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Farm Act กับชาวนาไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เชาวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ยอรจ บุช จเูนียร (George Bush, Jr) ต่ืนขึ้นมาลง
นามประกาศใชกฎหมายการเกษตรฉบับใหม หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ Farm Act (Washington 
Post, May 13, 2002)

กฎหมายฉบบันี้มีชื่ออยางเปนทางการวา Farm Security and Rural Investment 
Act of 2002

สภาผูแทนราษฎรแหงสหรัฐอเมริกาใหความเห็นชอบรางกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2545 ดวยคะแนนเสียง 280 ตอ 141 (Down Jones Newswires, May 7, 2002) 
และตอมาวฒุสิภาใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 64 ตอ 35 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ศกเดียว
กนั (San Francisco Chronicle, May 9, 2002) แตกวาที่กฎหมายฉบับนี้จะผานรัฐสภาอเมริกัน
มาได กต็องมีการเจรจาตอรองกันยืดยาว โดยคณะกรรมาธิการรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรกับ
วฒุสิภาเปนเวทีในการเจรจาตอรองผลประโยชน

รัฐบาลอเมริกันมีนโยบายการอุดหนุนการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายไดของเกษตรกร
ต้ังแตทศวรรษ 2470 ทั้งนี้มีการใชมาตรการตางๆอยางหลากหลาย มาตรการสํ าคัญประกอบดวย
การประกันราคาสินคาเกษตร การรับจํ านํ าสินคาเกษตร การใหเงินอุดหนุนเพื่อลดพื้นที่การ 
เพาะปลูก เปนตน กฎหมายการเกษตรที่รูจักกันในชื่อ Farm Act มชีือ่ทางการที่หลากหลาย  
เร่ิมตนดวย Agricultural Adjustment Act of 1933, Agriculture and Consumer Protection Act 
of 1973, Food and Agriculture Act of 1977, Agriculture and Food Act of 1981, Food 
Security Act of 1985 และ Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990

ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่รวงโรยในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน สหรัฐ
อเมริกาสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตดานการเกษตร การที่สหรัฐอเมริกา 
ยังคงสงออกสินคาเกษตรไดเปนเพราะรัฐบาลใหเงินอุดหนุนในการผลิตดานการเกษตร  
หากปราศจากเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ สินคาเกษตรอเมริกันไมอยูในฐานะที่จะแขงขันในตลาดโลก
ได การใหเงินอุดหนุนในการผลิตทํ าใหผลผลิตดานการเกษตรมีมากกวาที่ควรจะเปน เมื่อสินคา
เหลานีท้ะลกัออกสูตลาดระหวางประเทศ ยอมกดดันใหราคาตกตํ่ าลง ประเทศในโลกที่สามที่ตอง
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พึ่งพิงรายไดจากการสงออกสินคาเกษตรยอมไดรับผลกระเทือนจากนโยบายการใหเงินอุดหนุน 
ในการผลิตดานการเกษตรของรัฐบาลอเมริกัน

การใหเงินอุดหนุนการผลิตมีผลในการบิดเบือนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
อันขดัตอปรัชญาพื้นฐานของลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยม ซึ่งตองการใหประเทศตางๆใชความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่แทจริงในการผลิตสินคาและบริการตางๆเพื่อแขงขันกัน สินคาบางประเภท 
โดยธรรมชาติของประเทศผูผลิตบางประเทศมิอาจสงออกไปแขงขันในตลาดโลกได แตเมื่อไดรับ
เงนิอดุหนนุจากรัฐบาลกลับสามารถสงออกได สินคาเกษตรอเมริกันเปนไปตามความขอนี้ ในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ภาคี GATT ตกลงยกเลิกเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก (Export 
Subsidy) สวนเงนิอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ (Domestic Subsidy) จะคอยๆลดลงอยางเปน
ข้ันเปนตอน  จนหมดไปในที่สุด

ในป 2539 รัฐบาลอเมริกันเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรไปสูแนวทางเสรีนิยม 
เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของ GATT/WTO มกีารตรากฎหมายการเกษตรฉบับใหมทดแทน 
Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990 ซึง่สิน้อายุการบังคับใช กฎหมาย
การเกษตรฉบับใหมมีชื่อวา Federal Agricultural Improvement and Reform Act of 1996  
มชีื่อยอวา FAIR แตชื่อที่รูจักกันทั่วไปก็คือ Freedom to Farm Act ภายหลงัมผูีขนานนามวา 
Freedom to Fail Act  เนือ่งจากความลมเหลวในการดํ าเนินนโยบายการเกษตร

ภายใต Freedom to Farm Act รัฐบาลอเมริกันเลิกควบคุมการผลิตดาน 
การเกษตร โดยปลอยใหเกษตรกรสามารถตัดสินใจในการประกอบไดโดยเสรี พรอมทั้งเลิกใหเงิน
อุดหนุนในการผลิตดานการเกษตร อันเปนไปตามปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยใหความสํ าคัญ
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทัง้การบํ ารุงรักษาดิน

Freedom to Farm Act ประกาศใชในจังหวะเวลาที่สินคาขั้นปฐมมีราคาตกตํ่ า 
ในตลาดโลก เมื่อปราศจากการประกันราคา มิเพียงแตราคาสินคาเกษตรอเมริกันจะตกตํ่ าลง 
เทานัน้ การสงออกยังลดลงอีกดวย เกษตรกรอเมริกันเผชิญภาวะลมละลายจํ านวนมาก จนทาย 
ที่สุดรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเงินชวยเหลือฉุกเฉินใหแกเกษตรกร เร่ิมตนดวยงบประมาณ 
15,000 ลานดอลลารอเมริกันในป 2541 เพิ่มเปน 23,000 ลานดอลลารอเมริกันในป 2542 และ 
15,000 ลานดอลลารอเมริกันในป 2543

รางกฎหมายการเกษตรฉบับใหมเกิดขึ้นในบริบทที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ 
กลาวคือ

ประการแรก เกษตรกรและนักการเมืองจํ านวนมากมีความเชื่อวา ระบบเสรีนิยม
ไมเหมาะกับการเกษตรอเมริกัน เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมมิอาจอยูรอดไดหากปราศจาก
ความชวยเหลือและการแทรกแซงจากรัฐบาล
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ประการที่สอง ป 2545 เปนปการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ทั้งพรรครีปบลิกันและ
พรรคเดโมแครตตางตองการยึดกุมเสียงขางมากในรัฐสภา โดยที่มลรัฐที่พึ่งพิงการเกษตรเปน 
‘สนามรบ’ ทีต่องแยงชงิกนั หากพรรคการเมืองใดสามารถยึดพื้นที่ในมลรัฐเหลานี้ได ดุลอํ านาจ 
ในรัฐสภาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญ

บริบททั้งสองประการที่กลาวขางตนนี้ ทํ าใหทั้งพรรครีปบลิกันและพรรค 
เดโมแครตตางแยงกันเอาใจเกษตรกร ดวยเหตุนี้ รางกฎหมาย Farm Act ฉบับใหมจึงอุดมดวย
รางวลัและของขวัญที่จะแจกและแถมใหแกเกษตรกร จิตวิญญาณเสรีนิยมของ Freedom to Farm 
Act  ถกูละทิ้งไป ทั้งๆที่ Freedom to Farm Act เปนผลผลิตของพรรครีปบลิกัน หากจะกลาว 
อยางเปนธรรม นางแอน เวเนแมน (Ann M. Veneman) รัฐมนตรวีาการเกษตรพยายามตานทาน
รางกฎหมายฉบับนี้ ประธานาธิบดีบุชในเดือนมกราคม 2545 ยังยึดมั่นในแนวทางเสรีนิยม  
โดยกลาววา ตลาดเสรีและการคาแบบเปดเปนอาวุธสํ าคัญสํ าหรับการตอสูกับความยากจน  
โรคภัยไขเจ็บ และเผด็จการ (Australian Financial Review, May 10, 2002) แตแลวความ
ตองการยึดพื้นที่ในรัฐสภาทํ าใหประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนทาที การเปลี่ยนทาที่ของ
ประธานาธบิดีบุชยงัความลํ าบากใจแกรัฐมนตรีวาการเกษตรอยางยิ่ง จนหนังสือพิมพ Financial 
Times (May 5, 2002) เขยีนบทน ําวิพากษประธานาธิบดีบุช

การบังคับใช U.S. Farm Security and Rural Investment Act of 2002 ทํ าให
เงินอุดหนุนการเกษตรเพิ่มข้ึนถึง 80% และคาดวาจะมีวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 189,000 ลาน
ดอลลารอเมริกันในชวงเวลา 10 ปขางหนา (San Francisco Chronicle, May 9, 2002) พืชผล 
ทีไ่ดประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้มากที่สุด ไดแก ขาวสาลี ขาวโพด ฝาย ถั่วเหลือง และขาว  
มลรัฐทีไ่ดรับเงินอุดหนุนการเกษตรมากตามลํ าดับไดแก ไอโอวา อิลลินอยส มินเนโซตา เท็กซัส 
เนบราสกา และแคนซัส

แตการจัดสรรเงินอุดหนุนการเกษตรในอดีตมิไดเปนไปอยางเสมอภาค ธุรกิจ 
การเกษตรและไรนาขนาดใหญไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํ า เกษตรกรรายยอยไดประโยชน
เพียงนอยนิด รายงานขาวบางสํ านักอางวา เกษตรกรเพียง 150,000 รายไดรับเงินอุดหนุน 
การเกษตรสงูถงึ 80% ของยอดรวม บางรายงานขาวอางวา ไรนาขนาดใหญ 10% แรกไดรับเงิน
อุดหนนุการเกษตรสูงถึง 73% ของยอดรวม รายชื่อผูรับเงินอุดหนุนการเกษตรรายใหญประกอบ
ดวย เดวิด ร็อกกีเฟลเลอร เท็ด เทอรเนอร สก็อตตี ปปเปน (นักบาสเก็ตบอล) บริษัท Chevron  
และ John Hancock Life Insurance and Co. (The Philadelphia Inquirer, May 6, 2002)

ในทนัทีที่ประธานาธิบดีบุชลงนามประกาศใช Farm Act ฉบับใหม เสียงคัดคาน 
วพิากษ และประนามรัฐบาลอเมริกันก็ดังขรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 
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นวิซแีลนด คานาดา และบราซิล บัดนี้สหภาพยุโรปตองชดิซาย เพราะเงินอุดหนุนการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกาแซงหนาสหภาพยุโรปแลว บราซิลประกาศเดินหนายื่นฟองสหรัฐอเมริกาตอองคการ
การคาโลกในขอหาที่วา นโยบายการใหเงินอุดหนุนการเกษตรของรัฐบาลอเมริกันสรางความ 
เสยีหายแกภาคีองคการการคาโลก

แมวาการใหเงินอุดหนุนการผลิตภายในประเทศมิไดละเมิดกฎขอบังคับของ
GATT/WTO ดุจเดียวกับเงินอุดหนุนเพื่อการสงออก แตภาคีองคการการคาโลกมิอาจใชจายเงิน
อุดหนุนการผลิตภายในประเทศตามอํ าเภอใจได เพราะแตละประเทศมีเพดานการใชจายที่ผูกพัน
กบัองคการการคาโลก ในกรณีของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอเมริกันสามารถใชจายเงินอุดหนุนที่มีผล
บิดเบือนตลาด (Market-Distorting Subsidy) ไดไมเกินปละ 19,100 ลานดอลลารอเมริกัน 
สมาชกิรัฐสภาอเมริกันบางคนเตือนวา การใชจายเงินอุดหนุนภายใตกฎหมายการเกษตรฉบับใหม
อาจสงูกวาเพดานที่ผูกพันกับองคการการคาโลก

การบังคับใช Farm Security and Rural Investment Act of 2002 กระทบตอ 
ชาวนาไทยโดยปราศจากขอกังขา เพราะอิทธิฤทธิ์ของเงินอุดหนุนการเกษตรทํ าใหขาวอเมริกัน
สามารถออกสูตลาดโลกได ราคาขาวในตลาดโลกยอมตกตํ่ าลง เนื่องจากปริมาณขาวที่ออกสู
ตลาดโลกมีมากขึ้น

ทัง้ๆที่การบังคับใช Farm Act ฉบับใหมกระทบตอชาวนาไทย แตรัฐบาลพรรค 
ไทยรักไทยกลับวางเฉย และปราศจากปฏิกิริยาใดๆ ไมมีแมแตการเขารวมกลุมประเทศผูสงออก
สินคาเกษตรตอบโตรัฐบาลอเมริกัน รัฐมนตรีวาการเกษตรและรัฐมนตรีวาการพาณิชยพากัน 
นิ่งเงียบประดุจอมสากอยูในปาก จะมีก็แตหอการคาไทยและเครือเจริญโภคภัณฑที่รูสึกเดือดเนื้อ
รอนใจ  ถงึกบัสงตวัแทนไปหยั่งทาทีผูนํ ารัฐบาลและรัฐสภาอเมริกัน

การประกาศใช กฎหมายการเกษตรฉบับใหมอาจชวยพยุงฐานะของภาค 
เกษตรกรรมแหงสหรัฐอเมริกาได แตจะมีผลซํ้ าเติมฐานะทางการคลัง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
การลดทอนภาษีอากรเพื่อลดสวนเกินของดุลทางการคลังอยูกอนแลว รัฐบาลอเมริกันจะสูญเสีย
ฐานะการนํ าในองคการการคาโลกและมิอาจใชอํ านาจทางการเมืองในการกดดันสหภาพยุโรปและ
ญ่ีปุนลดการใหเงินอุดหนุนการเกษตรตอไปได ในเมื่อสหรัฐอเมริกาอยูในฐานะ ‘วาแตเขา อิเหนา
เปนเอง’ บทโฆษณาชวนเชื่อวาดวยความดีและความงามของลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอันออก
จากปากผูน ําอเมรกินั จะสิ้นมนตขลัง เพราะทุกครั้งที่พนคํ าโฆษณาชวนเชื่อดังกลาวนี้ กลิ่นเหม็น
จะตามออกมาดวย
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2002  เปนอปัรียกรรมของสหรัฐอเมริกา


