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ขาวกับ Tariffication
รังสรรค ธนะพรพันธุ
Tariffication เปนศัพทใหมที่มีอายุประมาณ 5 ป และเปนที่รูจักมักคุนเฉพาะ
ในหมูผูคนที่ติดตามขาวการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
Tariffication คืออะไร
Tariffication หมายถึง การเลิกใชมาตรการการควบคุมเชิงปริมาณ (quantitative
control) ในดานการคาระหวางประเทศ ทั้งการสงออกและการนําเขา โดยหันมาใชมาตรการภาษี
ศุลกากรแทน หรือกลาวอยางสั้น ๆ ก็คือ การควบคุมสินคาเขาระบบภาษีศุลกากร
การควบคุมเชิงปริมาณเปนมาตรการที่ใชในการกํ าหนดกระแสการเคลื่อนยาย
สินคาระหวางประเทศ โดยทั่วไปหมายถึงการกําหนดโควตาการนําเขา (import quota) หรือโควตา
การสงออก (export quota) การควบคุมเชิงปริมาณขั้นสุดโตง ไดแก การหามนําเขา (import
ban) หรือการหามสงออก (export ban) การหามนําเขาก็คือ การกําหนดโควตาการนําเขาเทากับ
ศูนย สวนการหามสงออกก็คือ การกําหนดโควตาการสงออกเทากับศูนย
การใช ม าตรการการควบคุ ม การค า เชิ ง ปริ ม าณปรากฏอย า งแพร ห ลายใน
ทศวรรษ 2460 จนกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในทศวรรษ 2470 และเปนสาเหตุประการหนึ่ง
ของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ความขอนี้ครอบคลุมถึงธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ
และขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT)
ทั้ ง ธนาคารโลกและกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศพยายามผลัก ดัน ให ภาคี
สมาชิกเลิกใชมาตรการการกําหนดโควตา โดยหันมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน GATT ก็ราง
ขึ้นดวยหลักการที่คลายคลึงกัน GATT ตองการใหการคาในสังคมโลกเปนไปโดยเสรี โดยที่
ประเทศตางๆจักตองผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนมิไดมีความถนัดในการผลิต ภายใต
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ระบบการคาเสรี ประเทศตางๆจะตองไมกีดกันการคา หากตองการควบคุมหรือกํากับการคา
ระหวางประเทศ ก็ควรที่จะกํากับและควบคุมดวยมาตรการภาษีศุลกากร หาควรที่จะใชมาตรการ
การควบคุมเชิงปริมาณดังเชนการกําหนดโควตาไม
แตประเทศมหาอํานาจที่รวมรางกฎขอบังคับของ GATT ตางตองการปกปอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทของตน จึงเปนเหตุให GATT มีขอยกเวนตางๆอันเบี่ยงเบน
จากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อาทิเชน การหามการนําเขา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การกําหนด
โควตาการนําเขาเทากับศูนย เปนมาตรการที่ขัดตอหลักการคาเสรี ระเบียบการคาระหวางประเทศ
ที่ยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองมีบทบัญญัติหามมิใหใชมาตรการดังกลาวนี้
GATT ก็วางหลักการในเรื่องนี้ไว กลาวคือ ในกรณีทั่วไป ภาคีสมาชิกของ GATT จะใชมาตรการ
การหามการนําเขามิได แตมาตรา 11 (2) (C) กําหนดขอยกเวนวา การหามนําเขาผลิตผลการ
เกษตรและผลิตผลการประมงเปนเรื่องที่ทําได
ดวยขอยกเวนตามมาตรา 11(2) (C) นี้เอง รัฐบาลญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูก
ขาวภายในประเทศดวยการหามนําเขาขาว แทที่จริงแลว ญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูกขาวมา
ตั้งแตป 2486 ทั้งนี้โดยอาศัย Staple Food Control Act of 1943 ซึ่งมีผลบังคับใชกอนที่จะ
มีระเบียบการคาระหวางประเทศเสียอีก แมเมื่อ GATT มีผลบังคับใชแลว ญี่ปุนยังคงหามนําเขา
ขาว ซึ่งมิไดละเมิดกฎขอบังคับของ GATT ทั้งนี้ดวยการอางอิงมาตรา 11 (2) (C) นั่นเอง
ไมเพียงแตญี่ปุนเทานั้นที่ปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศดวยการหาม
นํ าเขาขาว เกาหลีใตก็ใชมาตรการเดียวกัน ประเทศทั้งสองมีปญหารวมกันในขอที่มีธัญพืช
ไม พ อเพี ย งแก ก ารบริ โ ภค จึ ง พยายามดํ าเนิน นโยบายการพึ่ง ตนเองในเรื่อ งอาหาร แตน  า
ประหลาดใจที่ประเทศผูสงออกธัญพืชรายสําคัญดังเชนไทย ก็ประกาศใชมาตรการการหามนําเขา
ขาวดวย ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราช
กฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 โดยที่
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พ.ศ. 2482
เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยเริ่มตนในป 2529 สหรัฐอเมริกาพยายาม
ผลักดันใหใชมาตรการการควบคุมสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร หรือ Tariffication โดยให
ภาคีสมาชิกของ GATT เลิกใชมาตรการการกําหนดโควตาและการหามการนําเขา และหันมาใช
มาตรการภาษีศุลกากรแทน
เดิมที่รัฐบาลอเมริกันมิไดใหความสํ าคัญแกขาวในการเจรจารอบอุรุกวัย แต
ดวยแรงกดดันของสมาคมโรงสีอเมริกัน (American Rice Millers' Association) ทั้งรัฐบาลนาย
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เรแกนและรัฐบาลนายบุชตางตองใหความสนใจเรื่องนี้ สมาคมโรงสีอเมริกันสามารถเขาไปรณรงค
ในรัฐสภาอยางไดผล ทั้งๆที่ขาวมิไดมีความสําคัญในโครงสรางการผลิตของสหรัฐอเมริกา โดยที่
ชาวนาอเมริกันมีอยูเพียง 11,000 ครอบครัว
ในป 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันไดยื่นคํารองภายใตมาตรา 301 แหงกฎหมาย
การคาป 2517 (Trade Act of 1974) เพื่อใหรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนใหเลิกนโยบาย
การใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกขาวและการหามการนําเขาขาว เพราะสรางความเสียหายแก
ขาวอเมริกัน นับตั้งแตนั้นมา ขาวกลายเปนประเด็นการเจรจาการคาทวิภาคีระหวางสหรัฐฯกับ
ญี่ปุน แตญี่ปุนก็บายเบี่ยงที่จะเปดตลาดขาว โดยใหรอผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
ในป 2532 สหรัฐฯเสนอแผนการปฏิรูปการคาสินคาเกษตรโดยใหนําระบบภาษี
ศุล กากรมาใชแทนมาตรการการกํ าหนดโควตาการนํ าเขา ทั้งนี้จะตองลดอากรขาเขาตลอด
ชวงเวลา 10 ป และขณะเดียวกันก็คอยๆลดและเลิกการใหเงินอุดหนุนสินคาเกษตร ขอเสนอ
ดั ง กล า วนี้ ก  อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ระหว า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ประชาคมยุ โ รป ครั้ น ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2534 สหรัฐฯและประชาคมยุโรปสามารถตกลงกันไดในเรื่องการผลิตพืชนํ้ามันและ
การใหเงินอุดหนุนสินคาเกษตรเพื่อการสงออก ตอมาในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน นายอารเธอร
ดังเกล (Arthur Bunkel) เลขาธิการ GATT ไดรางขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการคาสินคา
เกษตร โดยใหมีการควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากรโดยปราศจากขอยกเวน (tariffication
without exception) ภาคีสมาชิก GATT จํานวน 108 ประเทศในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม
2535 มีมติยอมรับรางขอตกลงนี้
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรอบอุรุกวัย ญี่ปุนทํ าตัวเสมือนหนึ่งเปนเพียง
ผูสังเกตการณ ไมสมกับที่เปนผูนํ าทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ครั้นเมื่อภาคีสมาชิก GATT
ยอมรับมาตรการการควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร ญี่ปุนก็ตกอยูในฐานะเสือลําบาก
ในดานหนึ่ง หากญี่ปุนไมยอมรับมาตรการดังกลาวนี้ ไมเพียงแตญี่ปุนจะตองมีขอขัดแยงทั้งกับ
สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปเทานั้น หากยังตองถูกประนามจากสังคมโลกวาเปนตัวการ
แหงความลมเหลวของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกดวย แตในอีกดานหนึ่ง หากญี่ปุน
ยอมเปดตลาดขาว รัฐบาลญี่ปุนก็ตองเผชิญมรสุมทางการเมืองภายในประเทศ การเดินขบวน
ของชาวนาเปนเรื่องที่คาดการณได แตตนทุนทางการเมืองที่สําคัญกวา ก็คือ การสูญเสียคะแนน
นิยมทางการเมือง ซึ่งมีผลกระเทือนตอผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา Zenchu หรือชุมนุม
สหกรณการเกษตรกลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives) ยังคงทรงอิทธิพลทาง
การเมืองในสังคมชนบทญี่ปุนอยางมาก แมวาอิทธิพลในชวงหลังๆ นี้จะลดลงไปบางแลวก็ตาม
ดวยเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนตองยืนอยูบนทางสองแพงนี้เอง จุดยืนของรัฐบาลญี่ปุน
เกี่ยวกับนโยบายขาวจึงแกวงไปแกวงมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดขาวครั้งแรก
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นั้น รัฐบาลญี่ปุนตั้งการดตอตาน แตเมื่อประธานาธิบดียอรจ บุช เยือนญี่ปุนในเดือนมกราคม
2535 รัฐบาลญี่ปุนแสดงความเอนเอียงที่จะเปดตลาดขาว ครั้นเมื่อเผชิญกับแรงตอตานจาก
ชาวนารัฐบาลญี่ปุนก็ยืนกรานที่จะปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศตอไป ขาวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในชวงเวลาเกือบสองปที่ผานมานี้จึงเต็มไปดวยความสับสน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนะของผูให
ขาว
นายอารเธอร ดังเกล เลขาธิการ GATT ซึ่งเพิ่งพนจากตําแหนงพยายามผลักดัน
ให ทั้ ง ญี่ ปุ  น และเกาหลี ใ ต ย อมเป ด ตลาดข า ว ในกรณี ญี่ ปุ  น นายดั ง เกลเสนอให ข  า วจาก
ตางประเทศเขาสูตลาดญี่ปุนในขั้นแรก 3-5% ของปริมาณการบริโภค ซึ่งตกประมาณปละ
300,000-500,000 ตัน โดยรัฐบาลญี่ปุนตองเลิกมาตรการการหามนําเขาขาว และใชภาษี
ศุลกากรเปนเครื่องมือในการปกปองภาคเศรษฐกิจขาวแทน เนื่องจากราคาขาวในญี่ปุนสูงกวา
ราคาในตลาดโลกประมาณ 6 เทา ดังนั้นหากจะปกปองภาคเศรษฐกิจขาว ก็ตองเก็บอากรขาเขา
สูงถึง 700% แตกําแพงภาษีจะตองคอยๆทลายลง ทั้งนี้ดวยการลดอากรขาเขาปละ 15% ของ
อัตราที่จัดเก็บจนถึงป 2542 ในระหวางที่กํ าแพงภาษีกํ าลังถูกทลายลงนี้ ญี่ปุนสามารถใช
มาตรการปกปองตนเองในกรณีพิเศษ (special safeguards) ภายใตกฎขอบังคับของ GATT
กลาวคือ หากการนําเขาขาวเพิ่มขึ้นผิดปกติ (import surge) หรือราคาขาวภายในประเทศตกตํ่า
ผิดปกติ จนกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอภาคเศรษฐกิจขาว รัฐบาลญี่ปุนก็สามารถ
เก็บอากรขาเขาในภาวะฉุกเฉิน (emergency tariff) เพื่อปกปองภาคเศรษฐกิจขาวได
แม ว  า ทั้ ง ญี่ ปุ  น และเกาหลี ใ ต จ ะพยายามแข็ ง ขื น มิ ใ ห ข  า วถู ก ควบเข า สู  ร ะบบ
ภาษีศุลกากร แตในที่สุดแลว อาการแข็งขืนดังกลาวนี้จะตองออนระโหย เมื่อสังคมโลกเพิ่มแรง
กดดันในเรื่องนี้ ปญหาจึงมีอยูแตเพียงวา รัฐบาลประเทศทั้งสองจะเตรียมการปรับตัวปรับนโยบาย
และปรับโครงสรางการผลิตอยางไร

