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AoA: Agreement on Agriculture
ขอตกลงวาดวยการเกษตร

จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
AoA คือ ขอตกลงวาดวยการจัดระเบียบการคาผลิตภัณฑการเกษตร ที่บัญญัติขึ้นจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ
อุรุกวัย (พ.ศ. 2529-2537) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอตกลงมารราเกซในการจัดตั้งองคการการคาโลก (Marrakesh Agreement
Establishing the World Trade Organization) และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ขอตกลงนี้อยูในสวนของ
ภาคผนวก 1A ที่วาดวยขอตกลงพหุภาคีวาดวยการคาสินคา (Multilateral Agreement on Trade in Goods)
วัตถุประสงคระยะยาวของขอตกลงวาดวยการเกษตร คือ เพื่อสรางระบบการคาผลิตภัณฑการเกษตรที่เปนธรรม
และอิงกับกลไกตลาด ขบวนการปฏิรูประบบการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศทําผานการเจรจาการคาพหุภาคีระหวาง
ประเทศสมาชิกที่ทําขอผูกพันในเรื่องการอุดหนุนและการปกปองคุมครอง โดยอาศัยการกําหนดกฎเกณฑและระเบียบของ
GATT อันเขมงวดและมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระยะยาวนี้ จึงมีดําเนินการลดการ
อุดหนุน และการลดการปกปองสินคาเกษตรที่มีอยูเดิมลงอยางตอเนื่องภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่เกิดขอพิพาทเรื่องการคาผลิตภัณฑการเกษตร จะตองใชบทบัญญัติในขอตกลงวาดวยการเกษตรเปนหลัก
ในการพิจารณาขอพิพาท ในกรณีที่ไมสามารถใชบทบัญญัตินี้กับกรณีพิพาทได จะตองนําบทบัญญัติในกรรมสารสุดทาย
(Final Act) ขององคการการคาโลกมาพิจารณาแทน เนื่องจากขอตกลงวาดวยการเกษตรนี้ถือเปนกฎหมายพิเศษ สวน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑการเกษตรในกรรมสารสุดทายขององคการการคาโลกถือเปนกฎหมายทั่วไป
บทบัญญัติในขอตกลงวาดวยการเกษตรนี้เปนเพียงกรอบสําหรับการกําหนดกติกาการคาผลิตภัณฑการเกษตร ซึ่ง
จะตองมีเอกสารประกอบที่สําคัญอีกสองฉบับ ฉบับแรก คือ ตารางขอผูกพันของประเทศภาคี (Schedule Commitment) โดย
ภาคีแตละประเทศจะกําหนดขอผูกพันตนเอง (Binding) ซึ่งแตกตางตามประเทศ ทั้งประเภทผลิตภัณฑ มาตรการการ
อุดหนุน และขอผูกพันที่จะตองปฏิ บัติตามในแตละปเพื่อใหบรรลุขอตกลงเมื่อ สิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติตามขอ ผูกพัน
ขอผูกพันที่ระบุในตารางขอผูกพันนี้มีผลบังคับใชเปนกฎหมาย ซึ่งภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตาม
เอกสาร ฉบับที่สอง คือ Modalities เปนกรอบใหประเทศภาคีนําไปใชปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องตางๆตาม
ขอตกลงวาดวยการเกษตร กรอบนี้จะระบุตัวเลขเปาหมายในการลดอัตราภาษีศุลกากร หรือตัวเลขการอุดหนุนที่ตองลดลง
และวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งระยะเวลาการปฏิบัติตามขอผูกพันที่ไดจากการตอรองกันระหวางการ
เจรจาของประเทศภาคีในรอบการเจรจาตางๆ อยางไรก็ตาม เนื้อหาใน Modalities นี้ไมมีผลทางกฎหมาย เปนเพียงแนว
ปฏิบัติเทานั้น
ลักษณะสําคัญของบทบัญญัติในขอตกลงวาดวยการเกษตร ที่นําไปสูการคาผลิตภัณฑการเกษตรระหวางประเทศ
โดยเสรี คือความเขมงวดของขอผูกพันที่กําหนดใหผลิตภัณฑการเกษตรทุกชนิดตองผูกพันวา จะลดภาษีศุลกากรและการ
อุด หนุน แตข อ ตกลงว าดวยการเกษตรนี้เ ปน หนึ่ งในขอ ตกลงที่ ซับ ซอ นมากของขอตกลงองคการการค า โลก (WTO)
เนื่องจากมีการกลาวอางอิงโยงกันไปมาระหวางบทบัญญัติในขอตกลงวาดวยการเกษตร ภาคผนวก และบทบัญญัติของ
GATT 1994 นอกจากนี้ ในแตละบทบัญญัติมักมีขอยกเวนเปนกรณีสําหรับประเทศกําลังพัฒนา หรือสําหรับบางมาตรการ
ตัวอยางเชน มาตรา 6 (Article 6) ของขอตกลงวาดวยการเกษตรในสวนที่วาดวยขอผูกพันการอุดหนุนภายใน มี
บทบัญญัติวา ขอผูกพันการลดการอุดหนุนภายในของสมาชิกแตละประเทศที่ระบุไวในภาค 4 ของตารางขอผูกพัน จะใชกับ
มาตรการอุดหนุนภายในทั้งหมด แตยกเวนมาตรการที่ไมตองลดตามที่ระบุในวรรค 4 ถึง 5 ของมาตรานี้ และการยกเวนที่
กําหนดในภาคผนวก 2 ของขอตกลงวาดวยการเกษตร เมื่อพิจารณาเนื้อหาในภาคผนวก 2 จะพบวา ในวรรค 5 ที่เปน
เงื่อนไขการจายเงินโดยตรงแกผูผลิตที่สามารถอางสิทธิยกเวนได ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวในวรรค 1 ของ
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ภาคผนวก 2 รวมทั้งหลักเกณฑเฉพาะที่ใชกับการจายเงินโดยตรงแตละประเภทที่กําหนดไวในวรรค 6 ถึง 13 ของภาคผนวก
2 แตในกรณีที่อางสิทธิ์เพื่อขอยกเวนสําหรับการจายเงินโดยตรงนอกเหนือจากที่ระบุในวรรค 6 ถึง 13 การจายเงินจักตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ (b) ถึง (e) ในวรรค 6
องคประกอบของขอตกลงวาดวยการเกษตร ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งหมด 21 มาตรา (Article) และ 5
ภาคผนวก โดยแบงเปน
1. คํานิยามคําที่ใชในขอตกลงนี้ กําหนดในมาตรา 1 และขอบเขตของผลิตภัณฑที่ครอบคลุมกําหนดในมาตรา 2
2. การเขาถึงตลาด (Market Access) ประกอบดวยมาตรา 4 และ มาตรา 5
3. การอุดหนุนภายใน (Domestic Supports) ประกอบดวยมาตรา 3.2 มาตรา 6 และมาตรา 7
4. การแขงขันดานการสงออก (Export Competition) ประกอบดวยมาตรา 3.3 และมาตรา 8 ถึงมาตรา 12 โดย
แบงเปนสวนของขอตกลงเรื่องการอุดหนุนการสงออก (Export Subsidies) ซึ่งกําหนดในมาตรา 3.3 มาตรา 9 ถึง มาตรา 11
และการหามและการจํากัดการสงออก (Disciplines on Export Prohibitions and Restrictions) ซึ่งกําหนดในมาตรา 12
5. มาตรการอื่นๆ เชน การระงับยับยั้งอันควร (Due Restraint) ไดกําหนดในมาตรา 13 เรื่องสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures) ที่กําหนดในมาตรา 14 วา สมาชิกตกลงที่จะใหขอตกลงวาให
มาตรการนี้มีผลบังคับใช การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatment) สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนากําหนดไวในมาตรา 15 และประเทศกําลังพัฒนาที่เปนผูนําเขาอาหารสุทธิ (Least-Developed and Net FoodImporting Developing Countries) กําหนดไวในมาตรา 16
6. ขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการกําหนดในมาตรา 17 ถึงมาตรา 21
มาตรการสําคัญซึ่งเปนผลมาจากขอตกลง คือ
1. การเขาถึงตลาด (Market Access)
ความมุงหมายเพื่อลดการคุมครองการเกษตร ทําใหมีการผูกพันลดภาษีศุลกากรที่มีอยู โดยบัญญัติไวในมาตรา 4.1
ที่กําหนดใหประเทศภาคีตองระบุขอลดหยอนดานการเขาถึงตลาดในตารางขอผูกพัน แตเนื่องจากการปกปองการเกษตรใช
มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) เปนจํานวนมาก และมาตรการเหลานี้มีความซับซอนและไมโปรงใส ซึ่ง
ทําใหมีผลกระทบตอการคาผลิตภัณฑการเกษตรมากกวามาตรการทางภาษีศุลกากร ดังนั้น ประเทศภาคีจึงพยายามขจัด
มาตรการที่ มิ ใ ช ภ าษี ศุ ล กากรให ห มดไปก อ น โดยเห็ น ชอบร ว มกั น ให ใ ช ม าตรการการควบเข า สู ร ะบบภาษี ศุ ล กากร
(Tariffication) ซึ่งเปนการแปลงมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ใหเปนมาตรการทางดานภาษีศุลกากรให
หมด จากนั้นจึงนํ าภาษีศุลกากรทั้งที่เปนมาตรการภาษีเดิมและเปนมาตรการภาษีศุลกากรที่แ ปลงมา นํามาผู กพันกับ
กําหนดการลดภาษีศุลกากรตามที่ระบุไวใน Modalities โดยจํานวนที่ตองลดและระยะเวลาปฏิบัติตามขอผูกพันจะแสดงไว
ในตารางขอผูกพันตนเองของประเทศภาคี
แตในทางปฏิบัติอัตราภาษีที่แปลงมาแลวมักจะอยูในระดับสูงมากๆ ทําใหไมเปดโอกาสการเขาถึงตลาดเทาไรนัก
จึงมีการใชโควตาศุลกากร (Tariff Quota) เปนสวนหนึ่งของการควบเขาสูระบบภาษีศุลกากร (Tariffication) โดยกําหนดให
ปริมาณโควตาการนําเขาแตละผลิตภัณฑตองไมต่ํากวารอยละ 3 ของปริมาณการบริโภคในประเทศผูนําเขาผลิตภัณฑนั้นๆ
ในปฐาน พ.ศ. 2529-2531 (ค.ศ. 1986-1988) และตองเพิ่มเปนรอยละ 5 ภายในป พ.ศ. 2543 ปริมาณการนําเขาภายในโควตา
นี้จะเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่ต่ํามาก สวนปริมาณนําเขาที่เกินกวาโควตาที่กําหนดไวจะเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่อยูใน
ขอผูกพันการลดภาษีศุลกากร
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นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติวาดวยการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Provisions) ที่ใชสําหรับกีดกันการทะลัก
เขามาของสินคาตางประเทศอันจะกอผลเสียตอการผลิตในประเทศ แตบทบัญญัตินี้สามารถใชไดกับผลิตภัณฑที่อยูในขอ
ผูกพันลดภาษีศุลกากรเทานั้น
2. การอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic Support)
องคการการคาโลกจัดประเภทของมาตรการการอุดหนุนภายในประเทศตามขนาดของผลกระทบจากการอุดหนุน
ที่มีตอการบิดเบือนการคาและการผลิต โดยแบงเปนกลองสีตามสัญญาณไฟจราจรดังนี้
Green Box: มาตรการที่อยูในกลองนี้ตองไมปรากฏอิทธิพลที่บิดเบือนการคา หรือถามีก็จักตองกอผลบิดเบือน
นอยมาก และตองไมเปนการสนับสนุนทางดานราคา รายละเอียดของมาตรการอุดหนุนในกลองนี้ปรากฏในภาคผนวก 2
ของขอตกลงวาดวยการเกษตร และมาตรการในกลองนี้สามารถใหการอุดหนุนไดโดยไมจํากัดจํานวน
Amber Box: ทุกมาตรการที่อยูในกลองนี้จะมีผลบิดเบือนการคาและการผลิต รายละเอียดของมาตรการ
อุดหนุนในกลองนี้ปรากฏในมาตรา 6 ของขอตกลงวาดวยการเกษตร รวมทั้งมาตรการการสนับสนุนดานราคาและการ
สนับสนุนโดยตรงตอปริมาณการผลิต ขอผูกพันในการลดการอุดหนุนแสดงในรูปของมาตรวัดการอุดหนุนรวม (Total
Aggregate Measurement of Support: AMS) การคํานวณมาตรวัดการอุดหนุนรวมปรากฏในภาคผนวก 3 และการคํานวณ
มาตรวัดการอุดหนุนเทียบเทา (Equivalent Measurement of Support) ปรากฏในภาคผนวก 4
Blue Box: มาตรการการอุดหนุนใน Amber Box ที่ไดรับการยกเวนการผูกพันลดการอุดหนุนภายในประเทศ
ตามขอตกลงวาดวยการเกษตร โดยมีเงื่อนไขวา เปนมาตรการการอุดหนุนภายในประเทศที่จายเงินโดยตรงใหแกผูผลิต
ผลิตภัณฑการเกษตรเพื่อจํากัดการผลิต แตการจายเงินนั้นเปนการจายตามพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตตอหนวยที่กําหนดไว
แลว หรือตามจํานวนหัวปศุสัตวที่กําหนดไวแลว หรือจํานวนเงินที่จายไมเกินรอยละ 85 ของระดับการผลิตที่ใชเปนปฐาน
(รายละเอียดปรากฏในมาตรา 6.5)
3. การแขงขันการสงออก (Export Competition)
การปรับปรุงเรื่องการแขงขันการสงออก เนนการลดการอุดหนุนการสงออก โดยสมาชิกองคการการคาโลกตอง
ทําขอผูกพันในการอุดหนุน 2 ประเภท คือ งบประมาณที่ใชในการอุดหนุนการสงออก และปริมาณการสงออกที่เปนผลมา
จากการอุดหนุน อยางไรก็ตาม ขอตกลงวาดวยการเกษตรนี้ยังอนุญาตใหใชการอุดหนุนการสงออกได ถามาตรการนั้นระบุ
ในตารางขอผูกพัน
สวนมาตรการที่เกี่ยวกับสินเชื่อการสงออก (Export Credit) การประกันสินเชื่อการสงออก (Export Credit
Guarantee) และโครงการประกันภัย (Insurance Programmes) แมวาในขอตกลงวาดวยการเกษตรนี้จะยังไมกลาวถึง แต
เนื่องจากมาตรการเหลานี้มีผลบิดเบือนปริมาณการสงออกเชนกัน ดังนั้น สมาชิกจึงมีความพยายามเจรจาเพื่อใหขอผูกพันที่
ใชกับการอุดหนุนการสงออกครอบคลุมถึงมาตรการเหลานี้ในอนาคต
สําหรับกฎระเบียบวาดวยการหามและการจํากัดการสงออก (Disciplines on Export Prohibitions and Restrictions)
ซึ่งกําหนดในมาตรา 12 จําเปนตองพิจารณาเรื่องความมั่นคงดานอาหารของประเทศคูคาประกอบดวย นอกจากนี้ บทบัญญัติ
นี้ไมสามารถบังคับใชกับประเทศกําลังพัฒนา ยกเวนวาประเทศกําลังพัฒนาที่เปนผูสงออกอาหารสุทธิจะเปนผูใชเอง
4. การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatment: S&D)
สิทธิพิเศษนี้กําหนดไวในมาตรา 5 ของขอตกลงวาดวยการเกษตร โดยมีบทบัญญัติวา การปฏิบัติที่เปนพิเศษและ
แตกตางที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนามีความผอนปรนมากกวาขอผูกพันของประเทศพัฒนา แตสําหรับประเทศพัฒนานอย
ที่สุดไมตองปฏิบัติตามขอผูกพัน
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