คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2540

USTR นักรบสงครามการคาอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเปลี่ยนแปลงภายในสํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (US Trade
Representative = USTR ) เมื่อกลางเดือนเมษายน 2540 มีประเด็นที่นาสนใจและมีนัยสําคัญ
ตอสังคมเศรษฐกิจโลก
นางชารลีน บารเชฟสกี (Charlene Barshefsky) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
เสนอใหมีตําแหนง “เอกอัครราชทูตพิเศษดานการคาสินคาเกษตร” (Special Trade Ambassador
for Agriculture) มีฐานะเปนนักเจรจาการคาระดับตํ่ากวารัฐมนตรี สังกัดสํานักงานผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกา พรอมกันนั้นก็เสนอใหนายปเตอร เชอร (Peter Sher) ดํารงตําแหนงนี้ นายเชอร
เปนผูรวมงานของนายมิกกี แคนเตอร (Micky Kantor) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใน
ปลายรัฐบาลคลินตันสมัยแรก
USTR เปนหนวยงานอิสระ ทําหนาที่เปนหัวหอกในการเจรจาการคาเพื่อบุก
เบิกตลาดสําหรับสินคาอเมริกัน ทั้งนี้ โดยมี Omnibus Trade and Competitiveness Act of
1988 เปนกฎหมายรองรับ และมีมาตรา 301, Super 301 และ Special 301 เปนอาวุธสําคัญ
การที่ USTR ปรับองคกร โดยมีตําแหนงนักเจรจาการคาสําหรับสินคาเกษตร
โดยเฉพาะ ยอมมีนัยสําคัญวา การคาสินคาเกษตรจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางนอย
ที่สุดในสายตาของ USTR
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ?
เหตุผลในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 2 ประการ ความซับซอนของขอตกลงการคา
สินคาเกษตรในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) นับเปนเหตุผลสําคัญ
ประการแรก ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) นับเปนเหตุผลสําคัญประการ
ตอมา
แมวาการเจรจารอบอุรุกวัยจะลุลวง โดยไมแนชัดวาจะเปน ’ผลสําเร็จ’ หรือไม
แตขอตกลงการคาสินคาเกษตรมีความสลับซับซอนยิ่ง ความสลับซับซอนดังกลาวนี้เปนผลจาก
การงัดขออยางรุนแรงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป จนเกือบทําใหการเจรจารอบอุรุกวัย
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ลมควํ่าลงหลายครั้งหลายครา และถึงจะบรรลุขอตกลงจนมีกรรมสารขั้นสุดทาย (Final Act) ได
แตขอตกลงการคาสินคาเกษตรก็ยังมีขอยกเวนและขอผอนปรน จนมิอาจบรรลุเปาหมายการคา
เสรีได
ขอตกลงการคาสินคาเกษตรจําแนกได 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกวาดวยการ
เปดตลาด (Market Access) ประเด็นที่สองวาดวยการอุดหนุนการสงออก (Export Subsidy)
ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดตลาด ขอตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัยรับในหลักการ
ที่จะเลิกใชมาตรการการจํากัดการนําเขา โดยหันมาใชมาตรการการควบสินคาเขาสูระบบภาษี
ศุลกากร (Tariffication) แทน สินคาที่เคยหามนําเขา จะหามนําเขาตอไปอีกมิได ตองเปดตลาด
รับสินคาเขาขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง (minimum access) โดยใชอากรขาเขาเปนเครื่องมือในการกํากับ
ปริมาณการนําเขา หากมีการนําเขาเกินกวาปริมาณการเปดตลาดขั้นตํ่า สามารถเก็บอากรขาเขา
ในอัตราสูงขึ้นได สํ าหรับสินคาที่เคยนํ าเขา แตมีการกํ าหนดโควตาการนําเขา ภาคีสมาชิก
GATT/WTO จะควบคุมการนําเขาดวยการใชมาตรการโควตาตอไปมิได จะตองหันมาใชอากร
ขาเขาเปนเครื่องมือแทน
แตขอตกลงการคาสินคาเกษตรในการเจรจารอบอุรุกวัยมีขอยกเวนที่บั่นทอน
การคาเสรีหลายประการ การคาขาวไดรับยกเวนไมตองควบเขามาตรการภาษีศุลกากรชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง แตตองเปดตลาดขาวขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง อาทิเชน ญี่ปุนตองเปดตลาดขาวอยางนอยรอยละ
4 ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศในป 2538 เพิ่มเปนไมนอยกวารอยละ 8 ในป 2543
สวนเกาหลีใตตองเปดตลาดนําเขาขาวอยางนอยรอยละ 1 ของปริมาณการบริโภค เพิ่มเปน
ไมนอยกวารอยละ 4 ภายในระยะเวลา 10 ป
นอกจากนี้ ข อ ตกลงการค า สิ น ค า เกษตรยั ง มี ข  อ ยกเว น พิ เ ศษ (Special
Treatment) หากการนําเขาเพิ่มขึ้นมากเกินไป และ/หรือ ราคาตลาดโลกตกตํ่ามากเกินไป ผูนํา
เขาสามารถเก็บอากรขาเขาเพิ่มขึ้นเพื่อเปนมาตรการคุมกันพิเศษ
ในประเด็นเกี่ยวกับการอุดหนุนการสงออก การเจรจารอบอุรุกวัยมีขอตกลง
ที่ชัดเจนวา สินคาเกษตรที่ไมเคยไดรับเงินอุดหนุน จะเริ่มใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกมิได
สวนสินคาเกษตรที่เคยใหเงินอุดหนุนจะตองคอยๆลดการอุดหนุน โดยมีเปาหมายทั้งปริมาณ
สินคาออกที่ไดรับเงินอุดหนุนและปริมาณเงินอุดหนุนที่ให
ความซับซอนของขอตกลงการคาสินคาเกษตรในการเจรจารอบอุรุกวัยดังกลาว
ขางตนนี้ นับเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําให USTR แตงตั้งนักเจรจาการคาที่มีหนาที่รับผิด
ชอบการคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกายังมีศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตร และ
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ตองการเจาะตลาดสําคัญ ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป แตขอตกลง
ที่มีความซับซอนอาจทํ าใหประเทศเหลานี้หาชองทางที่จะไมเปดตลาดมากเทาที่ควร การมี
นักเจรจาการคาที่รับผิดชอบสินคาเกษตรโดยเฉพาะ จึงเปนเรื่องจําเปน
แตการสถาปนาตําแหนง “เอกอัครราชฑูตพิเศษดานการคาสินคาเกษตร” มิได
เกิ ด จากความซั บซอ นของข อ ตกลงการเจรจาการคารอบอุรุก วัย เท า นั้น หากยัง เปน ผลจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพอีกดวย สังคมเศรษฐกิจอเมริกันไดเปลี่ยนผานจากสังคม
เกษตรมาเปนเวลาชานาน จนกลายเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) ในปจจุบัน
แตความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพทําใหกิจกรรมทางการเกษตรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ความกาวหนาทางดานพันธุวิศวกรรมศาสตร (Genetic Engineering) ทําใหมี
การตัดตอยีนระหวางพืชผลชนิดตางๆ จนกอใหเกิดพืชผลชนิดใหม ดังเชน pomato ซึ่งเกิดจาก
การตัดตอยีนระหวาง potato กับ tomato (ในกรณีของสัตว มีการตัดตอยีนระหวาง goat กับ
sheep กลายมาเปนสัตวพันธุใหม geep) หรือมิฉะนั้นก็มีตัดตอยีน เพื่อใหพืชผลมีคุณสมบัติ
บางประการ ดังเชน ความคงทนไมเนาเสียงาย ความสามารถในการตานทานศัตรูพืชและวัชพืช
สีสัน รสชาติ เปนตน ตัวอยางเชน Flavr Savr ซึ่งเปนมะเขือเทศที่ผานขบวนการพันธุ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อใหเก็บไดนาน ถั่วเหลืองและขาวโพดที่ผานการตัดตอยีนเพื่อใหมีภูมิ
ตานทานศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เปนตน
สหรัฐอเมริกาเปนหัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สินคาเกษตรที่ผาน
ขบวนการพันธุวิศวกรรมศาสตร หากสามารถสงออกได นอกจากจะทํ าใหภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวหลังจากที่เปนอุตสาหกรรมที่รวงโรย (Sunset Industry) มาเปนเวลาชานานแลว ยังทําให
สหรัฐฯ มีรายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้นอีกอักโข
แตการสงสินคาเกษตรที่ผานขบวนการพันธุวิศวกรรมศาสตรตองเผชิญอุปสรรค
ที่สําคัญ เพราะองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International NGOs) ตอตาน ทั้งนี้
ดวยเหตุผลที่วา การเพาะปลูกพืชผลที่ไมเปนธรรมชาติเหลานี้มีผลกระทบตอสภาพนิเวศ และ
การบริโภคพืชผลที่ผานการตัดตอยีนเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตว การตอตาน
คอนขางมีประสิทธิผลในยุโรปตะวันตก ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตร ‘พันธุ
วิทยาศาสตร’ เหลานี้
ในป จ จุ บั น รั ฐ บาลประเทศต า งๆกํ าหนดบรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และ
การบริโภคสินคาเกษตรที่ผานขบวนการพันธุวิศวกรรมศาสตรแตกตางกัน สหรัฐอเมริกา คานาดา
และญี่ปุนยินยอมใหซื้อขายสินคาเกษตร ‘พันธุวิทยาศาสตร’ เหลานี้ได แตในสหภาพยุโรปกลับมี
วิวาทะที่เขมขน
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หากสหภาพยุโรปหามนํ าเขาธัญพืชและผลไมที่ผานขบวนการพันธุวิศวกรรม
ศาสตร ยอมจะกอใหเกิดขอพิพาทกับสหรัฐอเมริกาอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะสหรัฐอเมริกา
หวังหารายไดจากการสงออกพืชผลเหลานี้
การทะลุ ท ะลวงของพื ช ผลที่ ผ  า นขบวนการพั น ธุ วิ ศวกรรมศาสตร เ ขา สู ต ลาด
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย มิใชเรื่องนานเกินรอ ในไมชา สัดสวนตลาดของพืชผลพันธุ
ธรรมชาติจะคอยๆ ถูกลิดรอน และแทนที่โดยพืชผล ‘พันธุวิทยาศาสตร’

