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เมื่อรัฐบาลอเมริกันรังแกชาวนาไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การสงขาวออกในป 2534 นี้ คาดวา จะตกตํ่ากวาป 2533 ทั้งนี้เปนที่คาดการณ
วา ปริมาณขาวสงออกจะมีเพียงประมาณ 3.60 ลานตัน เทียบกับ 3.93 ลานตันในป 2533 ภาวะ
ฝนแลงและศัตรูพืชระบาดอยางรุนแรงทํ าใหผลผลิตขาวตกตํ่าลง ซึ่งยังผลใหราคาขาวภายใน
ประเทศถีบตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาขาวในตลาดโลก โดยที่การผลิตขาวในประเทศผูผลิต
ที่สําคัญไดผลดีกวาปที่ผานมา
นับตั้งแตป 2527 เปนตนมา ปริมาณขาวสงออกของไทยมีมากกวาปละ 4 ลาน
ตัน โดยมียอดสงออกสูงสุด 6.14 ลานตันในป 2532 แตหลังจากนั้นปริมาณการสงออกลดลงเหลือ
ตํ่ากวาปละ 4 ลานตัน
ตลาดขาวระหวางประเทศเปนตลาดที่คอนขางแบบบาง (thin market) เพราะ
ปริมาณขาวที่ซื้อขายกันในตลาดโลกมีเพียงประมาณ 5% ของปริมาณขาวที่ผลิตไดทั้งโลก
ประเทศผูผลิตขาวเกือบทั้งหมด (ยกเวนสหรัฐอเมริกา) ลวนแลวแตเปนผูบริโภคขาวดวย ตอเมื่อ
มีสวนเกินจากการบริโภคภายในประเทศจึงจะสงออก ในขณะที่ความตองการขาวในการบริโภค
คอนขางคงตัวแตปริมาณการผลิตมีความแปรปรวนอยางสูง เพราะขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ
ความแปรปรวนของปริมาณการผลิตนํามาซึ่งความผันผวนของราคาในตลาดโลก รัฐบาลประเทศ
ตางๆจึงมักจะดํ าเนินนโยบายขาวในแนวทางที่ปองกันมิใหราคาขาวภายในประเทศไดรับความ
กระทบกระเทือนจากความผันผวนของราคาขาวในตลาดโลก
การดําเนินนโยบายขาวของรัฐบาลประเทศตางๆในโลกนี้อาจจําแนกออกเปน 2
แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกและการสงออกขาวโดย
มุงเพิ่มพูนสวัสดิการและฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวเปนสําคัญ จากการ
ศึกษาของกระทรวงเกษตรอเมริกันโดยใชขอมูลระหวางป 2525-2529 ประเทศที่ดําเนินนโยบาย
ขาวในแนวทางดังกลาวนี้ โดยที่อัตราการอุดหนุนการเพาะปลูกขาวอยูในระดับสูงยิ่ง ไดแก ญี่ปุน
เกาหลีใต บราซิล ประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และไตหวันตามลําดับ
แนวทางที่สอง ไดแก การกดราคาขาวภายในประเทศใหตํ่ากวาราคาขาวในตลาด
โลก โดยพยายามรักษาเสถียรภาพของราคาขาวภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อปกปองคุมครองผูบริโภค
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ยิ่งกวาที่จะชวยอุมชูชาวนา ประเทศที่ดํ าเนินนโยบายในแนวทางดังกลาวนี้ ไดแก ไนจีเรีย
อินโดนีเซีย และอินเดีย
แมวารัฐบาลไทยจะดําเนินนโยบายลูกผสม แตผลกระทบทางนโยบายเอนเอียง
ไปในดานการกดราคาขาวภายในประเทศ ในชวงเวลา 40 ปเศษที่ผานมา การเก็บพรีเมี่ยมขาว
หรือคาธรรมเนียมการสงออกขาวไดชวยใหคาครองชีพในเขตนาครตํ่ ากวาที่ควรจะเปน และ
ยังผลใหอัตราคาจางในภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับตํ่า ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อกูลตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยิ่งยวด
แตการดํ าเนินนโยบายขาวไมวาจะเปนแนวนโยบายใด ลวนมีผลบิดเบือนการ
ผลิ ตและการบริ โภคขา วภายในประเทศใหเ บี่ยงเบนจากสภาพธรรมชาติของสังคมเศรษฐกิจ
ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งขัดตอแนวความคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม หลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
เสรีนิยมมีอยูวา ประเทศตางๆควรจะใชความชํานัญพิเศษ (specialization) ในการผลิตสินคา
และบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) เพื่อนํ าไป
แลกเปลี่ยนกับสินคาที่ตนไมมีความชํานัญพิเศษในการผลิต หากการคาระหวางประเทศเปนไป
โดยเสรี สวัสดิการของประชาชนในประเทศคูคาจะมีมากกวาในกรณีที่ทุกประเทศตางดําเนิน
นโยบายพึ่งตนเองและกีดกันการคาระหวางประเทศ
การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก ถือเปนมาตรการที่ขัดตอหลักการเศรษฐกิจ
เสรีนิยม เพราะการใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกมีผลในการบิดเบือนการคา โดยทําใหการผลิต
สิ น ค าและบริการตางๆไมเ ป น ไปตามความชํ านัญพิเศษและความได เ ปรีย บเชิง เปรีย บเทีย บ
ตามธรรมชาติ ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs
and Trade) หรือที่เรียกยอๆวา GATT ซึ่งมีฐานะเปนระเบียบการคาระหวางประเทศในระบบ
ทุนนิยมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองรางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม บทบัญญัติ
ของ GATT มาตรา 16 จึงระบุไวอยางชัดเจนวา ภาคีสมาชิก GATT จักตองขจัดเงินอุดหนุน
เพื่อการสงออกที่ใหแกสินคาทุกชนิด อยางไรก็ตาม ขอบังคับของ GATT ตามมาตรา 16 มีขอ
ยกเวนวา การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกสินคาขั้นปฐมเปนเรื่องที่สามารถกระทําได ขอยกเวน
ดังกลาวนี้ทําใหขอบังคับของ GATT ไมสามารถจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทาง
เสรีนิยมไดอยางเต็มที่
โดยที่ GATT เปดชองใหมีการอุดหนุนการสงออกสินคาขั้นปฐมได บรรดา
ประเทศมหาอํานาจทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคมยุโรป จึง
พากันใหเงินอุดหนุนการเพาะปลูกและการสงออกขาว หากยึดถือหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว
ประเทศมหาอํานาจเหลานี้จะไมอยูในฐานะผูผลิตขาวอีกตอไป เพราะไมมีความชํานัญพิเศษและ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเพาะปลูกขาว หากการผลิตและการคาขาวเปนไปโดยเสรี
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ประเทศมหาอํานาจเหลานี้จะตองแปรสภาพเปนผูนําเขาขาว แตดวยพลังทางการเมืองของกลุม
ผลประโยชนภายในประเทศ รัฐบาลเหลานี้จึงยังคงดําเนินนโยบายการอุดหนุนการเพาะปลูกขาว
ตอไป
การใหเงินอุดหนุนในการผลิตและการสงออกขาวทํ าใหราคาขาวในตลาดโลก
ตกตํ่ าลงจากระดับที่ไมมีนโยบายดังกลาวนี้ เพราะนโยบายดังกลาวนี้ทํ าใหปริมาณการผลิต
และการสงออกมีมากกวาระดับที่เปนไปโดยธรรมชาติ หากปราศจากนโยบายเชนนี้ ขาวไทย
จะสามารถทะลุทะลวงสูตลาดอเมริกัน ญี่ปุน และประชาคมยุโรปไดไมมากก็นอย ซึ่งจะชวย
ยกฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาไดโดยออม อยางไรก็ตาม ไมเพียงแตขาวไทยจะไมสามารถ
เจาะตลาดประเทศมหาอํานาจไดมากเทาที่ควรแลว ยังตองเผชิญกับการแยงชิงตลาดจากประเทศ
มหาอํานาจอีกดวย ในขณะที่ญี่ปุนไมสามารถสงขาวออกได ประชาคมยุโรปแมจะสงขาวออกได
แตปริมาณการสงออกยังนอยนัก มีเฉพาะแตสหรัฐอเมริกาที่สามารถสงออกขาวจํ านวนมาก
ทั้งๆที่ประชาชนชาวอเมริกันมิไดบริโภคขาวเปนอาหารหลัก และระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิได
มีความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเพาะปลูกขาว แตดวยนโยบาย
การพยุงราคาและการใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกขาวซึ่งมีมาตั้งแตป 2481 สหรัฐอเมริกา
ก็กลายเปนประเทศผูสงออกขาวรายสํ าคัญ โดยในบางชวงเวลาสามารถครองความเปนผูนํ า
ในการสงออก ในระหวางป 2523-2527 ตําแหนงผูสงออกอันดับที่หนึ่งตกแกไทย สวนแบงตลาด
ของขาวไทยเพิ่มขึ้นจาก 20.32% ในป 2522 เปน 33.58% ของปริมาณขาวที่มีการซื้อขายกัน
ในตลาดโลกในป 2527 ในขณะที่สวนแบงตลาดของขาวอเมริกันลดลงจาก 21.89% ในป 2522
เหลือเพียง 17.38 % ในป 2527 ในป 2528 รัฐสภาอเมริกันไดผานกฎหมาย Food Security Act
of 1985 (หรือที่รูจักกันทั่วไปวา Farm Act) โดยที่บทบัญญัติอันวาดวยขาว (Rice Title)
ในกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุงหมายที่จะแยงชิงสวนแบงตลาดคืนจากไทย ดังนั้น จึงเปดชองใหจาย
เงินอุดหนุนในอัตราสูงกวา 100% ของราคาสงออกได
ในป 2529 บรรษัทสินเชื่อโภคภัณฑ (Commodity Credit Corporation หรือ
CCC) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรอเมริกันที่มีหนาที่ในการรับจํานําโภคภัณฑตาม
Food Security Act of 1985 ไดนําขาวจํานวน 2 ลานตัน ซึ่งเก็บสต็อกไวระหวางป 2524-2528
ระบายสูตลาด ยังผลใหราคาขาวชนิด 100% ณ กรุงเทพฯ ลดลงเมตริกตันละ 30-40 เหรียญ
อเมริกัน จากระดับเมตริกตันละ 210-220 เหรียญอเมริกัน เหลือเพียง 180-190 เหรียญอเมริกัน
การตกตํ่ าของราคาขาวไทยดังกลาวนี้เกิดขึ้นพรอมๆกับการซื้อขาวเพิ่มขึ้นของบราซิล และการ
เลิกเก็บพรีเมี่ยมขาวของรัฐบาลไทยในเดือนมกราคม 2529 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) ศึกษาพบวา การระบายขาวอเมริกันจํานวน 2 ลานตันสูตลาดโลกในป 2529 ทําให
ราคาขาวเปลือกในประเทศไทยลดลงประมาณตันละ 400 บาท หรือประมาณ 15% ของราคา
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ขาวเปลือกในขณะนั้น นโยบายการพยุงราคาและการใหเงินอุดหนุนการเพาะปลูกขาวของรัฐบาล
อเมริกันจึงสรางความเสียหายแกชาวนาไทย และนับเปนกรณีตัวอยางอันดีวา รัฐบาลอเมริกัน
รังแกชาวนาไทย
แมวานโยบายของรัฐบาลอเมริกันจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
ขาวไทยในป 2529 แตรัฐบาลไทยก็ขลาดเกินกวาที่จะปกปองผลประโยชนของชาวนาดวยการ
นําเรื่องรองเรียนตอ GATT เพื่อใหไตสวนและชี้ขาด แมตอมาในป 2530 จะมีนโยบายที่เดนชัดวา
จะฟองรองตอ GATT แตการฟองรองก็หาไดเกิดขึ้นไม สิ่งเดียวที่กระทรวงพาณิชยทําได ก็คือ
การรองแรกแหกกระเชอเกือบทุกครั้งที่รัฐบาลอเมริกันระบายขาวสูตลาดโลก
ในเดือนมีนาคม 2534 รัฐบาลอเมริกันไดทําสัญญาขายขาวชนิด 35% จํานวน
63,000 ตันแกฟลิปปนสในลักษณะกึ่งใหความชวยเหลือตามรัฐบัญญัติ 480 (PL 480) ในการนี้
ประเทศผูซื้อสามารถชําระเงินดวยเงินตราสกุลทองถิ่นแทนเงินดอลลารอเมริกันได สัญญาขาว
ที่สหรัฐฯขายแกฟลิปปนสครั้งนี้มีมูลคา 20 ลานเหรียญอเมริกัน ผอนชําระภายในกําหนด 30 ป
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ตอป เมื่อคํานวณตามราคาปจจุบัน ซึ่งรวมตนทุนและคาขนสงถึงนคร
มนิลาจะตกประมาณตันละ 187.80 เหรียญอเมริกัน ในขณะที่ขาวเกรดเดียวกันที่ขายในตลาด
ระระหวางประเทศมีราคาตันละ 257 เหรียญอเมริกัน แสดงวา ขาวอเมริกันขายตํ่ากวาราคา
ตลาดถึงตันละ 69.20 เหรียญอเมริกัน โดยที่ขาวอเมริกันที่นําออกขายนี้เปนขาวในสต็อกของ
CCC ตามโครงการพยุงราคานั่นเอง กระทรวงพาณิชยไทยไมสามารถทําอะไรอยางอื่นนอกเหนือ
ไปจากการยื่นหนังสือประทวงตอสถานทูตอเมริกันประจําประเทศไทย (แนวหนา ฉบับวันที่ 30
มีนาคม 2534) อยางไรก็ตาม การณปรากฏตอมาวา รัฐบาลฟลิปปนสมิไดซื้อขาวราคาถูกจาก
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสต็อกขาวภายในประเทศมีพอเพียงแกการบริโภค แตหันไปซื้อถั่วเหลือง
แทน (Bangkok Post ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2534)
ตอมาในปลายเดือนพฤษภาคม 2534 รัฐบาลอเมริกันตกลงขายขาวราคาถูกตาม
รัฐบัญญัติ 480 แกไอวอรี่โคสต จํานวน 60,000 ตัน มูลคา 10 ลานเหรียญอเมริกัน ผอนชําระ
ภายใน 7 ป โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 4% กระทรวงพาณิชยไทยมีจดหมายประทวง เพราะมี
ผลกระทบกระเทือนตอการสงออกขาวเกรดตํ่าของไทย (The Nation ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม
2534)
นอกเหนือจากการใหเงินอุดหนุนแลว การหามการนําเขาขาวก็เปนอีกมาตรการ
หนึ่งที่ทําใหการคาขาวระหวางประเทศไมขยายตัวเทาที่ควร ญี่ปุนและเกาหลีใตเปนตัวอยางของ
ประเทศที่ปกปองชาวนาของตนดวยการหามนํ าเขาขาว รัฐบาลอเมริกันเคยพยายามกดดันให
ญี่ปุนเปดตลาดสําหรับขาวอเมริกัน แตไรผล ทั้งนี้เพราะชาวนาเปนกลุมการเมืองที่ทรงอิทธิพล
ในพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเปนรัฐบาล ในป 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันเคยขอความรวมมือ
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จากสมาคมพอคาขาวสงออกไทยใหกดดันรัฐบาลญี่ปุนใหเปดตลาดขาว แตฝายไทยไมเลนดวย
การเปดตลาดขาวญี่ปุนไมเปนประโยชนแกไทยมากนัก เพราะชาวญี่ปุนบริโภคขาวพันธุ japonica
แตไทยปลูกขาวพันธุ indica
การหามการนําเขานั้นขัดตอหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม เพราะหลักการเศรษฐกิจ
เสรีนิยมมีแตจะสงเสริมใหการคาระหวางประเทศขยายตัว การหามการนํ าเขาจึงละเมิดบท
บัญญัติมาตรา 11 ของ GATT แตในขณะที่มีการรางขอตกลง GATT นั้น ประเทศมหาอํานาจ
ไดผลักดันใหมีขอยกเวนเพื่อปกปองกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทในประเทศมหาอํ านาจ
นั้นเอง ดังนั้น มาตรา 11 (2) (C) จึงมีขอยกเวนวา การหามนําเขาผลิตผลการเกษตรและผลิตผล
การประมงเปนสิ่งที่กระทํ าได ดวยเหตุนี้เอง การที่ญี่ปุนและเกาหลีใตหามนําเขาขาวจึงมิได
ละเมิดบทบัญญัติของ GATT ขอที่นาประหลาดใจยิ่งก็คือ รัฐบาลไทยไดประกาศใชมาตรการ
การหามนําเขาขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเปลือก และขาวอนามัยหรือขาวที่ปรุงแตงแลวดวย ทั้งนี้
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 61 (พ.ศ.2514) ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 (พระราชกฤษฎีกา
นี้ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
บางอยาง พ.ศ.2482)
ประเด็ น เรื่อ งการใหเ งิน อุด หนุน การผลิตและการสงออกสินคาขั้นปฐม และ
ประเด็นเรื่องการหามนําเขาผลิตผลการเกษตรและผลิตผลการประมง เปนประเด็นสําคัญในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งคาราคาซังอยูในขณะนี้ เพราะขอยกเวน
ทั้งสองนี้ละเมิดหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ซึ่งกระทบกระเทือนผลประโยชนของประเทศกลุมโลก
ที่สามที่ตองอาศัยรายไดจากการสงออกสินคาขั้นปฐมอยางสําคัญ ในประเด็นแรก สหรัฐอเมริกา
ไดรวมกับกลุมประเทศแครนส (Cairns Group) ในการผลักดันใหเลิกการใหเงินอุดหนุนสินคา
เกษตร แตประชาคมยุโรปยังไมยินยอม สวนสหรัฐฯแมจะประกาศจุดยืนอยูขางกลุมประเทศ
ดอยพัฒนา แตก็มีพฤติกรรมชนิด `มือถือสากปากถือศีล' โดยที่ยังคงใหเงินอุดหนุนการผลิตและ
การสงออกสินคาเกษตรตอไป ในประเด็นที่สอง ทั้งญี่ปุนและเกาหลีใตยังคงยืนยันที่จะหามนําเขา
ผลิตผลการเกษตรและผลิตผลการประมง
ตราบเทาที่ยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ GATT ใหเปนไปตามหลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยม รัฐบาลอเมริกันจะยังคงรังแกชาวนาไทยไดตอไป

