. 2537 ปัจจุบนัมีสมาชิกรวม
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ระเบียบวิธีการศึกษา

การ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงานการประชุม

3.1 การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ผลกระทบจากการเปิดตลาดนาํเขา้นมผงขาดมนัเนยใน 3

3

1) 19,866 ครัวเรือน แบ่งการ
158 ศูนย ์เป็นศูนยร์วมนมในสังกดัของสหกรณ์โค

นม 100 ศูนย ์และเป็นศูนยเ์อกชน 58 ศูนย์
2) กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนม

ก) กลุ่มผูผ้ลิตนมขน้ จาํนวน 4 บริษทั
ข) จาํนวน 67 บริษทั
ค) จาํนวน 9 บริษทั

3) กลุ่มประเทศผูส่้งออกนมและผลิตภณัฑน์ม รายใหญ่ 2
ส่งออกนมผงขาดมนัเนยจาํหน่ายในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2550 ประมาณร้อยละ 20 และประเทศ
นิวซีแลนด ์ประมาณร้อยละ 40 2
ไทย

3.2
แหล่งขอ้มู

ประจาํปี จากกรมปศุสัตว ์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัรา
ภาษีนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย และคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์มในช่วงปีพ.ศ. 2548 - 2552
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ผลการศึกษา

4.1 วธีิการจัดสรรโควตาและอตัราภาษีนําเข้านมผงขาดมันเนย
คณ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 เห็นชอบและอนุมติัให้

ดาํเนินการเปิดตลาดสินคา้เกษตรตามขอ้ผกูพนัภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO)
23 รายการ เ

WTO .ศ.
2538 – 2547

1) การบริหารโควตาสินคา้เกษตร ใหก้าํหนดปริมาณในโควตา อตัราภาษีในโควตา อตัรา
หนดไวต้ามขอ้ผกูพนัในแต่ละปี

2) ในกรณีสินคา้เกษตรรายการใดจาํเป็นตอ้งเปิดตลาด โดยมีปริมาณในโควตา อตัราภาษี

3) ใหก้ระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์ หรือระเบียบบริหารการนาํเขา้ไดต้าม

4)
1 มกราคม 2539 และมอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนินการต่อไป

.ศ. 2547
รอบใหม่(รอบโดฮา) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

นคา้เกษตรตาม
ขอ้ .ศ. 2548 โดยใหก้าํหนดปริมาณโควตา อตัราภาษีใน
และนอกโควตาตามขอ้ผกูพนัการเปิดตลาดในปี พ.ศ. 2547 ภายใตค้วามตกลงองคก์ารการคา้โลกรอบ
อุรุกวยัไปก่อน และ เป็นฐานใน
การเปิดตลาดต่อไป ( 2)
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สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

ภาษีในโควตานาํเขา้นมผงขาดมนัเนย ตามขอ้ผกูพนักบั WTO ในแต่ละปีใน 3

5.1.1

เกษตรกรผลิต และเป็นสาเหตุให้

5.1.2 2 ประเภท คือ

ถูกขอร้องให้เขา้มาแบกรับภาระกลุ่มเดียว จนทาํใหต้อ้งเกิดการแบ่งโควตาการจดัสรรสาํหรับกลุ่ม
นร้อยละ 80

ร้อยละ 20
WTO

รร อตัราภาษี และการ

องแข่งขนัการส่งออกดว้ย เพราะประเทศ
เพร
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บรรณานุกรม

กรมปศุสัตว.์ 2551.
ภายหลังการเปิดตลาดตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) รอบอุรุกวัย. กรุงเทพมหานคร:
กลุ่มวจิยัเศรษฐกิจการปศุสัตว ์สาํนกัพฒันาการการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยี.

กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรปริมาณนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย
3/2548 2 ธนัวาคม 2548. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอด

เทคโนโลย.ี
กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรปริมาณนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย

4/2548 29 ธนัวาคม 2548. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอด
เทคโนโลย.ี

กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรปริมาณนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย
1/2549 20 กุมภาพนัธ์ 2549. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอด

เทคโนโลย.ี
กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรปริมาณนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย

2/2549 26 เมษายน 2549. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอด
เทคโนโลย.ี

กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรปริมาณนาํเขา้นมผงขาดมนัเนย
3/2549 28 สิงหาคม 2549. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอด

เทคโนโลย.ี
กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด

1/2550 15 มีนาคม 2550. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลย.ี

กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด
1/2551 7 มีนาคม 2551. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละ

ถ่ายทอดเทคโนโลย.ี
กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด

2/2551 16 กนัยายน 2551. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลย.ี
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กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด
3/2551 16 ตุลาคม 2551. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละ

ถ่ายทอดเทคโนโลย.ี
กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด

4/2551 4 พฤศจิกายน 2551. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลย.ี

กรมปศุสัตว.์ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัสรรโควตาและอตัราภาษีนาํเขา้นมผงขาด
1/2552 3 มีนาคม 2552. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละ

ถ่ายทอดเทคโนโลย.ี
วภิาวรรณ  ปาณะพล. 2546. พันธกรณีสินค้าผลิตภัณฑ์นมภายใต้องค์การการค้าโลกรอบอุรุกวยั และ

. กรุงเทพมหานคร: เอกสารวิชาการ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2537. อ
เศรษฐกิจการเกษตรไทย. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สาํนกัเจรจาการคา้พหุภาคี. 2543. รายงานผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ WTO ต่อสินค้า
เกษตรไทย. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย ์กระทรวงพาณิชย.์

ศูนยบ์ริการวชิาการ. 2540. รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตร 23 รายการตาม
พันธกรณีขององค์การการค้าโลก. กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

ศูนยว์จิยัเศรษฐศาสตร์ประยกุต.์ 2534. สินค้าเกษตรภายใต้กรอบเจรจารอบอุรุกวยั. กรุงเทพมหานคร:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.



ภาคผนวก
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบญัญติัโคนมและผลิตภณัฑ์นม พ.ศ. 2551
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ประวตัิผู้เขยีน
นายสินชัย  เรืองไพบูลย์

28 ธนัวาคม พ.ศ. 2501 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สาํเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาจากโรงเรียนทวษีาภิเศก กรุงเทพฯ ไดรั้บปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาสัตวบาล จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2524 และมีประสบการณ์การทาํงานในบริษทั
เบทาโกรไฮบริด ในตาํแหน่งสัตวบาลประจาํฟาร์มสุกรพนัธ์ุ จงัหวดันครราชสีมา ในปีพ.ศ. 2524 –
2525 (เกษตรศาสตร์) สาขาการผลิตสัตว์
จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2528

เขา้ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ในตาํแหน่งนกัวชิาการสัตวบาล 3 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรสาคร ต่อมาในปีพ.ศ. 2533 ไดย้า้ย

5 ฝ่าย

นกัวชิาการสัตวบาล 6 ในปีพ.ศ. 2535 และเป็นนกัวิชาการสัตวบาล 7ว. กลุ่มงานส่งเสริมสัตวเ์ล็กและ
สัตวปี์ก ในปีพ.ศ. 2539 ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ไดย้า้ยไปเป็นนกัวิชาการสัตวบาล 8ว. กลุ่มงานส่งเสริม

พ.ศ. 2548 (นกัวชิาการ
สัตวบาล 9ชช.) สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรมปศุสัตว ์ และในปีพ.ศ. 2551

(นกัวิช )
กรมปศุสัตว ์ปัจจุบนัสมรสกบันางฉตัรฉว ี เรืองไพบูลย ์มีบุตร 1 คน
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