ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกับ
สงครามการคา
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คํานํา
นับตัง้ แตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเปนตนมา แมวาเวลาเลยจะลวงมากวาครึ่ง
ศตวรรษ แตการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศหาไดลงตัวไม ณ บัดนี้โลกกําลังอยูในกระแส
การเปลีย่ นแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางนอย 3 กระแส กระแสแรกเปนกระแส พหุ
ภาคีนิยม (Multilateralism) อันนําโดย GATT และ WTO ในปจจุบัน กระแสนี้ตองการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคีเพื่อวางกรอบกติกาใหภาคีสมาชิกปฏิบัติ แตดวยเหตุ
ทีภ่ าคีสมาชิกลวนแลวแตมีผลประโยชนอันยึดโยงอยางหนาแนน ความกาวหนาในการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางนี้ภายหลังการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จึงมี
ไมมาก การประชุม WTO กลายเวทีการตอรองผลประโยชนระหวางประเทศตางๆ กระแสที่สอง
เปนกระแสทวิภาคีนิยม (Bilateralism) อันไดแก การจับกลุมระหวางประเทศตางๆเพื่อจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจเสรีหรือเขตการคาเสรี ทั้งนี้โดยหวังวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะชวยขยาย
ขนาดของตลาด มิใหจํากัดโดยพรมแดนของรัฐประชาชาติ ซึ่งเกื้อกูลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการวิ่งกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) กระแสที่สามเปนกระแสเอกภาคีนิยม
(Unilateralism) อันนําโดยสหรัฐอเมริกา ดวยการใชอํานาจเปนธรรมในการกลาวหาประเทศคูคา
วามีการคาอันไมเปนธรรม (Unfair Trade) พรอมทัง้ เปนผูพิพากษาพิจารณาขอกลาวหาดังกลาว
และพิจารณาลงโทษประเทศคูคาโดยอาศัยฐานกฎหมายที่ตราภายในประเทศ ในชวงเวลา
ทศวรรษเศษทีผ่ า นมานี้ สหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายหลายตอหลายฉบับซึ่งมีพื้นฐานจากลัทธิเอก
ภาคีนยิ ม โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilaterlism)
ในชวงเวลาที่อยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศนี้
เอง ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆผุดขึ้นเปนระลอกๆ ความ
ขัดแยงที่รุนแรงเปนความขัดแยงระหวางประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญี่ปุน ความขัดแยงดังกลาวนี้บางครั้งรุนแรงจนดูประหนึ่งวาสงครามการคา
กํ าลังจะเกิดขึ้น แตทวงทีที่สงครามการคาทําทาวาจะเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลานานนับทศวรรษ
แตแลวก็หาไดเกิดขึ้นไมนี้เอง ทําใหผูเขียนไดขอสรุปวาจะไมมีสงครามการคาระหวางประเทศ
สําหรับประเทศที่มีอํานาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศทัดเทียมกัน เมื่อเกิดความขัดแยง
ในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มักจะยันอีกฝายหนึ่งจนติดกําแพง แตแลวก็ลาถอยเพื่อใหมี
ชองทางในการบรรลุขอตกลงได เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา เพราะผูนําประเทศ
มหาอํานาจตางตระหนักดีวา สงครามการคาจะไมเปนประโยชนแกทุกฝาย สถานการณจะแตก
ตางกันไป หากความขัดแยงนั้นเปนปญหาระหวางประเทศมหาอํานาจกับโลกที่สาม

บทความที่รวบรวมนํามาตีพิมพในหนังสือเลมนี้ บางสวนมาจากคอลัมน “จาก
ทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน ระหวางป 2534-2539 และบางสวน
มาจากคอลัมน “หอคอยสองโลก” ในหนังสือพิมพ Financial Day ระหวางป 2538-2539 ผูเขียน
หวังเปนอยางยิง่ วา บทความเหลานี้จะยังเปนประโยชนแกผูอานในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลก
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2

อนาคตขององคการสหประชาชาติบนทางสามแพรง1
อนาคตขององค ก ารสหประชาชาติ กํ าลั ง เป น ประเด็ น ป ญ หาที่ มี ก ารถกเถี ย งกั น
ในชุมชนสังคมโลกอีกครั้งหนึ่ง
สหประชาชาติสถาปนาขึ้นในป 2488 เพื่อทําหนาที่จัดระเบียบโลก และดูแลใหภาคี
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบโลก สหประชาชาติจงึ เปนองคกรที่ทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนโลกบาล โดยมี
หนาที่หลักอยางนอย 3 ดาน ดานที่หนึ่งไดแก การมีบทบาทในการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศ เพื่อใหสังคมโลกอุดมดวยสันติสุข ดานที่สอง ไดแก การปกปองคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และดานทีส่ าม ไดแก การสงเสริมใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขจัดความยากจน
ในสังคมโลก และยกมาตรฐานการครองชีพของมนุษยชาติใหสูงขึ้น
ในทั น ที ที่ ก  อ ตั้ ง ขึ้ น สหประชาชาติ ก็ ต  อ งยื น อยู  บ นทางสามแพร ง เนื่ อ งเพราะ
ไมสามารถทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประเทศมหาอํ านาจไดใชสหประชาชาติเปนเวทีในการ
โฆษณาชวนเชื่ออุดมการของแตละฝาย จนสหประชาชาติกลายเปนเสือกระดาษ เพราะไมสามารถ
ระงับขอพิพาทและสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ และระหวางประเทศได ยิ่งขอพิพาทที่ประเทศ
มหาอํานาจเขาไปเกีย่ วพันสนับสนุนฝายหนึ่งฝายใด ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และ/หรือการเมืองดวย
แลว สหประชาชาติก็ไดแตยืนดูตาปริบๆ
นับตัง้ แตป 2532 เปนตนมา เมื่อสงครามเย็นคอยๆสลายไป ผูคนจํานวนมากตาง
พากันคาดหวังวา สหประชาชาติจะพลิกโฉมและสามารถทําหนาที่เปนโลกบาลไดดีขึ้น แตแลวก็ตอง
ผิดหวัง เพราะแมสงครามเย็นจะยุติลง แตสงครามรอนกลับเกิดขึ้นมาแทนที่ โดยที่สหประชาชาติยังคง
ไมสามารถระงับสงครามเหลานี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณียูโกสลาเวียและกัมพูชา

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2536

3
ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมานี้ มีกระแสการเรียกรองใหสหประชาชาติปรับบทบาทอยาง
นอย 3 กระแส
กระแสที่หนึ่ง ไดแก การเรียกรองสหประชาชาติและทบวงชํานัญพิเศษใหความสําคัญ
ในการสงเสริมใหภาคีสมาชิกปรับระบอบการเมืองการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย และให
หลักประกันพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติและองคการชํานัญพิเศษไมควรใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย รวมทั้งประเทศที่มีการลิดรอน
สิทธิมนุษยชน การผลักดันกระแสนี้มาจากสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ซึ่งยังผลใหสหประชาชาติ
และองคการชํานัญพิเศษตองปรับบทบาทและนโยบาย ไมมากก็นอย
กระแสที่สอง ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติละทิ้งหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน (Principle of Non Intervention) ตลอดชวงเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมา สหประชาชาติ
ไดยดึ ถือหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหนึ่งประเทศใดอยางเครงครัด แตผูคนจํานวน
ไมนอ ยกลับมีความเห็นวา การยึดมั่นในหลักการดังกลาวนี้ทําใหสหประชาชาติกลายเปนเสือกระดาษ
ในการประชุมผูน ําประเทศมหาอํานาจ 7 ประเทศ (G 7 Summit) ในเดือนกรกฎาคม 2534 ณ กรุง
ลอนดอน นายจอหน เมเจอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดเรียกรองใหสหประชาชาติจัดตั้งสํานักงาน
บรรเทาภัยพิบตั ริ ะหวางประเทศ (International Disaster Relief Agency) โดยที่หนวยงานดังกลาวนี้
มีกองกําลังและอาวุธของตนเอง เรียกวา Rapid Deployment Force ซึ่งมีอํานาจในการแทรกแซง
ประเทศภาคีสมาชิก เพื่อระงับขอพิพาทหรือสงคราม หากรัฐบาลประเทศเจาบานตองการ ผูนํา
ประเทศมหาอํานาจทั้ง 7 ประเทศ ยกเวนญี่ปุนเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาวนี้
กระแสที่สาม ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติเปลี่ยนแปลงการจัดองคกร เพื่อลด
การทํางานซําซ
้ อนและการวางงานแฝงภายในองคกร ทั้งนี้มีขอวิพากษวิจารณวา องคกรชํานัญพิเศษ
ในสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหลายตอหลายองคกรมีบทบาทหนาที่ซํ้าซอนและกาวกายกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง UNDP UNICEF UNHCR (U.N. High Commissioner for Refugees) และ
UNFPA (U.N. Fund for Population Activities) นอกจากนี้ ยังมีการกลาวหาเรื่องการฉอราษฎร
บังหลวงในองคกรเหลานี้อีกดวย
ฐานะการเงินขององคการสหประชาชาติกําลังเปนปญหารายแรงยิ่ง สหประชาชาติ
มีรายไดหลักจากคาสมาชิก โดยที่คาสมาชิกแตกตางไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของภาคีสมาชิกแตละ
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ประเทศ ขอมูลในป 2534 บงบอกวา สหประชาชาติควรจะเก็บคาสมาชิกได 962.684 ลานเหรียญ
อเมริกนั ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก ญี่ปุน สหภาพโซเวียต และ
เยอรมนี ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุด 10 อันดับแรก เสียคาสมาชิกรวม 766.997 ลานเหรียญ
อเมริกนั (ดูตารางที่ 1) คิดเปนรอยละ 79.7 ของคาสมาชิกรวม
ในระยะหลั ง ๆนี้ ภาคี ส มาชิ ก มั ก จะไม ใ ส ใ จในการชํ าระค า สมาชิ ก แก อ งค ก าร
สหประชาชาติบางประเทศดังเชนรัสเซียและบริวารถังแตก ไมสามารถชําระคาสมาชิกได บางประเทศ
ดังเชนสหรัฐอเมริกาถวงเวลาการชําระคาสมาชิกดวยเหตุผลทางการเมือง เพราะไมเห็นดวยกับมติบาง
มติและกิจกรรมบางประเภทของสหประชาชาติ ในป 2535 จนถึงเดือนสิงหาคม มีภาคีสมาชิกเพียง 58
ประเทศที่ชําระคาสมาชิกจากจํานวน 163 ประเทศที่ตองชําระคาสมาชิก สหรัฐอเมริกาคางชําระ
757.4 ลานเหรียญอเมริกัน สวนรัสเซียคางชําระ 415.5 ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนตุลาคม 2535
สหรัฐอเมริกาไดผอนชําระคาสมาชิกบางสวน
การคางคาสมาชิกสรางปญหาสภาพคลองแกสหประชาชาติอยางมาก ในเดือน
สิงหาคม2535 สหประชาชาติไมมีเงินสําหรับการใชจาย จนตองหยิบยืมเงินจากกองทุนพิเศษ ผลที่
ตามมาก็คือ หนี้คางชําระของสหประชาชาติพอกพูนขึ้นเปนดินพอกหางหมู ในป 2523 สหประชาชาติ
มีหนีค้ า งชําระเพียง 95.6 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มเปน 461.2 ลานเหรียญอเมริกันในป 2533 ในเดือน
กันยายน 2535 สหประชาชาติมหี นี้คางชําระ 848 ลานเหรียญอเมริกัน และถึงกําหนดตองใชจาย
สําหรับกองกําลังสหประชาชาติอกี 788 ลานเหรียญอเมริกัน รวมทั้งหมด 1,636 ลานเหรียญอเมริกา
การเพิ่มพูนกองกํ าลังสหประชาชาตินับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหรายจายของ
สหประชาชาติเพิ่มขึ้นอยางมาก ในปจจุบัน กองกําลังสหประชาชาติมีประมาณ 45,000 คน มากกวา
ครึง่ หนึง่ อยูในกัมพูชาและยูโกสลาเวีย ในป 2535 รายจายของกองกําลังสหประชาชาติเพิ่มจาก 700
ลานเหรียญอเมริกัน เปน 2,800 ลานเหรียญอเมริกัน
ในเดือนกันยายน 2535 นายบูโทรส บูโทรส-กาลี (Boutros Boutros - Ghali)
เลขาธิการองคการสหประชาชาติเสนอรายงานเรียกรองใหภาคีสมาชิกชํ าระคาสมาชิก พรอมทั้ง
ขอเสนอการปฏิรูปการเงินขององคการสหประชาชาติ ขอเสนอที่สําคัญ ไดแก การใหอํานาจเลขาธิการ
ในการกูเ งินจากสถาบันการเงินเอกชน การจัดตั้งกองทุนสันติภาพ (U.N. Peace Endowment Fund)
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ในวงเงิน 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โดยภาคีสมาชิกรวมลงขัน การใหอํานาจเลขาธิการในการกูยืม
เงินจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ การเพิ่มเงินทุนดําเนินการ (Working Capital
Fund) เปน 250 ลานเหรียญอเมริกัน โดยใหยอมรับหลักการวา เงินทุนดําเนินการจะตองมีไมนอยกวา
25% ของงบประมาณรายจายประจํ าป การอนุญาตใหคิดดอกเบี้ยจากคาสมาชิกที่ไมชํ าระตรง
ตามกําหนดเวลา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอที่มีผลผูกพันใหภาคีสมาชิกตองแกกฎหมายภาษี
อากร เชน การเก็บภาษีจากการซื้อขายอาวุธระหวางประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ โดยยก
รายไดใหแกสหประชาชาติ และการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่บริจาคใหแกองคการสหประชาชาติ
เปนตน
การดึงชาติมหาอํ านาจเขามารวมรับภาระรายจายของสหประชาชาติมากขึ้นเปน
หนทางหนึ่งในการแกปญหาการเงินขององคการที่ทําหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้ ในการนี้จําเปนตอง
ปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในปจจุบัน คณะมนตรีความมั่นคงประกอบดวย
สมาชิก 15 ประเทศ ในจํานวนนี้เปนสมาชิกถาวร 5 ประเทศ (ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐประชาชนจีน) สวนอีก 10 ประเทศเปนสมาชิกชั่วคราว
ซึ่งกระจายตามภูมิภาคและอยูในตําแหนงวาระละ 2 ป สมาชิกถาวรมีอํานาจในการใชสิทธิยับยั้ง
(veto) และการใชสิทธิยับยั้งนี้เองมีสวนบั่นทอนประสิทธิภาพการทํางานของสหประชาชาติ ในดาน
หนึ่ง การใหอํานาจประเทศมหาอํานาจบางประเทศในการใชสิทธิยับยั้งยอมแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ความไมเปนประชาธิปไตยในองคการสหประชาชาติ แตในอีกดานหนึ่ง ก็สะทอนใหเห็นถึงสภาพความ
เปนจริงของโครงสรางอํานาจในสังคมโลก ในชวงเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมานี้ โครงสรางอํานาจในการ
สังคมโลกไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ขอเสนอที่ปรากฏอยูเนืองๆ ก็คือ การใหญี่ปุนและเยอรมนีเปน
สมาชิกถาวร แตขอเสนอนี้จะมีผลใหประเทศในยุโรปตะวันตกนั่งเกาอี้ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง
ถึง 3 ประเทศ (ไดแก สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี) ซึ่งเปนการใหอํานาจแกยุโรปตะวันตก
มากเกินไป ทางออกที่เหมาะสมนาจะเปนการใหเกาอี้ถาวรแกสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป ญี่ปุน
รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และตัวแทนจากโลกที่สาม เพื่อใหโลกที่สามมีอํานาจในการใชสิทธิ
ยับยัง้ เพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง
องคการสหประชาชาติยืนอยูบนทางสามแพรงมาเปนเวลาชานาน และคงยืนอยู
ณ ทีน่ นั้ ตอไปอีกนานแสนนาน
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ตารางที่ 1
รายนามประเทศที่ชําระคาสมาชิกองคการสหประชาชาติสูงสุด 10 ประเทศ
ป 2534
(ลานเหรียญอเมริกัน)
ประเทศ

คาสมาชิก

1. สหรัฐอเมริกา

271.564

2. ญี่ปุน

104.845

3. สหภาพโซเวียตและยูเครน

103.555

4. เยอรมนี

86.234

5. ฝรั่งเศส

57.582

6. สหราชอาณาจักร

44.775

7. อิตาลี

36.760

8. แคนาดา

28.515

9. สเปน

17.965

10. เนเธอรแลนด

15.202

11. รวม 10 อันดับสูงสุด

766.997

12. คาสมาชิกองคการสหประชาชาติรวม

962.684

ที่มา Information Please Almanac 1992.
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ธนาคารโลกกับมรสุมการเมืองอเมริกัน2
รั ฐสภาอเมริ กัน ซึ่งพรรครีปบลิกัน กุม เสีย งข างมากทั้งในสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒสิ ภา กําลังพิจารณาตัดทอนเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลก การตัดทอนดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการกดดันใหรัฐบาลคลินตันรับนโยบายตางประเทศ เพื่อลดบทบาทการเปน `ตํารวจโลก'
ในการพิจารณารอบแรก สภาผูแทนราษฎรเสนอตัดงบประมาณดานการตางประเทศ
ประมาณ 3,000 ลานดอลลาร และงบความชวยเหลือตางประเทศเปนเปาหมายใหญในการนี้ พรรค
รีปบลิกันตองการใหรัฐบาลคลินตันรัดเข็มขัด เพื่อลดสวนขาดดุลทางการคลัง โดยกําหนดเปาหมาย
ใหชดั เจนวา งบประมาณจะเขาสูภาวะสมดุลในป 2545 รัฐบาลคลินตันบายเบี่ยงที่จะรับขอเสนอนี้
พรอมทัง้ ตอบโตวา พรรครีปบลิกันกําลังดึงสหรัฐอเมริกาไปสู `ลัทธิการโดดเดี่ยวตนเอง' (Isolationism)
แนวรบด า นนโยบายงบประมาณสงผลตอ การกํ าหนดบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการสถาปนาศานติสุขในโลก การตัดทอนงบความ
ชวยเหลือ ตางประเทศมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารโลกดวย เพราะธนาคารโลกกําลังเปน
เปาหมายการโจมตีจากสมาชิกรับสภาอเมริกันในสังกัดพรรครีปบลิกัน และอยูในขายที่จะถูกตัดงบ
ความชวยเหลือจํานวนมาก
ธนาคารโลกมีองคกรในสังกัดหลายองคกร องคกรสําคัญองคกรหนึ่งก็คือ สมาคมการ
พัฒนานานาชาติ (International Development Association) เรียกยอๆวา IDA ซึ่งจะไดรับผลกระทบ
กระเทือนอยางมากจากยุทธการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศของพรรครีปบลิกันครั้งนี้
แมวา IDA จะเปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก แต IDA ตองถือวาเปนผลผลิต
อเมริกนั โดยแท เพราะผูที่เสนอใหจัดตั้งองคกรนี้ คือ วุฒิสมาชิกมอนโรนีย (E.M.S. Monroney) นาย
มอนโรนียมีความเห็นวา เงินกูธนาคารโลกไมเปนประโยชนแกประเทศที่ยากจนมากๆ ซึ่งมีความ
สามารถในการชําระหนี้ตํ่า จึงเสนอใหจัดตั้งองคกรระหวางประเทศเพื่อทําหนาที่จัดสรรเงินกูแกกลุม
2

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2538
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ประเทศทีย่ ากจนมาก ๆ โดยเฉพาะ IDA กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2503 จากแรงผลักดัน
ดังกลาวนี้
ดวยเหตุที่ IDA เปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก ประธานธนาคารโลกจึงเปน
ประธาน IDA โดยตําแหนง ประเทศภาคีธนาคารโลกกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2503 ถือเปนสมาชิกกอตั้ง
IDA แตมบี างประเทศที่มิไดเขาเปนสมาชิก IDA
IDA ระดมทรัพยากรทางการเงินดวยการเก็บคาสมาชิก ทั้งนี้โดยจําแนกประเทศภาคี
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมประเทศที่พัฒนาแลว กับกลุมประเทศดอยพัฒนาโดยที่อัตราคาสมาชิก
ไมเทากัน นอกจากคาสมาชิกสามัญแลว ยังมีการเก็บคาสมาชิกวิสามัญที่เรียกวา Replenishment
เป น ครั้ ง คราวเมื่ อ ทรั พ ยากรทางการเงิ น ร อ ยหรออี ก ด ว ย ส ว นใหญ เ ป น การระดมจากประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลว
ดวยเหตุทมี่ กี ารเก็บคาสมาชิกแตกตางกัน สิทธิในการลงคะแนนเสียง (Voting right)
ของสมาชิกแตละประเทศจึงไมเทากัน ประเทศที่จายคาสมาชิกมากจะมีคะแนนเสียงมากกวาประเทศ
ที่จายนอย กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่พัฒนาแลวมีคะแนนเสียงมากกวาประเทศดอยพัฒนา
คะแนนเสียงพืน้ ฐานของสมาชิกแตละประเทศเริ่มจาก 500 เทากัน สวนที่ตางกันก็คือ คะแนนเสียง
สวนทีค่ านวณจากค
ํ
าสมาชิก กลาวคือ คาสมาชิกทุก 5,000 ดอลลารจะไดคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1
เสียง
IDA สามารถนําคาสมาชิกจากประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหมดไปปลอยกูได รวมกับอีก
10% ของคาสมาชิกจากประเทศดอยพัฒนา คาสมาชิกสวนที่เหลือ หากจะนําไปใช ตองขดความ
เห็นชอบจากภาคีสมาชิก
IDA มีจดุ มุง หมายทีจ่ ะชวยเหลือกลุมประเทศที่ยากจนมาก ๆ เงินกู IDA จึงมีลักษณะ
ผอนปรนสูงยิ่ง แตเดิมเงินกู IDA มีระยะเวลาการกู 50 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period) 10 ป
หมายความวา ในระยะเวลา 10 ปแรก ประเทศลูกหนี้ไมตองชําระหนี้ แตตองจายคาบริหารหนี้
(service charge) ในอัตรา 0.75% ตอป ในชวง 10 ปที่สอง (ปที่ 11-20) เสียดอกเบี้ยในอัตรา 1%
ตอป และในชวง 30 ปสุดทาย (ปที่ 21-50) 3% ตอป ในปจจุบัน ระยะเวลาเงินกูลดลงเหลือ 30 ป
โดยมีระยะปลอดหนี้ 10 ป การจายคาบริหารเงินกู (service charge) ในชวงระยะการปลอดหนี้ขึ้นอยู
กับนโยบายของ IDA แตละป
นับตัง้ แตกอ ตัง้ ในป 2503 เปนตนมา IDA ไดรับเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํานาจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม G-7 เปนสําคัญ ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและเยอรมนี
เงินกูสวนใหญจัดสรรสูอาเซียใตและอัฟริกา ในชั้นตนอินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถานเปนลูกหนี้
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รายใหญ นับตั้งแตป 2528 เปนตนมา IDA เริ่มใหความสําคัญแกอฟั ริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดา
ประเทศตาง ๆ ที่อยูใตทะเลทรายซาฮารามากขึ้น
ในชัน้ ตน IDA จัดสรรเงินใหกูแกโครงการดานการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท การคมนาคม และการพลังงาน ในระยะหลัง IDA ใหความสําคัญแกโครงการดานการ
พัฒนาการศึกษามากขึ้น
ในปงบประมาณ 2538/2539 IDA ตองการเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํานาจ
รวมทัง้ สิ้น 6,000 ลานดอลลาร รัฐบาลคลินตันจัดสรรเงินชวยเหลือให IDA 1,400 ลานดอลลาร
แตคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติการในตางประเทศ (Subcommittee on Foreign Operation)
ในคณะกรรมาธิการงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร (House Appropriation Committee) เสนอให
ตัดทอนเหลือเพียง 500 ลานดอลลาร
หากงบเงินชวยเหลือ IDA ถูกตัดทอนลงเชนนี้ IDA ก็ตองเผชิญปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรทางการเงินคอนขางรุนแรง เมื่อสหรัฐอเมริกาใหเงินชวยเหลือ IDA นอยลง ประเทศ
มหาอํานาจอืน่ ๆ ยอมจะลดเงินชวยเหลือตามไปดวย แทนที่ IDA จะไดรับเงินชวยเหลือ 6,000
ดอลลารตามเปาหมาย อาจไดรับเพียง 3,000 ลานดอลลารเทานั้น การที่ IDA มิได รับเงินชวยเหลือ
ตามเปาหมายเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยามที่ IDA กําลังพิจารณายกหนี้ใหแกประเทศยากจนในอัฟริกาบางประเทศ ซึ่งไมสามารถชําระหนี้
คืนได
รัฐบาลคลินตันพยายามทัดทานการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศ โดยยืนยันวา
สหรัฐอเมริกาไมควรอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก หากควรทําหนาที่เปนผูนําโลกดวย ในประการสําคัญ
เงินชวยเหลือที่ใหแก IDA นี้เกิดจากการผูกพันที่กอโดยรัฐบาลนายยอรจ บุช ซึง่ เปนรัฐบาลพรรค
รีปบลิกัน รัฐบาลบุชใหพันธสัญญาแก IDA วาจะใหเงินชวยเหลือพิเศษติดตอกัน 3 ป ระหวางป
งบประมาณ 2536/2537 ถึง 2538/2539 แตแลวพรรครีปบลิกันกลับจะมาเปนผูฉีกพันธสัญญานี้เสีย
ความเปนมาลาสุดปรากฏกวา สภาผูแทนราษฎรหั่นงบชวยเหลือ IDA เหลือเพียง 575 ลานดอลลาร
โดยทีว่ ุฒิสภาอาจเสนอตัวเลข 775 ลานดอลลาร
กระแสการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศสรางความปริวิตกแกธนาคารโกลมาก
พอสมควร ธนาคารโลกเริ่มโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพตั้งแตกลางป 2538 วา เงินชวยเหลือที่ใหแก
ธนาคารโลกใหผลประโยชนกลับคืนสูระบบเศรษฐกิจอเมริกัน เพราะชวยสรางโอกาสทางธุรกิจ
แกบริษทั อเมริกนั ซึ่งมีผลตอการจางงานชาวอเมริกันดวย ธนาคารโลกเรียกรองรัฐสภาอเมริกันมิใหตัด
งบความชวยเหลือ แตการที่ธนาคารโลกถึงกับลงทุนโฆษณาขอเรียกรองเชนนี้กลับเปนดาบสองคม
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ชาวอเมริกันจํานวนไมนอยเห็นวา ธนาคารโลกกําลังใชเงินชวยเหลืออเมริกันโฆษณาเพื่อใหรัฐสภา
อเมริกันอนุมัติเงินชวยเหลือตอไป
ในการประชุมสภาผูวาการกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกประจําป
2538 เมือ่ ตนเดือนตุลาคมที่ผานมา นายเจมส ดี. โวลเฟนซอหน (James D. Wolfensohn) ประธาน
ธนาคารโกลคนใหม ก ล า วปราศรั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม เรี ย กรอ งรัฐสภาอเมริ กั น มิ ให ตัด งบเงิน ช ว ยเหลื อ
ธนาคารโลก นอกเหนือจากการอางอิงผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะกลับคืนสูสังคมเศรษฐกิจอเมริกัน
แลว นายโวลเฟนซอหนยังกลาวอางอีกวา การตัดงบเงินชวยเหลือดังกลาวนี้จะเปนอุปสรรคตอการ
ขยายแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศโลกที่สามดวย
ธนาคารโลกเคยชินกับการตรวจสอบและบงการประเทศดอยพัฒนาที่เปนลูกหนี้
ธนาคารโลกเขาไปกํากับ และบางกรณีถึงกับสั่งการการดําเนินนโยบายในประเทศลูกหนี้ โดยที่ตัวเอง
ไมเคยตองเผชิญกับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แมวาองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) จะวิพากษ
วิจารณบทบาทและการดํ าเนินงานของธนาคารโลกเสมอมา แตขอวิพากษวิจารณเหลานั้นหามี
ประสิทธิผลใด ๆ ไม เพราะธนาคารโลกมิไดรับผิดตอองคกรพัฒนาเอกชน หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว
ในชวงเวลากวา 50 ปที่ผานมา ธนาคารโลกหาไดมีความรับผิด (accountability) ตอผูใดไม เพราะ
ประเทศมหาอํ านาจผู  ใหเ งิ น ช ว ยเหลือ ธนาคารโลกรายสํ าคัญไมสนใจตรวจสอบการทํ างานของ
ธนาคารโลก บัดนี้ รัฐสภาอเมริกันลุกขึ้นมาตรวจสอบธนาคารโลก ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเคยมี
มากอน ยังความหวั่นไหวแกธนาคารโลกไมนอย
ดวยเหตุที่รัฐสภาอเมริกันสนใจตรวจสอบการทํางานของธนาคารโลกนี้เอง ขอมูล
ความไรประสิทธิภาพและการใชจายอยางฟุมเฟอย รวมตลอดจนการฉอราษฎรบังหลวงภายใน
ธนาคารโลกถูกเปดเผยตอสาธารณชนมากขึ้น วาจําเพาะ IDA ผลการตรวจสอบพบวา IDA มิได
จัดสรรเงินกูใหแกกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดสมดังเจตนารมณ IDA เพิ่งสนใจจัดสรรเงินกูแกประเทศ
ยากจนในอัฟริกาหลังป 2528 นี้เอง สมาชิกรัฐสภาอเมริกันบางคนไมพอใจที่ IDA ยังคงจัดสรรเงินกู
ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้ไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุน
เอกชนหลัง่ ไหลเขาไปลงทุนจํานวนมาก ในขณะที่ประเทศอัฟริกาหลายตอหลายประเทศไมมีแรงดึงดูด
เงินทุนจากตางประเทศ มิหนําซํ้ายังมิไดรับการเหลียวแลจากธนาคารโลกอีกดวย
การเมืองวาดวยการงบประมาณในสหรัฐอเมริกากําลังสงผลสะเทือนตอการดําเนิน
งานของธนาคารโลก และธนาคารโลกตองปรับตัวเพื่อรับผลสะเทือนดังกลาวนี้ อยางนอยที่สุด
ธนาคารโลกตองรับผิดตอประเทศมหาอํานาจผูใหเงินชวยเหลือมากขึ้น
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บทวิพากษธนาคารโลก3
ธนาคารโลกกําลังเปนเปาโจมตีของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันสังกัดพรรครีปบลิกัน เมื่อ
รัฐสภาพยายามตัดทอนงบความชวยเหลือตางประเทศ ซึ่งรวมเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลกดวย
ธนาคารโลกจึงตองเผชิญกับการตรวจสอบครั้งสําคัญชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีชื่อทางการวา "ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการ
บูรณะและพัฒนา" (International Bank for Reconstruction and Development = IBRD) กอตั้งเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2487 พรอม ๆ กับ "กองทุนการเงินระหวางประเทศ" (International Monetary Fund
= IMF) เพือ่ เปนองคกรโลกบาลที่ดูแลและจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ
ธนาคารโลกเมื่ อแรกกอตั้งมีหนาที่เฉพาะหนาในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ประสบภัยพิบัติจากสงคราม และในการสงเสริมการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ ตลอดจน
การธํารงดุลยภาพของดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ ในเวลาตอมาเมื่อประเทศตางๆฟนตัวจาก
ภาวะสงครามแลว เปาประสงคหลักมีอยู 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การจัดสรรหรือคํ้าประกันเงินกูสําหรับ
โครงการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม อีกดานหนึ่ง ไดแก การใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศ
ดอยพัฒนา
ธนาคารโลกดําเนินงานโดยอาศัยเงินทุนที่ไดรับจากประเทศสมาชิก สวนใหญไดรับ
จากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ทั้งนี้ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเยอรมนี โดยที่
สิทธิในการลงคะแนนเสียง (voting rights) แตกตางไปตามเงินทุนที่ให มิไดยึดถือหลักการ `หนึ่ง
ประเทศ หนึง่ คะแนนเสียง' (one country, one vote) ดวยเหตุนี้ ประเทศมหาอํานาจจึงยึดกุม
การบริหารธนาคารโลก โดยที่ประธานเปนชาวอเมริกันตั้งแตเมื่อแรกกอตั้ง
แมวาประเทศมหาอํานาจจะมีตัวแทนในคณะกรรมการบริหารธนาคารโลก แตการ
ควบคุม การกํากับ และการตรวจสอบการดําเนินงานเปนไปอยาหละหลวม เนื่องเพราะขาดความ
สํานึกในความเปนเจาของ ธนาคารโลกในฐานะองคการระหวางประเทศไมมีสัญชาติหรือเชื้อชาติ
โดยเดนชัด จึงไมมีประเทศหนึ่งประเทศใดแสดงตนเปนเจาของ ประเทศเล็กมิอาจแสดงตนเปนเจาของ
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2538
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เนื่องเพราะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพียงเล็กนอยนิด สวนประเทศมหาอํานาจก็ไมกลาแสดงตน
เปนเจาของ เพราะเกรงคํากลาวหาวาใชอํานาจบาตรใหญ นอกจากนี้ การเมืองภายในกลุมประเทศ
มหาอํานาจดวยกันเองก็เปนปจจัยกีดขวางการแสดงความเปนเจาของ บรรดาผูแทนประเทศตางๆ
ในคณะกรรมการบริหารนั้นเลาก็ขาดความสํานึกในความเปนเจาของ เพราะแตละคนก็เปนปจเจกชน
ตัวเล็กๆในสังคมโลกเทานั้น
การขาดความสํ านึกในความเปนเจาของกอใหเกิดสภาวะที่เรียกวา "การแบงแยก
ระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ (control)" ธนาคารโลกก็ดุจเดียวกับ
องคการระหวางประเทศทั้งหลายที่ฝายบริหารสามารถดําเนินการโดยปราศจากการตรวจสอบจาก
ผูเ ปนเจาของ เนื่องเพราะไมปรากฏตัวผูเปนเจาของเงินที่ธนาคารโลกนํามาจัดสรรเงินใหกู ซึ่งสวนใหญ
เป น เงิน ชว ยเหลือ จากประเทศมหาอํ านาจ ก็เ ปน เงิน ที่ป ราศจากผู เ ปน เจาของเฉกเชนเดียวกัน
เจาหนาทีธ่ นาคารโลกมีเสรีภาพที่จะใชเงินเหลานั้นในขอบเขตอันกวางขวาง เพราะไมมี `เจาของ' ที่จะ
มาควบคุมกํากับและตรวจสอบการใชเงินเหลานั้น
นับเปนเวลากวาครึ่งศตวรรษแลวที่ธนาคารโลกมีชีวิตอยูโดยปราศจากความรับผิด
(accountability) ตอผูใด แมตามนิตินัยการดําเนินงานของธนาคารโลกตองรับผิดตอคณะกรรมการ
บริหาร แตในเมื่อไมมีกรรมการบริหารคนใดมีสํานึกในความเปนเจาของ ธนาคารโลกจึงไมตองมีความ
รับผิดโดยพฤตินัย ดวยเหตุดังนี้ธนาคารโลกจึงเติบโตปราศจากการตรวจสอบที่ทรงประสิทธิภาพ
เมือ่ ปราศจากผูเ ปนเจาของยอมปราศจากการตรวจสอบที่เขมงวด ผลที่ตามมาก็คือ มีการใชทรัพยากร
อยางฟุมเฟอยภายในธนาคารโลก (organizational slack) และการปฏิบัติงานมิไดมีประสิทธิภาพ
เท า ที่ ค วร สมาชิ ก รั ฐ สภาอเมริ กั น กํ าลั ง โจมตี ธ นาคารโลกในประเด็ น สํ าคั ญ นี้ โดยมี อ าจารย
มหาวิทยาลัยและเจาหนาที่ธนาคารโลกในอดีตบางคนเปนกองหนุน
แตการที่ธนาคารโลกสามารถดําเนินงานโดยปราศจากความรับผิดมิไดมีผลกระทบ
เฉพาะตอธนาคารโลกเทานั้น หากยังตอผลกระทบตอประเทศดอยพัฒนาที่เปนลูกหนี้อยางสําคัญ
อีกดวย ธนาคารโลกสามารถจัดสรรเงินกูแกโครงการที่สรางความทุกขเข็ญแกราษฎรในโลกที่สาม
จํ านวนมาก โดยไมตองรับผิดใดๆเมื่อโครงการลมเหลวหรือผิดพลาดหรือเมื่อโครงการสรางความ
เสียหายอยางใหญหลวงเกินกวาที่คาดคิด ธนาคารโลกหาตองรับผิดแตประการใดไม ประเทศโลก
ที่สามมิอาจเลนงานธนาคารโลกไดดวยสิทธิการลงคะแนนเสียงอันนอยนิด สวนประเทศมหาอํานาจ
นัน้ เลาก็มไิ ดใสใจตอความทุกขยากของราษฎรที่เกิดจากการยัดเยียดโครงการพัฒนาของธนาคารโลก
ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อราษฎรไดรับความเดือดรอน
จากโครงการหนึ่งโครงการใด ราษฎรสามารถรองเรียนตอผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการในรัฐสภา
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หรือแมแตนายกรัฐมนตรี รัฐบาลที่ตองรับผิดตอประชาชน ยอมตองแกปญหาที่สรางความเดือดรอน
แกราษฎร จึงจะสามารถยึดกุมอํานาจการปกครองตอไปได แตธนาคารโลกหามีความรับผิดเชนนี้
ไม เมื่อราษฎรเดือดรอนจากการสรางเขื่อนปากมูล หรือมิไดรับเงินชดเชยที่เปนธรรม ราษฎรมิอาจ
กลาวโทษธนาคารโลกได ขอสําคัญก็คือ ธนาคารโลกมิไดสนใจวาจะมีราษฎรเดือดรอนจากการสราง
เขื่อ นปากมู ล หรื อไม ขอเพียงปลอยเงินกูไดโดยมิไดสนใจผลกระทบที่จะตามติดมาในภายหลัง
แมแตนอย
ในรอบอายุกวาครึ่งศตวรรษ ธนาคารโลกใหเงินกูไปแลวกวา 350,000 ลานดอลลาร
แกโครงการตางๆมากกวา 6,000 โครงการ ขอวิพากษวิจารณประการหนึ่งก็คือ ธนาคารโลกสนใจ
ปริมาณเงินกูมากกวาคุณภาพของโครงการเงินกู ดังจะเห็นไดจากระบบการปูนบําเหน็จพนักงาน
ธนาคารโลก ซึ่งเกณฑขอหนึ่งดูจากความสามารถในการผลักดันโครงการเงินกู ดวยระบบการ
ปูนบําเหน็จเชนนี้เอง นายฟลลิป แอนเนส (Phillipe E. Annez) ผูแ ทนธนาคารโลกประจําประเทศไทย
ในป 2534 จึงรูสึกเดือดเนื้อรอนใจที่รัฐบาลไทยยังไมกูเงินธนาคารโลก เพื่อสรางเขื่อนปากมูล
ในขณะนัน้ นับเปนเรื่องนาประหลาดที่เจาหนี้กระวนกระวายใจที่ลูกหนี้ยังไมมาขอกูเงิน
ดวยเหตุทพี่ นักงานธนาคารโลกรับผิดตอเจานาย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หาไดรับผิดตอ
ราษฎรในประเทศลูกหนี้แตประการใดไม ในฐานะสัตวเศรษฐกิจ พนักงานธนาคารโลกยอมตอง
พยายามผลัก ดั น โครงการเงิ น กู ใ นความรับผิดชอบของตน เพียงหวังผลการปูนบํ าเหน็จความดี
ความชอบ โดยอาจมิไดสนใจวิเคราะหผลกระทบของโครงการอยางรอบดาน
เดิมมีความเขาใจกันวา โครงการเงินกูธนาคารโลกไดผานการวิเคราะหโครงการ
อยางรอบคอบ บัดนี้ขอเท็จจริงปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวา การวิเคราะหโครงการในหลายตอหลายกรณี
เปนไปอยางสุกเอาเผากิน หากโครงการเงินกูใดอยูในแนวนโยบายของธนาคารโลก และประเทศผูขอกู
เปนประเทศที่สมควรไดรับเงินกูจากธนาคารโลก การวิเคราะหโครงการก็เปนเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ
เพียงเพือ่ ใหโครงการผานไปไดเทานั้น
นิตยสาร Newsweek (October 9, 1995) รายงานตัวอยางโครงการเงินกูธนาคารโลก
ทีม่ กี ารวิเคราะหโครงการอยางผิดพลาด อาทิเชน
* โครงการเขื่อนไฟฟาอรุณ (Arun Dam) ในประเทศเนปาล ซึ่งดําเนินการมานาน
นับทศวรรษ แตในที่สุดนายโวลเฟนซอหน ประธานธนาคารโลกตองตัดสินยกเลิกเงินใหกู เมื่อมี
เสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับประโยชนของโครงการนี้ ไฟฟาที่ผลิตไดหวังขายแกประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะอินเดียเปนสําคัญ นอกจากนี้ โครงการระดับพันลานนี้ยังสรางภาระรายจายในการชําระหนี้
เกินกวาที่รัฐบาลจะรับภาระไดอีกดวย

14
* โครง Lesotho Highlands Water Project เขาขายเดียวกับโครงการเขื่อนอรุณ
ประโยชนสวนใหญมิไดตกแกชาวเลอโซโถ เพราะหวังขายผลผลิตแกสหภาพอัฟริกาใต นอกจากนี้
เงินกูจํานวน 2,000 ลานดอลลารในระยะแรกเริ่มนับวาสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดประชาชาติของ
เลอโซโถเอง
* โครงการเขื่อนนารมาดา (Narmada River Dam) ในประเทศอินเดีย นับเปนอีก
ตัวอยางหนึง่ ทีแ่ สดงถึงการวิเคราะหโครงการอยางสุกเอาเผากิน ธนาคารโลกเริ่มศึกษาความเปนไปได
ของโครงการนี้ในป 2526 โดยประมาณวา จะตองใชงบประมาณในระยะแรกเริ่ม 7,000 ลานดอลลาร
แตไดรบั การตอตานจากชาวพื้นเมืองมาก จนถึงกับมีขบวนการ Save Narmada Movement ทั้งนี้
เพราะเหตุ ว า การสร า งเขื่อ นนี้ กระทบตอคนจํ านวน 200,000 คน ที่ตองอพยพยายถิ่นฐาน
แตธนาคารโลกมิไดจัดทําแผนการอพยพประชาชน ในป 2534 คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกเริ่ม
ไมไววางใจผลการวิเคราะหของเจาหนาที่ธนาคารโลก จึงแตงตั้งคณะกรรมการคนกลางเขาไปศึกษา
โครงการนี้ ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ธนาคารโลกประเมินตนทุนของโครงการตํ่ากวาความเปนจริง
เปนอันมาก แตขณะเดียวกันก็ประเมินผลประโยชนของโครงการสูงกวาความเปนจริง ในป 2536
ธนาคารโลกตัดสินใจถอนตัวจากโครงการ หลังจากที่ใหกูไปแลว 450 ลานดอลลาร
ความผิดพลาดในการวิเคราะหโครงการทํานองเดียวกับกรณีตัวอยางที่กลาวขางตนนี้
ยังมีอีกมาก โครงการที่ธนาคารโลกตองการผลักดันมักจะประมาณการตนทุนตํ่ากวาความเปนจริง
และประมาณการผลประโยชนที่ไดรับสูงกวาความเปนจริง ทั้งนี้เพื่อใหอัตราผลตอบแทนที่คํานวณได
อยูในระดับสูง เจาหนาที่ธนาคารโลกมีแนวโนมที่จะประมาณการเชนนี้ เพราะบําเหน็จความดีความ
ชอบในการทํางานสวนสําคัญสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสําเร็จในการปลอยเงินกู ดวยเหตุดังนี้เอง ตนทุน
ของสังคมหลายตอหลายประเภทอันเกิดจากโครงการจึงถูกละเลยมิไดนํามาพิจารณา ในประการ
สําคัญ รายงานการวิเคราะหโครงการของธนาคารโลกมิใชขาวสารสาธารณะ (public information)
ทีเ่ ปดเผยตอสาธารณชนในประเทศที่ขอกูเงิน จึงมิไดถูกตรวจสอบตั้งแตตนวา ผลการวิเคราะหถูกตอง
หรือไม เพียงใด เจาหนาที่ของรัฐที่ตองการผลักดันโครงการก็ดี และธนาคารโลกที่ตองการใหเงินกูก็ดี
มีผลประโยชนรว มกันในการปดบังผลการวิเคราะห ทั้งธนาคารโลกเองก็เห็นแกไดเกินกวาที่จะเชื้อเชิญ
นั ก วิ ช าการที่ เ ป น กลางมาตรวจสอบรายงานการวิ เ คราะห โ ครงการของธนาคารโลก ท า ยที่สุด
เมื่อโครงการเกิดความผิดพลาดหรือสรางผลเสียหายเกินกวาที่คาดคิด ธนาคารโลกก็หาไดมีความ
รับผิดตอราษฎรในประเทศเหลานั้นไม โครงการที่ธนาคารโลกถอนตัวกลางคันประเทศลูกหนี้ก็ยังตอง
ชําระหนี้อยูดี
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อนาคตของ UNCTAD4
การประชุม UNCTAD สมัยที่ 9 ณ นครมิดแรนด (Midrand) ประเทศอัฟริกาใต
ซึง่ เริม่ แตวนั ที่ 28 เมษายน และจบการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2539 ทิ้งขอกังขาเกี่ยวกับ
อนาคตขององคกรแหงนี้ไวไมนอย
UNCTAD มีชื่อเต็มวา The United Nations Conference on Trade and
Development แมจะแปลวา "การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา" แตก็เปน
องคกรระหวางประเทศที่มีการจัดองคกร การกอเกิดของ UNCTAD เกิดจากการผลักดันของโลกที่สาม
เนือ่ งเพราะไมพอใจที่ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง GATT หรือ "ขอตกลง
ทัว่ ไปวาดวยการคาและศุลกากร" (General Agreement on Trade and Tariff) ไมเอื้อประโยชนแก
โลกทีส่ ามเทาที่ควร โลกที่สามไมตองการเรียกรองผลประโยชนในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) และในที่ประชุม GATT เพราะถือเปนองคกรของประเทศ
ทีร่ ารวยจึ
ํ่
งหันมายึดกุม UNCTAD เปนหัวหอกในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในทางที่เกื้อประโยชนโลกที่สามมากขึ้น จนมีการขนานนาม UNCTAD วา `GATT ของ
ประเทศผูยากไร'
UNCTAD เปนองคกรทีโ่ ลกที่สามใชในการกําหนดนโยบาย ดําเนินนโยบาย และ
เจรจาตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแกไขระเบียบการคาระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศดอยพัฒนาไดประโยชน ในการนี้จําเปนตองมี
การรักษาเสถียรภาพของราคาสินคาขั้นปฐมอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสินคาขั้นปฐมเปนสินคาออก
สําคัญของโลกที่สาม ความแปรปรวนของราคาและการตกตํ่าของเทอมแหงการคา (terms of trade)
มีผลอยางสําคัญตอรายไดจากการสงออกของโลกที่สาม ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการยุบคณะกรรมการ
เฉพาะกาลว า ด ว ยการประสานงานระหวา งขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (Interim Coordination Committee on International Agreements = ICCICA) และโอนภาระหนาที่ไปให

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2539
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UNCTAD นอกจากนีโ้ ลกทีส่ ามยังเรียกรองสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร และเรียกรองใหประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวเพิ่มความชวยเหลือที่ใหแกโลกที่สามอีกดวย
UNCTAD ประกอบดวยภาคีสมาชิก 4 กลุม Group A ประกอบดวยประเทศใน
อัฟริกาและอาเซีย (ยกเวนญี่ปุน) โดยที่ยูโกสลาเวียขออยูในกลุมนี้ดวย Group B ประกอบดวย
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวที่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ไดแก ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรี
เลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน Group C ประกอบดวยประเทศในละตินอเมริกา และ Group D ประกอบ
ดวยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก
แมวา UNCTAD จะมีภาคีสมาชิกทั้งที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอย
พัฒนา แตกลุมผลประโยชนที่สําคัญก็คือ กลุมประเทศ 77 (Group of 77) ซึ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 15
มิถนุ ายน 2507 ในระหวางที่มีการประชุม UNCTAD I ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด สมาชิก
กลุม ประเทศ 77 มีเฉพาะภาคีในอัฟริกาและอาเซีย (Group A) และละตินอเมริกา (Group C) โดยที่
ประเทศดอยพัฒนาบางประเทศมิไดเขารวมกลุม เมื่อแรกกอตั้ง กลุมประเทศ 77 มีสมาชิก 77 ประเทศ
จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับจนมีถึง 128 ประเทศ หากแตยังคงใชชื่อกลุมประเทศ 77 ดังเดิม
สมญานาม `GATT ของประเทศผูยากไร' เปนผลจากการทําหนาที่หัวหอกของกลุมประเทศ 77 ในการ
ผลักดันการเคลื่อนไหวของ UNCTAD
UNCTAD มีการประชุมทุกป แตมีบางสมัยที่การประชุมมิไดเปนไปตามกําหนดการ
ดังเชน UNCTAD V หางจากสมัยประชุมที่ 4 เพียง 3 ป และ UNCTAD VIII หางจากสมัยประชุมที่ 7
ถึง 5 ป (ดูตารางที่ 1)
การประชุม UNCTAD I ในป 2507 ยังผลใหมีการแกไขระเบียบการคาระหวาง
ประเทศ ดวยการเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค 4 ใน GATT ในเดือนกุมภาพันธ 2508 โดยอนุญาตให
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศดอยพัฒนา
ได แตความพยายามของ GATT ที่จะพิสูจนใหกลุมประเทศโลกที่สามเห็นวา GATT ใหประโยชนแก
ประเทศดอยพัฒนาไมนอยไปกวา UNCTAD นั้นไมประสบความสําเร็จ เพราะบทบัญญัติภาค 4 ที่เพิ่ม
เติมใน GATT มีความกํากวมและมิไดถือเปนพันธกรณีที่ประเทศที่พัฒนาแลวจักตองเกื้อกูลประเทศ
ดอยพัฒนา
ในการประชุม UNCTAD II ณ นครเดลฮี ประเทศอินเดีย ในป 2511 กลุมประเทศ 77
เสนอใหมีระบบการใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of
Preferences) หรือทีร่ จู กั กันในชื่อยอวา GSP ดวยเหตุผลที่วา หากสินคาอุตสาหกรรมจากโลกที่สาม
ตองเสียอากรขาเขาเสมอดวยสินคาเขาจากประเทศที่พัฒนาแลว โลกที่สามยอมยากที่จะพัฒนา
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อุตสาหกรรม เพราะมิอาจแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได สหรัฐอเมริกาไมเห็นดวยกับระบบ GSP
และคัดคานอยางแข็งกราวในการประชุม UNCTAD I ดวยเหตุที่วา GSP ขัดตอหลักการปฏิบัติ
เยีย่ งชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle = MFN) แตดวยความ
เกรงกลัวตอการสูญเสียฐานอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศในโลกที่สาม ประธานาธิบดีลินดอน
จอหนสัน จึงกลับลําสนับสนุนญัตตินี้ในป 2510 กอนการประชุม UNCTAD II เพียงปเดียว ระบบ GSP
จึงผานที่ประชุม UNCTAD II อยางราบรื่น
ความพยายามในการจั ด ระเบี ย บใหม ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ (New
International Economic Order = NIEO) เพือ่ เกือ้ ประโยชนของโลกที่สาม แมจะผลักดันจนเปนมติ
ของสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติ (General Assembly) ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 6
ในเดือนเมษายน 2517 และมีการประชุมระหวางกลุมฝายเหนือ (North) หรือกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว กับกลุมฝายใต (South) หรือกลุมประเทศดอยพัฒนาในเวลาตอมา แตก็มิไดมีความคืบหนา
ในทางปฏิบตั แิ ตประการใด จนทายที่สุด NIEO กลายเปนคําขวัญที่ตองกลาวถึง และคอย ๆ เลือนหาย
ไปจากที่ประชุมระหวางประเทศ
ภายหลังจากการผลักดันระบบ GSP ในป 2511 แลว UNCTAD ก็ไมมีผลงานเปนชิ้น
เปนอัน และกลายเปนเวทีที่บรรดาภาคีจากโลกที่สามใชถมนํ้าลายรดฟา การจัดการประชุมแตละสมัย
ลวนไมมปี ระสิทธิภาพ เพราะมีวาระการประชุมมากเกินกวาที่จะมีจุดเนน แมจะมีมติจากการประชุม
ในบางเรือ่ งบางประเด็น แตก็มิไดมีการแปรมติออกเปนการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
การพังทลายของกําแพงเบอรลนิ และการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต รวมตลอด
จนการผนวกประเทศสังคมนิยมเดิมเขาสูระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตป 2532 เปนตนมา มีผลกระทบ
ตอ UNCTAD อยางสําคัญ การประชุม UNCTAD VIII ณ นคร Cartagena de Indias ประเทศ
โคลอมเบีย ในป 2535 มีผลอยางสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของ UNCTAD นับตั้งแตป 2507
เปนตนมา UNCTAD เปนเวทีการตอรองผลประโยชนระหวางโลกที่สามกับประเทศที่พัฒนาแลว
ตอแตนี้ไป UNCTAD จะแปรเปลี่ยนเปนองคกรที่สรางสมฉันทามติ (consensus building) ของภาคี
สมาชิก การจัดกลุมประเทศออกเปน 4 กลุมแปรเปลี่ยนไป อยางนอยที่สุด Group D ซึ่งเดิมประกอบ
ดวยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกแตกกระจายไปอยูกลุมอื่น ความยืดหยุนในการแบงกลุมมีมาก
กวาเดิม การลงมติมิไดยึดผลประโยชนของกลุมเปนหลักอีกตอไป
ในระหวางที่มีการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) เพื่อแกไขกฎ
ขอบังคับของ GATT ระหวางป 2529-2537 กลุมประเทศ 77 เปนหัวหอกในการตอรองผลประโยชน
แทนโลกทีส่ าม แตบทบาทและอิทธิพลของกลุมนี้ลดนอยถอยลงตามลําดับ สวนหนึ่งเปนเพราะขนาด
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ของกลุมใหญขึ้นมาก ยิ่งกลุมมีขนาดใหญมากเพียงใด ความเปนเอกภาพของกลุมยิ่งมีนอยลง
เพียงนั้น นอกจากนี้ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในโลกที่สาม
โดยทีบ่ างประเทศกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมไดรับ
การยอมรับมากขึ้นในหมูประเทศโลกที่สาม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีสวนสํ าคัญในการทํ าลาย
เอกภาพของกลุมประเทศ 77
เมื่อการเจรจารอบอุรุกวัยยุติลงดวยฉันทามติระดับหนึ่ง และมีการจัดตั้งองคการ
การคาโลก (WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 UNCTAD ก็เริ่มกลายเปน `สิ่งชํารุดทางประวัติศาสตร'
การประชุม UNCTAD IX ซึ่งจบสิ้นลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2539 กําหนดหัวขอเรื่องการผนวก
ประเทศที่ยากจนที่สุดเขาสูสังคมเศรษฐกิจโลก แตวาระการประชุมที่อยูในใจของผูเขารวมประชุม
ประมาณ 3,000 คนจากภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ประเทศ ก็คือ อนาคตของ UNCTAD
นายรูเบ็นส ริกเู ปอโร (Rubens Ricupero) อดีตรัฐมนตรีการคลังแหงบราซิล ซึ่งถูก
ดึงใหเขามากอบกูฐานะของ UNCTAD ในตําแหนงเลขาธิการ พยายามตอกยํ้าวา UNCTAD จักตอง
อยูค กู บั WTO ในขณะที่ WTO ทําหนาที่จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ และไกลเกลี่ยขอพิพาททาง
การคา UNCTAD ทําหนาที่ในดานการวิจัยและวิชาการ และเปนกระบอกเสียงในการเตือนมิใหละทิ้ง
กลุม ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คําประกาศแหงนครมิดแรนด (Midrand Declaration) เรียกรองให
ภาคีสมาชิก UNCTAD ผนึกกํ าลังในการแกปญหาความยากจนของโลกเพื่อชวยเหลือประชากร
ประมาณ 2,000 ลานคน
แต UNCTAD ก็ตองยอมรับอนิจลักษณะของสังคมเศรษฐกิจโลก ในเมื่อบทบาทของ
UNCTAD ลดนอยถอยลง การลดขนาดขององคกร (downsizing) จึงเปนมาตรการในการเยียวยา
UNCTAD การประชุมสมัยที่ 9 นี้ไดขอยุติที่เปนรูปธรรม คือ การยุบหนวยงานภายในจาก 7 กองให
เหลือ 3 กอง การลดการประชุมระหวางภาคีสมาชิกในหัวขอตาง ๆ และทายที่สุดก็คือ การตัดทอนงบ
ประมาณ โดยในป 2538/2539 งบประมาณลดลง 10% ตั้งแตนี้ไป UNCTAD หันเข็มมุงสูการวิจัย
และงานวิชาการ ในจํานวนนี้รวมทั้งการจัดทํา World Investment Report อันมีชื่อเสียงดวย
UNCTAD มีบทบาทสูงยิ่งในชวงทศวรรษแรกภายหลังการกอเกิดระหางป 25072517 หลังจากนัน้ UNCTAD กลายเปนเวทีสําหรับการพูด พูด และพูด โดยไมมีผลลัพธที่เปน
รูปธรรม ประเทศภาคีสมาชิกที่ใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให UNCTAD ดํารงอยูได เริ่มไมพอใจ
การดํารงอยูข อง UNCTAD และเริ่มสงสัญญาณที่จะถอนการสนับสนุนทางการเงิน ดวยเหตุดังนี้เอง
UNCTAD จึงตองปรับตัวเพื่อการอยูรอด
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UNCTAD อาจกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งหนึ่ง หาก WTO ประสบความลมเหลว
ในการทัดทานลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) และในการชักนํากระแสทวิภาคีนิยม (Bilateralism)
เขาสูกระแสพหุภาคีนิยม (Multilateralism) รวมตลอดจนประสบความลมเหลวในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางการคา และในการดูแลและใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎขอบังคับ WTO
อนาคตของ UNCTAD ใชวาจะมืดมนเสียเลยทีเดียว

ตารางที่ 1
การประชุม UNCTAD
2507-2539
สมัยการประชุม
UNCTAD I
UNCTAD II
UNCTAD III
UNCTAD IV
UNCTAD V
UNCTAD VI
UNCTAD VII
UNCTAD VIII
UNCTAD IX

เมือง/ประเทศ
Geneva สวิตเซอรแลนด
New Delhi อินเดีย
Santiago ชิลี
Nairobi เคนยา
Manila ฟลิปปนส
Belgrade ยูโกสลาเวีย
Geneva สวิตเซอรแลนด
Cartagena โคลอมเบีย
Midrand อัฟริกาใต

ป
2507
2511
2515
2519
2522
2526
2507
2535
2539
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อนาคตของธนาคารพัฒนาอาเซีย5
การประชุมประจําปครั้งที่ 29 ของธนาคารพัฒนาอาเซีย (Asian Development Bank
= ADB) จบลงเมื่ อ ต น เดื อ นพฤษภาคม 2539 ด ว ยบรรยากาศที่ ไ ม สู  ดี นั ก และทิ้ ง ป ญ หา
เกีย่ วกับอนาคตของสถาบันการเงินระหวางประเทศแหงนี้ใหตองขบคิดตอไป
เมื่อมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารพัฒนา
อาเซียในลักษณะ Regional Development Bank มีมาตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แตการจัดตั้งเปนจริง
ขึน้ มาไดก็ตอเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใหเงินอุดหนุนในการจัดตั้งองคกรแหงนี้ ขอตกลงในการจัดตั้ง
ธนาคารพัฒนาอาเซียลงนามเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2509 โดยที่ธนาคารฯ เริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม ศกเดียวกันนั้น นับเปนธนาคารพัฒนาภูมิภาคแหงที่สาม ตามหลังธนาคารพัฒนาละติน
อเมริกา (Inter-American Development Bank = IDB) ซึ่งกอตั้งในป 2503 และธนาคารพัฒนา
อัฟริกา (African Development Bank) ซึ่งกอตั้งในป 2507
ธนาคารพัฒนาอาเซียจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อจัดสรรเงินใหกูอัตราดอกเบี้ยตํ่า (soft
loan) แกภาคีสมาชิกอยางนอย 3 กองทุน กองทุนแรกไดแก Technical Assistance Special Fund
ซึง่ จัดตัง้ ในป 2511 เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ กองทุนที่สองไดแก Asian Development Fund
(ADF) ซึง่ จัดตัง้ ในป 2517 เพื่อจัดสรรเงินกูสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนที่สามได
แก Japan Special Fund ซึ่งจัดตั้งในป 2531
ในป จ จุ บั น ธนาคารพั ฒ นาอาเซี ย มี ส มาชิก 56 ประเทศ โดยที่ เ ปน ประเทศ
ในอาเซีย 40 ประเทศ ยุโรปตะวันตกและอเมริกา 16 ประเทศ การกําหนดรูปแบบการจัดองคกรเลียน
แบบธนาคารโลก ดวยเหตุดังนั้น จึงมิไดยึดถือหลักการลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ ประเทศ หนึ่งคะแนน”
(One Country, One Vote) หากแตคะแนนเสียงแตกตางไปตามหุนสวนที่ถือ แมภาคีสมาชิก
5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2539
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ในอาเซียจะยึดกุมคะแนนเสียงสวนขางมาก แตเมื่อแยกแยะคะแนนเสียงตามลําดับขั้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเทศมหาอํานาจเปนฝายยึดกุมคะแนนเสียงในสัดสวนสําคัญยิ่ง ในปจจุบัน ญี่ปุนและ
สหรัฐอเมริกาถือหุนประเทศละ 13.8% ในประการสําคัญ ธนาคารพัฒนาอาเซียอาศัยเงินทุนจากญี่ปุน
ในการจัดสรรเงินกูเปนหลัก ดวยเหตุดังนี้ ญี่ปุนจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารองคกรแหงนี้ โดยที่
ตําแหนงประธานตกเปนของญี่ปุนมาโดยตลอด ในการประชุมประจําปครั้งที่ 29 นี้ ก็มีมติใหนาย
มิตซูโอะ ซาโตะ (Mitsuo Sato) ดํารงตําแหนงประธานธนาคารพัฒนาอาเซียตอไปอีกหนึ่งสมัย (5 ป)
ธนาคารพัฒนาอาเซียก็ดุจดังองคกรระหวางประเทศทั้งปวงที่กําลังเผชิญวิกฤติการณ
ทางการเงิ น ในอดี ต ที่ เ ป น มา ธนาคารพั ฒ นาอาเซี ย สามารถทํ าหน า ที่ จั ด สรรเงิ น กู  อั ต รา
ดอกเบี้ยตํ่ าแกประเทศดอยพัฒนาในอาเซียได ก็เพราะไดเงินอุดหนุนจากประเทศที่พัฒนาแลว
โดยเฉพาะญี่ ปุ น ในปจจุบัน สหรั ฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไมเห็นความจํ าเปนที่จะชวยเหลือ
อาเซียอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอาเซียตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอันสูงยิ่ง
จนกลายเปนหนามยอกอกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ญี่ปุนพยายามกดดันใหภาคีในอาเซียรวมรับภาระในการพัฒนาอาเซียมากขึ้น และเปาก็พุงไปสูกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) ญีป่ นุ รอดตัวจากการถูกวิพากษวิจารณ เพราะญี่ปุนใหเงินแก
ธนาคารพัฒนาอาเซียมากกวาประเทศใด ญี่ปุนใหเงินผาน Japan Special Fund แลว 609 ลาน
ดอลลารอเมริกัน สวน Asian Development Fund ซึ่งมีวงเงินกู 4,200 ลานดอลลารอเมริกัน ญี่ปุน
ก็เปนผูบริจาครายสําคัญถึง 37% และสหรัฐอเมริกา 16% สวน Asian NICs มีเงินรวมบริจาคนอยมาก
สิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาคเลย ฮองกง เกาหลีใต และไตหวันใหเงินบริจาคประเทศละ 0.79% เทานั้น
การกดดันให Asian NICs ใหเงินบริจาคมากขึ้นแก Asian Development Fund ใน
การประชุมประจําปครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งสรางความผิดหวังแกประเทศมหาอํานาจอยางยิ่ง
สิงคโปรอา งวา การใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่าเปนนโยบายที่ไมถูกตอง จึงถือเปนหลักการที่จะไมใหเงิน
บริจาคแก ADF แตผูเขารวมประชุมบางคนก็โตวา เมื่อสิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาคแก ADF สิงคโปร
ก็ไมควรหนาดานหาประโยชนจากการจัดจางจัดซื้อของโครงการที่ใชเงินกูจาก ADF เกาหลีใตไมพอใจ
โครงสรางสิทธิการลงคะแนนเสียงที่เปนอยูในปจจุบัน และตองการสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น
สวนไตหวันตองการใหลบเครื่องหมาย comma ออกจากชื่อ Taiwan, China โดยใหใชชื่อ Taiwan
China ทีไ่ มมี comma ทั้งนี้อางวาไตหวันมิไดเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่
ฮองกงกําลังรอคอยการผนวกเขากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลางป 2540 นี้

22
นอกเหนื อ จากความขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ เงิ น บริ จ าคแล ว ความขั ด แย ง ที่ สํ าคั ญ
อีกประเด็นหนึง่ ไดแก นโยบายการจัดสรรสินเชื่อ ในขณะที่ประเทศตางๆในอาเซียตองการเงินกูในการ
สรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) แตสหรัฐอเมริกพยายามผลักดันใหเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรเงินกูใหแกโครงการดานการศึกษา โครงการสงเสริมบทบาทสตรี และโครงการดาน
สิง่ แวดลอมมากขึ้น การผลักดันดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนเมื่อนายวิลเลียม คลินตัน ดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกันนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา เกิดจากแรงกดดันของ
องคกรพัฒนาเอกชนในสหรัฐอเมริกา แตความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรสินเชื่อ
ดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในอาเซีย และยิ่งนานวัน แนวทางที่ผูนํ า
อเมริกนั เลือกมีแตจะหางเหจากความเปนจริงในอาเซีย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามใชอํานาจทาง
การเมืองในการกดดันใหธนาคารพัฒนาอาเซียเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรสินเชื่อ ญี่ปุนซึ่งยึดกุม
อํานาจการบริหารภายในธนาคารฯ พยายามแข็งขืนตอแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพ Asia
Times (May 2, 1996) กลาวถึงความขัดแยงดังกลาวนี้วาเปนการปะทะกันระหวางวัฒนธรรม (Clash
of Cultures)
นอกเหนื อ จากความขัดแย ง เกี่ ย วกับ นโยบายการจั ดสรรสิ น เชื่ อแลว ยัง มีค วาม
ขัดแยงเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขของสินเชื่อ (loan conditionalities) ดวย ประเทศมหาอํานาจ
ตองการกําหนดเงื่อนไขวา ธนาคารพัฒนาอาเซียจะจัดสรรสินเชื่อเฉพาะแกประเทศที่มี ‘การปกครอง
ทีด่ ’ี (good governance) เพราะไมตองการใหสินเชื่อแกประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ เวที
การประชุม ADB มิไดแตกตางจากองคการการคาโลก (WTO) ในเวที WTO มีความพยายามที่จะ
เชือ่ มโยงการคาระหวางประเทศกับเงื่อนไขทางสังคม ในเวที ADB ก็มีความพยายามในการกําหนด
เงื่อนไขทางสังคมในการจัดสรรเงินกูในทวงทํานองเดียวกัน ประเทศมหาอํานาจดังเชนสหรัฐอเมริกา
พยายามเสนอเงื่อนไขวา ประเทศที่ตองการเงินกูจาก ADB จักตองไมลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จักตองไมมีการฉอราษฎรบังหลวงมากจนเกินไป และจักตองไมใชจายดานการทหารสูง
จนเกินไป สหรัฐอเมริกาถึงกับระบุวา ADB ไมควรจัดสรรเงินกูแกพมา แตขอเสนอเหลานี้ถูกประเทศ
ในอาเซียตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย
สหรัฐอเมริกายังเสนอความเห็นอีกดวยวา ธนาคารพัฒนาอาเซียควรหันมาสนใจ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินกูและประสิทธิผลในการใชเงินกู นายเจฟฟรีย เชฟเฟอร (Jeffrey
Schafer) ปลัดกระทรวงการคลังดานการตางประเทศถึงกับกลาวในที่ประชุมครั้งนี้วา ประเทศภาคี
ADB ที่เขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ ดุจดังสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย มิควรไดรับ
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เงินกูจ าก Asian Development Fund ADF ควรจะผันทรัพยากรไปใหแกประเทศที่ยากจนมากๆ
ที่ชวยตัวเองมิได และบรรษัทระหวางประเทศมิไดสนใจเขาไปลงทุน แตผูแทนอินเดียก็ตอบโตวา
ในเมือ่ อินเดียมีคุณสมบัติที่จะไดรับเงินกูจาก ADF ยอมไมมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะกีดกันมิใหอินเดีย
ไดรับเงินกูจาก ADF
กองทุนพัฒนาอาเซีย (ADF) มีเงินเหลือใชเพียง 300 ลานดอลลารอเมริกัน ซึ่งจะใช
หมดไปในป 2540 นี้ หากมิไดรับเงินบริจาคเพิ่มเติม กองทุนนี้ก็จะไมมีทรัพยากรทางการเงินที่จะ
ช ว ยเหลื อประเทศตางๆในอาเซียอีกตอไป นั่นยอมหมายความวา บทบาทของธนาคารพัฒนา
อาเซียจะเหือดหายไปเปนอันมาก
ธนาคารพัฒนาอาเซียกําลังเผชิญวิกฤติการณทางการเงินดุจเดียวกับองคการระหวาง
ประเทศทั้งปวง ไมวาจะเปนสหประชาชาติและองคการชํานัญพิเศษตางๆ ในอดีตที่เปนมา ประเทศ
มหาอํ านาจมีบทบาทในการชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาในอาเซียโดยผานสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศแหงนี้ แตนับวันภาระตกหนักแกญี่ปุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
คอยๆลดความชวยเหลือที่ใหผานธนาคารพัฒนาอาเซีย การที่จะคาดหวังใหญี่ปุนแบกรับภาระ
เงินบริจาคทีใ่ หแกธนาคารแหงนี้ตอไปเรื่อยๆ ยอมเปนการคาดหวังมากเกินไป เพราะญี่ปุนจะสามารถ
แบกรับภาระนี้ไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเอง หากกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหมรุนแรก (Asian NICs) ดังเชนเกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร และกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) ดังเชน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และ
ฟลิปปนส ไมยอมรวมแบกรับภาระเงินบริจาคเพิ่มขึ้น ธนาคารพัฒนาอาเซียยอมกลายเปนสถาบัน
การเงินที่ไรบทบาทและไรอนาคต

ภาคที่สอง
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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องคการการคาพหุภาคี (MTO)1
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ดวยความ
สําเร็จระดับหนึ่ง หากบรรดาภาคีสมาชิก GATT 116 ประเทศลงนามรับรอง Final Act
Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (ซึ่ง
ตอไปนีเ้ รียกยอ ๆ วา Final Act) โลกก็จะมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีความครอบคลุม
อยางกวางขวาง
ผูท มี่ ิไดติดตามการเจรจารอบอุรุกวัยอยางใกลชดิ อาจเกิดความสับสนไดโดยงาย
เพราะภายหลังการลงนามรับรอง Final Act และ Final Act มีผลบังคับใช โลกจะมีระเบียบการคา
ระหวางประเทศ 2 ระเบียบ ซึ่งใชควบคูกันไป
ผลการเจรจารอบอุรุกวัยกอใหเกิด "ขอตกลงการคาพหุภาคี" (Multilateral Trade
Agreements) ขอตกลงเหลานี้ปรากฏในภาคผนวก Annex 1, 2 และ 3 ใน Final Act นอกจากนี้
ยังมีประเด็นที่ยังตกลงกันไมได ซึ่งปรากฏใน Annex 4 และมีชื่อเรียกวา Plurilateral Trade
Agreements ซึง่ กําหนดที่จะหาขอตกลงในอนาคต
ภายหลังการบังคับใช Final Act ระเบียบการคาระหวางประเทศจะประกอบดวย
GATT 1947 และขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) GATT 1947 เปนขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคาฉบับดั้งเดิม ซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะขอตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreements
on Trade in Good) สวนขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ฉบับใหมนี้ ประกอบดวย GATT 1994
ซึง่ แกไขเพิ่มเติม GATT 1947 GATT 1994 ปรากฏในภาคผนวก Annex 1A ของ Final Act
แตขอตกลงการคาพหุภาคีฉบับใหมมิไดมีเฉพาะแตขอตกลงวาดวยการคาสินคาเทานั้น หากยังมี
ขอตกลงวาดวยการคาบริการ (Annex 1B) ขอตกลงเกี่ยวกับการคาสินคาที่มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินทางปญญา (TRIPs) ซึง่ ปรากฏใน Annex 1C การทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับกฎและ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Annex 2) และกลไกการประเมินนโยบายการคา (Trade Policy
Review Mechanism ใน Annex 3) อีกดวย

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 มกราคม 2537
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ดังนี้ จะเห็นไดวา ระเบียบการคาระหวางประเทศภายหลังจากที่ Final Act มีผล
บังคับใช จะประกอบดวยขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ซึ่งใชควบคูกับ GATT 1947 ระเบียบ
ใหมนจี้ ะมีกฏขอบังคับครอบคลุมประเด็นทางการคาระหวางประเทศอยางกวางขวางยิ่ง
การเปลีย่ นแปลงที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย
ก็คอื การเปลีย่ นแปลงลักษณะการจัดองคการของ GATT จากเดิมที่มีเพียงสํานักงานเลขาธิการ
GATT มาเปนการจัดตั้ง "องคการการคาพหุภาคี" (Multilateral Trade Organization = MTO)
องคกรใหม นี้ ล ะมายคลายคลึ ง กับ องคก ารการคา ระหวา งประเทศ (International Trade
Organization = ITO) ซึง่ ประเทศมหาอํานาจดําริที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่องสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
ใหมๆ ดังนั้น จึงเปนประเด็นที่ควรแกการศึกษา
ระเบี ย บการค า ระหวา งประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือกํ าเนิด
ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียามสงคราม (War Cabinet Secretariat) ของรัฐบาลอังกฤษ
ในระหวางสงครามโลกที่สองรัฐบาลอังกฤษสามารถระดมปญญาชนคนหนุมสาวเขาไปทํางานใน
War Cabinet Secretariat จํานวนมาก ที่เปนนักเศรษฐศาสตรมีจํานวนไมนอย หลายคนกลาย
เปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนําในภายหลัง โดยที่บางคนไดรับรางวัลโนเบลดวย นักเศรษฐศาสตรคน
สําคัญที่ทํางานใน War Cabinet Secretariat ไดแก ดัดลีย เซียรส (Dudley Seers) นิโคลัส
คาลดอร (Nicholas Kaldor) ริชารด สโตน (Richard Stone) เจมส มีด้ (James Meade) เปนตน
เมื่อสงครามในยุโรปดํ าเนินไปไดเพียง 3 ป รัฐบาลอังกฤษเริ่มคาดการณวา
สงครามโลกจะยุติลงดวยชัยชนะของฝายสัมพันธมิตร เจมส มีด้ ไดรับมอบหมายใหรางระเบียบ
การคาระหวางประเทศสําหรับการจัดระเบียบเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีด้ เสนอบันทึก
เรือ่ ง "A Proposal for an International Commercial Union" ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2485 บันทึก
นีเ้ ก็บไวในหอจดหมายเหตุอังกฤษ (Public Record Office) และเพิ่งจะเผยแพรสูสาธารณชน
เมือ่ เวลาลวงพนไปแลว 30 ป วารสาร The World Economy นํามาเผยแพรในฉบับเดือนธันวาคม
2530
บันทึกของเจมส มีด้ เปนเอกสารอางอิงที่ใชในการเจรจาระหวางอังกฤษกับสหรัฐ
อเมริกา ในป 2486 ประเทศมหาอํานาจทั้งสองบรรลุขอตกลงรวมกันวา ระเบียบการคาระหวาง
ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จักตองอยูบนพื้นฐานแหงหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้
เพราะเชื่อวา หลักการดังกลาวนี้เกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจ อยางไรก็ตาม
แมรัฐบาลประเทศทั้งสองจะยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมรวมกัน แตก็มีความเห็นตางกัน
ในเรื่องวิธีขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดภาษีศุลกากร อังกฤษ
ตองการใหมีการเจรจาในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Agreement) แตสหรัฐอเมริกาตองการให
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มีการเจรจาลักษณะทวิภาคี เพราะสหรัฐฯ ไมมีจารีตในการทําสัญญาระหวางประเทศในลักษณะ
พหุภาคี
รัฐบาลอเมริกันอาศัย U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เปน
เครือ่ งมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรกับประเทศตางๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาอเมริกันไดให
อํานาจแกรัฐบาลอเมริกันในการเจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะตางตอบแทนกับประเทศตางๆ
โดยมิจาต
ํ องขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในระหวาง 2477-2488 รัฐบาลอเมริกันไดลงนามในขอตกลง
ลดภาษีศลุ กากรกับประเทศตางๆ รวม 32 ประเทศ ในป 2488 นั้นเอง รัฐสภาอเมริกันไดตออายุ
กฎหมายฉบับนีไ้ ปจนถึง ป 2491 ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอเมริกันจึงตองการ ใช U.S. Reciprocal
Trade Agreements Act of 1934 เปนเครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะทวิภาคี
อยางไรก็ตาม คณะผูแทนรัฐบาลอังกฤษประสบความสําเร็จในการโนมนาวให
คณะผูแทนรัฐบาลอเมริกันเห็นดีเห็นงามกับการทําขอตกลงในลักษณะพหุภาคี จนมีการเสนอ
เอกสารรวมของรัฐบาลทั้งสองในเดือนพฤศจิกายน 2488 เอกสารนี้มีชื่อวา Proposals for
Expansion of World Trade and Employment ครัน้ ในเดือนธันวาคม 2488 รัฐบาลอเมริกันได
เชิญชวนนานาประเทศประชุมรวมกันเพื่อจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ
ในป 2488 นั้นเอง มีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้น ตอมาในเดือน
กุมภาพันธ 2489 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงองคการสหประชาชาติมีมติใหมีการจัดการ
ประชุมระหวางประเทศเพื่อรางกฎบัตรในการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ตอมารัฐบาล
อเมริกันไดจัดพิมพรางกฎบัตรดังกลาวออกเผยแพร และมีการประชุมตระเตรียมการประชุม
ระหวางประเทศ ณ นครลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2489
การประชุมระหวางประเทศเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศมีขึ้น ณ
นครเจนีวา ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2490 และมีการประชุมครั้งสุดทาย ณ นคร
ฮาวานา ประเทศคิวบา ในป 2491 การประชุมครั้งนี้มีชื่อเรียกวา "การประชุมสหประชาชาติวาดวย
การคาและการจางงาน" (United Nations Conference on Trade and Employment) โดยมี
สมาชิกสหประชาชาติเขารวมประชุม 50 ประเทศ ดวยเหตุนี้เอง กฎบัตรเพื่อจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศจึงมีชื่อเรียกวา กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
ในระหวางที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศนี้เอง
คณะกรรมาธิการหลายตอหลายชุดในรัฐสภาอเมริกันไดเตือนรัฐบาลอเมริกันวา U.S. Reciprocal
Trade Agreements Act of 1934 ใหอานาจรั
ํ
ฐบาลอเมริกันในการทําขอตกลงลดภาษีศุลกากร
ในลักษณะตางตอบแทนเทานั้น หาไดใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการจัดตั้งองคกรระหวาง
ประเทศขึ้นใหมไม หากรัฐบาลอเมริกันไปทําขอตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศ

28
จะตองกลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลประธานาธิบดีทรูแมนหวั่นเกรงอยางยิ่งวา
รัฐสภาจะไมยอมใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการคาระหวางประเทศ จึงเตรียมหาทีหนีทีไล ซึ่งโดย
พืน้ ฐานก็คอื การลอยแพองคการการคาระหวางประเทศ
ในการประชุมเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ณ นครเจนีวา ในป 2490
นัน้ มีขอ ตกลงทีจ่ าแนกได
ํ
เปน 3 สวน สวนที่หนึ่งไดแก การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ
สวนทีส่ องไดแก ขอตกลงพหุภาคีเพื่อลดภาษีศุลกากร และสวนที่สามไดแก ขอตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากร ขอตกลงสองสวนหลังนี้เปนที่มาของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา
(GATT) ซึง่ รางเสร็จในเดือนตุลาคม 2490 และมีประเทศตางๆลงนามในขั้นแรกเพียง 23 ประเทศ
การเรงรัดลงนามรับรอง GATT ก็เพื่อลดสภาวะความไมแนนอนของการคาระหวางประเทศ
ซึง่ จะเปนประโยชนตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แตประเด็นสําคัญเหนือ
สิ่ ง อื่ นใดก็ คือ รัฐบาลอเมริกันตองการลงนามรับรอง GATT โดยอาศัยอํ านาจตาม U.S.
Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เพราะถือวา GATT เปนขอตกลงลดภาษีศุลกากรที่
มีลกั ษณะตางตอบแทน แตเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะสิ้นอายุในกลางป 2491 รัฐบาลอเมริกัน
จึงเปนฝายเรงรัดลงนามรับรอง GATT ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2491 เปนตนมา
ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลอเมริกันไดยื่นเรื่องใหรัฐสภารับรองกฎบัตรฮาวานา เพื่อ
จัดตัง้ องคการการคาระหวางประเทศตั้งแตกลางป 2491 แตรัฐสภาอเมริกันนั่งทับเรื่องเอาไว จนถึง
ป 2494 ประธานาธิบดีทรูแมนจึงประกาศวา รัฐบาลอเมริกันไมสนใจที่จะขอสัตยาบันจากรัฐสภา
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้อีกตอไป องคการการคาระหวางประเทศจึงตายทั้งกลม
GATT เปนเพียงขอตกลงพหุภาคีที่ไมมีองคกรการบริหารของตนเอง เพราะตาม
แผนการดัง้ เดิม องคการการคาระหวางประเทศจะเปนองคกรที่ทําหนาที่การบริหารระเบียบการคา
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีกฎบัตรฮาวานา มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
ชัว่ คราวสําหรับองคการการคาระหวางประเทศ (Interim Commission for the ITO = ICITO) ขึ้น
เมื่อองคการการคาระหวางประเทศมีอันตองแทงไป ICITO ก็แปรสภาพเปนสํานักเลขาธิการ
GATT แตสานั
ํ กเลขาธิการ GATT ไมมีกฎหมายระหวางประเทศรองรับ จึงทําใหไมสามารถทําหนา
ทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้เอง จึงมีความพยายามที่จะผลักดันใหมีองคกรที่ทําหนาที่ดูแล
และรักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ ดุจเดียวกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และนี่เองเปนที่มาขององคการการคาพหุภาคี (MTO) ในรอบการเจรจาอุรุกวัย
ในชัน้ ตน ผูแ ทนการคาอเมริกัน (USTR) ตอตานแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องคกรใหมนี้ สวนสําคัญเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันตองการใชการเจรจาการคาทวิภาคีเปนเวที
ในการต อ รองผลประโยชน แ ละตอบโต ป ระเทศคู  ค  า ที่ ถู ก กล า วหาว า มี ก ารค า ที่ ไ ม เ ป น ธรรม
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แตผแู ทนการคาอเมริกันมิอาจทนแรงกดดันจากภาคี GATT อื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุ
โรปได จึงจําตองโอนออนผอนตาม กระนั้นก็ตาม นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทน
การคาอเมริกนั ยังมิวายใหความเห็นภายหลังจากที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติแลววา องคการการ
คาพหุภาคี (MTO) ควรจะเปลี่ยนชื่อเปนองคการการคาโลก (World Trade Organization =
WTO)
แมวา องคการการคาพหุภาคี (MTO) จะสืบสายโลหิตจากองคการการคาระหวาง
ประเทศ (ITO) แตขอบขายหนาที่ก็แตกตางกันมาก องคการการคาระหวางประเทศมีหนาที่ดูแล
และกํากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการขจัดอุปสรรคการคา
ระหวางประเทศทั้งในดานภาษีศุลกากร (tariff barriers) และดานอื่น (non-tariff barriers)
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหนาที่อื่นๆอีก 3 ดาน ไดแก การขจัดจารีตปฏิบัติทางธุรกิจอันขัดตอหลัก
การเศรษฐกิจเสรีนิยม (restrictive business practices) การพัฒนา และบูรณะเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิก และการจัดการเกี่ยวกับขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (international
commodity agreements)
สวนองคการการคาพหุภาคี มีหนาที่ตามที่ปรากฏใน Final Act เพียง 4 ประการ
คือ
(1) การดูแลและกํากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปตามขอตกลงการคา
พหุภาคี (MTA) และขอตกลง Plurilateral Trade Agreements ทีจ่ ะมีในอนาคต
(2) การเกือ้ กูลใหมีการเจรจาระหวางภาคีสมาชิกในประเด็นเกี่ยวกับการคาพหุ
ภาคีตามที่ปรากฏในขอตกลง รวมตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนของความสัมพันธทางการคาพหุพาคี
(3) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาตามกฎขอบังคับและกระบวนการตามที่
ปรากฏในขอตกลง
(4) การบริ ห ารกลไกการทบทวนนโยบายการคา (Trade Policy Review
Mechanism) ของภาคีสมาชิก
ดังนี้ จะเห็นไดวา บทบาทหนาที่ขององคการการคาพหุภาคี (MTO) มีขอบขาย
จํากัดมากกวาองคการการคาระหวางประเทศ (ITO) มากนัก กระนั้นก็ตาม โอกาสที่รัฐสภา
อเมริกันจะไมยอมใหสัตยาบันยังคงมีอยู สมาชิกรัฐสภาบางคนไมยอมยกอํานาจการทําขอตกลง
การคาระหวางประเทศใหแกองคกรเหนือรัฐดุจดังองคการการคาพหุภาคี เพราะถือวาเปนการ
สูญเสียอธิปไตยของชาติ ความเห็นทํานองนี้ไดปรากฏมากอนแลว เมื่อคราวที่รัฐสภาอเมริกันมิได
ใหสตั ยาบันกฎบัตรฮาวานา
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การเจรจารอบอุรุกวัยกับทวิภาคีนิยมทางการคา2
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ซึ่งเริ่มตนในป 2529 ยืดเยื้อมาจนถึงกลาง
เดือนธันวาคม 2536 แมวาผลการเจรจาจะมีขอตกลงหลายตอหลายประเด็น บางประเด็นแมจะ
ตกลงกันได แตก็ยืดเวลาการบังคับใชออกไปอีกหลายป ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ตกลงกันไมได
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางไดประโยชนจาก
ผลการเจรจาครั้งนี้ แตผลกระทบที่มีตอโลกที่สามจะออกหัวหรือออกกอยยังเปนประเด็นที่สมควร
ตัง้ ขอกังขาอยางมากและคงตองพิจารณาเปนรายประเทศ
ความสํ าเร็ จ ในการเจรจารอบอุ รุ ก วั ย อาจช ว ยจุ ด ประกายแห ง ความหวั ง ว า
โลกกําลังบรรลุเปาหมายในการมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนยิ มเพียงระเบียบเดียว แตเมื่อเพงพินิจอยางรอบดานและถองแทแลว ประกายแหง
ความหวังดังกลาวนี้เปนเพียงประกายแหงจินตนาการเทานั้น
จริงละหรือที่การยุติการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยจะทําใหระเบียบการคา
ระหวางประเทศพัฒนาไปตามเสนทางเศรษฐกิจเสรี และจริงละหรือที่ระเบียบการคาระหวาง
ประเทศทัง้ ปวงจะหลอหลอมและผนึกเปนระเบียบเดียวกัน?
หากการคาเสรีหมายถึงการเคลื่อนยายสินคา บริการ และปจจัยการผลิตระหวาง
ประเทศบนพืน้ ฐานของหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ผลการ
เจรจารอบอุรุก วั ย ยัง หา งไกลจากสภาวะการคาเสรีนัก แมจนเมื่อขอตกลงการคาพหุภาคี
(Multilateral Trade Agreements = MTA) มีผลบังคับใชไปแลว 10 ป การคาระหวางประเทศยังมิ
อาจเรียกไดวาเปนการคาเสรี ยิ่งถายึดถือคํ านิยามของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกดวยแลว
สภาวะการคาเสรียิ่งมิอาจเปนไปได หนังสือเรื่อง The Wealth of Nations ของอาดัม สมิธ (Adam
Smith) ซึ่งถือเปนคัมภีรเศรษฐศาสตรเลมแรก แมจะปรากฏสูบรรณพิภพกวาสองศตวรรษแลว
แตกย็ งั ไมปรากฏวามีสภาวะเศรษฐกิจเสรี ณ ดินแดนใด แมแตสหรัฐอเมริกา
แมวา ขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัยจะประสบความ
สําเร็จในการเปดตลาดการคาระหวางประเทศ (market access) ดวยการควบสินคาเขาระบบ
2
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ภาษีศุลกากร (tariffication) และดวยการลดเงินอุดหนุนสินคาเกษตร แตการเปดตลาดก็เปนไป
อยางเชื่องชา เพื่อประนอมผลประโยชนของประเทศที่เคยปกปองตลาดภายในประเทศของตน
มิฉะนั้นการเจรจารอบอุรุกวัยจะไมสามารถบรรลุขอตกลงได หากตองการใหนานาประเทศ
เปดตลาดมากไปกวานี้ จําเปนตองมีการเจรจาการคาพหุภาคีอีกหลายรอบในอนาคต
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกบงชี้วา นับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก
เปนตนมา ประเทศมหาอํานาจจะชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยมเสมอ หากนโยบายดังกลาวนี้เกื้อประโยชน
ของประเทศมหาอํานาจเหลานั้น แตยามใดก็ตามที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีสรางความเสียเปรียบ
ประเทศ มหาอํานาจเหลานี้ก็จะดําเนินนโยบายกีดกันการคา ความเปนมาของประวัติศาสตร
เศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ไดใหบทเรียนสํ าคัญวา การคาเสรีจะขยายตัวตอไปหรือไมขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเปนสํ าคัญ การเจรจาเพื่อการคาเสรีจะบรรลุ
ขอตกลงไดงายในเรื่องที่ประเทศมหาอํานาจมีผลประโยชนรวมกัน แตการบรรลุขอตกลงจะเปนไป
ดวยความยากยิ่ง หากผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจขัดแยงกัน ยิ่งถาการคาเสรีขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจรวมกันดวยแลว ประเทศมหาอํานาจก็จะเตะถวงและยืดเวลา
ทีจ่ ะมีการคาเสรี ดังกรณีขอตกลงสิ่งทอในรอบการเจรจาอุรุกวัยครั้งนี้
ความสํ าเร็ จ ในการหาข อ ตกลงในการเจรจารอบอุรุก วัย อาจสร า งมายาภาพ
เกี่ยวกับการคาเสรีอยางนอยที่สุดขอตกลงการคาพหุภาคีไดใหความหวังวา เมื่อพนไปจากระยะ
เปลี่ยนผาน (transitional period) แลว การคาระหวางประเทศจะมีลักษณะเสรียิ่งขึ้น แตใน
ระหวางที่ยังอยูในชวงการปรับเปลี่ยนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศจะลดความรุนแรงลง ขอใหดูกรณีเงินอุดหนุนการเกษตร ตามขอตกลงการคาพหุภาคี ภาคี
GATT จะตองลดเงินอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรลง 36% จากระดับถัวเฉลี่ยระหวางป 25342535 ในชวงเวลา 6 ปนับตั้งแตป 2538 เปนตนไป ในชวงเวลาการปรับเปลี่ยน 6 ปนี้กระทรวง
เกษตรอเมริกันตระเตรียมการตอสูกับสหภาพยุโรป โดยกําหนดหลักการวา หากสภาพยุโรปใหเงิน
อุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรในระดับใด รัฐบาลอเมริกันก็จะใหเงินอุดหนุนในอัตราเดียวกัน
(The Nation, December 20,1993)
การกีดกันการคาดวยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมี
แนวโนมเพิม่ ขึน้ นับตั้งแตวิกฤติการณนํ้ามันในป 2516 เปนตนมา ยังไมมีวี่แวววาจะลดลง การ
ตอบโตประเทศคูคาดวยมาตรการดังเชนมาตรา 301 ตาม U.S. Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 ก็ยงั เปนประเด็นที่ถกเถียงไดวาขัดตอขอตกลงการคาพหุภาคีหรือ
ไม ในทันทีทกี่ ารเจรจารอบอุรุกวัยยุติลง เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันก็กลาวเตือนวา ขอตกลงใหมนี้
หาได บั่น ทอนอาวุธของรัฐ บาลอเมริ กัน ในการตอบโตประเทศคูคา ที่มีการคา อัน ไมเ ปนธรรม
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แตประการใดไม ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ตระเตรียมอาวุธการตอบโตประเทศคูคาประเภท
เดียวกับมาตรา 301 ดวย (Bangkok Post, December 17, 1993)
ขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ไดปรับปรุงกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ภาคี สมาชิก ประกอบกับการจัดตั้งองคการการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Organization =
MTO) เพือ่ ดูแลและกํากับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเกื้อกูล
ใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น หากแมนวาประเทศมหาอํ านาจไม
สามารถพิพากษาประเทศคูคาวามีการคาอันไมเปนธรรมตามขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ได
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็สามารถยื่นเรื่องใหองคการการคาพหุภาคีวินิจฉัยได หากผลการ
วินิจฉัยปรากฏวา ประเทศคูคามีการคาอันไมเปนธรรมจริง ประเทศมหาอํานาจดังกลาวก็ยิ่งมี
ความชอบธรรมที่จะตอบโตประเทศคูคา และอาวุธดังเชนมาตรา 301 ก็จะยังคงถูกนํามาใชตอไป
โดยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจมีความสันทัดและ
เจนจั ด ในการเล น เกมตามขอ ตกลงการคา พหุภาคี ดัง จะเห็น ไดจ ากการทํ าสงครามบนโตะ
การเจรจาการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตประเทศในโลกที่สามไมมีความจัดเจน
ในการเลนเกมนี้ เนื่องจากขาดแคลนผูเชี่ยวชาญกฎหมายระหวางประเทศ ทํ าใหเสียเปรียบ
ประเทศมหาอํานาจ และบางครั้งตองเสียประโยชนที่ไมกลาเลนงานประเทศมหาอํานาจตามกติกา
ระหวางประเทศอีกดวย
แมจะมีขอ ตกลงการคาพหุภาคีแลวก็ตาม แตการทําขอตกลงการคาทวิภาคีจะยัง
คงขยายตัวตอไป ขอตกลงการคาพหุภาคีไมสามารถหลอหลอมและผนึกขอตกลงการคาทวิภาคี
ทั้งปวงเขาเปนระเบียบการคาระหวางประเทศเดียวกัน เพราะนานาประเทศลวนแลวแตอาศัย
การทําขอตกลงการคาทวิภาคีในการจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เพื่อปรับตําแหนงใน
สั ง คมเศรษฐกิ จ โลก (repositioning) และเพื่ อ ขยายเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ท างการค า
(networking) ประเทศมหาอํานาจตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของตน
อันเปนยุทธวิธใี นการรักษาตําแหนงสัมพัทธของตนในสังคมเศรษฐกิจโลก หากปราศจากซึ่งยุทธวิธี
ดังกลาวนี้ ประเทศมหาอํ านาจเกาอาจตองสูญเสียตํ าแหนงแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในเวลามิชามินาน สวนประเทศอุตสาหกรรมใหมและประเทศในโลกที่สามเขารวมเขตการคาเสรี
โดยหวังวาเขตการคาเสรีจะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ซึ่งมีผลตอการจําเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
แมวา เวลานี้ขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements) จะมีจํานวนไมเกิน
50 ขอตกลง แตเพียงชั่วระยะเวลาอีก 10 ปขางหนามีความเปนไปไดที่จะเพิ่มจํานวนเปน 100
ขอตกลง ขอตกลงการคาเสรีแตละฉบับมีสถานะเสมือนหนึ่งระเบียบการคาภูมิภาค ในอนาคตโลก
จะมีระเบียบการคาระหวางประเทศนับรอยระเบียบ ระเบียบการคาเหลานี้มิไดมีลักษณะเอกเทศ
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จากกัน หากแตเชือ่ มโยงกัน ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมทําขอตกลง
การคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็มีขอตกลงทํานองเดียวกันนี้กับ
อิสราเอลและเกาหลีใต โดยที่กําลังจะมีขอตกลงกับกลุมประเทศอาเซียนดวย แตประเทศที่มี
ขอตกลงการคาเสรีเหลานั้นลวนแลวแตอยูภายใตขอตกลงการคาพหุภาคี เนื่องเพราะตางก็เปน
ภาคีของ GATT เชนเดียวกัน
กลาวโดยสรุปก็คือ ขอตกลงการคาพหุภาคีจากการเจรจารอบอุรุกวัยไมเพียงแต
จะไมสามารถนําโลกเขาสูสภาวะการคาเสรีไดมากนัก หากยังไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของ
ลั ท ธิ ท วิ ภ าคี นิ ย มทางการค า (Bilateralism) ตลอดจนไม ส ามารถขจั ด ลั ท ธิ เ อกภาคี นิ ย ม
(Unilateralism) อีกดวย ขอตกลงการคาพหุภาคีเพียงแตแปรเปลี่ยนโฉมหนาของลัทธิเอกภาคี
นิยมเทานัน้ แทนทีป่ ระเทศมหาอํานาจจะเปนทั้งโจทก ผูพิพากษา และผูลงทัณฑประเทศคูคาที่ถูก
กลาวหาวามีการคาอันไมเปนธรรม บัดนี้องคการการคาพหุภาคีเขามารับบทผูพิพากษาแทน
กฎหมายดังเชน U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 และอาวุธดังเชน
มาตรา 301, Super 301 และ Special 301 จะยังคงมีอิทธิฤทธิ์ในสังคมเศรษฐกิจโลกตอไป
ดวยความชอบธรรมระหวางประเทศที่มีมากขึ้น
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ปลายทางของรอบอุรุกวัย3
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) กําลังมาถึงปลายทาง
เมือ่ ภาคีสมาชิก GATT จํานวน 124 ประเทศ รวมประชุม ณ นครมารราเกช (Marrakesh) ประเทศ
มอร็อกโค ระหวางวันที่ 12-15 เมษายน 2537 เพื่อลงนามใน Final Act Embodying the Results
of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
รอบอุรุกวัยเริ่มตนดวยการประชุมรัฐมนตรีพาณิชยของภาคีสมาชิก GATT ณ
นครปุนตา เด เอสเต (Punta de Este) ประเทศอุรุกวัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2529 และบรรลุ
ขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Agreement) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 โดยที่เพิ่ง
จะลงนามในขอตกลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537
การเจรจารอบอุรุกวัย ซึ่งควรจะหาขอยุติภายในป 2533 ยืดเยื้อยาวนานกวา
ทีค่ าดเปนอันมาก หากนับตั้งแตวันที่เริ่มเตะลูกในป 2529 มาจนถึงวันที่ลงนามในขอตกลง ก็ยาว
นานถึง 7 ป 7 เดือน นายไมตรี อึ๊งภากรณ แหงหนังสือพิมพ The Bangkok Post ซึ่งเปน
นักหนังสือพิมพไทยเพียงคนเดียวที่ไปสังเกตการณเหตุการณประวัติศาสตรครั้งนี้ ตั้งขอสังเกตวา
ผูแ ทนประเทศภาคีสมาชิก GATT ที่ลงนามในขอตกลงรอบอุรุกวัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 เปน
คนละคนกับเมื่อเริ่มการประชุมรอบอุรุกวัยในป 2529 สําหรับบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชยไปแลวหลายคน วาจําเพาะ GATT ก็มีการ
เปลีย่ นแปลงเลขาธิการ GATT จากนายอารเธอร ดุงเกล (Arthur Dunkel) เปนนายปเตอร ซัทเธอร
แลนด (Peter Sutherland) เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2536 โดยที่นายดุงเกลไดเลื่อนเวลาการเกษียณ
อายุหลายตอหลายครั้ง เพียงหวังวาจะเห็นความสําเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัย แตแลวก็ตอง
ตัดใจออกจากตําแหนง เมื่อเห็นวา การเจรจาทําทาจะยืดเยื้อตอไป
ความยืดเยื้อของการเจรจารอบอุรุกวัยโดยพื้นฐานเกิดจากผลประโยชนที่ไมลงตัว
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งเปนคูการเจรจาที่สําคัญ ทั้งสองฝายตางงัดเอาเหลี่ยมคู
ผสมผสานกับความสันทัดดานกฎหมายระหวางประเทศเขาหํ้าหั่นกัน โดยอาศัยพลานุภาพทาง
เศรษฐกิจ และการเมืองระหวางประเทศเปนเครื่องสนับสนุน ประเทศภาคีสมาชิก GATT อื่นๆเปน
เพียงตัว ประกอบเทานั้น มหาอํานาจทางเศรษฐกิจดังเชนญี่ปุนก็มีประพฤติกรรมประดุจผูสังเกต
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 เมษายน 2536
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การณ โดยที่เกือบไมมีบทบาทนําการเจรจาแตประการใด แมวาประเทศกลุมแครนส (CAIRNS)
ซึง่ ประกอบดวยประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญ 14 ประเทศ จะพยายามผลักดันการเจรจา
ไปในแนวทางทีเ่ กือ้ ประโยชนของประเทศเกษตรกรรม แตเสียงชี้ขาดยังคงอยูที่ความตกลงระหวาง
สหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
ในชวงเวลากวา 7 ปที่ผานมานี้ โลกไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก การ
เปลีย่ นแปลงเหลานี้มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอการเจรจารอบอุรุกวัย การพังทลายของ
กําแพงเบอรลนิ ในป 2532 ตามมาดวยการลมสลายของระบบโซเวียต มีผลกระทบตอดุลยภาพ
และการจัดระเบียบใหมในสังคมโลก สงครามอาวเปอรเซียในป 2533-2534 ดึงดูดความสนใจของ
ผู  นํ าประเทศมหาอํ านาจมากกว า การเจรจารอบอุ รุ ก วั ย การรณรงค เ พื่ อ แย ง ชิ ง ตํ าแหน ง
ประธานาธิบดีอเมริกันในป 2535 และการเจรจาในการทําสนธิสัญญามาสทริชต (Maastricht
Treaty) เพื่อปรับเปลี่ยนประชาคมยุโรปเปนสหภาพยุโรปในชวงเวลาเดียวกัน ลวนแลวแตมีผลตอ
ความยืดเยื้อในการเจรจารอบอุรุกวัยทั้งสิ้น
แมวา ภาคีสมาชิก GATT บรรลุขอตกลงการคาพหุภาคีมาแตเดือนธันวาคม 2536
แตการเจรจาหลายตอหลายเรื่องยังไมบรรลุขอตกลง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงที่เรียกวา
Plurilateral Trade Agreements อันประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับการคาเครื่องบินพลเรือน
ขอตกลงเกี่ยวกับการพัสดุหรือการจัดซื้อของหนวยราชการ (Government Procurement) การ
จัดการเกีย่ วกับการคาผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ และการจัดการเกี่ยวกับการคาเนื้อวัว
แตกวาที่การเจรจารอบอุรุกวัยจะบรรลุผล ก็สรางความหวาดเสียวหลายครั้ง
หลายครา การประชุมเดือนธันวาคม 2536 เกือบจะอับปาง เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตางยื้อแยงผลประโยชนจนถึงที่สุด ทั้งในประเด็นเงินอุดหนุนการเกษตรและการนําเขาภาพยนตร
เสรีตอเมื่อการเจรจาใกลถึงจุดลมเหลว ทั้งสองฝายจึงยอมประนีประนอมเพื่อยืดอายุการเจรจา
ตอไป
การประชุมเดือนเมษายน 2537 ก็มีเหตุการณหวาดเสียวในทวงทํานองเดียวกัน
เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศสพยายามผลักดันใหมี `บทบัญญัติ
ดานสังคม' (Social Clause) ในกฎขอบังคับขององคการการคาโลก (World Trade Organization)
บทบัญญัติดานสังคมดังกลาวนี้ไดแกการเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานเขากับการคาระหวาง
ประเทศ สิทธิแรงงานที่สําคัญ ไดแก
(1) สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
(2) สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อตอรองผลประโยชนจากนายจาง และการ
นัดหยุดงาน
(3) สิทธิและเสรีภาพในการไมถูกเกณฑแรงงาน
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(4) การกําหนดอายุขั้นตํ่าสําหรับแรงงานเด็ก
(5) การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ผลกระทบของอาชีพการงานที่มีตอสุขภาพอนามัย ฯลฯ
การณปรากฏวา ประเทศในโลกที่สามพากันตอตาน `บทบัญญัติดานสังคม'
ดังกลาวนี้ เพราะกริง่ เกรงวา สิทธิแรงงานจะกลายเปนเครื่องมือของประเทศมหาอํานาจในการกีด
กันการคาในอนาคตแทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกาไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางมาแตป 2530 แลว
ด ว ยการเล น งานประเทศที่ บัง คับใช แ รงงานเกณฑ นัก โทษและแรงงานเด็ ก ในการผลิตสิน คา
การขายสินคาที่ผลิตโดยแรงงานราคาถูกและสภาพการทํ างานตํ่ ากวามาตรฐาน ถือเปนการ
ทุม ตลาดทีส่ รางปญหาแกสังคม หรือที่เรียกกันวา Social Dumping
ดวยเหตุที่โลกที่สามมีแรงงานราคาถูกโลกที่สามจึงมีความไดเปรียบในการผลิต
สินคาที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) หากมีการกําหนดสิทธิแรงงานในกฎ
ขอบังคับขององคการการคาโลก ประเทศมหาอํานาจอาจอางการละเมิดสิทธิแรงงานในการเก็บ
อากรขาเขาเพื่อลบลางความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานของโลกที่สาม ซึ่งมีผลบั่นทอนศักยภาพ
การสงออกของโลกที่สามโดยตรง แรงตอตานอยางรุนแรงจากโลกที่สามจึงเปนเรื่องที่คาดการณได
และทําใหสหรัฐฯและฝรั่งเศสตองลาทัพชั่วคราว
แมวา ภาคีสมาชิก GATT 124 ประเทศไดลงนามในขอตกลงการคาพหุภาคีแลว
ก็ตาม แตการเจรจารอบอุรุกวัยก็ยังไปไมถึงปลายทาง เพราะยังตองรอคอยการใหสัตยาบันของ
รัฐสภาประเทศตางๆ สําหรับสหรัฐอเมริกา นายริชารด เกปฮารด (Richard A Gephardt) ผูนํา
พรรคดีโมแครตในรัฐสภาอเมริกันกลาววา มิใชเรื่องงาย ผูชํานาญการเมืองอเมริกันบางคนเชื่อวา
ประธานาธิบดีคลินตันคงตองออกแรงไมยิ่งหยอนกวาเมื่อครั้งที่ผลักดันรัฐสภาใหสัตยาบันแก
ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
การเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งใหญกวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอื่นใด เนื่องเพราะ
เปนการเจรจาที่ครอบคลุมประเด็นตางๆอยางกวางขวาง และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การ
จัดตัง้ องคการการคาโลก ซึ่งมีหนาที่รักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ
นับตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป เมื่อองคการการคาโลกปรากฏเปนรูป
รางแลว ธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) สมทบดวยองคการการคาโลก
(WTO) จะมีฐานะเปนองคกรโลกบาลที่ดูแลระเบียบสังคมเศรษฐกิจโลก
การเจรจารอบอุรุกวัยกําลังเดินมาถึงปลายทาง ดวยความหวังที่จะไดเห็นความ
รุงโรจนของสังคมโลก ทั้งธนาคารโลกและ OECD ตางมองการณดีวา การคาระหวางประเทศ
จะขยายตัว และก อให เ กิ ด ความจํ าเริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ เปน อัน มาก แตผลการศึ กษา
เชิงปริมาณมากกวา 1 ชิ้นใหขอสรุปตองตรงกันวา ผลพวงของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ดังกลาวนี้มีการกระจายไมเทาเทียมกัน โดยที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากการเจรจารอบอุ รุก วั ยไดม ากกวาประเทศอื่นใด สวนกลุมประเทศที่ยากจนมากที่สุดซึ่ง
สวนใหญอยูในอัฟริกาอาจมิไดรับประโยชนโภคผลใดๆเลย ประเทศเหลานี้มีธัญญาหารไมพอเพียง
แกการบริโภค การเจรจารอบอุรุกวัยทําใหตองซื้อธัญญาหารในราคาแพงขึ้น ในขณะเดียวกันอาจ
ตองสูญเสียสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออก องคกร Christian Aids
เรียกรองใหประเทศมหาอํานาจ ซึ่งไดประโยชนอยางมากจากการเจรจารอบอุรุกวัย จายเงินชดเชย
แกประเทศยากจนที่มิไดรับประโยชนเทาที่ควร
การเจรจารอบอุ รุก วัยใหความหวังวา โลกจะมีการคาระหวางประเทศที่เสรี
มากขึน้ แตนกั เศรษฐศาสตรและผูนําองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนไมนอยตางไมแนใจวา การกีดกัน
การคาจะลดนอยลง เพราะการเจรจารอบอุรุกวัยไดใหเครื่องมือใหมแกประเทศมหาอํานาจในการ
กีดกั น การค า บั ดนี้ ประเทศมหาอํ านาจสามารถหยิบยกเรื่องการไมยอมเปดตลาดบริการ
การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา และการสงเสริมการลงทุนดวยมาตรการตางๆมาเปน
ขออางในการกีดกันการคาหรือในการตอบโตประเทศคูคาดวยความชอบธรรมมากขึ้น
ประเทศมหาอํานาจจะยิ่งมีขออางในการกีดกันการคามากขึ้น หากองคการการ
คาโลกมีขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม ในประการสําคัญ หากมีการเชื่อมโยง
ประเด็นเรื่องการคาเสรีเขากับการจัดสรรเงินกู ประเทศมหาอํานาจก็จะมีอํานาจการตอรองมาก
ยิง่ ขึน้ ดังเปนทีท่ ราบกันดีวา ประเทศมหาอํานาจมีอํานาจการบริหารและการควบคุมจัดการทั้งใน
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เนื่องจากองคการระหวางประเทศทั้งสองมิได
ถือหลัก `หนึง่ ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' หากแตจํานวนคะแนนเสียงแตกตางไปตามจํานวนเงิน
คาบํารุงที่จาย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องยากที่จะผลักดันใหองคกรโลกบาลทั้งสองกําหนดนโยบายการ
จัดสรรเงินกูเฉพาะแกประเทศที่มีนโยบายการคาเสรี ประเทศที่ไมยอมเปดตลาดรับสินคาและ
บริการจากตางประเทศจะหวังพึ่งเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศตอไป
มิได ขอคาดการณดังกลาวนี้แมจะดูเปนการตีตนไปกอนไข แตก็มีความเปนไปไดไมนอย
ความสํ าเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัยในสวนหนึ่งนับเปนชัยชนะของหลักการ
พหุภาคีนิยม (Multilateralism) แตชยั ชนะดังกลาวนี้ไมสามารถหยุดยัง้ การเติบโตของลัทธิทวิภาคี
นิยม (Bilateralism) ได ดังจะเห็นไดวา การจัดตั้งเขตการคาภูมิภาคยังคงขยายตัวตอไป มิหนําซํ้า
ลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) อาจขยายตัวตามไปดวย ดังจะเห็นวา รัฐบาลอเมริกันยังคง
กลาวหา พิพากษา และลงโทษประเทศคูคาที่ถูกกลาวหาวามีการคาที่ไมเปนธรรม สหภาพยุโรป
อาจเจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาดวยการตรากฎหมาย ดังเชน U.S. Omnibus Trade and
Competitiveness Act หากประเทศมหาอํ านาจยังไมผละจากลัทธิเอกภาคีนิยมโลกจะไมมี
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บรรยากาศแหงการคาเสรี การคาระหวางประเทศจะมีสัดสวนของการคาภายใตการจัดการ
(managed trade) มากยิ่งขึ้น
การที่ประเทศมหาอํานาจยังคงใชอํานาจเปนธรรมในการลงโทษประเทศคูคายอม
ทํ าใหองคการการคาโลกกลายเปนเสือกระดาษตั้งแตตน เพราะแทนที่ขอพิพาททางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศจะใหองคการการคาโลกเปนผูพิจารณาพิพากษา ประเทศมหาอํานาจกลับทําตัว
เปน `ศาลเตี้ย' เสียเอง
ความเปน `เสือกระดาษ' ขององคการการคาโลกเปนเรื่องที่ประเทศในโลกที่สาม
หวัน่ เกรงอยางยิ่ง เพราะหมายความวาองคการการคาโลกจะไมสามารถใหความเปนธรรมแกโลก
ทีส่ ามได ในยามทีม่ ขี อ พิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางโลกที่สาม
กับประเทศมหาอํานาจ หากองคการการคาโลกมีขอวินิจฉัยประการหนึ่งประการใด แลวประเทศ
มหาอํ านาจไมยอมปฏิบัติตามขอวินิจฉัยดังกลาว องคการการคาโลกก็คงไมสามารถลงโทษ
ประเทศมหาอํานาจเหลานั้นได สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นนับตั้งแตมี GATT จนถึงบัดนี้ และจะยัง
คงปรากฏตอไป แมจะมีองคการการคาโลกแลวก็ตาม
ปลายทางของรอบอุรุกวัย ก็คือ กําเนิดขององคการการคาโลก แตองคการการคา
โลก หาไดใหหลักประกันการคาที่เสรีและที่เปนธรรมไม
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อนาคตขององคการการคาโลก4
องคการการคาโลก (World Trade Organization) กําลังอยูในสถานะ `ลูกผี
ลูกคน' ระหวางการกอกําเนิดกับการแทงกอนคลอด
แมวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จะยุติลงดวย
ความสําเร็จระดับหนึ่ง ทั้งในการผลักดันใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีมากขึ้น และการ
จัดตั้งองคการการคาโลกเพื่อจัดและดูแลระเบียบการคาระหวางประเทศ แตสถานการณดังที่เปน
อยูใ นปจจุบนั กอใหเกิดการหวั่นเกรงวา องคการที่ทําหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้จะแทงกอนคลอด
จนถึงเวลาในขณะที่เขียนบทความนี้ มีความคืบหนาเกี่ยวกับองคการการคาโลก
เพียงเรื่องเดียว ไดแก การเลือกที่ตั้งสํานักงานใหญ ทั้งนี้ปรากฏวามีเมืองที่อยูในขายพิจารณา
เพียง 2 เมือง คือ นครเจนีวากับกรุงบอนน สํานักงานเลขาธิการ GATT ตั้งอยู ณ นครเจนีวา
มาเปนเวลาชานาน แตเจาหนาที่ระดับสูงของ GATT ไมสูพอใจในบริการและการปฏิบัติที่ไดรับ
จากรัฐบาลสวิสมากนัก ในประการสําคัญ รัฐบาลสวิสไมยอมใหพนักงานของ GATT มีสถานะ
ทางการทูต ดังนัน้ เจาหนาที่ระดับสูงของ GATT จึงคิดที่จะจัดตั้งสํานักงานองคการการคาโลก
ณ กรุงบอนน ทัง้ นีด้ ว ยเหตุผลที่วา ภายหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกผนึกเขากับเยอรมนีตะวันออก
เปนประเทศเดียวกัน ที่ทําการรัฐบาลเยอรมันยายจากกรุงบอนนไปสูนครเบอรลนิ อาคารที่ทําการ
รัฐบาลในกรุงบอนนหลายตอหลายอาคารไมไดใชประโยชน การจัดตั้งสํานักงานองคการการคา
โลกในกรุงบอนน นอกจากจะมีความสะดวกในดานตึกอาคารแลว ยังมีสวนชวยอัดฉีดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหแกเยอรมนีอกี ดวย รัฐบาลเยอรมันเองก็เตรียมอาแขนรับเต็มที่
แตรัฐบาลสวิสไมยอมปลอยใหลูกคาเกาหลุดลอยไป จึงเสนอสิ่งจูงใจที่จะดึงดูด
องคการการคาโลกใหเขาไปตั้งสํานักงานใหญในนครเจนีวา นอกเหนือจากการยอมรับสถานะ
ทางการทูตของเจาหนาที่ขององคการการคาโลกแลว รัฐบาลสวิสยังเอาใจนักการทูตและเจาหนาที่
ที่นับถือศาสนาอิสลามเปนพิเศษ ดวยการใหสถานะทางการทูตแกภรรยามุสลิมถึง 2 คน
นอกจากนี้ รัฐบาลสวิสยังออกคาใชจายในการสรางตึกที่ทําการมูลคา 75 ลานเหรียญอเมริกัน
รวมตลอดจนการสรางหองประชุมขนาดใหญและที่จอดรถดวย ดวยเหตุที่รัฐบาลสวิสปลอยทีเด็ด
ถึงขนาดนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่คณะกรรมการพิจารณาการเลือกที่ตั้งองคการการคาโลก
4
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อันมีนายอันเดรียส เซเปซิ (Andreas Szepesi) เอกอัครราชทูตฮังการีประจํา GATT เปนประธาน
ตัดสินใจเลือกนครเจนีวา เรื่องนี้ทําใหรัฐบาลเยอรมันผิดหวังเปนอันมาก รัฐมนตรีบางคนถึงกับ
กลาวหาวารัฐบาลสวิส `เลนสกปรก' แตแลวก็ตองยอมรับมติโดยปริยาย
ความเคลือ่ นไหวสําคัญเกี่ยวกับองคการการคาโลกอีกเรื่องหนึ่ง ไดแก การรณรงค
เพือ่ แยงชิงตําแหนงผูอํานวยการ (Director General) ทั้งนี้ปรากฏวา นายปเตอร ซัตเธอรแลนด
(Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT แสดงเจตนารมณวา ไมสนใจตําแหนงนี้ อันเปนเหตุใหการ
รณรงคเพื่อแยงชิงตําแหนงดังกลาวทวีความเขมขนยิ่งขึ้น เดิมทีนายอานันท ปนยารชุน เปนชื่อ
ที่ถูกกลาวขวัญวาอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณา แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัยไมมีนโยบาย
ผลักดันใหนายอานันทรบั ตําแหนงนี้ อีกทั้งนายอานันทมิไดมีทาทีสนใจตําแหนงดังกลาวดวย
แมวาในที่สุดแลว ตําแหนงผูอํานวยการ WTO คงตกแกตัวแทนจากประเทศ
มหาอํานาจ แตกลุมประเทศโลกที่สามก็ไมละความพยายามในการแยงชิงตําแหนง ผูที่เริ่มรณรงค
หาเสี ย งอย างจริงจังก็คือ นายชุลซู คิม (Chulsu Kim) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา
อุตสาหกรรม และพลังงานแหงเกาหลีใต ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนระหวางวันที่ 22-28 กรกฎาคม
2537 ณ กรุงเทพฯ กลายเปนสนามหาเสียงที่ดียิ่ง นอกจากเกาหลีใตที่รณรงคหาเสียงเพื่อตําแหนง
ผูอ านวยการ
ํ
WTO แลว รัฐบาลไทยก็รณรงคที่จะยึดกุมตําแหนงประธานคณะกรรมการการเกษตร
แหง WTO ซึง่ หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวาญี่ปุนใหการสนับสนุน ในขณะเดียวกัน สิงคโปร
พยายามผลักดันใหการประชุมรัฐมนตรี WTO จัดขึ้นในนครสิงคโปร
ในขณะทีค่ วามหวังของไทยแลดูสดใส แตความหวังของสิงคโปรคอนไปทางริบหรี่
สวนสําคัญเปนเพราะความขัดแยงที่สิงคโปรมีกับสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดคดีเด็กชายชาวอเมริกัน
ทําลายทรัพยสินในที่สาธารณะ และศาลสิงคโปรพพิ ากษาใหโบยดวยหวาย ประธานาธิบดีคลินตัน
พยายามเกลีย้ กลอมใหผูนําสิงคโปรใชวิธีการลงโทษวิธีอื่น แตไรผล ซึ่งสรางความระคายเคืองแก
ผูน าอเมริ
ํ
กนั อยางยิ่ง จนถึงกับมีการปลอยขาววา การประชุมรัฐมนตรี WTO จะไมมีวันที่จะจัดขึ้น
ในสิงคโปรได
ในขณะที่มีการแยงชิงที่ตั้งและตําแหนงผูบริหารองคการการคาโลก อนาคตของ
WTO กลับขึน้ อยูก บั การเมืองภายในสหรัฐอเมริกา องคการการคาโลกจะคลอดตามกําหนดวันที่ 1
มกราคม 2538 ได ก็ตอเมื่อภาคีสมาชิกใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral Trade
Agreement) อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคีสมาชิกที่เปนประเทศ
มหาอํานาจ เพราะถาหากประเทศมหาอํานาจใดไมยอมใหสัตยาบัน ประเทศนั้นก็จะไมเขาสู
ระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นใหมนี้ ความพยายามในการจัดระเบียบการคาใหมี
ลักษณะเสรีมากขึ้นยอมไรความหมาย หากประเทศมหาอํานาจมิไดรวมอยูดวย
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แตการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาดังที่เปนอยูในปจจุบันมีทีทาวา การขอสัตยาบัน
จากรัฐสภาในการจัดตั้งองคการการคาโลกไมสูราบรื่นนัก ประเด็นที่กอใหเกิดวิวาทะมีอยูอยาง
นอย 4 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก ไดแก วิธีการบริหารของรัฐบาลคลินตันซึ่งอาศัยการปลอยขาว
สูส อื่ มวลชนเพื่อหยั่งประชามติ แมจนถึงตนเดือนกรกฎาคม 2537 รัฐบาลยังไมมีขอเสนอที่เปน
รูปธรรมตอรัฐสภาวา รัฐบาลคลินตันมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ
ทีร่ า งขึ้นใหมนี้อยางไร จนวุฒิสมาชิกดาเนียล แพททริก มอยนิฮนั (Daniel Patrick Moynihan)
แหงมลรัฐนิ ว ยอรก ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภา (Senate
Finance Committee) ตองออกมาฟาดงวงฟาดงา ทั้งๆ ที่สังกัดพรรคเดโมแครตดวยกัน
ประเด็ น ที่สอง การเจรจาการคารอบอุรุกวัยมีขอตกลงที่จะขจัดอุปสรรคของ
การคาระหวางประเทศดวยการลดอากรขาเขาประเภทตางๆ การลดอากรขาเขาทํ าใหรัฐบาล
อเมริกนั ตองสูญเสียรายไดอยางสําคัญ เมื่อเปนเชนนี้ รัฐบาลคลินตันจะตองเสนอมาตรการในดาน
การลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งตามระเบียบรัฐสภาอเมริกัน จะตองหาทางชดเชย
รายไดประมาณ 12,000 ลานเหรียญอเมริกันในชวง 5 ปแรก วิวาทะสําคัญจึงมุงสูประเด็นที่วา
จะหาทางลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอยางไร ผูนําพรรครีปบลิกันบางสวนมีความเห็นวา
รัฐบาลไมจําเปนตองลดรายจายและไมจําเปนตองเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพราะขอตกลงการคาใหมนี้
จะเกื้ อ กู ล ให ก ารค า ระหว า งประเทศขยายตั ว อย า งมาก ซึ่ง จะทํ าใหรัฐ บาลมีรายไดเ พิ่ม ขึ้น
โดยอัตโนมัติเพียงพอที่จะชดเชยอากรขาเขาที่ลดลง
ประเด็ น ที่ ส าม การเจรจาการค า รอบอุ รุ ก วั ย มี ข  อ ตกลงที่ จ ะลดเงิ น อุ ด หนุ น
การเกษตร เพราะการใหเงินอุดหนุนในการผลิตและในการสงออกมีผลในการบิดเบือนความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) อันเปนเหตุใหการคาระหวางประเทศมิได
เป น ไปตามความชํ านั ญ พิ เ ศษโดยธรรมชาติ แตโ ดยเหตุ ที่รัฐ บาลอเมริกัน ได ให เ งิ น อุ ด หนุน
การเกษตรมาเปนเวลาชานาน และเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงอิทธิพลในระบบการเมือง
อเมริกนั การลดเงินอุดหนุนการเกษตรจึงเปนปฏิบัติการที่ยากยิ่งสําหรับรัฐบาลอเมริกัน ในทันทีที่
รัฐบาลคลินตันกําหนดที่จะลดเงินอุดหนุนการเกษตรจํานวน 1,700 ลานเหรียญอเมริกัน เสียง
คัดคานก็ดงั ขรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักการเมืองที่มาจากมลรัฐการเกษตร เกษตรกรอเมริกัน
ยังคงตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เงินอุดหนุนการเกษตรที่รัฐบาล
อเมริกันจายมีมูลคาเพียง 10% ของเงินอุดหนุนที่จายกันในสหภาพยุโรป บางคนอางวา หาก
รัฐบาลอเมริกันจายเงินอุดหนุนการเกษตรในระดับปละ 900 ลานเหรียญอเมริกัน ก็ยังไมขัดตอ
กฎขอบังคับของ GATT ความเปนจริงในสังคมการเมืองอเมริกันเปนที่ประจักษชัดวา นโยบายเงิน
อุดหนุนการเกษตรจะเปนประเด็นการตอรองสําคัญระหวางรัฐบาลคลินตันกับรัฐสภาอเมริกัน
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ประเด็นที่สี่ ผูนําพรรคเดโมแครตบางคนตองการใหแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับของ
GATT โดยใหมีบทบัญญัติทางดานสังคม (social clause) ในการจัดระเบียบการคาระหวาง
ประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม แตผูนําพรรครีปบลิกัน
คัดคานขอเสนอนี้ เพราะเกรงวาจะทําใหตนทุนของการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น อันเปนผลเสีย
ตอนายทุนอเมริกันเอง
คณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2537
ลงมติดว ยคะแนน 11 ตอ 9 เสียง รับหลักการการแกไขกฎขอบังคับของ GATT ตามการเจรจา
รอบอุรุกวัย ความสูสีของคะแนนเสียงสะทอนใหเห็นความยากลําบากในการฝาขามไป รัฐบาล
คลินตันยังคงตองฝาดานคณะกรรมาธิการอีกหลายชุด กอนที่จะนํ าเสนอสูการพิจารณาของ
สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา สถานการณในปจจุบันเรียกไดวา `ลูกผีลูกคน' และทําใหตองยอน
กลับไปดูสถานการณเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ในครั้งกระนั้น รัฐสภาอเมริกันไมยอมให
สัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันเปนเหตุใหองคการการคาระหวางประเทศ
(International Trade Organnization = ITO) มีอนั ตองแทงไป โดยที่มี GATT เกิดขึ้นมาแทนที่
ผูท เี่ รียนรูป ระวัติความเปนมาของ ITO ไดแตตั้งจิตภาวนาวา ขออยาให WTO
ตองยํ่ารอยประวัติศาสตรเดียวกับ ITO
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สหรัฐอเมริกากับองคการการคาโลก5
โลกกํ าลังจับตามองการเมืองอเมริกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
สัปดาหที่ผานมานี้ ชะตากรรมของการคาโลกและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจโลกแขวนอยูกับ
กระบวนการการตอรองทางการเมืองในรัฐสภาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับ
การใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) อันเปน
ขอตกลงจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)
องคการการคาโลกกําหนดที่จะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2538 แตองคการ
การคาระหวางประเทศองคการใหม ซึ่งมีหนาที่ดูแลและจัดระเบียบการคาระหวางประเทศนี้
จะสามารถมีบทบาทและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อประเทศตางๆในโลกพรอมใจกัน
เปนภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีรายได
ประชาชาติมากกวา 20% ของรายไดประชาชาติของโลก หากสหรัฐอเมริกาไมเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก องคการระหวางประเทศแหงใหมนี้ยอมมีความหมายไมมากเทาที่ควร
เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง โลกพากันจับตาดูวา สหรัฐ
อเมริกาจะใหสตั ยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกหรือไม ยิ่งใกลกําหนดวันจัดตั้งมากเพียงใด
ความกระสับกระสายก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ผูที่มีอาการกระสับกระสายมิไดจํากัดเฉพาะนายปเตอร
ซัทเธอรแลนด (Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT เทานั้น หากยังรวมถึงผูนํายุโรปตะวันตก
หลายต อ หลายคน แม แ ต น ายศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ข องไทยก็ มี อ าการ
กระสับกระสายดวย จนถึงกลับผลักดันใหคาประกาศแห
ํ
งโบกอร (Bogor Declaration) ผูกมัดภาคี
APEC ในการใหสัตยาบันแกองคการการคาโลก
นับตั้งแตการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง วงการการเมืองอเมริกันก็มี
การเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก วิวาทะในประเด็นนี้ปรากฏ
สูสาธารณชนอยางหนาหูมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใกลกําหนดการจัดตั้ง การจําแนกกลุม
ผูสนับสนุนออกจากกลุมผูคัดคานมิอาจกระทําไดเพียงการขีดเสนพรรค เพราะสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีบิล คลินตัน จํานวนไมนอย
คัดคานการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก ในขณะที่นักการเมืองในสังกัดพรรครีปบลิกัน
5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2537
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หลายตอหลายคนใหการสนับสนุนในเรื่องนี้ เนื่องจากพรรคดีโมแครตเสียงแตก ประธานาธิบดี
คลินตันจึงตองพึ่งพาคะแนนเสียงบางสวนจากพรรครีปบลิกัน
ความเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับการเขารวมองคการการคาโลกมิไดเปนผลจากความ
แตกตางดานอุดมการณ เพราะปรากฏวาทั้งกลุมผูสนับสนุนและกลุมผูคัดคานมีทั้งฝายขวาและ
ฝายซายผสมปนเปกันไป ดังจะเห็นไดวา กลุมผูคัดคานมีตั้งแตนายราลฟ เนเดอร (Ralph Nader)
และสาธุคุณเจสซี่ แจกสัน (Jesse Jackson) ไปจนถึงนายรอสส เปโรต (Ross Perot) และนาย
แพททริก บูคานัน (Patrick Buchanan) อยางไรก็ตาม กลุมผูคัดคานที่สําคัญประกอบดวยกลุม
อนุรกั ษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนักการเมืองชาตินิยม
กลุม ผูค ดั คานนําเสนอวิวาทะวา การเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะทํา
ใหมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มาตรฐานดานสุขภาพอนามัย และมาตรฐานดานความปลอดภัย
หยอนยานลงจากมาตรฐานอเมริกัน เพราะขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการเจรจา
รอบอุรุกวัยไดละเลยการกําหนดมาตรฐานเหลานี้ และดวยเหตุที่ระเบียบการคาใหมของโลกมิได
มีขอ บังคับทางดานสังคม (Social Clause) นีเ้ อง กลุมสิทธิมนุษยชนจึงตอตานองคการการคาโลก
ดวยเหตุผลที่วาอาจมีสินคาที่ผลิตโดยใชแรงงานเด็กทะลักเขาสูตลาดอเมริกัน
กลุมชาตินิยมนําเสนอวิวาทะวา การเขารวมองคการการคาโลกจะทําใหสหรัฐ
อเมริกาสูญเสียอธิปไตย เพราะเมื่อเขาเปนภาคีสมาชิกแลว องคกรพหุภาคีแหงนี้สามารถออกกฎ
ระเบียบมาบังคับรัฐบาลอเมริกันได กลุมชาตินิยมไมเห็นดวยกับกฎการลงคะแนนเสียงที่ยึด
หลักการวา ภาคีทกุ ประเทศมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทาเทียมกัน กลาวคือ ‘หนึง่ ประเทศ หนึ่ง
คะแนนเสียง’ (One Country, One Vote)
กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอกลัวเกรงวา การเขารวมเปนภาคีองคการการคาโลก
ซึ่งทํ าใหสหรัฐอเมริกามีพันธะลดอากรขาเขาลงถัวเฉลี่ยปละ 38% จะทํ าใหสิ่งทออเมริกัน
ไม ส ามารถต อกรกั บสิ่ ง ทอที่ นํ าเข า จากตางประเทศ อุ ตสาหกรรมที่ กํ าลัง รวงโรย (Sunset
Industries) อื่นๆ ตางพากันหวาดหวั่นเชนเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสูญเสียความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยที่มีการประโคมขาวกันวา สินคาตางชาติจะทวมตลาดอเมริกัน และ
การวางงานจะมีมากขึ้น
กลุมผูสนับสนุนการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกประกอบดวยผูนํา
อเมริกนั ในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีจิมมี่ คารเตอร และประธานาธิบดียอรจ บุช
บรรดารัฐมนตรีคนสําคัญในรัฐบาลบุชตางดาหนาออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีคลินตัน ทั้งๆที่
สังกัดพรรคการเมืองตางพรรคก็ตาม นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) อดีตผูแทนการคาอเมริกัน
(USTR) ก็ออกมาหนุนชวยนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแ ทนการคาอเมริกันคนปจจุบัน
ดวย ในประการสํ าคัญ นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมไดออกแถลงการณผลักดันใหสหรัฐอเมริกา
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เขาเปนภาคีองคการการคาโลก ในจํานวนนี้รวมนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลหลายตอ
หลายคน
กลุม ผูส นับสนุนองคการการคาโลกนําเสนอวิวาทะวา ระเบียบการคาใหมของโลก
ภายใตการกํ ากับขององคการการคาโลก จะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกนั จะไดประโยชนจากการขยายตัวของการคาโลกนี้ ไมเพียงแตจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจางงานเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวาดุลการคายังมีสวนขาดดุลลดลงอีกดวย ผลการ
ศึกษาของสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (Institute for International Economics)
ในรายงานเรื่อง The Uruguay Round : An Assessment พบวา ในป 2543 การสงออกของ
สหรัฐฯจะเพิม่ ขึน้ 41.9 พันลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่การนําเขาเพิ่มขึ้นเพียง 22 พันลาน
เหรียญอเมริกนั ซึง่ หมายความวา ฐานะของดุลการคาระหวางประเทศจะดีขึ้นถึง 19.9 พันลาน
เหรียญอเมริกนั โดยทีจ่ ะมีการจางงานเพิ่มขึ้น 265,000 คน ผลประโยชนดังกลาวนี้มีมากกวาการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ถึง 10 เทา
การยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) ไมวา
จะเปนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา เปนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สหรัฐ
อเมริกาจะไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีองคการการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจาก
การมีกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาจะเพิ่มขึ้นอีกมาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
จะชวยใหการขาดดุลการคลังของรัฐบาลอเมริกันลดลง เพราะรายไดจากการเก็บภาษีอากรทั้งปวง
จะเพิ่มขึ้นมากเกินกวาอากรขาเขาที่ลดลง ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมีพันธะที่ตองลดอากร
ขาเขาตามระเบียบการคาใหมของโลก ขอกําหนดนี้เองทําใหรัฐบาลคลินตันตองจัดทําแผนการ
หารายไดเพื่อชดเชยอากรขาเขาที่หดหายไป เพื่อแสดงตอรัฐสภา แผนการหารายไดชดเชยของ
รัฐบาลคลินตันครอบคลุมชวงเวลาเพียง 5 ป ซึ่งยาวนานพอที่จะผลักดันใหผานสภาผูแทนราษฎร
ดวยคะแนนเสียงขางมาก แตไมยาวนานพอที่จะใชกฎการลงคะแนนเสียงเดียวกันในวุฒิสภา
เพราะวุฒสิ ภามีขอบังคับวาจะตองแสดงแผนการหารายไดชดเชยอยางนอย 10 ป ดังนั้น การให
สัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกจะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิกอยางนอย 60
คน จากจํานวน 100 คน
กลุ  ม ผู  คั ด ค า นองคก ารการค า โลกในรัฐสภาอเมริกัน พยายามเตะถว งการให
สัตยาบัน โดยตองการยืดเวลาออกไปหลังจากองคการแหงนี้จัดตั้งขึ้นแลว 6 เดือน แตรัฐบาล
คลินตันพยายามทัดทานกระแสดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม ผูนําพรรครีปบลิกันผลักดันใหการลงมติ
ในเรื่องนี้เลื่อนออกไปหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิก และผูวาการมลรัฐ
ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน 2537 เพราะเกรงวา หากรัฐบาลคลินตันสามารถดําเนินการให
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รัฐสภาใหสัตยาบันกอนการเลือกตั้งจะมีผลกระทบตอการเลือกตั้งของพรรครีปบลิกันอยางสําคัญ
ในทีส่ ดุ จึงตกลงทีจ่ ะบรรจุวาระการประชุมในสภาผูแทนราษฎรในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน และ
วุฒสิ ภาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2537
เมื่อผลการเลือกตั้งกลางสมัยปรากฏวา พรรคเดโมแครตพายแพอยางยับเยิน
รัฐบาลคลินตันยิ่งมีเหตุที่จะตองผลักดันการใหสัตยาบันในขณะที่พรรคดีโมแครตยังมีเสียงขาง
มากในรัฐสภา เพราะนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป รัฐสภาอเมริกันจะตกเปนของ
พรรครีปบลิกัน ซึ่งสรางปญหาแกรัฐบาลคลินตันมากยิ่งขึ้น
การประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2537 ปรากฏวา
สภามีมติเห็นชอบกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก ดวยคะแนนเสียง 288 ตอ
146
บัดนี้ ชะตากรรมขององคการการคาโลก กําลังอยูในเงื้อมมือของวุฒิสภาอเมริกัน
ซึง่ ในขณะทีเ่ ขียนบทความนี้กําลังจะมีการประชุม โดยที่รัฐบาลคลินตันยังมิไดแสดงความมั่นใจวา
จะสามารถกุมคะแนนไดถึง 60 เสียง
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ผูอํานวยการองคการการคาโลก6
ในที่สุด นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยแหงประเทศอิตาลี ก็ไดรบั `ฉันทานุมัติ' ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
(World Trade Organization) ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แตวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เปนตนไป
องคการการคาโลก (WTO) ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยผลของการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ในชั้นแรก นายปเตอร ซัทเธอรแลนด (Peter
Sutherland) เลขาธิการ GATT ทําหนาที่รักษาการผูอํานวยการ WTO โดยที่ตองสรรหาผูอํานวย
การตั ว จริ ง ให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 15 มี น าคม 2538 ซึ่ ง เป น กํ าหนดการที่ น ายปเตอร
ซัทเธอรแลนดพนจากตําแหนง
แตแลวการสรรหาผูอํานวยการ WTO คนแรกกลับเปนไปอยางยืดเยื้อ จนนายป
เตอร ซัทเธอรแลนดตองรักษาการตอไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน กระบวนการสรรหาที่ยืดเยื้อนี้เปน
ผลจากขอบังคับของ WTO ที่กําหนดวา ผูอํานวยการจักตองไดรับคะแนนเสียงเอกฉันทจากมวล
สมาชิก มิฉะนัน้ ผูอ านวยการจะทํ
ํ
าหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศดวย
ความยากลําบากยิง่ กฎคะแนนเสียงเอกฉันทนี้เองทําใหกระบวนการสรรหากินเวลา
ในชัน้ แรกมีผแู สดงความจํานงรับตําแหนงผูอํานวยการ WTO อยู 3 ทาน ไดแก
(1) นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยอิตาลี ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป และกลุมประเทศ ACP
(African, Caribbean, and Pacific Countries) อันประกอบดวยบรรดาประเทศที่เคยเปน
อาณานิคมของยุโรปตะวันตก
(2) นายคารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Carlos Salinas de Gortari) อดีต
ประธานาธิบดีเม็กซิโก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศละตินอเมริกา
(3) นายกิม ชุล ซู (Kim Chul-su)อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเกาหลีใต
ซึง่ ไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนและกลุมประเทศอาเซียแปซิฟก
องคการการคาโลกไดมอบหมายใหนายเกสวาปาณี (K. Kesavapany) เอกอัคร
ราชทูตสิงคโปรประจํา WTO ในฐานะประธาน WTO General Council ทําหนาที่ประเมินคะแนน
6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2538
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เสียง ครั้นถึงเดือนมกราคม 2538 ก็เปนที่ประจักษชัดวา นายรุกเกียโรมีคะแนนเสียงนําโดง
ทิง้ คูแ ขงอีกสองทาน โดยที่นายซาลินาสมีคะแนนเปนอันดับสาม แตสหรัฐอเมริกายังคงยืนกราน
ที่จะสนับสนุนนายซาลินาสตอไป แมจะมีรายงานขาวในหนังสือพิมพบางฉบับวา รัฐบาลนาย
คลินตันอาจถอนการสนับสนุนนายซาลินาส แตผูนํารัฐบาลอเมริกันก็ออกมาปฏิเสธขาวดังกลาว
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการ WTO จึงกลายเปนการงัดขอระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐ
อเมริกา ตราบเทาที่ความขัดแยงนี้ยังคงดํารงอยู การแตงตั้งผูอํานวยการ WTO มิอาจกระทําได
เนื่องเพราะไมมีผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงเอกฉันท ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการสรรหาจึง
ยืดเยือ้ จนเลยกําหนดวันที่ 15 มีนาคม 2538
อยางไรก็ตาม การเมืองในเม็กซิโกมีสวนเปลี่ยนกระแสการสรรหาผูอํานวยการ
WTO เมือ่ ปรากฏวา นายราอูล ซาลินาส (Raul Salinas) พี่ชายของนายคารลอส ซาลินาสถูกจับ
ในขอหาบงการฆาปรปกษทางการเมือง เรื่องนี้สรางความเสื่อมเสียแกนายคารลอส ซาลินาส
อยางยิ่ง จนถึงกับกนดารัฐบาลเม็กซิโก และวิพากษวิจารณการลดคาเงินเปโซ ซึ่งกอใหเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง การที่อดีตประธานาธิบดีออกมาวิพากษวิจารณรัฐบาล
ชุดตอมาเปนการกระทําที่ขัดตอจารีตทางการเมืองในเม็กซิโก ในที่สุด นายคารลอส ซาลินาส
ประกาศถอนตัวจากการเปนผูสมัครรับตําแหนงผูอํานวยการ WTO เมื่อตนเดือนมีนาคม 2538
และตอมาอพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาคงมีขอตกลง
บางประการกับรัฐบาลเม็กซิโกแลกเปลี่ยนกับการ `ลี้ภัย' ครั้งนี้
การถอนตัวของนายคารลอส ซาลินาส ทําใหกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ
WTO ราบรื่นมากขึ้น สวนสําคัญก็คือ ชวยใหสหรัฐอเมริกาไมเสียหนา แตเสนทางสูตําแหนง
ผูอํานวยการ WTO ของนายรุกเกียโร หาไดโรยดวยดอกกุหลายไม ในชวงปลายเดือนมีนาคม
2538 นั้นเอง นายรุกเกียโรตองเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะกับนายมิกกี้ แคนเตอร
(Mickey Kantor) ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) และบรรดาผูนํารัฐบาลคลินตันเพื่อขอ
เสียงสนับสนุน อยางนอยที่สุดก็มีการเจรจาในประเด็นสําคัญบางประเด็น จนเปนที่พอใจ รัฐบาล
คลินตันจึงประกาศรับรองนายรุกเกียโร
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการ WTO ดังที่เลามาขางตนนี้ ดูเผินๆแลวเปน
กระบวนการทีเ่ ปนประชาธิปไตย แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แมจะมีการกําหนดกฎคะแนน
เสียงเอกฉันท แตผลการเลือกตั้งก็ขึ้นอยูกับโครงสรางอํานาจในสังคมโลกเปนสําคัญ ดังจะเห็น
ไดวา เมื่อสหรัฐอเมริกางัดขอกับสหภาพยุโรป กระบวนการสรรหามิอาจยุติลงได แตเมื่อสหรัฐ
อเมริกาเห็นชอบดวยกับผูสมัครของสหภาพยุโรป การสรรหาก็จบสิ้นลงโดยเกือบมิตองฟงเสียง
สมาชิกจากประเทศโลกที่สาม ไมวาจะเปนละตินอเมริกาหรืออาเซีย
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ขอทีน่ า สังเกตก็คือ ในทันทีที่สหรัฐอเมริกาใหการรับรองนายรุกเกียโร นายกิมชุลซู
คูแขงจากอาเซียแปซิฟกก็สิ้นความหมาย หากนายกิมชุลซูยังคงดื้อดึงที่จะแขงขันตอไป กระบวน
การสรรหาผูอ านวยการ
ํ
WTO ก็จะยังยืดเยื้อตอไปอีก การที่การสรรหายุติลงได ก็เพราะมีการเสนอ
ใหนายกิมชุลซูดารงตํ
ํ าแหนงผูชวยผูอํานวยการ WTO ประพฤติกรรมเชนนี้จะถือเปนการซื้อเสียง
หรือไมเปนประเด็นที่ถกเถียงกันได แตขอตกลงดังกลาวนี้กอใหเกิดปฏิกิริยาความไมพอใจในกลุม
ประเทศอัฟริกาอยางมาก เพราะอัฟริกาตองการมีสวนรวมในการบริหารองคกรที่เปนโลกบาล
มากขึ้น
ณ บัดนี้ องคกรเหนือรัฐ (Supra-national Organization) ที่ทําหนาที่เปนโลกบาล
ทัง้ สาม อันประกอบธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และองคการ
การคาโลก (WTO) ลวนตกอยูในกํามือประเทศมหาอํานาจ ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตกอยูในกํามือประเทศมหาอํานาจ ดวยเหตุที่กฎการลงคะแนนเสียงมิไดยึดถือ
หลักการ `หนึง่ ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' ภาคีสมาชิกมิไดมีคะแนนเสียงเทาเทียมกัน จํานวน
คะแนนเสี ย งแตกต า งไปตามเงิ น อุ ด หนุน ที่จ า ยใหแกอ งคกรทั้งสอง ดว ยเหตุ ดัง นี้ ประเทศ
มหาอํานาจจึงยึดกุมการบริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยที่มีขอตกลง
ตัง้ แตตน วา ประธานธนาคารโลกจักตองเปนชาวอเมริกัน และผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศจักตองมาจากยุโรปตะวันตก
ในองค ก ารชํ านั ญ พิ เ ศษแห งสหประชาชาติ ที่ ยึ ด ถื อ กฎการลงคะแนนเสี ย ง
`หนึง่ ประเทศ หนึง่ คะแนนเสียง' กลุมประเทศโลกที่สามมักจะยึดกุมการบริหารได UNESCO และ
ILO นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ แตถาหากการบริหารองคการระหวางประเทศเหลานี้เปน
ไปในทิศทางทีป่ ระเทศมหาอํานาจไมเห็นชอบดวย ประเทศมหาอํานาจมักจะกดดันใหปรับเปลี่ยน
นโยบายจนทายที่สุดกดดันดวยการลดทอนเงินอุดหนุน และจบลงดวยการลาออกจากสมาชิก
ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับ UNESCO นับเปนกรณีตัวอยางอันดียิ่ง
แมวาองคการการคาโลกจะยึดถือกฎการลงคะแนนเสียง `หนึ่งประเทศหนึ่ง
คะแนนเสียง' แตประเทศในโลกที่สามไมสามารถรวมตัวกันติด จึงขาดฐานคะแนนเสียงที่จะยึดกุม
อํานาจการบริหาร ในประการสําคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางมุงมั่นที่จะยึดกุมการ
บริหารในองคกรโลกบาลแหงนี้ ประกอบกับประเทศโลกที่สามตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจ
ในดานเศรษฐกิจ จึงตองผนึกเขากับประเทศมหาอํานาจตนสังกัด ดังที่กลุมประเทศละตินอเมริกา
ผนึกเขากับสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศ ACP ผนึกเขากับสหภาพยุโรป การที่ประเทศโลกที่สาม
ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจในทางเศรษฐกิจนี้เอง นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่โลกที่สามมิอาจ
ยึดกุมการบริหารองคการการคาโลกได
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ณ บัดนี้ มนุษยโลกมีประธานธนาคารโลกที่เปนชาวอเมริกัน มีผูอํานวยการ
กองทุนการเงินระหวางประเทศที่เปนชาวฝรั่งเศส และมีผอู ํานวยการองคการการคาโลกที่เปนชาว
อิตาลี การบริหารสังคมเศรษฐกิจโลกใหเปนไปตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศลวนอยูในมือ
มหาอํานาจ
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อนาคตของ WTO7
องคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) กําหนดที่จะจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2539 ณ ประเทศสิงคโปร นับเปนการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครัง้ แรกนับตั้งแตองคกรโลกบาลแหงนี้กอเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา กอนที่
จะถึงกําหนดการประชุมครั้งสําคัญนี้ จําเปนตองมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และระเบียบวาระการประชุมดังกลาวนี้จํ าเปนตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาคีองคการการคาโลกรวมกัน มิฉะนั้นจะเกิดความโกลาหลในการประชุม
เนือ่ งจากมีความเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
การประชุม World Trade Congress เมื่อกลางเดือนเมษายน 2539 ณ ประเทศ
สิ งคโปร จัดขึ้นเพื่อตระเตรียมวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ดังที่กลาวขางตนนี้
วาระการประชุมสําคัญวาระหนึ่งไดแก การประเมินผลการดําเนินงานในรอบสองขวบปของ WTO
และการกําหนดอนาคตของ WTO ที่ประชุม World Trade Congress มิไดมีความเห็นขัดแยง
เกีย่ วกับวาระการประชุมนี้ หากแตเมื่อพนไปจากวาระนี้แลว ภาคี WTO เริ่มมีความเห็นที่แตกตาง
กันเกีย่ วกับการบรรจุวาระการประชุม การลดอุปสรรคและทํานบภาษีศุลกากรสําหรับการคาสินคา
เปนญัตติที่ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการหารือกัน แตเมื่อมีการผลักดันใหบรรจุวาระการคาบริการ
เสรี ที่ประชุมเริ่มมีความเห็นที่แตกตางกัน กลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันใหมีวาระเกี่ยวกับนโยบายโทรคมนาคม
เสรี (Telecommunications Liberalization) และนโยบายพาณิชยนาวีเสรี ในชวงเวลาเดียวกับที่มี
การประชุม World Trade Congress ณ ประเทศสิงคโปร ก็มีการประชุมสําคัญอีก 2 รายการ
ไดแก การประชุมกลุมอภิมหาอํานาจ 4 เสา (Quadrilateral Group) อันประกอบดวยสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา คานาดา และญี่ปุน ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน และการประชุม WTO
เพือ่ พิจารณานโยบายโทรคมนาคมเสรี ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยที่วันที่ 30
เมษายน 2539 เปนเสนตายที่ภาคี WTO จะตองตัดสินใจวาจะลงนามใน Telecommunication
Pact หรือไม World Trade Congress จึงกลายเปนที่ประชุมที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสงโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2539
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปใชเกลี้ยกลอมภาคี WTO ใหเขารวม Telecom Pact โดยที่ประเทศ
ดอยพัฒนาจํานวนมากไมแนใจวา นโยบายโทรคมนาคมเสรีจะเปนประโยชนแกตนหรือไม
ระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Investment
Codes) เปนประเด็นสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจผลักดันใหเปนวาระการประชุมระดับรัฐมนตรี
ปลายปนี้ เทาที่ผานมาการลงทุนระหวางประเทศหาไดมีระเบียบเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี
(multilateral agreement) ไม ประเทศตางๆมีกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของตนเอง ซึ่งมี
เงื่อนไขและความเขมงวดแตกตางกัน บางประเทศก็เปดประตูตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ
อยางเต็มที่ บางประเทศกลับกลั่นกรองโครงการการลงทุนจากตางประเทศอยางเขมงวด OECD
พยายามผลักดันใหมี Multilateral Investment Codes แตประเทศในโลกที่สามจํานวนมาก
ไมแนใจวา การเปดประตูตอนรับการลงทุนจากตางประเทศโดยเสรีจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ
ของตนหรือไม เพียงใด และจะเปนเหตุใหตกเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของบรรษัทระหวาง
ประเทศหรือไม ในการประชุม World Trade Congress ครั้งนี้ เซอรลีออน บริตตัน (Sir Leon
Brittan) รองประธานสหภาพยุโรป พยายามชักจูงและหวานลอมใหภาคี WTO เห็นดีเห็นงามวา
นโยบายเสรีนิยมดานการลงทุนระหวางประเทศจะเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจโลก พรอมทั้ง
เสนอความเห็นวา เมื่อ WTO จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ ทั้งการคาสินคาและการคาบริการ
ในแนวทางเสรีนยิ มแลว ก็ควรกาวไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมดวย
แตประเด็นที่กอใหเกิดการอภิปรายอยางดุเด็ดเผ็ดมันในการประชุม World
Trade Congress ครัง้ นีเ้ กิดจากขอเสนอเกี่ยวกับวาระการพิจารณาการเชื่อมโยงเงื่อนไขทางสังคม
(social clause) กับการคาระหวางประเทศ ขอพิจารณาวาดวยผลกระทบของการคาระหวาง
ประเทศที่มีตอสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่ประเทศในโลกที่สามยอมรับได แตเมื่อกาวลวงไปสู
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงาน (labour standards) แรงตอบโตจากโลกที่สาม
เริ่มรุนแรงขึ้น และรุนแรงถึงที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโปรเสนอวาระการพิจารณา
ความเชื่อมโยงระหวางการฉอราษฎรบังหลวงกับการคาระหวางประเทศ ประเด็นนี้ทําใหนาง
ราฟดาห อาซิส (Rafidah Aziz) รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม
แหงมาเลเซียกลายเปน `ขวัญใจ' ของโลกที่สาม เมื่อลุกขึ้นมาตอบโตสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปวา หากมีการฉอราษฎรบังหลวงเกิดขึ้นจากการคาระหวางประเทศ ความผิดไมควรตกแกผูรับ
หรือผูเ รียกรองเงินสินบนแตฝายเดียว ผูจายสินบนก็ควรมีความผิดไมแตกตางกัน หากไมตองการ
สงเสริมการฉอราษฎรบังหลวง หนทางที่งายที่สุดก็คือ อยาคบคากับประเทศที่มีการฉอราษฎร
บังหลวง การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศโดยกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวง
นอกจากจะไมจํ าเปนแลว ยังทํ าใหระเบียบดังกลาวยุงเหยิงและซับซอนเกินกวาความจํ าเปน
อีกดวย
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World Trade Congress ครัง้ นีม้ รี ายการปะดาบระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสหรัฐอเมริกา เมื่อผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีนลุกขึ้นมาโจมตีสหรัฐอเมริกาวาเปนตัวการ
กีดขวางมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี WTO แตผูแทนสหรัฐอเมริกาแกเกี้ยววา
การเขาเปนสมาชิก WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมิใชปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสหรัฐอเมริกาแตประการใดไม หากแตเปนปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ WTO
โดยตรง
WTO กําลังเดินหนาในการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม
ทั้งการคาสินคาและการคาบริการ และกํ าลังกาวลวงไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศ
ในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่ WTO พยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะ
ขอตกลงพหุภาคี (Multilateralism) ประเทศตางๆในโลกกลับรวมกลุมกันในลักษณะทวิภาคี
(Bilateralism) ดังเชนการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เขตการคาเสรี
อเมริ ก าเหนื อ (NAFTA) ตลาดร ว มละติ น อเมริ ก า (MERCOSUR) เขตเศรษฐกิ จ ยู โ ร
เมดิเตอรเรเนียน (EMEA) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการคาเสรียอยอื่น ๆ อีกจํานวน
มาก โดยทีเ่ ขตเศรษฐกิจยักษใหญกําลังกอตัวขึ้น ดังเชนการเชื่อมโยงระหวาง EU กับ EMEA
ระหวาง EU กับ MERCOSUR และระหวาง EU กับยุโรปตะวันออก การขยายตัวของ NAFTA
จนกลายเปนเขตการคาเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the Americas) การเชื่อมโยงระหวาง
อเมริกาเหนือกับ EU เพื่อจัดตั้ง Trans-Atlantic Free Trade Area (TAFTA) การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก (APEC) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจลุมสมุทรอินเดีย (AIOEC =
Association for Indian Ocean Economic Cooperation)
เสนทางพหุภาคีนิยมของ WTO กําลังดําเนินควบคูกับเสนทางทวิภาคีนิยมของ
กลุมประเทศตางๆ หากเสนทางทั้งสองกลายเปนเสนคูขนานที่ไมสามารถบรรจบกันได WTO
ก็คอ ยๆสิน้ มนตขลัง เพราะประเทศตางๆจะสนใจหาผลประโยชนจากเขตเศรษฐกิจที่ตนสังกัด และ
มุง จัดระเบียบภายในเขตของตน มากกวาที่จะสนใจการจัดระเบียบในลักษณะพหุภาคีของ WTO
โลกในอนาคตจะประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super blocs) เพียง 3-4 เขต โดยที่มีการ
คาและการลงทุนเสรีภายในเขต แตจะกีดกันการคาและการลงทุนจากตางเขต
ในทามกลางกระแสทวิภาคีนิยมที่เชี่ยวกราก อนาคตของ WTO จึงขึ้นอยูกับความ
สามารถในการดูดดึงกระแสทวิภาคีนิยมมาบรรจบกับกระแสพหุภาคีนิยมเพื่อเปนกระแสอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
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ขาวกับ Tariffication8
Tariffication เปนศัพทใหมที่มีอายุประมาณ 5 ป และเปนที่รูจักมักคุนเฉพาะ
ในหมูผ คู นที่ติดตามขาวการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
Tariffication คืออะไร
Tariffication หมายถึง การเลิกใชมาตรการการควบคุมเชิงปริมาณ (quantitative
control) ในดานการคาระหวางประเทศ ทั้งการสงออกและการนําเขา โดยหันมาใชมาตรการภาษี
ศุลกากรแทน หรือกลาวอยางสั้น ๆ ก็คือ การควบคุมสินคาเขาระบบภาษีศุลกากร
การควบคุมเชิงปริมาณเปนมาตรการที่ใชในการกํ าหนดกระแสการเคลื่อนยาย
สินคาระหวางประเทศ โดยทั่วไปหมายถึงการกําหนดโควตาการนําเขา (import quota) หรือโควคา
การสงออก (export quota) การควบคุมเชิงปริมาณขั้นสุดโตง ไดแก การหามนําเขา (import ban)
หรือการหามสงออก (export ban) การหามนําเขาก็คือ การกําหนดโควตาการนําเขาเทากับศูนย
สวนการหามสงออกก็คือ การกําหนดโควตาการสงออกเทากับศูนย
การใชมาตรการการควบคุมการคาเชิงปริมาณปรากฏอยางแพรหลายในทศวรรษ
2460 จนกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในทศวรรษ 2470 และเปนสาเหตุประการหนึ่งของ
สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ความขอนี้ครอบคลุมถึงธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ
และขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT)
ทั้ ง ธนาคารโลกและกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศพยายามผลัก ดั น ให ภาคี
สมาชิกเลิกใชมาตรการการกําหนดโควตา โดยหันมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน GATT ก็ราง
ขึน้ ดวยหลักการที่คลายคลึงกัน GATT ตองการใหการคาในสังคมโลกเปนไปโดยเสรี โดยที่ประเทศ
ต า งๆจั ก ต อ งผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารที่ ต นมี ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative
8
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advantage) เพือ่ นําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนมิไดมีความถนัดในการผลิต ภายใต
ระบบการคาเสรี ประเทศตางๆจะตองไมกีดกันการคา หากตองการควบคุมหรือกํากับการคา
ระหวางประเทศ ก็ควรที่จะกํากับและควบคุมดวยมาตรการภาษีศุลกากร หาควรที่จะใชมาตรการ
การควบคุมเชิงปริมาณดังเชนการกําหนดโควตาไม
แตประเทศมหาอํานาจที่รวมรางกฎขอบังคับของ GATT ตางตองการปกปอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทของตน จึงเปนเหตุให GATT มีขอยกเวนตางๆอันเบี่ยงเบนจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อาทิเชน การหามการนําเขา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การกําหนดโควตา
การนํ าเขาเทากับศูนย เปนมาตรการที่ขัดตอหลักการคาเสรี ระเบียบการคาระหวางประเทศ
ที่ยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองมีบทบัญญัติหามมิใหใชมาตรการดังกลาวนี้
GATT ก็วางหลักการในเรื่องนี้ไว กลาวคือ ในกรณีทั่วไป ภาคีสมาชิกของ GATT จะใชมาตรการ
การหามการนําเขามิได แตมาตรา 11 (2) (C) กําหนดขอยกเวนวา การหามนําเขาผลิตผล
การเกษตรและผลิตผลการประมงเปนเรื่องที่ทําได
ดวยขอยกเวนตามมาตรา 11(2) (C) นี้เอง รัฐบาลญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูก
ขาวภายในประเทศดวยการหามนําเขาขาว แทที่จริงแลว ญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูกขาวมา
ตัง้ แตป 2486 ทั้งนี้โดยอาศัย Staple Food Control Act of 1943 ซึ่งมีผลบังคับใชกอนที่จะมี
ระเบียบการคาระหวางประเทศเสียอีก แมเมื่อ GATT มีผลบังคับใชแลว ญี่ปุนยังคงหามนําเขาขาว
ซึง่ มิไดละเมิดกฎขอบังคับของ GATT ทั้งนี้ดวยการอางอิงมาตรา 11 (2) (C) นั่นเอง
ไมเพียงแตญี่ปุนเทานั้นที่ปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศดวยการหาม
นํ าเขาขาว เกาหลีใตก็ใชมาตรการเดียวกัน ประเทศทั้งสองมีปญหารวมกันในขอที่มีธัญพืช
ไมพอเพียงแกการบริโภค จึงพยายามดําเนินนโยบายการพึ่งตนเองในเรื่องอาหาร แตนาประหลาด
ใจที่ประเทศผูสงออกธัญพืชรายสําคัญดังเชนไทย ก็ประกาศใชมาตรการการหามนําเขาขาวดวย
ทัง้ นีต้ ามประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 โดยที่พระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนํ าเขามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาบางอยาง พ.ศ. 2482
เมือ่ การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยเริ่มตนในป 2529 สหรัฐอเมริกาพยายาม
ผลักดันใหใชมาตรการการควบคุมสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร หรือ Tariffication โดยให
ภาคีสมาชิกของ GATT เลิกใชมาตรการการกําหนดโควตาและการหามการนําเขา และหันมาใช
มาตรการภาษีศุลกากรแทน
เดิมที่รัฐบาลอเมริกันมิไดใหความสําคัญแกขาวในการเจรจารอบอุรุกวัย แตดวย
แรงกดดันของสมาคมโรงสีอเมริกัน (American Rice Millers' Association) ทั้งรัฐบาลนายเรแกน
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และรัฐบาลนายบุชตางตองใหความสนใจเรื่องนี้ สมาคมโรงสีอเมริกันสามารถเขาไปรณรงค
ในรัฐสภาอยางไดผล ทั้ง ๆ ที่ขาวมิไดมีความสําคัญในโครงสรางการผลิตของสหรัฐอเมริกา โดยที่
ชาวนาอเมริกันมีอยูเพียง 11,000 ครอบครัว
ในป 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันไดยื่นคํารองภายใตมาตรา 301 แหงกฎหมาย
การคาป 2517 (Trade Act of 1974) เพื่อใหรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนใหเลิกนโยบาย
การใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกขาวและการหามการนําเขาขาว เพราะสรางความเสียหายแก
ขาวอเมริกัน นับตั้งแตนั้นมา ขาวกลายเปนประเด็นการเจรจาการคาทวิภาคีระหวางสหรัฐฯกับ
ญีป่ นุ แตญปี่ นุ ก็บายเบี่ยงที่จะเปดตลาดขาว โดยใหรอผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
ในป 2532 สหรัฐฯเสนอแผนการปฏิรูปการคาสินคาเกษตรโดยใหนําระบบภาษี
ศุลกากรมาใชแทนมาตรการการกําหนดโควตาการนําเขา ทั้งนี้จะตองลดอากรขาเขาตลอดชวง
เวลา 10 ป และขณะเดียวกันก็คอยๆลดและเลิกการใหเงินอุดหนุนสินคาเกษตร ขอเสนอดังกลาวนี้
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรป ครั้นในเดือนพฤศจิกายน 2534
สหรัฐฯและประชาคมยุโรปสามารถตกลงกันไดในเรื่องการผลิตพืชนํ้ามันและการใหเงินอุดหนุน
สินคาเกษตรเพื่อการสงออก ตอมาในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน นายอารเธอร ดังเกล (Arthur
Bunkel) เลขาธิการ GATT ไดรางขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการคาสินคาเกษตร โดยใหมี
การควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากรโดยปราศจากขอยกเวน (tariffication without
exception) ภาคีสมาชิก GATT จํานวน 108 ประเทศในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535
มีมติยอมรับรางขอตกลงนี้
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรอบอุรุกวัย ญี่ปุนทํ าตัวเสมือนหนึ่งเปนเพียง
ผูส งั เกตการณ ไมสมกับที่เปนผูนําทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ครั้นเมื่อภาคีสมาชิก GATT ยอมรับ
มาตรการ การควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร ญี่ปุนก็ตกอยูในฐานะเสือลําบาก ในดาน
หนึ่ง หากญี่ปุนไมยอมรับมาตรการดังกลาวนี้ ไมเพียงแตญี่ปุนจะตองมีขอขัดแยงทั้งกับสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรปเทานั้น หากยังตองถูกประนามจากสังคมโลกวาเปนตัวการแหงความ
ลมเหลวของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกดวย แตในอีกดานหนึ่ง หากญี่ปุนยอมเปด
ตลาดขาว รัฐบาลญี่ปุนก็ตองเผชิญมรสุมทางการเมืองภายในประเทศ การเดินขบวนของชาวนา
เปนเรือ่ งทีค่ าดการณได แตตนทุนทางการเมืองที่สําคัญกวา ก็คือ การสูญเสียคะแนนนิยมทางการ
เมือง ซึง่ มีผลกระเทือนตอผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา Zenchu หรือชุมนุมสหกรณการเกษตร
กลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives) ยังคงทรงอิทธิพลทางการเมืองในสังคม
ชนบทญีป่ นุ อยางมาก แมวาอิทธิพลในชวงหลังๆ นี้จะลดลงไปบางแลวก็ตาม
ดวยเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนตองยืนอยูบนทางสองแพงนี้เอง จุดยืนของรัฐบาลญี่ปุน
เกี่ยวกับนโยบายขาวจึงแกวงไปแกวงมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดขาวครั้งแรก
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นัน้ รัฐบาลญี่ปุนตั้งการดตอตาน แตเมื่อประธานาธิบดียอรจ บุช เยือนญี่ปุนในเดือนมกราคม
2535 รัฐบาลญี่ปุนแสดงความเอนเอียงที่จะเปดตลาดขาว ครั้นเมื่อเผชิญกับแรงตอตานจาก
ชาวนารัฐบาลญี่ปุนก็ยืนกรานที่จะปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศตอไป ขาวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในชวงเวลาเกือบสองปที่ผานมานี้จึงเต็มไปดวยความสับสน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนะของ
ผูใหขาว
นายอารเธอร ดังเกล เลขาธิการ GATT ซึ่งเพิ่งพนจากตําแหนงพยายามผลักดัน
ใหทงั้ ญีป่ นุ และเกาหลีใตยอมเปดตลาดขาว ในกรณีญี่ปุน นายดังเกลเสนอใหขาวจากตางประเทศ
เขาสูตลาดญี่ปุนในขั้นแรก 3-5% ของปริมาณการบริโภค ซึ่งตกประมาณปละ 300,000-500,000
ตัน โดยรัฐบาลญี่ปุนตองเลิกมาตรการการหามนําเขาขาว และใชภาษีศุลกากรเปนเครื่องมือ
ในการปกป องภาคเศรษฐกิ จขาวแทน เนื่องจากราคาขาวในญี่ปุนสูงกวาราคาในตลาดโลก
ประมาณ 6 เทา ดังนั้นหากจะปกปองภาคเศรษฐกิจขาว ก็ตองเก็บอากรขาเขาสูงถึง 700%
แตกาแพงภาษี
ํ
จะตองคอยๆทลายลง ทั้งนี้ดวยการลดอากรขาเขาปละ 15% ของอัตราที่จัดเก็บ
จนถึงป 2542 ในระหวางที่กําแพงภาษีกําลังถูกทลายลงนี้ ญี่ปุนสามารถใชมาตรการปกปอง
ตนเองในกรณีพิเศษ (special safeguards) ภายใตกฎขอบังคับของ GATT กลาวคือ หากการ
นําเขาขาวเพิ่มขึ้นผิดปกติ (import surge) หรือราคาขาวภายในประเทศตกตํ่าผิดปกติ จนกอให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอภาคเศรษฐกิจขาว รัฐบาลญี่ปุนก็สามารถเก็บอากรขาเขา
ในภาวะฉุกเฉิน (emergency tariff) เพื่อปกปองภาคเศรษฐกิจขาวได
แมวาทั้งญี่ปุนและเกาหลีใตจะพยายามแข็งขืนมิใหขาวถูกควบเขาสูระบบภาษี
ศุลกากร แตในที่สุดแลว อาการแข็งขืนดังกลาวนี้จะตองออนระโหย เมื่อสังคมโลกเพิ่มแรงกดดัน
ในเรือ่ งนี้ ปญหาจึงมีอยูแตเพียงวา รัฐบาลประเทศทั้งสองจะเตรียมการปรับตัวปรับนโยบายและ
ปรับโครงสรางการผลิตอยางไร
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ญี่ปุนกับการเปดตลาดขาว9
นับตัง้ แตมีการบังคับใช Staple Food Control Act ในป 2486 เปนตนมา รัฐบาล
ญีป่ นุ ไดปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ การปกปองดังกลาวนี้อาศัยมาตรการสําคัญ 3
ประเภท คือ
มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การควบคุมการนําเขาขาว โดยทั่วไปแลว รัฐบาลญี่ปุน
หามนําเขาขาว ทั้งนี้เพื่อมิใหขาวญี่ปุนตองแขงกับขาวที่นําเขาจากตางประเทศ แตญี่ปุนหาได
ปดประตูการคาขาวโดยสิ้นเชิงไม ปใดที่ผลผลิตภายในประเทศมีไมพอเพียงแกการบริโภค ก็มีการ
นําเขาปริมาณมากนอยตามแตสถานการณ ในชวงทศวรรษ 2500 ญี่ปุนนําเขาขาวเพียงประมาณ
ปละ 20,000 ตัน คิดเปนรอยละ 0.2 ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ การนําเขาปริมาณ
มากจะมีในปทกี่ ารทํานาไมไดผล นอกจากนี้ ยังมีการนําเขาผลิตภัณฑขาว เพราะกฎหมายญี่ปุนมี
บทบัญญัตวิ า ผลิตภัณฑขาวที่มีขาวเปนสวนประกอบไมถึง 80% สามารถนําเขาได
มาตรการที่ สอง ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกชาวนาเพื่อเปนสิ่งจูงใจในการ
เพาะปลูกขาว รัฐบาลจายเงินอุดหนุนดวยการใหองคกรการควบคุมอาหาร (Food Control
Agency) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ รับซื้อขาวจากสหกรณการเกษตรในราคาสูงกวาราคาตลาด
หรือมิฉะนั้นก็จายเงินอุดหนุนแกสหกรณการเกษตรโดยตรง มาตรการเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ทําให
ราคาขาวในญีป่ นุ สูงกวาราคาตลาดโลกถึง 6-10 เทา และทําใหรายไดของชาวนาเขยิบขึ้นมา
อยูใ นระดับใกลเคียงกับประชาชนในเขตเมืองในปจจุบัน
มาตรการที่สาม ไดแก การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกขาว ผลจากการดําเนิน
สองมาตรการแรกทําใหญี่ปุนสามารถผลิตธัญพืชไดพอเพียงแกการบริโภค และสามารถพึ่งตนเอง
ในเรือ่ งอาหารไดในทศวรรษ 2500 ครั้นในทศวรรษ 2510 ญี่ปุนเริ่มมีขาวสวนเกิน ซึ่งตองระบาย
สงออกนอกประเทศ ในระหวางป 2511-2513 รัฐบาลญี่ปุนตองตรึงราคาขาวที่รับซื้อไวในระดับ
เดิม เพราะเกรงวา การขึ้นราคารับซื้อจะจูงใจใหชาวนาญี่ปุนเพิ่มการผลิต พรอมกันนี้ ก็มีการ
จายเงินอุดหนุนเพื่อใหชาวนาลดพื้นที่การเพาะปลูกขาว ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง
ประมาณกันวา พื้นที่การเพาะปลูกขาวในญี่ปุนลดลง 70,000-80,000 เฮกตาร หรือประมาณ
รอยละ 25 ของพื้นที่การเพาะปลูกขาวเดิม
9

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2536
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สังคมญี่ปุนตองสูญเสียตนทุนเปนจํานวนมากในการดําเนินนโยบายขาวดังกลาว
ขางตนนี้ ผลการประมาณการใหตัวเลขแตกตางกันมากตั้งแต 11,000 ลานเหรียญอเมริกันตอป
จนถึง 60,000 ลานเหรียญอเมริกันตอป กระทรวงเกษตรอเมริกา (USDA) ประมาณการโดยอาศัย
ขอมูลในป 2528-2532 และพบวาสังคมญี่ปุนตองสูญเสียตนทุนในการดําเนินนโยบายขาวปละ
19,000 ถึง 23,000 ลานเหรียญอเมริกัน ตนทุนดังกลาวนี้ครอบคลุมรายจายเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ใหแกชาวนา และรายจายของผูบริโภคที่ตองซื้อขาวแพงกวาปกติ
รัฐบาลญีป่ นุ มิไดแทรกแซงเฉพาะแตการผลิตขาวเทานั้น หากยังแทรกแซงการจัด
จําหนายขาวอีกดวย ระบบการจัดจําหนายขาวของทางการมีอยู 2 ชองทาง คือ
ชองทางแรก องคกรการควบคุมอาหาร (Food Control Agency) รับซื้อขาวจาก
ชาวนาโดยผานสหกรณการเกษตร ทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศราคาขาวที่รับซื้อ ซึ่งเปนราคาที่รวมเงิน
อุดหนุน ปกติราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อจะเขยิบสูงขึ้นทุกป จวบจนกระทั่งในป 2530 รัฐบาล
นายนากาโซเนะตัดสินใจลดราคาที่รับซื้อ ราคาที่องคกรการควบคุมอาหารรับซื้อจากสหกรณ
การเกษตรจะมีผลในการกําหนดราคาขายสงและราคาขายปลีกเปนทอด ๆ
ชองทางที่สอง สหกรณการเกษตรเมื่อรับซื้อขาวจากชาวนาแลว จะขายตอให
พอคาขายสงโดยตรง โดยไมผานองคกรการควบคุมอาหาร ในกรณีหลังนี้ รัฐบาลก็จายเงินอุดหนุน
ใหแกสหกรณการเกษตรเชนเดียวกับกรณีแรก
แมวากฎหมายจะไมอนุโลมใหเอกชนขายขาวโดยตรง แตการณก็ปรากฏวา
ชาวนาจํานวนไมนอยตองการขายขาวโดยตรงแกพอคาขายสง โดยไมผานสหกรณการเกษตร ทั้งนี้
เปนที่เขาใจวา การขายขาวโดยตรงจะไดราคาดีกวาการขายในตลาดราชการ นอกจากนี้ ยังมี
พอคาเอกชนที่ประกอบธุรกิจการคาขาว ดังเชน JAI (Japan Agriculture Information)
ซึง่ ประกอบการมาแลว 15 ป ในการใหสารสนเทศแกผูผลิตและผูบริโภคขาว ธุรกิจการคาขาว
เอกชนเหลานี้เสี่ยงตอการทําผิดกฎหมายอยางยิ่ง
การบริโภคขาวในญี่ปุนในปหนึ่งๆตกประมาณ 10 ลานตัน ในจํานวนนี้ องคกร
การควบคุมอาหารรับซื้อขาวจากชาวนา 2-3 ลานตัน อีก 5-6 ลานตัน สหกรณการเกษตรรับซื้อ
จากชาวนา แลวขายตอใหพอคาขายสง สวนที่เหลือเขาสูตลาดมืด และมักจะเปนขาวคุณภาพดี
ระบบการควบคุ ม การผลิตและการจั ดจํ าหนายขาวดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าให
Zenchu หรือชุมนุมสหกรณการเกษตรกลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives)
ทรงอิทธิพลทางการเมือง ทั้งในสังคมชนบทและในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเปน
พรรครัฐบาล Zenchu ประกอบดวยสหกรณการเกษตร 4,300 แหง และมีสมาชิกประมาณ 4.4
ลานคน กลาวกันวา Zenchu มีอิทธิพลมากถึงขั้นที่จะกํ าหนดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อได
ซึ่งนัยสําคัญก็คือ การกํ าหนดระดับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายใหแกชาวนานั่นเอง อิทธิพลของ
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Zenchu ที่มีตอพรรคเสรีประชาธิปไตย ทําให Zenchu สามารถผลักดันใหรัฐบาลขึ้นราคาขาวที่รับ
ซือ้ ทุกป แมวา รัฐบาลตองการลดสิ่งจูงใจในการเพาะปลูกขาว เพื่อลดภาระทางการคลัง และเพื่อ
มิใหมขี า วสวนเกินเหลือจํานวนมาก แตดวยแรงกดดันของ Zenchu ทําใหรฐั บาลนายนากาโซเนะ
ไมกลาหักหาญลดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อในป 2529 เพียงแตตรึงไวในระดับเดียวกับปกอนหนา
นัน้ แตแลวในป 2530 รัฐบาลนายนากาโซเนะก็มิอาจหลีกเลี่ยงการลดราคาขาวได
Zenchu ทุมทรัพยากรจํ านวนมากในการรณรงคใหรัฐบาลญี่ปุนปกปองการ
เพาะปลูกขาวตอไป แมแต Shodanren ซึง่ เปนองคกรคุมครองผูบริโภค ยังแสดงจุดยืนตอตาน
การเปดตลาดขาว ทั้งๆที่การปดตลาดขาวทําใหผูบริโภคตองเสียประโยชนที่ตองซื้อขาวราคาแพง
นับตั้งแตเมื่อสหรัฐอเมริกากดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปดตลาดขาวในป 2529 เปนตนมา Zenchu
ไดเคลื่อนไหวโดยจัดใหมีการชุมนุมและการเดินขบวนของชาวนา การเดินขบวนคัดคานมีความถี่
เพิ่ ม ขึ้ น ในช ว งป 2534-2535 ทั้ ง นี้ มี ค วามพยายามที่ จ ะผนึ ก กํ าลั ง กั บ ขบวนการชาวนา
ในตางประเทศ อาทิเชน ขบวนการชาวนาญี่ปุนไดสงตัวแทนไปรวมเดินขบวนกับเกษตรกรฝรั่งเศส
ณ นครปารีส เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2535 เพื่อประทวงขอตกลงการเจรจารอบอุรุกวัยที่จะลดการให
เงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตร ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2536 ชาวนาจากญี่ปุนและไตหวัน
ไดรว มกับชาวนาเกาหลีใตเดินขบวนในกรุงโซล เพื่อคัดคานมาตรการการเปดตลาดขาว
อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆนี้ Zenchu เริม่ ตองเผชิญกับการตอตานจากกลุม
ผลประโยชนอื่นๆมากขึ้น ในขณะที่ Zenchu ตองการปกปองตลาดขาวภายในประเทศ Keidanren
ซึง่ เปนองคกรกลุมผลประโยชนนอกภาคเกษตรกรรม สนับสนุนนโยบายการเปดตลาดขาว เพราะ
การเปดตลาดขาวจะทําใหราคาขาวในญี่ปุนถูกลง ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการเพิ่มอํานาจซื้อใหแก
ลูกจาง ในรัฐสภา เริม่ มีนักการเมืองที่สนับสนุนการดําเนินนโยบายขาวในแนวทางเสรีนิยม ความ
ขอนีค้ รอบคลุมถึง ส.ส. ในสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยดวย ในระบบราชการ มีแตกระทรวงเกษตร
ปาไม และประมง (MAFF) ที่ยังคงสนับสนุนนโยบายการปกปองภาคเศรษฐกิจขาวอยางแข็งขัน
ในขณะทีก่ ระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) และกระทรวงการตางประเทศ
สนับสนุนนโยบายขาวเสรี ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยงาย เพราะกระทรวงทั้งสองนี้ตองเผชิญกับ
แรงกดดันจากตางประเทศโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่บงบอกวา ทัศนคติของชาวญี่ปุน
ที่มีตอนโยบายขาวกําลังแปรเปลี่ยนไป ชาวญี่ปุนเริ่มไมแนใจวา ตนไดประโยชนจากนโยบาย
การปดตลาดขาว ในขณะเดียวกันนี้ สมาคมโรงสีอเมริกัน (American Rice Millers' Association)
กําลังรณรงคใหชาวญี่ปุนรูจักขาวอเมริกัน การรณรงคนี้มีมาแตป 2532 แลว
สภาพภูมิอากาศอันเลวราย ซึ่งทําใหผลผลิตขาวตกตํ่ากวาปกติ ทําใหรัฐบาล
ญีป่ นุ จําตองนําเขาขาวในป 2536 หนังสือพิมพ Asahi Shimbun (ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2536)
รายงานขาววา รัฐบาลญี่ปุนอาจตองนําเขาขาวปริมาณ 150,000 ตัน ขณะเดียวกัน นายมอริฮิโร
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โฮโซกาวา (Morihiro Hosokawa) นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนอเมริกันเมื่อ
วันศุกรที่ 24 กันยายน 2536 และกลาวเปนนัยๆวา ญี่ปุนอาจตองยอมเปดตลาดขาวเพื่อใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยบรรลุผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 อันเปนเสนตายที่กําหนด
โดยสํานักเลขาธิการ GATT ญี่ปุนไมตองการไดชื่อวาเปนผูทําใหการเจรจารอบอุรุกวัยลมเหลว
นับตัง้ แตป 2529 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันเริ่มกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดขาว
ญีป่ นุ พยายามแข็งขืนตอแรงกดดันดังกลาวนี้ อาการแข็งขืนเริ่มออนตัวลงในยุครัฐบาลนายมิยาซา
วะ และอาจหมดสิน้ ไปในยุครัฐบาลนายโฮโซกาวานี้ อยางไรก็ตาม บทสัมภาษณของนายโฮโซกา
วาดั ง กล า วข า งต น นี้ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขัดแยง กับพรรครว มรัฐ บาล เพราะนายโฮโซกาวา
ใหสัมภาษณสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่ยังมิไดปรึกษาคณะรัฐมนตรี ขอเท็จจริงปรากฏวา
รัฐมนตรีหลายตอหลายนายมีความเห็นตอตานการเปดตลาดขาว ในขณะที่นายโฮโซกาวาไดแสดง
จุดยืนสนับสนุนการเปดตลาดขาวบางสวนมาตั้งแตการหาเสียงเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งที่ผานมา
แรงกดดันจากชุมชนสังคมโลก ประกอบกับการเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว ในที่สุดแลวจะทําใหรัฐบาลญี่ปุนจําตองเปดตลาดขาวอยางมิอาจหลีกเลี่ยงตอไปได
ปญหาสําคัญมีแตเพียงวา รัฐบาลญี่ปุนจะปรับโครงสรางการผลิตของภาคเศรษฐกิจขาวอยางไร
และจะใชมรรควิธีอะไรบางในการลดทอนแรงตอตานทางการเมือง
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สิทธิมนุษยชนกับการคาระหวางประเทศ10
การเยือนประเทศฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง (Li Peng) แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมือ่ กลางเดือนเมษายน 2539 ไมเพียงแตจบลงดวยชัยชนะของยักษใหญแหงอาเซีย
เทานัน้ หากยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัด
ระเบียบระหวางประเทศ
นับตัง้ แตการปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึน
ในป 2532 นายหลีเ่ ผิงพยายามหลีกเลี่ยงการเยือนตางประเทศ เพราะทราบแกใจดีวาจะตอง
เผชิญกับการประทวงจากขบวนการสิทธิมนุษยชน แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหา
ขัดแยงกับสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง ทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
เรือ่ งนโยบายจีนเดียว ปญหาการสมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปญหาความสัมพันธทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
อนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) และปญหาการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญา สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตองการใชสหภาพยุโรปเปนเบี้ยหมากรุกในการตอรองกับ
สหรัฐอเมริกา และประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเมื่อสามารถกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับเยอรมนี การสานสัมพันธกับฝรั่งเศสจึงเปนหมากตาตอมา และหากไมติดขัดดวยปญหาฮองกง
แลว สาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถกระชับสายสัมพันธกับสหราชอาณาจักรไดมากกวาที่เปน
อยูในปจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธอันดีงามกับฝรั่งเศสมาแตหนหลัง เพราะ
ฝรัง่ เศสเปนชาติมหาอํานาจตะวันตกชาติแรกที่ประกาศรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2507
ในเวลานั้นฝรั่งเศสมีปญหาไมกินเสนกับสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีเดอโกลตองการให
ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากองคการ NATO จึงหันมาคบคากับจีน แตความสัมพันธระหวางประเทศ
ทัง้ สองตองเสื่อมทรามลงเมื่อเกิดกรณีการปราบปรามประชาชน ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532
โดยที่ฝรั่งเศสรวมกับชาติมหาอํานาจตะวันตกอื่นๆ ประนามสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้นในป
2536 ฝรั่งเศสตัดสินใจขายเครื่องบิน Mirage 2000-5 แกไตหวัน ซึ่งทําใหผูนําสาธารณรัฐ
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 17 เมษายน 2539
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ประชาชนจีนไมพอใจฝรัง่ เศสอยางยิง่ ถึงกับตัดความสัมพันธทางการคา และสั่งปดสถานกงสุล ณ
เมืองกวางเจา
เมื่อจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) ขึน้ มาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศส
นโยบายตางประเทศก็แปรเปลี่ยนไปในทางที่ใหความสํ าคัญแกอาเซียมากขึ้น ถึงกับกํ าหนด
`ยุทธศาสตรอาเซีย' โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเบี้ยหมากรุกสําคัญ
การรื้อฟนสัมพันธภาพระหวางฝรั่งเศสกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเปนเรื่องที่
ทัง้ สองฝายไดรับผลประโยชนตางตอบแทน และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลฝรั่งเศสพยายาม
ประคับประคองใหการเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงเปนไปอยางราบรื่น
ขบวนการสิทธิมนุษยชนกวา 30 กลุมเตรียมการประทวงนายหลี่เผิงในฝรั่งเศส
โดยมี Amnesty International เปนหัวหอก ผูประทวงมีแผนที่จะเดินขบวนผานหนาสถานเอกอัคร
ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรุงปารีส แตทางการฝรั่งเศสระดมหนวยปราบปรามจลาจล
พรอมแกสนํ้าตาสกัดการเดินขบวน กระนั้นก็ตาม นายหลีเ่ ผิงตองลดกําหนดการออกนอกสถานที่
พัก เพราะไมตองการเผชิญหนากับกลุมประทวง
ทายที่สุด รัฐบาลฝรั่งเศสมีกําหนดการเลี้ยงตอนรับนายหลี่เผิงกอนเดินทางกลับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แตดวยเหตุที่รางสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรีอเลง จุปเป (Alain Juppe)
เอยถึงปญหาสิทธิมนุษยชน นายหลีเ่ ผิงจึงบอกเลิกงานเลี้ยง ทายที่สุด งานเลี้ยงดําเนินไปโดยไมมี
การดืม่ อวยพรและไมมีการกลาวสุนทรพจน
นายหลีเ่ ผิงปราศรัยตอหอการคาฝรั่งเศส (Chamber of Commerce) เรียกรองให
ประเทศทั้งสอง `แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง' อีกทัง้ ชีใ้ หเห็นวา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
สําคัญตอเศรษฐกิจฝรั่งเศสเพียงใด นายหลีเ่ ผิงกลาววา ในป 2538 สาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ตลาดรองรับสินคาเขามูลคา 280,000 ลานดอลลารอเมริกัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 400,000 ลาน
ดอลลารอเมริกันในป 2543 โดยที่ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังดําเนินการลด
อากรขาเขาจากอัตราถัวเฉลี่ย 23% ในปจจุบัน เหลือเพียง 15%
การเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงจบลงดวยขอตกลงซื้อสินคาฝรั่งเศส 6 ฉบับ
รายการทีส่ าคั
ํ ญที่สุดไดแก การซื้อเครื่องบิน Airbus จํานวน 33 เครื่อง มูลคา 1,900 ลานดอลลาร
อเมริกนั รองลงมาไดแก การสรางโรงงานแกสธรรมชาติ การซื้อนํ้ามันจากบริษัท Elf Acquitaine
การซื้อเครื่องเจาะอุโมงคสําหรับการสรางรถไฟใตดินในนครเซี่ยงไฮ การซื้อเคเบิลสําหรับสถานี
ไฟฟาพลังงานนํ้า และการซื้อเครื่องมือการแพทยสําหรับโรงพยาบาล
ขบวนการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนพยายามเตื อ นผู  นํ าฝรั่ งเศส ใหรํ าลึกถึงเหตุการณ
ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 พรอมทั้งเรียกรองมิใหเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาก
จนถึง กั บละเลยปญ หาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตเสียงเรียกรองดังกลาวนี้มิอาจสั่งคลอน
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มโนธรรมสํานึกของผูนําฝรั่งเศสแมแตนอย ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนใหญเกินกวาที่จะละวาง
ได สัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความหมายเพียงการขายสินคาไดเทานั้น
หากยังมีความหมายครอบคลุมถึงการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปญหาการวางงาน
อีกดวย
ผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสําเร็จครั้งแลวครั้งเลาในการสยบผูนํา
ชาติมหาอํ านาจดวยการนําผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาหลอกลอ ประธานาธิบดีคลินตันแหง
สหรัฐอเมริกา เคยแสดงความขึงขังที่จะไมตออายุความสัมพันธบนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
อนุเคราะหยงิ่ (MFN) แตแลวก็มิอาจทนความยั่วยวนของผลประโยชนทางเศรษฐกิจและมิอาจทน
แรงกดดันจากชุมชนนักธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในป 2537 นั้นเอง ประธานาธิบดี
คลิ น ตั น จึ ง ประกาศเป น หลั ก การวา จะไมนํ าประเด็น เรื่อ งการลิดรอนสิ ท ธิม นุษ ยชนมาเปน
ขอพิจารณาในการตออายุ MFN เมื่อสหรัฐอเมริกาเปนผูบุกเบิกในการสลายประเด็นสิทธิมนุษยชน
ออกจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเทศอื่นๆก็เจริญรอยตาม เพราะ
ทุกประเทศลวนตองการผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยกันทั้งสิ้น
สิทธิมนุษยชนเคยเปนปจจัยสําคัญในการจัดระเบียบระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตยุครัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอร บัดนี้กําลังสิ้นมนตขลัง การเห็นแกผลประโยชน
ทางการคา (commercialism) กําลังเขามามีความสําคัญแทนที่ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
กลายเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ การรวมกลุมเพื่อจัดตั้งเขตการคา
เสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีก็เปนผลจากการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันเฉกเชนเดียวกัน
โลกกําลังพัฒนาไปโดยมิไดคํานึงถึงความเปนมนุษย หรือที่สํานักเศรษฐศาสตร
ซัสเซ็กซ (Institute of Development Studies, University of Sussex) เรียกวา Development
Without Human Face แรงกดดันและผลประโยชนของบรรษัทระหวางประเทศเปนจักรกลสําคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบทุนนิยมโลก ลัทธิพาณิชยประโยชนจึงทรงอิทธิพลยิ่งกวาประเด็นเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ ทิศทางของเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ทําใหการทํางานของขบวนการสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้น
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สิทธิมนุษยชนกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ11
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกําลังเปนปจจัยที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นในการกําหนด
ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกยุคหลังสงครามเย็น ในยุคสงครามเย็น อุดมการณทางการ
เมืองเปนปจจัยสําคัญที่แบงคายแบงฝกฝาย แตละคายเกาะเกี่ยวกันดวยปจจัยดังกลาวนี้ ทุกวันนี้
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่ดึงดูดใหประเทศตางๆหันหนาเขาหากัน พลังของบรรษัท
ระหวางประเทศและกลุมทุนในประเทศตางๆ ยังผลใหนโยบายตางประเทศถูกกําหนดบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
ท า มกลางการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วนี้ การลิ ด รอนสิท ธิม นุษ ยชนกลายเป น
ปรากฏการณที่ผูนํ าประเทศตางๆมองขามไป และมิใหความสํ าคัญ รัฐบาลอเมริกันในอดีต
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตรัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอรเปนตนมา เคยใชบรรทัดฐานทางดานสิทธิ
มนุษยชนในการกําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐสภาอเมริกันถึงกับตรากฎหมายความ
ชวยเหลือตางประเทศ โดยมีบทบัญญัติวา รัฐบาลอเมริกันจะใหความชวยเหลือแกประเทศ
ที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงมิไดดวยมโนธรรมสํานึกดานสิทธิมนุษยชน ผูนําอเมริกัน
ไดประณามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเกิดกรณีการเขนฆาประชาชนและนักศึกษาที่
เรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 นับตั้งแตนั้นมา สิทธิมนุษยชนกลายเปน
ปจจัยสํ าคัญในการพิจารณาตออายุหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The
Most-favoured Nation Principle = MFN) แกสาธารณรัฐประชาชนจีน กระนั้นก็ตาม รัฐบาลจีน
ยังคงลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบตอมา แตก็ไดรับตออายุ MFN จากรัฐบาลอเมริกัน
ทุ ก ป บริ ษั ท ยั ก ษ ใ หญและกลุ ม ทุน อเมริกันกดดัน ใหรัฐ บาลของตนผ อ นปรนต อสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพราะเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ในป 2537 ประธานาธิบดี
คลินตันประกาศเปนหลักการวา จะไมนําประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนปจจัยในการพิจารณา
ตออายุ MFN อีกตอไป
11

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม
2539
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แมวาการลิดรอนสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดบรรเทาเบาบางลง
แตมหาอํานาจประเทศแลวประเทศเลาตางกรูเขาหาผลประโยชนในประเทศนั้น มิจํากัดเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา หากรวมยุโรปตะวันตกและญี่ปุนดวย ไมมีประเทศใดที่กลาละทิ้งตลาดขนาดมหึมา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได อยางนอยที่สุดกลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศไมยินยอม
ใหทําเชนนั้น
เมือ่ กลุม ทุนหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ตั้ง ขบวนการสิทธิมนุษยชนเมื่อ
ไมประสบความสําเร็จในการกดดันรัฐบาล ก็หันมาเลนงานบรรษัทระหวางประเทศแทน กระแส
การ ‘ลงโทษ’ บริษทั ที่คบคาและลงทุนในประเทศที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงกําลังขยายตัว
ในมหาวิทยาลัยตางๆในสหรัฐอเมริกา การรณรงคพุงเปาสูพมา เพราะนับตั้งแตคณะเผด็จการ
SLORC (= State Law and Order Restoration Council) ปกครองพมาในป 2531 เปนตนมา
ไดมีการเขนฆาและปราบปรามประชาชนจํานวนมาก รวมทั้งการไมยอมรับผลการเลือกตั้งของ
ประชาชน แมส หประชาชาติ จ ะมี ม ติ ป ระณามการลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
ในประเทศนัน้ แตประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ยังคงคบคากับพมา เพราะหวังผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้ ขบวนการสิทธิมนุษยชนจึงรณรงคตอตานบริษัทที่หากินกับพมา และ
กดดันใหถอนการลงทุนออกจากพมา การรณรงคดังกลาวนี้สงผลในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆ และกําลังขยายผลเปนประเด็นการเมืองทองถิ่นและประเด็นการเมืองระดับชาติในเวลา
ไมชา ไมนานนัก ขบวนการรณรงคไดจัดตั้งองคกรดังเชน Burma Action Group และ Free Burma
Campaign
การรณรงค ต  อ ต า นพม า ในปลายทศวรรษ 2530 มี รู ป แบบคล า ยคลึ ง กั บ
การรณรงคตอตานสหภาพอัฟริกาใตในทศวรรษ 2510 เนื่องเพราะรัฐบาลอัฟริกาใตไมยอมเลิก
นโยบายเหยียดผิว ขบวนการตอตานการเหยียดผิวหรือที่เรียกวา Anti-Apartheid Campaign
จึงกอเกิดและขยายตัวในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ยุทธวิธีสํ าคัญประการหนึ่งในการ
ตอตานสหภาพอัฟริกาใตครั้งนั้น ก็คือ ยุทธวิธกี ารเลือกซื้อสินคา (Selective Purchasing) ดวย
การไมซื้อสินคาจากอัฟริกาใต และไมซื้อสินคาของบริษัทที่คบคากับอัฟริกาใต ยุทธวิธีดังกลาวนี้
นํามาใชตอตานพมาครั้งนี้ดวย
Pepsi Cola เปนเปาหมายใหญของการรณรงคตอตานพมา Pepsi Cola
นอกจากจะประกอบธุรกิจนํ้าอัดลมแลว ยังมีธุรกิจประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ดังเชน
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Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut และ Taco Bell อีกทั้งยังผลิตอาหารขบเคี้ยว ดังเชน
Doritos และ Lays อีกดวย Pepsi Cola เขาไปประกอบธุรกิจรวมทุนกับ Myanmar Golden Star
Co. ดวยการจัดตั้งบริษัท Pepsi Cola Products Myanmar ซึง่ มีโรงงานนํ้าอัดลมในนครยางกุง
โดยที่มีแผนการจัดตั้งโรงงานในนครมัณฑเลยในอนาคต ผลผลิตของธุรกิจรวมทุนนี้ประกอบดวย
Pepsi Cola, Seven-Up และ Mirinda มียอดขายประมาณ 1 ลานขวดตอป และมีสวนแบงตลาด
ประมาณ 85% ของธุรกิจนํ้าอัดลมในพมา
ดวยเหตุที่ Pepsi Cola คบคากับพมานี้เอง นักศึกษาอเมริกันจึงพุงเปาการ
ตอตานไปยังบริษัทนี้ โดยที่การรณรงคตอตานขยายตัวอยางรวดเร็ว
* มหาวิทยาลัยฮารวารดใหสัมปทานการจําหนายนํ้าอัดลมภายในวิทยาเขตแก
Pepsi Cola แทน Coca Cola สัญญาสัมปทานกําหนดระยะเวลา 5 ป โดยมหาวิทยาลัยฮารวารด
ไดรบั ผลตอบแทนปละ 200,000 ดอลลาร แตนักศึกษาพากันรณรงคตอตาน จนมหาวิทยาลัย
ฮารวารดตองบอกเลิกสัมปทานที่ใหแก Pepsi Cola โดยให Coca Cola กลับมาขายตามเดิม
* Pepsi Cola ลงรากปกหลักในวิทยาเขตของ Penn State University ทั้งใน
โรงอาหาร หอพัก และตูขายเครื่องดื่มชนิดหยอดเหรียญ ผูกขาดโดยผลผลิตของ Pepsi Cola
ซึ่งจายผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัยถึง 14 ลานดอลลาร กระนั้นก็ตาม นักศึกษาก็ยังขึ้นปาย
Pepsi - The Choice of a New Genocide
* ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นักศึกษากดดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยยกเลิก
สัมปทานการขายอาหารที่ใหแก Taco Bell ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Pepsi Cola
แรงกดดันดังกลาวนี้ทําให Pepsi Cola ตัดสินใจขายหุน 40% ที่ถืออยูใน Pepsi
Cola Products Myanmar เหตุทกี่ ารตัดสินใจเปนไปอยางฉับไว ก็เพราะผลประโยชนของ Pepsi
Cola ในพมายังมีไมมาก ในป 2538 Pepsi Cola มีกําไรจากการประกอบการในพมาเพียง 8 ลาน
ดอลลาร เทียบกับผลกําไรทั่วโลก 30,400 ลานดอลลาร นับวานอยนัก บัดนี้ Pepsi Cola ไมมีธุรกิจ
รวมทุนในพมา แต Pepsi Cola Products Myanmar ยังคงอยู โดยที่บริษัทหลังนี้ตองจายคา
เครื่องหมายการคาและคาสิทธิบัตรแกบริษัทแรก เพราะรูปแบบการประกอบธุรกรรมแปรเปลี่ยน
จากธุรกิจรวมทุน (joint venture) ไปเปนการทําขอตกลง Licensing Agreement และ Franchise
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Agreement ดวยเหตุดงั นี้ ขบวนการนักศึกษาพมาที่ชื่อวา All Burma Students Democratic
Front จึงยังชูธงตอตาน Pepsi ตอไป
ขบวนการตอตานบริษัทที่คบคากับพมาไดขยายไปสูวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆไมนอ ยกวา 75 แหง การรณรงคดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง เพราะปรากฏวา บริษัท
อเมริกันจํานวนไมนอยพากันถอนธุรกิจออกจากพมา อาทิเชน Amoco, Levi Strauss, Lizz
Claiborne, Eddie Bauer, Reebok International และ Federated Department Stores เปนตน
การตอตานบริษัทที่คบคากับพมากํ าลังระบาดจากมหาวิทยาลัยไปสูการเมือง
ทองถิ่น องคกรบริหารสวนทองถิ่นหลายตอหลายเมืองตรากฎขอบังคับจํากัดการจัดซื้อจัดจาง
กับบริษทั ทีค่ บคากับพมา บางเมืองมีกฎขอบังคับหามนําเงินทุนขององคกรบริหารสวนทองถิ่นฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คบคากับพมา เมืองที่เคลื่อนตัวสูกระแสการตอตานพมาสวนใหญ
ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดแก San Francisco, Oakland, Santa Monica และ Berkeley นอกจากนี้
ก็มเี มือง Madison (มลรัฐวิสคอนซิน) โดยที่มหานครนิวยอรคกําลังเคลื่อนเขาสูกระแสเดียวกัน
การตอตานบริษัทที่คบคากับพมากําลังแปรผันเปนประเด็นทางการเมืองระดับ
ชาติในสหรัฐอเมริกา โดยที่วุฒิสภากําลังไตสวนเรื่องนี้ และอาจมีการผลักดันใหตรากฎหมาย
จํากัดรัฐบาลสวนกลางมิใหจัดจางจัดซื้อจากบริษัทที่คบคากับพมา
พัฒนาการดังที่ลําดับมาขางตนนี้ ไมเพียงแตแสดงวา ขบวนการตอตานพมา
กําลังยํ่าอยูในแนวทางเดียวกับขบวนการตอตานการเหยียดผิวในอัฟริกาใตเมื่อกวาสองทศวรรษ
ที่แลวเทานั้น หากยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ขบวนการประชาชนหากรวมพลังไดมีทางเลือก
ที่ จ ะเชื่อ มโยงประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิม นุษ ยชนเข า กับ ความสัม พัน ธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ไมเฉพาะแตบรรษัทระหวางประเทศเทานั้นที่สามารถกําหนดนโยบายตางประเทศได ขบวนการ
ประชาชนก็สามารถมีบทบาทและอิทธิพลไดเชนกัน ขอเพียงแตมีการผนึกพลังเทานั้น

ภาคที่สาม
เอกภาคีนิยม
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ระเบียบการคาระหวางประเทศ
วาดวยประเทศแหลงผลิตสิ่งทอและเสื้อผา1
ในสมัยกอน สินคาที่สงไปขายยังประเทศตางๆ ไมสูมีปญหาในการระบุวา สินคา
เหลานั้นมีตนกําเนิดการผลิตในประเทศใด ถึงจะมีการสงผานประเทศที่สามกอนที่จะถึงประเทศ
ปลายทาง (Country of Destination) ก็สามารถติดตามหาขอมูลไดโดยงาย เพราะการผลิตและ
การคามิไดมีกระบวนการที่ซับซอน แตในปจจุบันหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะกระบวนการผลิต
ที่สามารถแยกชิ้นสวนในการผลิตได โดยที่ประเทศผูผลิตสินคาสําเร็จรูปขั้นสุดทาย เพียงแตนํา
ชิน้ สวนมาประกอบกันเทานั้น หาไดมีสวนสรางมูลคาเพิ่ม (value added) อื่นใดอีกไม
ขอมูลเกี่ยวกับ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกําเนิด’ (Country of Origin)
มีความสํ าคัญในการจัดทํ าสถิติการคาระหวางประเทศ และในการคํ านวณดุลการคาระหวาง
ประเทศตางๆ ความเที่ยงตรงของขอมูลมีผลอยางมากตอความนาเชื่อถือของสถิติ ดวยเหตุที่
กระบวนการผลิตมีความสลับซับซอนมากขึ้น อันเปนผลจากการแบงงานกันทําระหวางประเทศ
(International Division of Labour) การระบุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกําเนิด’ จึงมิใช
เรื่องงายและกลายมาเปนขอพิพาทการคาระหวางประเทศ จนถึงกับตองมีการกําหนดกฎเกณฑ
เกีย่ วกับเรื่องนี้ภายใต GATT และตอมาภายใต WTO
การออกเอกสาร ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกําเนิด’ มีความสําคัญยิ่ง
ในการดํ าเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ เอกสารเหลานี้เปนฐานขอมูลในการแกปญหา
การขาดดุลการคา ในกรณีที่มีการควบคุมปริมาณการนําเขา (import control) เอกสารเหลานี้
ชวยใหตรวจสอบไดวา มีการนําเขาจาก ‘ประเทศแหลงผลิต’ แตละประเทศเต็มตามโควตาแลว
หรือไม แตในโลกที่ระบบการคาระหวางประเทศทวีความสลับซับซอน ประเทศผูสงออกสามารถ
แปลง ‘ประเทศแหลงผลิต’ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทางนโยบายของ ‘ประเทศปลายทาง’ ได ดวย
การสงสินคาออกผานประเทศที่สามกอนที่จะเขาสู ‘ประเทศปลายทาง’ เพื่อมิใหปรากฏเปนโควตา
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 4 กันยายน 2539
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ของ ‘ประเทศแหลงผลิต’ การสงออกผานประเทศที่สามมักจะปรากฏในกรณีที่ ‘ประเทศแหลงผลิต’
ใชมาตรการลงโทษทางการคา (trade sanction) ‘ประเทศปลายทาง’ ดวย ยิ่งในกรณีที่มีการให
สิทธิพเิ ศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP) ดวยแลว ประเทศที่ตองการสิทธิประโยชนทางดานนี้มักจะ
หาทางสงสินคาผานประเทศที่ยังคงไดรับ GSP แตการใชกลเม็ดเด็ดพรายเพื่อใหไดประโยชนหรือ
หลีกเลี่ยงการเสียประโยชนจากมาตรการทางนโยบายของประเทศคูคาเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป
พิธีการทางศุลกากรและการออกเอกสาร ‘ประเทศแหลงผลิต’ จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปองกัน
กลเม็ดเด็ดพรายเหลานี้
สิ่งทอและเสื้อผาเปนสินคาที่มีปญหาในการกําหนด ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ
‘ประเทศตนกําเนิด’ อยางมาก เพราะวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง (intermediate goods) และสินคา
สําเร็จรูปผลิตในประเทศตางๆ กัน ใยสังเคราะหและเสนดายอาจผลิตในประเทศหนึ่ง ประเทศ
ที่ทอผาอาจไมสามารถผลิตใยสังเคราะหและเสนดายเองและตองนําเขาจากประเทศอื่น แมแต
เสื้อผาที่เปน สินคาออกสําคัญของโลกที่สาม ก็ยังมีการแยกสวนในการผลิต โดยที่มีการตัดผา
ตามแบบกระสวนในประเทศหนึ่ง แลวสงไปเย็บยังอีกประเทศหนึ่งที่มีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก
การระบุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกําเนิด’ จึงมิใชเรื่องงาย และกลายมาเปนขอพิพาท
การคาระหวางประเทศ
รัฐบาลอเมริกันไมพอใจระเบียบวิธีการระบุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศ
ตนกําเนิด’ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาดังที่เปนอยูในปจจุบัน จึงทําตัวเปนนัก
เลงโตจัดระเบียบเสียเอง ทั้งนี้ดวยการตรา Textile and Apparel Global Competitiveness Act
of 1996
กฎหมายฉบับนี้นําเสนอโดยนายจอหน บี. โบรส (John B. Breaux) วุฒิสมาชิก
และนายเบนจามิน แอล. คารเดน (Benjamin L. Carden) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสังกัด
พรรคเดโมแครตทั้งคู Breaux-Carden Act นําเสนอตอรัฐสภาในเดือนมิถุนายน 2537 ในขณะที่
มีการพิจารณาใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก (WTO) โดยที่รัฐบาลคลินตันมีสวนรวม
ในการรางกฎหมายฉบับนี้ ดุก ซูรโู อกะ (Doug Tsuruoka) แหงหนังสือพิมพ Asia Times (July
10, 1996) รายงานวา นางริตา เฮยส (Rita Hayes) ผูมีสวนสําคัญในการรางกฎหมายฉบับนี้
เดิมเปนประธานคณะกรรมการประสานงานนโยบายสิ่งทอของรัฐบาลคลินตัน ปจจุบันเปนหัวหนา
คณะผูเจรจานโยบายสิ่งทอของสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) คนสําคัญอีก
คนหนึง่ ก็คือนายเจนนิเฟอร ฮิลลแมน (Jennifer Hillman) ปจจุบันเปนที่ปรึกษาทั่วไปของ USTR
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ดวยการผลักดันของรัฐบาลคลินตัน รางกฎหมาย Textile and Apparel Global
Competitiveness Act ผาน Ways and Means Committee ของสภาผูแทนราษฎรโดยไมยาก
ลําบาก แตตองเผชิญอุปสรรคสําคัญในคณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วุฒิสมาชิกบอบ แพ็กวูด (Bob Packwood) แหงพรรครีปบลิกัน ซึ่งตองการเลื่อนการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ออกไปอีก 5 ป ในขณะที่รัฐบาลคลินตันตองการบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2538
ประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตันตองการคะแนนนิยมทางการเมืองในปที่มีการ
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีใหมนี้ จึงพยายามผลักดัน Textile and Apparel Global Competitiveness
Act อยางเต็มที่ กฎหมายฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังเชน
American Textile Manufactureres Institute และจากสหภาพแรงงาน เพราะการนําเขาสิ่งทอ
และเสื้ อ ผา ขั ดตอผลประโยชน ของอุตสาหกรรมนี้ และทํ าใหการจางงานมีไมมากเทาที่ควร
ในขณะทีว่ ฒ
ุ สิ มาชิกแพกวูดเปนตัวแทนของกลุมผูนําเขาสิ่งทอและเสื้อผาจากตางประเทศ
เมื่อเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางวุฒิสภากับสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับกํ าหนด
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาไดถามความเห็นฝายบริหาร รัฐบาลคลินตันเสนอใหเลื่อน
การบังคับใชกฎหมายนี้ออกไป 18 เดือน โดยเพิ่งสั่งใหรัฐสภาลงมติในเดือนมิถุนายน 2539
ในลักษณะ ‘วิถดี วน’ ในการพิจารณา (fast-track option) กลาวคือ ใหลงมติรับหรือไมรับกฎหมาย
โดยหามแกไขบทบัญญัติใดๆในกฎหมายนี้ เพราะตองการบังคับใชกฎหมายนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2539 เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบ การบังคับใชกฎหมายจึงเกิดขึ้น
ตามกฎหมายใหมนี้ สิ่งทอถือเอาประเทศที่ทอผาเปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ มิใช
ประเทศที่ยอมหรือพิมพผา สิ่งทอดิบที่สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยอมและพิมพลาย
ในอิตาลี เมื่อสงออกจากอิตาลี เดิมถือวาอิตาลีเปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ แตตามกฎหมายใหมนี้ถือ
วาเปนการสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับเครื่องแตงกายถือเอาประเทศที่เย็บผาเปน
เสือ้ ผาสําเร็จรูปเปน ‘ประเทศตนกําเนิด’ มิใชประเทศที่ตัดผาตามแบบกระสวน ในปจจุบัน ฮองกง
ตั ด ผ า แล ว ส ง ไปเย็ บ ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เนื่ อ งจากมี แ รงงานราคาถู ก จํ านวนมาก
ตามกฎหมายใหม เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ตัดเย็บและสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอง
ถือวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ ทั้งๆ ที่ผาและวัตถุดิบสวนใหญมาจาก
ฮองกงก็ตาม หากการตัดเย็บกระทําในประเทศตางๆมากกวาหนึ่งประเทศ ใหถือเอาประเทศที่มี
สวนตัดเย็บมากที่สุดเปน ‘ประเทศตนกําเนิด’
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Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 มีผลกระทบตอ
บรรดาประเทศผูสงออกสิ่งทอและเครื่องแตงกายอยางถวนหนา แตผลกระทบตกหนักแกฮองกง
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะสหรัฐอเมริการะแวงวา สาธารณรัฐประชาชนจีนลอบสงสิ่งทอ
และเสื้อผาผานฮองกงไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อมิใหปรากฏอยูในโควตาของสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยที่การคาสิ่งทอและเสื้อผามีการจํากัดโควตาตาม Multi-Fibre Arrangement (MFA)
ก อ นที่ก ฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช การศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.
Customs Service) ประกาศใชระเบียบการศุลกากรเกี่ยวกับการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
อยางเขมงวด เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2539 เอกสารการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายตองมีขอมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบชนิดที่ไมเคยบังคับใชมากอน การศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกา
ถึงกับจะสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบโรงงานและบริษัทผูสงออกในฮองกง แตฮองกงไมยินยอม
เพราะถือเป น การแทรกแซงกิจ การภายใน และสหรัฐอเมริกาไมมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ในฮองกง
รั ฐ บาลอเมริ กั น เลื อ กเล น งานสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพราะสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนยังมิไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงไมสามารถรองเรียนตอ WTO ได แตประเทศ
ผูส ง ออกอืน่ ๆ ซึ่งเดือดรอนจากกฎหมายฉบับใหมของสหรัฐอเมริกา เริ่มรองเรียนตอ WTO เพื่อให
ไตสวนวา Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 ขัดตอกฎขอบังคับของ
WTO หรือไม
Multi-Fibre Arrangement เปนระเบียบการคาสิ่งทอระหวางประเทศในปจจุบัน
แยกตางหากจาก GATT ผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) มีขอยุติวา
MFA จะคอยๆ ผนวกเขาเปนระเบียบการคาเดียวกับ WTO ภายในป 2548 โดยตองเลิก
การกําหนดโควตาการนําเขา และหันมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน นอกจากนี้ ยังมีขอตกลง
อีกดวยวา จะมีการปรับกฎวาดวยประเทศแหลงผลิตสิ่งทอและเสื้อผา (Country-of-Origin Rule)
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในป 2541
สหรัฐอเมริกาอางความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงกฎนี้วา ในเมื่อบรรดา
ประเทศผูสงออกสิ่งทอและเสื้อผาหาประโยชนจากการเลี่ยงกฎ สหรัฐฯ ยอมมีความชอบธรรม
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงกฎเพื่ออุดชองโหวดังกลาวนี้ (loophole-closing device) แตกฎใหมที่กําหนดขึ้น
หามีความคงเสนคงวาไม ในขณะที่เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเอาประเทศที่ทําการผลิตในขั้นตอน
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สุดทาย (เย็บ) เปนประเทศแหลงผลิต ทั้งๆ ที่มูลคาเพิ่มที่เกิดจากการเย็บอาจนอยกวามูลคาเพิ่ม
ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตกอนหนานี้ สวนผาทอกลับมิไดถือเอาประเทศที่ทําการผลิตในขั้นตอน
สุดทาย (ดังเชนยอมสี และพิมพลาย) เปนประเทศแหลงผลิต
นอกจากนี้ การกําหนดใหผูสงออกตองมีเอกสารรับรองจากผูผลิต โดยผูผลิต
ตองลงนามรับรองในเอกสารศุลกากรดวยนั้น นอกจากจะเปนการสรางอุปสรรคการคาที่มิใชภาษี
ศุลกากร (non-tariff barrier) แลว ยังขัดตอระเบียบศุลกากรทั่วไป (General Customs Rule) ของ
สหรัฐอเมริกาเอง เพราะการนําเขาสินคาอื่นๆ ไมมีขอกําหนดเชนนี้ ซึ่งเทากับเปนการปฏิบัติ
อยางลําเอียง
Textile and Apparel Global Competitveness Act of 1996 กําลังกอใหเกิด
ความโกลาหลในการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายระหวางประเทศอยางมาก เพราะประเทศ
ผูส ง ออกไมมขี อมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มากอน จึงตั้งรับไมทัน ประเทศเหลานี้กําลัง
เจรจากับสํานักผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้ ตามขอ
ตกลง WTO วาดวยสิ่งทอและเครื่องแตงกาย หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ จะตองมีการปรับ
โควตาเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดแกประเทศคูคาดวย
ดวยเหตุที่การคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายมีการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีการกําหนดโควตาตามขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (MFA) ในขณะที่
MFA เปนขอตกลงพหุภาคี การกําหนดโควตาเปนขอตกลงทวิภาคี การเปลี่ยนแปลง Country-ofOrigin Rule อันเปนผลจากการบังคับใช Textile and Apparel Global Competitiveness Act of
1996 จึงทําใหการสงออกสิ่งทอและเครื่องแตงกายของผูสงออกบางประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา
เต็มโควตาหรือเกินเลยกวาโควตาที่ตกลงกันไว นั่นหมายความวา ประเทศเหลานี้ไมสามารถขยาย
การสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาอีกได ซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตและการจางงานในอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครื่องแตงกายภายในประเทศ
แม ว  าอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งแต ง กายในสหรั ฐ อเมริ ก าได ป ระโยชน
จากกฎหมายฉบับนี้ แตประชาชนผูบริโภคเปนฝายเสียประโยชน เพราะตองซื้อสิ่งทอและ
เครื่องแตงกายในราคาแพงขึ้น
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สหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขาสิ่งทอและเครื่องแตงกายรายสําคัญของโลก การบังคับ
ใช Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 จึงมีผลกระทบตอระเบียบ
การคาสิง่ ทอและเครื่องแตงกายระหวางประเทศอยางสําคัญ
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คิวบากับ Helms-Burton Act2
ในขณะที่ ชุ ม ชนระหว า งประเทศพากั น วิพ ากษวิ จารณ โดยที่ บ างรายถึ ง กับ
ประณามรัฐบาลอเมริกันที่ปลอยให Helms-Burton Act มีผลบังคับใช รัฐบาลคิวบาพยายาม
ดิน้ รนเพือ่ ลดทอนผลกระทบอันเกิดจากกฎหมายฉบับนี้
Helms-Burton Act มีผลบังคับใชเมื่อนายวิลเลียม คลินตัน ลงนามเมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2539 กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะเลนงานบริษัทที่เขาไปลงทุนในประเทศคิวบา
ทั้งบริษัท อเมริกันและบริษัทที่มิใชอเมริกัน มาตรการที่ใชลงโทษบริษัทเหลานี้มีลักษณะเปน
secondary boycott เพราะมิไดมงุ เลนงานคิวบาโดยตรง หากแตเปนการเลนงานโดยออม เพื่อให
บริษัทธุรกิจ และบรรษัทระหวางประเทศเลิกคบกับคิวบา โดยหวังวา หากบริษัทตางชาติพากัน
ถอนการลงทุ น ออกจากคิว บา คิ ว บาอาจตอ งเผชิญกั บปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมือง
ตาม Helms-Burton Act ประชาชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีเชื้อสาย
คิวบา สามารถยื่นฟองบริษัทที่เขาไปลงทุนในประเทศคิวบาได หากปรากฏวาบริษัทดังกลาวใช
ทรัพยสนิ (ดังเชนที่ดิน) ของตนที่ถูกรัฐบาลคิวบายึดไปนับตั้งแตป 2505 นอกจากนี้ กฎหมาย
ฉบับนี้ยังใหอํานาจรัฐบาลอเมริกันในการสั่งหามผูบริหารบริษัทที่คบคากับคิวบาเขาสหรัฐอเมริกา
อีกทัง้ หามขายสินคาที่มีชิ้นสวน องคประกอบ หรือวัตถุดิบจากคิวบา (Cuba content)
Helms-Burton Act ถือกําเนิดภายหลังจากที่คิวบายิงเครื่องบินเอกชน 2 ลําตก
ในเดือนกุมภาพันธ 2539 ผูนอเมริกันไมลังเลที่จะทําใหภาพลักษณของคิวบาในสายตาของ
ประชาชนชาวอเมริกันเสื่อมทรามลง นับตั้งแตฟเดล คาสโตร (Fidel Castro) ยึดแผนดินคิวบาได
นั บตั้ ง แต ป 2502 เปน ตน มา คิ ว บากับ สหรัฐอเมริ ก าก็เ ปน ไมเ บื่อไม เ มากั นมาโดยตลอด
ผูนําอเมริกันบางคนดังเชนประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดีถงึ กับวางแผนลอบสังหารนายพล
คาสโตร ยิ่งคิวบายินยอมใหสหภาพโซเวียตติดตั้งอาวุธนิวเคลียร จนเกิดวิกฤติการณครั้งใหญในป
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2539
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2505 ดวยแลว สัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสองเสื่อมทรามถึงขั้นไมเผาผีกัน โดยที่กาลเวลา
มิอาจชวยเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นได ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศคืนดีกับเวียดนาม ทั้งๆที่
ทําสงครามหํ้าหั่นกันมากวาสองทศวรรษ แตสัมพันธภาพระหวางคิวบากับสหรัฐอเมริกาไมมีทีทา
วาจะคืนสูสภาวะปกติ สวนหนึ่งเปนเพราะชาวคิวบาอพยพซึ่งตอตานนายพลคาสโตรกลายเปน
กลุม ชนทีม่ อี ทิ ธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การทีค่ วิ บายิงเครื่องบินอเมริกันตก 2 ลํา กลายเปนเครื่องมือที่ผูนําอเมริกันใชใน
การปลุกระดมความเกลียดชังคิวบาในสังคมอเมริกัน มิไยวาคิวบาจะแกตัวอยางไร ก็ไมมีใครรับฟง
ในทัศนะของคิวบา เครื่องบินทั้งสองลํานั้นเปนของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบา ซึ่งถูกสงขึ้นไปเพื่อ
สอดแนมคิวบา โดยที่อาจทํางานใหหนวยสืบราชการลับอเมริกันดวยก็ได ทางการสหรัฐอเมริกา
พยายามกลบประเด็นการสืบราชการลับ ดวยการชูประเด็นมนุษยธรรม โดยยํ้าวา การยิงเครื่องบิน
เอกชนเปนเรื่องไรมนุษยธรรม
บรรยากาศความเกลียดชังคิวบา ซึ่งปลุกระดมจนไดที่นี้เองชวยเกื้อกูลการตรา
Helms-Burton Act กฎหมายฉบับนี้มีชื่อเปนทางการวา Cuban Liberty and Democratic
Solidarity Act โดยทีช่ อื่ Helms-Burton Act มาจากชื่อผูเสนอกฎหมายฉบับนี้ อันไดแก นาย
ริชารด เฮลมส (Richard Helms) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลิกันจากมลรัฐนอรธคาโรไลนา และ
นายแดน เบอรตัน (Dan Burton) สมาชิสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกัน
การผลักดัน Helms-Burton Act เปนฝมือของนายเฮลมสมากกวานายเบอรตัน
เพราะเหตุ ที่ น ายเฮล ม ส ดํ ารงตํ าแหน ง ประธานคณะกรรมาธิ ก ารต า งประเทศแห ง วุ ฒิ ส ภา
จึงมีอํานาจและอิทธิพลในวงการการเมืองอเมริกัน นายเฮลมสมีจุดยืนขวาจัดมาเปนเวลาชานาน
จนดูเปนคนขวางโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําตัวกีดขวางขบวนการสิทธิและเสรีภาพ อาทิเชน
นายเฮลมสสนับสนุนการตรากฎหมายหามทําแทง สนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต สนับสนุน
บริษัทบุหรี่และตอตานขบวนการตอตานการสูบบุหรี่ ตอตานการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัย
โรคเอดส ตอตานการใหสิทธิเสมอภาคแกชนกลุมนอย ตอตานการสงทหารอเมริกันเขาไปรักษา
ความสงบในไฮติและบอสเนีย ตอตานการจัดสรรเงินชวยเหลือแกรัสเซีย รวมตลอดจนขัดขวาง
การใหสตั ยาบันสนธิสัญญาฉบับตางๆ และการใหฉันทานุมัติแตงตั้งเอกอัครราชทูตและขาราชการ
ระดับสูงในกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อกดดันใหกระทรวงดังกลาวปรับโครงสราง
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ไมนาประหลาดใจที่ Helms-Burton Act ตองการเขนฆาคิวบา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งฟเดล คาสโตรใหอาสัญ ในเมื่อนายริชารด เฮลมสวิศวกรผูสรางกฎหมายฉบับนี้เปนผูนํา
ฝายขวาในสังคมการเมืองอเมริกัน แตขอที่ผูคนจํ านวนไมนอยอดรูสึกกังขามิไดก็คือ เหตุใด
ประธานาธิบดีคลินตันจึงปลอยกฎหมายฉบับนี้ผานไป โดยมิไดแสดงการทัดทานแมแตนอย
นับตัง้ แตเมือ่ ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในป 2536 เปนตนมา นายวิลเลียม คลินตัน
แสดงความสามารถในการปรับตําแหนงแหงหนทางการเมืองของตนอยางดีเยี่ยม หากลมการเมือง
พั ด เพไปทางขวานายคลิ น ตั น ก็ ปรั บตํ าแหนง ของตนไปทางขวา หากกระแสเสรีนิย มมาแรง
นายคลินตันก็เคลื่อนตัวไปทางซาย จนยากที่จะระบุไดวา นายคลินตันยืนอยูแหงใดในสังคม
การเมืองอเมริกัน
ปญหาคิวบากลายเปนประเด็นสําคัญในปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน
นี้ สวนหนึง่ เปนเพราะวา ชุมชนชาวคิวบาในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ ชาวคิวบาอพยพ
ทั้งหมดก็วาไดมีความรูสึกตอตานฟเดล คาสโตร ชาวคิวบาที่อพยพออกนนอกประเทศรุนแรกๆ
เปนกลุมที่มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับกลุมเผด็จการดั้งเดิม หรือมิฉะนั้นก็ถูกฟเดล คาสโตร
ยึดทรัพยสินชาวคิวบารุนตอๆ มาเปนกลุมคนที่ไมเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของคาสโตร และทายที่สุดเปนกลุมคนที่มิอาจทนอยูอยางทุกขเข็ญในคิวบาอีกตอไป จึงตอง
อพยพออกนอกคิวบา โดยไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลคาสโตร นักการเมืองที่ตองการคะแนนนิยม
จากชุมชนชาวคิวบาในสหรัฐอเมริกาจักตองแสดงจุดยืนตอตานคาสโตร นายบอบ โดล (Bob
Dole) ผูไดรับเลือกจากพรรครีปบลิกันใหเปนตัวแทนชิงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันถึงกับ
ประกาศในปลายเดือนพฤษภาคม 2539 วา หากไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี จะโคนลมฟเดล
คาสโตรโดยทันที
Helms- Burton Act ถือกําเนิดในทามกลางบรรยากาศการตอตานฟเดล คาสโตร
แตทันทีที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช สหรัฐอเมริกาก็ตองเผชิญกับเสียงทักทวงจากประเทศ
มหาอํ านาจที่ อ ยู  ค  า ยเดี ย วกั น ทั้ ง อั ง กฤษและสหภาพยุ โ รปไม เ ห็ น ด ว ยกั บ กฎหมายฉบั บ นี้
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเด็นที่วา กฎหมายฉบับนี้ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกา
มีสิทธิที่จะตรากฎหมายหามบริษัทอเมริกันมิใหเขาไปลงทุนหรือคบคากับคิวบา แตสหรัฐฯไมมี
อํานาจทีจ่ ะสั่งการอยางเดียวกันกับบริษัทชาติอื่นๆ
นายมั ล คอลม ริฟกินด (Malcolm Rifkind) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอังกฤษโจมตี Helms-Burton Act ในการปราศรัยตอ National Press Club ในสหรัฐ
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อเมริกา เมือ่ ปลายเดือนพฤษภาคม 2539 โดยเตือนวา กฎหมายฉบับนี้จะสรางความแตกแยก
ในหมูป ระเทศตะวันตก เนื่องจากมีความเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรง นายริฟกินดกลาววา บริษัท
ยุ โรปที่ลงทุนหรือคาขายกับคิวบาจะถูกลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยที่คิวบามิไดถูกลงโทษ
โดยตรง และแสดงความไมเขาใจวา เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติลงโทษ
พันธมิตร แทนที่จะลงโทษปรปกษ
ท า ที อัน แข็ ง กร า วของสหภาพยุโรปยัง ความกัง วลใจอยางยิ่งแกผูนํ าอเมริกัน
เพียงชัว่ เวลาผานไปไมถึงหนึ่งขวบปภายหลังการลงนามใน Trans-Atlantic Agenda เพื่อจัดตั้ง
เขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก (TAFTA) สหภาพยุโรปกลับตองมาประชุมคนหามาตรการ
ตอบโต Helms-Burton Act เมื่อรัฐบาลอเมริกันเริ่มใช Sanction Measures สหภาพยุโรปก็ตองใช
Counteer-Sanction Measures มาตรการที่สหภาพยุโรปดําริที่จะนํามาใชมีแตั้งแตการยื่นฟองตอ
องคการการคาโลก (WTO) เพื่อใหพิจารณาวา บทบัญญัติแหง Helms-Burton Act ขัดตอกฎ
ขอบังคับของ WTO หรือไม นอกจากนี้ จะมีการจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทและประชาชนชาว
อเมริกันที่อาศัยบทบัญญัติแหง Helms-Burton Act ฟองบริษัทในสหภาพยุโรปในศาลอเมริกัน
ทั้งนี้เพื่อจะเลนงานตอบโตในภายหลัง โดยจะมีการตรากฎหมายในสหภาพยุโรปเพื่อใหสามารถ
ฟองกลับในสหภาพยุโรปได ทายที่สุด มาตรการที่จะเลือกใชก็คือ การเขมงวดในการออกวีซาแก
ชาวอเมริกัน
ไม เ พี ย งแตส หภาพยุ โ รปเท า นั้ น ที่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าอั น รุ น แรง บรรดาภาคี อ งคก าร
รัฐอเมริกนั (Organization of American States = OAS) ซึ่งเคยเปนบริวารที่ซื่อสัตยของสหรัฐ
อเมริกาก็แสดงทาทีคัดคาน Helms-Burton Act ดวย แตการคัดคานอันแข็งกราวมาจากพันธมิตร
ของสหรัฐอเมริกาภายในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) นั้นเอง ทั้งคานาดาและเม็กซิโก
ตางรวมกันโจมตีสหรัฐอเมริกา จนนาเกรงวาจะมีผลตอการสลลายตัวของ NAFTA ทั้งนี้เพราะเหตุ
วา บริษทั คานาดาและเม็กซิโกหลายตอหลายบริษัทเขาไปลงทุนในคิวบา
ทายทีส่ ดุ กลุมทุนอเมริกันกลับเปนฝายตอตาน Helms-Burton Act เสียเอง U.S.Cuba Trade and Economic Council ซึง่ ประกอบดวยสมาชิกจากธุรกิจ 138 ประเภท และมีฐาน
อยูในนิวยอรคเปนหัวหอกในการคัดคานกฎหมายฉบับนี้ ธุรกิจอเมริกันจํานวนไมนอยคาขายกับ
คิวบา สวนที่ตองการเขาไปลงทุนในกิจการเกษตรและเหมืองแรในคิวบาก็มีหานอยไม ในขณะที่
นักลงทุนชาติอื่นๆ ยังคงเขาไปลงทุนในคิวบาได แตเมื่อ Helms-Burton Act มีผลบังคับใช
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นักธุรกิจอเมริกันมิอาจเขาไปลงทุนในคิวบาตอไป มิหนํ าซํ้ ายังตองเผชิญกับการตอบโตจาก
สหภาพยุโรปและภาคี NAFTA อีกดวย
การยืน่ หนังสือคัดคานของ U.S. Chamber of Commerce และ National
Association of Manufcturers นับเปนการปูทางใหประธานาธิบดีคลินตันกลับลํา ในดานหนึ่ง
ประธานาธิบดีคลินตันตองการคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายคิวบา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในมลรัฐฟลอริดาและมลรัฐนิวเจอรซีย ในอีกดานหนึ่ง ก็ตองระมัดระวังมิใหสัมพันธภาพที่มีกับ
สหภาพยุโรปและภาคี NAFTA ตองเสื่อมทราม นอกจากนี้ การเดินหนาบังคับใช Helms-Burton
Act ยังทําใหสญ
ู เสียการสนับสนุนจากกลุมทุนอเมริกันที่มีผลประโยชนในคิวบาอีกดวย
Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2539 แตคลินตันอาศัยอํานาจประธานาธิบดีในการเลื่อนการบังคับใชบทบัญญัติใน
Title III บทบัญญัติในสวนนี้ใหสิทธิแกประชาชนหรือธุรกิจอเมริกันฟองรองบริษัทที่เขาไปลงทุน
ในคิวบา เมื่อพิสูจนไดวา บริษัทดังกลาวใชที่ดินหรือทรัพยสินของตนซึ่งถูกรัฐบาลคิวบายึดไป
ในการประกอบการ เดิมสิทธิการฟองรองจะเริ่มมีในเดือนพฤศจิกายน 2539 แตประธานาธิบดี
คลินตันเลื่อนการใหสิทธิดังกลาวนี้ไปเปนเดือนพฤษภาคม 2540 ถึงเวลานั้น การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีก็รูผลแพชนะกันแลว จะกลับลําอีกครั้งหนึ่งก็ยังทําได
กระนั้นก็ตาม พันธมิตรในสหภาพยุโรปและ NAFTA ก็ยังไมวางใจ และเตรียมตัว
ตอบโตสหรัฐอเมริกาตอไป ยิ่งคิวบาดวยแลว ก็ตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือผลกระทบของกฎหมาย
ฉบับนี้
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Iran and Libya Sanctions Act3
เมื่อประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act
of 1996 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 ไมเพียงแตอหิ รานและลิเบียเทานั้นที่ไดรับผลกระเทือน
จากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ บรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯ ก็ไดรับผลกระทบโดยตรงดวย
ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึง่ กําลังเสื่อมทรามอยูแลว อันเปนผลจากการ
บังคับใช Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 (หรือที่รูจักกันในชื่อ HelmsBurton Act ตามชื่อสมาชิกรัฐสภาที่นําเสนอกฎหมายนี้) ก็ยิ่งเสื่อมทรามลงไปอีก มิจําเพาะแต
ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหรานและลิเบียเทานั้นที่เขม็งเกลียว
ผูนํ าอเมริกันมีความปกใจเชื่อวา รัฐบาลลิเบียและอิหรานใหการสนับสนุนการ
กอการรายระหวางประเทศอยูเบื้องหลัง และประเทศทั้งสองเปนฐานที่มั่นของบรรดาผูกอการราย
ระดับชั้นแนวหนา รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาเผยแพรสารสนเทศดังกลาวนี้ผานสื่อมวลชน
จนประชาชนชาวอเมริกันมีความเกลียดชังอิหรานและลิเบียอยางฝงใจ แตรัฐบาลอเมริกันไมเคย
ตรวจสอบตนเองว า การก อ การร า ยในบางกรณี เ ป น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด จากการดํ าเนิ น นโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันเอง
Iran and Libya Sanctions Act of 1996 มีสามัญนามวา D’Amato Act ตามชื่อ
ของนายอัลฟองเซ ดามาโต (Alfonse D’Amato) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลิกันจากมลรัฐ
นิวยอรค ซึ่งเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาในเดือนกันยายน 2538
D’Amato Act วางหลักการสําคัญวา ธุรกิจเอกชนที่เขาไปลงทุนในอิหรานและ
ลิเบีย จนสามารถทําใหประเทศทั้งสองเพิ่มพูนศักยภาพในการกอการรายอยางสําคัญ (signficant
enhancement) จักตองถูกลงโทษ ตามกฎหมายฉบับนี้ประธานาธิบดีอเมริกันมีอํานาจในการ
ลงโทษบริษัทที่เขาไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจพลังงาน (energy sector) ในประเทศอิหรานและ
ลิเบียมูลคาตั้งแต 40 ลานดอลลารขึ้นไป
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2539

82
ในชั้นแรก รัฐบาลคลินตันมิไดยินดียินรายกับกฎหมายฉบับนี้ แตเมื่อมีเหตุการณ
อันเชื่อวาเกิดจากการกอการรายปรากฏอยางตอเนื่อง ทาทีของรัฐบาลคลินตันก็แปรเปลี่ยนไป
เริ่มตนดวยการใชรถบรรทุกขนระเบิดพุงเขาใสฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบียในปลายเดือน
มิถนุ ายน 2539 อันเปนเหตุใหทหารอเมริกันตายอยางนอย 19 คน และมีผูคนบาดเจ็บสาหัส
จํานวนมาก ตามมาดวยเครื่องบินพาณิชยสายการบิน TWA เที่ยวบินที่ 800 ตกเมื่อกลางเดือน
กรกฎาคม ศกเดียวกัน โดยที่มีเหตุชวนสงสัยวาเปนฝมือผูกอการราย และขารัฐการอเมริกัน
บางสวนพุงเปาไปยังอิหราน
ในวันที่ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act นั้นเอง
ญาติผเู สียชีวิตในเหตุการณเครื่องบิน Pan Am เที่ยวบิน 103 ตกในสกอตแลนดป 2531 ไดมารวม
ในพิธลี งนามดวย ประธานาธิบดีคลินตันแสดงความมุงมั่นที่จะขจัดการกอการราย และกลาวยํ้าวา
สหรัฐอเมริกามิอาจคาขายหรือประกอบธุรกิจในตอนกลางวันรวมกับผูคนที่แอบฆาประชาชน
ชาวอเมริกันในยามคํ่าคืน
ประธานาธิบดีคลินตันจํ าเปนตองสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในปที่มีการ
เลื อ กตั้ ง นี้ ด ว ยเหตุ ที่ ป ระชาชนชาวอเมริกัน จํ านวนไมน อ ยมี ค วามเกลียดชังอิห รา น ลิเบีย
และคิวบาอยางฝงใจ การประกาศใชมาตรการการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (economic sanction)
ประเทศทั้งสามจึงเปนยุทธวิธีในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ขอที่นาสังเกตก็คือ การ
ตั ด สิ น ใจในขั้ น สุ ด ท า ยในการลงนามบั ง คั บ ใช ก ฎหมายทั้ ง สองเกิ ด จากเหตุ ป  จ จั ย เดี ย วกั น
ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996
ภายหลังจากที่คิวบายิงเครื่องบินของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาตกในเดือนกุมภาพันธ 2539
ในขณะทีก่ ารกอการรายในฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบียและการที่เครื่องบิน TWA ตก เปนฟาง
เสนสุดทายที่ทําใหประธานาธิบดีคลินตันเดินหนาในกรณี Iran and Libya Sanctions Act of
1996
รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาฝงใจกับการใชมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ
เมือ่ มีหลักฐานวา กรณีเครื่องบิน Pan Am Flight 103 ตกที่ Lockerbie ในป 2531 เกิดจาก
ผู  ก  อ การร า ยที่ ห ลบซ อ นอยู ใ นลิเ บี ย สหรั ฐ อเมริ ก าก็ ผ ลั ก ดั น ให ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติมีมติควํ่าบาตรอิหรานในเดือนมิถุนายน 2538 โดยหามคาขายกับอิหราน สหภาพ
ยุโรปมิไดเดินตามรอยสหรัฐอเมริกาในกรณีนี้
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ทัง้ Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act และ Iran and Libya
Sanctions Act เปนกฎหมายที่ละเมิดหลักกฎหมายระหวางประเทศทั้งสองฉบับ เพราะกฎหมาย
ทั้งสองมิไดจํ ากัดการลงโทษเฉพาะบริษัทอเมริกัน หากแตลงโทษบริษัทตางชาติดวย จึงเปน
กฎหมายทีก่ อ ใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extra-territorial rights) อยางปราศจากขอสงสัย
ดวยเหตุดังนี้ นานาประเทศจึงพากันประทวงรัฐบาลอเมริกัน สิทธิสภาพนอกอาณาเขตควรจะ
หมดสิ้นไปพรอมกับการเสื่อมสลายของระบบจักรวรรดินิยม แตสหรัฐอเมริกายังคงทํ าตัวเปน
นักเลงโต ใชไมตะพดหวดกนผูอื่นที่มิใชประชาชนของตน การบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับนี้
มี นั ย สํ าคัญว า สหรัฐอเมริกาเลือกเดินในแนวทางเอกภาคีนิยมอันแข็งกราว (Aggressive
Unilateralism) โดยทําตัวเปนผูจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก เปนผูกลาวหาผูละเมิดระเบียบดังกลาว
และเปนผูพิพากษาและผูลงโทษพรอมกันไปดวย
ไมตองสงสัยเลยวา แมแตพนั ธมิตรก็มิอาจอดทนตอความเปนนักเลงโตของสหรัฐ
อเมริกาได สหภาพยุโรปยืน่ เรือ่ งรองเรียนองคการการคาโลก (WTO) เมื่อสหรัฐอเมริกาบังคับใช
Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act และไมตองสงสัยอีกเชนกันที่บรรดาพันธมิตร
พากันประทวงสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการบังคับใช Iran and Libya Sanctions Act ในเวลาตอมา
สหภาพยุโรปมิไดเพียงแตประทวงเทานั้น หากยังเตรียมมาตรการตอบโตดวย
บรรษัทยักษใหญของสหภาพยุโรปจํ านวนไมนอยเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและการผลิตพลังงานอื่นๆ ในอิหรานและลิเบีย Iran and Libya Sanctions Act จึง
กระทบตอบรรษัทยักษใหญเหลานี้ และเปนธรรมดาอยูเองที่รัฐบาลประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป
มิอาจนิง่ นอนใจอยูได แตบรรษัทยักษใหญอเมริกันก็ไดรับผลกระเทือนจากกฎหมายฉบับนี้เหมือน
กัน ดังกรณีที่ Conoco แหงสหรัฐอเมริกาตองถอนตัวจากการพัฒนาแหลงนํ้ามัน ณ Sirri Oil Field
ในอิหราน อันเปนเหตุให Total แหงฝรั่งเศสลงนามในสัญญามูลคา 600 ลานดอลลารแทน รัฐบาล
อเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตรากฎหมายหามบริษัทของตนเขาไปลงทุนในอิหรานและลิเบีย
แตไมมคี วามชอบธรรมใดๆ ที่จะตรากฎหมายเลนงานบริษัทชาติอื่นๆ เพราะชาติเหลานั้นมิไดเปน
อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา
บริษทั ทีล่ ะเมิด Iran and Libya Sanctions Act จะมิไดรับเงินกูจาก EXIM Bank
แหงสหรัฐอเมริกา จะมิไดรับอนุญาตการสงออก หามธนาคารอเมริกันปลอยกูแกบริษัทเหลานี้
เกินกวาปละ 10 ลานดอลลาร หามรัฐบาลอเมริกันจัดจางจัดซื้อจากบรรดาบริษัทที่ละเมิด
กฎหมายนี้ บรรดาสถาบันการเงินที่ใหบริการแกบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้จะเปนผูจัดจําหนาย
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พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันในตลาดหลักทรัพยเบื้องตน (primary security market) มิได และทาย
ทีส่ ดุ อาจหามนําเขาสินคาที่ผลิตโดยบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้
หนทางหนึง่ ในการหลีกเลี่ยงการละเมิด Iran and Libya Sanctions Act ก็คือ
การแบงซอยโครงการลงทุนใหมีขนาดเล็กกวา 40 ลานดอลลาร แตก็สรางปญหาในการบริหาร
โครงการโดยไมจําเปน
ในวั น รุ  ง ขึ้ น หลั ง จากที่ ป ระธานาธิ บ ดีค ลิ น ตั น ลงนามใน Iran and Libya
Sanctions Act บริษัท BHP (= Broken Hill Proprietary) แหงออสเตรเลีย ซึ่งกําลังเจรจากับ
อิหรานในโครงการวางทอแกสจากอิหรานถึงปากีสถานระยะทาง 1,500 กิโลเมตร จําเปนตองถอน
ตัวจากโครงการ สาเหตุสําคัญเปนเพราะ BHP มีธุรกิจในสหรัฐอเมริกา สินทรัพยของ BHP
ในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 6,000 ลานดอลลาร ทั้งในอุตสาหกรรมเหล็กกลา ปโตรเลียม เหมืองแร
และแกสธรรมชาติ BHP ประเมินแลวเห็นวาไมคุมที่จะถูกรัฐบาลอเมริกันเลนงาน
แตในทันทีที่ BHP ถอนตัวจากโครงการวางทอแกสจากอิหรานถึงปากีสถาน
UNOCAL แห ง สหรั ฐ อเมริ ก าก็ รี บ ยื่ น ข อ เสนอให รั ฐ บาลปากี ส ถานหั น ไปซื้ อ แก ส ธรรมชาติ
จากเตอรกเมนิสถาน (Turkmenistan) ขางฝายอิหรานก็แกเกมดวยการยื่นขอเสนอตอปากีสถาน
ใหแยกโครงการออกเปน 2 สวน โดยอิหรานรับผิดชอบการวางทอแกสสวนที่อยูในดินแดนอิหราน
สวนการวางทอแกสในดินแดนปากีสถาน ใหปากีสถานวาจางบรรษัทระหวางประเทศ (Asia
Times, August 21, 1996) การแยกสวนในการลงทุนเชนนี้เทากับเปนการหลีกเลี่ยงการละเมิด
Iran and Libya Sanctions Act กระนั้นก็ตาม มีรายงานขาววา เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันไมยอม
รับการหลีกเลี่ยงวิธีนี้
ในขณะที่ BHP ถอนตัวจากโครงการลงทุนในอิหรานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539
ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลเตอรกีกล็ งนามในสัญญาซื้อแกสจากอิหรานปละ
4,000 ลานลูกบาศกเมตรเปนเวลา 22 ป เริ่มตั้งแตป 2541 ในการนี้จําเปนตองวางทอแกสระยะ
ทาง 1,095 กิโลเมตรในเตอรกี (มูลคา 1,200 ลานดอลลาร) และ 275 กิโลเมตรในอิหราน (มูลคา
300 ลานดอลลาร) รัฐบาลเตอรกีใหเงินชวยเหลือแกอิหรานในการวางทอแกสสวนที่อยูในอิหราน
เตอรกีเปนพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอเมริกาใน NATO และเตอรกีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญที่อยู
ระหวางยุโรป อาเซีย และตะวันออกกลาง รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันใหเตอรกีละทิ้งสัญญา
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แตไมเปนผล นับเปนชัยชนะของอิหรานทีส่ ามารถฟนฝามาตรการ ‘ลอมปราบทางเศรษฐกิจ’ ของ
สหรัฐอเมริกาออกมาได
ไมเพียงแตกฎหมายควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ ดังเชน Cuba Liberty and
Democratic Solidarity Act และ Iran and Libya Sanctions Act จะขัดตอหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศและกอใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อันไมเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศแลว
คําถามพื้นฐานก็ยังมีอยูวา การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจเปนมาตรการที่ทรงประสิทธิผลเพียงใด
ในการเลนงานปรปกษ รัฐบาลอเมริกันควํ่าบาตรคิวบามากวา 3 ทศวรรษ และควํ่าบาตรอิรัก
มาแลว 5 ป แตทั้งฟเดล คาสโตร และซัดดัม ฮุสเซนยังคงธํารงอํานาจของตนไวได ผูที่เดือดรอน
กลับเปนประชาชนในประเทศเหลานี้ การควํ่าบาตรคิวบา ลิเบียและอิหรานครั้งใหมนี้ไมนาจะมีผล
แตกตางไปจากครั้งกอนๆ ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา สหรัฐอเมริกากําลังผลักพันธมิตรใหกลาย
เปนปรปกษจากการใชมาตรการชุดใหมนี้
สหภาพยุโรปไมเห็นดวยกับการใชมาตรการการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ สวนหนึ่ง
เปนเพราะสหภาพยุโรปมีผลประโยชนในคิวบาและอิหราน แตสวนสํ าคัญเปนเพราะความไร
ประสิทธิผลของมาตรการประเภทนี้ สหภาพยุโ รปตองการใหสหรัฐอเมริกาหันมาใชนโยบาย
‘การแลกเปลี่ยนความคิดที่เอาจริงเอาจัง’ (Critical Dialogue) ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมานี้
สหภาพยุโรปพยายามฟนสัมพันธภาพกับอิหราน และกดดันใหอหิ รานยกเลิกคําสั่งฆานายซัลมอน
รัชดี (Salmon Rushdie) ในฐานที่ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม การณปรากฏวา บรรยากาศของการเจรจา
เปนไปดวยดี ขางฝายคิวบานั้นเลา ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโดยหันสูระบบตลาด
มากขึ้น อีกทั้งพยายามลดทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเปดใหนานาประเทศตรวจสอบ
มากขึน้ แตแลวการเมืองภายในสหรัฐอเมริกากลับทําลายบรรยากาศแหงความสมานฉันทเสียเอง
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กุงไทยกับการคุมครองพันธุเตาทะเล4
การหามนํากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนมา
ไมเ พียงแตสร า งปญ หาแกธุรกิจ การสงออกกุงของไทยเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมอีกดวย
มาตรการการหามนําเขากุงดังกลาวนี้มีภูมิหลังมาตั้งแตป 2532 เมื่อรัฐสภา
อเมริกันบัญญัติกฎหมายหามนําเขากุงและผลิตภัณฑกุงจากประเทศที่ทําการประมงดวยวิธีการที่
ทําใหเตาทะเลเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการใชอวนจับกุง ซึ่งทําใหเตาทะเลติดอวน
มาดวย กฎหมายฉบับนี้กําหนดใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2534
ในปจจุบัน มีเตาทะเลอยางนอย 5 พันธุที่กําลังสูญพันธุและนานาประเทศก็มี
ขอตกลงเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศซึ่งสัตวและพืชพันธุที่กําลังสูญพันธุ ที่เรียกวา CITES
(= Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
หรือที่รูจักกันในนาม Washington Convention ซึ่งลงนามในป 2516 และมีผลบังคับใชใน
อีกสองปตอมา เตาเปนสัตวที่ปรากฏในรายชื่อสัตวถือเปน endangered species สหรัฐอเมริกา
ก็มกี ฎหมายคุมครองสัตวและพืช ที่สําคัญไดแก The Endangered Species Act of 1973
อยางไรก็ตาม รัฐบาลอเมริกันมิไดเอาจริงเอาจังในการอนุรักษเตาทะเล ยังคง
ปลอยใหมกี ารนําเขากุงโดยเสรี โดยมิไดไตสวนวา ประเทศผูสงออกมีวิธีการประมงที่ทําลายพันธุ
เตาทะเลหรือไม การละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมายทําให Earth Island Institute ซึ่งเปนกลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกายื่นฟอง
กระทรวงการต างประเทศและกระทรวงพาณิชยตอศาลการคาระหวางประเทศ (Court of
International Trade) แหงสหรัฐอเมริกาในป 2535 ในขอหาการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เจาพนักงานตามกฎหมาย
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ศาลการคาแหงสหรัฐอเมริกามีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538 วา
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยมีความผิดตามคําฟอง ครั้นเมื่อไตสวนพบวามีการ
จับกุง ดวยวิธกี ารทําลายพันธุเตาทะเลจริง จึงมีคําพิพากษาหามนําเขากุงจากประเทศตางๆ รวม
56 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยูดวย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป แมวา
รัฐบาลคลินตันจะพยายามตอรองใหเลื่อนการบังคับใชกฎหมายไปเปนวันที่ 1 เมษายน 2540
แตไมเปนผล
ในฐานะประเทศผูสงออกกุงรายสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกา
ไทยจําเปนตองเปนหัวหอกในการประณามรัฐบาลอเมริกัน และไทยไมลังเลที่จะใชเวทีการประชุม
คณะมนตรีศนู ยการพัฒนาประมงแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Council of the Southeast Asian
Fisheries Development Center) ครัง้ ที่ 28 ณ นครเชียงใหม เมื่อตนเดือนเมษายน 2539 ในการ
เลนงานรัฐบาลอเมริกัน โดยผลักดันใหญี่ปุนออกหนา อีกทั้งยังปรึกษากับกลุม ASEAN และ
ผนึกกลุม ASEAN เขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ออสเตรเลีย และคานาดา เพื่อเตรียม
ยืน่ ฟองตอองคการการคาโลก (WTO) ในอีกดานหนึ่ง มีความพยายามทั้งในระดับเจาหนาที่และ
ระดับรัฐมนตรีในการเจรจาใหรัฐบาลอเมริกันผอนปรนมาตรการการนํ าเขากุง แตไมเปนผล
เนือ่ งจากมีคาพิ
ํ พากษาของศาลการคาระหวางประเทศแลว
ในทายที่สุด ไทยคงตองเปนหัวหอกในการยื่นฟององคการการคาโลกวา สหรัฐ
อเมริกาละเมิดกฎขอบังคับของ GATT และ WTO โอกาสที่ไทยจะชนะในกรณีนี้มีอยูสูงมาก
เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา คณะอนุญาโตตุลาการของ GATT เคยมีมติใหเม็กซิโกชนะสหรัฐ
อเมริกาในขอพิพาท Tuna-Dolphin I เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2534 และใหสหภาพยุโรปชนะ
ขอพิพาท Tuna-Dolphin II ในเดือนพฤษภาคม 2537 กรณีพิพาทดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกา
หามนําเขาปลาทูนา จากเม็กซิโก ดวยขอกลาวหาที่วา วิธีการจับปลาทูนาของชาวประมงเม็กซิโก
มีผลในการทําลายพันธุปลาโลมา การหามนําเขาเปนไปตาม U.S. Marine Mammal Protection
Act of 1972 แต ก ฎหมายฉบั บ นี้ ยัง มีบ ทบัญญัติอีก ว า เมื่อมี ก ารลงโทษเม็ก ซิ โ กในฐาน
ที่ไมคุมครองพันธุปลาโลมาแลว บรรดาประเทศที่ยังซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ตองถูกลงโทษจาก
รัฐบาลอเมริกนั ดวย ในฐานที่สงเสริมใหชาวประมงเม็กซิกันยังคงจับปลาทูนาดวยวิธีการที่ทําลาย
พันธุปลาโลมาตอไป สหภาพยุโรปยืน่ ฟองตอ GATT วา การลงโทษรอบสองหรือ secondary
embargo ไมชอบดวยกฎขอบังคับของ GATT คณะอนุญาโตตุลาการของ GATT มีมติวา การที่
สหรัฐอเมริกาหามนําเขาปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ดี และการที่สหรัฐอเมริกาจะลงโทษประเทศที่ยัง
ซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกในลักษณะ secondary embargo ก็ดี ขัดตอกฎขอบังคับของ GATT
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เมือ่ พิจารณาจากคําชี้ขาดในกรณีพิพาท Tuna-Dolphin I และ Tuna-Dolphin II
ดังกลาวขางตนนี้ อาจอนุมานไดบนพื้นฐานเดียวกันวา การหามนํากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกาละเมิด
กฎขอบังคับของ GATT/WTO เพราะสหรัฐอเมริกาตั้งตัวเปนโจทกและผูพิพากษาแตฝายเดียว
ทั้งนี้ไมเพียงแตไมเปดโอกาสใหผูถูกลงโทษแกขอกลาวหาเทานั้น หากยังไมสามารถพิสูจนใหเห็น
จริงวา วิธกี ารจับกุงของชาวประมงไทยมีผลในการทําลายพันธุเตาทะเลอีกดวย ในประการสําคัญ
การลงโทษกุง ไทยเปนการใชอํานาจนอกเขตอํานาจศาลอเมริกัน (extra-jurisdictionality)
แตกวาทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการของ WTO จะชี้ขาดขอพิพาทกรณีกุงไทย คงกิน
เวลานานนับป ถึงเวลานั้นธุรกิจการสงออกกุงและธุรกิจประมงคงมีอันเปนไปเปนอันมากแลว
ทางออกในระยะสั้นก็คือ ชาวประมงไทยตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยังตองการสหรัฐ
อเมริกาเปนตลาดกุงไทย ถึงจะไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาทําตัวเปนนักเลงโต แตหามีหนทางในการ
แกปญหาวิธีอื่นที่ดีกวานี้ไม การแสวงหาตลาดใหมทดแทนตลาดอเมริกันมิใชเรื่องงาย และตอง
กินเวลา
ในการปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน ชาวประมงไทยตองติดอุปกรณที่เรียกวา
TEDs (= Turtle Exclusion Devices) เขาไปกับเครื่องมือในการจับกุง เพื่อวาในยามที่จับกุงจะได
มีชอ งทางใหเตาทะเลหลุดรอดไปได TEDs มีราคาชุดละ 2,000 - 3,000 บาท ซึ่งยอมทําใหตนทุน
การประมงเพิ่มขึ้น แตการติดตั้ง TEDs ไมทาให
ํ ประมงไทยสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เพราะบรรดาประเทศที่ยังตองการสงออกกุงไปยังสหรัฐอเมริกา ก็ตองใหชาวประมงของตนติดตั้ง
TEDs เชนเดียวกัน ขอสําคัญก็คือ ผูผลิต TEDs รายใหญลวนแลวแตเปนบริษัทอเมริกัน หากมี
ผูผลิตภายในประเทศไทยเลียนแบบในการผลิต TEDs ออกขาย ก็อาจมีปญหาการละเมิด
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในภายหลัง
แมจะมีการมองในแงรายวา การหามนํ ากุงเขาสหรัฐอเมริกาเปนมาตรการที่
เกื้อประโยชนอุตสาหกรรมประมงอเมริกัน และทําใหผูผลิต TEDs พลอยไดรับประโยชนดวย
แตมาตรการการหามนําเขาก็บั่นทอนสวัสดิการของประชาชนชาวอเมริกัน เพราะมีโอกาสบริโภค
กุงนอยลง และตองซื้อกุงในราคาแพงขึ้น ผูคนจํ านวนมากอาจไมพอใจการแสดงความเปน
นักเลงโตของสหรัฐอเมริกา และไมพอใจการใชอํานาจนอกเขตอํานาจศาลอเมริกัน แตการกดดัน
ใหประเทศผูสงออกกุงระมัดระวังในการคุมครองพันธุเตาทะเลนับเปนเรื่องดี เมื่อพิจารณาจาก
ผลประโยชนของมนุษยโลกโดยสวนรวม เพราะการปลอยใหมีการจับกุงชนิดเห็นแกได มีผลในการ
ทําลายทรัพยากรประมง สภาพนิเวศ และดุลธรรมชาติอยางสําคัญ
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กุงเปนสินคาออกสํ าคัญของไทยตั้งแตตนทศวรรษ 2510 จนถึงกับ
ติดอันดับสินคาออกสําคัญ 10 อันดับแรก แตในระยะหลังรวงหลนจากอันดับดังกลาว กระนั้น
ก็ตามรายไดจากการสงออกกุงก็อยูในระดับ 3-4% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด โดยที่ในป
2538 มีรายไดจากการสงออกสูงถึง 50,302 ลานบาท (ดูตารางที่ 1) ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดสําคัญของกุงไทย เดิมประเทศทั้งสองรองรับกุงไทยมากกวา 75% ของการสงออกกุงไทย
ทัง้ หมด ในป 2538 สัดสวนนี้เหลือเพียง 64% ผูสงออกกุงไทยพยายามกระจายตลาดออกไป
และพยายามลดการพึ่งพิงตลาดดั้งเดิม ดังจะเห็นไดวา แตเดิมตลาดสําคัญเพียง 9 ประเทศรองรับ
กุง ไทยมากกวา 95% ของกุงไทยที่สงออก ในป 2538 ตลาดสําคัญ 9 ประเทศนี้ดูดซับกุงไทยไมถึง
85% (ดูตารางที่ 2)
ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสําคัญอันดับสองของกุงไทย โดยในป 2538
ซือ้ กุง ไทยถึง 13,542 ลานบาท เมื่อสหรัฐอเมริกาหามนําเขากุงไทย ผลกระทบจึงคอนขางรุนแรง
แตรัฐบาลอเมริกันเลือกเลนงานเฉพาะกุงทะเลเทานั้น มิไดหามนํ าเขากุงเลี้ยง เพราะธุรกิจ
การเลี้ยงกุงมิไดเกี่ยวพันกับพันธุเตาทะเล ขอเท็จจริงไมปรากฏแนชัดวา กุงทะเลมีความสําคัญ
มากนอยเพียงใดในโครงสรางการสงออกกุงไทย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวามีเพียง 10%
บางฉบับใหตวั เลข 30-50% แตการที่กุงไทยไมสามารถเจาะเขาตลาดสหรัฐอเมริกาได ทําใหราคา
กุง ทะเลในประเทศไทยตกตํ่าลง สมาคมแชแข็งไทยรายงานวา นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2539
เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันหามนําเขากุงไทย เพียงชวงเวลา 3 เดือน ราคากุงทะเลตกตํ่า
ถึง 30% ไมตอ งสงสัยเลยวา การประมงไทยไดรับผลกระเทือนจากมาตรการหามนําเขาของรัฐบาล
อเมริกันครั้งนี้
แมวาการสงออกกุงเลี้ยงไปสหรัฐอเมริกายังคงทําได หากมีหนังสือรับรองจาก
ทางการไทยวา ธุรกิจการเลี้ยงกุงไมมีผลกระทบตอพันธุเตาทะเล กระนั้นก็ตามEarth Island
Institute ไมพอใจทาทีอันผอนปรนของรัฐบาลอเมริกัน จึงยื่นฟองรัฐบาลอเมริกันตอศาลการคา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 วา การผอนปรนการนําเขากุง
ในลักษณะ Shipment-by-shipment Basis มิอาจกระทําได รัฐบาลอเมริกันจักตองหามนําเขากุง
จากประเทศที่ มิ อ าจพิ สู จ น ว  า ได ใ ช ม าตรการในการคุ  ม ครองพั น ธุ  เ ต า ทะเลอย า งเข ม งวด
ศาลกําหนดจะพิจารณาคดีนี้ในเดือนกันยายน 2539 หากศาลพิพากษาให Earth Island Institute
ชนะคดี ประมงไทยยอมไมมีทางเลือกอื่น นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยัง
ตองการสงกุงเขาสหรัฐอเมริกาตอไป
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ความวัวยังไมทันหาย ความควายกําลังเขามาแทรก เมื่อมีรายงานวา องคกร
พัฒนาเอกชนอเมริกันชื่อ Mangrove Action Project พยายามผลักดันใหรัฐบาลอเมริกัน
ตรากฎหมายอนุรักษปาชายเลน หากการผลักดันนี้สําเร็จ กุงกุลาดําเปนเปาหมายตอไปที่จะถูก
เลนงาน เพราะการเลี้ยงกุงกุลาดํามีผลในการทําลายปาชายเลนอยางยอยยับ
อนาคตการสงออกกุงไทยคอนขางมืดมน เพราะไมเพียงแตกุงทะเลจะถูกหามนํา
เขาสหรัฐอเมริกา กุงเลี้ยงก็กําลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน มิหนําซํ้าสหภาพยุโรปยังเลิกใหสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีศุลกากร (GSP) แกกุงไทยนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 เปนตนไป
ในโลกที่มีความตื่นตัวดานนิเวศวิทยา บรรทัดฐานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ กํ าลั ง เข า มามี อิ ท ธิ พ ลในการจั ด ระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า ปงระเทศ
ขบวนการอนุรักษทวีอิทธิพลทางการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การที่รัฐบาล
อเมริกนั ดําเนินแนวนโยบายเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) เปนผล
จากการผลักดันของขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมิพักตองสงสัย
หนทางเดียวที่ประมงไทยจะอยูรอดไดในทามกลางการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็คือ
การปรับเปลีย่ นไปสูการประกอบการประมงอยางยั่งยืน ซึ่งจําตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางความคิดทั้งในระบบราชการและผูประกอบธุรกิจประมง
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ตารางที่ 1
ความสําคัญของกุงในโครงสรางการสงออกของไทย 2534-2538

ป

มูลคาการสงออกรวม
(ลานบาท)

2534
2535
2536
2537
2538

มูลคาการสงออกกุง
(ลานบาท)

725,630
824,643
935,862
1,137,600
1,406,311

ที่มา

กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย

26,681
31,696
37,843
49,155
50,302

มูลคากุงสงออกเทียบกับ
สินคาสงออกรวม (%)
3.7
3.8
4.0
4.3
3.6
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ตารางที่ 2
กุง สงออกของไทย จําแนกตามตลาด
ประเทศผูซื้อ
1. ญี่ปุน
2. สหรัฐอเมริกา
3. สิงคโปร
4. ฮองกง
5. ฝรั่งเศส
6. คานาดา
7. เยอรมนี
8. สหราชอาณาจักร
9. อิตาลี
10. ประเทศอื่นๆ
11. รวม
ที่มา

2534
มูลคา
%
12,997
48.7
7,314
27.4
1,018
3.7
963
3.6
836
3.1
286
1.1
623
2.3
497
1.9
755
2.8
1,392
5.2
26,681
100.0

กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย

2536
มูลคา
%
16,389
43.3
11,842
31.3
1,650
4.4
866
2.3
939
2.5
1,184
3.1
663
1.8
564
1.5
427
1.1
3,299
8.7
37,843
100.0

2538
มูลคา
18,595
13,542
2,914
2,393
1,621
1,090
723
769
655
8,000
50,302

%
37.0
26.9
5.8
4.8
3.2
2.2
1.4
1.5
1.3
15.9
100.0

ภาคที่สี่
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ก. สหรัฐอเมริกาในสังคมเศรษฐกิจโลก
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วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.1
การเมืองในสหรัฐอเมริกากําลังทวีความเขมขนขึ้นตามลําดับ เพราะใกลจะถึง
ฤดู ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ใ นป นี้ สั ง คมการเมื อ งอเมริ กั น ก็ ดุ จ ดั ง สั ง คมประเทศอื่ น ๆที่ มี
อนิจลักษณะอยางเดนชัด เพียงเมื่อตนป 2534 เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบชัยชนะในสงคราม
ตะวันออกกลาง ประธานาธิบดียอรจ บุช ก็กลายเปนวีรบุรุษของชาติ ซึ่งดูเหมือนจะไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดี สมัยที่สองชนิด `นอนมา' และชนิด `แนยิ่งกวาแชแปง' ในเวลานั้นผูนําพรรค
ดีโมแครตตางพากันถอยกรูดและแอบอิงอยูหลังมานเวทีการเมือง โดยไมมีใครกลาเผยอขึ้นมาเปน
คูแ ขงกับประธานาธิบดีบุช จนถึงกับมีการคาดการณกันวา ป 2535 อาจจะเปนปแรกที่ไมตองเสีย
ทรัพยากรในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เพราะยอรจ บุช จะเปนผูสมัครทั้งของพรรครีปบลิกันและ
พรรคดีโมแครตรวมกัน
แตเพียงชั่วเวลาไมถึงป คะแนนนิยมทางการเมืองของยอรจ บุช ก็ตกตํ่าอยาง
รวดเร็ว สังคมเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยไมมีแนวโนมที่จะฟนตัว
อันแจงชัด ภาวะการวางงานยังคงอยูในระดับสูง โดยที่ราษฎรอเมริกันที่ยากจนมีอยูเปนจํานวน
มาก และจํานวนไมนอยไรที่อยูอาศัย การที่ประธานาธิบดีบุชยังคงระเริงรากับการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ โดยมิไดสนใจแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเทาที่ควร นับเปน
สาเหตุปฐมฐานที่ทําใหคะแนนนิยมของยอรจ บุช ตกตําอย
่ างนาใจหาย บัดนี้ไมเพียงแตผูนําพรรค
ดีโมแครตหลายตอหลายคนจะเผยอตัวขึ้นมาเปนผูทาชิงตําแหนงเทานั้น หากทวาภายในพรรค
รีปบลิกันก็ยังมีผูปรากฏตัวเปนคูแขงของยอรจ บุช อีกดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้นับเปน
อนิจลักษณะของสังคมการเมืองอเมริกันโดยแท
ในการหยั่งเสียงประชามติในมลรัฐนิวแฮมปเชียรเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2535
แมวาประธานาธิบดีบุชจะมีชัยเหนือนายแพท บูคานัน (Pat Buchanan) ผูเผยอตัวเปนคูแขง
ภายในพรรครีปบลิกัน แตบรรดาผูชํานัญการทางการเมืองอเมริกันตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา
ประธานาธิบดีบุชบาดเจ็บสาหัส และหากไมเยียวยาสมานแผลใหหายสนิทแลว บุชก็จะมีวาสนา
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เปนประธานาธิบดีเพียงสมัยเดียว โดยตองลมควํ่าในการเลือกตั้งอยางไมเปนทา ทั้งนี้เพราะเหตุวา
ใครตอใครพากันคาดการณไววา ประธานาธิบดีบชุ จะตอง `ขยี้' นายแพท บูคานัน ชนิดลมไมลุก
แตผลการนับคะแนนปรากฏวา บุชไดคะแนนเสียงเพียง 58% และนายบูคานันได 40% ในขณะที่
เขียนบทความนี้ การนับคะแนนยังไมเสร็จสิ้น โดยนับไดเพียง 95% ของผูลงคะแนนเสียงจํานวน
148,051 เสียง แตผลการหยั่งเสียงก็ปรากฏวาสูสีมากกวาที่คาดมาก แมแตนายกิอชิ ิ มิยาซาวา
นายกรัฐมนตรีญี่ปุนผูเปนสหายสนิทของประธานาธิบดีบุช ก็ยังรูสึกประหลาดใจ
นิวแฮมปเชียรเปนมลรัฐเล็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
การหยั่งประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเริ่มตนกันที่มลรัฐนี้ และผลการ
หยั่งประชามติมักจะบงบอกทิศทางและใหสัญญาณแกสังคมการเมืองอเมริกันไดดีพอสมควร
เมื่อการหยั่งประชามติปรากฏผลในสัปดาหที่ผานมานี้ ผูชํ านัญการทางการเมืองอเมริกันตาง
พากันกลาวขวัญถึงการหยั่งประชามติในมลรัฐเดียวกันนี้ในป 2511 เมื่อประธานาธิบดีลินดอน
จอหนสัน ชนะวุฒิสมาชิกยูยีน แมคคารธี ดวยคะแนนเสียง 49.6% ตอ 42% ชัยชนะเพียงนอยนิด
นี้บงบอกถึงความไมพอใจของประชาชนชาวอเมริกันที่มีตอบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม ในที่สุด ลินดอน จอหนสัน ตองถอนตัวจากการแยงชิงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน
และพรรคดีโมแครตพายแพพรรครีปบลิกัน โดยริชารด นิกสัน ขึ้นดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
เพือ่ สรางความเกรียวกราวในคดีวอเตอรเกตในเวลาตอมา
ความผิดพลาดของประธานาธิบดีบุชมิไดอยูที่การระเริงราในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศเทานัน้ ทวาแมเมื่อลวงรูถึงความผิดพลาดของตนเองแลว ยางกาวในเวลาตอมาของ
วีรบุรุษ ผูปราบซัดดัม ฮุสเซน ผูน ลี้ วนแลวแตเต็มไปดวยความผิดพลาดซํ้าแลวซํ้าเลาอีก ภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหประธานาธิบดีบุชตองเลื่อนการเดินทางเยือนอาเซีย
ตะวันออกไกลจากเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนปลายเดือนธันวาคมตอตนเดือนมกราคม 2535
เมือ่ การเจรจาการคากับญี่ปุนยุติลง ประธานาธิบดีบุชกลาวโออวดถึงความสําเร็จของผลการเจรจา
ทั้งยังฝากความหวังไวดวยวา การที่ญี่ปุนตกลงที่จะซื้อสินคาอเมริกันเพิ่มขึ้นนั้นจะชวยบรรเทา
ปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกาได การณปรากฏตอมาวา การเจรจาการคากับญี่ปุนมิได
ประสบผลสํ าเร็จมากดังที่บุชกลาวอาง และแทนที่สัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสองจะดีขึ้น
กลับเลวรายลงดวยวิวาทะเกี่ยวกับความขี้เกียจของชาวอเมริกัน ประธานาธิบดีบุชยังคงยํ่ารอย
แหงความผิดพลาดเมื่อประกาศแนวนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจถดถอยในปงบประมาณ
ใหม โดยทีผ่ ชู านั
ํ ญการทางเศรษฐกิจหลายตอหลายคนเห็นวาเปนนโยบายที่ไมมีสัมฤทธิผลตอการ
ฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันแตประการใด มิหนํ าซํ้ าแนวนโยบายที่ประกาศนี้ยังมีเรื่อง
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การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกดวย ซึ่งเปนการกลืนนํ้าลายตนเอง เพราะบุชเคยใหสัญญาประชาคมวา
จะไมเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และนี่เปนจุดออนที่นายแพท บูคานันใชตกั ตวงคะแนนอยางสําคัญ
การหยั่งประชามติในมลรัฐนิวแฮมปเชียรในสัปดาหที่ผานมานี้ มิไดมีเฉพาะแต
การหยั่งเสียงเกี่ยวกับตัวแทนพรรครีปบลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเทานั้น หากยังมีการ
หยัง่ เสียง เกี่ยวกับตัวแทนพรรคดีโมแครตดวย แมวานายพอล ซองกาส (Paul Tsongas) อดีต
วุฒสิ มาชิกจากมลรัฐแมสซาชูเซตสจะมีชัยเหนือคูแขงคนอื่นๆ โดยไดคะแนนเสียง 34% จากการ
หยัง่ เสียง 140,505 เสียง ตามมาดวยนายบิลล คลินตัน (Bill Clinton) ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส
ซึ่ ง ได ค ะแนนเสี ย ง 26% แต ก็ ยั ง ไม ป รากฏโฉมตั ว แทนพรรคดี โ มแครตที่ แ ท จริ ง เพราะ
นิวแฮมปเชียรถือไดวาเปน `ถิ่น' ของนายซองกาส จึงไดเปรียบคูแขงคนอื่น ๆ
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปนตําแหนงอันนาพิสมัย เพราะเปนตําแหนง
ประมุขของอาณาจักรอันเกรียงไกรทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมโลก แตความ
ออนเปลี้ย ทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันทําใหสหรัฐอเมริกันกําลังสูญเสียฐานะความเปนผูนํา
ในระบบทุนนิยม โลกตามลําดับ ยิ่งความเสื่อมถอยของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันมีมากเพียงใด
ความยิ่งใหญและความสมภาคภูมิของตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันก็จะยิ่งถดถอยมากเพียงนั้น
และภายในชั่วเวลาไมถึงทศวรรษในอนาคต หากรัฐบาลอเมริกันยังไมสามารถเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกระบบเศรษฐกิจอเมริกันในขั้นรากฐาน ตําแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
ก็จะกลับกลายเปนตํ าแหนงวณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี. ผูคนที่รณรงคแยงชิงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกนั ในอนาคตอันไมไกลนักนี้ แทที่จริงแลวกําลังแยงชิงกันเปนวณิพกนานาชาติ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกลจะยุติ สหรัฐอเมริการวมกับอังกฤษทํ าตัวเปน
พี่เ อื้ อยจัดระเบี ยบเศรษฐกิ จ ระหวา งประเทศ ดว ยการกํ าหนดกติกาบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตาม ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้
มีลกั ษณะเปนพหุภาคีนิยม (Multilateralism) กลาวคือ เปนขอตกลงที่นานาประเทศยึดถือรวมกัน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สหรัฐฯก็กลายเปนผูนํ าของสังคมทุนนิยมโลกอยางชัดเจน
เปนเวลาเกือบ 25 ป แตการใชจายอยางเกินตัวในระบบเศรษฐกิจอเมริกันและการทําตัวเปนจาว
โลกของรั ฐ บาลอเมริ กั น ได บั่น ทอนศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของสหรัฐฯไปเปน อั น มาก ความ
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจทําใหเงินดอลลารอเมริกันไมสามารถคํ้าจุนระบบการเงินระหวางประเทศ
ตอไปอีกได อันนํามาซึ่งความลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ในป
2514 การขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งยืดเยื้อยาวนานและรายแรงขึ้น
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ตามลําดับ ทําใหรัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยหันไปใชมาตรการในการ
กีดกันการคาเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ รัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
ลักษณะพหุภาคีนิยม เมื่อเห็นวาระเบียบนั้นๆไมเปนประโยชนในการแกปญหาเศรษฐกิจของตน
โดยในขณะเดี ย วกั น ก็ หั น ไปจั ด ระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศในลั ก ษณะทวิ ภ าคี นิ ย ม
(Bilateralism) ดังเชนการทําขอตกลงการคาเสรี (free trade agreement) ทั้งกับคานาดาและ
เม็ ก ซิ โ ก แต พั ฒ นาการที่ เ ลวร า ยยิ่ ง กว า อื่ น ใดก็ คื อ การเดิ น ไปสู  แ นวทางเอกภาคี นิ ย ม
(Unilateralism) ดังจะเห็นไดจากการตรา Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
ซึ่งใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการลงโทษประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม (unfair trade)
กับสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลอเมริกันเปนทั้งโจทกและผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความ
เกรงกลัว ที่ ส หรั ฐฯจะกลายเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ทํ าใหมีความเคลื่อนไหว
ในรัฐสภาในการตรากฎหมายเพื่อใหประธานาธิบดีมีอํานาจในการระงับการลงทุนจากตางประเทศ
หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
พั ฒ นาการดั ง กล า วนี้ ต ามทั ศ นะของนั ก เศรษฐศาสตร เ สรี นิ ย มดั ง เช น
ศาสตราจารย จักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ถือเปนเรื่อง
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสหรัฐฯในฐานะผูนําของระบบทุนนิยมโลก เพราะแนวโนม
ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมานี้บงบอกวา สหรัฐฯกําลังทวนกระแสแนวทางเศรษฐกิจเสรี
นิยม ซึง่ เปนลัทธิเศรษฐกิจที่สหรัฐฯเปนผูนําในการเผยแพร
ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยังคงเสื่อมทรามยิ่งไปกวานี้ หากสังคมเศรษฐกิจ
อเมริกนั ยังไมลดการใชจายอยางเกินตัวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และหากยังไมมีการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยละทิ้งภาคเศรษฐกิจที่สหรัฐฯสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(comparative advantage) และหันไปเสริมความแข็งแกรงดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเศรษฐกิจที่มีความชํานัญพิเศษ ในไมชา ผูที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันจะมี
หนาที่หลักเพียงประการเดียว คือการเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพื่อขอใหประเทศเหลานั้น
ซือ้ สินคาอเมริกันเพิ่มขึ้น
อนิจจา ! วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.
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ประธานาธิบดีคลินตันกับสงครามการคา
ระหวางประเทศ2
เสียงถอนหายใจดวยความโลงอกปรากฏไปทั่วชุมชนเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เมือ่ รัฐบาลอเมริกันประกาศเมื่อวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536 วา จะผอนปรนการตอบโตทางการคา
ทัง้ กับญีป่ นุ และประชาคมยุโรปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกําลังรอวัน
ปะทุ จึงยังไมปะทุขึ้น
ในระหวางการรณรงคเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา นาย
บิลล คลินตัน ไดแสดงจุดยืนที่แข็งกราวที่จะปรับฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ
ในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายคลินตันดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ผูคนในนานาประเทศ
จึ ง เฝ า จับ ตาดู ว า นโยบายการคา ระหวา งประเทศของรัฐ บาลนายคลิ น ตั นจะแปรเปลี่ ยนไป
ในทิศทางใด
การแตงตั้งนางลอรา ไทสัน (Laura Tyson) ใหดํารงตําแหนงประธานคณะ
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ก็ดี การแตงตั้งนายโรนัลด บราวน (Ronald
Brown) เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ดี และการแตงตั้งนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey
Kantor) เปนผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade Representative = USTR) ก็ดี เหลานี้
ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลนายคลินตันมีความโนมเอียงที่จะยึดถือลัทธิการคาที่เปน
ธรรม (Fair Trade Doctrine) มากกวาลัทธิการคาเสรี (Free Trade Doctrine) บุคคลสําคัญ
ในรัฐบาลอเมริกนั ปจจุบันเหลานี้ลวนแลวแตเคยกลาวตอสาธารณชนตางกรรมตางวาระวา การคา
เสรีมไิ ดหมายเฉพาะแตการที่สหรัฐฯ เปดประตูตอนรับสินคาจากตางประเทศเทานั้น หากยังตอง
หมายรวมถึง การที่ประเทศคูคา ทั้ง ปวงยิ นยอมใหสิน คา อเมริกั น เขา ถึ ง ตลาดภายในประเทศ
เหลานั้นดวย
ลัทธิการคาเสรีของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมีอิทธิพลครอบงํ าวงวิชาการ
เศรษฐ-ศาสตรมากกวาสองศตวรรษ สํานักความคิดดังกลาวนี้สนับสนุนใหประเทศตางๆใชความ
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2536
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ชํานัญพิเศษในการผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
advantage) เพือ่ นําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัดในการผลิต การคาเสรี
ตามหลักการดังกลาวนี้จะชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพของประเทศคูคาได
ในขณะที่ลัทธิการคาเสรีมีพื้นฐานทางทฤษฎีของสํานักคลาสสิกหนุนหลัง ลัทธิ
การคาทีเ่ ปนธรรมใชวาจะไปมีพื้นฐานทางทฤษฎีเสียเลย ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้มี
พัฒนาการของทฤษฎีการคาระหวางประเทศสํานักใหม ซึ่งบุกเบิกโดยศาสตราจารยพอล ครุกแมน
(Paul Krugman) แหง M.I.T. ทฤษฎีใหมนชี้ ใี้ หเห็นวา ในโลกแหงความเปนจริงที่การประกอบการ
ในอุตสาหกรรมตางๆ ลวนแลวแตมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) และความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอันเปนผลจากการขยายขนาดของการประกอบ
การ (increasing returns to scale) การคาเสรีจะไมชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพของประเทศคูคา
ภายใต ส ภาวการณ ดั ง กล า วนี้ มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะสนั บ สนุ น ให รั ฐ บาลดํ าเนิ น นโยบายการค า เชิ ง
ยุทธศาสตร (Strategic Trade Policies)
นโยบายการค า ระหว า งประเทศของรั ฐ บาลนายคลิ น ตั น มี แ นวโน ม ที่ จ ะเป น
นโยบายการคาเชิงยุทธศาสตร มากกวาที่จะเปนนโยบายการคาเสรี
ประธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น ในโอกาสที่ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ าก
มหาวิทยาลัยอเมริกนั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536 กลาวยํ้าวา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรั ฐ บาลอเมริ กั น เป น นโยบายที่ มุ  ง ถาโถมเข า สู  ก ารแข ง ขั น มิ ใ ช ถ ดถอยออกจากตลาด
(compete, not retreat) ทานประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกากลาวยืนยันที่จะผลักดันใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยสํ าเร็จลุลวง อีกทั้งสนับสนุนขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) ตลอดจนแสดงความเห็นตอตานลัทธิการกีดกันทางการคา คํายืนยันเหลานี้ทําใหบรรดา
ผูส นับสนุนนโยบายการคาเสรีพากันโลงอกในระดับหนึ่ง
ในขณะที่ประธานาธิบดีคลินตันเปลงมธุรสวาจา ขอเขียนของนายมิกกี้ แคนเตอร
ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ซึ่งตีพิมพใน Los Angeles Times กลับใหภาพที่แข็งกราว
(The Nation ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2536) นายแคนเตอรกลาววา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรัฐบาลนายคลินตันมีพื้นฐานจากหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก นโยบายการคาระหวางประเทศเปนองคประกอบสวนหนึ่ง ซึ่งเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายคลินตัน ในขณะที่รัฐบาลนายคลินตันมี
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นโยบายที่จะสรางงานที่ใหรายไดสูง พรอมๆกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสหรัฐฯ
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกและเพื่อลดการขาดดุลการคา นโยบายการคาระหวาง
ประเทศก็ตองสนองตอบเปาหมายเดียวกันนี้
ประการที่สอง นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันยึดถือ
หลักความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศคูคา สหรัฐฯจะไมโยนความผิดไปใหแกประเทศคูคา
ในเรื่องที่เปนความผิดของรัฐบาลอเมริกันเอง ไมวาจะเปนเรื่องการขาดดุลงบประมาณ การขาด
ยุทธศาสตรการลงทุนระยะยาว และการขาดการลงทุนในดานการศึกษา แตประเทศคูคาจะตองมี
สวนรับผิดชอบในการผลักดันระบบการคาพหุภาคีใหเปนไปโดยราบรื่น หากอุตสาหกรรมใด
มีกําลังการผลิตสวนเกินก็เปนความรับผิดชอบของประเทศคูคาที่จะตองลดกําลังการผลิตลง มิใช
ประคับประคองอุตสาหกรรมเหลานั้นดวยการใหเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนพิเศษ ซึ่งกระทบตอ
การคาระหวางประเทศ
ประการที่สาม นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันตองการ
เห็นผลในทางปฏิบัติในการเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรม และบริการ
ในการนี้ รัฐบาลอเมริกันจักดําเนินการทุกวิถีทางในการขจัดอุปสรรคและทํานบกีดขวางการคา
ระหวางประเทศ
ประการที่สี่ นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันเปนนโยบาย
ทีค่ านึ
ํ งถึงประชาชนเปนดานหลัก (people-oriented) ไมเฉพาะแตการสงเสริมชาวอเมริกันใหได
ประโยชนจากการคาตางประเทศเทานั้น หากทวายังมุงชวยเหลือประชาชนที่พายแพเกมการคา
ระหวางประเทศอีกดวย
ความเปนไปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายบิลล คลินตัน ดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกัน บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันเลือกใชนโยบายการคาเชิงรุก (active
trade policy) ดังทีป่ รากฏในขอเขียนของนายเคนเตอร
รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียและกลุม
ประเทศอาเซียน ดวยการกดดันใหปฏิบัติตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา พรอมๆกับ
การผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี ในการนี้ปรากฏวารัฐบาลอเมริกันกดดันไตหวันมากเปน
พิเศษ ในกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลนายคลินตันไมเพียงแตเรียกรองใหรัฐบาลจีน
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ลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากสินคาจํานวนมากเทานั้น หากทวายังกดดันใหเคารพสิทธิและเสรี
ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกดวย ทั้งนี้โดยมีอาวุธสําคัญที่ใชในการตอรอง คือ การตออายุ
ขอตกลงในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favored Nation Principle)
รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับประเทศญี่ปุน เพราะปรากฏวาสหรัฐฯขาดดุลการ
คากับญีป่ นุ ในป 2535 ถึง 43.67 พันลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มขึ้นจากป 2534 ประมาณ 14.3 %
ในขณะที่ฝายญี่ปุนกลาวอางวา การขาดดุลการคาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล
อเมริกนั เอง อยางไรก็ตาม รัฐบาลนายคลินตันกลับไปรื้อฟนขอตกลงในป 2532 ที่ญี่ปุนตกลงเปด
ตลาดใหมีการนําเขาเซมิคอนดักเตอรจากตางประเทศอยางนอย 20% ของปริมาณที่ซื้อขายใน
ญีป่ นุ ในป 2535 ขอมูลในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2535 ปรากฏวา ปริมาณการนําเขามีเพียง
15.9 % ของปริมาณการใชในประเทศญี่ปุน รัฐบาลอเมริกันขมขูวา หากญี่ปุนไมสามารถทําตาม
ขอตกลง สหรัฐฯจําตองตอบโตอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได แตแลวความตึงเครียดก็ผอนคลายลง
ในสัปดาหทผี่ านมา เมื่อขอมูลตลอดป 2535 ปรากฏสูสาธารณชนวา การนําเขาเซมิคอนดักเตอร
ของญีป่ นุ มีถงึ 20.2 % ของปริมาณการใช ซึ่งเปนไปตามขอตกลงที่ญี่ปุนใหไวแกสหรัฐฯ อยางไร
ก็ตาม ไมปรากฏแนชัดวา ญี่ปุนนําเขาเซมิคอนดักเตอรจากสหรัฐฯมากนอยเพียงใด แตเขาใจกัน
วาตกประมาณ 85 % ของปริมาณการนําเขา
สหรั ฐ ฯ กั บ ประชาคมยุ โ รปเป น คูกัดที่สมนํ้ าสมเนื้ อ ทั้ ง ในดา นพลานุ ภ าพ
ทางเศรษฐกิจ และการเมือง การดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลนายคลินตันในชวงเวลา
สองเดือนที่ผานมา ทําใหประชาคมยุโรปตองรนถอย เริ่มดวยการประกาศเก็บอากรขาเขาจาก
เหล็กกลาทีน่ าเข
ํ าจากประเทศตางๆรวม 19 ประเทศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 ทั้งนี้ดวยขอ
กลาวหาซึ่งกระทรวงพาณิชยไตสวนแลวพบวามีมูลวา ประเทศเหลานี้ซึ่งรวมประชาคมยุโรปดวย
ไดใหเงินอุดหนุนทั้งโดยเปดเผยและแอบแฝงในการผลิตเหล็กกลา หลังจากนั้นก็เกิดวิวาทะเมื่อ
ประธานาธิบดีคลินตันกลาวโจมตีประชาคมยุโรปกรณีการใหเงินอุดหนุนในการผลิตเครื่องบิน
แอรบัส และทายที่สุด รัฐบาลนายคลินตันขีดเสนตายใหประชาคมยุโรปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
เกีย่ วกับการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลประเทศตางๆในประชาคมยุโรป
นับตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2536 เปนตนมา ประชาคมยุโรปไดกําหนดระเบียบ
เกีย่ วกับการจัดซื้ออุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณการประปา อุปกรณพลังงาน และอุปกรณขนสง
วา สินคาทีจ่ ะเสนอขายใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปจะตองมีองคประกอบของวัสดุพื้นเมือง (local
content) อยางนอย 50% และหากบริษัทในประชาคมยุโรปเสนอขายในราคาสูงกวาบริษัท
นอกประชาคมยุโรปไมเกิน 3% ใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปเลือกซื้อจากบริษัทในประชาคมยุโรป
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ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ ดั ง กล า วนี้ มุ  ง ให ป ระโยชน แ ก อุ ต สาหกรรมในประชาคมยุ โ รปเป น สํ าคั ญ
แตรัฐบาลอเมริกันถือวาเปนการปฏิบัติอยางลําเอียง จึงผลักดันใหประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการจัดซื้อ ตั้งแตปลายยุครัฐบาลนายยอรจ บุช ตอมานายคลินตันไดขีดเสนตายให
ประชาคมยุโรปเปลีย่ นแปลงระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2536 มิฉะนั้น
สหรัฐฯจะตอบโตดวยการงดซื้อสินคาประเภทเดียวกันจากประชาคมยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนําเขา
ประมาณปละ 40-50 ลานเหรียญอเมริกา ตอมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมา รัฐบาลนายคลินตัน
ประกาศเลื่อนเสนตายไปเปนวันที่ 29 มีนาคม 2536
สงครามการคาระหวางประเทศ ซึ่งกําลังรอวันปะทุ คงจะไมนานเกินรอ
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รัฐบาลอเมริกันผูรักความเปนธรรม3
ผมมีความรูสึกอิจฉาประชาชนชาวอเมริกันเสมอมาที่มีรัฐบาลและผูนําที่เอาใจใส
ทุกขสขุ ของราษฎร ในประการสําคัญ รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลา และผูนําอเมริกันรุนแลวรุนเลา
ไมวาจะสังกัดพรรครีปบลิกันหรือพรรคเดโมแครต ลวนแลวแตรักความเปนธรรมทั้งสิ้น มิหนําซํ้า
รัฐบาลและผูน าอเมริ
ํ
กันเหลานี้ไมเคยกระดากปากที่จะกลาวถึง `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'
ดวยความรักความเปนธรรม รัฐบาลอเมริกันจึงตองทําตัวเปน `ตํารวจโลก' สหรัฐ
อเมริกาเขาไปทําสงครามเกาหลีและสงครามอินโดจีน เขาไปแทรกแซงการเมืองภายใน ทั้งใน
นิคารากัว เอลซัลวาดอร ปานามา และประเทศละตินอเมริกาอื่นๆ รวมตลอดจนเขาไปโคนลม
รัฐบาลอัลยันเดแหงชิลี `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' เปนความเปนธรรมที่ยึดถือระบบทุนนิยม
เหนือกวาระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาทนเห็นการเติบใหญของระบบสังคมนิยม
และคอมมิวนิสมมิได จึงพยายามสกัดกั้นการเติบใหญดังกลาวนี้ และหลายตอหลายครั้งถึงกับ
เขาไปโคนลมรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เดินแนวทางสังคมนิยม/คอมมิวนิสม
ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มมิ ใ ช ร ากฐานป จ จั ย เดี ย วของ `ความเป น ธรรมแบบ
อเมริกัน' ระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็เปนที่มาของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวย
รัฐบาลและผูนําอเมริกันมักจะชูแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และหลายตอหลายครั้ง
เขาไปโคนลมรัฐบาลเผด็จการในประเทศตางๆ แตเมื่อถึงคราวตองเลือกระหวางระบบทุนนิยมกับ
ระบอบเผด็จการ สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกระบบทุนนิยมเหนือกวาระบอบเผด็จการ เพราะ
รัฐบาลและผูนําอเมริกันกลัวคอมมิวนิสมมากกวากลัวเผด็จการ ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกันจึงมี
บทบาทสําคัญในการอุมชูจอมเผด็จการในประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนเกาหลีใต ไตหวัน เวียดนาม
ใต หรือชิลี
`ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังมีพื้นฐานของการตอตานยาเสพติด รัฐบาลและ
ผูน าอเมริ
ํ
กนั ไมตองการใหประชาชนเผชิญภาวะเสื่อมโทรมดานสุขภาพ จึงไมเพียงรณรงคตอตาน
ยาเสพติดอยางแข็งขัน หากยังประนามทั้งประเทศและบุคคลที่มีสวนรวมในการผลิตและการคา
ยาเสพติดอีกดวย

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2538

105
สุข ภาพเป น คุณภาพสํ าคัญของทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการอาหารและ
ยาแหงสหรัฐอเมริกาจึงเขมงวดในการรับจดทะเบียนตํารับยา แมตํารับยาที่รับจดทะเบียนแลว
หากพบในภายหลังวามีผลขางเคียงที่ทําลายสุขภาพอยางสําคัญ คณะกรรมการฯ ไมรีรอที่จะถอน
ทะเบียนตํ ารับยาดังกลาว ประชาชนชาวอเมริกันจึงไดรับการคุมครองสุขภาพจากการบริโภค
ยาอย า งดียิ่ ง แต ย าที่ รัฐ บาลอเมริกั น ห า มขายในสหรัฐอเมริก า มิไดถูกหามสงออกไปขาย
ตางประเทศ ดวยเหตุดังนี้จึงมียาที่ไมไดมาตรฐานอเมริกันจํานวนมากถูกสงไปขายในโลกที่สาม
ในยุครัฐบาลเรแกน `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มีรากฐานจากขอสมมติที่สําคัญวา ชีวิต
ชาวอเมริกนั มีคามากกวาประชาชนในโลกที่สาม
ในดานเศรษฐกิจ นับเปนเวลาเกือบสองทศวรรษแลวที่รัฐบาลอเมริกันชูแนว
ความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม (Fair Trade Doctrine) โดยไมยอมรับแนวความคิดวาดวย
การคาเสรี (Free Trade Doctrine) ผูนําอเมริกันจํานวนมากชี้ใหเห็นวา เหตุที่สหรัฐอเมริกา
มีปญหาการขาดดุลการคายืดเยื้อยาวนานและรุนแรงเปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศโดยเสรี สินคา
อเมริกนั กลับมีปญหาโดยไมสามารถเขาถึงตลาดในหลายตอหลายประเทศ U.S. Omnibus Trade
and Competitiveness Act of 1988 ตราขึน้ บนพืน้ ฐานของแนวความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม
โดยใหอํานาจรัฐบาลอเมริกันในการเปนโจทกกลาวหาประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐ
อเมริกา ในการเปนผูไตสวนพฤติกรรมอันไมเปนธรรมเหลานั้น และในการเปนผูพิพากษาคดีความ
ที่ ก ล า วหา และด ว ยอํ านาจตามบทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมายฉบั บ นี้ รั ฐ บาลอเมริ กั น บี บ บั ง คั บ
นานาประเทศใหเปดประตูรับสินคาอเมริกัน มากบางนอยบางตามแตกรณี
`ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังยึดหลักการ `ตาตอตา ฟนตอฟน' อีกดวย
ดวยเหตุทรี่ ฐั บาลอเมริกันมีความเชื่อวา บรรดาประเทศที่มีการคาเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาลวนแลว
แตมีปฏิบัติการอันไมเปนธรรม หากรัฐบาลอเมริกันจะกระทํ าการอันไมเปนธรรมบางก็มิไดผิด
หลักการ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' การที่ C.I.A. ดักฟงโทรศัพทเจาหนาที่กระทรวงการคา
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหงประเทศญี่ปุน หาไดทําให `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกนั ' เบี่ยงเบนจากหลักการไม
หนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2538 รายงานขาววา
ในระหว า งการเจรจาการค า ระหว า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ญี่ ปุ  น เรื่ อ งการเป ด ตลาดญี่ ปุ  น เพื่ อ รั บ
รถอเมริกันเมื่อตนป 2538 นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
(USTR) ทราบอยูต ลอดเวลาวารัฐบาลญี่ปุนมีจุดยืนและยุทธวิธีการเจรจาอะไรบาง ทั้งนี้ดวยการ
ดักฟงโทรศัพทที่ขาราชการกระทรวง MITI ติดตอกันเอง และที่ติดตอกับผูบริหารบริษัทรถยนต
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ญี่ปุน C.I.A. ซึง่ ดักฟงโทรศัพทดังกลาวนี้รายงานใหนายแคนเตอรทราบอยูตลอดเวลา อันเปนเหตุ
ใหนายแคนเตอรเลนเกมรุกในการเจรจาได
รายงานขาวของสถานีโทรทัศน NBC ในวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ยืนยันรายงาน
ขาวของ The New York Times ดังกลาวขางตนนี้ เรื่องนี้สรางความรูสึกเปนเดือดเปนแคนแกผูนํา
ญี่ปุนอยางมาก เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําสหรัฐอเมริกาถึงกับเขาพบเจาหนาที่
กระทรวงการตางประเทศอเมริกัน และนายเรียวตาโร ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto) รัฐมนตรี
วาการกระทรวง MITI แจงความไมพอใจตอนายแคนเตอรในระหวางการประชุม Quadrilateral
Summit ณ เมือง Ripley ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538
ผูน าญี
ํ ป่ นุ มีความรูสึกวา การดักฟงโทรศัพทนั้นเปนการเลนสกปรก และเปนการ
เอาเปรียบคูเ จรจาการคา เพราะทําใหการเจรจามิไดอยูบนพื้นฐานที่เสมอภาคกัน ในขณะที่สหรัฐฯ
รําหาความเป
่
นธรรมทางการคา แตสหรัฐฯ กลับเอาเปรียบในการเจรจาอยางนาละอาย เหตุที่ผูนํา
ญีป่ นุ มีความรูส กึ เชนนี้เปนเพราะมิไดมีความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ `ความ
เปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวยเหตุที่ผูนําอเมริกันจํานวนมากเห็นวาญี่ปุนมีการคาอันไมเปนธรรมกับ
สหรัฐอเมริกา จนดุลการคาเกินดุลจํานวนมหาศาล หากสหรัฐฯ จะเอาเปรียบในการเจรจาการคา
บางก็เปนเรื่องที่ญี่ปุนจะตองรูจักอดทน เพราะความไมเปนธรรมในการเจรจาถูกชดเชยดวยความ
ไมเปนธรรมทางการคา
หลักการพืน้ ฐานของ U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of
1988 ชวยใหเขาใจ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ไดเปนอยางดี ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนี้
รัฐบาลอเมริกนั เปนทัง้ โจทก ผูไตสวน และผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน หลักการดังกลาวนี้สืบสาน
จากหลักการของการเปน `ตํารวจโลก' นั่นเอง สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน `ตํารวจโลก' และเคยชินกับ
การเปน `ตํารวจโลก' มาเปนเวลานาน `ตํารวจโลก' จะตองสามารถบอกไดวา ใครเปนผูราย
และมีหนาทีต่ อ งจับผูราย ผูนําอเมริกันจึงเคยชินกับการพิพากษา ผูอื่น
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มิใชอะไรอื่น หากแต
ไดแก หลักการที่วา `ขาคือความเปนธรรม' เมื่อสหรัฐอเมริกาบอกวา สิ่งใดไมเปนธรรม สิ่งนั้น
ยอมตองไมเปนธรรม และเมื่อสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใดๆ ปฏิบัติการนั้นยอมตองเปนปฏิบัติการ
ทีเ่ ปนธรรม
นีแ่ หละคือ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'
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จากรอน บราวน ถึงมิกกี้ แคนเตอร4
มรณกรรมของนายโรนัลด เอช. บราวน (Ronald H. Brown) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยอเมริกัน เนื่องจากเครื่องบินโดยสารประสบเหตุตกในโครเอเชีย (Croatia) เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2539 ทําใหรัฐบาลคลินตันตองเสียหลักมิใชนอย แตการแตงตั้งนายมิกกี้
แคนเตอร (Micky Kantor) ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแทนนับเปนการ
แกเกมที่ชาญฉลาด
แมวานายวิลเลี่ยม คลินตันเพิ่งจะมีสายสัมพันธอันใกลชิดกับนายรอน บราวน
เพียงชัว่ ทศวรรษเศษ ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มีความสนิทชิดเชื้อมาแตป 2521 แตทั้งนาย
บราวนและนายแคนเตอรถือไดวาเปนขุนพลคนสําคัญของรัฐบาลคลินตันในการดําเนินนโยบาย
การคาระหวางประเทศ
รอน บราวน ไตเตาในพรรคเดโมแครต จนสามารถดํารงตําแหนงประธานพรรค
ในป 2532 ในเวลานั้น พรรคเดโมแครตตกตํ่าสุดขีด เพราะพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดี
อเมริกนั มาถึง 3 สมัย นายบราวนตองใชความสามารถอยางยิ่งยวดในการสรางเอกภาพและความ
สมานฉันทภายในพรรค และเพราะนายบราวนมีตําแหนงประธานพรรคเดโมแครตนี้เอง จึงทําให
ตองสัมพันธกับนายวิลเลี่ยม คลินตัน ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส แตความสัมพันธในระยะแรกเริ่ม
มีลกั ษณะศรศิลปไมกินกัน ในป 2534 นายคลินตันออกมาวิจารณนโยบายของพรรคเดโมแครตวา
หากพรรคยังคงเดินแนวทางเสรีนิยมมากเกินไป ก็จะตองพายแพการเลือกตั้งในป 2535 นาย
บราวนในฐานะประธานพรรคเดโมแครตออกมาตอบโตวา นายคลินตันคงอยากเปนผูสมัคร
ประธานาธิบดีเสียเอง ทายที่สุด นายบราวนกย็ อมรับวา หากเลือกผูสมัครแนวทางเสรีนิยม ดังเชน
นายเอ็ดเวิรด เคนเนดี (Edward Kennedy) และสาธุคุณเจสสี แจกสัน (Jesse Jackson) พรรค
เดโมแครตก็ตองพายแพการเลือกตั้งอีก ดวยเหตุดังนั้นนายบราวนจงึ หันมาสนับสนุนนายคลินตัน
และมีสวนสําคัญไมนอยในการชวยใหนายคลินตันไดรับตําแหนงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป
2535
การที่นายคลินตันมอบตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใหแกนายรอน
บราวน มิใชเปนเพียงรางวัลตอบแทนทางการเมืองเทานั้น หากรัฐบาลคลินตันยังไดประโยชนจาก
4
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เครือขายความสัมพันธทั้งทางการเมืองและธุรกิจของนายบราวนอีกดวย นายบราวนเปนนักธุรกิจ
การเมื อ งที่ มี ค วามชํ่ าชองและมี ค วามรอบรู  เ กี่ ย วกั บ เส น สนกลในภายในรั ฐ สภาและกลุ  ม
ผลประโยชนตางๆ เปนอยางดี ความรูและประสบการณของนายบราวนจึงเปนประโยชนแกรัฐบาล
คลินตันอยางยิ่ง
วิ ล เลี ย ม คลิ น ตั น มิ ไ ด ผิ ด หวัง เลยที่เ ลื อกนายบราวนเปนรัฐมนตรีพาณิชย
เพียงชั่วเวลาไมถึงสองปครึ่งที่นายบราวนดํารงตําแหนงนี้ กระทรวงพาณิชยที่เคยเปนกระทรวง
เกรดตํ่ าก็ถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรดดี จากเดิมที่ไมเคยมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ ก็กลายเปนองคกรที่มีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือ นายบราวนพยายามผลักดันใหรัฐบาลคลินตัน
ยอมรับ หลั กการวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจควรเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบาย
ตางประเทศ หาใชปลอยใหนโยบายตางประเทศเปนตัวกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดังที่เปนมา
สภาพการณของโลกยุคหลังสงครามเย็นแปรเปลี่ยนไปมากแลว และนายบราวนเห็นวา กระทรวง
พาณิชยตองมีบทบาทมากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น นายบราวนประสบความสําเร็จอยางงดงาม
ในการผลักดันใหประธานาธิบดีคลินตันยอมรับหลักการวา ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไมควรเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในการพิจารณาตออายุหลักการ
ปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) แกสาธารณ
รัฐประชาชนจีนในป 2537 รัฐบาลคลินตันพยายามกดดันใหรัฐบาลจีนลดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และถือวาเปนเงื่อนไขสําคัญในการให MFN ภายหลังจากที่รัฐบาลคลินตันยอมตออายุ
MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537 นั้นเอง ประธานาธิบดีคลินตันก็ประกาศเปนนโยบาย
วา ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนจะไมนํามาพิจารณาในการตออายุ MFN อีกตอไป เรื่องนี้สรางความ
ผิดหวังแกขบวนการสิทธิมนุษยชนอยางมาก แตเปนชัยชนะของรอน บราวน ผูอยูเบื้องหลัง
การผลักดันนโยบายนี้
นายบราวนมีความสัมพันธอันใกลชิดกับชุมชนธุรกิจและอุตสาหกรรม ดวยเหตุ
ดังนี้ นายบราวนจึงมีความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
ก็เปนปรากฏการณธรรมชาติอีกเชนกันที่กลุมผลประโยชนเหลานี้จะวิ่งเขาหานายบราวน ในเมื่อ
ทัง้ สองฝายตางมีแมเหล็กดึงดูดซึ่งกันและกัน ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ นายบราวนจะมี
ทาทีรอมชอม และยึดถือผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ตั้ง ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มีทาที
`ลุยแหลก' และนิยมยันคูเจรจาติดกําแพง กอนที่จะโอนออนในภายหลัง นายแคนเตอรรวมงานกับ
นายบราวนอยางดียิ่ง หากมิใชอิทธิพลของนายบราวน ทาทีของนายแคนเตอรจะแข็งกราวมากกวา
ที่เปนมา นายแคนเตอรเปรียบประดุจกองหนาที่บุกทะลวงตลาดประเทศคูคาตางๆ สวนนาย
บราวนเปนกองหลังที่ตามเขาไปเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่ไดจากการเจรจาการคาระหวางประเทศ
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แตการผนึกกํ าลังระหวางสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) กับ
กระทรวงพาณิชยสรางความไมสบายใจแกกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงการคลังอยางยิ่ง
ฝายหลังตองการใหการเจรจาการคาใชทาทีออมชอมมากขึ้น นายบราวนยังมีปญหากับกระทรวง
กลาโหมอีกดวย กระทรวงกลาโหมมีนโยบายจํากัดและหามสงออกสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
ดังเชนอาวุธยุทโธปกรณ คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม เพราะเกรงวาจะมีผลเสียตอความมั่นคง
ระหวางประเทศและตอสหรัฐอเมริกาเอง หากสินคาเหลานี้ตกสูมือ `ศัตรู' ของสหรัฐฯ แตนาย
บราวนเห็นวา นโยบายดังกลาวนี้เปนนโยบายยุคสงครามเย็น ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน และยืนยันวาสหรัฐฯควรจะไดประโยชนจากการสงออกสินคาเหลานี้ จึงผลักดันให
ยกเลิกมาตรการการควบคุมการสงออก
เพียงชัว่ เวลาไมถึงสองปครึ่ง นายบราวนพาคณะผูแทนการคา (trade mission)
เยือนประเทศลูกคาถึง 15 ครั้ง และทําใหตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยกลายเปน `เซลสแมน
แหงวอชิงตัน ดี.ซี.'
รอน บราวนมไิ ดมปี ระวัติอันใสสะอาด เพราะถูกกลาวหาวารับเงินใตโตะจากกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยูบอยครั้ง เรื่องที่เปนขาวอื้อฉาวก็คือ การรับสินบน 700,000 ดอลลาร
อเมริกัน เพื่อผลักดันใหสหรัฐอเมริกาคืนดีกับเวียดนาม แมจะไมสามารถเอาผิดนายบราวนได
แตเรื่องก็ยังคางคาดวยขอกังขาในใจของประชาชนอเมริกันจํานวนมาก ลาสุดนายบราวนถูก
กลาวหาวารับเงินโอนโดยมิชอบจํ านวน 500,000 ดอลลารจากผูรวมหุน Nolanda Hill โ
ดยกระทรวงยุติธรรมยังมิทันสะสางขอเท็จจริงใหกระจาง นายบราวนกถ็ ึงแกกรรมเสียกอน
เดิมทีมีขาวลือวา ผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีพาณิชยสืบตอจากนายบราวน
ก็คือ นายโธมัส แม็กลารตี (Thomas McLarty) อดีตเลขาธิการทําเนียบขาวของรัฐบาลคลินตัน
หรือมิฉะนั้นก็เปนนายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดี
คารเตอร แตประธานาธิบดีคลินตันไมตองการเสี่ยง เพราะผูดํารงตําแหนงคนใหมตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมาก การเลือกนายมิกกี้ แคนเตอรใหดํารง
ตําแหนงนีช้ ว ยลดภาวะความเสี่ยงที่จะไมผานรัฐสภา เพราะนายแคนเตอรไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในการดํารงตําแหนง USTR มากอนแลว ผลงานการเจรจาการคาจํานวนประมาณ 200 ขอ
ตกลงของนายแคนเตอรนบั ตัง้ แตเดือนมกราคม 2536 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจรจา
เรือ่ ง NAFTA และ WTO รวมตลอดจนการเจรจาเพื่อเปดตลาดญี่ปุนสําหรับสินคาอเมริกัน และ
การกดดันมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา นับวาเพียงพอที่
พรรครีปบลิกันไมกลาควํ่านายแคนเตอรในรัฐสภา เพราะจะเปนผลเสียแกพรรครีปบลิกันในปที่จะ
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้
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การแตงตั้งนางชารลีน บารเชฟสกี้ (Charlene Barshefsky) ผูชวยผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาใหดํารงตําแหนงผูรักษาการตําแหนง USTR แทนนายแคนเตอร ก็เปนกาวยางที่
ชาญฉลาดเชนเดียวกัน เพราะเปนการเลี่ยงการทําศึกในรัฐสภา ซึ่งเปนสมรภูมิที่รัฐบาลคลินตัน
ยากจะชนะได ชวงเวลาการรักษาการมีเพียง 7 เดือนเศษ รัฐบาลคลินตันก็จะรูผลในเดือน
พฤศจิกายน ศกนี้วาจะยึดเกาอี้ตอไปไดหรือไม ในประการสําคัญ นางบารเชฟสกีน้ อกจากจะมี
ประสบการณอันชํ่ าชองในการเจรจาการคาแลว ยังมีความแข็งกราวไมตางจากนายแคนเตอร
อีกดวย
สํ าหรับนายแคนเตอร ภารกิจสํ าคัญในฐานะรัฐมนตรีพาณิชยมิไดมีเพียงการ
สืบทอดตําแหนง `เซลสแมนแหงวอชิงตัน ดี.ซี.' เทานั้น หากยังมีหนาที่ในการพยุงบทบาทของ
กระทรวงพาณิชยในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย มรสุมลูกแรกที่นายแคนเตอร
ตองเผชิญก็คือแรงกดดันจากพรรครีปบลิกันที่จะลดขนาดของกระทรวงพาณิชย (downsizing)
ซึง่ ปจจุบันมีขารัฐการถึง 35,000 คน

ข. สหรัฐอเมริกากับญี่ปุน
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ดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน1
ญีป่ นุ มีดุลการคาระหวางประเทศเกินดุลอีกแลว
สํ านักขาวรอยเตอรรายงานวา ดุลการคาระหวางประเทศของญี่ปุนป 2534
เกินดุล 78,230 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มขึ้นจากป 2533 ซึ่งมีสวนเกินดุลเพียง 52,150 ลาน
เหรียญอเมริกา (The Nation, January 22,1992)
การที่ญี่ปุนมีดุลการคาเกินดุลมาเปนเวลายาวนาน โดยที่มีสวนเกินดุลจํานวน
มาก นับเปนประเด็นปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศมหาอํานาจทุนนิยมที่เผชิญ
กับมรสุม ทางเศรษฐกิจลูกแลวลูกเลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใหรัฐบาล
ญี่ปุนลด สวนเกินดุลของดุลการคา โดยที่ญี่ปุนอยูในภาวะจํายอมที่จะตองโอนออนผอนตาม
ในระหวางป 2530-2533 ญี่ปุนมีดุลการคาเกินดุลนอยลงตามลําดับ แตแลวกลับมีสวนเกินดุล
เพิม่ ขึน้ ในป 2534 ซึ่งมิใชขาวดีนักหากมองในแงของการเมืองระหวางประเทศ ในเมื่อสหรัฐอเมริกา
จองทีจ่ ะเลนงานญี่ปุนอยูตลอดเวลา
สํานักขาวรอยเตอรรายงานในขาวเดียวกันนี้วา ญี่ปุนมีดุลการคาเกินดุลกับสหรัฐ
อเมริกาเพิม่ ขึน้ จาก 37,950 ลานเหรียญอเมริกาในป 2533 เปน 38,450 ลานเหรียญอเมริกันในป
2534 ทัง้ นีข้ อ มูลของทางการญี่ปุนไมตรงกับทางการสหรัฐฯ ในรายละเอียด
ในประวัตศิ าสตรการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง สหรัฐฯมีดุลการคาเกินดุลกับญี่ปุนจนถึงป 2518 หลังจากนั้นญี่ปุนเปนฝายเกินดุลมา
โดยตลอด สหรัฐฯขาดดุลการคากับญี่ปุนมากที่สุดในป 2530 โดยมีสวนขาดดุลสูงถึง 56,300 ลาน
เหรียญอเมริกัน รัฐบาลอเมริกันนับตั้งแตรัฐบาลโรนัลด เรเกนเปนตนมา พยายามใชอํานาจ
ทางการเมืองระหวางประเทศในการกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนลดสวนเกินดุลการคากับสหรัฐฯ ผลของ
การกดดันดังกลาวนี้ ทําใหมีขอตกลงทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งกระทบตอการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 มกราคม 2535
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ดวยแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน ญี่ปุนไดยินยอมที่จะจํากัดการสงสินคาออกไป
สหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ ทั้งนี้ดวยการทําขอตกลงทวิภาคีที่เรียกวา VERs (Voluntary Export
Restraints) ในป 2524 ญี่ปุนจํายอมที่จะจํากัดการสงออกรถยนตไปสหรัฐฯ เพื่อใหอุตสาหกรรม
รถยนตอเมริกันฟนตัวเร็วขึ้น โดยลดการแขงขันจากรถยนตรญี่ปุน ตอมาในป 2527 ญี่ปุนตกลง
ทีจ่ ะจํากัดการสงออกเหล็กกลาไปสหรัฐฯ ดวยความ "สมัครใจ" แตสัญญาการจํากัดการสงออก
โดยสมัครใจเหลานี้ไมชวยใหฐานะดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ดีขึ้น
ในป 2528 กลุมประเทศมหาอํานาจ G-5 อันประกอบดวยสหรัฐฯ ญี่ปุน อังกฤษ
เยอรมนีตะวันตก และฝรั่งเศส ตกลงทีจ่ ะดําเนินการใหเงินดอลลารอเมริกัน ซึ่งมีคาสูงกวาความ
เปนจริง (over valuation) มีคาลดลงสูระดับที่สมจริง ขอตกลงในเรื่องนี้มีชื่อวา Plaza Accord
ตามชื่อโรงแรมในนครนิยอรค ซึง่ ใชเปนสถานที่ประชุม ผลการดําเนินการตาม Plaza Accord
ทําใหเงินเยนและเงินมารก ซึง่ มีคาตํ่ากวาความเปนจริง (under valuation) มีคาสูงขึ้น เงินเยนซึ่งมี
คาประมาณ 240 เยนตอหนึง่ เหรียญอเมริกันในเดือนกันยายน 2528 มีคาเพิ่มขึ้นเปน 120.45 เยน
ตอเหรียญอเมริกันในเดือนมกราคม 2531 แตการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสําคัญนี้
มิไดมีผลทันทีทันใดตอดุลการคาทั้งของญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยที่กระบวนการปรับตัวกินเวลา
มากกวาหนึง่ ป และการณปรากฏตอมาวา การปรับอัตราแลกเปลี่ยนไมสามารถชวยแกปญหาการ
ขาดดุลการคาของสหรัฐฯ ในขั้นรากฐานได
ในป 2529 สหรัฐฯกดดันใหญี่ปุนพิจารณาซื้อสินคาเขาจากสหรัฐฯมากขึ้น
การเจรจาการคาในเรื่องนี้มุงพิจารณาสินคาเปนรายภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกวา Market-oriented
Sector Specific Talks (MSST) เริม่ ตนดวยผลิตภัณฑไม โทรคมนาคม อีเลกทรอนิกส และยา
ในปเดียวกันนั้น ญี่ปุนยอมทําขอตกลงซื้อเซมิคอนดักเตอร (semi-conductor) จากสหรัฐฯ
ในป 2531 ญี่ปุนจํายอมผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติ
รวมประมูลในการกอสรางหรือในการรับสัมปทานโครงการสาธารณูปโภค ครั้นตอมาในป 2532
ญีป่ นุ ก็ตองเปดตลาดตอนรับผลิตภัณฑเนื้อวัวและผลไมจากสหรัฐฯ มากขึ้น
เมือ่ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 มีผลบังคับใช สหรัฐฯ
ขมขูท จี่ ะใชมาตรา 301 ลงโทษญี่ปุนอยูตลอดเวลา ในป 2532 นั้นเอง ญี่ปุนก็ถูกตีตราวา มีการคา
อันไมเปนธรรม (unfair trade) กับสหรัฐฯ ทั้งนี้โดยกลาวหาวา สินคาอเมริกันบางประเภท
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โดยเฉพาะอยางยิ่งซุปเปอรคอมพิวเตอร ดาวเทียมและผลิตภัณฑไมไมสามารถเขาถึงตลาดญี่ปุน
อยางทีค่ วรจะเปน (market access) สหรัฐฯ ดําเนินการตอบโตญี่ปุนโดยอาศัยมาตรา Super 301
ในป 2533 สหรัฐฯและญี่ปุนตกลงที่จะมีการเจรจา SII (Strategic Impediments
Initiative) ทั้งนี้เพื่อแสวงหายุทธศาสตรรวมกันในการแกปญหาการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ
ญีป่ นุ ตกลงทีจ่ ะทุมการใชจายดานการโยธาและการสาธารณูปโภค 430 ลานลานเยน (ประมาณ
3.5 ลานลานเหรียญอเมริกัน) ในชวง 10 ปขางหนา เพื่อกระตุนใหอุปสงค ภายในประเทศหรือ
ความตองการใชจายภายในประเทศเพิ่มขึ้น ขอตกลงดังกลาวนี้มีพื้นฐานจากบทวิเคราะหที่วา
การทุมการใชจายของรัฐบาลญี่ปุนจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัว และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะ
ทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดการเกินดุลการคาของญี่ปุนลงได
ในป 2534 สหรัฐฯ กลาวหาวา ญี่ปุนนําสินคา 2 ประเภททุมสูตลาดอเมริกัน
ไดแก จอภาพคอมพิวเตอร และรถขนสงขนาดเล็ก (mini-vans) โดยขายในตลาดอเมริกันตํ่ากวา
ต น ทุ นและ/หรือตํ่ ากวา ราคาที่ขายในตลาดญี่ปุน รั ฐ บาลอเมริกัน ไดประกาศเรีย กเก็บ ภาษี
การปองกันการทุมตลาด (anti-dumping duty = ADD) จากสินคาญี่ปุนสองประเภทนี้ เพื่อทําให
ราคาสินคาสองประเภทนี้แพงขึ้น
เมื่อสังคมเศรษฐกิจอเมริกันออนเปลี้ยและทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วนับตั้งแตตน
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา ญี่ปุนก็กลายเปน "กระสอบทราย" ที่รัฐบาลอเมริกันใชออกกําลัง
อยูเสมอ ญี่ปุนนั้นไมเพียงแตจะมีชนักติดหลังที่กออาชญากรรมในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น
หากทวายังมีบุญคุณตองทดแทนสหรัฐฯอีกดวย ในฐานที่สหรัฐชวยฟนฟูเศรษฐกิจและอุมชูให
เติบใหญ ดวยการแบกรับภาระรายจายดานการทหารเสียเอง ญี่ปุนดูเหมือนจะสํานึกถึงบุญคุณ
ของสหรัฐฯในเรื่องนี้ เมื่อสหรัฐฯกดดันญี่ปุนในเรื่องใด หากไมเหนือบากวาแรง ญี่ปุนก็ยอม
โอนออนผอนตาม เรื่องใดที่ยินยอมมิได ก็อาศัยยุทธวิธี "เตะถวง" ตอไป
ในทัศนะของผูน าอเมริ
ํ
กัน ญี่ปุนเปน "ตัวการ" ที่ทําใหสหรัฐฯมีปญหาการขาดดุล
การคา ตามสถิติของรัฐบาลอเมริกัน ในป 2534 สหรัฐฯ ขาดดุลการคาประมาณ 70,600 ลาน
เหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนการขาดดุลกับญี่ปุนถึง 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน คิดเปน
ประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของสหรัฐฯ ดังนั้นรัฐบาลอเมริกันจึงเล็งเปาไปที่ญี่ปุน
โดยพยายามกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดเพื่อรับสินคาอเมริกันมากขึ้น และหาทางสกัดกั้นการนําเขา
สินคาญีป่ นุ โดยบังคับใหญี่ปุนทําสัญญาการจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) บาง หรือ
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หาเหตุลงโทษสินคาญี่ปุนดวยการเก็บภาษีการปองกันการทุมตลาด (ADD) หรือดวยการเก็บภาษี
การหักลางเงินอุดหนุน (countervailing duty = CVD) บาง ทั้งหมดนี้รัฐบาลอเมริกันกระทําดวย
ความเชื่อที่วา ญี่ปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ และดูเหมือนรัฐบาลอเมริกันจะเชื่อดวยวา
สหรัฐฯเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการคาที่เปนธรรมกับนานาประเทศ
หากเราเชื่ อ ระบบการวิ เ คราะห ท างเศรษฐศาสตร แ บบเคนส (Keynesian
Economics) การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดมีสาเหตุมาจากการใชจายเกินตัวของ
หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศ จนมีปญหาชองวางแหงทรัพยากร (resource gap) กลาวคือ
เงินออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการลงทุนภายในประเทศ จนกอให
เกิดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (saving-investment gap) รัฐบาลอเมริกันมีปญหา
การขาดดุลงบประมาณที่เรื้อรังและรุนแรง และการออมในระบบเศรษฐกิจอเมริกันก็อยูในระดับตํ่า
จนตองกูหนี้ยืมสินตางประเทศเปนจํานวนมาก หากรัฐบาลอเมริกันไมสามารถลดการใชจายเกิน
ตัว ทัง้ ในภาครัฐบาลและภาคเอกชนได การแกปญหาการขาดดุลการคายอมมิอาจสําเร็จลุลวงได
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีทรัพยากรไมพอเพียงแกความตองการในการใชจาย ระบบ
เศรษฐกิจญี่ปุนกลับมีทรัพยากรเหลือใช ในสภาวการณดังกลาวนี้ ไมเพียงแตรัฐบาลอเมริกัน
จักตองลดสวนขาดดุลของงบประมาณ และเพิ่มการออมในประเทศเทานั้น หากทวารัฐบาลญี่ปุน
ยังจักตองดํ าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลและผลักดันใหอุปสงคการใชจายภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นอีกดวย การแกปญหาความไมสมดุลทางการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงอาจประสบ
ผลสําเร็จได
รัฐบาลอเมริกันไมเคยหันกลับไปเพงพินิจความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย
ของตนเอง และไมเคยตระหนักอยางจริงจังวา ยุคแหงความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯกําลัง
หมดสิน้ ไป นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) ในการผลิตสินคาและบริการประเภทตางๆระหวางประเทศตางๆไดแปรเปลี่ยนไปเปน
อันมาก ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ประเทศที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตอง
ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่แปรเปลี่ยนไป จึงจะ
นับวาไดปฏิบตั ิตามหลักการพื้นฐานของระบบทุนนิยม การที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันแข็งขืนตอการ
ปรับโครงสรางการผลิต ทั้งนี้ดวยพลังผลักดันของกลุมผลประโยชนภายในประเทศ ไมเพียงแต
จะละเมิดหลักการพื้นฐานดังกลาวนี้เทานั้น แตยังเปนการทํ าลายศักดิ์ศรีของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะผูน าของระบบทุ
ํ
นนิยมโลกอีกดวย การบีบบังคับประเทศคูคาใหจํากัดการสงสินคาออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจก็ดี การเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (ADD) และภาษีตอบโตการ
ใหเงินอุดหนุน (CVD) ก็ดี ตลอดจนการใชอํานาจและมาตรการอื่นๆ ตามที่ปรากฏใน Omnibus
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Trade and Competitiveness Act of 1988 เพือ่ ลงโทษประเทศคูคาก็ดี เหลานี้จะไมสามารถ
แกปญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอเมริกันได มิหนําซํ้ารังแตจะเพิ่มพูนความขัดแยงในระบบ
ทุนนิยมโลกชนิดไมรูจักจบจักสิ้นอีกดวย
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การเมืองระหวางประเทศวาดวยความขี้เกียจ2
นับตั้งแตตนเดือนมกราคม 2535 เปนตนมา ความขี้เกียจกลายเปนประเด็น
แหงวิวาทะระหวางผูนําญี่ปุนกับผูนําอเมริกาอยางไมนาเชื่อ ผูนําญี่ปุนหลายตอหลายคนไดกลาว
ในทํานองเดียวกันวา ความลมสลายของระบบเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของกรรมกร
อเมริกนั ผูที่จุดประเด็นแหงวิวาทะนี้คือ นายโยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธาน
สภาผูแ ทนราษฎรญี่ปุน ซึ่งใหสัมภาษณสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2535 ตามมาดวยการ
อภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของนายกิอชิ ิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญี่ปุน
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาษพันธ 2535
นับเปนเวลากวาสองทศวรรษแลวที่ญี่ปุนถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหชวยฟนฟูและ
แกปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาการขาดดุลการคาระหวาง
ประเทศของสหรัฐฯ ตลอดจนชวยแบงเบาภาระรายจายดานการทหารในการรักษาความมั่นคง
ระหวางประเทศ แรงกดดันดังกลาวนี้ถาโถมสูญี่ปุนระลอกแลวระลอกเลา และรุนแรงมาก
เปนพิเศษในชวงที่สหรัฐฯเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเยือนญี่ปุนของประธานาธิบดียอรจ
บุช ระหวางวันที่ 7-10 มกราคม 2535 นับเปนแรงกดดันระลอกลาสุด
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกามีเรื่องกดดันญี่ปุนหลายเรื่อง แตมีเรื่องที่สําคัญ
อยู 2 เรือ่ งทีร่ ัฐบาลอเมริกันเนนมากเปนพิเศษ เรื่องแรกไดแก การขอใหญี่ปุนยกเลิกการหามนําเขา
ขาวและเรื่องที่สองไดแก การขอใหญี่ปุนรับซื้อรถยนตอเมริกันมากขึ้น
รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศมาเปนเวลา
ยาวนาน ชาวนาญีป่ นุ ไมเพียงแตจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของตนเทานั้น หากทวายังไมตอง
เผชิญกับการแขงขันจากขาวตางประเทศอีกดวย เพราะรัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายหามการนําเขาขาว
ขาวในประเทศญี่ปุนจึงมีราคาสูงกวาราคาขาวในตลาดโลก การหามนํ าเขาขาวเปนมาตรการ
ที่ไมขัดตอขอบังคับของ GATT เพราะเปนขอยกเวนที่บรรดาประเทศมหาอํานาจขอเอาไวในขณะ
ร า งข อ บั ง คั บ นี้ แต ก ารห า มการนํ าเข า ข า วเป น มาตรการที่ ทํ าให ประเทศผู ข ายข า วสู ญเสี ย
ผลประโยชน เพราะทําใหไมสามารถขายขาวไดมากเทาที่ควร รัฐบาลอเมริกันไดใชเวลามาชานาน
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2535
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ในการกดดันใหเปดตลาดญี่ปุนรองรับขาวจากตางประเทศ เพราะสหรัฐฯมีขาวเหลือกินเหลือใช
เหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ มิ ใ ช เ ป น เพราะว า สหรั ฐ ฯมี ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (comparative
advantage) ในการเพาะปลูกขาว หากแตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันไดใหเงินอุดหนุนในการ
เพาะปลูกขาว ทัง้ ๆที่คนอเมริกันมิไดรับประทานขาวเปนอาหารหลัก หากปราศจากนโยบายการให
เงินอุดหนุน ขาวอเมริกันไมอยูในฐานะที่จะแขงขันกับขาวจากเขตมรสุมได ฐานะทางการคลัง
อันงอนแงนทําใหรัฐบาลอเมริกันมีปญหาในการใหเงินอุดหนุนการเกษตร แตก็ไมสามารถลมเลิก
นโยบายดังกลาวนี้ได เพราะเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงพลังในสังคมการเมืองอเมริกัน
ดังนัน้ รัฐบาลอเมริกันจึงหันมาบีบใหญี่ปุนเปดตลาดขาว แตชาวนาญี่ปุนก็เปนกลุมผลประโยชน
ทีท่ รงพลังยิง่ ในสังคมการเมืองญี่ปุน และพรรคลิเบอรัลเดโมแครตซึ่งเปนพรรครัฐบาลก็มิหาญกลา
ทีจ่ ะลิดรอนผลประโยชนของชาวนาญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลญี่ปุนจึงบายเบี่ยงการเรียกรองของ
รัฐบาลอเมริกนั ในเรื่องนี้มาโดยตลอด อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวา รัฐบาลญี่ปุนอาจตองโอนออน
ตามแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน โดยจําตองปลอยใหมีการนําเขาขาว แตอาจสกัดกั้นการนําเขา
ดวยการกําหนดโควตา หรือดวยการตั้งกําแพงภาษี รายงานขาวบางกระแสกลาววา รัฐบาลญี่ปุน
อาจพิจารณาเรียกเก็บอากรขาเขาจากขาวที่นําเขาจากตางประเทศในอัตรา 700% ของราคา
แมการยกเลิกมาตรการการหามนําเขาขาวจะเปนวาระการเจรจาที่สําคัญระหวาง
ผูนําอเมริกันกับญี่ปุน แตก็ไมสําคัญเทากับการเปดตลาดญี่ปุนเพื่อรองรับรถยนตอเมริกัน ในป
2534 สหรัฐฯขาดดุลการคาประมาณ 70,600 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนการขาดดุลกับ
ญีป่ นุ ถึง 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน หรือคิดเปนประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของ
สหรัฐฯ รายการสินคาที่สหรัฐฯขาดดุลกับญี่ปุนมากที่สุด ก็คือรถยนต ซึ่งขาดดุลประมาณ 30,000
ลานเหรียญอเมริกัน คิดเปนรอยละ 75 ของยอดขาดดุลระหวางสหรัฐฯกับญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง
ประธานาธิ บ ดี บุช จึ ง พยายามกดดั น ให ญี่ ปุ  น ซื้ อ รถยนต จ ากสหรั ฐ ฯมากขึ้ น ในการนี้ ท า น
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาไดนําประธานบริษัทรถยนตยักษใหญแหงนครดีทรอยต 3 บริษัท
รวมขบวนในการเจรจากับญี่ปุนดวย ประกอบดวย นายโรเบิรต สเตมเปล (Robert Stempel) แหง
General Motors นายฮาโรลด เอ โพลิง (Harold A. Poling) แหง Ford Motors และนายลี
ไออาคอกา (Lee Iacocca) แหง Chryster
ยอรจ บุช ฝากความหวังและอนาคตทางการเมืองของตนไวกับการเจรจาการคา
กับญี่ปุนในครั้งนี้อยางมาก แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศทําใหประธานาธิบดีบุชจําตอง
เลือ่ นการเดินทางตระเวนอาเซียในเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนเดือนมกราคม 2535 กระนั้น
ก็ตาม นักรัฐศาสตรและผูเชี่ยวชาญการเมืองอเมริกันหลายตอหลายทานมีความเห็นวา บุชเลือก
ชูประเด็นในการรณรงคทางการเมืองอยางผิดพลาด เพราะแมวาญี่ปุนจะยอมซื้อสินคาอเมริกัน
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เพิ่มขึ้น แตก็จะไมมีผลตอการฟนตัวจากภาวะถดถอยและการแกปญหาการวางงานในระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันมากนัก
ดวยภูมหิ ลังดังทีก่ ลาวขางตนนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ประธานาธิบดีบุชให
สัมภาษณเมือ่ การเจรจาการคากับญี่ปุนสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 วา การเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนประสบความสําเร็จอยางดงาม โดยญี่ปุนตกลงที่จะนําเขารถยนต
อะไหลรถยนต คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑแกว กระดาษ และสินคาอื่นๆจากสหรัฐอเมริกามากขึ้น
ซึ่งจะชวยแกปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกา รายงานขาวในเรื่องนี้กลาววา ญี่ปุนตกลงที่จะ
ปรับมาตรฐานสินคา 50 รายการ เพื่อใหสินคาอเมริกาเขาสูตลาดญี่ปุนไดงายขึ้น อีกทั้งยังมี
เปาหมายทีจ่ ะนําเขารถยนตอเมริกันเพิ่มขึ้นอีกปละ 20,000 คัน จากระดับปจจุบันที่นําเขา 18,000
คันตอป ตลอดจนมีเปาหมายที่จะซื้ออะไหลรถยนตจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากระดับปละ
90,000 ลานเหรียญอเมริกัน เปน 190,000 ลานเหรียญอเมริกันในป 2537
ประธานาธิบดีบุชกลาวถึงขอตกลงทางการคาดังที่กลาวขางตนนี้วา เปนคํามั่น
สัญญาของรัฐบาลญี่ปุน แตดูเหมือนวา บรรดาประธานบริษัทรถยนตอเมริกันที่รวมคณะการเจรจา
ครัง้ นีจ้ ะไมเห็นดวยกับคําใหสัมภาษณของประธานาธิบดีบุช เพราะในทันทีที่เดินทางกลับถึงสหรัฐ
อเมริกา ผูยิ่งใหญแหงอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายลี ไออาคอกกา ออกโรง
ให สั ม ภาษณ โ จมตี ญี่ ปุ  น ว า ไม มี ค วามจริ ง ใจในการแก ป  ญ หาการขาดดุ ล การค า ของสหรั ฐ ฯ
โดยกลาววา คํามั่นที่จะนําเขารถยนตอเมริกันเพิ่มขึ้นปละ 20,000 คันนั้นนอยเกินไป นาย
ไออาคอกกากลาวตอไปอีกวา บัดนี้ สหรัฐอเมริกามีสภาพเสมือนหนึ่งอาณานิคมของญี่ปุน
พรอมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันดําเนินการแกปญหาการขาดดุลการคาอยางจริงจัง หนทาง
ในการแกปญ
 หาวิธีหนึ่งก็คือ การกําหนดใหญี่ปุนตองชวยลดสวนขาดดุลการคาของสหรัฐฯลงปละ
20% มิฉะนั้นจักตองถูกตอบโตดวยมาตรการดังเชนการกําหนดโควตาสินคาเขาจากญี่ปุน (The
Nation, January 13, 1992)
ความวัวยังมิทนั หาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อนายกิอชิ ิ มิยาซาวา นายก
รัฐมนตรีญี่ปุนรวมกับประธานบริษัทโตโยตามอเตอร จํากัด ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2535 วา ขอที่ประธานาธิบดีบุชกลาวอางวาเปนคํามั่นสัญญาของญี่ปุนในการซื้อรถยนตและ
อะไหลจากสหรัฐฯนั้น แทที่จริงเปนเพียงเปาหมายมากกวาคํามั่นสัญญา ตัวเลขตางๆที่มีการ
เจรจากันนัน้ ในทัศนะของฝายญี่ปุนเปนเพียง 'คําทํานาย' เกีย่ วกับปริมาณรถยนตและอะไหล
ทีญ
่ ปี่ นุ สามารถซื้อจากสหรัฐฯไดเทานั้น (The Nation, January 22, 1992) ในชวงเวลาเดียวกันนี้
นายโยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธานสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนไดกลาวถึงความ
ตกตําของสหรั
่
ฐอเมริกาในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งหากไมระมัดระวังแลว สหรัฐฯก็จะหมดสิ้นฐานะ
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ความเปนผูนําในสังคมโลก นายซากุระอุชิยังไดใหความเห็นในทํานองที่วา การที่สหรัฐฯขาดดุล
การคากับญีป่ นุ จํานวนมากนั้น หาใชเปนเพราะญี่ปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมไม หากแตเปนเพราะ
เหตุวา คนงานอเมริกันนั้นขี้เกียจและอานหนังสือพิมพไมได (The Bangkok Post, January 22,
1992)
คํ าใหสัมภาษณของผูนํ าญี่ปุนทั้งสองนี้ กอใหเกิดความโกรธแคนในหมูผูนํ า
อเมริกั น เป น อย างมาก แมนายมิยาซาวาจะพยายามกลบเกลื่อนสถานการณในเวลาตอมา
แตความแคนเคืองในหมูผูนําอเมริกันยังคงดํารงอยู นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) ผูแ ทนการคา
อเมริกัน (USTR) ไดกลาวเตือนผูนําญี่ปุนวา หากมีการบิดพลิ้วขอตกลงในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง สหรัฐฯจะอาศัยอํานาจตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act
of 1988 เพือ่ กีดกันการนําสินคาเขาจากญี่ปุน (The Nation, January 25, 1992)
อยางไรก็ตาม นายมิยาซาวาไดกลาวในที่ประชุมประจํ าปของพรรคลิเบอรัล
เดโมแครตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 วา รัฐบาลญี่ปุนจะปฏิบัติตาม 'คํามั่น' ทีใ่ หไวกับผูนํา
อเมริกนั แตแลวในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2535 เมื่อมีผูซักถามวา
เหตุใดความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับญี่ปุนจึงเกิดความตึงเครียด นายมิยาซาวาตอบวาเปน
เพราะกรรมกรอเมริกันขาดจริยธรรมในการทํางาน (work ethics) คําตอบดังกลาวนี้ไดชวยขยาย
บาดแผลในความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับญี่ปุนชนิดที่คาดการณได แมนายมิยาซาวาจะขอโทษ
ประชาชนชาวอเมริกันในเวลาตอมา แตคําขอโทษนั้นมิอาจชวยเยียวยาและสมานแผลได
วิวาทะวาดวยความขี้เกียจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ใหแงคิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก วิวาทะครัง้ นีช้ วยใหเราเขาใจโลกทัศนของผูนําและปญญาชนญี่ปุน
คนญี่ปุนกําลังภาคภูมิใจใน 'ความเปนหนึ่ง' ของตน บางคนอาจแอบคิดอยูในใจวา สภาวะความ
เปนจาวของญี่ปุนในระบบทุนนิยมโลก (pax japonica) จักตองปรากฏขึ้น ไมชาก็เร็ว ผูนําญี่ปุน
จํ านวนมากจึงแสดงความสมเพชสหรัฐฯที่เผชิญกับความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
ยิ่งรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนมากเพียงใด ความสมเพชนี้ก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดังนั้น
จึงไมใชเรือ่ งนาประหลาดใจที่ผูนําญี่ปุนหลายตอหลายคนมีความเห็นเหมือนกันวา ความลมสลาย
ของเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของคนอเมริกันเอง
ประการที่สอง ประชาชนบางเชื้อชาติอาจไมรูสึกอะไรที่ถูกตีตราวามีสันดาน
ขี้เกียจ แตคนอเมริกันกลับรูสึกโกรธแคนและไมสบอารมณเมื่อถูกตีตราเชนนี้ ความโกรธแคน
อาจจะมีไมมากหากผูตีตราเปนอังกฤษหรือประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆที่เคยมีฐานะ 'เมืองแม' หรือ
'บานเกิดบิดามารดร' แตเมือ่ ผูต ตี ราเปนชนผิวเหลือง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฐานะเปน 'ลูกไล' อารมณ
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แคนจึงมีมากเปนพิเศษ คนอเมริกันไมเคยสํานึกวา การที่รัฐบาลอเมริกันเที่ยวไปตีตราประเทศ
อื่นๆวามีการคาอันไมเปนธรรม ผูคนในประเทศเหลานั้นจะมีความรูสึกนึกคิดเชนไร คนอเมริกัน
ยังไมยอมรับขอเท็จจริงอันโหดรายที่วา ภาวะความเปนผูนําในระบบทุนนิยมโลกของสหรัฐอเมริกา
กําลังหมดสิ้นไป
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ความลมเหลวในการเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน3
สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนกําลังปะทุขึ้น
รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับพยายามสื่อความดังกลาวนี้
เมื่อปรากฏวา การเจรจาการคาระหวางประธานาธิบดีบิลล คลินตัน กับนายกรัฐมนตรีมอริฮิโต
โฮโซกาวา ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2537 จบลงดวยความลมเหลว ทั้งสองฝายไมมีแถลง
การณหรือขอตกลงรวมเพื่ออํ าพรางความลมเหลว เนื่องจากมีความเห็นรวมกันวา การไมมี
ขอตกลงดีเสียกวาการมีขอตกลงที่วางเปลา
สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาการคากับญี่ปุนทั้งในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510
แตทงั้ สองประเทศเพิ่งจะมีการเจรจาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2523 เปนตนมา เมื่อสหรัฐฯมีปญหา
การขาดดุลการคาที่เรื้อรังและรุนแรง ตลอดชวงเวลา 14 ปที่มีการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ทัง้ สอง มีการทําขอตกลงไปแลว 33 สัญญา แตสถานะการคาระหวางประเทศทั้งสองมิไดกระเตื้อง
ขึน้ มากนัก
ในชวงเวลา 14 ปที่ผานมานี้ สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการเจรจากับ
ญีป่ นุ อยางเห็นไดชัด แตเดิมนั้น รัฐบาลอเมริกันใชวิธีการกีดกันการนําเขาสินคาญี่ปุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยการตั้งขอกลาวหาวา ญี่ปุนทุมสินคาบางประเภทเขาสูสหรัฐอเมริกา โดยการขาย
สิน คา แก ส หรัฐ อเมริ ก าในราคาตํ่ ากวาตนทุนการผลิต หรือตํ่ ากวาที่ญี่ปุนขายในตลาดอื่นๆ
การทุม ตลาดนี้สรางความเสียหายอยางรายแรง (serious injury) แกอตุ สาหกรรมภายในประเทศ
เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได ดังนั้น รัฐบาลอเมริกันจึงเก็บอากรขาเขาเพิ่มเติม
เพื่อลบลางผลของการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) ดังกรณีของเครื่องรับโทรทัศนและ
เซมิคอนดักเตอร เปนอาทิ นอกจากนี้ รัฐบาลอเมริกันยังอาศัยอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศ
ที่เหนือกวาในการบีบใหญี่ปุนทํ าขอตกลงจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export
Restraints = VERs) ดังกรณีสิ่งทอและรถยนต

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2537
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ในปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธวิธใี นการเจรจาการคากับ
ญี่ ปุ  น โดยหั น มาบี บ คอให ญี่ ปุ  น เป ด ตลาดต อ นรั บ สิ น ค า อเมริ กั น สหรั ฐ ฯหยิ บ ยกสิ น ค า
เฉพาะประเภทขึ้นโตะเจรจาหรือที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific (=MOSS) ทั้งนี้
เพราะเหตุวา การกีดกันการนําเขาเริ่มมีขีดจํากัด อยางนอยที่สุดผูนําอเมริกันเริ่มยอมรับเปนนัยๆ
วา สินคาอเมริกันบางประเภทไมสามารถสูสินคาญี่ปุนได นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุนยังหาทาง
เลี่ยงการกีดกันดวยการยายโรงงานเขาไปผลิตในสหรัฐฯ การบีบคอใหญี่ปุนเปดตลาดชวยให
สหรัฐฯระบายสินคาออกไดมากขึ้น ทั้งยังเปนเรื่องชอบธรรมมากกวาการกีดกันการนําเขาดวย
เพราะระบบเศรษฐกิจญี่ปุนมีทํานบกีดขวางการนําเขา มาตรการการเปดตลาดที่สําคัญ ไดแก
การบี บ ให ญี่ ปุ  น ลงนามในข อ ตกลงการขยายการนํ าเข า โดยสมั ค รใจ (Voluntary Import
Expansions = VIEs) รัฐบาลอเมริกันไมเพียงแตบีบคอใหรัฐบาลญี่ปุนเปดประตูการคาสําหรับ
สินคาบางประเภทเทานั้น หากทวายังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนบังคับใชกฎหมายการปองกันการ
ผูกขาดอยางเขมงวด ตลอดจนลมลางจารีตการคาเฉพาะกลุม (Exclusionary Business
Practices) และระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม
`เกเรตซึ' (Keiretsu) อีกดวย
การเปลี่ยนยุทธวิธีการเจรจา ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรครีปบลิกัน
มาเปนพรรคดีโมแครต ทําใหสหรัฐฯ เปดเกมรุกในการเจรจามากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2536
ประธานาธิบดีคลินตัน และนายกิอชิ ิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญี่ปุนในขณะ
นัน้ บรรลุขอ ตกลงเกี่ยวกับการลดสวนเกินดุลการคาของญี่ปุน พรอมทั้งจัดทําเอกสารรวมซึ่งมีชื่อวา
Framework for a New Economic Partnership สําหรับเปนเคาโครงในการเจรจา แตการเจรจา
ก็เปนไปอยางเชื่องชา และไมสูมีความคืบหนาเทาที่ควร สวนหนึ่งเปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลญี่ปุน โดยนายมอริฮโิ ต โฮโซกาวา ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีแทนนายมิยาซาวา และพรรค
เสรีประชาธิปไตยสิ้นอํานาจ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา รัฐบาลนายโฮโซกาวาตองเสียเวลาไปกับ
การแกปญ
 หาเศรษฐกิจถดถอย และการผลักดันกฎหมายการปฏิรูปการเมืองใหผานรัฐสภา
แต ทั้ ง ๆที่ ญี่ ปุ  น กํ าลั ง เผชิ ญ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ที่ ยื ด เยื้ อ และรุ น แรง
ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมีสวนเกินดุลเพิ่มขึ้น กลาวคือ ในป 2536 ดุลการคาเกินดุล
141.43 พันลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มจากระดับ 132.60 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2535
สวนบัญชีเดินสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มจาก 117.55 เปน 131.35 พันลานเหรียญอเมริกันในชวง
เวลาเดียวกัน (The Bangkok Post, February 8,1994) ทัง้ นีม้ ขี อ นาสังเกตวา ทั้งดุลการคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มขึ้นตามลําดับนับตั้งแตป 2534 เปนตนมา โดยที่ลวนแลวแต
เปนยอดเกินดุลที่ทําลายประวัติการณในป 2539 ทั้งสิ้น
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ขอมูลดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่งเปดเผยนี้ทําใหญี่ปุนตกที่นั่งลําบาก
ในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯ มีความชอบธรรมมากขึ้นในการรุกไลญี่ปุน สหรัฐฯ
เคยขาดดุลการคากับญี่ปุนถึง 59.9 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2530 แมวายอดขาดดุลนี้จะมี
แนวโนมตกตําลงระหว
่
างป 2530-2533 แตกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2534 เปนตนมา ในป
2535 สหรัฐฯ ขาดดุลการคากับญี่ปุนถึง 50.0 พันลานเหรียญอเมริกัน
สหรัฐฯ มีความรูสึกชอบธรรมในการ `ไลบี้' ญี่ปุนมากขึ้น เมื่อปรากฏวา สถานะ
การคาระหวางประเทศในปจจุบันแตกตางจากทศวรรษ 2520 เปนอันมาก ในครั้งกระนั้น ประเทศ
ทีม่ ดี ลุ การคาเกินดุลมิไดมีเฉพาะญี่ปุน หากยังมีเยอรมนีตะวันตก ประชาคมยุโรป และเกาหลีใต
อีกดวย แตบดั นี้มีแตญี่ปุนเทานั้นที่ยังคงมีดุลการคาเกินดุลอยางโดดเดน รัฐบาลอเมริกันมีความรู
สึกวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ มิใช `ปญหาของสหรัฐฯ' หากแตเปน `ปญหาของญี่ปุน' ดวย
เหตุทรี่ ฐั บาลญีป่ นุ ปกปองตลาดภายในประเทศมากเกินไปนั่นเอง ดังนั้น สหรัฐฯจึงรูสึกชอบธรรม
ทีจ่ ะแหวกตลาดญี่ปุนโดยอาศัยพลานุภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
รัฐบาลคลินตันตองการ `ไลบี้' ญี่ปุนใหถึงที่สุด โดยมีสินคาสําคัญ 4 รายการ
ขึน้ โตะเจรจา ไดแก รถยนตและชิ้นสวนรถยนต การประกันภัย และการจัดซื้ออุปกรณโทรคมนาคม
และเครื่องมือการแพทยของรัฐบาลญี่ปุน รัฐบาลคลินตันไมเพียงแตกดดันใหญี่ปุนเปดตลาด
สํ าหรับสินคาทั้งสี่รายการนี้เทานั้น หากยังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปลี่ยนแปลงระเบียบการพัสดุ
เพื่อให การจัดซื้อพัสดุภัณฑข องรัฐ บาลเป น ไปตามหลัก การเศรษฐกิ จเสรี และไมมีการปฏิบัติ
อยางลําเอียงอีกดวยรัฐบาลคลินตันยังรุกไปถึงขั้นใหมีการกําหนดเปาหมายการนําเขาใหชัดเจน
เพื่อจะประเมินไดวา ญี่ปุนไดเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกันมากนอยเพียงใด นับตั้งแตปลาย
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา อุ ตสาหกรรมตา งๆในสหรัฐอเมริกาพยายามปรับปรุงการผลิต
เพือ่ สงออก จนการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว สวนแบงตลาดของสินคาอเมริกันมีแนวโนมเพิ่ม
ขึน้ แมแตในประชาคมยุโรป แตสนิ คาอเมริกันก็ยังไมสามารถทะลวงกําแพงญี่ปุนเขาไปได
ญีป่ นุ บายเบีย่ งไมยอมกําหนดเปาหมายการนําเขาสินคาอเมริกัน โดยอางวาเปน
มาตรการของระบบการคาที่ `ถูกจัดการ' (managed trade) หาไดเปนไปตามหลักการการคาเสรี
ไม ผูแ ทนอเมริกันโจมตีวา การปกปองตลาดญี่ปุน ทั้งโดยรัฐบาลและโดยจารีตทางการคา ทําให
การคาระหวางประเทศของญี่ปุนเปนระบบที่ `ถูกจัดการ' อยูแลว
รัฐบาลคลินตันสงนายเจฟฟรีย การเตน (Jeffrey Garten) ปลัดกระทรวงพาณิชย
ดานการคาระหวางประเทศเปนกองหนาเดินทางไปเจรจา ณ กรุงโตเกียวในเดือนมกราคม 2537
ตามดวยนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ
ศกเดียวกัน แตทั้งหมดนี้จบลงดวยความลมเหลว
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ไมเพียงแตสหรัฐฯเทานั้นที่ปรับยุทธวิธีการเจรจาการคา ญี่ปุนก็ปรับยุทธวิธีดวย
แตเดิมญีป่ นุ ใชวิธีการเตะถวงเวลา กลาวคือ พยายามยืดเวลาการเจรจา ครั้นเมื่อยืดเวลาตอไป
ไมไดอีกแลว จึงจํายอมตอขอเรียกรองของฝายอเมริกันทีละเล็กทีละนอย ยุทธวิธีนี้เคยใชไดผลดี
แตก็ทําใหญี่ปุนเสียภาพพจนในสายตาของชาวอเมริกัน ซึ่งมองวา ญี่ปุนชอบรับปาก แตไมทํา
ตามสัญญา แตคราวนี้นายโฮโซกาวายอมหักไมยอมงอ ซึ่งทําใหไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง
เพิม่ ขึน้ อีกมาก การที่นายโฮโซกาวากลาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ สวนหนึ่ง
เปนผลจากความเชื่อมั่นตนเองที่ประสบความสําเร็จในการผลักดันกฏหมายการปฏิรูปการเมือง
อีกสวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุมเทคโนแครตญี่ปุน นายโยเฮอิ โกโนะ (Yohei Kono) หัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคฝายคานกลาวโจมตีวา นายโฮโซกาวาฟงความเห็นของ
ขุนนางกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (MITI) มากจนเกินไป
หากชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro Ishihara) ยังคงมีชีวิตอยูถึงวันนี้ เขาคงรูสึก
ปรีดาปราโมทยที่ไดเห็นนายโฮโซกาวาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน เพราะเขาอยาก
เห็นพฤติกรรมเชนนี้จากผูนําญี่ปุน ดังขอเขียนใน The Japan That Can Say No (1989)
ปญญาชนญี่ปุนจํานวนไมนอยที่มีความรูสึกวา สหรัฐฯเรียกรองจากญี่ปุนอยาง
ไมเปนธรรม ในหมูนักเศรษฐศาสตรเอง บางคนมีความเห็นวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯเปน
ปญหาที่รัฐบาลอเมริกันตองหาทางแกไขกันเอง หาใชภาระของญี่ปุนไม นักเศรษฐศาสตรที่นํา
เสนอบทวิเคราะหในแนวทางนี้คนหนึ่งก็คือ ศาสตราจารยเรียวตาโร โคมิยา (Ryutaro Komiya)
แหง Aoyama Gakuin University
ผูนําสหรัฐฯ และญี่ปุนมีกําหนดการที่จะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม
2537 ณ นครเนเปล ประเทศอิตาลี ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดกลุมประเทศมหาอํานาจ G-7
ในชวงเวลา 5 เดือนขางหนานี้ หากการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯกับญี่ปุนยังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงได ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองจะรุนแรงขึ้นอยางแนนอน
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ความเรียงวาดวยสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน4
ญี่ปุนเปน `ลูกไล' ของสหรัฐอเมริกาเสมอมา อยางนอยที่สุดก็ในสายตาของ
ชาวอเมริกนั เพราะญีป่ ุนไมเพียงแตพายแพในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น หากยังสามารถฟนตัว
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วก็ดวยความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนสําคัญอีกดวย ภายใตรมเงา
ทางการเมืองระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูบริบาล ญี่ปุนสามารถทุมทรัพยากรไปใช
ในการบูรณะประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลกับการ
ปองกันประเทศ
เพียงชั่วระยะเวลาทศวรรษเศษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนก็ฟนตัวจาก
ภัยพิบัติที่เกิดจากสงคราม และเพียงทศวรรษ 2520 ญี่ปุนก็วิ่งไลกวดยุโรปตะวันตกและสหรัฐ
อเมริกาอยางกระชั้นชิด หากไมมีการรวมประชาคมยุโรปเปนยุโรปตลาดเดียวและสหภาพยุโรป
ในเวลาตอมา และหากไมมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ญี่ปุนก็คงแซงหนายุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาภายในทศวรรษ 2530 นี้
ขอมูลจาก World Development Report ชวยใหทราบวา ในป 2534 รายได
ประชาชาติตอหัวของชาวญี่ปุนเทากับปละ 26,930 เหรียญอเมริกัน สูงเปนอันดับสองรองจาก
สวิตเซอรแลนด (33,610 เหรียญอเมริกัน) ในขณะที่ชาวอเมริกันมีรายไดประชาชาติตอหัวปละ
22,240 เหรียญอเมริกัน สูงเปนอันดับที่ 7 ของโลก
ดวยเหตุที่ชาวอเมริกันดูแคลนชาวญี่ปุนมาโดยตลาด จึงรูสึกตระหนกไมนอยที่
ปรากฏวา ญีป่ นุ วิง่ ไลกวดมาอยางกระชั้นชิด และถีบตัวขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะที่ญี่ปุนกําลังรุงเรืองอยางสุดขีดนี้ ก็เปนเวลาเดียวกับที่ระบบเศรษฐกิจ
อเมริกันกํ าลังเสื่อมโทรม ในขณะที่ญี่ปุนมีดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจํานวนมาก
สหรัฐฯกลับมีปญหาการขาดดุลที่เรื้อรังและรุนแรง นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา สหรัฐฯเริ่มบีบคอ
ใหญปี่ นุ ลดสวนขาดดุลการคาระหวางประเทศทั้งสองอยางจริงจัง
ประชาชนชาวอเมริกันมีความรูสึกวา ถึงเวลาที่ญี่ปุนตองตอบแทนบุญคุณสหรัฐฯ
เพราะหากปราศจากความช ว ยเหลือและการอุมชูของสหรัฐฯ ญี่ปุนจะไมสามารถเติบใหญ
ทางเศรษฐกิจดังเชนทุกวันนี้ได ผูนํ าญี่ปุนเองก็สํ านึกบุญคุณของสหรัฐฯจึงยอมโอนออนตาม
4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 18 มีนาคม 2537
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ขอเรียกรองของสหรัฐฯเสมอมา แตญี่ปุนนั้นมีเทคนิคในการซื้อเวลาอยางเยี่ยมยอดในขณะที่
สหรัฐฯรุกเราเรียกรองอยางไมหยุดหยอน จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งราวกับวา บุญคุณที่สหรัฐฯ
มีตอญี่ปุนนั้นมิอาจทดแทนไดหมดสิ้น ประพฤติกรรมของผูนําอเมริกันเชนนี้เองทําใหผูนําและ
ปญญาชนชาวญี่ปุนบางคนอดรนทนมิได และนี่เองที่ทํ าใหนายชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro
Ishihara) เขียนหนังสือเรื่อง The Japan That Can Say No (1989)
เมื่อญี่ปุนเขยิบฐานะขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจ สังคมโลกพากันคาดหวังวา
ญี่ปุนจะมีพฤติกรรมสมกับที่เปนผูนํา อยางนอยที่สุดญี่ปุนควรจะรวมรับภาระในการผลิตสินคา
สาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมรับ
ภาระรายจายในการรักษาสันติภาพของโลก อาการลังเลของญี่ปุนในการรวมรับภาระรายจาย
ในสงครามตะวั น ออกกลางในป 2534 สรางความผิดหวังแกผูนํ าอเมริกันอยางยิ่ง ความ
ไมกระตือรือรนของญี่ปุนในชั้นตนในการใหความชวยเหลือแกรัสเซีย เพื่อประคับประคองพลัง
ประชาธิปไตยในประเทศนั้น ยิ่งทําใหสังคมโลกมองญี่ปุนวาเปนชาติที่เห็นแกตัว ญี่ปุนไดประโยชน
จากศานติสุขของโลกโดยมิไดมีสวนรวมรับภาระรายจายเทาที่ควร อยางนอยในชวงสองทศวรรษ
แรกหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง ครั้นเมื่อญี่ปุนมีฐานะดีพอที่จะรวมรับภาระรายจาย ญี่ปุน
กลับแสดงอาการลังเลอยางเห็นไดชัด ชาติมหาอํ านาจอื่นๆจึงพากันประณามวา ญี่ปุนเปน
`ผูโ ดยสารที่ชอบตีตั๋วฟรี' (Free Rider) กลาวคือ ตองการไดประโยชน แตไมตองการรับภาระ
รายจาย อยางไรก็ตาม แรงกดดันจากชาติมหาอํานาจดวยกัน ทําใหญี่ปุนจําตองปรับทาทีและ
นโยบายในชวงหลังนี้
ชาวอเมริกันมิไดตระหนักถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนจวบจนกระทั่ง
หนังสือเรื่อง Japan As Number One : Lessons for America ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล
(Ezra F. Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ปรากฏสูบรรณพิภพในป 2522 หลังจากนั้นเพียง
ไมกี่ป กองทัพนักลงทุนชาวญี่ปุนก็ตบเทาเขาสูสหรัฐฯ นายทุนญี่ปุนซื้อทุกอยางที่ขวางหนา
นับตั้งแตศิลปวัตถุไปจนถึงสวนสาธารณะ มิไยจะตองกลาวถึงการเขาครอบครองธุรกิจอเมริกัน
และการเขาไปขยมตลาดหลักทรัพยที่ Wall Street
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯเริ่ม
เปนทีร่ สู กึ ในหมูป ระชาชนชาวอเมริกัน ความรูสึกเกรงกลัว `ภัยเหลือง' กอตัวขึ้น และสะสมอยูใน
ใจประชาชนชาวอเมริกัน จนในที่สุดแปรเปนความรูสึกตอตาน ชาวอเมริกันมีความตองการ
`แรมโบ' มากขึ้น มิเพียงเพื่อสูศึกเวียดนาม หากแตเพื่อสูศึกญี่ปุนดวย ความรูสึกและความตองการ
ของชาวอเมริกันดังกลาวนี้บางคนเรียกวา The `Japan As Number One' Syndrome
หนังสือเรื่อง Frontiers of Management (1986) ของปเตอร ดรักเกอร (Peter F.
Drucker) ปรมาจารยทางดานการบริหารธุรกิจ มีสวนกระพือความรูสึกตอตานญี่ปุนในหมูชาว
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อเมริกันเพิ่มขึ้น เมื่อดรักเกอรกลาวหาวา การสงสินคาออกของญี่ปุนเปน `การคาเชิงปรปกษ'
(Adversarial Trade) กลาวคือ เปนการสงออกที่มุงทําลายประเทศคูคาเปนสําคัญ มิไยตองกลาว
ถึงวรรณกรรมและภาพยนตรอเมริกันหลายตอหลายเรื่องที่แสดงทัศนคติตอตานญี่ปุนอยางชัดเจน
ความรูสึกดังกลาวนี้ปรากฏในหมูสมาชิกรัฐสภาอเมริกันดวย ดังนั้นจึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ทีร่ ฐั สภาอเมริกนั พยายามตรากฎหมายหลายตอหลายฉบับ ซึ่งมุงเลนงานธุรกิจญี่ปุน โดยเฉพาะ
สมาชิกรัฐสภาอเมริกันจํานวนมากสนับสนุนใหรัฐบาลอเมริกันใชทาทีอันแข็งกราวในการเจรจากับ
ญี่ปุน
ความเกรงกลัว `ภัยเหลือง' ในหมูชาวอเมริกันโดยพื้นฐานแลวเปนปมดอยของ
ผูที่เคยมีปมเขื่อง ชาวอเมริกันกํ าลังรูสึกเสียหนาที่ตองสูญเสียตํ าแหนงผูนําเศรษฐกิจของโลก
ความรูสึกเสียหนายิ่งทบทวี เมื่อผูที่กําลังแยงชิงตําแหนงเคยมีฐานะเปน `ลูกไล' ของสหรัฐฯ
มากอน
แม ว  า ญี่ ปุ  น และสหรั ฐ ฯจะพั ฒ นาบนเส น ทางทุ น นิ ย มเหมื อ นกั น แต ร ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแตกตางกันอยางมาก นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา ดวยเหตุที่มี
โครงสรางแตกตางกันนี้เอง เสนทางทุนนิยมของประเทศทั้งสองจึงแตกตางกัน และเปนเหตุใหการ
เจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองยากที่จะตกลงกันได ในเมื่อมีระบบตรรกวิทยาที่ไมเหมือนกัน
ระบบทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซัน (Anglo Saxon Capitalism) โดยมีอังกฤษนับตั้งแตยุครัฐบาลแธตเชอรเปนตนมาเปนมิตรรวมเสนทาง
ราคาเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศทั้งสอง โดยที่รัฐบาลจํากัดการแทรกแซง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แตระบบทุนนิยมญี่ปุนมิใชระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซัน ในขณะที่ระบบ
ทุนนิยมอเมริกนั เนนความสําคัญของการบริโภค โดยเชื่อวา การบริโภคกอผลทวีคูณตอการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) จึงเติบโตในสหรัฐฯมากกวาประเทศอื่นใด
สวนระบบทุนนิยมญี่ปุนเนนความสําคัญของการผลิต การใหความสําคัญดานการผลิตมากกวา
ดานการบริโภค ทําใหญี่ปุนมีอัตราการออมในระดับสูง ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีการ
ใชจา ยเกินตัว จนปญหาการขาดแคลนเงินออมกลายเปนปญหารายแรงอันยากแกการเยียวยา
ดวยการครอบงําของลัทธิบริโภคนิยม พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันเปน
ไปในทิศทางที่ไมคํานึกถึงความจํากัดของทรัพยากร เพราะสหรัฐฯเปนประเทศที่อุดมสมบูรณและ
มัง่ คัง่ ดวยทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ญี่ปุนไมเพียงแตจะมีปญหาความจํากัดของที่ดิน หากยัง
ขาดแคลนทรัพยากร จนตองพึ่งพิงพลังงาน แรธาตุ และอาหารบางประเภทจากตางประเทศ
อีกดวย สภาวะการขาดแคลนทรัพยากรชวยสรางวัฒนธรรมความมัธยัสถและความขยันขันแข็งแก
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ชาวญีป่ นุ ลัทธิ บริโภคนิยมเพิ่งจะระบาดเขาสูญี่ปุนในทศวรรษ 2520 นี้เอง ชาวญี่ปุนเพิ่งจะมี
การบริโภคอยางฟุมเฟอยภายหลังจากที่เศรษฐกิจรุงเรืองสุดขีดและเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว
วัฒนธรรมความมัธยัสถมีผลตอแบบแผนการผลิตดวย สินคาญี่ปุนผลิตขึ้นอยาง
สอดคลองกับสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรของญี่ปุนเอง รถยนตญี่ปุนมีขนาดกะทัดรัดและ
กินนํามั
้ นนอย ในขณะที่รถยนตอเมริกันมีรูปรางเทอะทะและกินนํ้ามันมาก ดวยเหตุที่สหรัฐฯเคยมี
นํ้ ามันอยางเหลือเฟอ และแลวอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันก็ไดรับบทเรียนอันแสนปวดราว
เมือ่ เกิดวิกฤติการณนํ้ามันในป 2516 เมื่อนํ้ามันมีราคาแพงขึ้น ผูบริโภคหันไปซื้อรถยนตขนาดเล็ก
ที่กินนํ้ามันนอย ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันไมสามารถสนองตอบได อุตสาหกรรมรถยนต
อเมริกนั จึงลมลุกคลุกคลานนับแตบัดนั้น จนอยางนอยที่สุดถึงป 2535
ระบบทุนนิยมที่นําเขาสูประเทศญี่ปุนผานการขัดเกลาจากอารยธรรมตะวันออก
และวัฒนธรรมญี่ปุน ดวยเหตุที่ชาวญี่ปุนมีความสํานึกในการแขงขันคอนขางสูง นายซาบุโระ
โอกิตะ(Saburo Okita) ขุนพลเศรษฐกิจญี่ปุนผูลวงลับไปแลว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการนํา
เศรษฐกิจญี่ปุนออกจากหุบเหวแหงหายนภัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขนานนามระบบทุนนิยม
ญีป่ นุ วา `ระบบทุนนิยมแบบวิ่งไลกวด' (Catch-up Capitalism) หรือ `ระบบทุนนิยมของผูมา
ทีหลัง' (Capitalism of the Latecomer) ดวยเหตุที่ญี่ปุนพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่องชากวายุโรป
ตะวันตกและสหรัฐฯ ญี่ปุนจึงตองวิ่งไลกวดประเทศเหลานั้น ในทัศนะของโอกิตะ `แบบจําลอง
ญีป่ นุ ' เปนประโยชนแกประเทศโลกที่สามที่เริ่มตนเดินแนวทางทุนนิยม
วัฒนธรรมการรวมกลุมและความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทําใหระบบทุนนิยมญี่ปุนมี
ลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมเครือขาย' (Network Capitalism) ซึ่งแตกตางจากระบบทุนนิยม
อเมริกันที่มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' (Market Capitalism) ในระบบทุนนิยมแบบ
แองโกลแซกซัน ทรัพยากรทั้งปวงจะถูกชักนําเขาสูตลาดโดยกลไกราคา และกลไกราคาจะทํา
หนาที่จัดสรรทรัพยากรเหลานั้น แตในระบบทุนนิยมญี่ปุน เครือขายความสัมพันธภายในกลุม
จะเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัดสรรทรัพยากร กลุมธุรกิจขนาดใหญแตละกลุมจะมีเครือขาย
ธุรกิจของตนเอง ที่เรียกวา `เกเรตซึ' (Keiretsu) กลุมโตโยตามีผูผลิตชิ้นสวนรถยนตและ
ผูจัดจํ าหนายรถยนตของตนเอง ผูประกอบธุรกิจเหลานี้จะมีความสัมพันธกับโตโยตาในฐานะ
เปนกลุม โดยที่มีการเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน จารีตที่สําคัญก็คือ ผูประกอบธุรกิจที่อยูใน
เครือขายหนึ่งเครือขายใดจะไมขามพรมแดน ไปประกอบธุรกิจกับเครือขายอื่น ในสวนคนงาน
เมื่ อ เข า ไปทํ างานในบริ ษั ท หนึ่ ง บริ ษั ท ใด ก็ มี จ ารี ต การจ า งงานแบบตลอดชี วิ ต (life-time
employment) ระบบทุนนิยมญีป่ นุ จึงใหหลักประกันความมั่นคงแหงอาชีพแกคนงาน โดยที่คนงาน
ตองจงรักภักดีตอ บริษัทที่ตนทํางานดวย ในแงนี้ ระบบทุนนิยมญี่ปุนมีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยม
ทีป่ ราศจากนายทุน' (Capitalism without Capitalists)
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อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู
นับตัง้ แตป 2534 เปนตนมา กําลังสั่นคลอนระบบเกเรตซึและระบบการจางงานตลอดชีพของญี่ปุน
บทบาทของรัฐเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําใหระบบทุนนิยมญี่ปุนแตกตางจากระบบ
ทุนนิยมแองโกลแซกซัน รัฐบาลญี่ปุนอุมชูและประคับประคองภาคธุรกิจคอนขางมาก อยางนอย
ที่ สุด ในช วงสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การอุมชูนี้ปรากฏในรูปการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จนดูประหนึ่งวานโยบายการคาระหวางประเทศของญี่ปุนมีลักษณะ
เปนนโยบายพาณิชยนิยม (Mercantilist Policy) กลาวคือ สงเสริมการสงออก แตกีดกันการนําเขา
ดวยเหตุนี้เอง ศาสตราจารยชาลมเมอรส จอหนสัน (Chalmers Johnson) จึงขนานนามรัฐญี่ปุน
วา `รัฐพัฒนาการ' (Developmental State)
ด ว ยเหตุ ที่ส หรัฐ ฯมีปญ หาความขัดแยง ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุนอยางตอเนื่อง
นับตัง้ แตป 2533 เปนตนมา ญี่ปุนศึกษาจึงเฟองฟูในสหรัฐฯในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ชุมชน
วิชาการอเมริกันสนใจศึกษาญี่ปุนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น
ชนิดทีไ่ มเคยปรากฏมากอน แมในยุคที่กองทัพอเมริกันยึดครองญี่ปุนก็ยังมิอาจเทียบเทียมได
บัดนี้ นักวิชาการอเมริกันกําลังถกเถียงกันวา ระบบทุนนิยมญี่ปุน ซึ่งเปน `ระบบ
ทุนนิยมเครือขาย' กับระบบทุนนิยมอเมริกัน ซึ่งเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' จะปรับตัวเขาหากัน
หรือไม?
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สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กับขอพิพาทสิทธิการบิน5
ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ซึ่งกอตัวขึ้นในขณะที่
การเจรจาว า ดว ยอุต สาหกรรมรถยนตยังไม เสร็จสิ้น สว นหนึ่ ง เปนปญหาความขัดแยงดาน
ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศทั้ ง สอง อีก ส ว นหนึ่ ง เป น ป ญ หาอัน เกิด จากการ
ขาดระเบียบการบินระหวางประเทศที่เปนขอตกลงพหุภาคี
ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินแตกตางจากขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต
ในกรณีหลังนี้ สหรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุล สวนในกรณีแรก สหรัฐฯ เปนฝายเกินดุล
ขอพิ พ าทว า ด วยสิทธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนในครั้งนี้มีปญหา
เกี่ยวกับ Beyond Rights หรือสิทธิการบินในประเทศที่สาม เรื่องของเรื่องมีอยูวา Federal
Express Corporation สายการบินอเมริกัน ซึ่งมีฐานอยูในเมืองเมมฟส (Memphis) มลรัฐ
เทนเนสซี และประกอบธุรกิจการขนสงสินคาเปนหลัก ตองการยึดศูนยการบินในอาวซูบิก (Subic
Bay) ประเทศฟลิปปนสเปนศูนยกลางการขนสงสินคา ศูนยการบินดังกลาวนี้เดิมเปนฐานทัพ
อเมริกันในฟลิปปนส เมื่อสหรัฐฯ ถอนฐานทัพดังกลาว สนามบินอาวซู บิกจึงแปรสภาพเปน
สนามบินพาณิชย
Federal Express ซึ่งใหบริการการขนสงทางอากาศระหวางสหรัฐอเมริกา
กับญีป่ นุ ตองการเพิ่มเที่ยวบินอีก 30 เที่ยวตอสัปดาห โดยที่ตองการบินเลยญี่ปุนไปรับสินคาและ
ผูโ ดยสาร ณ สนามบินอาวซูบิกดวย Federal Express ยื่นเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงคมนาคม
ญีป่ นุ แตฝายญี่ปุนไมตอบ Federal Express จึงหันไปรองเรียนตอกระทรวงคมนาคมอเมริกัน
อันเปนเหตุใหมีการเจรจาเรื่องสิทธิการบินระหวางประเทศทั้งสอง การเจรจาระหวางวันที่ 10-11
มิถนุ ายน 2538 ลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากทั้งสองฝายอางฐานความชอบธรรมแตกตางกัน
ฝา ยสหรั ฐ อเมริ ก าอางอิงสนธิสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง
ซึง่ ลงนามในป 2495 ในเวลานั้น เทคโนโลยีการบินยังไมรุดหนา และยังไมมีเครื่องบินที่สามารถ
บินขามมหาสมุทรโดยไมตองแวะเติมนํ้ ามันกลางทาง ขอตกลงทวิภาคีระหวางประเทศทั้งสอง
ยินยอมใหเครือ่ งบินอเมริกันแวะเติมนํ้ามันที่ญี่ปุนได ดวยขอตกลงเชนนี้เอง ผูแทนรัฐบาลอเมริกัน

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2538
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จึงกลาวอางวา สายการบินอเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมในการบินสูประเทศที่สาม หากรัฐบาลญี่ปุน
ไมอนุญาตก็เปนการละเมิดสนธิสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง
ฝายญี่ปุนตองการใหมีการเจรจาแกไขสนธิสัญญาการบินพลเรือนดังกลาวนี้
เสียกอน เพราะเปนสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค อีกทั้งการยินยอมให Federal Express มี beyond
rights ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของสนธิสัญญาอีกดวย เพราะสนธิสัญญาการบินพลเรือน
ระหวางประเทศทั้งสองมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับ Beyond Rights โดยตรง หากแตมีเจตนารมณให
เครื่องบินอเมริกันแวะเติมนํ้ามันในญี่ปุนเทานั้น ในประการสําคัญ ดุลการบินระหวางญี่ปุนกับ
สหรัฐอเมริกาในปจจุบัน ญี่ปุนเปนฝายเสียเปรียบอยางมาก ดังจะเห็นไดวา สายการบินญี่ปุน
ทีผ่ า นสหรัฐอเมริกาและแวะประเทศที่สามมีเพียง 1 สาย โดยมีเที่ยวบินเพียง 4 เที่ยวตอสัปดาห
ในขณะทีม่ สี ายการบินอเมริกันถึง 3 สายที่ผานญี่ปุนและแวะประเทศที่สาม โดยมีเที่ยวบิน 156
เที่ยวตอสัปดาห
แตเดิมในทศวรรษ 2520 สายการบินญี่ปุนและอเมริกันมีสวนแบงตลาดใกลเคียง
กันในเสนทางระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน แตในปจจุบัน สายการบินอเมริกันมีสวนแบงตลาดถึง
70% ทัง้ ๆทีจ่ านวนผู
ํ
โ ดยสารชาวญี่ปุนมีมากกวาชาวอเมริกันถึง 6 เทา
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหญี่ปุนตองยืนกระตายขาเดียว ยืนยันใหแกไข
สนธิสัญญาการบินพลเรือนที่ไมเสมอภาค การยินยอมให Federal Express เพิ่มเที่ยวบินไป
ประเทศที่สามจะทํ าใหญี่ปุนสูญเสียตลาดบริการการขนสงทางอากาศมากไปกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
ดวยเหตุดังนี้เอง รัฐบาลคลินตันจึงประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 เลนงาน
สายการบินญี่ปุน โดยอางวาญี่ปุนไมปฏิบัติตามพันธะในสัญญาทวิภาคี สายการบินญี่ปุนที่อยู
ในขายถูกเลนงานมีอยู 2 สาย คือ Japan Air Lines และ Nippon Cargo Airlines อยางไรก็ตาม
กระทรวงคมนาคมอเมริกันตองรอฟงความเห็นจากสาธารณชน (Public Comment) จนถึงวันที่ 14
กรกฎาคม 2538 อันเปนกระบวนการดังที่ระบุใน Omnibus Trade and Competitiveness Act of
1988
ฝายญี่ปุนก็ไมยอมออนขอใหสหรัฐอเมริกา เพราะในกรณีนี้ญี่ปุนเสียเปรียบ
สหรัฐฯ มากเกินไป และสหรัฐฯก็เรียกรองมากเกินไปเสียดวย สนธิสัญญาการบินพลเรือน พ.ศ.
2495 ที่สหรัฐฯ ใชอางอิงความชอบธรรมก็เปนสนธิสัญญาที่ลงนามในขณะที่ญี่ปุนปราศจาก
อํานาจการตอรองระหวางประเทศ เนื่องจากพายแพสงครามและตกอยูภายใตการปกครองของ
กองทัพอเมริกันที่มีนายพลดักลาส แมกอารเธอรเปนผูบัญชาการ ดวยเหตุดังนี้เอง ญี่ปุนจึงมี
ความรูสึกวา สหรัฐอเมริกาเอาเปรียบมากเกินไป เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเลนงานสายการบิน
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ญี่ปุน ญี่ปุนก็เตรียมเลนงานสายการบินอเมริกันบาง สายการบินที่ญี่ปุนเตรียมเลนงาน ไดแก
Northwest Airlines และ Federal Express ซึ่งมีเที่ยวบินแวะญี่ปุน 46 เที่ยวตอสัปดาห
แตขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินมิไดเกิดจากความขัดแยงดานผลประโยชนเทานั้น
หากยังมีเหตุปจ จัยพืน้ ฐานที่ขาดระเบียบการบินระหวางประเทศอีกดวย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง
สิ้นสุดลง ประเทศมหาอํานาจประสบความสําเร็จในการจัดระเบียบการคาและระเบียบการเงิน
ระหวางประเทศ แตมิไดผลักดันใหมีระเบียบการบินระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี การ
ประชุมวาดวยสิทธิการบิน ณ นครชิคาโก ในป 2488 เพียงแตตกลงใหนานาประเทศมีสิทธิการบิน
พืน้ ฐาน 2 ประการ คือ สิทธิในการบินขามนานฟาของประเทศตางๆ และสิทธิในการแวะเติมนํ้ามัน
สวนสิทธิประโยชนอื่นๆเปนเรื่องที่ตองเจรจากันเอง ดวยเหตุนี้เอง ขอตกลงวาดวยสิทธิการบิน
จึงเปนขอตกลงทวิภาคีที่มีลักษณะชาตินิยมและพาณิชยนิยม (mercantilistic) เพราะทุกประเทศ
ต า งยึ ด กุ ม สิ ท ธิ ก ารบิ น เป น ฐานการต อ รองผลประโยชน โดยพยายามแสวงหาสิ ท ธิ ก ารบิ น
ในประเทศคูคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตขณะเดียวกันก็พยายามจํ ากัดสิทธิการบินของ
ประเทศคูคาในประเทศของตน
การจํากัดสิทธิการบินที่สําคัญ ไดแก การจํากัดสิทธิการบินในประเทศที่สาม หรือ
Beyond Rights และการไมยินยอมใหสายการบินตางชาติรับผูโดยสารและสินคาตามเสนทาง
ภายในประเทศ ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศที่สาม ไดแก สายการบินอเมริกันบิน
จากเมืองซานฟรานซิสโกแวะรับผูโดยสารและสินคา ณ เมืองโตเกียว เพื่อไปสูปลายทางในอาเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศคูคา ไดแก สายการบินอเมริกัน
รับผูโดยสารและสินคาระหวางนครโตเกียวกับนครโยโกฮามา การจํากัดสิทธิการบินในกรณีทั้งสอง
นีก้ เ็ พือ่ สงวนรายไดจากการขนสงทางอากาศไวใหสายการบินของตน
การจํากัดสิทธิการบินดังที่กลาวขางตนนี้ยังผลใหการบินระหวางประเทศมิไดเปน
ไปโดยเสรี นานฟาระหวางประเทศมิใช `นานฟาเปด' (open skies) แตผลกระทบที่สําคัญยิ่งกวา
ก็คือ เมื่อการบินระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี สายการบินมิอาจเติบโตเปน `บรรษัทโลก'
(global corporation) เนือ่ งเพราะมีเสนทางการบินอันจํากัด
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนานาประเทศมีความเคลื่อนไหวในการทํ าขอตกลง
นานฟาเสรี (Open Skies Agreement) ในป 2535 สหรัฐอเมริกาทําขอตกลงเปดนานฟากับ
เนเธอรแลนด ยังผลใหการขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั้งสองเพิ่มขึ้นถึง 25% ในปจจุบัน
สหรัฐอเมริ ก ากํ าลั ง เจรจาทํ าข อตกลงนานฟาเสรีกับภาคีสหภาพยุโรปเล็กๆอีก 9 ประเทศ
แตสหภาพยุโรปขัดขวางการทํ าขอตกลงทวิภาคี โดยตองการใหสหรัฐอเมริกาทํ าขอตกลงกับ
สหภาพยุโรปโดยตรง ซึง่ จะมีผลเทากับการทําขอตกลงทวิภาคีกับภาคีสมาชิก 12 ประเทศ
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ในเดือนกุมภาพันธ 2538 สหรัฐอเมริกาลงนามในขอตกลงนานฟาเสรีกับคานาดา
ขอตกลงนีเ้ กือ้ กูลใหมีการบินเชื่อมเมืองสําคัญในประเทศทั้งสอง โดยไมตองแวะเปลี่ยนสายการบิน
ในปจจุบนั สหรัฐอเมริกามีขอตกลงนานฟาเสรีกับคานาดา สิงคโปร และประเทศ
ตางๆในยุโรป ไดแก สวีเดน นอรเวย เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ลักเซ็มบูรก และ
สวิตเซอรแลนด ภาคี APEC กําลังพิจารณาเปดนานฟาระหวางภาคีสมาชิก โดยที่ในขณะเดียวกัน
ภาคี PECC (= Pacific Economic Cooperation Council) กําลังพิจารณาขอเสนอของอินโดนีเซีย
เกาหลีใต มาเลเซีย นิวซีแลนด ไตหวัน และบรูไนในการทําขอตกลงนานฟาเสรีกับสหรัฐอเมริกา
หากขอตกลงนานฟาเสรียกฐานะเปนขอตกลงพหุภาคี ขอพิพาทวาดวยสิทธิ
การบิน ดังทีก่ าลั
ํ งเกิดขึ้นระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ยอมบรรเทาเบาบางลง
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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน (1)6
ความวัวยังมิทันหาย ความควายเขามาแทรก
ขอพิพาทเรื่องการคาคอมพิวเตอรชิประหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนยังมิทันสาง
ใหเรียบรอย ขอพิพาทใหมก็ผุดขึ้นอีก คราวนี้เกี่ยวพันกับสิทธิการบิน และที่กําลังรอคิวปะทุเปน
ขอพิพาทตอไป ก็คือ ฟลมถายภาพ ทั้งนี้เปนที่คาดไดวา ตราบเทาที่ญี่ปุนยังคงเกินดุลการคากับ
สหรัฐอเมริกา กรณีพิพาทอีกมากหลายจะรอคิวปะทุชนิดไมรูหยุดรูหยอน ยิ่งกลุม ’ลัทธิแก’
(Revisionism) ทรงอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตัน
ดวยแลว สังคมเศรษฐกิจโลกก็จะถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหอยูในภาวะจวนเจียนที่จะเกิดสงคราม
การคาอยูรํ่าไป
ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน ซึ่งสะสมทบทวีมาเปนเวลากวา
ทศวรรษแลวนี้ โดยพื้นฐานเกิดจากขอเท็จจริงที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีแนวโนมเสื่อมถอยลง
โดยทีเ่ พิง่ มีทที า กระเตื้องขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา ในขณะที่ญี่ปุนมีเศรษฐกิจรุงเรืองอยางนอย
จนถึงป 2533 สหรัฐฯ ประสบปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก
ในขณะที่ญี่ปุนมีสวนเกินดุลจํานวนมหาศาล แมในยามที่มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป
2534 เปนตนมาจนบัดนี้ สวนเกินดุลของญี่ปุนถึงจะมีแนวโนมนอยลง แตก็ตกตํ่าไมมากนัก
สหรัฐอเมริกาตองการบีบคอใหญี่ปุนลดสวนเกินดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด
เพราะการขาดดุลของสหรัฐฯ สวนใหญเปนการขาดดุลกับญี่ปุน ผูนํารัฐบาลอเมริกันมีความรูสึกวา
ญี่ปุนมีการคาอันไมเปนธรรม อีกทั้งตองการใหญี่ปุนตอบแทนบุญคุณที่สหรัฐฯชวยอุมชูจนญี่ปุน
ฟน ตัวจากภัยพิบตั ิแหงสงคราม และเติบใหญจนเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันอังคารที่ 10 กันยายน 2539
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ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา สหรัฐอเมริกาปรับยุทธวิธีในการกดดัน
ญี่ปุนโดยตลอด จากเดิมที่มุงสกัดการนําเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการบีบคอใหญี่ปุนเปดตลาด
และจากเดิมที่มุงใชยุทธวิธเี ศรษฐกิจจุลภาค มาเปนการใชยุทธวิธีเศรษฐกิจมหภาค แตทายที่สุด
ก็หนั ไปเนนยุทธวิธีเศรษฐกิจจุลภาคตามเดิม
ปรากฏการณที่สินคาญี่ปุนทะลักเขาสูสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตปลายทศวรรษ
2510 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งทอ เหล็กกลา เครื่องรับโทรทัศนสี และรถยนต กอใหเกิด
ความตระหนกแกผูประกอบการชาวอเมริกันอยางมาก อุตสาหกรรมอเมริกันเหลานี้ไมมีแรง
ตานทาน สินคาญีป่ นุ ได ในเวลาไมชาไมนานตอมา เริ่มมีการกลาวหาวา ญี่ปุนทุมสินคาเขาสู
ตลาดอเมริกนั หรือที่เรียกกันในภาษาการคาระหวางประเทศวา Dumping กลาวคือ สงสินคา
ญี่ปุนเขาไปขายในสหรัฐฯ ในราคาตํ่ากวาตนทุน หรือขายในราคาตํ่ากวาที่ขายในตลาดประเทศ
อื่นๆ รัฐบาลอเมริกันเริ่มสกัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุนดวยการเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด
(Anti-Dumping Duty = ADD) เพื่อมิใหสินคาญี่ปุนที่ขายในตลาดอเมริกันมีราคาตํ่ากวาปกติ
การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) มิใชมาตรการเดียวที่รัฐบาล
อเมริกันใชสกัดสินคาญี่ปุน หากสามารถหามนําเขาได รัฐบาลอเมริกันก็คงประกาศหามนําเขา
สินคาญี่ปุนไปแลว แตการหามนําเขาสินคาอุตสาหกรรมนั้นละเมิดกฎขอบังคับของ GATT/WTO
และสหรัฐอเมมริกาก็เปนภาคีสมาชิกของ GATT/WTO มิหนําซํ้ายังเปน ‘พี่เอื้อย’ แหงคายเสรี
ประชาธิปไตยเสียดวย หากสหรัฐฯ ประกาศหามนําเขาสินคาญี่ปุน ไมเพียงแตจะเปนการทําผิดกฎ
ขอบังคับของ GATT/WTO แลว ยังตองเสียหนาอยางสําคัญในฐานะผูเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยม ดังนัน้ แทนทีส่ หรัฐฯ จะประกาศหามนําเขาหรือจํากัดการนําเขา สหรัฐฯหันไปบีบคอใหญี่ปุน
จํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ สัญญาประเภทนี้เรียกยอๆ วา VERs (Voluntary Export
Restraints) ประเทศคูคาใดๆ ก็ตามยอมตองการสงออกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คงไมมีผูนํา
ทีม่ สี ติสมั ปชัญญะคนใดดําเนินมาตรการจํากัดการสงออก แตเปนเพราะญี่ปุนมีอํานาจตอรองนอย
จึงยอมจํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ ทั้งๆ ที่โดยนํ้าใสใจจริงหาไดสมัครใจแตประการใดไม
มาตรการการจํ ากั ด การส ง ออกโดยสมัครใจมิไดแตกตา งจากมาตรการห า ม
การนํ าเขา เพราะตางก็ขัดตอเจตนารมณพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม หากยึดมั่น
ในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว ก็ไมควรมีมาตรการที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ ไมวา
จะเปนการนําเขาหรือการจํากัดการสงออก
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ภาวะจํายอมทําใหญี่ปุนทําสัญญา VERs กับสหรัฐอเมริกาหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัญญาการจํากัดการสงออกสิ่งทอ ซึ่งมีมาแตป 2498 และภายหลังแปรเปนขอตกลง
พหุภาคีภายใตขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement = MFA) ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2517 เปนตนมา นอกจากนี้ ญี่ปุนยังทําสัญญากับสหรัฐอเมริกาในการจํากัดการสงออก
รถยนตในป 2525 จํากัดการสงออกเหล็กกลาในป 2527 และจํากัดการสงออกอุปกรณเครื่องจักร
(machine tools) ในป 2528
การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) ก็ดี และการกดดันใหญี่ปุน
ทําสัญญาจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) ก็ดี ลวนมีเปาประสงคในการจํากัดการนําเขา
สินคาญี่ปุน แตภายหลังจากที่มีการใชมาตรการเหลานี้ระยะหนึ่งก็ไมปรากฏแตประการใดวา
ฐานะดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนกระเตื้องขึ้น สหรัฐฯ ยังคงขาดดุลการคาจํานวนมาก
กับญี่ปุนตอมา มิหนํ าซํ้ากลับเลวรายลงไปอีก โดยที่ประชาชนชาวอเมริกันผูบริโภคเปนผูเสีย
ประโยชน เพราะตองซื้อสินคาในราคาแพงขึ้น ยิ่งในกรณีการจํากัดการสงออกโดยสมัครใจดวย
แลว ผูผ ลิตชาวญี่ปุนกลับไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํา เพราะมีกําไรมากขึ้น
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธศาสตรในการเจรจา
กับรัฐบาลญี่ปุน จากเดิมที่มุงจํากัดการนําเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการกดดันใหญี่ปุนเปดตลาด
สําหรับสินคาจากตางประเทศ (market access) โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอเมริกัน
ในป 2528 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) เริ่มใชยุทธศาสตรการเจรจา
ใหญปี่ นุ เปดตลาดสินคาบางประเภทโดยเฉพาะ ที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific
เรียกยอๆ วา MOSS โดยเลือกสินคา 4 ประเภทขึ้นโตะเจรจา ไดแก โทรคมนาคม อีเล็กทรอนิก
ผลิตภัณฑปา และยาและอุปกรณการแพทย
ในป 2529 ธุรกิจการกอสรางถูกหยิบยกขึ้นโตะเจรจา เนื่องจากบริษัทกอสราง
ตางประเทศไมเคยมีโอกาสประมูลรับเหมากอสรางในญี่ปุนเลย การเจรจาบรรลุผลเมื่อญี่ปุน
ยินยอมใหโครงการกอสรางขนาดใหญมีการประมูลระหวางประเทศ เริ่มตนดวยการประมูล
กอสรางสนามบินกันไซแหงใหม (New Kansai Airport) ใกลเมืองโอซากาในป 2530
การกดดันใหญี่ปุนเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศไดพัฒนามาเปนการกดดัน
ใหญี่ปุนกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการนําเขา เพราะการรับปากวาจะเปดตลาดไมเพียงพอ
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อีกตอไป ในสายตาของผูนําอเมริกัน ญี่ปุนมักจะเตะถวงการเปดตลาด ดังนั้น เมื่อรับปากวาจะเปด
ตลาด ก็ตองกํ าหนดเปาหมายเปนตัวเลขวา ญี่ปุนมีแผนการนําเขาปริมาณมากนอยเพียงใด
ศาสตราจารยจักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบียขนานนามมาตรการ
ดังกลาวนีว้ า “การขยายการนําเขาโดยสมัครใจ” (Voluntary Import Expansions) เรียกยอๆ วา
VIEs เพื่อใหเทียบเคียงกับ VERs ขอเท็จจริงมีอยูวา ญี่ปุนมิไดสมัครใจในการขยายการนําเขา
หากไมถกู กดดันจากสหรัฐฯ ญี่ปุนก็คงไมขยายการนําเขา
ดวยเหตุดังนี้เอง ยุทธวิธกี ารเจรจาการคาของสหรัฐอเมริกาคอยๆ แปรเปลี่ยนจาก
การกดดันใหญี่ปุนจํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ (VERs) มาเปนการขยายการนําเขา ‘โดยสมัคร
ใจ’ (VIEs) ญี่ปุนยินยอมขยายการนําเขาเซมิคอนดักเตอร (semi-conductor) ‘โดยสมัครใจ’ ในป
2529 และตอมาในป 2535 ก็มีการทําสัญญา VIEs ในกรณีของรถยนตและอะไหลรถยนต
กอนป 2531 พลังกดดันของสหรัฐอเมริกามีไมมากนัก ญี่ปุนจึงสามารถเตน
ฟุตเวิรค โดยสะดวกดาย ในเดือนมีนาคม 2528 วุฒิสภาอเมริกันมีมติประณามญี่ปุนวามีการคา
อันไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ มติดังกลาวสรางความตื่นตระหนกแกผูนําญี่ปุนอยางมาก เพราะบัดนี้
ปรากฏอยางชัดเจนวา ความรูสึกเปนปรปกษกับญี่ปุนไดเขามาแทนที่ความรูสึกเปนมิตรในหมูผูนํา
อเมริกัน
ในป 2531 รัฐสภาอเมริกันก็ผานกฎหมายการคาที่ชื่อ Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 คราวนี้รัฐบาลอเมริกันมีอาวุธที่ทรงพลัง ดังเชนมาตรา 301
Special 301 และ Super 301 และไมรั้งรอที่จะใชอาวุธเหลานี้เลนงานญี่ปุน ในเดือนพฤษภาคม
2532 ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาอาศัยอํานาจตามมาตรา Super 301 ออกประกาศวา ญี่ปุน
มีการคาทีไ่ มเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา โดยอางวา ญี่ปุนกีดกันการนําเขาผลิตภัณฑปา ดาวเทียม
และซูเปอรคอมพิวเตอร นับตั้งแตป 2531 เปนตนมา กรณีพิพาททางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับญีป่ นุ ก็ผดุ ขึ้นเปนระลอกๆ จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ชนิดไมรูจบรูสิ้น
ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนศาสตราจารยจักดิช ภควตี สหรัฐ
อเมริ ก ากํ าลั ง ดํ าเนิ น มาตรการตามแนวทาง ‘เอกภาคนิ ย มอั น แข็ ง กร า ว’ (Aggressive
Unilateralism) เพราะบัดนี้สหรัฐฯ ตั้งตัวเปนโจทกกลาวหาประเทศคูคาวามีนโยบายและจารีต
การคาอันไมเปนธรรม ตั้งตัวเปนผูไตสวนขอเท็จจริง และพรอมกันนั้นก็ตั้งตัวเปนผูพิพากษาบงการ
การลงโทษประเทศคูคา กระบวนการลงโทษประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาไมเพียงแตไมเปนธรรม
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เทานัน้ หากยังละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตดั้งเดิมและขององคการการคาโลก (WTO) ใน
ปจจุบนั ซึง่ เปนระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะพหุภาคีนิยม (Multilateralism) อีกดวย
สหรัฐฯ ไมยอมใชกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ GATT และ WTO แตกลับตั้ง ‘ศาลเตี้ย’ ขึ้นเอง
ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง และความตึ ง เครี ย ดในสั ง คมเศรษฐกิ จ โลกเกิ น กว า ความจํ าเป น
ในประการสําคัญ สหรัฐฯไดทําใหความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของ WTO ลดนอยลง และ
ทายทีส่ ดุ อาจนํามาซึ่งจุดจบของระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะพหุภาคีนิยมได
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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน (2)7
ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก ญี่ปุน
กลับมีสว นเกินดุลจํานวนมหาศาล การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ เปนผลจากการใชจาย
อยางเกินตัวทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล จนเงินออมภายในประเทศไมพอเพียงแกการใชจาย
และตองหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศ ไมเพียงแตการออมในภาคครัวเรือนจะมีนอยเกินไป
เทานั้น หากทวาภาครัฐบาลยังใชจายอยางเกินตัวจนมีการขาดดุลการคลังจํานวนมากอีกดวย
ในกรณีตรงกันขาม ญี่ปุนกลับมีเงินออมอยางเหลือเฟอ
การแก ป  ญ หาการขาดดุ ล การค า และดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ของสหรั ฐ อเมริ ก า
จําเปนตองมุง สูเ หตุปจจัยพื้นฐาน อันไดแก การใชจายอยางเกินตัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การออม
มีไมเพียงพอแกการใชจาย ผูนําอเมริกันตระหนักดีวา การแกปญหาพื้นฐานตองอาศัยมาตรการ
เศรษฐกิจมหภาค ดวยภูมิหลังเชนนี้นี่เอง ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนตางตกลงที่จะมีการเจรจา
ทีเ่ รียกวา Structural Impediments Initiatives (= SII) ทั้งนี้เพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาเชิง
โครงสรางที่เปนอุปสรรคตอการคาและการปรับดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ญี่ปุนเปนฝายตื่นตัวในการเลือกใชมาตรการเศรษฐกิจมหภาคกอนสหรัฐอเมริกา
เสียอีก ผูน ําญี่ปุนมักจะกลาวอางเสมอมาวา การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ
อเมริกาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวในประเทศนั้น แมเมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รถยนตในระหวางป 2537-2538 ผูนําญี่ปุนยังคงหยิบยกปญหาการขาดดุลการคลังและการ
ขาดแคลนเงินออมในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาโจมตีผูนําอเมริกันวา ไมมีความจริงใจในการแกปญหา
ของตนเอง
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 25 กันยายน 2539
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รายงานของ คณะกรรมการมาเอะกาวะ (Maekawa Committee) ซึ่งปรากฏ
ในเดือนเมษายน 2529 นับเปนรายงานฉบับแรกที่กลาวถึงมาตรการเศรษฐกิจมหภาค อดีตนายก
รัฐมนตรีนากาโซเนะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวนี้ โดยมีนายฮารูโอะ มาเอะกาวะ
(Haruo Maekawa) ผูวาการธนาคารแหงประเทศญี่ปุนในขณะนั้นเปนประธาน เพื่อใหขอเสนอ
ยุทธศาสตรในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อลดสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิต
คณะกรรมการมาเอะกาวะใหขอเสนอแนะทางนโยบายอยางคอนขางรอบดาน
นับตั้งแตการกระตุนอุปสงคภายในประเทศเพื่อใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น อันจะชวยลดสวนเกินดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัดในบั้นปลาย การเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนการนํา
เขา การเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับการนํ าสินคาเขาจากตางประเทศ การปรับคาเงินเยนใหตรง
ตอฐานะที่แทจริง และการรวมมือในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํานาจอื่นๆ
แตการปรับโครงสรางดังกลาวนี้เปนไปอยางเชื่องชา มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2534 เปนตนมา และปญหาการฟุบตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (bubble
economy) ซึ่งมีผล กระทบตอฐานะของสถาบันการเงินตางๆจํานวนมาก การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจมหภาคจึงมิอาจกระทําได จะมีก็แตการแข็งตัวของคาเงินเยน อันเปนผลจากการตกตํ่า
ของคาเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีการเจรจา SII ในฤดูใบไมผลิป 2532 ซึ่งจบลงในเดือน
พฤษภาคม 2533 ทั้งประธานาธิบดียอรช บุช และนายกรัฐมนตรี โตฉิกิ ไกฟู (Toshiki Kaifu)
ไดรับรายงานผลการเจรจา ทั้งสองฝายตางเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพือ่ แกปญ
 หาดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง
รัฐบาลอเมริกันเรียกรองเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง โดยที่ฝายญี่ปุนยอมรับที่จะปฏิบัติ
ไดแก
ขอแรก รัฐบาลญี่ปุนจักตองเพิ่มการใชจายดานทุนพื้นฐานของสังคม (social
overhead capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเคหะ สวนสาธารณะ การทาเรือ การทาอากาศ
ยาน ระบบการกําจัดของเสีย การปรับปรุงและการอนุรักษชายฝงทะเล การเพิ่มการใชจายของ
รัฐบาลญี่ปุนจะชวยลดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การลด
สวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุนนั่นเอง
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ขอที่สอง รัฐบาลญีป่ นุ จักตองแกกฎหมายที่ดิน เพื่อใหสามารถนําที่ดินที่ยังมิได
ใชประโยชน ทัง้ สวนที่เปนของรัฐบาลสวนกลางและองคการบริหารสวนทองถิ่น นํามาใชประโยชน
ในการสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนชาวญี่ปุน
ขอที่สาม รัฐบาลญี่ปุนจักตองปรับปรุงระบบการกระจายและการจัดจําหนาย
สิ น ค า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการศุ ล กากรเพื่ อ เกื้ อ กู ล การนํ าสิ น ค า เข า
การแกกฎหมายที่มีบทบัญญัติจํ ากัดจํ านวนธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมาย
ปองกันการผูกขาดอยางเขมงวด การสงเสริมใหผูประกอบการญี่ปุนซื้ออะไหลหรือชิ้นสวนสินคา
ทีม่ รี าคาถูกจากตางประเทศ และการสงเสริมใหชาวญี่ปุนบริโภคสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้
รัฐบาลอเมริกันยังพุงเปาไปที่จารีตการคาเฉพาะกลุม (exclusionary business practices) และ
ระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม “เกเรตซึ” (Keiretsu)
วาเปนอุปสรรคสําคัญที่กีดขวางการเขาถึงตลาดญี่ปุน
ทางฝายญี่ปุนก็เรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจดวย
ขอเรียกรองของฝายญี่ปุนที่สําคัญมีอยู 3 เรื่อง คือ
เรื่องแรก รัฐบาลอเมริกันจักตองลดการขาดดุลทางการคลังอยางจริงจัง ในขณะ
เดียวกันก็ตองมีมาตรการสงเสริมการออมในภาคครัวเรือน มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยัง
คงมีปญ
 หาการใชจายเกินตัวอยูรํ่าไป อันเปนเหตุใหเกิดปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
เรื่องที่สอง รัฐบาลอเมริกันจักตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน
ดวยการจัดโครงการฝกอบรมคนงาน เพราะการที่ประสิทธิภาพแรงงานอยูในระดับตํ่านั้น ทําให
สินคาอเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได
เรื่องที่สาม รัฐบาลอเมริกันจักตองพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
เมือ่ การเจรจา SII สิ้นสุดลง รัฐบาลอเมริกันประโคมขอเรียกรองที่ฝายญี่ปุนตอง
ปฏิบตั ิ แตไมประโคมประเด็นที่ฝายสหรัฐฯตองปฏิบัติ กระนั้นก็ตาม ทั้งสองฝายตางพยายามปรับ
โครงสรางเขาหากัน เพียงแตวาเปนไปอยางเชื่องชา และถูกซํ้าเติมดวยความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในเวลาตอมา
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การปรั บโครงสรา งเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชมีไมมาก รัฐบาลคลินตันทํ าทาดี
ในตอนต น แต ที เ หลวในภายหลั ง เมื่ อ รั ฐ บาลคลิ น ตั น เข า รั บ ภาระการบริ ห ารประเทศ
ประธานาธิบดีคลินตันแสดงความขึงขังที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อลดการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด และเพื่อเสริมฐานะการแขงขันของสินคาอเมริกันในตลาดโลก รัฐบาลคลินตันประกาศ
ลดสวนขาดดุลทางการคลัง โดยที่เมื่อถึงป 2540 สวนขาดดุลทางการคลังที่ลดลงนี้จะมีจํานวน
มากกวา 2% ของ GDP ขณะเดียวกันก็พยายามสงเสริมการลงทุนของเอกชน ดวยการลดอัตรา
ดอกเบี้ยและดวยการใหสิ่งจูงใจทางดานภาษีอากร นอกจากนี้รัฐบาลคลินตันยังมีแผนทุมการใช
จายดานทุนพื้นฐานของสังคม (infrastructure) ทุมการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยการจัดระบบการฝกอบรมคนงานและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบ
การประกันสุขภาพ นโยบายที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การผันทรัพยากรการวิจัยและการ
พัฒนาจากดานการทหารไปสูดานพลเรือน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
ดวยการปรับเปลี่ยนนโยบายดังที่กลาวขางตนนี้ รัฐบาลคลินตันมีความรูสึกวา
ญีป่ นุ ไมสามารถกลาวหาไดอีกตอไปวา สหรัฐฯไมพยายามชวยตนเองในการแกปญหาการขาดดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัด อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลคลินตันจะบริหารประเทศมาแลว
เกือบครบวาระ แตความคืบหนาในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมีไมมากนัก โดยที่การลดการ
ขาดดุลทางการคลังมีมากพอสมควร
เพียงชั่วระยะเวลาประมาณ 2 ป ความขึงขังในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อแกปญหาดุลยภาพภายนอกของรัฐบาลคลินตันมลายหายไปอยางเห็นไดชัด รัฐบาล
คลินตันหันกลับมาใชนโยบายเศรษฐกิจจุลภาค กดดันใหญี่ปุนเปดตลาดเฉพาะประเภท (MOSS)
และกดดันใหญี่ปุนกําหนดแผนการขยายการนําเขาโดยสมัครใจ (VIEs) โดยกําหนดเปาหมาย
เชิงปริมาณอยางชัดเจน
ในขณะที่ ส หรั ฐ ฯ ทยอยนํ าสิ น ค า ที ล ะรายการขึ้ น โต ะ เจรจา เมื่ อ ประสบ
ความสําเร็จในการเจรจาสินคารายการหนึ่งรายการใด ก็จะมีสินคารายการอื่นรอคิวขึ้นโตะเจรจา
ฝายญี่ปุนก็ใชยุทธวิธกี ารถวงเวลา เมื่อรับปากที่จะเปดตลาดสินคารายการใดแลว ก็มิไดเปดประตู
การคาโดยทันที หากแตใชยุทธวิธกี ารแงมประตูทีละเล็กทีละนอย การเลนเกมเตะถวงซื้อเวลาของ
รั ฐ บาลญี่ ปุ น เช น นี้ ยั ง ความหงุด หงิดใจแกผู นํ าอเมริกัน อย างยิ่ง ในที่สุด รัฐบาลอเมริกัน
จึงชูนโยบายการคาที่ตองหวังผล (Result-oriented Policy) ซึ่งกอตัวมาแตปลายรัฐบาลบุช และ
มาดําเนินการอยางจริงจังในรัฐบาลคลินตัน
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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ MFN1
การตัดสินใจของประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐอเมริกา ในการยึด
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle
หรือเรียกยอๆวา MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป ดังปรากฏในคําปราศรัยตอประชาชน
ชาวอเมริกนั เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2537 ในดานหนึ่งนับเปนชัยชนะของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตในอีกดานหนึ่งกลับเปนความพายแพของขบวนการสิทธิมนุษยชน
นายบิ ล คลินตัน ในขณะรณรงคหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
อเมริกันในป 2535 ไดกลาวโจมตีประธานาธิบดียอรจ บุช ที่สรางสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และไมสนใจการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในประเทศนั้น ในทันทีที่นายบิล คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน นโยบาย
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวารัฐบาลคลินตันจํายอมยืดอายุหลักการ
MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีนออกไปอีกหนึ่งปในเดือนมิถุนายน 2536 เนื่องจากเพิ่งเขาบริหาร
ประเทศ และตองการเวลาในการกดดันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตรัฐบาลคลินตันก็
กําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันจะไมพิจารณาตออายุ MFN แกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2537 เวนแตวาจะมีความรุดหนาอยางสําคัญเกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรี
ภาพของประชาชน นาสังเกตวา รัฐบาลคลินตันยําคํ
้ าวา Substantial Progress อยางมาก
MFN หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ไดแก หลักการที่วา
ประเทศคูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกันเยี่ยงที่ไดปฏิบัติตอประเทศที่ตนไดใหความอนุเคราะหมากที่
สุด กลาวอีกนัยหนึ่ง หลักการ MFN เปนหลักการการไมปฏิบัติอยางลําเอียง (Principle of NonDiscrimination) ซึง่ มีนยั สําคัญทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหวางประเทศ ยกตัวอยาง
เชน หากสหรัฐฯ ปฏิบัติตอเกาหลีใตเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง เมื่อสหรัฐฯลงนามในสนธิ
สัญญาทีท่ ากั
ํ บไทย โดยยอมรับหลักการ MFN สหรัฐฯจะตองปฏิบัติตอไทย เชนเดียวกับที่ปฏิบัติ
ตอเกาหลีใต หากสินคาจากเกาหลีใตที่สงไปขายแกสหรัฐฯตองเสียอากรขาเขาในอัตรา 5% ของ

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2537
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ราคา รัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาจากสินคาไทยเกินกวาอัตรา 5% มิได หากรัฐบาลอเมริกัน
ยินยอมใหชาวเกาหลีใตถือครองที่ดินในสหรัฐฯดวยเงื่อนไขใด ก็ตองยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ถือครองทีด่ นิ ในสหรัฐฯ ดวยเงื่อนไขเดียวกัน จึงจะเปนการปฏิบัติตามหลักการ MFN
สนธิสัญญาหรือขอตกลงการคาระหวางประเทศสวนใหญมักจะยึดถือหลักการ
MFN ยิ่งถาเปนภาคีสมาชิก GATT ดวยแลว ก็ยิ่งตองยึดหลักการดังกลาวนี้ เพราะปรากฏ
อยางชัดเจนในกฎขอบังคับของ GATT แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนภาคีสมาชิก
ของ GATT สหรัฐอเมริกาจึงไดใชหลักการ MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศในการ
ต อรองกับสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เพราะนัย สํ าคั ญมีอยูว า หากสหรั ฐ ฯไมยอมปฏิบัติตอ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง สหรัฐฯอาจเก็บอากรขาเขาจาก
สินคาจากประเทศนั้นในอัตราสูงกวาสินคาเขาจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทําใหสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสูญเสียฐานะการแขงขันในตลาดอเมริกัน อันกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง
แมวา รัฐบาลอเมริกันจะใช MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศ แตการ
ปฏิบัติตอสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดยุคประธานาธิบดีเรแกนและประธานาธิบดีบุชมีลักษณะ
ประนีประนอมอยางสูง ยกเวนชวงเวลาหลังการปราบปรามประชาชนผูเรียกรองประชาธิปไตย
ในบริ เ วณจตุ รั ส เที ย นอั นหมึนในป 2532 ตรงกันขามกับทาทีของรัฐบาลคลินตันที่คอนขาง
แข็งกราว ตลอดชวงเวลากวาสองปที่ผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองดํารงอยูใน
บรรยากาศที่เต็มไปดวยความตึงเครียด
การขมขูท ี่จะไมตออายุหลักการ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลเสมือน
หนึ่ ง การข ม ขู  ที่ จ ะปฏิ บั ติ อ ย า งลํ าเอี ย ง ซึ่งไมเ พียงแตจ ะขัดต อ หลั ก การพื้ น ฐานของปรั ชญา
เศรษฐกิจเสรีนยิ มเทานั้น หากทวายังขัดตอหลักการพื้นฐานของการคาที่เปนธรรม (Fair Trade)
อีกดวย ความขอนี้นับวานาประหลาดยิ่งนัก เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา ขอเรียกรองของสา
ธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใหสหรัฐฯยอมรับหลักการ MFN โดยพื้นฐานแลวเปนขอเรียกรองเดียว
กับการเรียกรองหลักการการคาที่เปนธรรม แตสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูนําโลกเสรีและเปนผูที่เที่ยวกลาวหา
นานาประเทศวามีพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม กลับนําหลักความเปนธรรมทางการคามาเปน
อาวุธทางการเมืองระหวางประเทศ จนกระทั่งการยืดอายุการบังคับใชหลักการ MFN กับสาธารณ
รัฐประชาชนจีนกลายเปนประเด็นสําคัญทางการเมืองระหวางประเทศทุกป
ในขณะที่ผูสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมไมตองการใหรัฐบาลอเมริกันใช
หลักการ MFN เปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ ขบวนการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนกลับมีความเห็นในทางตรงกันขาม ผูนําขบวนการเหลานี้ยึดหลักการที่วา สิทธิเสรีภาพ
เปนเรื่องหลักผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนเรื่องรอง ประเทศเสรีประชาธิปไตยไมควรที่จะคบคา
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สมาคมกับประเทศที่มีการกดขี่บีฑาประชาชน เพราะการคบคากับประเทศเหลานี้ มีผลเสมือนหนึ่ง
การยอมรับพฤติกรรมการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในเมื่อรัฐบาลจีนมีพฤติกรรมการ
ปราบปรามประชาชนดังกรณีเทียนอันหมึนในป 2532 และการจับกุมผูที่มีความคิดทางการเมือง
แตกตางจากรัฐบาล จนมีนักโทษการเมืองจํ านวนมาก นานาอารยประเทศจึงควรกดดันให
สาธารณรัฐประชาชนจีนเลิกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการอาศัยความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเครื่องมือกดดันรัฐบาลเผด็จการก็เปนเรื่องถูกตองชอบธรรม
ในขณะที่วิวาทะระหวางขบวนการสิทธิมนุษยชนกับกลุมทุนในสหรัฐฯไมมีวัน
ทีจ่ ะมีขอ ยุติ ผลกระทบของการยกเลิกหลักการ MFN กลับปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะไดรับผลกระเทือนอยางใหญหลวง เพราะสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุด
ของจีน ธนาคารโลกประมาณการวา สินคาออกที่จีนสงไปขายสหรัฐฯประมาณ 96% จะไดรับ
ผลกระเทือน (The Bangkok Post, January 20, 1994) ซึง่ จะทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537 ลดลงจากระดับ 13% ที่ประมาณการไวเหลือเพียง 6.5%
(The Bangkok Post, March 31, 1994) แตผลกระเทือนนี้ดํารงอยูเพียงระยะสั้น เพราะในระยะ
ยาวสาธารณรัฐประชาชนจีนจําตองปรับตัวดวยการแสวงหาตลาดสินคาออกใหม ซึ่งอยูในวิสัย
ทีจ่ ะทําได เนื่องจากตองมีการปรับดุลยภาพทางเศรษฐกิจใหม
ประเทศทีจ่ ะไดรับผลกระทบจาการยกเลิกหลักการ MFN ไมยิ่งหยอนไปกวาสา
ธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ฮองกง สวนหนึง่ เปนเพราะสินคาจีนจํานวนมากสงออกผานฮองกง แต
สวนสําคัญยิ่งกวาก็คือ นายทุนฮองกงเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวนมาก สินคาที่
ผลิตโดยบริษัทฮองกงเหลานี้มิไดตีตราฮองกง หากแตระบุแหลงกําเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
หากสหรัฐฯไมยอมตออายุ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน สินคาที่ผลิตโดยบริษัทฮองกงใน
ประเทศจีนจะมีปญหาในการสงไปขายในตลาดอเมริกันอยางสําคัญ
การไมตออายุ MFN มิไดมีความหมายแตเพียงวา รัฐบาลอเมริกันสามารถใช
อากรขาเข า และมาตรการการควบคุ ม การนํ าเข า อื่ น ๆในการกี ด กั น สิ น ค า จี น เท า นั้ น แต มี
ความหมายดวยวา รัฐบาลจีนสามารถตอบโตสินคาอเมริกันเฉกเชนเดียวกันได แมวาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมิใชตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯในปจจุบัน แตศักยภาพที่สินคา
อเมริกันจะขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีอยูเปนอันมาก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริง
ทีว่ า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรกวา 1,200 ลานคน การเติบโตทางเศรษฐกิจยอมทําให
ประชาชนจีนมีอานาจซื
ํ
้อเพิ่มขึ้น โดยที่การนําเขาเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวดวย ขอพยากรณดังกลาว
นีเ้ องทีท่ าให
ํ กระแสธุรกิโลกมุงสูสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความสําคัญในฐานะที่เปนตลาดรองรับสินคา
ออกจากประเทศตางๆเทานั้น หากยังมีความสําคัญในฐานะแหลงลงทุนอีกดวย การลงทุนของ
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รัฐบาลจีนในการพัฒนาทุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ประกอบกับนโยบายการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น จากต า งประเทศทํ าให ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป น แหล ง ลงทุ น ที่ สํ าคั ญ
อยางนอยที่สุดก็ตลอดทศวรรษหนา
ดังนัน้ การไมตออายุ MFN ยอมเปดชองใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกีดกันการนํา
เขาสินคาอเมริกนั และกีดกันมิใหนายทุนอเมริกันเขาไปลงทุนในประเทศจีน ผูนําจีนตางตระหนัก
ถึงความขอนี้จึงยืนกรานฝนแรงกดดันของรัฐบาลคลินตันตลอดมา
เมื่อใกลสิ้นป 2536 ผูนํ าอเมริกันเริ่มประจักษวา แรงกดดันของตนที่มีตอ
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังออนระโหย รัฐบาลคลินตันจึงปรับยุทธวิธี ดวยการสงผูนําอเมริกัน
พบปะผูนําจีนในที่ตางๆเพื่อตอกยํ้าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เริ่มตนดวยการที่ประธานาธิบดี
คลินตันพบปะกับประธานาธิบดีเจียงเซอะหมินในการประชุม APEC ณ นครซีแอตเติลในเดือน
พฤศจิกายน 2536 หลังจากนั้นรัฐมนตรีรวมรัฐบาลคลินตันก็พากันตบเทาเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนวาเลน ไมวาจะเปนนายลอยด เบนตสัน (Lloyd Bentson) รัฐมนตรีการคลัง
และนายไมก เอสป (Mike Espy) รัฐมนตรีการเกษตร ในเดือนมกราคม 2537 นายจอหน แชตตัก
(John Shattuck) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานสิทธิมนุษยชนในเดือน
กุมภาพันธ และนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีการตางประเทศในเดือน
มีนาคม 2537
การที่นายจอหน แซตตัก แอบไปพบนายไวจิงเช็ง (Wei Jingsheng) ผูน ําขบวน
การประชาธิปไตยจีน กอใหเกิดความไมพอใจแกรัฐบาลจีนอยางมาก การจับกุมผูตอตานรัฐบาล
ในชวงเวลาที่นายคริสโตเฟอรกํ าลังเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนปฏิกิริยาที่ตองการแสดง
ใหเห็นวา สิทธิมนุษยชนมิใชประเด็นสํ าคัญในสายตาผูนํ าจีน นายกรัฐมนตรีหลี่เผิงใชทาที
อันแข็งกราวในการเจรจากับนายคริสโตเฟอร และแสดงความพรอมที่จะเผชิญชะตากรรมจากการ
ยกเลิก MFN จนนายคริสโตเฟอรตองถอยรนจากการเรียกรอง substantial progress มาเปน
limited progress ในดานสิทธิมนุษยชน ผูนําจีนกลาวเตือนวา การยกเลิก MFN มิไดมีผล
กระเทือนตอจีนเทานั้น แตสหรัฐฯ ก็จะไดรับผลกระทบสะทอนกลับดวย
ยุทธการการดาหนาเขาหาผูนํ าจีนปรากฏชัดเจนแลววาไรผล ขณะเดียวกัน
กลุมทุนและบริษัทยักษใหญตางพากันวิ่งเตนใหรัฐบาลคลินตันตออายุ MFN แรงกดดันนี้รุนแรง
ยิ่งกวาที่รัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลจีน ชุมชนเศรษฐกิจอเมริกันไมตองการละทิ้งตลาดที่มี
ประชากรกวา 1,200 ลานคน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินพาณิชยและโทรคมนาคมกําลังอยูใน
กระบวนการเก็บเกีย่ วผลประโยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มิใชเรื่องที่ยากแกการเขาใจวา
เหตุใดนักการเมืองระดับผูนํ า ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคดีโมแครตตางเรียกรองให
ประธานาธิบดีคลินตันตออายุ MFN ภายในพรรคดีโมแครตเอง ทั้งนายริชารด เกปฮารด (Richard
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Gephardt) นายชารลส ร็อบบ (Charles Robb) และนายแซม นันน (Sam Nunn) ลวนแลวแต
สนับสนุนการตออายุ MFN จะมีก็แตนายยอรจ มิตเชลล (George Mitchell) ที่ยังคงยืนอยูขาง
ขบวนการสิทธิมนุษยชน
ในทันทีที่ประธานาธิบดีคลินตันประกาศตออายุ MFN ผูนําสาธารณรัฐประชาชน
จีนพากันถอนหายใจดวยความโลงอก บัดนี้ สหรัฐฯหมดสิ้นอาวุธที่จะกดสาธารณรัฐประชาชนจีน
อีกตอไป นายทุนฮองกงแสดงอาการลิงโลด รวมทั้งผูนําอินโดนีเซียและเวียดนามดวย ผูนํา
เผด็ จ การในประเทศต า งๆต า งได สั ญ ญาณว า บั ด นี้ รั ฐ บาลคลิ น ตั น เห็ น แก ผ ลประโยชน
ทางเศรษฐกิจยิ่งกวาสิ่งอื่นใด ขบวนการสิทธิมนุษยชนจะตองทํางานหนักขึ้น เพราะบัดนี้รัฐบาล
คลินตันตัดขาดเงื่อนไขดานสิทธิมนุษยชนออกจากนโยบายการคา
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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ MFN (2)2
วันที่ 2 มิถุนายน 2538 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐอเมริกา ประกาศ
ยืดอายุการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured-nation
Priciple = MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไปอีกหนึ่งป
กอนป 2532 การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบจะเปนไป
โดยอัตโนมัติ และดวยหลักการดังกลาวนี้ ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศทั้งสอง
ดําเนินไปดวยความแนนแฟนยิ่ง แตแลวเมื่อมีการปราบปรามและเขนฆานักศึกษาและประชาชน
ทีเ่ รียกรองประชาธิปไตยอยางโหดเหี้ยม ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในเดือนมิถุนายน 2532 ความ
สัมพันธระหวาง สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เสื่อมทรามลง รัฐบาลอเมริกัน
เริ่มใชประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อตออายุ MFN ใหสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538 นี้
นับเปนการตออายุครั้งที่สามในยุครัฐบาลคลินตัน เมื่อรัฐบาลคลินตันตออายุใหแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งแรกในป 2536 นั้น สหรัฐอเมริกาเกือบมิไดตั้งเงื่อนไขหรือกดดันรัฐบาลจีนแมแต
นอย สวนสําคัญเปนเพราะรัฐบาลคลินตันยังตั้งตัวไมติด เนื่องจากเพิ่งเขารับตําแหนงในเดือน
มกราคม 2536 นั้นเอง แตในการตออายุ MFN ครั้งที่สอง รัฐบาลคลินตันแสดงความขึงขัง
ทีจ่ ะไมตอ อายุใหโดยงาย การลิดรอนเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนกลายมาเปนประเด็นสําคัญในการ
เจรจากดดันรัฐบาลจีน ทั้งนี้ดวยแรงกดดันจากขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
แตแลวรัฐบาลคลินตันก็พายแพตอพลังเศรษฐกิจของกลุมธุรกิจยักษใหญ เพราะหากไมตออายุ
MFN รัฐบาลจีนยอมตอบโตสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรงเฉกเชนเดียวกัน ชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทั้งในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศในตลาดขนาดมหึมา
ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมหมดสิ้นไป ดวยแรงกดดันจากกลุมทุน รัฐบาลคลินตันประกาศ
เปนหลักการวา จะไมนําประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใชเปนฐานในการเจรจาการคาระหวาง
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2538
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ประเทศ ไมวากับประเทศใด การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน
2537 จบลงดวยความหมดทาของรัฐบาลคลินตัน ซึ่งยังความผิดหวังแกขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพระหวางประเทศอยางยิ่ง เพราะหลักการที่รัฐบาลคลินตันประกาศยอมมีนัยสําคัญวา
ตอแตนไี้ ปผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะมีความสําคัญเหนือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538 เปนไป
อยางเงียบเชียบ โดยที่มีขาวเล็ดลอดมาแตปลายเดือนพฤษภาคม ศกเดียวกันวา รัฐบาลคลินตัน
จะตออายุ MFN อยางปราศจากขอกังขา ความเงียบเชียบในการตออายุ MFN เปนเรื่องที่เขาใจได
ในเมื่อรัฐบาลคลินตันประกาศแตป 2537 แลววา จะไมนําประเด็นสิทธิมนุษยชนมาเปนเงื่อนไข
ในการตออายุ เมื่อเปนเชนนี้ เรื่องที่จะเปนประเด็นสรางความตึงเครียดระหวางประเทศทั้งสอง
ยอมหมดสิ้นไป แตรัฐบาลคลินตันมิวายแกเกี้ยวใหอรรถาธิบายการตออายุ MFN ครั้งใหมนี้วา
เปนเพราะรัฐบาลจีนปฏิบัติตามหลักการของ Jackson-Vanik Amendment ที่ยินยอมให
ประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางและทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมตลอดจนเสรีภาพในการ
อพยพออกนอกประเทศ กระนั้นก็ตาม เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศอเมริกัน
ออกมาวิพากษวิจารณวา สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง
ประชาชนชาวจีนยังไมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา
แมวา การตออายุ MFN จักตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แตก็ไมปรากฏวา
สมาชิกรัฐสภาอเมริกันออกมาคัดคานรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรง ในเมื่อพรรครีปบลิกันซึ่งครอง
เสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหความเห็นชอบหลักการ MFN มาเปน
เวลาชานาน ทั้งในยุครัฐบาลเรแกนและรัฐบาลบุช แตแรงกดดันจากขบวนการสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศทําใหผูนํ ารัฐสภาอเมริกันแสดงความกังวลตอปญหาการลิดรอนสิทธิมนุษยชน
ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผู  นํ าพรรครี ป  บ ลิ กั น และพรรคเดโมแครตร ว มกั น เรี ย กร อ งให
ประธานาธิบดีคลินตันนํ าประเด็นสิทธิมนุษยชนเขาสูระเบียบวาระการประชุมสุดยอมของกลุม
ประเทศมหาอํานาจ G-7 Summit ณ นครฮาลิแฟกซ (Halifax) ประเทศคานาดา ระหวางวันที่ 1517 มิถนุ ายน 2538 แตแลวก็ไมปรากฏวา ผลการประชุม G-7 Summit กลาวถึงเรื่องนี้แตประการ
ใดไม
การที่รัฐบาลคลินตันตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปราศจาก
การตอรองเชนนี้ สรางความผิดหวังแกขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางมาก การใหความสําคัญแก
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหนือกวาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลคลินตันมีผลกระทบโดยตรงตอ
ขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะบัดนี้รัฐบาลจีนไมตองเผชิญ
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กั บ แรงกดดั น ที่ สํ าคั ญ จากต า งประเทศในการบี บ บั ง คั บ ให ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น ต อ งเดิ น
แนวทางประชาธิปไตย
ผูเชี่ยวชาญการเมืองระหวางประเทศหลายตอหลายทานมีความเห็นวา การที่
รัฐบาล คลินตันตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางปราศจากขอแลกเปลี่ยนเชนนี้
เปนเพราะตองการประคับประคองมิใหความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองเลวรายลง นับตั้งแต
ปลายป 2537 เปนตนมา สหรัฐอเมริกามีปญหาความขัดแยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลายตอหลายเรื่อง นับแตเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา จนเกือบมีการใช
มาตรา 301 แหง Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ลงโทษสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไปจนถึงเรื่องที่สหรัฐอเมริกาขัดขวางมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) ชนวนแหงความขัดแยงลาสุด ไดแก การอนุญาตใหประธานาธิบดี
หลีเติงฮุย (Lee Teng-Hui) แหงไตหวันเขาสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคลินตันพยายามยับยั้ง
มิใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศหลายครั้ง แตขบวนการ Taiwan Connection ในสหรัฐ
อเมริกาพยายามสรางความชอบธรรมเพื่อใหสาธารณชนเห็นวา ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเพียง
ตองการเยือนมหาวิทยาลัยคอรแนล อันเปนสถาบันการศึกษาดั้งเดิมของตนเทานั้น รัฐบาลไตหวัน
อาศัยสายสัมพันธทมี่ ีกับสมาชิกรัฐสภาบางทานในการล็อบบี้ จนทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
มีมติเห็นชอบใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศ ดวยแรงกดดันเชนนี้เอง ประธานาธิบดี
คลินตันจึงจํายอมอนุญาตใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศ และไมตองสงสัยอีกเชนกันวา
ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยไมรั้งรอที่จะถือโอกาสโฆษณาใหประชาชนชาวอเมริกันยอมรับฐานะของ
ไตหวันในสังคมโลก เรื่องนี้สรางความระคายเคืองแกผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมาก จนถึง
ขัน้ บอกเลิกการประชุมและการเจรจาระดับเจาหนาที่ชั้นผูใหญระหวางประเทศทั้งสอง
รัฐบาลคลินตันแกเกี้ยววา การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยปราศจากข อ แลกเปลี่ ย นครั้ ง นี้ มิ ใ ช เ ป น เพราะต อ งการลดความระคายเคื อ งของผู  นํ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน หากแตเปนเรื่องที่มีเหตุผลอันชอบอรรถาธิบายของรัฐบาลคลินตัน
มีอยูวา การเปดประตูการคาระหวางประเทศสอดคลองกับเปาหมายการผลักดันใหรัฐบาลจีน
เคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพราะการยอมรับหลักการ MFN จะเกื้อกูลให
การคาระหวางประเทศทั้งสองเปนไปโดยเสรี การเปดประตูการคามีผลในการเปดรับ `อุตสาหกรรม
ความคิด' (idea industries) ดวย `ผลิตภัณฑความคิด' ดังเชนภาพยนตร รายการโทรทัศน
คอมพิวเตอรซอฟทแวร ฯลฯ ยอมทะลักสูสาธารณรัฐประชาชนจีน แตสิ่งที่ตามติดไปกับการนําเขา
`ผลิตภัณฑความคิด' ก็คือระบบคุณคาแบบอเมริกัน ซึ่งรวมทั้งแนวความคิดวาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนดวย
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รัฐบาลคลินตันมักถูกโจมตีวา ไมมีวิสัยทัศนในดานนโยบายตางประเทศ ขอโจมตี
นี้อาจเปนจริงในระยะตน แตเมื่อบริหารประเทศมาไดครึ่งสมัย ก็เปนที่ประจักษชัดวา นโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาลคลินตันกําลังกอรูปกอรางในแนวทางที่อาจเรียกวา Dollar Diplomacy
หลักการพื้นฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ การใหนํ้าหนักความสําคัญแกผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในการกําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตันหวังที่จะใหความสัมพันธ
ระหวางประเทศเกื้อกูลตอการแกปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดัน
ใหการคาระหวางประเทศขยายตัวเพื่อเปน `จักรกลของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ' (engine
of growth) ดวยเหตุดงั นัน้ จึงไมนาประหลาดใจที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแปรสภาพเปน
`เซลสแมนแหงวอชิงตัน ดี.ซี.' แตแนวนโยบายที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ การจัดลําดับความสําคัญ
ในการกระชั บ สายสั ม พัน ธท างเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตันใหความสํ าคัญแก
กลุม ประเทศที่เรียกวา Big Emerging Markets หรือเรียกยอๆวา BEMs โดยกลุมเนนการสราง
เครือขายการคาและการลงทุนกับประเทศเหลานี้
กลุมประเทศ BEMs ในยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาล
คลินตันมีอยู 10 ประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมไตหวัน
และฮองกง) อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต เตอรกี โปแลนด อารเยนตินา บราซิล เม็กซิโก และ
สหภาพอัฟริกาใต ขอที่นาสังเกตก็คือ ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ
มีประชากรมาก และมีอนาคตในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันสดใส
หากเขาใจยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตันเชนนี้แลว
ก็อาจเขาใจไดโดยงายวา เหตุใดรัฐบาลคลินตันจึงยอมตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชน
จีน อยางเชื่องๆ ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในกลุม BEMs ตามยุทธศาสตรของรัฐบาล
คลินตันนัน่ เอง แตดูเหมือนวา ผูนําจีนจะยังไมพอใจที่ไดรับ MFN แลกกับการที่รัฐบาลอเมริกัน
ใหการยอมรับไตหวันมากขึ้น การเรียกตัวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํ านคร
วอชิงตันกลับปกกิง่ กลางเดือนมิถุนายน 2538 นับเปนจุดหักเหที่แสดงถึงความเสื่อมทรามในดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง ซึ่งยังมองไมเห็นหนทางที่จะกลับไปคืนดีในขณะนี้
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สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา3
สงครามการคาระหวางประเทศกําลังปะทุขึ้น !
ผูคนจํ านวนมากตางรูสึกหวาดหวั่นเมื่อสํ านักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา
(USTR) ประกาศเลนงานสินคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538
โดยทีร่ ฐั บาลจีนประกาศเลนงานสินคาอเมริกันในลักษณะ `ตาตอตา ฟนตอฟน' เฉกเชนเดียวกัน
นั บ ตั้ ง แต ก ารปราบปรามนั ก ศึ ก ษาและประชาชนเพื่ อ โค น ล ม ขบวนการ
ประชาธิปไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณี `การกวาดลาง ณ จตุรัสเทียนอันหมึน' ในป
2532 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา กลาวไดวา
เสือ่ มทรามลง รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันมิใหรัฐบาลจีนลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สิทธิมนุษยชนกลายเปนประเด็นสํ าคัญที่รัฐบาลคลินตันใชเปนหลักในการพิจารณาตออายุการ
ใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most - favoured Nation Principle
= MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตแลวรัฐบาลคลินตันกลับเปนฝายลาถอย โดยยอมตออายุ
MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤษภาคม 2537 ทั้งๆที่ยังคงมีการลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนสืบตอมา มิหนําซํ้าถึงกับจับกุมผูตอตานรัฐบาลจีนในขณะที่ผูนําระดับสูง
ของรัฐบาลอเมริกันกําลังเยือนประเทศนั้น
การที่รัฐบาลคลินตันยอมตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสราง
ความเสื่อมเสียแกภาพลักษณของประธานาธิบดีคลินตันเอง อยางนอยในสายตาของขบวนการ
สิทธิมนุษยชนยิ่งรัฐบาลคลินตันประกาศหลักการที่จะแยกประเด็นสิทธิมนุษยชนออกจากการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ ก็ยิ่งทําใหภาพลักษณเสื่อมเสียลงไปอีก เพราะเทากับยอมรับวา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีความสําคัญเหนือสิทธิมนุษยชน
การตออายุ MFN มิใชความขัดแยงประเด็นเดียวระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การสมัครเปนภาคีสมาชิกของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและ
การคา (GATT) ก็เปนประเด็นความขัดแยงที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง จีนตองการเปนภาคีของ
GATT มาเปนเวลาชานาน เพราะเล็งเห็นประโยชนวา เมื่อเปนภาคีของ GATT แลว จีนจะไดรับ
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2538
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การปฏิบตั ติ ามหลักการ MFN โดยอัตโนมัติ เนื่องเพราะหลักการพื้นฐานของ GATT ก็คือ หลักการ
ปฏิบตั อิ ยางไมลําเอียง (Principle of Non-Discrimination) แตสหรัฐอเมริกาตองการใชประเด็น
การตออายุ MFN เปนเครื่องมือในการตอรองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงขัดขวางจีน
มิ ใ ห เ ข า เป น ภาคี ข อง GATT ตลอดมา แนวนโยบายของรั ฐ บาลอเมริ กั น ในเรื่ อ งนี้ นั บ ว า
นาประหลาดนัก เพราะแทนที่จะปลอยใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี GATT ซึ่งจะมี
ความชอบธรรมที่จะบีบบังคับใหจีนปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ GATT แตรัฐบาลอเมริกันกลับ
สะกัดกัน้ มิใหจนี เปนสมาชิก GATT โดยกําหนดเงื่อนไขวา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศทั้งปวง และตองไมละเมิด
กรรมสิทธิท์ รัพยสินทางปญญาเสียกอน จึงจะพิจารณาเรื่องสมาชิกภาพ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เริ่ ม ปรับ นโยบายเศรษฐกิ จสู แ นวทางทุน นิย มตั้ง แต
ป 2522 เมื่อมีการประกาศนโยบาย `สีท่ นั สมัย' และเรงดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี เมื่อ
เติ้งเสี่ยวผิง `เดินทางสูมณฑลภาคใต' พรอมทั้งเปดเขตเศรษฐกิจเสรีในป 2532 ครั้นในป 2537
สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate
System) และยอมรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange Rate System) ทั้งนี้
เพือ่ ใหเปนไปตามกฎขอบังคับขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการแสดงใหประชาคมโลกเห็นวา จีนพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ แตรัฐบาลอเมริกันก็ยังเห็นวาไมเพียงพอ
เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยใกลจะสิ้นสุดลง สาธารณรัฐประชาชน
จีนตั้งความหวังวาจะไดรวมเปนภาคีผูกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization)
แตสหรัฐอเมริกาก็ทําใหความหวังของจีนพังทลาย รัฐบาลอเมริกันขัดขวางมิใหจีนเขาเปนสมาชิก
องคกรใหมนี้ ดวยขอกลาวหาวา จีนยังคงละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางรายแรง
การละเมิ ด กรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเป น ประเด็ น ความขั ด แย ง สํ าคั ญ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคม 2534 สํานักงานผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในรายชื่อประเทศที่มีการ
คาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301 แหง Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 ในป 2535 รัฐบาลจีนเรงปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพย
สินทางปญญา ถึงกับประกาศนโยบายระดับชาติตอตานการปลอมแปลงหรือลอกเลียนสินคา
ทีม่ กี รรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดตรากฎหมาย
คุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาตามลําดับ ไมวาจะเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
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การคาและสิทธิบัตร ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แตกระนัน้ ก็ตาม การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาปรากฏอยางแพรหลาย
USTR ประมาณการวา สหรัฐอเมริกาตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 322 ลาน
เหรียญอเมริกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 827 ลาน
เหรียญอเมริกันจากการละเมิดกรรมสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและดนตรี
USTR ตองการใหรัฐบาลจีนสั่งปดโรงงานผลิต Compact Discs และ Laser
Discs จํานวน 29 โรงทีล่ ะเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา USTR อางวา โรงงานเหลานี้มีกําลัง
การผลิตปละ 75 ลานแผน แตขายภายในประเทศเพียง 5 ลานแผน นอกนั้นสงออก ซึ่งทําใหบริษัท
อเมริกันเจาของลิขสิทธิ์ตองสูญเสียรายไดประมาณปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โรงงาน
ทีต่ กเปนเปาของ USTR เปนพิเศษ ก็คือ Shenfei Laser Optical Systems Co. ซึง่ เปนบริษัท
รวมทุนระหวางนายทุนจีนกับ Philips Electronics NV
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา เพราะถือวา
เปนการแทรกแซงกิจการภายในของจีน ในประการสําคัญ จีนไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มการ
เรียกรองอยูต ลอดเวลา จากประเด็นหนึ่งไปสูอีกประเด็นหนึ่ง ทั้งๆที่จีนไดโอนออนตามขอเรียกรอง
เหลานั้น รวมทั้งประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกับการคาสิ่งทอในป 2537 วาเฉพาะประเด็นเรื่อง
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา รัฐบาลจีนก็ไดตรากฎหมายและปราบปรามผูละเมิดตามลําดับ
ซึง่ สหรัฐอเมริกานาจะเห็นความจริงใจของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้
เคาลางของสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เริม่ ปรากฏในเดือนธันวาคม 2537 เมื่อปรากฏแนชัดวา การเจรจาระหวางผูแทนประเทศทั้งสอง
มิอาจบรรลุขอตกลงกันได USTR เตรียมการที่จะเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต (punitive tariffs)
จากสินคา 23 รายการที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาประมาณ 2,800
ลานเหรียญอเมริกัน รายการสําคัญไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส เซรามิกส ไมและเฟอรนิเจอร
ของเลนเด็ก เครื่องหุมหอเทา ฯลฯ แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประกาศแผนการตอบโตสหรัฐ
อเมริกาอยางทันควัน อยางไรก็ตาม USTR ไดกําหนดเสนตายวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 เพื่อให
รัฐบาลจีนดําเนินการ
ครัน้ ถึงวันทีก่ าหนดเป
ํ
นเสนตาย USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาในอัตรา 100%
จากสินคา 35 รายการที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการนําเขา 1,080 ลานเหรียญ
อเมริกนั รายการสําคัญไดแก สินคาพลาสติก โทรศัพทเซลลูลารและอุปกรณ สินคาประเภทกีฬา
ผลิตภัณฑไม และรถจักรยาน แตการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนนีก้ าหนดตั
ํ
ง้ แตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ 2538 เปนตนไป
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ในทันทีที่ USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จีนก็ประกาศมาตรการตอบโตอยางทันควัน มาตรการตอบโตประกอบดวยการเก็บ
อากรขาเขาในอัตรา 100% จากสินคาอเมริกัน (รายการสําคัญไดแก เทปคาสเซต CDs บุหรี่
เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล เครื่องสําอาง ฟลม เครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิก คอมพิวเตอร และ
ซอลฟแวร) การเลื่อนการเจรจาในโครงการรวมทุนกับบริษัทรถยนตอเมริกัน (ฟอรด ไครสเลอร
และเยเนรัล มอเตอรส) การไมพิจารณาอนุญาตใหบริษัทอเมริกันที่ผลิตโสตทัศนภัณฑตั้งสาขาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเลิกสายสัมพันธกับสมาคมการคาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
American Business Software Alliance
สหรัฐอเมริกามีเหตุผลที่จะแสดงความขึงขังกับจีน เพราะสหรัฐฯขาดดุลการคา
กับจีนเปนอันดับสอง รองจากญี่ปุน ในป 2530 สหรัฐฯขาดดุลการคากับจีนเพียง 2,800 ลาน
เหรียญอเมริกัน เพิ่มเปน 22,800 ลานเหรียญอเมริกันในป 2536 และประมาณ 24,000 ลาน
เหรียญอเมริกันในป 2537
แตการทีร่ ฐั บาลอเมริกันมิได `เชือด' จีนโดยทันทีเมื่อถึงกําหนดเสนตายวันที่ 4
กุมภาพันธ 2538 สวนหนึ่งก็แสดงวา สหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงผลกระทบอันเกิดจากสงครามการ
คาระหวางประเทศทั้งสอง และการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมกลับเขาสูโตะเจรจาอีกครั้งหนึ่ง
นัน้ ยอมแสดงวา รัฐบาลจีนก็รูสึก `แหยง' ตอการเกิดสงครามการคาดุจเดียวกับรัฐบาลอเมริกัน
เมือ่ รัฐบาลประเทศทั้งสองตางรูสึก `แหยง' เชนนี้ สงครามการคาคงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดในที่สุด
ซึง่ คงสรางความผิดหวังแกบรรดาซาดิสตทั้งหลาย
การเจรจาการค า ระหว า งประเทสมี ส ภาพเสมื อ นหนึ่ ง การเลม เกม คู เจรจา
ยอมตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบเคียงกับผลเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเจรจา
ในประเด็นตางๆเทาที่ผานมา USTR เลือกเลน `เกมรุก' ในการเจรจากับประเทศคูคา ทั้งนี้โดย
อาศัยมาตรการตาง ๆ ตามที่ปรากฏใน Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เปนเครื่องมือในการขมขูประเทศคูคา เมื่อรุกจนประเทศคูคายอมปฏิบัติตามในประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใดแลว USTR ก็จะเปลี่ยนประเด็นขอเรียกรองตอไป จนดูเสมือนหนึ่งเปนการเรียกรองชนิด
ไมรจู กั หยุดหยอน บรรดาประเทศที่ USTR ถือวามีการคาอันไมธรรมกับสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตมี
ประสบการณรว มกันในเรื่องนี้ ประเทศเหลานี้ตางมีปฏิกิริยาสนองตอบตอ USTR ในแนวทาง
ทีไ่ มแตกตางกัน กลาวคือ การถวงเวลาหรือการซื้อเวลา (delaying tactic) โดยยอมผอนปรน
ตามขอเรียกรองของ USTR เพียงบางเรื่อง เพื่อเลื่อนการเจรจาในประเด็นอื่นๆออกไป USTR
เมื่อสมประสงคในการเจรจาเพียงบางประเด็น ก็อาจยอมผอนปรนการเจรจาในประเด็นอื่นๆ
เพราะสหรัฐอเมริกาไมอยูในฐานะที่จะประกาศสงครามการคากับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกพรอมกัน
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ขอสรุปจากบทวิเคราะหขางตนก็คือ สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไมเกิดขึ้น เพราะประเทศทั้งสองจะเปนผูพายแพ หากสงครามการคา
เกิดขึน้ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตมีมูลคา
เกินกวาขอพิพาทการคาในปจจุบันมากนัก และถึงรัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษ
สินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคําประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 ก็ไมชวยใหฐานะ
ดุลการคาของสหรัฐอเมริกากระเตื้องขึ้นกี่มากนอย ขางฝายสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตองสูญเสีย
ประโยชนจากการตัดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาถึงประโยชนอันจะ
ไดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียแปซิฟก ซึ่งโอกาสการจัดตั้งพลอยลดนอยลงดวย ดวยเหตุ
ดังนีเ้ อง จึงมีเหตุผลนาเชื่อวา ทั้งสองฝายจะโอนออนเขาหากัน และสงครามการคาระหวางสหรัฐ
อเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังไมเกิดขึ้น หากผูนําประเทศทั้งสองมีสติสัมปชัญญะ
โดยสมบูรณ
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ขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา4
เวลา 12.00 น. ของวันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2538 ผานพนไป โดยที่สงคราม
การคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเกิดขึ้น
ขอเท็จจริงปรากฏวา แมจะเลยเสนตายไปแลว แตการเจรจายังคงดําเนินตอไป
โดยที่กวาจะมีขอตกลงและมีแถลงการณอยางเปนทางการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็เลย
เสนตายไปหลายชั่วโมง
นับวันเสนตายในการเจรจาการคาระหวางประเทศยิ่งไรความหมาย ยิ่งเปนการ
เจรจาการคาระหวางประเทศมหาอํานาจดวยกันแลว เสนตายหาได `ตาย' จริงไม สหรัฐอเมริกา
สามารถใชกฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988 ในการขมขูประเทศดอยพัฒนา แตการขมขูมักจะไมสูไดผล
ในยามที่ตองเผชิญกับประเทศที่มีพลานุภาพไมยิ่งหยอนกวากัน สงครามการคาระหวางประเทศ
ทําทาจะเกิดขึ้นหลายครั้ง เมื่อมีความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
ญี่ปุน หรือแมแตสาธารณรัฐประชาชนจีน แตจนแลวจนรอด สงครามการคาระหวางประเทศ
ยังหาไดเกิดขึ้นไม
เหตุ ที่ ส งครามการค า ระหว า งประเทศยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ป น เพราะว า ประเทศ
มหาอํานาจตางตระหนักถึงภัยพิบัติของสงครามดังกลาว โดยที่ประเทศคูความขัดแยงตางไดรับ
ความเสียหายไมยิ่งหยอนกวากัน ในประการสําคัญ ภาวะถดถอยและความไรเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึน้ ในสังคมโลก อันเปนผลจากสงครามการคาระหวางประเทศมหาอํานาจนั้นเอง
ดวยเหตุดงั นี้ ในยามที่มีขอพิพาทการคาระหวางประเทศมหาอํานาจ คูพิพาทมักจะไมยันใหฝาย
ตรงกันขามเขามุมอับ แตจะเปดชองใหยุติกรณีพิพาทได ยิ่งการเจรจาเนิ่นนานจนใกล `เสนตาย'
มากเพียงใด ก็ยงิ่ จําเปนตองเรงหาขอยุติใหได ในกรณีสวนใหญ ขอยุติที่ตกลงกันไดมักจะหางไกล
จากขอเรียกรองชั้นตน เพราะคูกรณีตางปรับทาทีเขาหากัน
สหรัฐอเมริกาไดใช Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
เลนงานสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 2 กรณี กรณีแรกเปนเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญา สวนกรณีที่สองเปนเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกัน
4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มีนาคม 2538
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กรณีพพิ าทเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกันเริ่มตนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2534 เมือ่ สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ไตสวนพบวา จารีตการปฏิบัติของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป น อุปสรรคตอ การสง ออกของสหรัฐอเมริก า โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
การควบคุมปริมาณการนํ าเขา (Quantitative Restrictions) การออกในอนุญาตการนําเขา
(import licensing) ความไมโปรงใสของกฎหมายและขอบังคับการคาระหวางประเทศ และทํานบ
กีดขวางการคาระหวางประเทศอื่นๆ สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกัน แตรัฐบาลจีนบายเบี่ยงโดยอางวา
การควบคุมการนําเขายังเปนเรื่องจําเปนในการปกปองอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เนือ่ งเพราะยังเปนอุตสาหกรรมทารก
ในทีส่ ดุ สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2535 วา จะเพิม่ อากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,900 ลานเหรียญอเมริกัน ตอมา
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน ศกเดียวกัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตสินคาอเมริกันมูลคา 4,000 ลาน
เหรียญอเมริกนั สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองทําทาจะเกิดขึ้น แตแลวกลับหาขอยุติและ
ตกลงกันไดในเดือนตุลาคม 2535 โดยรัฐบาลจีนยินยอมที่จะคอยๆเลิกมาตรการการควบคุม
ปริมาณการนําเขาภายในกําหนดเวลา 2 ป ลดอากรขาเขาสําหรับสินคาบางรายการ และจัดพิมพ
เอกสารเผยแพรกฎหมาย ขอบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding)
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เจาหนาที่ USTR ตางดีใจและประโคมขาววา
สินคาอเมริกันจะสามารถเจาะตลาดจีนไดอีกมหาศาล แตรัฐบาลจีนยังคงยึดยุทธวิธเี ตะถวงเวลา
ตอไป หาไดปฏิบัติตามขอตกลงไมจนเวลาลวงเลยเกือบขวบป สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริ ก าจึ ง กํ าหนดเส น ตายให ส าธารณรั ฐ ประชาชนจีน ปฏิบัติต ามข อ ตกลงภายในวัน ที่ 31
ธันวาคม 2536
ในวันที่ 1 มกราคม 2537 นั้นเอง รัฐบาลจีนไดประกาศมาตรการที่มีผลตอการ
เปดตลาด 2 มาตรการ มาตรการแรกไดแก การยกเลิกการกําหนดโควตาและการควบคุมการ
นําเขาสําหรับสินคา 283 รายการ มาตรการที่สองไดแก การลดอากรขาเขาสําหรับสินคา 234
รายการ แตรัฐบาลจีนยังคงวาดลวดลายดวยการควบคุมสินคาเขาบางรายการเขมงวดมากขึ้น
พรอมทัง้ กําหนดระเบียบการประมูลระหวางประเทศ เพื่อใหสินคาจีน 171 รายการสามารถแขงขัน
กับสินคาเขาได อยางไรก็ตาม ขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดสําหรับสินคาอเมริกันก็จบลงดวยความ
พอใจของฝายสหรัฐอเมริกา
ขอพิพาทเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้นมาแตวันที่ 26
พฤษภาคม 2534 กอนที่จะเกิดขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดเสียอีก สํานักงานผูแทนการคาแหง
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สหรัฐอเมริกาประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ตองจับตามอง (Priority Country)
ในฐานทีม่ กี ารคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การละเมิดสิทธิบัตรยาและเคมีภัณฑการเกษตร และการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังจากการดําเนิน
การไตสวน สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุม ครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา แตไรผล เสนตายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ตองเลื่อน
ออกไป เนือ่ งจากความซับซอนของประเด็นการเจรจา ในที่สุดก็มีการกําหนดเสนตายใหมเปนวันที่
16 มกราคม 2535 โดยที่หากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมยอมรับมาตรการการคุมครอง
กรรมสิทธิท์ รัพยสนิ ทางปญญา สหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นอากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคา 300 ลาน
เหรียญอเมริกัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตอยางทันควันเชนกัน
อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดกอนถึงกํ าหนดเสนตาย โดย
สาธารณรัฐประชาชนจีนยินยอมเขาเปนภาคีสนธิสัญญากรุงเบิรน (Berne Convention) และ
สนธิสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) พรอมทั้งตกลงที่จะใหการคุมครองลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร (computer software)
ในเดือนมกราคม 2537 รัฐบาลอเมริกันกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไมปฏิบตั ติ ามขอตกลงวาดวยการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ตอมาในเดือนมิถุนายน
ศกเดียวกัน สํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาแขวนปายประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม
(Priority Country) ตามมาตรา Special 301 กระบวนการเจรจาเริ่มตนใหมอีกครั้ง จนมีการ
กําหนดเสนตายวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 และเสนตายสุดทายวันที่ 26 กุมภาพันธ ศกเดียวกันตาม
ลําดับ
การกําหนดเสนตายสุดทายของสํานักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกานับวา
ไดผล เพราะในดานหนึ่งทําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมขึ้นโตะเจรจา ในอีกดานหนึ่งทําให
รัฐบาลจีนเขมงวดในการปราบปรามผูผลิตและผูขายสินคาที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งปดโรงงานเซินเฟย (Shenfei Laser and Optical System Co.)
ซึง่ ลักลอบผลิตเทปวิดโิ อ และโรงงานจูไห (Zhuhai Special Economic Zone Audio-Video
Publishing House) ซึง่ ลักลอบผลิต CDs ขอสําคัญโรงงานหลังนี้มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเสียดวย
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดกํ าหนดทาทีแข็งกราวในการเจรจา การ
ยินยอมนัง่ โตะเจรจาในนครปกกิ่งแทนที่จะเปนนครวอชิงตัน เปนสัญญาณบงบอกถึงการโอนออน
เพื่ อที่จ ะหาขอยุ ติใหได ในประการสํ าคัญ ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดยืนกรานให
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตองปดโรงงาน 29 แหงที่ลักลอบผลิต Compact Discs และ Laser
Discs ดังที่ไดเรียกรองมาแตตน ขอที่นาสังเกตก็คือ ในระหวางที่มีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองนั้นเอง นางฮาเซล โอเลียรี่ (Hazel O'Leary) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
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อเมริกนั พรอมทั้งคณะผูติดตาม 85 คนไดเดินทางไปเจรจาขายพลังงานแกสาธารณรัฐประชาชน
จีนดวย ภาพทีป่ รากฏนีย้ อมแสดงใหเห็นวา สหรัฐอเมริกายังคงหวังที่จะหาประโยชนทางเศรษฐกิจ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป
การที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตางโอนออนเขาหากันเชนนี้
จึงเปนเรือ่ งทีเ่ ขาใจไดวาขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสองสามารถยุติลงไดในที่สุด สาระสําคัญของ
ขอตกลงระหวางประเทศทั้งสองมีอยูอยางนอย 9 ประการ คือ
ประการแรก รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดสรรทรัพยากรและกําลังคนในการปราบ
ปรามผูล ะเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด และกําหนดโทษที่รุนแรง
ประการที่สอง รัฐบาลจีนตกลงที่จะสะกัดการสงออกสินคาที่ละเมิดกรรมสิทธิ์
ทรัพยสนิ ทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง CDs LDs และ CD-ROMs
ประการที่สาม รัฐบาลจีนตกลงที่จะใหหนวยราชการเลิกใชซอฟตแวรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และจัดสรรงบประมาณใหหนวยราชการทั้งปวงจัดซื้อซอฟตแวรที่เสียคาลิขสิทธิ์อยางถูก
ตอง
ประการที่สี่ รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดระบบการบริหารศุลกากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบการบังคับใชศุลกากร (Customs Enforcement System) ระบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา
ประการที่หา รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดระบบการบริหารในการคุมครองกรรมสิทธิ์
ทรัพยสนิ ทางปญญา ทั้งในระดับรัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ประการที่หก รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการวา การผลิตโสตทัศนภัณฑที่ทรัพยสิน
ทางปญญาเปนกรรมสิทธิ์ของชาวอเมริกัน จักตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกรรมสิทธิ์กอน
เสมอ
ประการที่เจ็ด รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะใหความชวยเหลือแกเจาของ
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาชาวอเมริกัน ในการดําเนินคดีกับผูละเมิดกรรมสิทธิ์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประการที่แปด รัฐบาลจีนตกลงที่จะรายงานรัฐบาลอเมริกันเปนระยะๆเกี่ยวกับ
การดําเนินการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญตามขอตกลงนี้
ประการที่ เ กา รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะจัดการฝกอบรมผูพิพากษา
ทนายความ ขาราชการ และนักธุรกิจมิใหละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
นายมิกกี้ แคนเตอร ผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาถือวา ขอตกลงนี้เปนชัยชนะ
ของสหรัฐอเมริกา แตประเด็นที่พึงติดตามตอไปก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจะปฏิบัติตามขอตกลง
นีอ้ ยางเครงครัดเพียงใด
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ไมมีสงครามการคา
ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา5
ทาทางอันแลดูขึงขังของนางชารลีน บารเชฟสกี้ (Charlene Barshefsky) รักษา
การตําแหนงผูแ ทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ในการประกาศเลนงานทางการคา (trade
sanction) ตอสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 มิไดสรางความปริวิตกแก
ชุมชนธุรกิจโลกมากเทาปรากฎการณเดียวกันเมื่อกวาครึ่งทศวรรษที่แลว ทั้งนี้มิใชเพราะเหตุวา
นางบารเชฟสกีอ้ อนหัดและไมแข็งกราวเทานายมิกกี้ แคนเตอร (Micky Kantor) อดีตผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งโยกยายไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแทนนายโรนัลด
บราวน (Ronald Brown) ซึ่งถึงแกกรรมเพราะเหตุเครื่องบินตก ทั้งนี้เปนที่ทราบดีกันวา นาง
บารเชฟสกีเ้ ปนนักเจรจาการคาผูชํ่าชองและมีจุดยืนอันแข็งกราวยิ่งกวานายแคนเตอรเสียอีก
แตเปนเพราะวา สงครามการคาทําทาจะเกิดหลายตอหลายครั้ง แลวมิไดเกิดขึ้น
จริง ความตื่นตระหนกเมื่อปรากฏขาวครั้งแรกๆคอยๆแปรเปลี่ยนเปนความชาชิน เมื่อมีขาว
สงครามการคาครั้งลาสุดระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูคนที่ติดตามขาว
ในลักษณะนี้มาโดยตลอดเริ่มรูสึกเฉยเมย ในวันที่ 15 พฤษภาคมนั้น ดัชนี Hang Seng Index
ของตลาดหลักทรัพยฮอ งกงดีดตัวขึ้นไป 45.95 จุด ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮถีบตัว
เพิม่ ขึน้ 2.5% ทั้ง ๆ ที่ฮอ งกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนตองรับผลกระทบจากการเลนงานของ
รัฐบาลอเมริกัน ครั้งนี้ (Asia Times, May 16, 1996) ในวันตอมา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
เพิม่ ขึ้น 0.1% ในขณะที่ Hang Seng Index ลดลง 0.3% (Asia Times, May 17, 1996) แมวา
ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย มิ อาจใช วัด ความรู สึก ของชุ ม ชนธุรกิ จที่ มี ตอ สงครามการค าไดทั้ ง หมด
แตกใ็ ชเปนตัวแปรในการพิจารณาไดบางสวน
การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)
ยังคงเปนขอพิพาทหลักระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานของสํานักผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ระบุวา สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศ
ทีล่ ะเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมริกามากที่สุด
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2539
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กลุมผูผลิตสินคาอเมริกันที่มีทรัพยสินทางปญญาอันประกอบดวยภาพยนตร
แผนเสียง ดนตรี หนังสือ และคอมพิวเตอรซอลฟแวร ซึ่งรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนในชื่อวา
International Intellectual Property Alliance เสนอประมาณการวา การละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2538 ทําใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียรายได 2,300 ลาน
ดอลลาร เทียบกับ 866 ลานดอลลารในป 2537 แสดงวา การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา นอกจากจะมิไดลดลงแลว ยังถีบตัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเทา
กลุมผูผลิตแผนเสียง ซึ่งรวมตัวเปน International Federation of the
Phonographic Industry อางวา สาธารณรัฐประชาชนจีนผลิต compact discs ในป 2538 ได
ประมาณ 50 ลานแผน ประมาณ 88% ของจํานวนนี้ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ
บริษทั อเมริกัน โดยเพิ่มขึ้นจากป 2537 ประมาณ 1.5% (Asia Times, May 6, 1996)
แรงกดดันจากนายทุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทําใหรัฐบาลคลินตันจําเปน
ตองแสดงทาทีแข็งกราว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้ นางบารเชฟสกี้
กลาววา ในรอบปที่ผานมาสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดเจรจากับสาธารณรัฐประชาชน
จีนถึง 8 ครัง้ ทัง้ ในนครปกกิ่งและมณฑลตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือระหวางขาราชการ
ชัน้ ผูใ หญของประเทศทั้งสองมากกวา 30 ครั้ง แตการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญามิได
เพลามือลง สหรัฐอเมริกาจึงไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการใชมาตรการอันแข็งกราว (The Nation,
May 16, 1996)
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโตวา รัฐบาลอเมริกันกลาวหารัฐบาลจีนอยางไร
เหตุผลและไรความเปนธรรม รัฐบาลจีนมิอาจยอมรับคํ าขมขูของรัฐบาลอเมริกันได ผูนําจีน
กลาวหาวา การขมขูในการทําสงครามการคาของรัฐบาลอเมริกันเปนเพียงเกมที่หวังผลทางการ
เมืองภายในประเทศเทานั้น แทที่จริงแลวรัฐบาลจีนไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการ
ปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา โดยสั่งปดโรงงานผลิต compact discs ถึง
7 แหงในมณฑลกวางตุง ไฮหนาน และเจียงสู บัดนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาทีส่ อดคลองกับมาตรฐานสากล มีศาลทรัพยสินทางปญญาในจังหวัดตางๆ รวม 20
จังหวัด และมีเจาหนาที่ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาถึง 300,000 คน ในขณะที่ประเทศ
อื่นๆ ตองใชเวลานับสิบปในการสรางโครงสรางพื้นฐานดังกลาวนี้ แตสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรงรัดใหมีสิ่งเหลานี้ภายในชั่วเวลาไมกี่ป
สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกากลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได
ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาซึ่งลงนามในเดือนกุมภาพันธ 2538 ทั้งๆที่มี
ความเพียรพยายามในการเจรจาหลายตอหลายหน แตก็ไรผล จึงตองใชไมแข็งในการเก็บอากร
ขาเขาเพือ่ ลงโทษสินคาจีนมูลคา 3,000 ลานดอลลาร โดยที่จะตัดทอนรายการสินคาจีนที่จะถูก
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ลงโทษใหเหลือ 2,000 ลานดอลลารในภายหลัง อากรขาเขาที่เก็บเพื่อลงโทษนี้จะเก็บในอัตรา
100% ตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกาจะตองรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของเปนเวลาอยางนอย 30 วัน จึงจะเริ่มเก็บอากรขาเขา
เพื่อลงโทษนี้ได รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีเวลาถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ในการ
สนองตอบตอขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา
สินคาจีนที่ USTR ประกาศเลนงาน ไดแก สิ่งทอ (ผาไหม ผาฝาย ผาใย
สังเคราะห) อิเล็กทรอนิก (อุปกรณโทรคมนาคม โทรศัพทมือถือ เครื่องสงโทรสาร เครื่องตอบ
คําถาม) สินคาบริโภค (เครื่องทําความรอน เครื่องหุงขาว) และถุงมือการแพทย
แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตอบโตสหรัฐอเมริกาทันทีทันควันชนิดตาตอตา
ฟนตอฟน การตอบโตจําแนกเปน 2 มาตรการ มาตรการแรก ไดแก การหามนําเขาสินคาอเมริกัน
โดยพุงเปาไปสูกลุมผลประโยชนที่กดดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
โสตทัศนภัณฑ (audio-visual products) เชน ภาพยนตร เทปคาสเซตต วิดโิ อเทป และ compact
discs มาตรการทีส่ อง ไดแก การขึ้นอากรขาเขา สินคาที่ถูกเลนงานประกอบดวยรถยนตและ
อะไหล สินคาเกษตร (ฝาย เนื้อวัว เนื้อแกะ ไก) นํ้ามันพืชและไข อุปกรณโทรคมนาคม บุหรี่ และ
ยาสูบ เครื่องดื่มที่มอี ลั กอฮอล กลองถายรูป และเครื่องเลนเกม
มาตรการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกใชมิไดมีนัยตอการเมืองอเมริกันในขอที่
มุง เลนงานกลุม International Intellectual Property Alliance เทานั้น หากยังมีนัยทางการเมือง
ระหวางประเทศอีกดวย ตามปกติมาตรการการหามนําเขาละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตเปน
เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เนื่องจากสหรัฐอเมริกา
ขัดขวาง จึงอยูในฐานะที่จะใชมาตรการนี้ได และสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จงใจเลือกหยิบดาบ
เลมนี้ออกมาเชือดสินคาอเมริกัน
หากสงครามการคาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจริง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจคงรุนแรงกวาสงครามการคาที่หลีกเลี่ยงไดในป 2538 เมื่อความขัดแยง
ดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจถึงที่สุด ในป 2538 สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศ
เลนงานสินคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลคา 1,080 ลานดอลลาร แตในปนี้สินคาเขาที่
กําหนดวาจะเลนงานมีมูลคาสูงถึง 2,000-3,000 ลานดอลลาร
สงครามการค า มิได เ กิดขึ้น ในป 2538 สว นหนึ่ ง เป นเพราะเมื่อถึงเสนตาย
สหรัฐอเมริกาก็ยังประวิงเวลาในการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจีน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมลงนามในขอตกลงทรัพยสินทางปญญา ภาพที่ยักษใหญทั้งสอง
ยอมออนขอเขาหากันติดตรึงตาชุมชนธุรกิจโลก และประจักษแจงวา สงครามการคามิใชเรื่องที่จะ
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เกิดขึน้ ไดงา ยๆ ดวยเหตุดังนี้ เสียงขูในการทําสงครามการคาในป 2539 จึงมิอาจสั่นคลอนอารมณ
ของผูคนในชุมชนธุรกิจโลกไดมากนัก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศคูคาที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 6 ของ
สหรัฐอเมริกา ในป 2538 มูลคาการคาระหวางประเทศทั้งสองสูงถึง 57,300 ลานดอลลาร
โดยทีส่ หรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 33,900 ลานดอลลาร
มองจากแงของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาใหญของ
จีน สินคาทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนสงไปขายใหสหรัฐอเมริกามีมูลคาคิดเปนรอยละ 14.5 ของสิน
คาออกทัง้ หมด สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงมีผลในการทําลายตลาดขนาดใหญของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แมวาสินคาจีนจะสามารถทะลุทลวงสูตลาดอื่นๆได แตก็มิใชเรื่องงาย
เพราะตองเริ่มตนใหมและตองเสียคาโสหุยในการแสวงหาตลาด ซึ่งไมเหมือนกับตลาดที่ลงราก
ปกหลักแลว
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิใชตลาดสําคัญของสินคาอเมริกัน เพราะรองรับสินคา
อเมริกนั เพียง 4-5% ของสินคาออกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา แตเมื่อคํานึงถึงขนาดของตลาด
ที่ใหญมหึมาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศักยภาพที่สินคาอเมริกันจะเจาะตลาดจีนยังมีอยู
เปนอันมาก เมือ่ คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา จีนกําลังทะยานขึ้นทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชน
จี น มิ ไดมี ความสํ าคัญในแงที่เปนตลาดรองรับสินคาออกของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากยังมี
ความสําคัญในแงแหลงการลงทุนโดยตรงอีกดวย บรรษัทยักษใหญอเมริกันสามารถหาประโยชน
จากการลงทุ น ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยเก็ บ เกี่ ย วผลพวงจากขนาดของตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และแรงงานราคาถูก ในขณะที่กลุม International Intellectual
Property Alliance กดดันใหรฐั บาลอเมริกันเลนงานจีน กลุมบรรษัทยักษใหญที่ลงทุนในประเทศ
นั้นจะผลักดันใหรัฐบาลคลินตันยืดหยุนและประนีประนอม สงครามการคาไมเพียงแตทําลาย
ชองโอกาสในการลงทุนของบรรษัทยักษใหญเหลานี้เทานั้น หากยังทําใหผูบริโภคชาวอเมริกัน
สูญเสียประโยชนที่หมดโอกาสในการซื้อสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
ไมตองหวั่นไหวตอเสียงขูในการทําสงครามการคา เพราะจะไมมีสงครามการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน การที่ประธานาธิบดีคลินตันประกาศตออายุการ
ปฏิบตั เิ ยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most - Favoured - Nation Principle) กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2539 นับเปนประจักษพยานวา สหรัฐฯเองมิไดยืนกราน
ทีจ่ ะทําสงครามการคา

ง. เบ็ดเตล็ด
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เรื่องกลวยๆ ในประชาคมยุโรป
ชาวเยอรมันตะวันตกนิยมรับประทานกลวยเปนยิ่งนัก1 ขอมูลจากประชาคมยุโรป
บงบอกวา โดยถัวเฉลี่ยแลว ชาวเยอรมันตะวันตกรับประทานกลวยคนละ 14 กิโลกรัมตอป
ในขณะที่การบริโภคถัวเฉลี่ยของชาวประชาคมยุโรปตกปละ 11.1 กิโลกรัม ประชาชนในเยอรมนี
ตะวันออกจึงอดอิจฉาผูคนในเยอรมนีตะวันตกมิไดที่มีผลไมรับประทานอยางเหลือเฟอ สําเนียง
ทีช่ าวเยอรมันตะวันออกเรียกขานประเทศเยอรมนีตะวันตกวา Banana Republic (สาธารณรัฐ
กลวย) บงบอกถึงความอิจฉาดังกลาวนี้
แตภายหลังจากที่กําแพงเบอรลินถูกทําลาย และเยอรมนีตะวันออกรวมตัวกับ
เยอรมนีตะวันตก ผูคนในเยอรมนีตะวันออกก็ไดเสพสุขจากการบริโภคผลไม การบริโภคกลวย
ถัวเฉลีย่ ของชาวเยอรมันตะวันออกสูงถึงคนละ 25 กิโลกรัมตอป
ดวยเหตุที่คนเยอรมันนิยมกินกลวยนี้เอง เมื่อครั้งที่มีการลงนามในสนธิสัญญา
แหงกรุงโรม (Treaty of Rome) เพื่อกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2500 เยอรมนีตะวันตกได
ขอใหก ล ว ยเปน สิ น คาปลอดภาษีข าเขา ดว ยเหตุดัง นั้น กล ว ยจากละตินอเมริกาจึงเขาไป
ครอบครองตลาดในประชาคมยุโรป เนื่องจากตนทุนการผลิตตํ่ ากวาภูมิภาคอื่นๆ ในปจจุบัน
ประชาคมยุโรปนําเขากลวยปละ 3.6 ลานตัน โดยที่ประมาณ 2.6 ลานตันนําเขาจากละตินอเมริกา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฮอนดูรัส อีคัวดอร คอสตาริกา โคลอมเบีย กัวเตมาลา โดมินิกัน ปานามา
นิคารากัว และเวเนซูเอลา
แตกลวยซึ่งเปนผลไมที่กินไดคลองคอ เริ่มกอใหเกิดอาการฝดคอเสียแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับชาวเยอรมัน ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายตลาดเดียวของประชาคมยุโรป
(Single Europe) กลาวคือ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2536 คณะรัฐมนตรีการเกษตรแหงประชาคม
ยุโรปมีมติใหใชมาตรการการจํ ากัดการนําเขากลวยจากละตินอเมริกา ฝรั่งเศสเปนผูนําในการ
ผลักดันนโยบายดังกลาวนี้ เพราะตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในทะเลคาริบเบียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งมารตินิก (Martinique) และกัวเดอลูป (Guadeloupe) สเปนสนับสนุนฝรั่งเศส
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 เมษายน 2536
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เพราะสเปนเพาะปลูกกลวยจํานวนมากในหมูเกาะคานารี่ (Canary Islands) ตามดวยอังกฤษ
ซึง่ ตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในอัฟริกาและหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก
ดวยแรงผลักดันในลักษณะสามประสานดังกลาวนี้ บรรดากลวยที่นําเขาจาก
ดินแดนที่เปนบริวารของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน จึงปลอดพนจากการถูกเก็บอากรขาเขา
แตกลวยที่มาจากดินแดนอื่นซึ่งรวมละตินอเมริกาดวย ตองเสียอากรขาเขา ประชาคมยุโรป
ตองการจํากัดการนําเขากลวยจากละตินอเมริกาไมใหเกินปละ 2 ลานตน จึงกําหนดโครงสราง
อัตราภาษีเพือ่ เปาหมายนี้ กลาวคือ หากปริมาณการนําเขากลวยไมเกินปละ 2 ลานตัน จะตอง
เสียอากรขาเขาในอัตราตันละ 118.55 เหรียญอเมริกัน สวนที่เกิน 2 ลานตน ตองเสียอากรขาเขา
ในอัตราตันละ 1,004.68 เหรียญอเมริกัน มาตรการดังกลาวนี้เริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม
2536 เปนตนไป
ความพยายามของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปนในการจํากัดการนํ าเขากลวย
จากละตินอเมริกา เพื่ออุมชูกลวยจากอาณานิคมเกามีมาตั้งแตปลายป 2535 แลว โดยหวังวา
จะสามารถใชมาตรการดังกลาวนี้ในวันขึ้นปใหมป 2536 ในวาระที่ประชาคมยุโรปกําลังกาวสู
การเปนตลาดเดียว แตการผลักดันเรื่องนี้เพิ่งจะประสบผลสําเร็จในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา
นโยบายการกีดกันการคากลวยของประชาคมยุโรปดังกลาวนี้ มีผลกระทบตอ
ละตินอเมริกามากกวาดินแดนอื่นใด นับเปนเวลากวา 35 ปที่ละตินอเมริกาไดประโยชนจาก
นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรป ไมเพียงแตสภาพดินฟาอากาศจะทําใหละตินอเมริกา
เหมาะแกการเพาะปลูกกลวยเทานั้น หากทวายังมีการทุมการลงทุนขนานใหญในการทําสวนกลวย
อีกดวย ละตินอเมริกาจึงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการ
เพาะปลูกกลวยเหนือกวาดินแดนอื่นใด นั่นยอมหมายความวา ตนทุนการผลิตกลวยในละติน
อเมริกาตํ่ากวาที่อื่นๆ นโยบายการคาเสรีจึงเกื้อประโยชนตอการสงออกกลวยของละตินอเมริกา
เนือ่ งเพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้
ในปจจุบัน ประเทศที่มีการเพาะปลูกกลวยมากที่สุด ไดแก อีคัวดอร และ
คอสตาริกา ตามลําดับ นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรปมีสวนสําคัญในการทําให
ละตินอเมริกาพึง่ พิง รายไดจากการสงออกกลวย ดังจะเห็นไดวา รายไดจากการสงออกกลวยของ
อีคัวดอรสงู ถึง 25% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด ในกรณีของฮอนดูรัส ตัวเลขนี้สูงถึง 60%
การปรับเปลี่ยนนโยบายของประชาคมยุโรปจากนโยบายการคากลวยเสรีมาเปนนโยบายการ
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กีดกันกลวยจากละตินอเมริกา จึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอละตินอเมริกาอยางสําคัญ ทั้งนี้
ไมเพียงแตรายไดจากการสงออกจะตกตํ่ าเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอการจางงานและ
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจอีกดวย รายงานขาวบางกระแสแสดงความกังวลวา การปรับเปลี่ยน
นโยบายของประชาคมยุ โ รปครั้ ง นี้ อ าจมี ผ ลผลั ก ดั น ให ล ะติ น อเมริ ก าบางประเทศหั น ไปผลิ ต
ยาเสพติดดังเชนโคเคน
ในทันทีที่ประชาคมยุโรปดําริที่จะใชมาตรการการกีดกันกลวยจากละตินอเมริกา
บรรดาประเทศผูสงออกกลวยในละตินอเมริกาพากันรวมตัวและออกแถลงการณคัดคาน พรอมทั้ง
ประกาศที่จะตอบโตประชาคมยุโรป เนื่องเพราะมาตรการการกีดกันกลวยจากละตินอเมริกา
เปนมาตรการการปฏิบัติอยางลําเอียง ซึ่งขัดตอเจตนารมณของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และ
นาจะขัดตอบทบัญญัติของ GATT
แตละตินอเมริกามิไดตอสูอยางโดดเดี่ยวในเรื่องกลวย เยอรมนีเปนพันธมิตรของ
ละตินอเมริกาในเรือ่ งนี้ เพราะชาวเยอรมันตองการกินกลวยราคาถูก จึงสนับสนุนนโยบายการคา
กลวยเสรี หากไมมีกลวยราคาถูกจากละตินอเมริกาแลว ชาวเยอรมันตองมีรายจายในการซื้อกลวย
เพิม่ ขึน้ อีกมาก รัฐบาลเยอรมันกําลังดําเนินการใหศาลยุโรปพิพากษาวา การเก็บอากรขาเขาจาก
กลวยทีน่ าเข
ํ าจากละตินอเมริกาขัดตอสนธิสัญญาแหงกรุงโรมหรือไม
ดังนี้ จะเห็นไดวา เรื่องของกลวยมิใชเรื่องกลวยๆเสียแลว บทเรียนจากกรณีนี้ก็คือ
ความพยายามของประเทศมหาอํานาจในการแสดงตนเปนพี่เอื้อยเพื่อปกปองอุมชูอาณานิคมเกา
มีสวนสําคัญในการบิดเบือนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม การบิดเบือนที่สําคัญไดปรากฏมากอน
แลวในคราวรางกฎขอบังคับของ GATT อันเปนผลให GATT เบี่ยงเบนจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยม นอกจากนี้ ประเทศมหาอํานาจมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจอยางเดนชัด ในยามที่ได
ประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จะชูธงเสรีนิยมอยางสุดจิตสุดใจ แตในยามที่ไมได
ประโยชนจากนโยบายการคาเสรี ก็จะชูธงการกีดกันการคา

171

อังกฤษกับมาเลเซีย
เรื่องของนํ้าผึ้งหลายหยด2
ความสัมพันธระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกําลังอยูในภาวะเสื่อมทรามอีกครั้งหนึ่ง
ทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ จะคืนดีกันไดเพียง 6 ปเทานั้น
ภาวะหมางเมินระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกอนหนานี้เกิดขึ้นในป 2524 เมื่อ
รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยอังกฤษชนิดที่มีการปฏิบัติ
อยางลําเอียง กลาวคือ เก็บจากนักเรียนอังกฤษในอัตราตํ่ากวาตนทุน แตเก็บจากนักเรียนตางชาติ
เต็มตามตนทุน รัฐบาลอังกฤษตองการประคับประคองฐานะการคลังที่กํ าลังตกตํ่ า แตแทนที่
รัฐบาลอังกฤษจะกําหนดนโยบายอัตราคาเลาเรียนอยางเสมอภาค กลับเลือกใหเงินอุดหนุนแก
นักเรียนชาวอังกฤษเทานั้น รัฐบาลอังกฤษรูสึกชอบธรรมที่จะดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ ในเมื่อ
รั ฐ บาลอั ง กฤษต อ งมี พั น ธะความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชาวอั ง กฤษเป น ปฐมฐาน นั ก เรี ย นต า งชาติ
ในอังกฤษสวนใหญมาจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ หรือประเทศที่เคยเปนอาณานิคม
ของอังกฤษ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้จึงสั่นคลอนสัมพันธภาพ
ระหวางอังกฤษกับเครือจักรภพ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาเลเซีย
มาเลเซียถึงกับประกาศนโยบายตอตานสินคาอังกฤษ หากจําเปนตองซื้อสินคา
ตา งชาติ ก็ จ ะเลื อ กซื้ อสิ น ค าจากประเทศอื่นๆกอน หากไมมีทางเลือกจึงจะซื้อจากอังกฤษ
นายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamad) เปนผูประกาศใชนโยบายการเลือกซื้อ
สินคาจากอังกฤษเปนชาติสุดทาย (Buy-British-Last Policy) นี้ แมวานายมหาธีรจะไดชื่อวา
เปนผูตอตานลัทธิจักรวรรดินิยม และพยายามลางคราบไคลของอาณานิคมดวยการเลิกจัดการ
ศึกษาในระดับตางๆ เปนภาษาอังกฤษ แตการประทวงนโยบายอัตราคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัย
อังกฤษดวยการตอตานสินคาอังกฤษเชนนี้ กลับสะทอนใหเห็นจิตใตสํานึกที่ตองการคงไวซึ่งความ
เปนอาณานิคมอยางสิ้นเชิง เพราะนายมหาธีรยังคงตองการใหรัฐบาลอังกฤษใหเงินอุดหนุน
การศึกษาแกนักเรียนชาวมาเลเซียดุจเดียวกับที่ใหแกนักเรียนชาวอังกฤษ กลาวอยางถึงที่สุดก็คือ
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นายมหาธีรป ระทวงอังกฤษดวยจิตใตสํานึกที่วา อังกฤษกระทําตัวไมสมกับที่เปน `พี่เอื้อย' หรือ
ผูน าจั
ํ กรภพ ผูน ามาเลเซี
ํ
ยยังคงตองการที่จะใหอังกฤษอุมชูเหมือนยุคสมัยที่ยังเปนอาณานิคม
ความหมางเมินระหวางมาเลเซียกับอังกฤษ ซึ่งเริ่มมาแตป 2524 ทําทาวาดีขึ้น
ในป 2531 เมื่อนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) พยายามสมานแผลดวยการแสดง
เจตจํานงทีจ่ ะใหเงินชวยเหลือโครงการเชื่อนไฟฟาเปอรกอ (Pergau Dam) เมือ่ นายมหาธีรเยือน
อังกฤษในป 2532 รัฐบาลนางแธตเชอรประกาศที่จะใหความชวยเหลือโครงการสรางเขื่อนดังกลาว
นีจ้ านวน
ํ
234 ลานปอนดสเตอลิง (หรือประมาณ 346 ลานเหรียญอเมริกัน)
แตแลวเรื่องฉาวโฉก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีการเปดโปงกันวาโครงการความชวยเหลือ
การสรางเขื่อนเปอรกอเปนโครงการที่มีผลตางตอบแทนที่มาเลเซียตองซื้ออาวุธจากอังกฤษมูลคา
1,000 ลานปอนดสเตอรลิง การใหความชวยเหลือตางประเทศเพื่อแลกกับการขายสินคาหรือ
ทีเ่ รียกกันวา Aid-for-Trade Programme (= ATP) เปนเรือ่ งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
Overseas Aid Act of 1980 ทัง้ รัฐบาลนางแธตเชอรและรัฐบาลนายจอหน เมเจอรตางถูกโจมตีวา
กระทําผิดกฎหมาย ทั้งๆที่ตองมีหนาที่รักษากฎหมายมิหนําซํ้าสื่อมวลชนอังกฤษยังเจาะหาขอมูล
พบวา บรรดาผูที่ไดประโยชนจากการขายอาวุธใหมาเลเซียลวนแลวแตเปนสมาชิกพรรคอนุรักษ
นิยมและเปนผูใกลชิดทานผูหญิงแธตเชอรทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา มาเลเซีย
ซื้ออาวุธจากอังกฤษในราคาสูงกวาที่ควรจะเปน เรื่องนี้มีผลกระเทือนตอรัฐบาลนายมหาธีร
โมฮัมหมัดโดยมิพักตองสงสัย ในเมื่อโครงการความชวยเหลือระหวางประเทศกลายเปนโครงการ
`เตะหมูเขาปากหมา' เสียแลว
ความวัวยังไมทนั หาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อหนังสือพิมพ The Sunday
Times รายงานขาววา บริษัท George Wimpey International เสนอใหสินบน 50,000 เหรียญ
อเมริกันแกนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อใหไดสัญญาการสรางโรงถลุงแรอะลูมิเนียม เรื่องนี้
สรางความโกรธแคนแกผูนํารัฐบาลมาเลเซียอยางยิ่ง นายมหาธีรใ หสัมภาษณสื่อมวลชนและกลาว
ถากถางวา เหตุใดเงินสินบนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงนอยนิดนัก สวนนายอันวาร อิบราฮิม
(Anwar Ibrahim) รองนายกรัฐมนตรี ผูซ ึ่งนายมหาธีรสนับสนุนใหเปนทายาททางการเมืองถึงกับ
ออกโรงปกปองนายมหาธีรอยางถึงที่สุดวา นายมหาธีรเปนคนสมถะและไมสะสมทรัพยศฤงคาร
อีกทัง้ เปนผูท ผี่ ลักดันใหเศรษฐกิจมาเลเซียรุดหนาอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
อยางไรก็ตาม ผูนํ าฝายคานไมยอมหลงคารมทั้งนายมหาธีรและนายอันวาร
นายหลิมกิตเสียง (Lim Kit Siang) เรียกรองใหรัฐบาลมาเลเซียแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไตสวน
ขอเท็จจริง (Royal Commission of Inquiry) เพื่อหาขอสรุปใหไดวามีการฉอราษฎรบังหลวง
หรือไม สวนนายการปล สิงห (Karpal Singh) รองหัวหนาพรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic
Action Party) เรียกรองใหนายมหาธีรยื่นฟอง The Sunday Times ในประเทศอังกฤษ เพื่อพิสูจน
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ความบริสุทธิ์ แตจนถึงวันที่เขียนบทความนี้ นายมหาธีรก็ยังมิไดกระทํ าการตามที่ผูนําพรรค
ฝายคานเรียกรอง
แทนที่รัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตหนังสือพิมพ The Sunday Times เปนการ
เฉพาะ กลับกระทําการตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ การตอบโตปรากฏเปนรูปธรรม 2 ดาน
ดานที่หนึ่ง ไดแก การหามบริษัทอังกฤษเขาประมูลโครงการตางๆของรัฐบาล
มาเลเซีย ถึงจะยื่นซองประมูลก็จะถูกคัดออกตามนโยบายของรัฐบาล นายอันวาร อิบราฮิมถึงกับ
กลาววา บริษัทมาเลยทรี่ ว มทุนกับบริษัทอังกฤษ หากตองการประมูลโครงการของรัฐบาลมาเลเซีย
จะตองแสวงหาหุนสวนหรือผูรวมทุนใหม
ดานที่สอง ไดแก การงดสงนักเรียนมาเลยไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษเปนการ
ชั่วคราว โดยอางเหตุผลอันยากแกการรับฟงวา นักเรียนมาเลยอาจมิไดรับความปลอดภัย
ในประเทศอังกฤษ
ผูนํามาเลเซียพยายามตอบโตอยางจํ ากัดผล เพราะกริ่งเกรงวา การตอบโต
จะสงผลกระทบชนิดบานปลาย นายอันวารยนื ยันวา การคาระหวางเอกชนยังคงเปนไปตามปกติ
แตการตอบโตของรัฐบาลมาเลเซียครั้งนี้ทําใหประชาสังคมโลกมองผูนํามาเลเซียในทางลบ เพราะ
ไมเพียงแตรัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตอังกฤษอยางไมเปนธรรมเทานั้น หากยังไมสามารถอธิบาย
ไดอีกวา เหตุใดนายมหาธีรจ งึ ไมกลาฟองหนังสือพิมพ The Sunday Times ในขอหาหมิ่นประมาท
ปฏิกิริยาอยางเกินเลยของผูนํ ามาเลเซียครั้งนี้อาจทํ าใหรัฐบาลอังกฤษจํ าตองตอบโตรัฐบาล
มาเลเซียบาง โดยที่กระทรวงการตางประเทศอังกฤษเริ่มแยมพรายเรื่องนี้เมื่อตนเดือนมีนาคม
2537 ในอีกดานหนึ่ง ทานผูหญิงแธตเชอรซึ่งสนิทสนมกับนายมหาธีรเ ปนพิเศษ ก็ออกขาวเสนอตัว
เปนผูไ กลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสอง
อยางไรก็ตาม นายอันวาร อิบราฮิม พยายามเบนประเด็นความขัดแยงครั้งนี้
ไปเปนความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีร โมฮัมหมัด กับนายรูเปรต เมอรดอก (Rupert
Murdoch) ผูซ งึ่ ไดชอื่ วาเปนเจาพอสื่อมวลชนโลก โดยกลาวหาวา นายเมอรดอกเปนผูอยูเบื้องหลัง
ในการทําลายชื่อเสียงของนายมหาธีร เพราะเหตุที่ไมชอบหนานายมหาธีรนั่นเอง ตามอรรถาธิบาย
ของนายอันวาร นายเมอรดอก ซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพ The Sunday Times ไดอาศัยหนังสือ
พิมพฉบับนัน้ `กุ' ขาว เพื่อทําลายชื่อเสียงของนายมหาธีร เพราะนายมหาธีรเคยวิพากษวิจารณ
พฤติกรรมการผูกขาดขาวสารของนายเมอรดอก
นายมหาธีรไ ดชอื่ วาเปนนักวิพากษปากกลา หากจะใหสมญานามวา `ส. ศิวรักษ
แหงมาเลเซีย' คงจะไมผิดขอเท็จจริงนัก ในป 2536 เมื่อนายรูเปรต เมอรดอกเขาไปยึดกิจการ Star
TV ในฮองกง โดยใชเงิน 500 ลานเหรียญอเมริกันซื้อหุนจํานวน 63.6% นายมหาธีรก็ออกมา
วิพากษวิจารณวา นายเมอรดอกมีความตองการควบคุมขาวสารในโลกอยางกระจางชัด เพราะ
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Star TV เปนกิจการที่ไมเคยใหกําไร แตนายเมอรดอกกลับทุมเงินจํานวนมากเพื่อยึดครองกิจการ
นายมหาธีรย าว
ํ้ า คนเพียงคนเดียวไมควรมีอํานาจในการควบคุมขาวสารมากจนเกินไป
การเบนประเด็นไปเปนเรื่องความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีรกับนาย
เมอรดอก ยิ่งสรางภาพอันเสื่อมเสียแกผูนํามาเลเซียมากขึ้น เพราะอธิบายไดยากยิ่งขึ้นวา เหตุใด
ผูน ามาเลเซี
ํ
ยจึงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับนายเมอรดอกหรือหนังสือพิมพ The Sunday
Times แตกลับไปตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ?

175

OPEC3
คณะกรรมาธิการพิเศษแหงสหประชาชาติเพื่อปลดอาวุธอิรกั หรือที่รูจักกันในชื่อ
ยอวา UNSCOM (= The United Nations Special Commission on Disarming Iraq) กําลัง
สํารวจตรวจสอบและดูแลใหอิรักทํ าลายอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป ขณะเดียวกัน
สหประชาชาติ ก็ ส  ง คณะผู  ชํ านั ญ การเพื่ อ สํ ารวจแหล ง การผลิ ต นํ้ ามั น ของอิ รั ก คณะผู  แ ทน
สหประชาชาติทงั้ สองนี้กําลังปฏิบัติหนาที่ตามมติสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539
ภายหลั ง จากที่เ กิดสงครามในอาวเปอรเซีย เมื่ออิ รักยกพลบุกคูเวตในเดือน
สิงหาคม 2533 สหประชาชาติโดยการผลักดันของประเทศมหาอํานาจมีมติควํ่าบาตรอิรักทาง
เศรษฐกิจ อันเปนผลใหอริ กั มิอาจสงออกนํ้ามันดิบได กอนเดือนสิงหาคม 2533 อิรักผลิตนํ้ามัน
ดิบวันละ 2.1 ลานบารเรล แตเมื่อมิอาจสงออกไดเนื่องจากถูกควํ่าบาตร ปริมาณการผลิตนํ้ามัน
ดิบจึงลดนอยถอยลงตามลําดับ กอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 อิรกั ผลิตนํ้ามันดิบเพียงวันละ
0.63 ลานบารเรล เพียงพอสําหรับการใชภายในประเทศเทานั้น
การถู ก ควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิ จ สร า งภาวะทุ ก ข เ ข็ ญแก อิ รั ก อย า งแสนสาหัส
เมือ่ ไมมีรายไดจากการสงออก ก็ไมมีเงินตราตางประเทศสําหรับการซื้อสินคาเขา การขาดแคลน
อาหารและยารักษาโรคกลายเปนปญหารายแรง ซึ่งสรางความเดือดรอนแกประชาชนชาวอิรัก
ทุกหยอมหญา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในประเทศมหาอํานาจจํานวนไมนอยไมเห็นดวยกับ
มาตรการการควําบาตรทางเศรษฐกิ
่
จดังกลาวนี้ เพราะผูที่เดือดรอนอยางแสนสาหัสเปนประชาชน
ตาดําๆ ในขณะที่ผูทรง อํานาจดังเชนประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มิไดเดือดรอนเทา ทั้งๆที่เปน
เปาหมายทีเ่ หลาประเทศ มหาอํานาจตองการเลนงาน
แตเปนเพราะอิรักมีทาทีโอนออนและใหความรวมมือแกสหประชาชาติในการ
ตรวจสอบแหลงสะสมอาวุธรายแรง กลุมประเทศมหาอํานาจจึงผอนคลายมาตรการการควํ่าบาตร
ทางเศรษฐกิจ สหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 มีมติใหอิรักสงออก
นํามั
้ นมูลคา 2,000 ลานดอลลาร ภายในกําหนด 180 วันได ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา อิรกั จักตอง
ทําลายอาวุธทีม่ อี านุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป มติดังกลาวนี้เองที่ทําให UNSCOM กลับเขาไป
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2539
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ตรวจสอบอิรักอีกครั้งหนึ่ง การผอนปรนการควํ่าบาตรเปนเพียงมาตรการชั่วคราวที่เกื้อกูลใหอิรัก
หารายไดจากการขายนํ้ามันเพื่อนําไปซื้ออาหารและยารักษาโรค (Food-for-oil Resolution) อันจะ
ช วยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนชาวอิรักไดโสดหนึ่ง แตเมื่อครบกํ าหนด 6 เดือน
กลุม ประเทศมหาอํานาจคงตองการประเมินประพฤติกรรมของอิรักอีกครั้งหนึ่ง
การกลับสูตลาดนํ้ามันของอิรักสรางความปนปวนแกสังคมเศรษฐกิจโลกไมนอย
เพราะทําใหปริมาณนํ้ามันที่เสนอขายในตลาดมีมากขึ้น หากไมมีการควบคุมการผลิต ราคานํ้ามัน
ย อ มตกตํ่ าลงอย า งแน น อน บรรดาภาคี อ งค ก ารประเทศผู  ส  ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย ม
(Organization of Petroleum Exporting Countries = OPEC) จึงรูส ึกเดือดเนื้อรอนใจเปนอันมาก
ทุกประเทศยังจดจําวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สามในป 2529 ไดเปนอยางดี ในขณะที่วิกฤติการณ
นํามั
้ นครัง้ แรก (2516-2517) และครั้งที่สอง (2522) เปนวิกฤติการณที่เกิดจากราคานํ้ามันถีบตัวสูง
ขึน้ อยางฮวบฮาบ แตวิกฤติการณในป 2529 กลับเปนวิกฤติการณราคานํ้ามันตกตํ่า
OPEC พยายามควบคุมปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบมิใหมีมากจนเกินไป มิฉะนั้น
ราคาอาจตกตํ่าได มาตรการสําคัญที่เลือกใชก็คือ การกําหนดโควตาการผลิตของภาคีสมาชิก
แตละประเทศ (production quota) หากภาคีสมาชิกทุกประเทศผลิตนํ้ามันดิบไมใหเกินโควตา
ทีไ่ ดรบั จัดสรร OPEC ก็จะสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได การกําหนดโควตาการผลิตและ
การผลิตตามโควตาที่ไดรับจัดสรรอยางเครงครัด นับเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันราคานํ้ามันดิบ
ในป 2516-2517 และป 2522
แตบทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ ามัน
นับวันมีแตจะลดนอยถอยลง เพราะการถีบตัวของราคานํ้ามันดิบอันเกิดจากวิกฤติการณนํ้ามัน
สองครั้งแรกเปนสิ่งจูงใจอยางสําคัญในการแสวงหาแหลงทรัพยากรพลังงานใหม ในยุคสมัยที่
นํ้ ามันราคาถูก นํ้ ามันในแหลงตางๆหลายตอหลายแหลงมิไดขุดขึ้นมาใช เพราะไมคุมในเชิง
พาณิชย ในยุคสมัยเชนนี้ OPEC ยอมมีบทบาทและทรงอิทธิพลในการรักษาเสถียรภาพราคา
นํามั
้ น แตเมือ่ นํามั
้ นราคาแพงขึ้น แหลงนํ้ามันจํานวนมากเริ่มคุมทุนที่จะผลิต สวนแบงในตลาด
โลกของ OPEC ยอมลดลง นั่นยอมหมายความวา บทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในตลาด
นํ้ามันลดลงดวย การที่นํ้ามันจากทะเลเหนือทะลักสูตลาดโลกมีสวนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน
ราคาตกในป 2529 มิไยตองกลาววา ภาคีสมาชิก OPEC หลายประเทศผลิตและสงออกนํ้ามัน
เกินกวาโควตาทีไ่ ดรับจัดสรร ดวยเหตุนี้เอง OPEC ในทศวรรษ 2530 เปน International Cartel ที่
มิไดมอี ทิ ธิพลมากเทาปลายทศวรรษ 2510 และตนทศวรรษ 2520
ในอดีตทีเ่ ปนมา ซาอุดิอาราเบียทําหนาที่สําคัญในการตรึงราคานํ้ามันมิใหตกตํ่า
ลงจากราคาเปาหมาย เมื่อมีภาคี OPEC ลักลอบสงออกเกินโควตา ซาอุดิอาราเบียจะจํากัด
การสงออกของตนลงไปอีก บัดนี้ ซาอุดิอาราเบียมิอาจทําหนาที่นี้ได สวนหนึ่งเพราะตองการ
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รายไดจากการสงออกในการพัฒนาประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมิอาจควบคุมปริมาณการผลิต
นํามั
้ นนอก OPEC ได โดยที่แหลงนํ้ามันนอก OPEC มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
การควํ่าบาตรอิรักหลังเดือนสิงหาคม 2533 ยังผลใหโครงสรางโควตาการผลิต
นํามั
้ นของ OPEC แปรเปลี่ยนไป โดยที่ซาอุดิอาราเบียไดสวนบุญมากกวาภาคีอื่นๆ กอนเกิด
สงครามอาวเปอรเซีย ซาอุดิอาราเบียมีโควตาการผลิตวันละ 5.38 ลานบารเรล เมื่อสงคราม
เกิดขึ้น ซาอุดิอาราเบียตองทุมนํ้ามันสูตลาดโลกจํานวนมาก เพื่อปองกันมิใหเกิดวิกฤติการณ
นํามั
้ น เนื่องจากคูเวตและอิรักมิอาจสงออกนํ้ามันไดตามปกติ จนทายที่สุดซาอุดิอาราเบียมีโควตา
การผลิตวันละ 8 ลานบารเรล
OPEC มีการประชุมครั้งที่ 100 ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อตนเดือน
มิถนุ ายน 2539 เพื่อพิจารณาปญหาอันเกิดจากการที่อริ กั กลับคืนสูตลาดนํ้ามัน กาบอง (Gabon)
ยืน่ หนังสือลาออกจาก OPEC ตามรอยอีคัวดอร ซึ่งลาออกในป 2535 ความขัดแยงภายใน OPEC
ยังคงคางคาและมิไดสะสาง ภาคีสมาชิกหลายประเทศไมพอใจโครงสรางโควตาการผลิตที่ดํารงอยู
โดยเฉพาะอยางยิ่งอิหรานและอัลยีเรีย อิรักอยูในกลุมที่ตอตานซาอุดิอาราเบียดวย อิหราน
พยายามผลักดันใหลดโควตาการผลิตของซาอุดิอาราเบีย แตไมสําเร็จ ในที่สุด ที่ประชุมตกลงให
ภาคีสมาชิกยังคงมีโควตาการผลิตตามโครงสรางที่กําหนดในป 2536 เพียงแตเขยิบเพดานโควตา
รวมจากวันละ 24.52 ลานบารเรล เปนวันละ 25.2 ลานบารเรล โดยที่โควตาสวนที่เพิ่มขึ้นวันละ
700,000 บารเรล ยกใหอิรัก แตเพดานโควตาที่กําหนดใหมนี้มิไดสอดคลองกับความเปนจริง
ซึ่ ง มีการผลิตเกินโควตาอยูแลว ผูชํ านาญการดานนํ้ ามันเชื่อวา เมื่ออิรักเริ่มผลิตเพื่อสงออก
ปริมาณการผลิตของ OPEC จะตกประมาณวันละ 27 ลานบารเรล
หาก UNSCOM พอใจที่อิรักใหความรวมมือในการทําลายอาวุธที่มีอานุภาพ
รายแรง อิรกั คงเริม่ สงออกนํ้ามันไดในเดือนกรกฎาคม 2539 วงการนํ้ามันคาดการณวา การกาว
เขาสูตลาดนํ้ามันของอิรกั จะทําใหราคานํ้ามันในตลาดโลกตกตํ่าลง เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป
วา OPEC หมดนํ้ายาที่จะควบคุมโควตาการผลิต ในสายตาของซาอุดิอาราเบีย ไนจีเรียและ
เวเนซูเอลาเปน `ผูราย' ที่ลักลอบขายนํ้ามันนอกโควตา สํ านักงานพลังงานระหวางประเทศ
(International Energy Agency) เสนอประมาณการวา ราคานํ้ามันดิบอาจลดลงถึงบารเรลละ
2.50 ดอลลารอเมริกัน การตกตํ่าของราคานํ้ามันมีผลกระทบตอรายไดและฐานะการคลังของ
กลุมประเทศ OPEC โดยที่ในกรณีของบางประเทศอาจกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองดวย
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาในระยะยาวแลว ราคานํ้ามันตกตํ่ามิใชปญหาที่นาวิตกเมื่อคํานึงถึงขอ
เท็จจริงทีว่ า ความตองการนํ้ามันในอาเซียตะวันออกถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น
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้ นออก 2 เสนทาง นํ้ามันที่สงไปขายอัฟริกาและอาเซียสงผาน Mina
al-Bakr Terminal ส ว นที่สงไปขายยุโรปและอเมริกาสงผาน Iraqi-Turkish Pipeline
สหประชาชาติตองควบคุมการสงออกของอิรกั ภายในวงเงิน 2,000 ลานดอลลาร โดยที่ตองแนใจ
วา เงินจํานวนนี้จะนําไปใชซื้ออาหารและยาเทานั้น กลุมประเทศมหาอํานาจไมตองการใหอิรัก
นํารายไดจากการสงออกไปใชในการสะสมอาวุธ ซึ่งจะมีผลในการบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมือง
ในตะวันออกกลาง
แมวาการผอนปรนการควํ่ าบาตรอิรักทางเศรษฐกิจเปนเพียงมาตรการชั่วคราว แตก็มี
สั ญ ญาณที่ บ  ง บอกว า การผอ นปรนนี้จ ะมี ตอ ไปจนคื น สูส ภาวการณ ป กติใ นที่สุด ประเทศ
มหาอํานาจบางประเทศเริ่มหันไปกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอิรักโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝรัง่ เศส ดังปรากฏวา Total ยักษใหญในอุตสาหกรรมนํ้ามันฝรั่งเศสเขาไปทําสัญญาผลิตนํ้ามัน
ใน Nahr Oum Air Field ในระยะเวลาไลเลีย่ กัน รัฐบาลอเมริกันสงสัญญาญใหบริษัทนํ้ามัน
อเมริกนั เขาไปประกอบธุรกรรมกับอิรักได ยักษใหญดังเชน Coastal States และ Exxon กําลัง
เจรจาเพื่อเขาไปลงทุนในอิรัก Philip Golub แหง Asia Times รายงานวา ในระหวางการประชุม
OPEC ณ นครเวียนนา เมือ่ ตนเดือนมิถุนายน 2539 ผูบริหารบริษัทนํ้ามันอเมริกันไมนอยกวา 5-6
บริษทั เขาพบนายพลอาเมอร ราชิด (Amer Rashid) รัฐมนตรีวาการกระทรวงปโตรเลียมแหงอิรัก
เพือ่ แสวงหาลูทางการลงทุนในประเทศนั้น (Asia Times, June 11, 1996)
หากมาตรการการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจถูกยกเลิกไป และอิรักกลับคืนสูตลาด
นํามั
้ น โดยถาวร ความขัดแยงภายใน OPEC คงมีมากขึ้น สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิดสงคราม
อาวเปอรเซียในป 2533 นั้นเปนผลจากความไมพอใจของอิรักเกี่ยวกับโควตาการผลิตนํ้ามันที่ไดรับ
จัดสรร หากไมยกเครื่องโครงสรางโควตาการผลิตนํ้ามันเสียใหม OPEC ยอมยากที่จะผนึกตัว
ตอไปได เพราะจะมีภาคีถอนตัวออกไปเรื่อยๆ การสลายตัวของภาคี OPEC ประกอบกับการที่
แหลงนํามั
้ นนอก OPEC มีความสําคัญเพิ่มขึ้น ยอมทําให OPEC มิอาจธํารงฐานะ International
Cartel ทีท่ รงอิทธิพลตอไปได

