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เมื่อโรงสีอเมริกันเลนงานชาวนาไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สมาคมโรงสีอเมริกัน (U.S. Rice Millers Association) ไดยื่นขอรองเรียนตอ
กระทรวงพาณิชยอเมริกันวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการสงออกขาว จนราคาขาวสงออก 
ของไทยตํ่ ากวาระดับอันเปนที่ยอมรับได จึงรองขอใหรัฐบาลอเมริกันจัดเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต
ขาวไทย (countervailing duty)  ทั้งนี้เปนรายงานขาวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา
           ในทัศนะของรัฐบาลอเมริกัน การที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลการคา
ระหวางประเทศเปนระยะเวลาอันยาวนาน สวนสํ าคัญเปนเพราะสหรัฐฯเผชิญกับภาวะการคา 
อันไมเปนธรรม (unfair trade) จากประเทศคูคา  แมวานักเศรษฐศาสตรนามอุโฆษจํ านวนมาก 
จะไมยอมรับบทวิเคราะหดังกลาวนี้  แตบทวิเคราะหเชนนี้เองที่เปนปรัชญาพื้นฐานของ Omnibus 
Trade and Competitiveness Act of 1988 (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา Trade Act) อันมี 
บทบัญญัติแหงมาตรา 301 อันเลื่องชื่อ
           การใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก (export subsidy) ถือเปนปฏิบัติการของ 
การคาอันไมเปนธรรม  เพราะการใหเงินอุดหนุนเพื่อการสงออกมีผลในการบิดเบือนการคา (trade 
distortion) สินคาที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผูผลิตจะถูกนํ าเขาสูสหรัฐฯมากกวาปกติ 
เมื่อเทียบกับกรณีที่ไมมีเงินอุดหนุน เพราะการใหเงินอุดหนุนจะทํ าใหราคาสินคาสงออกตํ่ ากวา
ปกติ ในบางกรณี การทะลักเขามาของสินคาเขามีมากถึงขนาดที่สรางความเสียหายอยางรายแรง 
(serious injury) แกการผลิตและการคาภายในสหรัฐฯเอง ผูผลิตสินคานั้นในสหรัฐฯจึงตองรอง 
ขอใหรัฐบาลอเมริกันจัดเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต (countervailing duty) อากรขาเขาพิเศษ 
ดังกลาวนี้  ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา CVD เปนมาตรการที่ใชในการลบลางผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากการใหเงินอุดหนุน อาทิเชน หากพบวา รัฐบาลประเทศคูคาไดใหเงินอุดหนุนแกสินคา
ชนิดหนึ่งชนิดใดเปนมูลคาคิดเปน 10% ของราคาสงออก  รัฐบาลอเมริกันก็จะจัดเก็บอากรขาเขา
พิเศษในอัตราประมาณ 10% ของราคานํ าเขา ทั้งนี้เพื่อใหการนํ าเขาลดลงสูระดับธรรมชาติเสมือน
หนึ่งวาประเทศผูสงออกมิไดมีการใหเงินอุดหนุน
           สมาคมโรงสีอเมริกันเคยรองเรียนใหรัฐบาลอเมริกันเก็บอากรขาเขา CVD เพื่อ
ตอบโตขาวไทยมาครั้งหนึ่งแลวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528 โดยกลาวหาวา รัฐบาลไทยไดให 



2

เงินอุดหนุนทั้งในดานการผลิตและการสงออกขาวไทย มาตรการการอุดหนุนเหลานี้ประกอบดวย
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit)  การคืนอากรขาออก (tax rebate)  การพยุงราคาขาว 
การลงทุนดานการสาธารณูปโภคและทุนพื้นฐานของสังคม (infrastructure) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชจายดานการชลประทาน สิทธิประโยชนอันไดจากการสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน 
อันไดจากการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะจากการกํ าหนดเขตการแปรรูปเพื่อการสงออก 
(export-processing zone) การเสียคาไฟฟาในอัตราพิเศษ และสิทธิประโยชนที่ไดรับจาก 
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (International Trade Promotion Fund)  ในการนี้ สมาคม
โรงสีอเมริกันเสนอวา  กระทรวงพาณิชยอเมริกันควรจะจัดเก็บอากรขาเขา CVD ในอัตรา 1.6% 
จากขาวไทย
           ในชวงเวลาใกลเคียงกับที่สมาคมโรงสีอเมริกันรองเรียนเรื่องขาวไทยนี้ เปนเวลา 
ที่รัฐสภากํ าลังพิจารณารางกฎหมาย Food Security Act of 1985 (หรือที่รูจักกันทั่วไปวา Farm 
Act) ชาวนาและโรงสีอเมริกันพยายามผลักดันใหรัฐบาลของตนจัดสรรเงินอุดหนุนการเพาะปลูก
ขาวตอไป การรองเรียนเรื่องขาวไทยนี้สวนหนึ่งก็เพื่อแสดงใหประชาชนและรัฐสภาอเมริกันเห็นวา 
ขาวอเมริกันถูกขาวไทยรังแก
           ในระหวางป 2523-2527 สวนแบงของขาวไทยในตลาดโลก (market share)  
กาวกระโดดจากประมาณ 22% เปน 34% ในขณะที่สวนแบงตลาดของขาวอเมริกันลดลงจาก 
22% เหลือเพียง 17% สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะวา ราคาขาวในตลาดโลกมีแนวโนมต่ํ าลง (รวมทั้ง
ขาวไทย) อันเปนผลจากการเพิ่มผลผลิตขาว ซึ่งเปนผลจากการปฏิวัติเขียวอีกทอดหนึ่ง แตราคา
ขาวอเมริกันทรงตัวอยูในระดับสูง อันเปนผลจากนโยบายการพยุงราคาขาวของรัฐบาลอเมริกัน 
ฐานะการแขงขันของขาวอเมริกันในตลาดโลกจึงตกตํ่ าลง จุดประสงคสํ าคัญประการหนึ่งของ 
Food Security Act of 1985 ก็คือ การแยงชิงสวนแบงตลาดคืนจากขาวไทย
           ในระหวางป 2523-2527 ขาวไทยที่สงไปขายยังสหรัฐอเมริกามีมูลคาเพิ่มข้ึน 
จากปละ 8.95 ลานบาทในป 2523 เปน 279.26 ลานบาทในป 2527 ผูที่สงขาวไปขายในตลาด
อเมริกันเปนผูประกอบการรายเล็กและมีจํ านวนนอยกวา 20 บริษัท ขาวที่สงออกไปขายในตลาด
อเมริกันเปนขาวสารเจาชนิด 100% และขาวเหนียวชนิด 10% ลูกคาสวนใหญก็คือ คนไทยและ
ชาวอินโดจีนอพยพในสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม เนื่องจากการนํ าเขาขาวในสหรัฐฯมีอยูไมมาก
นัก เพราะขาวมิใชอาหารหลักของคนอเมริกัน สวนแบงตลาดของขาวไทยในตลาดอเมริกันจึงอยู
ในระดับสูงกวา 70% ของมูลคาขาวที่สหรัฐฯ นํ าเขาจากตางประเทศ
           เมื่อสมาคมโรงสีอเมริกันกลาวหาขาวไทยในป 2528 นั้น บริษัทผูสงออกซึ่งมี 
ผลประโยชนจากการขายขาวในตลาดอเมริกันไดรวมกับกระทรวงพาณิชยไทยในการวาจาง 
นายวิลเลี่ยม บารริงเจอร (William Barringer) เปนทนายแกตาง นายบารร่ิงเจอรผูนี้เคยมี 
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ประสบการณในการเปนทนายแกตางแกธุรกิจส่ิงทอไทย ซึ่งถูกรัฐบาลอเมริกันสอบสวนในกรณี
คลายคลึงกันนี้  ฝายไทยไดตอสูโตแยงขอกลาวหาของสมาคมโรงสีอเมริกันดังตอไปนี้
           ประการแรก สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าที่รัฐบาลไทยใหแกพอคาสงออกขาวนั้น 
มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมใหผูสงออกซื้อขาวภายในประเทศเพื่อการสงออกมากขึ้น ซึ่งจะยังผล 
ใหราคาขาวเปลือกภายในประเทศและรายไดของชาวนาเพิ่มข้ึน ขอแกตัวในประเด็นนี้ดูเหมือน 
จะฟงไมข้ึน เพราะการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าเพื่อการสงออกยอมกอใหเกิดการบิดเบือนการคา
อยางมิอาจปฏิเสธได
           ประการที่สอง ฝายไทยโตแยงวา การคืนอากรเพื่อสงเสริมการสงออก แมจะเปน 
มาตรการที่รัฐบาลไทยใชในการสงเสริมการสงออกก็จริงอยู แตการสงออกขาวมิไดรับประโยชน
จากมาตรการนี้ ตรงกันขามการสงออกขาวกลับตองเสียคาพรีเมี่ยมขาวและอากรขาออก
           ประการที่สาม  ฝายไทยยอมรับวา รัฐบาลไทยมีนโยบายการพยุงราคา 
ขาวเปลือก แตรัฐบาลประเทศตางๆ ไมวาจะเปนผูสงออกหรือผูนํ าเขาลวนแลวแตมีนโยบาย
ประเภทเดียวกันนี้ทั้งสิ้น รัฐบาลอเมริกันก็ไดใชจายเงินจํ านวนมากในการพยุงราคาขาว ฝายไทย 
โตแยงตอไปวา การพยุงราคาขาวหาไดมีผลในการทํ าใหการสงออกเพิ่มข้ึนแตประการใดไม  
ตรงกันขาม การสงออกกลับลดลง เพราะมาตรการดังกลาวนี้จะทํ าใหราคาขาวภายในประเทศ 
สูงขึ้น  ซึ่งยอมยังผลใหราคาขาวสงออกแพงขึ้นดวย
           ประการที่ส่ี  ฝายไทยยอมรับวา รัฐบาลไทยมีโครงการขายปุยราคาถูกแกชาวนา  
แตชาวนาที่ไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวนี้ลวนแลวแตเปนผูที่มีฐานะยากจน รัฐบาล
ประเทศตางๆลวนแลวแตมีโครงการลักษณะนี้
           ประการที่หา ฝายไทยยอมรับวา รัฐบาลไทยไดลงทุนในการจัดสรรทุนพื้นฐาน 
ของสังคม (infrastructure) และระบบชลประทาน แตการลงทุนในการสรางถนนนั้นก็เพื่อ
ประโยชนในการขนสงคมนาคมโดยทั่วไปหาไดสรางขึ้นเพื่อประโยชนของชาวนาโดยเฉพาะ สวน
การลงทุนดานการชลประทานนั้นเลา  ก็เพื่อจัดสรรนํ้ าแกประชาชนในชนบทซึ่งกระจัดกระจายอยู
ทั่วประเทศ
           ประการที่หก  ฝายไทยโตแยงวา แมรัฐบาลไทยจะใหสิทธิประโยชนดานตางๆ 
แกกิจการที่รัฐบาลสงเสริมใหมีการลงทุน แตการเพาะปลูกขาวมิใชกิจการที่ไดรับประโยชนจาก
มาตรการดังกลาวนี้ เทาที่ผานมามีโรงสีเพียงหนึ่งโรงเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากมาตรการการ 
สงเสริมการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับจํ านวนโรงสี 40,000 โรงที่กระจายอยู
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังไมมีโรงสีใดเลยที่ต้ังอยูในเขตการแปรรูปเพื่อการสงออก (export-
processing zone) ขอเท็จจริงดังที่ปรากฏในป 2528 ก็คือ ไมมีชาวนาคนใด ไมมีโรงสีใด และไมมี
พอคาสงออกขาวรายใดที่ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจากนโยบายของรัฐบาล
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           ประการสุดทาย  ฝายไทยโตแยงวา แมวาจะมีกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งเก็บคาธรรมเนียมจากพอคานํ าเขาระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2525 เพื่อนํ า 
มาชวยเหลือผูสงออกที่ประสบปญหา แตกองทุนดังกลาวนี้มีฐานะเปนกองทุนเอกชน หาใชเงิน 
กองทุนของรัฐบาลไม นอกจากนี้ ขอเท็จจริงจนถึงป 2528 ยังปรากฏวาไมมีพอคาขาวสงออก 
รายใดที่ไดรับความชวยเหลือจากกองทุนนี้
           ผูทีม่ีใจเปนธรรม แมจะมิใชคนไทย เมื่อเห็นขอกลาวหาและเหตุผลในการ 
กลาวหาของสมาคมโรงสีอเมริกันแลว คงอดรูสึกมิไดวา สหรัฐฯกํ าลังทํ าตัวเปนอันธพาลที่มี 
พฤติกรรมไมแตกตางไปจากสุนัขจิ้งจอกที่ขมขูลูกแกะในนิทานอีสป อยางไรก็ตาม การไตสวน 
ของกระทรวงพาณิชยอเมริกันในเวลาตอมาไดขอสรุปวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการสงออก
ขาว โดยมีมูลคาคิดเปนรอยละ 0.75 ของราคาสงออก ซึ่งตํ่ ากวาตัวเลขประมาณการของสมาคม
โรงสีอเมริกัน เมื่อผลการไตสวนของกระทรวงพาณิชยอเมริกันไดขอยุตินั้น ก็เปนเวลาที่ Food 
Security Act of 1985 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว และรัฐบาลอเมริกันกํ าลังดํ าเนิน 
มาตรการพยุงราคาขาวตามกฎหมายใหม คํ ารองเรียนของสมาคมโรงสีอเมริกันเพื่อใหรัฐบาล 
ของตนลงโทษขาวไทยในป 2528 นั้น  จึงเปนเพียงเกมการเมืองเพื่อใหประชาชนชาวอเมริกัน 
เห็นใจชาวนาอเมริกันและเพื่อใหรัฐสภาผาน Food Security Act of 1985 เทานั้น
           นักเศรษฐศาสตร ไทยจํ านวนมากไมเห็นดวยกับผลการประมาณการของ
กระทรวงพาณิชยอเมริกันที่วา รัฐบาลไทยไดใหเงินอุดหนุนการผลิตและการสงออกขาวคิดเปน 
รอยละ 0.75 ของราคาสงออก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในการประมาณการดังกลาวนี้ กระทรวงพาณิชย
อเมริกันมิไดคํ านวณผลกระทบของการเก็บพรีเมี่ยมขาวและอากรขาออกที่มีตอการสงออกดวย 
โดยที่ในขณะนั้นพรีเมี่ยมและอากรการสงออกขาวมีมูลคาประมาณรอยละ 5 ของราคาสงออก  
ซึ่งหากนํ ามาคํ านวณดวยอัตราการอุดหนุนการผลิตและการสงออกขาวจะมีคาติดลบ มิไดมีคา 
เปนบวกดังประมาณการของกระทรวงพาณิชยอเมริกัน
           ขอรองเรียนของสมาคมโรงสีอเมริกันเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2534 ที่ผานมานี้
มิไดแตกตางจากขอกลาวหาในเดือนตุลาคม 2528 โดยพื้นฐาน ขอเท็จจริงตางๆมิไดแตกตางจาก 
ที่เปนอยูเมื่อ 6 ปที่แลวมากนัก มูลคาขาวไทยที่สงออกไปขายยังสหรัฐอเมริกาอยูในระดับปละ  
750 ลานบาท ซึ่งนับวานอยมาก และโดยทั่วไปแลว ขาวไทยมิไดเขาไปแยงตลาดขาวอเมริกัน 
เพราะขาวไทยสงเขาไปขายแกผูบริโภคชาวอาเซียในสหรัฐฯ ในขณะที่ขาวอเมริกันผลิตขึ้นเพื่อ 
การสงออก อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวา ฝายไทยคงตองวาจางนายวิลเลี่ยม บารริงเจอร เปน
ทนายแกตางอีกครั้งหนึ่ง  โดยที่ตองจายคาทนาย 100,000 เหรียญอเมริกัน
           ในขณะที่ฝายอเมริกันกลาวหาวา รัฐบาลไทยไดใหการอุดหนุนการผลิตและ
การสงออกขาว จนกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงแกการเพาะปลูกขาวในสหรัฐอเมริกา  
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ฝายอเมริกันไมเคยมีความสํ านึกทางมโนธรรมเลยวา โครงการพยุงราคาขาวของรัฐบาลอเมริกัน 
ซึ่งใชเงินอุดหนุนปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน  และเปนประโยชนแกชาวนาอเมริกันเพียง
ประมาณ 11,000 ครอบครัว ไดสรางภาวะทุกขเข็ญแกชาวนาไทยมากนอยเพียงใด ในขณะที่ 
ชาวนาไทยมีถึง 3.2 ลานครอบครัว และมีฐานะเศรษฐกิจดอยกวาชาวนาอเมริกันเปนอันมาก  
การที่รัฐบาลอเมริกันนํ าขาวในโครงการพยุงราคาทุมสูตลาดโลก ซึ่งทํ าใหราคาขาวในตลาดโลก 
ตกตํ่ าลง ดังกรณีที่เกิดขึ้นในป 2529 กอผลกระทบตอฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาไทยอยาง 
มิอาจหลีกเลี่ยงได พฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกันดังกลาวนี้ยากที่จะปฎิเสธไดวาไดสรางความ 
เสียหายอยางรุนแรงแกการเพาะปลูกขาวในประเทศไทย แตรัฐบาลไทยก็หาไดมีความกลาหาญ
ทางจริยธรรมที่จะนํ าเรื่องรองเรียนตอ  GATT แตประการใดไม


