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คํ านํ า

นบัต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเปนตนมา แมวาเวลาเลยจะลวงมากวาครึ่ง
ศตวรรษ แตการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศหาไดลงตัวไม ณ บัดนี้โลกกํ าลังอยูในกระแส
การเปลีย่นแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางนอย 3 กระแส กระแสแรกเปนกระแส พหุ
ภาคีนิยม (Multilateralism)  อันน ําโดย GATT และ WTO ในปจจุบัน กระแสนี้ตองการจัดระเบียบ
เศรษฐกจิระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคีเพื่อวางกรอบกติกาใหภาคีสมาชิกปฏิบัติ แตดวยเหตุ
ทีภ่าคสีมาชกิลวนแลวแตมีผลประโยชนอันยึดโยงอยางหนาแนน ความกาวหนาในการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางนี้ภายหลังการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จึงมี 
ไมมาก การประชุม WTO กลายเวทกีารตอรองผลประโยชนระหวางประเทศตางๆ กระแสที่สอง
เปนกระแสทวภิาคีนิยม (Bilateralism) อันไดแก การจับกลุมระหวางประเทศตางๆเพื่อจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจเสรีหรือเขตการคาเสรี ทั้งนี้โดยหวังวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะชวยขยาย
ขนาดของตลาด มิใหจํ ากัดโดยพรมแดนของรัฐประชาชาติ ซึ่งเกื้อกูลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการวิ่งกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) กระแสที่สามเปนกระแสเอกภาคีนิยม 
(Unilateralism) อันน ําโดยสหรฐัอเมริกา ดวยการใชอํ านาจเปนธรรมในการกลาวหาประเทศคูคา
วามีการคาอันไมเปนธรรม (Unfair Trade) พรอมทัง้เปนผูพิพากษาพิจารณาขอกลาวหาดังกลาว 
และพิจารณาลงโทษประเทศคูคาโดยอาศัยฐานกฎหมายที่ตราภายในประเทศ ในชวงเวลา 
ทศวรรษเศษทีผ่านมานี้ สหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายหลายตอหลายฉบับซึ่งมีพื้นฐานจากลัทธิเอก
ภาคนียิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilaterlism)

ในชวงเวลาที่อยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศนี้
เอง ความขดัแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆผุดขึ้นเปนระลอกๆ ความ
ขัดแยงที่รุนแรงเปนความขัดแยงระหวางประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา  
สหภาพยุโรป และญี่ปุน ความขัดแยงดังกลาวนี้บางครั้งรุนแรงจนดูประหนึ่งวาสงครามการคา
กํ าลังจะเกิดขึ้น แตทวงทีที่สงครามการคาทํ าทาวาจะเกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลานานนับทศวรรษ  
แตแลวก็หาไดเกิดขึ้นไมนี้เอง ทํ าใหผูเขียนไดขอสรุปวาจะไมมีสงครามการคาระหวางประเทศ
สํ าหรับประเทศที่มีอํ านาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศทัดเทียมกัน เมื่อเกิดความขัดแยง 
ในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มักจะยันอีกฝายหนึ่งจนติดกํ าแพง แตแลวก็ลาถอยเพื่อใหมี 
ชองทางในการบรรลุขอตกลงได เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลา เพราะผูนํ าประเทศ
มหาอํ านาจตางตระหนักดีวา สงครามการคาจะไมเปนประโยชนแกทุกฝาย สถานการณจะแตก
ตางกนัไป หากความขัดแยงนั้นเปนปญหาระหวางประเทศมหาอํ านาจกับโลกที่สาม



บทความที่รวบรวมนํ ามาตีพิมพในหนังสือเลมนี้ บางสวนมาจากคอลัมน “จาก 
ทาพระจนัทรถึงสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ระหวางป 2534-2539 และบางสวน
มาจากคอลัมน “หอคอยสองโลก” ในหนังสือพิมพ Financial Day ระหวางป 2538-2539 ผูเขียน
หวงัเปนอยางยิง่วา บทความเหลานี้จะยังเปนประโยชนแกผูอานในการทํ าความเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลก
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อนาคตขององคการสหประชาชาติบนทางสามแพรง1

           อนาคตขององคการสหประชาชาติกํ าลังเปนประเด็นปญหาที่มีการถกเถียงกัน 
ในชมุชนสังคมโลกอีกครั้งหนึ่ง

           สหประชาชาตสิถาปนาขึ้นในป 2488 เพื่อทํ าหนาที่จัดระเบียบโลก และดูแลใหภาคี
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบโลก สหประชาชาตจิงึเปนองคกรที่ทํ าหนาที่เสมือนหนึ่งเปนโลกบาล โดยมี
หนาที่หลักอยางนอย 3 ดาน ดานที่หนึ่งไดแก การมีบทบาทในการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศ เพื่อใหสังคมโลกอุดมดวยสันติสุข ดานที่สอง ไดแก การปกปองคุมครองสิทธิ 
มนุษยชน และดานทีส่าม ไดแก การสงเสริมใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขจัดความยากจน
ในสงัคมโลก และยกมาตรฐานการครองชีพของมนุษยชาติใหสูงขึ้น

           ในทันทีที่ก อต้ังขึ้น สหประชาชาติก็ตองยืนอยู บนทางสามแพรง เนื่องเพราะ 
ไมสามารถทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประเทศมหาอํ านาจไดใชสหประชาชาติเปนเวทีในการ
โฆษณาชวนเชื่ออุดมการของแตละฝาย จนสหประชาชาติกลายเปนเสือกระดาษ เพราะไมสามารถ
ระงับขอพิพาทและสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ และระหวางประเทศได ยิ่งขอพิพาทที่ประเทศ
มหาอ ํานาจเขาไปเกีย่วพันสนับสนุนฝายหนึ่งฝายใด ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และ/หรือการเมืองดวย
แลว   สหประชาชาติก็ไดแตยืนดูตาปริบๆ

           นบัต้ังแตป 2532 เปนตนมา เมื่อสงครามเย็นคอยๆสลายไป ผูคนจํ านวนมากตาง 
พากนัคาดหวังวา สหประชาชาตจิะพลิกโฉมและสามารถทํ าหนาที่เปนโลกบาลไดดีข้ึน แตแลวก็ตอง
ผิดหวงั เพราะแมสงครามเย็นจะยุติลง แตสงครามรอนกลับเกิดขึ้นมาแทนที่ โดยที่สหประชาชาติยังคง
ไมสามารถระงับสงครามเหลานี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณียูโกสลาเวียและกัมพูชา

                                                          
1ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2536
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           ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมานี้ มีกระแสการเรียกรองใหสหประชาชาติปรับบทบาทอยาง
นอย 3 กระแส
           กระแสที่หนึ่ง ไดแก การเรียกรองสหประชาชาติและทบวงชํ านัญพิเศษใหความสํ าคัญ
ในการสงเสริมใหภาคีสมาชิกปรับระบอบการเมืองการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย และให 
หลักประกันพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติและองคการชํ านัญพิเศษไมควรใหความ 
ชวยเหลือแกประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการหรือคณาธิปไตย รวมทั้งประเทศที่มีการลิดรอน 
สิทธิมนุษยชน การผลักดันกระแสนี้มาจากสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ซึ่งยังผลใหสหประชาชาติ
และองคการชํ านัญพิเศษตองปรับบทบาทและนโยบาย ไมมากก็นอย

           กระแสที่สอง ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติละทิ้งหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน  (Principle  of  Non Intervention)  ตลอดชวงเวลาเกือบ  50 ปที่ผานมา สหประชาชาติ 
ไดยดึถอืหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหนึ่งประเทศใดอยางเครงครัด แตผูคนจํ านวน
ไมนอยกลบัมีความเห็นวา  การยึดมั่นในหลักการดังกลาวนี้ทํ าใหสหประชาชาติกลายเปนเสือกระดาษ 
ในการประชมุผูนํ าประเทศมหาอํ านาจ 7 ประเทศ (G 7 Summit) ในเดือนกรกฎาคม 2534 ณ กรุง 
ลอนดอน นายจอหน เมเจอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดเรียกรองใหสหประชาชาติจัดตั้งสํ านักงาน
บรรเทาภยัพบัิติระหวางประเทศ (International Disaster Relief Agency) โดยที่หนวยงานดังกลาวนี้ 
มกีองก ําลงัและอาวุธของตนเอง เรียกวา Rapid Deployment  Force  ซึ่งมีอํ านาจในการแทรกแซง
ประเทศภาคีสมาชิก เพื่อระงับขอพิพาทหรือสงคราม หากรัฐบาลประเทศเจาบานตองการ ผูนํ า
ประเทศมหาอ ํานาจทั้ง 7 ประเทศ ยกเวนญี่ปุนเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาวนี้

           กระแสที่สาม  ไดแก การเรียกรองใหสหประชาชาติเปลี่ยนแปลงการจัดองคกร เพื่อลด
การท ํางานซํ ้าซอนและการวางงานแฝงภายในองคกร ทั้งนี้มีขอวิพากษวิจารณวา องคกรชํ านัญพิเศษ
ในสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหลายตอหลายองคกรมีบทบาทหนาที่ซํ้ าซอนและกาวกายกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง UNDP UNICEF UNHCR (U.N. High Commissioner for Refugees) และ 
UNFPA (U.N. Fund for Population Activities) นอกจากนี ้ ยังมีการกลาวหาเรื่องการฉอราษฎร 
บังหลวงในองคกรเหลานี้อีกดวย

           ฐานะการเงินขององคการสหประชาชาติกํ าลังเปนปญหารายแรงยิ่ง สหประชาชาติ 
มรีายไดหลกัจากคาสมาชิก โดยที่คาสมาชิกแตกตางไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของภาคีสมาชิกแตละ
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ประเทศ ขอมูลในป 2534 บงบอกวา สหประชาชาติควรจะเก็บคาสมาชิกได 962.684 ลานเหรียญ
อเมริกนั ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา  รองลงมาไดแก ญ่ีปุน สหภาพโซเวียต และ
เยอรมน ี ประเทศที่เสียคาสมาชิกสูงสุด 10 อันดับแรก เสียคาสมาชิกรวม 766.997 ลานเหรียญ
อเมริกนั (ดูตารางที่ 1) คิดเปนรอยละ 79.7 ของคาสมาชิกรวม

           ในระยะหลังๆนี้ ภาคีสมาชิกมักจะไมใสใจในการชํ าระคาสมาชิกแกองคการ 
สหประชาชาติบางประเทศดังเชนรัสเซยีและบริวารถังแตก ไมสามารถชํ าระคาสมาชิกได บางประเทศ
ดังเชนสหรฐัอเมริกาถวงเวลาการชํ าระคาสมาชิกดวยเหตุผลทางการเมือง เพราะไมเห็นดวยกับมติบาง
มติและกิจกรรมบางประเภทของสหประชาชาติ ในป 2535 จนถึงเดือนสิงหาคม มีภาคีสมาชิกเพียง 58 
ประเทศที่ชํ าระคาสมาชิกจากจํ านวน 163 ประเทศที่ตองชํ าระคาสมาชิก สหรัฐอเมริกาคางชํ าระ 
757.4 ลานเหรียญอเมริกัน สวนรสัเซยีคางชํ าระ 415.5 ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนตุลาคม 2535 
สหรัฐอเมริกาไดผอนชํ าระคาสมาชิกบางสวน

           การคางคาสมาชิกสรางปญหาสภาพคลองแกสหประชาชาติอยางมาก ในเดือน
สิงหาคม2535 สหประชาชาตไิมมีเงินสํ าหรับการใชจาย จนตองหยิบยืมเงินจากกองทุนพิเศษ ผลที่
ตามมาก็คือ หนี้คางชํ าระของสหประชาชาติพอกพูนขึ้นเปนดินพอกหางหมู ในป 2523 สหประชาชาติ
มหีนีค้างช ําระเพียง 95.6 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มเปน 461.2 ลานเหรียญอเมริกันในป 2533 ในเดือน
กนัยายน 2535 สหประชาชาตมิหีนี้คางชํ าระ 848 ลานเหรียญอเมริกัน และถึงกํ าหนดตองใชจาย
สํ าหรับกองกํ าลังสหประชาชาตอีิก 788 ลานเหรียญอเมริกัน รวมทั้งหมด 1,636 ลานเหรียญอเมริกา

           การเพิ่มพูนกองกํ าลังสหประชาชาตินับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหรายจายของ 
สหประชาชาติเพิ่มข้ึนอยางมาก ในปจจุบัน กองกํ าลังสหประชาชาติมีประมาณ 45,000  คน มากกวา
คร่ึงหนึง่อยูในกัมพูชาและยูโกสลาเวยี ในป 2535 รายจายของกองกํ าลังสหประชาชาติเพิ่มจาก 700 
ลานเหรียญอเมริกัน เปน 2,800 ลานเหรียญอเมริกัน

           ในเดอืนกันยายน 2535 นายบโูทรส บูโทรส-กาลี (Boutros Boutros - Ghali) 
เลขาธิการองคการสหประชาชาติเสนอรายงานเรียกรองใหภาคีสมาชิกชํ าระคาสมาชิก พรอมทั้ง 
ขอเสนอการปฏิรูปการเงินขององคการสหประชาชาติ ขอเสนอที่สํ าคัญ ไดแก การใหอํ านาจเลขาธิการ
ในการกูเงนิจากสถาบันการเงินเอกชน การจัดตั้งกองทุนสันติภาพ (U.N. Peace Endowment Fund) 
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ในวงเงนิ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โดยภาคีสมาชิกรวมลงขัน การใหอํ านาจเลขาธิการในการกูยืม
เงนิจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ การเพิ่มเงินทุนดํ าเนินการ (Working Capital 
Fund) เปน 250 ลานเหรียญอเมริกัน โดยใหยอมรับหลักการวา เงินทุนดํ าเนินการจะตองมีไมนอยกวา 
25% ของงบประมาณรายจายประจํ าป การอนุญาตใหคิดดอกเบี้ยจากคาสมาชิกที่ไมชํ าระตรง 
ตามก ําหนดเวลา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอที่มีผลผูกพันใหภาคีสมาชิกตองแกกฎหมายภาษี
อากร เชน การเกบ็ภาษีจากการซื้อขายอาวุธระหวางประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ  โดยยก
รายไดใหแกสหประชาชาต ิ  และการยกเวนภาษีเงินไดสํ าหรับเงินที่บริจาคใหแกองคการสหประชาชาติ 
เปนตน

           การดึงชาติมหาอํ านาจเขามารวมรับภาระรายจายของสหประชาชาติมากขึ้นเปน 
หนทางหนึ่งในการแกปญหาการเงินขององคการที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้ ในการนี้จํ าเปนตอง
ปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในปจจุบัน คณะมนตรีความมั่นคงประกอบดวย
สมาชกิ 15 ประเทศ  ในจํ านวนนี้เปนสมาชิกถาวร  5 ประเทศ (ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ฝร่ังเศส สหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐประชาชนจีน) สวนอีก 10 ประเทศเปนสมาชิกชั่วคราว  
ซึ่งกระจายตามภูมิภาคและอยูในตํ าแหนงวาระละ 2 ป สมาชิกถาวรมีอํ านาจในการใชสิทธิยับยั้ง 
(veto) และการใชสิทธิยับยั้งนี้เองมีสวนบั่นทอนประสิทธิภาพการทํ างานของสหประชาชาติ ในดาน
หนึ่ง การใหอํ านาจประเทศมหาอํ านาจบางประเทศในการใชสิทธิยับยั้งยอมแสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ความไมเปนประชาธิปไตยในองคการสหประชาชาติ แตในอีกดานหนึ่ง ก็สะทอนใหเห็นถึงสภาพความ
เปนจริงของโครงสรางอํ านาจในสังคมโลก ในชวงเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมานี้   โครงสรางอํ านาจในการ
สังคมโลกไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก ขอเสนอที่ปรากฏอยูเนืองๆ ก็คือ การใหญ่ีปุนและเยอรมนีเปน
สมาชิกถาวร แตขอเสนอนี้จะมีผลใหประเทศในยุโรปตะวันตกนั่งเกาอี้ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง
ถงึ 3 ประเทศ (ไดแก สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และเยอรมน)ี ซึ่งเปนการใหอํ านาจแกยุโรปตะวันตก
มากเกินไป ทางออกที่เหมาะสมนาจะเปนการใหเกาอี้ถาวรแกสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป ญ่ีปุน  
รัสเซยี สาธารณรฐัประชาชนจีน และตัวแทนจากโลกที่สาม เพื่อใหโลกที่สามมีอํ านาจในการใชสิทธิ
ยบัยัง้เพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง

           องคการสหประชาชาติยืนอยูบนทางสามแพรงมาเปนเวลาชานาน และคงยืนอยู  
ณ ทีน่ัน้ตอไปอีกนานแสนนาน
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ตารางที่ 1
รายนามประเทศที่ชํ าระคาสมาชิกองคการสหประชาชาติสูงสุด 10 ประเทศ

ป 2534

    (ลานเหรียญอเมริกัน)

ประเทศ คาสมาชิก

  1.  สหรัฐอเมริกา 271.564
  2.  ญี่ปุน 104.845
  3.  สหภาพโซเวียตและยูเครน 103.555
  4.  เยอรมนี   86.234
  5.  ฝร่ังเศส   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

           รัฐสภาอเมริกัน ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแทนราษฎรและ 
วฒุสิภา ก ําลงัพจิารณาตัดทอนเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลก การตัดทอนดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการกดดนัใหรัฐบาลคลินตันรับนโยบายตางประเทศ เพื่อลดบทบาทการเปน `ตํ ารวจโลก'
           ในการพจิารณารอบแรก สภาผูแทนราษฎรเสนอตัดงบประมาณดานการตางประเทศ
ประมาณ 3,000 ลานดอลลาร  และงบความชวยเหลือตางประเทศเปนเปาหมายใหญในการนี้ พรรค 
รีปบลิกันตองการใหรัฐบาลคลินตันรัดเข็มขัด เพื่อลดสวนขาดดุลทางการคลัง โดยกํ าหนดเปาหมาย 
ใหชดัเจนวา งบประมาณจะเขาสูภาวะสมดุลในป 2545 รัฐบาลคลนิตนับายเบี่ยงที่จะรับขอเสนอนี้ 
พรอมทัง้ตอบโตวา พรรครีปบลิกันกํ าลังดึงสหรัฐอเมริกาไปสู `ลัทธิการโดดเดี่ยวตนเอง' (Isolationism)
             แนวรบดานนโยบายงบประมาณสงผลตอการกํ าหนดบทบาทของสหรัฐอเมริกา 
ในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการสถาปนาศานติสุขในโลก การตัดทอนงบความ 
ชวยเหลอื ตางประเทศมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารโลกดวย เพราะธนาคารโลกกํ าลังเปน
เปาหมายการโจมตีจากสมาชิกรับสภาอเมริกันในสังกัดพรรครีปบลิกัน และอยูในขายที่จะถูกตัดงบ
ความชวยเหลือจํ านวนมาก
            ธนาคารโลกมอีงคกรในสังกัดหลายองคกร องคกรสํ าคัญองคกรหนึ่งก็คือ สมาคมการ
พฒันานานาชาติ (International Development Association) เรียกยอๆวา IDA ซึ่งจะไดรับผลกระทบ
กระเทอืนอยางมากจากยุทธการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศของพรรครีปบลิกันครั้งนี้

            แมวา IDA จะเปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก แต IDA ตองถือวาเปนผลผลิต
อเมริกนัโดยแท เพราะผูที่เสนอใหจัดตั้งองคกรนี้ คือ วุฒิสมาชิกมอนโรนยี (E.M.S. Monroney) นาย
มอนโรนียมีความเห็นวา เงินกูธนาคารโลกไมเปนประโยชนแกประเทศที่ยากจนมากๆ ซึ่งมีความ
สามารถในการชํ าระหนี้ต่ํ า จึงเสนอใหจัดตั้งองคกรระหวางประเทศเพื่อทํ าหนาที่จัดสรรเงินกูแกกลุม

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2538
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ประเทศทีย่ากจนมาก ๆ โดยเฉพาะ  IDA กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2503 จากแรงผลักดัน 
ดังกลาวนี้
            ดวยเหตุที่ IDA เปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก ประธานธนาคารโลกจึงเปน
ประธาน IDA โดยต ําแหนง ประเทศภาคีธนาคารโลกกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2503 ถือเปนสมาชิกกอต้ัง 
IDA แตมบีางประเทศที่มิไดเขาเปนสมาชิก IDA
            IDA ระดมทรพัยากรทางการเงินดวยการเก็บคาสมาชิก ทั้งนี้โดยจํ าแนกประเทศภาคี
ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมประเทศที่พัฒนาแลว กับกลุมประเทศดอยพัฒนาโดยที่อัตราคาสมาชิก 
ไมเทากนั นอกจากคาสมาชิกสามัญแลว ยังมีการเก็บคาสมาชิกวิสามัญที่เรียกวา Replenishment 
เปนครั้งคราวเมื่อทรัพยากรทางการเงินรอยหรออีกดวย สวนใหญเปนการระดมจากประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลว
            ดวยเหตทุีม่กีารเก็บคาสมาชิกแตกตางกัน สิทธิในการลงคะแนนเสียง (Voting right) 
ของสมาชกิแตละประเทศจึงไมเทากัน ประเทศที่จายคาสมาชิกมากจะมีคะแนนเสียงมากกวาประเทศ
ที่จายนอย กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่พัฒนาแลวมีคะแนนเสียงมากกวาประเทศดอยพัฒนา 
คะแนนเสยีงพืน้ฐานของสมาชิกแตละประเทศเริ่มจาก 500 เทากัน สวนที่ตางกันก็คือ คะแนนเสียง
สวนทีคํ่ านวณจากคาสมาชิก กลาวคือ คาสมาชิกทุก 5,000 ดอลลารจะไดคะแนนเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 
เสียง
            IDA สามารถน ําคาสมาชิกจากประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหมดไปปลอยกูได รวมกับอีก 
10% ของคาสมาชกิจากประเทศดอยพัฒนา คาสมาชิกสวนที่เหลือ หากจะนํ าไปใช ตองขดความ 
เหน็ชอบจากภาคีสมาชิก
            IDA มจีดุมุงหมายทีจ่ะชวยเหลือกลุมประเทศที่ยากจนมาก ๆ เงินกู IDA จึงมีลักษณะ
ผอนปรนสงูยิ่ง แตเดิมเงินกู IDA มีระยะเวลาการกู 50 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period) 10 ป  
หมายความวา ในระยะเวลา 10 ปแรก ประเทศลูกหนี้ไมตองชํ าระหนี้ แตตองจายคาบริหารหนี้ 
(service charge) ในอตัรา 0.75% ตอป ในชวง 10 ปที่สอง (ปที่ 11-20) เสียดอกเบี้ยในอัตรา 1%  
ตอป และในชวง 30 ปสุดทาย (ปที่ 21-50) 3% ตอป  ในปจจุบัน ระยะเวลาเงินกูลดลงเหลือ 30 ป  
โดยมรีะยะปลอดหนี้ 10 ป การจายคาบริหารเงินกู (service charge) ในชวงระยะการปลอดหนี้ข้ึนอยู
กบันโยบายของ IDA แตละป
            นบัต้ังแตกอต้ังในป 2503 เปนตนมา IDA ไดรับเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํ านาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม G-7 เปนสํ าคัญ ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุนและเยอรมนี 
เงนิกูสวนใหญจัดสรรสูอาเซียใตและอฟัริกา ในชั้นตนอินเดีย บังคลาเทศ และปากสีถานเปนลูกหนี้ 
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รายใหญ นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา IDA เร่ิมใหความสํ าคัญแกอัฟริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดา
ประเทศตาง ๆ ที่อยูใตทะเลทรายซาฮารามากขึ้น
            ในชัน้ตน IDA จัดสรรเงินใหกูแกโครงการดานการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท การคมนาคม และการพลังงาน ในระยะหลัง IDA ใหความสํ าคัญแกโครงการดานการ
พฒันาการศึกษามากขึ้น
           ในปงบประมาณ 2538/2539  IDA ตองการเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํ านาจ 
รวมทัง้สิ้น 6,000 ลานดอลลาร รัฐบาลคลนิตนัจดัสรรเงินชวยเหลือให IDA  1,400 ลานดอลลาร  
แตคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติการในตางประเทศ (Subcommittee on Foreign Operation) 
ในคณะกรรมาธกิารงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร (House Appropriation Committee) เสนอให
ตัดทอนเหลือเพียง 500 ลานดอลลาร
           หากงบเงนิชวยเหลือ IDA ถูกตัดทอนลงเชนนี้ IDA ก็ตองเผชิญปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรทางการเงินคอนขางรุนแรง เมื่อสหรัฐอเมริกาใหเงินชวยเหลือ IDA นอยลง ประเทศ
มหาอ ํานาจอืน่ ๆ ยอมจะลดเงินชวยเหลือตามไปดวย แทนที่ IDA จะไดรับเงินชวยเหลือ 6,000 
ดอลลารตามเปาหมาย อาจไดรับเพียง 3,000 ลานดอลลารเทานั้น การที่ IDA มิได   รับเงินชวยเหลือ
ตามเปาหมายเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในยามที ่IDA กํ าลังพิจารณายกหนี้ใหแกประเทศยากจนในอฟัริกาบางประเทศ ซึ่งไมสามารถชํ าระหนี้
คืนได
         รัฐบาลคลินตันพยายามทัดทานการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศ โดยยืนยันวา 
สหรัฐอเมริกาไมควรอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก หากควรทํ าหนาที่เปนผูนํ าโลกดวย ในประการสํ าคัญ 
เงินชวยเหลือที่ใหแก IDA นี้เกิดจากการผูกพันที่กอโดยรัฐบาลนายยอรจ บุช ซึง่เปนรัฐบาลพรรค 
รีปบลิกัน รัฐบาลบุชใหพันธสญัญาแก IDA วาจะใหเงินชวยเหลือพิเศษติดตอกัน 3 ป ระหวางป 
งบประมาณ 2536/2537 ถึง 2538/2539 แตแลวพรรครีปบลิกันกลับจะมาเปนผูฉีกพันธสัญญานี้เสีย 
ความเปนมาลาสดุปรากฏกวา สภาผูแทนราษฎรหั่นงบชวยเหลือ IDA เหลือเพียง 575 ลานดอลลาร 
โดยทีวุ่ฒิสภาอาจเสนอตัวเลข 775 ลานดอลลาร
           กระแสการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศสรางความปริวิตกแกธนาคารโกลมาก
พอสมควร ธนาคารโลกเริ่มโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพต้ังแตกลางป 2538 วา เงินชวยเหลือที่ใหแก
ธนาคารโลกใหผลประโยชนกลับคืนสูระบบเศรษฐกิจอเมริกัน เพราะชวยสรางโอกาสทางธุรกิจ 
แกบริษทัอเมรกินั ซึ่งมีผลตอการจางงานชาวอเมริกันดวย ธนาคารโลกเรียกรองรัฐสภาอเมริกันมิใหตัด
งบความชวยเหลือ แตการที่ธนาคารโลกถึงกับลงทุนโฆษณาขอเรียกรองเชนนี้กลับเปนดาบสองคม 
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ชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยเห็นวา ธนาคารโลกกํ าลังใชเงินชวยเหลืออเมริกันโฆษณาเพื่อใหรัฐสภา
อเมริกันอนุมัติเงินชวยเหลือตอไป
            ในการประชุมสภาผูวาการกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกประจํ าป  
2538 เมือ่ตนเดือนตุลาคมที่ผานมา นายเจมส ดี. โวลเฟนซอหน (James D. Wolfensohn) ประธาน
ธนาคารโกลคนใหมกลาวปราศรัยตอที่ประชุมเรียกรองรัฐสภาอเมริกันมิใหตัดงบเงินชวยเหลือ
ธนาคารโลก นอกเหนือจากการอางอิงผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะกลับคืนสูสังคมเศรษฐกิจอเมริกัน
แลว นายโวลเฟนซอหนยังกลาวอางอีกวา การตัดงบเงินชวยเหลือดังกลาวนี้จะเปนอุปสรรคตอการ
ขยายแนวทางการพฒันาแบบทุนนิยมและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศโลกที่สามดวย
           ธนาคารโลกเคยชินกับการตรวจสอบและบงการประเทศดอยพัฒนาที่เปนลูกหนี้
ธนาคารโลกเขาไปกํ ากับ และบางกรณีถึงกับส่ังการการดํ าเนินนโยบายในประเทศลูกหนี้ โดยที่ตัวเอง
ไมเคยตองเผชิญกับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แมวาองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) จะวิพากษ
วิจารณบทบาทและการดํ าเนินงานของธนาคารโลกเสมอมา แตขอวิพากษวิจารณเหลานั้นหามี 
ประสิทธผิลใด ๆ ไม เพราะธนาคารโลกมิไดรับผิดตอองคกรพัฒนาเอกชน หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว 
ในชวงเวลากวา 50 ปที่ผานมา ธนาคารโลกหาไดมีความรับผิด (accountability) ตอผูใดไม เพราะ
ประเทศมหาอํ านาจผู ใหเงินชวยเหลือธนาคารโลกรายสํ าคัญไมสนใจตรวจสอบการทํ างานของ
ธนาคารโลก บัดนี้ รัฐสภาอเมริกันลุกขึ้นมาตรวจสอบธนาคารโลก ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเคยมี 
มากอน ยงัความหวั่นไหวแกธนาคารโลกไมนอย
            ดวยเหตุที่รัฐสภาอเมริกันสนใจตรวจสอบการทํ างานของธนาคารโลกนี้เอง ขอมูล
ความไรประสิทธิภาพและการใชจายอยางฟุมเฟอย รวมตลอดจนการฉอราษฎรบังหลวงภายใน
ธนาคารโลกถกูเปดเผยตอสาธารณชนมากขึ้น วาจํ าเพาะ IDA ผลการตรวจสอบพบวา IDA มิได 
จดัสรรเงินกูใหแกกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดสมดังเจตนารมณ IDA เพิ่งสนใจจัดสรรเงินกูแกประเทศ
ยากจนในอฟัริกาหลงัป 2528 นี้เอง สมาชิกรัฐสภาอเมริกันบางคนไมพอใจที่ IDA ยังคงจัดสรรเงินกู 
ใหแกสาธารณรฐัประชาชนจีน ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้ไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุน
เอกชนหลัง่ไหลเขาไปลงทุนจํ านวนมาก ในขณะที่ประเทศอัฟริกาหลายตอหลายประเทศไมมีแรงดึงดูด
เงนิทนุจากตางประเทศ มิหนํ าซํ้ ายังมิไดรับการเหลียวแลจากธนาคารโลกอีกดวย
            การเมืองวาดวยการงบประมาณในสหรัฐอเมริกากํ าลังสงผลสะเทือนตอการดํ าเนิน
งานของธนาคารโลก และธนาคารโลกตองปรับตัวเพื่อรับผลสะเทือนดังกลาวนี้ อยางนอยที่สุด 
ธนาคารโลกตองรับผิดตอประเทศมหาอํ านาจผูใหเงินชวยเหลือมากขึ้น
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บทวิพากษธนาคารโลก3

           ธนาคารโลกกํ าลังเปนเปาโจมตีของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันสังกัดพรรครีปบลิกัน เมื่อ
รัฐสภาพยายามตัดทอนงบความชวยเหลือตางประเทศ ซึ่งรวมเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลกดวย 
ธนาคารโลกจึงตองเผชิญกับการตรวจสอบครั้งสํ าคัญชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
           ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีชื่อทางการวา "ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการ
บูรณะและพัฒนา" (International Bank for Reconstruction and Development = IBRD) กอต้ังเมื่อ
วนัที ่27 ธนัวาคม 2487 พรอม ๆ กับ "กองทุนการเงินระหวางประเทศ" (International Monetary Fund 
= IMF) เพือ่เปนองคกรโลกบาลที่ดูแลและจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ
           ธนาคารโลกเมื่อแรกกอต้ังมีหนาที่เฉพาะหนาในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่ประสบภัยพิบัติจากสงคราม และในการสงเสริมการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ ตลอดจน
การธํ ารงดุลยภาพของดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ ในเวลาตอมาเมื่อประเทศตางๆฟนตัวจาก
ภาวะสงครามแลว เปาประสงคหลักมีอยู 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การจัดสรรหรือค้ํ าประกันเงินกูสํ าหรับ 
โครงการพฒันาในประเทศโลกที่สาม อีกดานหนึ่ง ไดแก การใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศ
ดอยพัฒนา
           ธนาคารโลกดํ าเนินงานโดยอาศัยเงินทุนที่ไดรับจากประเทศสมาชิก สวนใหญไดรับ
จากประเทศทีพ่ฒันาแลว ทั้งนี้ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และเยอรมนี โดยที่
สิทธใินการลงคะแนนเสียง (voting rights) แตกตางไปตามเงินทุนที่ให มิไดยึดถือหลักการ `หนึ่ง
ประเทศ หนึง่คะแนนเสียง' (one country, one vote) ดวยเหตุนี้ ประเทศมหาอํ านาจจึงยึดกุม 
การบรหิารธนาคารโลก โดยที่ประธานเปนชาวอเมริกันตั้งแตเมื่อแรกกอต้ัง

            แมวาประเทศมหาอํ านาจจะมีตัวแทนในคณะกรรมการบริหารธนาคารโลก แตการ
ควบคุม การกํ ากับ และการตรวจสอบการดํ าเนินงานเปนไปอยาหละหลวม เนื่องเพราะขาดความ
สํ านึกในความเปนเจาของ ธนาคารโลกในฐานะองคการระหวางประเทศไมมีสัญชาติหรือเชื้อชาติ 
โดยเดนชดั จงึไมมีประเทศหนึ่งประเทศใดแสดงตนเปนเจาของ ประเทศเล็กมิอาจแสดงตนเปนเจาของ 

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2538
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เนื่องเพราะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพียงเล็กนอยนิด สวนประเทศมหาอํ านาจก็ไมกลาแสดงตน
เปนเจาของ เพราะเกรงคํ ากลาวหาวาใชอํ านาจบาตรใหญ นอกจากนี้ การเมืองภายในกลุมประเทศ
มหาอํ านาจดวยกันเองก็เปนปจจัยกีดขวางการแสดงความเปนเจาของ บรรดาผูแทนประเทศตางๆ 
ในคณะกรรมการบริหารนั้นเลาก็ขาดความสํ านึกในความเปนเจาของ เพราะแตละคนก็เปนปจเจกชน
ตัวเลก็ๆในสังคมโลกเทานั้น
           การขาดความสํ านึกในความเปนเจาของกอใหเกิดสภาวะที่เรียกวา "การแบงแยก
ระหวางความเปนเจาของ (ownership) กับการควบคุมจัดการ (control)" ธนาคารโลกก็ดุจเดียวกับ 
องคการระหวางประเทศทั้งหลายที่ฝายบริหารสามารถดํ าเนินการโดยปราศจากการตรวจสอบจาก 
ผูเปนเจาของ เนื่องเพราะไมปรากฏตัวผูเปนเจาของเงินที่ธนาคารโลกนํ ามาจัดสรรเงินใหกู ซึ่งสวนใหญ
เปนเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํ านาจ ก็เปนเงินที่ปราศจากผู เปนเจาของเฉกเชนเดียวกัน  
เจาหนาทีธ่นาคารโลกมีเสรีภาพที่จะใชเงินเหลานั้นในขอบเขตอันกวางขวาง เพราะไมมี `เจาของ' ที่จะ
มาควบคมุกํ ากับและตรวจสอบการใชเงินเหลานั้น
           นับเปนเวลากวาครึ่งศตวรรษแลวที่ธนาคารโลกมีชีวิตอยูโดยปราศจากความรับผิด 
(accountability) ตอผูใด แมตามนิตินัยการดํ าเนินงานของธนาคารโลกตองรับผิดตอคณะกรรมการ
บริหาร แตในเมื่อไมมีกรรมการบริหารคนใดมีสํ านึกในความเปนเจาของ ธนาคารโลกจึงไมตองมีความ
รับผิดโดยพฤตินัย ดวยเหตุดังนี้ธนาคารโลกจึงเติบโตปราศจากการตรวจสอบที่ทรงประสิทธิภาพ  
เมือ่ปราศจากผูเปนเจาของยอมปราศจากการตรวจสอบที่เขมงวด ผลที่ตามมาก็คือ มีการใชทรัพยากร
อยางฟุมเฟอยภายในธนาคารโลก (organizational slack) และการปฏิบัติงานมิไดมีประสิทธิภาพ 
เทาที่ควร สมาชิกรัฐสภาอเมริกันกํ าลังโจมตีธนาคารโลกในประเด็นสํ าคัญนี้ โดยมีอาจารย
มหาวทิยาลยัและเจาหนาที่ธนาคารโลกในอดีตบางคนเปนกองหนุน
           แตการที่ธนาคารโลกสามารถดํ าเนินงานโดยปราศจากความรับผิดมิไดมีผลกระทบ
เฉพาะตอธนาคารโลกเทานั้น หากยังตอผลกระทบตอประเทศดอยพัฒนาที่เปนลูกหนี้อยางสํ าคัญ 
อีกดวย ธนาคารโลกสามารถจัดสรรเงินกูแกโครงการที่สรางความทุกขเข็ญแกราษฎรในโลกที่สาม   
จํ านวนมาก โดยไมตองรับผิดใดๆเมื่อโครงการลมเหลวหรือผิดพลาดหรือเมื่อโครงการสรางความ 
เสียหายอยางใหญหลวงเกินกวาที่คาดคิด ธนาคารโลกหาตองรับผิดแตประการใดไม  ประเทศโลก 
ที่สามมิอาจเลนงานธนาคารโลกไดดวยสิทธิการลงคะแนนเสียงอันนอยนิด สวนประเทศมหาอํ านาจ
นัน้เลากม็ไิดใสใจตอความทุกขยากของราษฎรที่เกิดจากการยัดเยียดโครงการพัฒนาของธนาคารโลก
           ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อราษฎรไดรับความเดือดรอน 
จากโครงการหนึ่งโครงการใด ราษฎรสามารถรองเรียนตอผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการในรัฐสภา 
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หรือแมแตนายกรัฐมนตรี รัฐบาลที่ตองรับผิดตอประชาชน ยอมตองแกปญหาที่สรางความเดือดรอน
แกราษฎร จึงจะสามารถยึดกุมอํ านาจการปกครองตอไปได แตธนาคารโลกหามีความรับผิดเชนนี้ 
ไม เมื่อราษฎรเดือดรอนจากการสรางเขื่อนปากมูล หรือมิไดรับเงินชดเชยที่เปนธรรม ราษฎรมิอาจ
กลาวโทษธนาคารโลกได ขอสํ าคัญก็คือ ธนาคารโลกมิไดสนใจวาจะมีราษฎรเดือดรอนจากการสราง
เขื่อนปากมูลหรือไม ขอเพียงปลอยเงินกู ไดโดยมิไดสนใจผลกระทบที่จะตามติดมาในภายหลัง 
แมแตนอย
           ในรอบอายกุวาครึ่งศตวรรษ ธนาคารโลกใหเงินกูไปแลวกวา 350,000 ลานดอลลาร 
แกโครงการตางๆมากกวา 6,000 โครงการ ขอวิพากษวิจารณประการหนึ่งก็คือ ธนาคารโลกสนใจ
ปริมาณเงินกูมากกวาคุณภาพของโครงการเงินกู ดังจะเห็นไดจากระบบการปูนบํ าเหน็จพนักงาน
ธนาคารโลก ซึ่งเกณฑขอหนึ่งดูจากความสามารถในการผลักดันโครงการเงินกู ดวยระบบการ 
ปูนบ ําเหน็จเชนนี้เอง นายฟลลิป  แอนเนส (Phillipe E. Annez) ผูแทนธนาคารโลกประจํ าประเทศไทย
ในป 2534 จึงรูสึกเดือดเนื้อรอนใจที่รัฐบาลไทยยังไมกูเงินธนาคารโลก เพื่อสรางเขื่อนปากมูล 
ในขณะนัน้ นบัเปนเรื่องนาประหลาดที่เจาหนี้กระวนกระวายใจที่ลูกหนี้ยังไมมาขอกูเงิน
           ดวยเหตทุีพ่นกังานธนาคารโลกรับผิดตอเจานาย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หาไดรับผิดตอ
ราษฎรในประเทศลูกหนี้แตประการใดไม ในฐานะสัตวเศรษฐกิจ พนักงานธนาคารโลกยอมตอง
พยายามผลักดันโครงการเงินกู ในความรับผิดชอบของตน เพียงหวังผลการปูนบํ าเหน็จความดี 
ความชอบ  โดยอาจมิไดสนใจวิเคราะหผลกระทบของโครงการอยางรอบดาน
           เดิมมีความเขาใจกันวา โครงการเงินกูธนาคารโลกไดผานการวิเคราะหโครงการ 
อยางรอบคอบ บัดนี้ขอเท็จจริงปรากฏเพิ่มข้ึนเรื่อยๆวา การวิเคราะหโครงการในหลายตอหลายกรณี
เปนไปอยางสกุเอาเผากิน หากโครงการเงินกูใดอยูในแนวนโยบายของธนาคารโลก และประเทศผูขอกู
เปนประเทศที่สมควรไดรับเงินกูจากธนาคารโลก การวิเคราะหโครงการก็เปนเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ
เพยีงเพือ่ใหโครงการผานไปไดเทานั้น
           นิตยสาร Newsweek (October 9, 1995) รายงานตวัอยางโครงการเงินกูธนาคารโลก
ทีม่กีารวเิคราะหโครงการอยางผิดพลาด อาทิเชน
           * โครงการเขื่อนไฟฟาอรุณ (Arun Dam) ในประเทศเนปาล ซึ่งดํ าเนินการมานาน 
นับทศวรรษ แตในที่สุดนายโวลเฟนซอหน ประธานธนาคารโลกตองตัดสินยกเลิกเงินใหกู เมื่อมี 
เสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับประโยชนของโครงการนี้ ไฟฟาที่ผลิตไดหวังขายแกประเทศเพื่อนบาน 
โดยเฉพาะอนิเดยีเปนสํ าคัญ นอกจากนี้ โครงการระดับพันลานนี้ยังสรางภาระรายจายในการชํ าระหนี้
เกนิกวาที่รัฐบาลจะรับภาระไดอีกดวย
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           * โครง Lesotho Highlands Water Project เขาขายเดียวกับโครงการเขื่อนอรุณ 
ประโยชนสวนใหญมิไดตกแกชาวเลอโซโถ เพราะหวังขายผลผลิตแกสหภาพอัฟริกาใต นอกจากนี้  
เงินกูจํ านวน 2,000 ลานดอลลารในระยะแรกเริ่มนับวาสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดประชาชาติของ 
เลอโซโถเอง
           * โครงการเขื่อนนารมาดา (Narmada River Dam) ในประเทศอินเดีย นับเปนอีก 
ตัวอยางหนึง่ทีแ่สดงถึงการวิเคราะหโครงการอยางสุกเอาเผากิน ธนาคารโลกเริ่มศึกษาความเปนไปได
ของโครงการนี้ในป 2526 โดยประมาณวา จะตองใชงบประมาณในระยะแรกเริ่ม 7,000 ลานดอลลาร 
แตไดรับการตอตานจากชาวพื้นเมืองมาก จนถึงกับมีขบวนการ Save Narmada Movement ทั้งนี้
เพราะเหตุวา การสรางเขื่อนนี้กระทบตอคนจํ านวน 200,000 คน ที่ตองอพยพยายถิ่นฐาน  
แตธนาคารโลกมิไดจัดทํ าแผนการอพยพประชาชน ในป 2534 คณะกรรมการบริหารธนาคารโลกเริ่ม
ไมไววางใจผลการวิเคราะหของเจาหนาที่ธนาคารโลก จึงแตงตั้งคณะกรรมการคนกลางเขาไปศึกษา 
โครงการนี ้ผลการศกึษาพบวา เจาหนาที่ธนาคารโลกประเมินตนทุนของโครงการตํ่ ากวาความเปนจริง
เปนอันมาก แตขณะเดียวกันก็ประเมินผลประโยชนของโครงการสูงกวาความเปนจริง ในป 2536 
ธนาคารโลกตดัสินใจถอนตัวจากโครงการ หลังจากที่ใหกูไปแลว 450 ลานดอลลาร
           ความผิดพลาดในการวิเคราะหโครงการทํ านองเดียวกับกรณีตัวอยางที่กลาวขางตนนี้
ยังมีอีกมาก โครงการที่ธนาคารโลกตองการผลักดันมักจะประมาณการตนทุนตํ่ ากวาความเปนจริง 
และประมาณการผลประโยชนที่ไดรับสูงกวาความเปนจริง ทั้งนี้เพื่อใหอัตราผลตอบแทนที่คํ านวณได
อยูในระดับสูง เจาหนาที่ธนาคารโลกมีแนวโนมที่จะประมาณการเชนนี้ เพราะบํ าเหน็จความดีความ
ชอบในการท ํางานสวนสํ าคัญสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสํ าเร็จในการปลอยเงินกู ดวยเหตุดังนี้เอง ตนทุน
ของสังคมหลายตอหลายประเภทอันเกิดจากโครงการจึงถูกละเลยมิไดนํ ามาพิจารณา ในประการ
สํ าคญั รายงานการวิเคราะหโครงการของธนาคารโลกมิใชขาวสารสาธารณะ (public information)  
ทีเ่ปดเผยตอสาธารณชนในประเทศที่ขอกูเงิน จึงมิไดถูกตรวจสอบตั้งแตตนวา ผลการวิเคราะหถูกตอง
หรือไม  เพยีงใด  เจาหนาที่ของรัฐที่ตองการผลักดันโครงการก็ดี และธนาคารโลกที่ตองการใหเงินกูก็ดี 
มผีลประโยชนรวมกันในการปดบังผลการวิเคราะห ทั้งธนาคารโลกเองก็เห็นแกไดเกินกวาที่จะเชื้อเชิญ
นักวิชาการที่เปนกลางมาตรวจสอบรายงานการวิเคราะหโครงการของธนาคารโลก ทายที่สุด  
เมื่อโครงการเกิดความผิดพลาดหรือสรางผลเสียหายเกินกวาที่คาดคิด ธนาคารโลกก็หาไดมีความ 
รับผิดตอราษฎรในประเทศเหลานั้นไม โครงการที่ธนาคารโลกถอนตัวกลางคันประเทศลูกหนี้ก็ยังตอง
ช ําระหนี้อยูดี
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อนาคตของ UNCTAD4

            การประชุม  UNCTAD สมัยที่ 9 ณ นครมิดแรนด (Midrand) ประเทศอัฟริกาใต  
ซึง่เริม่แตวนัที่ 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 
เนือ่งเพราะไมพอใจที่ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง GATT หรือ "ขอตกลง 
ทัว่ไปวาดวยการคาและศุลกากร"  (General Agreement on Trade and Tariff) ไมเอื้อประโยชนแก
โลกทีส่ามเทาที่ควร  โลกที่สามไมตองการเรียกรองผลประโยชนในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) และในที่ประชุม GATT เพราะถือเปนองคกรของประเทศ 
ทีร่ํ่ ารวยจงึหนัมายดึกุม UNCTAD เปนหัวหอกในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในทางที่เกื้อประโยชนโลกที่สามมากขึ้น จนมีการขนานนาม UNCTAD วา `GATT ของ
ประเทศผูยากไร'
           UNCTAD  เปนองคกรทีโ่ลกที่สามใชในการกํ าหนดนโยบาย ดํ าเนินนโยบาย และ
เจรจาตอรองกบัประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแกไขระเบยีบการคาระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศดอยพัฒนาไดประโยชน ในการนี้จํ าเปนตองมี
การรักษาเสถียรภาพของราคาสินคาขั้นปฐมอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสินคาขั้นปฐมเปนสินคาออก
สํ าคัญของโลกที่สาม  ความแปรปรวนของราคาและการตกตํ่ าของเทอมแหงการคา (terms of trade) 
มีผลอยางสํ าคัญตอรายไดจากการสงออกของโลกที่สาม ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการยุบคณะกรรมการ
เฉพาะกาลวาดวยการประสานงานระหวางขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (Interim Co-
ordination Committee on International Agreements = ICCICA)  และโอนภาระหนาที่ไปให 

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day  ฉบับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2539
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UNCTAD นอกจากนีโ้ลกทีส่ามยังเรียกรองสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร และเรียกรองใหประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลวเพิ่มความชวยเหลือที่ใหแกโลกที่สามอีกดวย
           UNCTAD ประกอบดวยภาคีสมาชิก 4 กลุม Group A  ประกอบดวยประเทศใน 
อัฟริกาและอาเซยี (ยกเวนญี่ปุน) โดยที่ยูโกสลาเวยีขออยูในกลุมนี้ดวย  Group B ประกอบดวย
ประเทศทีพ่ฒันาแลวที่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ไดแก ยุโรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรี
เลีย นวิซแีลนด และญี่ปุน  Group C  ประกอบดวยประเทศในละตินอเมริกา และ Group D ประกอบ
ดวยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก
           แมวา UNCTAD จะมีภาคีสมาชิกทั้งที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอย
พฒันา แตกลุมผลประโยชนที่สํ าคัญก็คือ กลุมประเทศ 77 (Group of 77) ซึ่งกอต้ังเมื่อวันที่ 15     
มถินุายน 2507 ในระหวางที่มีการประชุม UNCTAD I ณ นครเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแลนด สมาชิก
กลุมประเทศ 77 มีเฉพาะภาคีในอฟัริกาและอาเซยี (Group A) และละตินอเมริกา (Group C) โดยที่
ประเทศดอยพัฒนาบางประเทศมิไดเขารวมกลุม เมื่อแรกกอต้ัง กลุมประเทศ 77 มีสมาชิก 77 ประเทศ 
จ ํานวนสมาชกิเพิ่มข้ึนตามลํ าดับจนมีถึง 128 ประเทศ หากแตยังคงใชชื่อกลุมประเทศ 77 ดังเดิม  
สมญานาม `GATT ของประเทศผูยากไร' เปนผลจากการทํ าหนาที่หัวหอกของกลุมประเทศ 77 ในการ
ผลักดันการเคลื่อนไหวของ UNCTAD
           UNCTAD มกีารประชมุทุกป แตมีบางสมัยที่การประชุมมิไดเปนไปตามกํ าหนดการ 
ดังเชน UNCTAD V  หางจากสมัยประชุมที่ 4 เพียง 3 ป  และ UNCTAD VIII  หางจากสมัยประชุมที่ 7 
ถงึ 5 ป (ดูตารางที่ 1)
           การประชุม UNCTAD I ในป 2507 ยังผลใหมีการแกไขระเบียบการคาระหวาง 
ประเทศ ดวยการเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค 4 ใน GATT ในเดือนกุมภาพันธ 2508  โดยอนุญาตให
ประเทศทีพ่ฒันาแลวใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศดอยพัฒนา
ได  แตความพยายามของ GATT ที่จะพิสูจนใหกลุมประเทศโลกที่สามเห็นวา  GATT ใหประโยชนแก
ประเทศดอยพัฒนาไมนอยไปกวา UNCTAD นั้นไมประสบความสํ าเร็จ เพราะบทบัญญัติภาค 4 ที่เพิ่ม
เตมิใน GATT มีความกํ ากวมและมิไดถือเปนพันธกรณีที่ประเทศที่พัฒนาแลวจักตองเกื้อกูลประเทศ
ดอยพัฒนา
           ในการประชุม UNCTAD II  ณ นครเดลฮ ีประเทศอินเดีย ในป 2511 กลุมประเทศ 77 
เสนอใหมีระบบการใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of 
Preferences) หรือทีรู่จกักนัในช่ือยอวา  GSP ดวยเหตุผลที่วา หากสินคาอุตสาหกรรมจากโลกที่สาม
ตองเสียอากรขาเขาเสมอดวยสินคาเขาจากประเทศที่พัฒนาแลว โลกที่สามยอมยากที่จะพัฒนา 
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อุตสาหกรรม เพราะมิอาจแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได  สหรัฐอเมริกาไมเห็นดวยกับระบบ GSP 
และคัดคานอยางแข็งกราวในการประชุม UNCTAD I ดวยเหตุที่วา GSP ขัดตอหลักการปฏิบัติ 
เยีย่งชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle = MFN)  แตดวยความ 
เกรงกลัวตอการสูญเสียฐานอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศในโลกที่สาม ประธานาธิบดีลินดอน 
จอหนสนั จงึกลบัลํ าสนับสนุนญัตตินี้ในป 2510 กอนการประชุม UNCTAD II เพียงปเดียว ระบบ GSP 
จงึผานที่ประชุม UNCTAD II อยางราบรื่น
           ความพยายามในการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (New 
International Economic Order =  NIEO) เพือ่เกือ้ประโยชนของโลกที่สาม แมจะผลักดันจนเปนมติ
ของสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติ (General Assembly) ในการประชุมสมัยวิสามัญ  คร้ังที่ 6  
ในเดอืนเมษายน 2517 และมีการประชุมระหวางกลุมฝายเหนือ (North) หรือกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว กับกลุมฝายใต (South) หรือกลุมประเทศดอยพัฒนาในเวลาตอมา แตก็มิไดมีความคืบหนา 
ในทางปฏบัิติแตประการใด จนทายที่สุด NIEO กลายเปนคํ าขวัญที่ตองกลาวถึง และคอย ๆ เลือนหาย
ไปจากที่ประชุมระหวางประเทศ
           ภายหลงัจากการผลักดันระบบ GSP ในป 2511 แลว  UNCTAD ก็ไมมีผลงานเปนชิ้น
เปนอนั และกลายเปนเวทีที่บรรดาภาคีจากโลกที่สามใชถมนํ้ าลายรดฟา การจัดการประชุมแตละสมัย
ลวนไมมปีระสิทธภิาพ เพราะมีวาระการประชุมมากเกินกวาที่จะมีจุดเนน แมจะมีมติจากการประชุม
ในบางเรือ่งบางประเด็น  แตก็มิไดมีการแปรมติออกเปนการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
           การพงัทลายของกํ าแพงเบอรลิน และการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต รวมตลอด
จนการผนวกประเทศสังคมนิยมเดิมเขาสูระบบทุนนิยมโลกนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา มีผลกระทบ
ตอ UNCTAD อยางสํ าคัญ การประชุม UNCTAD VIII ณ นคร Cartagena de Indias ประเทศ 
โคลอมเบยี ในป 2535 มีผลอยางสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของ UNCTAD นับต้ังแตป 2507 
เปนตนมา  UNCTAD เปนเวทีการตอรองผลประโยชนระหวางโลกที่สามกับประเทศที่พัฒนาแลว  
ตอแตนี้ไป UNCTAD จะแปรเปลี่ยนเปนองคกรที่สรางสมฉันทามติ (consensus building) ของภาคี
สมาชกิ การจดักลุมประเทศออกเปน 4 กลุมแปรเปลี่ยนไป อยางนอยที่สุด  Group D ซึ่งเดิมประกอบ
ดวยสหภาพโซเวยีตและยุโรปตะวันออกแตกกระจายไปอยูกลุมอ่ืน ความยืดหยุนในการแบงกลุมมีมาก
กวาเดมิ การลงมติมิไดยึดผลประโยชนของกลุมเปนหลักอีกตอไป
           ในระหวางที่มีการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) เพื่อแกไขกฎ
ขอบังคบัของ GATT ระหวางป 2529-2537  กลุมประเทศ 77 เปนหัวหอกในการตอรองผลประโยชน
แทนโลกทีส่าม แตบทบาทและอิทธิพลของกลุมนี้ลดนอยถอยลงตามลํ าดับ  สวนหนึ่งเปนเพราะขนาด
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ของกลุมใหญข้ึนมาก ยิ่งกลุมมีขนาดใหญมากเพียงใด ความเปนเอกภาพของกลุมยิ่งมีนอยลง 
เพียงนั้น นอกจากนี้ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงสํ าคัญในโลกที่สาม  
โดยทีบ่างประเทศกลายเปนประเทศอตุสาหกรรมใหม (NICs)  แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมไดรับ
การยอมรับมากขึ้นในหมูประเทศโลกที่สาม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีสวนสํ าคัญในการทํ าลาย 
เอกภาพของกลุมประเทศ 77
           เมื่อการเจรจารอบอุรุกวัยยุติลงดวยฉันทามติระดับหนึ่ง และมีการจัดตั้งองคการ 
การคาโลก (WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538  UNCTAD ก็เร่ิมกลายเปน `ส่ิงชํ ารุดทางประวัติศาสตร'  
การประชมุ UNCTAD IX  ซึ่งจบสิ้นลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2539 กํ าหนดหัวขอเร่ืองการผนวก
ประเทศที่ยากจนที่สุดเขาสูสังคมเศรษฐกิจโลก แตวาระการประชุมที่อยูในใจของผูเขารวมประชุม
ประมาณ 3,000 คนจากภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ประเทศ ก็คือ อนาคตของ  UNCTAD
           นายรเูบ็นส  ริกเูปอโร (Rubens Ricupero) อดีตรัฐมนตรีการคลังแหงบราซิล ซึ่งถูก
ดึงใหเขามากอบกูฐานะของ UNCTAD ในตํ าแหนงเลขาธิการ พยายามตอกยํ้ าวา UNCTAD จักตอง
อยูคูกบั WTO ในขณะที่ WTO ทํ าหนาที่จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ และไกลเกลี่ยขอพิพาททาง
การคา  UNCTAD ทํ าหนาที่ในดานการวิจัยและวิชาการ  และเปนกระบอกเสียงในการเตือนมิใหละทิ้ง
กลุมประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คํ าประกาศแหงนครมิดแรนด (Midrand Declaration) เรียกรองให
ภาคีสมาชิก UNCTAD ผนึกกํ าลังในการแกปญหาความยากจนของโลกเพื่อชวยเหลือประชากร
ประมาณ 2,000 ลานคน
           แต UNCTAD ก็ตองยอมรับอนิจลักษณะของสังคมเศรษฐกิจโลก ในเมื่อบทบาทของ 
UNCTAD ลดนอยถอยลง การลดขนาดขององคกร (downsizing) จึงเปนมาตรการในการเยียวยา 
UNCTAD การประชมุสมัยที่ 9 นี้ไดขอยุติที่เปนรูปธรรม คือ การยุบหนวยงานภายในจาก 7 กองให
เหลอื 3 กอง การลดการประชุมระหวางภาคีสมาชิกในหัวขอตาง ๆ และทายที่สุดก็คือ การตัดทอนงบ
ประมาณ โดยในป 2538/2539 งบประมาณลดลง 10% ต้ังแตนี้ไป  UNCTAD หันเข็มมุงสูการวิจัย
และงานวชิาการ ในจํ านวนนี้รวมทั้งการจัดทํ า World Investment Report อันมีชื่อเสียงดวย
            UNCTAD มีบทบาทสูงยิ่งในชวงทศวรรษแรกภายหลังการกอเกิดระหางป 2507- 
2517 หลงัจากนัน้ UNCTAD กลายเปนเวทีสํ าหรับการพูด พูด และพูด  โดยไมมีผลลัพธที่เปน   
รูปธรรม ประเทศภาคีสมาชิกที่ใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให UNCTAD ดํ ารงอยูได  เร่ิมไมพอใจ
การด ํารงอยูของ UNCTAD และเริ่มสงสัญญาณที่จะถอนการสนับสนุนทางการเงิน    ดวยเหตุดังนี้เอง 
UNCTAD จงึตองปรับตัวเพื่อการอยูรอด
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           UNCTAD อาจกลบัมามบีทบาทสํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง หาก WTO ประสบความลมเหลว
ในการทัดทานลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) และในการชักนํ ากระแสทวิภาคีนิยม (Bilateralism) 
เขาสูกระแสพหุภาคีนิยม (Multilateralism) รวมตลอดจนประสบความลมเหลวในการไกลเกลี่ย 
ขอพพิาททางการคา และในการดูแลและใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎขอบังคับ WTO
           อนาคตของ UNCTAD ใชวาจะมืดมนเสียเลยทีเดียว

ตารางที่ 1
การประชุม UNCTAD

2507-2539

สมัยการประชุม เมือง/ประเทศ ป

           UNCTAD I Geneva สวิตเซอรแลนด 2507
           UNCTAD II New Delhi อินเดีย 2511
           UNCTAD III Santiago  ชิลี 2515
           UNCTAD IV Nairobi  เคนยา 2519
           UNCTAD V Manila   ฟลิปปนส 2522
           UNCTAD VI Belgrade   ยโูกสลาเวีย 2526
           UNCTAD VII Geneva   สวิตเซอรแลนด 2507
           UNCTAD VIII Cartagena  โคลอมเบีย 2535
           UNCTAD IX Midrand  อัฟริกาใต 2539
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อนาคตของธนาคารพัฒนาอาเซีย5

การประชุมประจํ าปคร้ังที่ 29 ของธนาคารพัฒนาอาเซยี (Asian Development Bank 
= ADB) จบลงเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2539 ดวยบรรยากาศที่ไมสู ดีนัก และทิ้งปญหา 
เกีย่วกบัอนาคตของสถาบันการเงินระหวางประเทศแหงนี้ใหตองขบคิดตอไป

เมื่อมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารพัฒนา 
อาเซยีในลักษณะ Regional Development Bank มีมาตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แตการจัดตั้งเปนจริง
ข้ึนมาไดก็ตอเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใหเงินอุดหนุนในการจัดตั้งองคกรแหงนี้ ขอตกลงในการจัดตั้ง
ธนาคารพัฒนาอาเซียลงนามเมือ่วนัที ่ 22 สิงหาคม 2509 โดยที่ธนาคารฯ เร่ิมดํ าเนินงานเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม ศกเดียวกันนั้น นับเปนธนาคารพัฒนาภูมิภาคแหงที่สาม ตามหลังธนาคารพัฒนาละติน 
อเมริกา (Inter-American Development Bank = IDB) ซึ่งกอต้ังในป 2503 และธนาคารพัฒนา 
อัฟริกา (African Development Bank) ซึ่งกอต้ังในป 2507

ธนาคารพัฒนาอาเซียจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อจัดสรรเงินใหกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ า (soft 
loan) แกภาคสีมาชิกอยางนอย 3 กองทุน กองทุนแรกไดแก Technical Assistance Special Fund  
ซึง่จดัตัง้ในป 2511 เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ กองทุนที่สองไดแก Asian Development Fund 
(ADF) ซึง่จดัตัง้ในป 2517 เพื่อจัดสรรเงินกูสํ าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนที่สามได
แก Japan Special Fund ซึ่งจัดตั้งในป 2531

ในปจจุบัน ธนาคารพัฒนาอาเซียมีสมาชิก 56 ประเทศ โดยที่เปนประเทศ 
ในอาเซยี 40 ประเทศ ยุโรปตะวนัตกและอเมริกา 16 ประเทศ การกํ าหนดรูปแบบการจัดองคกรเลียน
แบบธนาคารโลก ดวยเหตุดังนั้น จึงมิไดยึดถือหลักการลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ประเทศ หนึ่งคะแนน” 
(One Country, One Vote) หากแตคะแนนเสียงแตกตางไปตามหุนสวนที่ถือ แมภาคีสมาชิก 

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2539
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ในอาเซียจะยึดกุมคะแนนเสียงสวนขางมาก แตเมื่อแยกแยะคะแนนเสียงตามลํ าดับข้ันการพัฒนา
เศรษฐกจิ ประเทศมหาอํ านาจเปนฝายยึดกุมคะแนนเสียงในสัดสวนสํ าคัญยิ่ง ในปจจุบัน ญ่ีปุนและ
สหรัฐอเมริกาถือหุนประเทศละ 13.8% ในประการสํ าคัญ ธนาคารพัฒนาอาเซยีอาศัยเงินทุนจากญี่ปุน
ในการจดัสรรเงนิกูเปนหลัก ดวยเหตุดังนี้ ญ่ีปุนจึงมีบทบาทสํ าคัญในการบริหารองคกรแหงนี้ โดยที่
ตํ าแหนงประธานตกเปนของญี่ปุนมาโดยตลอด ในการประชุมประจํ าปคร้ังที่ 29 นี้ ก็มีมติใหนาย 
มติซูโอะ ซาโตะ (Mitsuo Sato) ดํ ารงต ําแหนงประธานธนาคารพัฒนาอาเซยีตอไปอีกหนึ่งสมัย (5 ป)

ธนาคารพัฒนาอาเซียก็ดุจดังองคกรระหวางประเทศทั้งปวงที่กํ าลังเผชิญวิกฤติการณ
ทางการเงิน  ในอดีตที่ เป นมา  ธนาคารพัฒนาอาเซียสามารถทํ าหนาที่จัดสรรเงินกู  อัตรา 
ดอกเบี้ยตํ่ าแกประเทศดอยพัฒนาในอาเซียได ก็เพราะไดเงินอุดหนุนจากประเทศที่พัฒนาแลว  
โดยเฉพาะญี่ปุ น ในปจจุบันสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไมเห็นความจํ าเปนที่จะชวยเหลือ 
อาเซียอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอาเซียตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอันสูงยิ่ง  
จนกลายเปนหนามยอกอกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ญ่ีปุนพยายามกดดันใหภาคีในอาเซียรวมรับภาระในการพัฒนาอาเซียมากขึ้น และเปาก็พุงไปสูกลุม
ประเทศอตุสาหกรรมใหม (Asian NICs) ญ่ีปุนรอดตวัจากการถูกวิพากษวิจารณ เพราะญี่ปุนใหเงินแก
ธนาคารพัฒนาอาเซยีมากกวาประเทศใด ญ่ีปุนใหเงินผาน Japan Special Fund แลว 609 ลาน
ดอลลารอเมริกัน สวน Asian Development Fund ซึ่งมีวงเงินกู 4,200 ลานดอลลารอเมริกัน ญ่ีปุน 
กเ็ปนผูบริจาครายสํ าคัญถึง 37% และสหรัฐอเมริกา 16% สวน Asian NICs มเีงนิรวมบริจาคนอยมาก 
สิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาคเลย ฮองกง เกาหลใีต และไตหวันใหเงินบริจาคประเทศละ 0.79% เทานั้น

การกดดันให Asian NICs ใหเงินบริจาคมากขึ้นแก Asian Development Fund ใน
การประชุมประจํ าปคร้ังนี้ไมประสบผลสํ าเร็จ ซึ่งสรางความผิดหวังแกประเทศมหาอํ านาจอยางยิ่ง 
สิงคโปรอางวา การใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ าเปนนโยบายที่ไมถูกตอง จึงถือเปนหลักการที่จะไมใหเงิน
บริจาคแก ADF แตผูเขารวมประชุมบางคนก็โตวา เมื่อสิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาคแก ADF สิงคโปร 
กไ็มควรหนาดานหาประโยชนจากการจัดจางจัดซื้อของโครงการที่ใชเงินกูจาก ADF เกาหลีใตไมพอใจ
โครงสรางสิทธิการลงคะแนนเสียงที่เปนอยูในปจจุบัน และตองการสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพิ่มข้ึน 
สวนไตหวนัตองการใหลบเครื่องหมาย comma ออกจากชื่อ Taiwan, China โดยใหใชชื่อ Taiwan 
China ทีไ่มม ี comma ทั้งนี้อางวาไตหวันมิไดเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ 
ฮองกงก ําลังรอคอยการผนวกเขากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลางป 2540 นี้
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นอกเหนือจากความขัดแย งเกี่ยวกับเงินบริจาคแลว  ความขัดแย งที่ สํ าคัญ 
อีกประเดน็หนึง่ ไดแก นโยบายการจัดสรรสินเชื่อ ในขณะที่ประเทศตางๆในอาเซียตองการเงินกูในการ
สรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) แตสหรัฐอเมริกพยายามผลักดันใหเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรเงินกู ใหแกโครงการดานการศึกษา โครงการสงเสริมบทบาทสตรี และโครงการดาน 
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน การผลักดันดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนเมื่อนายวิลเลียม คลนิตนั ดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกันนับต้ังแตป 2536 เปนตนมา ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา เกิดจากแรงกดดันของ 
องคกรพฒันาเอกชนในสหรัฐอเมริกา แตความพยายามในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรสินเชื่อ
ดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในอาเซีย และยิ่งนานวัน แนวทางที่ผูนํ า
อเมริกนัเลือกมีแตจะหางเหจากความเปนจริงในอาเซยี ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามใชอํ านาจทาง
การเมอืงในการกดดันใหธนาคารพัฒนาอาเซียเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรสินเชื่อ ญ่ีปุนซึ่งยึดกุม
อํ านาจการบรหิารภายในธนาคารฯ พยายามแข็งขืนตอแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพ Asia 
Times (May 2, 1996) กลาวถงึความขดัแยงดังกลาวนี้วาเปนการปะทะกันระหวางวฒันธรรม (Clash 
of Cultures)

 นอกเหนือจากความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรสินเชื่อแลว ยังมีความ 
ขัดแยงเกี่ยวกับการกํ าหนดเงื่อนไขของสินเชื่อ (loan conditionalities) ดวย ประเทศมหาอํ านาจ
ตองการกํ าหนดเงื่อนไขวา ธนาคารพัฒนาอาเซยีจะจัดสรรสินเชื่อเฉพาะแกประเทศที่มี ‘การปกครอง 
ทีดี่’ (good governance) เพราะไมตองการใหสินเชื่อแกประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ เวที
การประชมุ ADB มิไดแตกตางจากองคการการคาโลก (WTO) ในเวที WTO มีความพยายามที่จะ 
เชือ่มโยงการคาระหวางประเทศกับเงื่อนไขทางสังคม ในเวที ADB ก็มีความพยายามในการกํ าหนด
เงื่อนไขทางสังคมในการจัดสรรเงินกูในทวงทํ านองเดียวกัน ประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกา
พยายามเสนอเงื่อนไขวา ประเทศที่ตองการเงินกูจาก ADB จักตองไมลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จักตองไมมีการฉอราษฎรบังหลวงมากจนเกินไป และจักตองไมใชจายดานการทหารสูง 
จนเกนิไป สหรัฐอเมริกาถึงกับระบุวา ADB ไมควรจัดสรรเงินกูแกพมา แตขอเสนอเหลานี้ถูกประเทศ 
ในอาเซยีตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย

สหรัฐอเมริกายังเสนอความเห็นอีกดวยวา ธนาคารพัฒนาอาเซียควรหันมาสนใจ 
ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินกูและประสิทธิผลในการใชเงินกู นายเจฟฟรีย เชฟเฟอร (Jeffrey 
Schafer) ปลัดกระทรวงการคลังดานการตางประเทศถึงกับกลาวในที่ประชุมคร้ังนี้วา ประเทศภาคี 
ADB ที่เขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ ดุจดังสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย มิควรไดรับ 
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เงนิกูจาก Asian Development Fund   ADF ควรจะผันทรัพยากรไปใหแกประเทศที่ยากจนมากๆ 
ที่ชวยตัวเองมิได และบรรษัทระหวางประเทศมิไดสนใจเขาไปลงทุน แตผูแทนอินเดียก็ตอบโตวา  
ในเมือ่อินเดยีมีคุณสมบัติที่จะไดรับเงินกูจาก ADF ยอมไมมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะกีดกันมิใหอินเดีย
ไดรับเงินกูจาก ADF

กองทุนพัฒนาอาเซยี (ADF) มีเงินเหลือใชเพียง 300 ลานดอลลารอเมริกัน ซึ่งจะใช
หมดไปในป 2540 นี้ หากมิไดรับเงินบริจาคเพิ่มเติม กองทุนนี้ก็จะไมมีทรัพยากรทางการเงินที่จะ 
ชวยเหลือประเทศตางๆในอาเซียอีกตอไป นั่นยอมหมายความวา บทบาทของธนาคารพัฒนา 
อาเซยีจะเหือดหายไปเปนอันมาก

ธนาคารพัฒนาอาเซียกํ าลังเผชิญวิกฤติการณทางการเงินดุจเดียวกับองคการระหวาง
ประเทศทั้งปวง ไมวาจะเปนสหประชาชาติและองคการชํ านัญพิเศษตางๆ ในอดีตที่เปนมา ประเทศ
มหาอํ านาจมีบทบาทในการชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาในอาเซียโดยผานสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศแหงนี้ แตนับวันภาระตกหนักแกญ่ีปุนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
คอยๆลดความชวยเหลือที่ใหผานธนาคารพัฒนาอาเซีย การที่จะคาดหวังใหญ่ีปุนแบกรับภาระ 
เงนิบริจาคทีใ่หแกธนาคารแหงนี้ตอไปเร่ือยๆ ยอมเปนการคาดหวังมากเกินไป เพราะญี่ปุนจะสามารถ
แบกรับภาระนี้ไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเอง หากกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมใหมรุนแรก (Asian NICs) ดังเชนเกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร และกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) ดังเชน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และ 
ฟลิปปนส ไมยอมรวมแบกรับภาระเงินบริจาคเพิ่มข้ึน ธนาคารพัฒนาอาเซียยอมกลายเปนสถาบัน 
การเงินที่ไรบทบาทและไรอนาคต



ภาคที่สอง

ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ



25

องคการการคาพหุภาคี (MTO)1

           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ดวยความ
สํ าเร็จระดับหนึ่ง หากบรรดาภาคีสมาชิก GATT 116 ประเทศลงนามรับรอง Final Act 
Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (ซึ่ง 
ตอไปนีเ้รียกยอ ๆ วา Final Act) โลกก็จะมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีความครอบคลุม
อยางกวางขวาง
           ผูทีม่ิไดติดตามการเจรจารอบอุรุกวัยอยางใกลชดิ อาจเกิดความสับสนไดโดยงาย 
เพราะภายหลงัการลงนามรับรอง 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 
ยงัมปีระเดน็ที่ยังตกลงกันไมได ซึ่งปรากฏใน Annex 4  และมีชื่อเรียกวา Plurilateral Trade 
Agreements ซึง่ก ําหนดที่จะหาขอตกลงในอนาคต
           ภายหลงัการบงัคับใช Final Act ระเบียบการคาระหวางประเทศจะประกอบดวย 
GATT 1947 และขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA)   GATT 1947 เปนขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคาฉบับด้ังเดิม ซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะขอตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreements 
on Trade in Good) สวนขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ฉบับใหมนี้ ประกอบดวย GATT 1994 
ซึง่แกไขเพิ่มเติม GATT 1947  GATT 1994 ปรากฏในภาคผนวก Annex 1A ของ Final Act  
แตขอตกลงการคาพหุภาคีฉบับใหมมิไดมีเฉพาะแตขอตกลงวาดวยการคาสินคาเทานั้น หากยังมี
ขอตกลงวาดวยการคาบริการ (Annex 1B) ขอตกลงเกี่ยวกับการคาสินคาที่มีกรรมสิทธิ์ใน    
ทรัพยสินทางปญญา (TRIPs) ซึง่ปรากฏใน 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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           ดังนี ้จะเหน็ไดวา ระเบียบการคาระหวางประเทศภายหลังจากที่ Final Act มีผล
บังคบัใช จะประกอบดวยขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ซึ่งใชควบคูกับ GATT 1947  ระเบียบ
ใหมนีจ้ะมกีฏขอบังคับครอบคลุมประเด็นทางการคาระหวางประเทศอยางกวางขวางยิ่ง
           การเปลีย่นแปลงที่สํ าคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย 
กคื็อ การเปลีย่นแปลงลักษณะการจัดองคการของ GATT จากเดิมที่มีเพียงสํ านักงานเลขาธิการ 
GATT มาเปนการจัดตั้ง "องคการการคาพหุภาคี" (Multilateral Trade Organization = MTO) 
องคกรใหมนี้ละมายคลายคลึงกับองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade 
Organization = ITO) ซึง่ประเทศมหาอํ านาจดํ าริที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่องสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
ใหมๆ  ดังนั้น จึงเปนประเด็นที่ควรแกการศึกษา
           ระเบียบการคาระหวางประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือกํ าเนิด 
ในส ํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรียามสงคราม (War Cabinet Secretariat) ของรัฐบาลอังกฤษ  
ในระหวางสงครามโลกที่สองรัฐบาลอังกฤษสามารถระดมปญญาชนคนหนุมสาวเขาไปทํ างานใน 
War Cabinet Secretariat จ ํานวนมาก ที่เปนนักเศรษฐศาสตรมีจํ านวนไมนอย หลายคนกลาย
เปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนํ าในภายหลัง โดยที่บางคนไดรับรางวัลโนเบลดวย นักเศรษฐศาสตรคน
สํ าคญัที่ทํ างานใน 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 
สงครามโลกจะยุติลงดวยชัยชนะของฝายสมัพันธมิตร เจมส มีด้ ไดรับมอบหมายใหรางระเบียบ
การคาระหวางประเทศสํ าหรับการจัดระเบียบเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีด้เสนอบันทึก
เร่ือง "A Proposal for an International Commercial Union" ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2485 บันทึก
นีเ้กบ็ไวในหอจดหมายเหตุอังกฤษ (Public Record Office) และเพิ่งจะเผยแพรสูสาธารณชน 
เมือ่เวลาลวงพนไปแลว 30 ป วารสาร The World Economy น ํามาเผยแพรในฉบับเดือนธันวาคม 
2530

           บันทึกของเจมส มีด้เปนเอกสารอางอิงที่ใชในการเจรจาระหวางอังกฤษกับสหรัฐ
อเมริกา ในป 2486 ประเทศมหาอํ านาจทั้งสองบรรลุขอตกลงรวมกันวา ระเบียบการคาระหวาง
ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จักตองอยูบนพื้นฐานแหงหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้
เพราะเชื่อวา หลักการดังกลาวนี้เกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจ อยางไรก็ตาม  
แมรัฐบาลประเทศทั้งสองจะยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมรวมกัน แตก็มีความเห็นตางกัน 
ในเรื่องวิธีขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดภาษีศุลกากร อังกฤษ
ตองการใหมีการเจรจาในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Agreement) แตสหรัฐอเมริกาตองการให
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มกีารเจรจาลกัษณะทวิภาคี เพราะสหรัฐฯ ไมมีจารีตในการทํ าสัญญาระหวางประเทศในลักษณะ
พหุภาคี
           รัฐบาลอเมริกันอาศัย U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เปน 
เครือ่งมอืในการเจรจาลดภาษีศุลกากรกับประเทศตางๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาอเมริกันไดให
อํ านาจแกรัฐบาลอเมริกันในการเจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะตางตอบแทนกับประเทศตางๆ 
โดยมจิ ําตองขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในระหวาง 2477-2488  รัฐบาลอเมริกันไดลงนามในขอตกลง
ลดภาษศุีลกากรกับประเทศตางๆ รวม 32 ประเทศ ในป 2488 นั้นเอง รัฐสภาอเมริกันไดตออายุ
กฎหมายฉบบันีไ้ปจนถึง ป 2491 ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอเมริกันจึงตองการ ใช U.S. Reciprocal 
Trade Agreements Act of 1934 เปนเครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะทวิภาคี
           อยางไรก็ตาม คณะผูแทนรัฐบาลอังกฤษประสบความสํ าเร็จในการโนมนาวให
คณะผูแทนรัฐบาลอเมริกันเห็นดีเห็นงามกับการทํ าขอตกลงในลักษณะพหุภาคี จนมีการเสนอ
เอกสารรวมของรัฐบาลทั้งสองในเดือนพฤศจิกายน 2488 เอกสารนี้มีชื่อวา Proposals for 
Expansion of World Trade and Employment คร้ันในเดือนธันวาคม 2488 รัฐบาลอเมริกันได
เชญิชวนนานาประเทศประชุมรวมกันเพื่อจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ
           ในป 2488 นั้นเอง มีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติข้ึน ตอมาในเดือน
กมุภาพนัธ 2489 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงองคการสหประชาชาติมีมติใหมีการจัดการ
ประชุมระหวางประเทศเพื่อรางกฎบัตรในการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ตอมารัฐบาล
อเมริกันไดจัดพิมพรางกฎบัตรดังกลาวออกเผยแพร และมีการประชุมตระเตรียมการประชุม
ระหวางประเทศ ณ นครลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2489

           การประชุมระหวางประเทศเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศมีข้ึน ณ  
นครเจนวีา ระหวางเดอืนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2490 และมีการประชุมคร้ังสุดทาย ณ นคร 
ฮาวานา ประเทศคิวบา ในป 2491 การประชุมคร้ังนี้มีชื่อเรียกวา "การประชุมสหประชาชาติวาดวย
การคาและการจางงาน" (United Nations Conference on Trade and Employment) โดยมี
สมาชกิสหประชาชาติเขารวมประชุม 50 ประเทศ ดวยเหตุนี้เอง กฎบัตรเพื่อจัดตั้งองคการการคา
ระหวางประเทศจึงมีชื่อเรียกวา กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
          ในระหวางที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศนี้เอง 
คณะกรรมาธกิารหลายตอหลายชุดในรัฐสภาอเมริกันไดเตือนรัฐบาลอเมริกันวา U.S. Reciprocal  
Trade Agreements Act of 1934 ใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการทํ าขอตกลงลดภาษีศุลกากร 
ในลักษณะตางตอบแทนเทานั้น หาไดใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการจัดตั้งองคกรระหวาง
ประเทศขึ้นใหมไม หากรัฐบาลอเมริกันไปทํ าขอตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศ  



28

จะตองกลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลประธานาธิบดีทรูแมนหวั่นเกรงอยางยิ่งวา  
รัฐสภาจะไมยอมใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการคาระหวางประเทศ จึงเตรียมหาทีหนีทีไล ซึ่งโดย
พืน้ฐานกคื็อ การลอยแพองคการการคาระหวางประเทศ
           ในการประชุมเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ณ นครเจนวีา ในป 2490 
นัน้ มขีอตกลงทีจ่ ําแนกไดเปน 3 สวน สวนที่หนึ่งไดแก การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 
สวนทีส่องไดแก ขอตกลงพหุภาคีเพื่อลดภาษีศุลกากร และสวนที่สามไดแก ขอตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากร ขอตกลงสองสวนหลังนี้เปนที่มาของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา 
(GATT) ซึง่รางเสรจ็ในเดือนตุลาคม 2490 และมีประเทศตางๆลงนามในขั้นแรกเพียง 23 ประเทศ 
การเรงรัดลงนามรับรอง GATT ก็เพื่อลดสภาวะความไมแนนอนของการคาระหวางประเทศ  
ซึง่จะเปนประโยชนตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แตประเด็นสํ าคัญเหนือ
ส่ิงอื่นใดก็คือ รัฐบาลอเมริกันตองการลงนามรับรอง GATT โดยอาศัยอํ านาจตาม U.S. 
Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เพราะถอืวา GATT เปนขอตกลงลดภาษีศุลกากรที่
มลัีกษณะตางตอบแทน แตเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะสิ้นอายุในกลางป 2491    รัฐบาลอเมริกัน
จงึเปนฝายเรงรัดลงนามรับรอง GATT  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2491 เปนตนมา

           ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลอเมริกันไดยื่นเรื่องใหรัฐสภารับรองกฎบัตรฮาวานา เพื่อ 
จดัตัง้องคการการคาระหวางประเทศตั้งแตกลางป 2491 แตรัฐสภาอเมริกันนั่งทับเร่ืองเอาไว จนถึง
ป 2494 ประธานาธิบดีทรูแมนจงึประกาศวา รัฐบาลอเมริกันไมสนใจที่จะขอสัตยาบันจากรัฐสภา
เกีย่วกบัเร่ืองนี้อีกตอไป องคการการคาระหวางประเทศจึงตายทั้งกลม
           GATT เปนเพยีงขอตกลงพหุภาคีที่ไมมีองคกรการบริหารของตนเอง เพราะตาม
แผนการดัง้เดมิ องคการการคาระหวางประเทศจะเปนองคกรที่ทํ าหนาที่การบริหารระเบียบการคา
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีกฎบัตรฮาวานา มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 
ชัว่คราวส ําหรับองคการการคาระหวางประเทศ (Interim Commission for the ITO =  ICITO) ข้ึน 
เมื่อองคการการคาระหวางประเทศมีอันตองแทงไป ICITO ก็แปรสภาพเปนสํ านักเลขาธิการ 
GATT แตสํ านกัเลขาธกิาร GATT ไมมีกฎหมายระหวางประเทศรองรับ จึงทํ าใหไมสามารถทํ าหนา
ทีไ่ดอยางมปีระสิทธภิาพ ดวยเหตุนี้เอง จึงมีความพยายามที่จะผลักดันใหมีองคกรที่ทํ าหนาที่ดูแล
และรักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ ดุจเดียวกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และนี่เองเปนที่มาขององคการการคาพหุภาคี (MTO) ในรอบการเจรจาอุรุกวัย
           ในชัน้ตน ผูแทนการคาอเมริกัน (USTR) ตอตานแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
องคกรใหมนี้ สวนสํ าคัญเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันตองการใชการเจรจาการคาทวิภาคีเปนเวที 
ในการตอรองผลประโยชนและตอบโตประเทศคู คาที่ถูกกลาวหาวามีการคาที่ไมเปนธรรม  
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แตผูแทนการคาอเมริกันมิอาจทนแรงกดดันจากภาคี GATT อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุ
โรปได จงึจํ าตองโอนออนผอนตาม กระนั้นก็ตาม นายมิกกี้  แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทน
การคาอเมรกินั ยงัมิวายใหความเห็นภายหลังจากที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติแลววา องคการการ
คาพหภุาค ี (MTO) ควรจะเปลี่ยนชื่อเปนองคการการคาโลก (World Trade Organization  = 
WTO)
           แมวาองคการการคาพหุภาคี (MTO) จะสืบสายโลหิตจากองคการการคาระหวาง  
ประเทศ (ITO) แตขอบขายหนาที่ก็แตกตางกันมาก องคการการคาระหวางประเทศมีหนาที่ดูแล
และกํ ากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการขจัดอุปสรรคการคา
ระหวางประเทศทั้งในดานภาษีศุลกากร (tariff barriers) และดานอื่น (non-tariff barriers)  
นอกจากนี ้ยงัมบีทบาทหนาที่อ่ืนๆอีก 3 ดาน ไดแก  การขจัดจารีตปฏิบัติทางธุรกิจอันขัดตอหลัก
การเศรษฐกิจเสรีนิยม (restrictive business practices) การพัฒนา และบูรณะเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิก และการจัดการเกี่ยวกับขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (international 
commodity agreements)
           สวนองคการการคาพหุภาคี มีหนาที่ตามที่ปรากฏใน Final Act เพียง 4 ประการ 
คือ
           (1)  การดูแลและกํ ากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปตามขอตกลงการคา 
พหภุาคี (MTA) และขอตกลง Plurilateral Trade Agreements ทีจ่ะมีในอนาคต
           (2)  การเกือ้กลูใหมีการเจรจาระหวางภาคีสมาชิกในประเด็นเกี่ยวกับการคาพหุ
ภาคีตามที่ปรากฏในขอตกลง รวมตลอดจนการอํ านวยความสะดวกในการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนของความสัมพันธทางการคาพหุพาคี
           (3)  การไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาตามกฎขอบังคับและกระบวนการตามที่
ปรากฏในขอตกลง
           (4) การบริหารกลไกการทบทวนนโยบายการคา(Trade Policy Review 
Mechanism) ของภาคีสมาชิก
           ดังนี ้ จะเหน็ไดวา บทบาทหนาที่ขององคการการคาพหุภาคี (MTO) มีขอบขาย   
จํ ากัดมากกวาองคการการคาระหวางประเทศ (ITO) มากนัก กระนั้นก็ตาม โอกาสที่รัฐสภา
อเมริกันจะไมยอมใหสัตยาบันยังคงมีอยู สมาชิกรัฐสภาบางคนไมยอมยกอํ านาจการทํ าขอตกลง
การคาระหวางประเทศใหแกองคกรเหนือรัฐดุจดังองคการการคาพหุภาคี เพราะถือวาเปนการ 
สูญเสยีอธปิไตยของชาติ ความเห็นทํ านองนี้ไดปรากฏมากอนแลว เมื่อคราวที่รัฐสภาอเมริกันมิได
ใหสัตยาบันกฎบัตรฮาวานา
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การเจรจารอบอุรุกวัยกับทวิภาคีนิยมทางการคา2

           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ซึ่งเริ่มตนในป 2529 ยืดเยื้อมาจนถึงกลาง
เดอืนธนัวาคม 2536 แมวาผลการเจรจาจะมีขอตกลงหลายตอหลายประเด็น บางประเด็นแมจะ
ตกลงกนัได แตก็ยืดเวลาการบังคับใชออกไปอีกหลายป ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ตกลงกันไมได 
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางไดประโยชนจาก 
ผลการเจรจาครั้งนี้ แตผลกระทบที่มีตอโลกที่สามจะออกหัวหรือออกกอยยังเปนประเด็นที่สมควร
ต้ังขอกงัขาอยางมากและคงตองพิจารณาเปนรายประเทศ
           ความสํ าเร็จในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจชวยจุดประกายแหงความหวังวา  
โลกกํ าลังบรรลุเปาหมายในการมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกจิเสรนียิมเพียงระเบียบเดียว แตเมื่อเพงพินิจอยางรอบดานและถองแทแลว ประกายแหง
ความหวงัดงักลาวนี้เปนเพียงประกายแหงจินตนาการเทานั้น
           จริงละหรือที่การยุติการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยจะทํ าใหระเบียบการคา    
ระหวางประเทศพัฒนาไปตามเสนทางเศรษฐกิจเสรี และจริงละหรือที่ระเบียบการคาระหวาง    
ประเทศทัง้ปวงจะหลอหลอมและผนึกเปนระเบียบเดียวกัน?
           หากการคาเสรหีมายถึงการเคลื่อนยายสินคา บริการ และปจจัยการผลิตระหวาง
ประเทศบนพืน้ฐานของหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ผลการ
เจรจารอบอุรุกวัยยังหางไกลจากสภาวะการคาเสรีนัก  แมจนเมื่อขอตกลงการคาพหุภาคี 
(Multilateral Trade Agreements = MTA) มผีลบังคบัใชไปแลว 10 ป การคาระหวางประเทศยังมิ
อาจเรียกไดวาเปนการคาเสรี ยิ่งถายึดถือคํ านิยามของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกดวยแลว 
สภาวะการคาเสรียิ่งมิอาจเปนไปได หนังสือเร่ือง The Wealth of Nations ของอาดัม สมธิ (Adam 
Smith) ซึ่งถือเปนคัมภีรเศรษฐศาสตรเลมแรก แมจะปรากฏสูบรรณพิภพกวาสองศตวรรษแลว  
แตกย็งัไมปรากฏวามีสภาวะเศรษฐกิจเสรี ณ ดินแดนใด แมแตสหรัฐอเมริกา
           แมวาขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัยจะประสบความ
สํ าเร็จในการเปดตลาดการคาระหวางประเทศ (market access) ดวยการควบสินคาเขาระบบ
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2537
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ภาษีศุลกากร (tariffication) และดวยการลดเงินอุดหนุนสินคาเกษตร แตการเปดตลาดก็เปนไป
อยางเชื่องชา เพื่อประนอมผลประโยชนของประเทศที่เคยปกปองตลาดภายในประเทศของตน  
มิฉะนั้นการเจรจารอบอุรุกวัยจะไมสามารถบรรลุขอตกลงได หากตองการใหนานาประเทศ 
เปดตลาดมากไปกวานี้ จํ าเปนตองมีการเจรจาการคาพหุภาคีอีกหลายรอบในอนาคต
           ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกบงชี้วา นับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก
เปนตนมา ประเทศมหาอํ านาจจะชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยมเสมอ หากนโยบายดังกลาวนี้เกื้อประโยชน
ของประเทศมหาอํ านาจเหลานั้น แตยามใดก็ตามที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีสรางความเสียเปรียบ
ประเทศ มหาอํ านาจเหลานี้ก็จะดํ าเนินนโยบายกีดกันการคา ความเปนมาของประวัติศาสตร
เศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ไดใหบทเรียนสํ าคัญวา การคาเสรีจะขยายตัวตอไปหรือไมข้ึนอยูกับ 
ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเปนสํ าคัญ การเจรจาเพื่อการคาเสรีจะบรรลุ 
ขอตกลงไดงายในเรื่องที่ประเทศมหาอํ านาจมีผลประโยชนรวมกัน แตการบรรลุขอตกลงจะเปนไป
ดวยความยากยิ่ง หากผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจขัดแยงกัน ยิ่งถาการคาเสรีขัดตอ 
ผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจรวมกันดวยแลว ประเทศมหาอํ านาจก็จะเตะถวงและยืดเวลา
ทีจ่ะมกีารคาเสรี ดังกรณีขอตกลงสิ่งทอในรอบการเจรจาอุรุกวัยครั้งนี้
           ความสํ าเร็จในการหาขอตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจสรางมายาภาพ 
เกี่ยวกับการคาเสรีอยางนอยที่สุดขอตกลงการคาพหุภาคีไดใหความหวังวา เมื่อพนไปจากระยะ
เปลี่ยนผาน (transitional period) แลว การคาระหวางประเทศจะมีลักษณะเสรียิ่งขึ้น แตใน
ระหวางที่ยังอยูในชวงการปรับเปลี่ยนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศจะลดความรุนแรงลง ขอใหดูกรณีเงินอุดหนุนการเกษตร ตามขอตกลงการคาพหุภาคี ภาคี 
GATT จะตองลดเงนิอดุหนุนการสงออกสินคาเกษตรลง 36% จากระดับถัวเฉลี่ยระหวางป 2534-
2535 ในชวงเวลา 6 ปนับต้ังแตป 2538 เปนตนไป ในชวงเวลาการปรับเปลี่ยน 6 ปนี้กระทรวง
เกษตรอเมริกันตระเตรียมการตอสูกับสหภาพยุโรป โดยก ําหนดหลักการวา หากสภาพยุโรปใหเงิน
อุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรในระดับใด รัฐบาลอเมริกันก็จะใหเงินอุดหนุนในอัตราเดียวกัน 
(The Nation, December 20,1993)
           การกดีกนัการคาดวยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมี 
แนวโนมเพิม่ข้ึนนบัต้ังแตวิกฤติการณนํ้ ามันในป 2516 เปนตนมา ยังไมมีวี่แวววาจะลดลง การ
ตอบโตประเทศคูคาดวยมาตรการดังเชนมาตรา 301 ตาม U.S. Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 กย็งัเปนประเด็นที่ถกเถียงไดวาขัดตอขอตกลงการคาพหุภาคีหรือ
ไม ในทนัททีีก่ารเจรจารอบอุรุกวัยยุติลง เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันก็กลาวเตือนวา ขอตกลงใหมนี้
หาไดบ่ันทอนอาวุธของรัฐบาลอเมริกันในการตอบโตประเทศคู คาที่มีการคาอันไมเปนธรรม 
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แตประการใดไม ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ตระเตรียมอาวุธการตอบโตประเทศคูคาประเภท
เดยีวกับมาตรา 301 ดวย (Bangkok Post, December 17, 1993)
           ขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ไดปรับปรุงกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ภาค ีสมาชกิ ประกอบกับการจัดตั้งองคการการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Organization = 
MTO) เพือ่ดูแลและก ํากับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเกื้อกูล
ใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น หากแมนวาประเทศมหาอํ านาจไม
สามารถพิพากษาประเทศคูคาวามีการคาอันไมเปนธรรมตามขอตกลงการคาพหุภาคีใหมนี้ได 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็สามารถยื่นเรื่องใหองคการการคาพหุภาคีวินิจฉัยได หากผลการ
วินิจฉัยปรากฏวา ประเทศคูคามีการคาอันไมเปนธรรมจริง ประเทศมหาอํ านาจดังกลาวก็ยิ่งมี
ความชอบธรรมที่จะตอบโตประเทศคูคา และอาวุธดังเชนมาตรา 301 ก็จะยังคงถูกนํ ามาใชตอไป 
โดยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจมีความสันทัดและ 
เจนจัดในการเลนเกมตามขอตกลงการคาพหุภาคี ดังจะเห็นไดจากการทํ าสงครามบนโตะ 
การเจรจาการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตประเทศในโลกที่สามไมมีความจัดเจน
ในการเลนเกมนี้ เนื่องจากขาดแคลนผูเชี่ยวชาญกฎหมายระหวางประเทศ ทํ าใหเสียเปรียบ
ประเทศมหาอ ํานาจ และบางครั้งตองเสียประโยชนที่ไมกลาเลนงานประเทศมหาอํ านาจตามกติกา
ระหวางประเทศอีกดวย
           แมจะมขีอตกลงการคาพหุภาคีแลวก็ตาม แตการทํ าขอตกลงการคาทวิภาคีจะยัง
คงขยายตัวตอไป ขอตกลงการคาพหุภาคีไมสามารถหลอหลอมและผนึกขอตกลงการคาทวิภาคี
ทั้งปวงเขาเปนระเบียบการคาระหวางประเทศเดียวกัน เพราะนานาประเทศลวนแลวแตอาศัย 
การท ําขอตกลงการคาทวิภาคีในการจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เพื่อปรับตํ าแหนงใน
สังคมเศรษฐกิจโลก (repositioning) และเพื่อขยายเครือขายความสัมพันธทางการคา 
(networking) ประเทศมหาอํ านาจตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของตน  
อันเปนยทุธวธิใีนการรกัษาตํ าแหนงสัมพัทธของตนในสังคมเศรษฐกิจโลก หากปราศจากซึ่งยุทธวิธี
ดังกลาวนี้ ประเทศมหาอํ านาจเกาอาจตองสูญเสียตํ าแหนงแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 
ในเวลามิชามินาน สวนประเทศอุตสาหกรรมใหมและประเทศในโลกที่สามเขารวมเขตการคาเสรี 
โดยหวังวาเขตการคาเสรีจะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ซึ่งมีผลตอการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
           แมวาเวลานี้ขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements) จะมีจํ านวนไมเกิน 
50 ขอตกลง แตเพยีงชั่วระยะเวลาอีก 10 ปขางหนามีความเปนไปไดที่จะเพิ่มจํ านวนเปน 100  
ขอตกลง ขอตกลงการคาเสรีแตละฉบับมีสถานะเสมือนหนึ่งระเบียบการคาภูมิภาค ในอนาคตโลก
จะมีระเบียบการคาระหวางประเทศนับรอยระเบียบ ระเบียบการคาเหลานี้มิไดมีลักษณะเอกเทศ
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จากกนั หากแตเชือ่มโยงกัน ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมทํ าขอตกลง 
การคาเสรอีเมริกาเหนือ (NAFTA) ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็มีขอตกลงทํ านองเดียวกันนี้กับ
อิสราเอลและเกาหลีใต โดยที่กํ าลังจะมีขอตกลงกับกลุมประเทศอาเซียนดวย แตประเทศที่มี 
ขอตกลงการคาเสรีเหลานั้นลวนแลวแตอยูภายใตขอตกลงการคาพหุภาคี เนื่องเพราะตางก็เปน
ภาคขีอง GATT เชนเดียวกัน
           กลาวโดยสรุปก็คือ ขอตกลงการคาพหุภาคีจากการเจรจารอบอุรุกวัยไมเพียงแต
จะไมสามารถนํ าโลกเขาสูสภาวะการคาเสรีไดมากนัก หากยังไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของ
ลัทธิทวิภาคีนิยมทางการคา (Bilateralism) ตลอดจนไมสามารถขจัดลัทธิเอกภาคีนิยม 
(Unilateralism) อีกดวย ขอตกลงการคาพหุภาคีเพียงแตแปรเปลี่ยนโฉมหนาของลัทธิเอกภาคี
นยิมเทานัน้ แทนทีป่ระเทศมหาอํ านาจจะเปนทั้งโจทก ผูพิพากษา และผูลงทัณฑประเทศคูคาที่ถูก
กลาวหาวามีการคาอันไมเปนธรรม บัดนี้องคการการคาพหุภาคีเขามารับบทผูพิพากษาแทน 
กฎหมายดงัเชน U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 และอาวุธดังเชน  
มาตรา 301, Super 301 และ Special 301 จะยังคงมีอิทธิฤทธิ์ในสังคมเศรษฐกิจโลกตอไป  
ดวยความชอบธรรมระหวางประเทศที่มีมากขึ้น



34

ปลายทางของรอบอุรุกวัย3

           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) กํ าลังมาถึงปลายทาง  
เมือ่ภาคสีมาชิก GATT จํ านวน 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 
นครปนุตา เด เอสเต (Punta de Este) ประเทศอรุุกวัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2529 และบรรลุ 
ขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Agreement) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 โดยที่เพิ่ง
จะลงนามในขอตกลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537
           การเจรจารอบอุรุกวัย ซึ่งควรจะหาขอยุติภายในป 2533 ยืดเยื้อยาวนานกวา 
ทีค่าดเปนอนัมาก หากนับต้ังแตวันที่เร่ิมเตะลูกในป 2529 มาจนถึงวันที่ลงนามในขอตกลง ก็ยาว
นานถึง 7 ป 7 เดือน นายไมตรี อ๊ึงภากรณ แหงหนังสือพิมพ The Bangkok Post ซึ่งเปน 
นักหนังสือพิมพไทยเพียงคนเดียวที่ไปสังเกตการณเหตุการณประวัติศาสตรคร้ังนี้ ต้ังขอสังเกตวา 
ผูแทนประเทศภาคีสมาชิก GATT ที่ลงนามในขอตกลงรอบอุรุกวัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 เปน
คนละคนกับเมื่อเร่ิมการประชุมรอบอุรุกวัยในป 2529 สํ าหรับบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชยไปแลวหลายคน วาจํ าเพาะ GATT ก็มีการ
เปลีย่นแปลงเลขาธิการ GATT จากนายอารเธอร ดุงเกล (Arthur Dunkel) เปนนายปเตอร ซัทเธอร
แลนด (Peter Sutherland) เมือ่เดือนกรกฎาคม 2536 โดยที่นายดุงเกลไดเลื่อนเวลาการเกษียณ
อายุหลายตอหลายครั้ง เพียงหวังวาจะเห็นความสํ าเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัย แตแลวก็ตอง 
ตัดใจออกจากตํ าแหนง เมื่อเห็นวา การเจรจาทํ าทาจะยืดเยื้อตอไป
           ความยืดเยื้อของการเจรจารอบอุรุกวัยโดยพื้นฐานเกิดจากผลประโยชนที่ไมลงตัว
ระหวางสหรฐัอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งเปนคูการเจรจาที่สํ าคัญ ทั้งสองฝายตางงัดเอาเหลี่ยมคู
ผสมผสานกับความสันทัดดานกฎหมายระหวางประเทศเขาหํ้ าหั่นกัน โดยอาศัยพลานุภาพทาง
เศรษฐกจิ และการเมืองระหวางประเทศเปนเครื่องสนับสนุน ประเทศภาคีสมาชิก GATT อ่ืนๆเปน
เพยีงตวั ประกอบเทานั้น มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจดังเชนญี่ปุนก็มีประพฤติกรรมประดุจผูสังเกต

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 เมษายน 2536
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การณ โดยที่เกือบไมมีบทบาทนํ าการเจรจาแตประการใด แมวาประเทศกลุมแครนส (CAIRNS) 
ซึง่ประกอบดวยประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สํ าคัญ 14 ประเทศ จะพยายามผลักดันการเจรจา
ไปในแนวทางทีเ่กือ้ประโยชนของประเทศเกษตรกรรม แตเสียงชี้ขาดยังคงอยูที่ความตกลงระหวาง
สหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
           ในชวงเวลากวา 7 ปที่ผานมานี้ โลกไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก การ 
เปลีย่นแปลงเหลานี้มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอการเจรจารอบอุรุกวัย การพังทลายของ
ก ําแพงเบอรลินในป 2532 ตามมาดวยการลมสลายของระบบโซเวียต มีผลกระทบตอดุลยภาพ
และการจัดระเบียบใหมในสังคมโลก สงครามอาวเปอรเซียในป 2533-2534 ดึงดูดความสนใจของ
ผู นํ าประเทศมหาอํ านาจมากกวาการเจรจารอบอุรุกวัย การรณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกันในป 2535 และการเจรจาในการทํ าสนธิสัญญามาสทริชต (Maastricht 
Treaty) เพื่อปรับเปลี่ยนประชาคมยุโรปเปนสหภาพยุโรปในชวงเวลาเดียวกัน ลวนแลวแตมีผลตอ
ความยดืเยื้อในการเจรจารอบอุรุกวัยทั้งสิ้น
           แมวาภาคีสมาชิก GATT บรรลุขอตกลงการคาพหุภาคีมาแตเดือนธันวาคม 2536  
แตการเจรจาหลายตอหลายเรื่องยังไมบรรลุขอตกลง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงที่เรียกวา 
Plurilateral Trade Agreements อันประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับการคาเครื่องบินพลเรือน  
ขอตกลงเกี่ยวกับการพัสดุหรือการจัดซื้อของหนวยราชการ (Government Procurement) การ 
จดัการเกีย่วกบัการคาผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ และการจัดการเกี่ยวกับการคาเนื้อวัว
           แตกวาที่การเจรจารอบอุรุกวัยจะบรรลุผล ก็สรางความหวาดเสียวหลายครั้ง
หลายครา การประชุมเดือนธันวาคม 2536 เกือบจะอับปาง เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตางยื้อแยงผลประโยชนจนถึงที่สุด ทั้งในประเด็นเงินอุดหนุนการเกษตรและการนํ าเขาภาพยนตร
เสรีตอเมื่อการเจรจาใกลถึงจุดลมเหลว ทั้งสองฝายจึงยอมประนีประนอมเพื่อยืดอายุการเจรจา 
ตอไป
           การประชมุเดอืนเมษายน 2537 ก็มีเหตุการณหวาดเสียวในทวงทํ านองเดียวกัน  
เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งฝร่ังเศสพยายามผลักดันใหมี `บทบัญญัติ
ดานสงัคม' (Social Clause) ในกฎขอบังคับขององคการการคาโลก (World Trade Organization) 
บทบัญญัติดานสังคมดังกลาวนี้ไดแกการเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานเขากับการคาระหวาง
ประเทศ สิทธิแรงงานที่สํ าคัญ ไดแก
           (1)  สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
           (2)  สิทธแิละเสรภีาพในการรวมตัวเพื่อตอรองผลประโยชนจากนายจาง  และการ
นดัหยุดงาน
           (3)  สิทธแิละเสรีภาพในการไมถูกเกณฑแรงงาน



36

           (4)  การก ําหนดอายุข้ันตํ่ าสํ าหรับแรงงานเด็ก
           (5)  การก ําหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน ความปลอดภัยในการ
ท ํางาน ผลกระทบของอาชีพการงานที่มีตอสุขภาพอนามัย ฯลฯ
           การณปรากฏวา ประเทศในโลกที่สามพากันตอตาน `บทบัญญัติดานสังคม'  
ดังกลาวนี ้ เพราะกริง่เกรงวา สิทธิแรงงานจะกลายเปนเครื่องมือของประเทศมหาอํ านาจในการกีด
กันการคาในอนาคตแทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกาไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางมาแตป 2530 แลว 
ดวยการเลนงานประเทศที่บังคับใชแรงงานเกณฑนักโทษและแรงงานเด็กในการผลิตสินคา  
การขายสินคาที่ผลิตโดยแรงงานราคาถูกและสภาพการทํ างานตํ่ ากวามาตรฐาน ถือเปนการ 
ทุมตลาดทีส่รางปญหาแกสังคม หรือที่เรียกกันวา Social Dumping
           ดวยเหตุที่โลกที่สามมีแรงงานราคาถูกโลกที่สามจึงมีความไดเปรียบในการผลิต
สินคาที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) หากมกีารกํ าหนดสิทธิแรงงานในกฎ 
ขอบังคับขององคการการคาโลก ประเทศมหาอํ านาจอาจอางการละเมิดสิทธิแรงงานในการเก็บ
อากรขาเขาเพื่อลบลางความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานของโลกที่สาม ซึ่งมีผลบ่ันทอนศักยภาพ
การสงออกของโลกที่สามโดยตรง แรงตอตานอยางรุนแรงจากโลกที่สามจึงเปนเรื่องที่คาดการณได 
และทํ าใหสหรัฐฯและฝรั่งเศสตองลาทัพชั่วคราว
           แมวาภาคีสมาชิก GATT 124 ประเทศไดลงนามในขอตกลงการคาพหุภาคีแลว 
ก็ตาม แตการเจรจารอบอุรุกวัยก็ยังไปไมถึงปลายทาง เพราะยังตองรอคอยการใหสัตยาบันของ 
รัฐสภาประเทศตางๆ สํ าหรับสหรัฐอเมริกา นายริชารด เกปฮารด (Richard A Gephardt) ผูนํ า
พรรคดีโมแครตในรฐัสภาอเมริกันกลาววา มิใชเร่ืองงาย ผูชํ านาญการเมืองอเมริกันบางคนเชื่อวา 
ประธานาธิบดีคลินตันคงตองออกแรงไมยิ่งหยอนกวาเมื่อคร้ังที่ผลักดันรัฐสภาใหสัตยาบันแก 
ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
           การเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งใหญกวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอ่ืนใด เนื่องเพราะ
เปนการเจรจาที่ครอบคลุมประเด็นตางๆอยางกวางขวาง และที่สํ าคัญเหนือส่ิงอื่นใดก็คือ การ 
จดัตัง้องคการการคาโลก ซึ่งมีหนาที่รักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ
           นบัต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป เมื่อองคการการคาโลกปรากฏเปนรูป
รางแลว ธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) สมทบดวยองคการการคาโลก 
(WTO) จะมฐีานะเปนองคกรโลกบาลที่ดูแลระเบียบสังคมเศรษฐกิจโลก
           การเจรจารอบอุรุกวัยกํ าลังเดินมาถึงปลายทาง ดวยความหวังที่จะไดเห็นความ 
รุงโรจนของสังคมโลก ทั้งธนาคารโลกและ OECD ตางมองการณดีวา การคาระหวางประเทศ 
จะขยายตัว และกอใหเกิดความจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันมาก แตผลการศึกษา 
เชิงปริมาณมากกวา 1 ชิ้นใหขอสรุปตองตรงกันวา ผลพวงของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ดังกลาวนี้มีการกระจายไมเทาเทียมกัน โดยที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากการเจรจารอบอุรุกวัยไดมากกวาประเทศอื่นใด สวนกลุมประเทศที่ยากจนมากที่สุดซึ่ง 
สวนใหญอยูในอฟัริกาอาจมไิดรับประโยชนโภคผลใดๆเลย ประเทศเหลานี้มีธัญญาหารไมพอเพียง
แกการบรโิภค การเจรจารอบอุรุกวัยทํ าใหตองซื้อธัญญาหารในราคาแพงขึ้น ในขณะเดียวกันอาจ
ตองสญูเสยีสทิธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออก องคกร Christian Aids 
เรียกรองใหประเทศมหาอํ านาจ ซึ่งไดประโยชนอยางมากจากการเจรจารอบอุรุกวัย จายเงินชดเชย
แกประเทศยากจนที่มิไดรับประโยชนเทาที่ควร
           การเจรจารอบอุรุกวัยใหความหวังวา โลกจะมีการคาระหวางประเทศที่เสรี 
มากขึน้ แตนกัเศรษฐศาสตรและผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชนจํ านวนไมนอยตางไมแนใจวา การกีดกัน
การคาจะลดนอยลง เพราะการเจรจารอบอุรุกวัยไดใหเครื่องมือใหมแกประเทศมหาอํ านาจในการ
กีดกันการคา บัดนี้ ประเทศมหาอํ านาจสามารถหยิบยกเรื่องการไมยอมเปดตลาดบริการ  
การละเมดิกรรมสทิธิ์ในทรัพยสินทางปญญา และการสงเสริมการลงทุนดวยมาตรการตางๆมาเปน
ขออางในการกีดกันการคาหรือในการตอบโตประเทศคูคาดวยความชอบธรรมมากขึ้น
           ประเทศมหาอํ านาจจะยิ่งมีขออางในการกีดกันการคามากขึ้น หากองคการการ
คาโลกมีขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม ในประการสํ าคัญ หากมีการเชื่อมโยง
ประเด็นเรื่องการคาเสรีเขากับการจัดสรรเงินกู ประเทศมหาอํ านาจก็จะมีอํ านาจการตอรองมาก 
ยิง่ขึน้ ดังเปนทีท่ราบกันดีวา ประเทศมหาอํ านาจมีอํ านาจการบริหารและการควบคุมจัดการทั้งใน
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เนื่องจากองคการระหวางประเทศทั้งสองมิได 
ถอืหลกั `หนึง่ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' หากแตจํ านวนคะแนนเสียงแตกตางไปตามจํ านวนเงิน 
คาบํ ารุงที่จาย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองยากที่จะผลักดันใหองคกรโลกบาลทั้งสองกํ าหนดนโยบายการ 
จัดสรรเงินกูเฉพาะแกประเทศที่มีนโยบายการคาเสรี ประเทศที่ไมยอมเปดตลาดรับสินคาและ
บริการจากตางประเทศจะหวังพึ่งเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศตอไป 
มไิด ขอคาดการณดังกลาวนี้แมจะดูเปนการตีตนไปกอนไข แตก็มีความเปนไปไดไมนอย
           ความสํ าเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัยในสวนหนึ่งนับเปนชัยชนะของหลักการ 
พหภุาคีนิยม (Multilateralism) แตชยัชนะดังกลาวนี้ไมสามารถหยุดยัง้การเติบโตของลัทธิทวิภาคี
นยิม  (Bilateralism) ได ดังจะเห็นไดวา การจัดตั้งเขตการคาภูมิภาคยังคงขยายตัวตอไป มิหนํ าซํ้ า
ลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) อาจขยายตวัตามไปดวย ดังจะเห็นวา รัฐบาลอเมริกันยังคง 
กลาวหา พพิากษา และลงโทษประเทศคูคาที่ถูกกลาวหาวามีการคาที่ไมเปนธรรม สหภาพยุโรป
อาจเจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาดวยการตรากฎหมาย ดังเชน U.S. Omnibus Trade and 
Competitiveness Act หากประเทศมหาอํ านาจยังไมผละจากลัทธิเอกภาคีนิยมโลกจะไมมี
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บรรยากาศแหงการคาเสรี การคาระหวางประเทศจะมีสัดสวนของการคาภายใตการจัดการ 
(managed trade) มากยิ่งขึ้น
           การที่ประเทศมหาอํ านาจยังคงใชอํ านาจเปนธรรมในการลงโทษประเทศคูคายอม 
ทํ าใหองคการการคาโลกกลายเปนเสือกระดาษตั้งแตตน เพราะแทนที่ขอพิพาททางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศจะใหองคการการคาโลกเปนผูพิจารณาพิพากษา ประเทศมหาอํ านาจกลับทํ าตัว
เปน `ศาลเตี้ย' เสียเอง
           ความเปน `เสือกระดาษ' ขององคการการคาโลกเปนเรื่องที่ประเทศในโลกที่สาม 
หวัน่เกรงอยางยิ่ง เพราะหมายความวาองคการการคาโลกจะไมสามารถใหความเปนธรรมแกโลก 
ทีส่ามได ในยามทีม่ขีอพพิาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางโลกที่สาม
กบัประเทศมหาอ ํานาจ หากองคการการคาโลกมีขอวินิจฉัยประการหนึ่งประการใด แลวประเทศ
มหาอํ านาจไมยอมปฏิบัติตามขอวินิจฉัยดังกลาว องคการการคาโลกก็คงไมสามารถลงโทษ
ประเทศมหาอ ํานาจเหลานั้นได สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นนับต้ังแตมี GATT จนถึงบัดนี้ และจะยัง
คงปรากฏตอไป แมจะมีองคการการคาโลกแลวก็ตาม
           ปลายทางของรอบอุรุกวัย ก็คือ กํ าเนิดขององคการการคาโลก แตองคการการคา
โลก หาไดใหหลักประกันการคาที่เสรีและที่เปนธรรมไม
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อนาคตขององคการการคาโลก4

 องคการการคาโลก (World Trade Organization) กํ าลังอยูในสถานะ `ลูกผี 
ลูกคน' ระหวางการกอกํ าเนิดกับการแทงกอนคลอด
           แมวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จะยุติลงดวย
ความส ําเรจ็ระดบัหนึ่ง ทั้งในการผลักดันใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีมากขึ้น และการ
จัดตั้งองคการการคาโลกเพื่อจัดและดูแลระเบียบการคาระหวางประเทศ แตสถานการณดังที่เปน
อยูในปจจบัุนกอใหเกิดการหวั่นเกรงวา องคการที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้จะแทงกอนคลอด
           จนถึงเวลาในขณะที่เขียนบทความนี้ มีความคืบหนาเกี่ยวกับองคการการคาโลก 
เพียงเรื่องเดียว ไดแก การเลือกที่ต้ังสํ านักงานใหญ ทั้งนี้ปรากฏวามีเมืองที่อยูในขายพิจารณา
เพยีง 2 เมือง คือ นครเจนวีากับกรุงบอนน สํ านกังานเลขาธิการ GATT ต้ังอยู ณ นครเจนีวา  
มาเปนเวลาชานาน แตเจาหนาที่ระดับสูงของ GATT ไมสูพอใจในบริการและการปฏิบัติที่ไดรับ
จากรัฐบาลสวิสมากนัก ในประการสํ าคัญ รัฐบาลสวิสไมยอมใหพนักงานของ GATT มีสถานะ 
ทางการทตู ดังนัน้ เจาหนาที่ระดับสูงของ GATT จึงคิดที่จะจัดตั้งสํ านักงานองคการการคาโลก  
ณ กรุงบอนน ทัง้นีด้วยเหตผุลที่วา ภายหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกผนึกเขากับเยอรมนีตะวันออก
เปนประเทศเดียวกัน ที่ทํ าการรัฐบาลเยอรมันยายจากกรุงบอนนไปสูนครเบอรลิน อาคารที่ทํ าการ
รัฐบาลในกรุงบอนนหลายตอหลายอาคารไมไดใชประโยชน การจัดตั้งสํ านักงานองคการการคา
โลกในกรุงบอนน นอกจากจะมคีวามสะดวกในดานตึกอาคารแลว ยังมีสวนชวยอัดฉีดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหแกเยอรมนอีีกดวย รัฐบาลเยอรมันเองก็เตรียมอาแขนรับเต็มที่
           แตรัฐบาลสวิสไมยอมปลอยใหลูกคาเกาหลุดลอยไป จึงเสนอสิ่งจูงใจที่จะดึงดูด 
องคการการคาโลกใหเขาไปตั้งสํ านักงานใหญในนครเจนีวา นอกเหนือจากการยอมรับสถานะ 
ทางการทตูของเจาหนาที่ขององคการการคาโลกแลว รัฐบาลสวิสยังเอาใจนักการทูตและเจาหนาที่
ที่นับถือศาสนาอิสลามเปนพิเศษ ดวยการใหสถานะทางการทูตแกภรรยามุสลิมถึง 2 คน  
นอกจากนี้ รัฐบาลสวิสยังออกคาใชจายในการสรางตึกที่ทํ าการมูลคา 75 ลานเหรียญอเมริกัน  
รวมตลอดจนการสรางหองประชุมขนาดใหญและที่จอดรถดวย ดวยเหตุที่รัฐบาลสวิสปลอยทีเด็ด
ถึงขนาดนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คณะกรรมการพิจารณาการเลือกที่ต้ังองคการการคาโลก 
                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2537
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อันมีนายอันเดรียส เซเปซิ (Andreas Szepesi) เอกอัครราชทูตฮงัการปีระจํ า GATT เปนประธาน 
ตัดสินใจเลือกนครเจนีวา เร่ืองนี้ทํ าใหรัฐบาลเยอรมันผิดหวังเปนอันมาก รัฐมนตรีบางคนถึงกับ
กลาวหาวารัฐบาลสวสิ `เลนสกปรก' แตแลวก็ตองยอมรับมติโดยปริยาย
           ความเคลือ่นไหวสํ าคัญเกี่ยวกับองคการการคาโลกอีกเรื่องหนึ่ง ไดแก การรณรงค
เพือ่แยงชงิตํ าแหนงผูอํ านวยการ (Director General) ทั้งนี้ปรากฏวา นายปเตอร ซัตเธอรแลนด 
(Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT แสดงเจตนารมณวาไมสนใจตํ าแหนงนี้ อันเปนเหตุใหการ
รณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนงดังกลาวทวีความเขมขนยิ่งขึ้น เดิมทีนายอานันท ปนยารชุน เปนชื่อ 
ที่ถูกกลาวขวัญวาอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณา แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัยไมมีนโยบาย 
ผลักดนัใหนายอานนัทรับตํ าแหนงนี้ อีกทั้งนายอานันทมิไดมีทาทีสนใจตํ าแหนงดังกลาวดวย
            แมวาในที่สุดแลว ตํ าแหนงผูอํ านวยการ WTO คงตกแกตัวแทนจากประเทศ
มหาอ ํานาจ แตกลุมประเทศโลกที่สามก็ไมละความพยายามในการแยงชิงตํ าแหนง ผูที่เร่ิมรณรงค 
หาเสียงอยางจริงจังก็คือ นายชุลซู คิม (Chulsu Kim) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา  
อุตสาหกรรม และพลังงานแหงเกาหลีใต ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนระหวางวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2537 ณ กรุงเทพฯ กลายเปนสนามหาเสียงที่ดียิ่ง นอกจากเกาหลีใตที่รณรงคหาเสียงเพื่อตํ าแหนง
ผูอํ านวยการ WTO แลว รัฐบาลไทยก็รณรงคที่จะยึดกุมตํ าแหนงประธานคณะกรรมการการเกษตร
แหง WTO ซึง่หนงัสอืพิมพบางฉบับรายงานวาญี่ปุนใหการสนับสนุน ในขณะเดียวกัน สิงคโปร
พยายามผลักดันใหการประชุมรัฐมนตรี WTO จัดขึ้นในนครสิงคโปร
           ในขณะทีค่วามหวังของไทยแลดูสดใส แตความหวังของสิงคโปรคอนไปทางริบหร่ี 
สวนสํ าคัญเปนเพราะความขัดแยงที่สิงคโปรมีกับสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดคดีเด็กชายชาวอเมริกัน
ท ําลายทรัพยสินในที่สาธารณะ และศาลสิงคโปรพพิากษาใหโบยดวยหวาย ประธานาธิบดีคลินตัน
พยายามเกลีย้กลอมใหผูนํ าสิงคโปรใชวิธีการลงโทษวิธีอ่ืน แตไรผล ซึ่งสรางความระคายเคืองแก 
ผูน ําอเมรกินัอยางยิ่ง จนถึงกับมีการปลอยขาววา การประชุมรัฐมนตรี WTO จะไมมีวันที่จะจัดขึ้น
ในสิงคโปรได
           ในขณะที่มีการแยงชิงที่ต้ังและตํ าแหนงผูบริหารองคการการคาโลก อนาคตของ 
WTO กลบัข้ึนอยูกบัการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา องคการการคาโลกจะคลอดตามกํ าหนดวันที่ 1 
มกราคม 2538 ได ก็ตอเมื่อภาคีสมาชิกใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral Trade 
Agreement) อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคีสมาชิกที่เปนประเทศ
มหาอํ านาจ เพราะถาหากประเทศมหาอํ านาจใดไมยอมใหสัตยาบัน ประเทศนั้นก็จะไมเขาสู
ระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นใหมนี้ ความพยายามในการจัดระเบียบการคาใหมี
ลักษณะเสรมีากข้ึนยอมไรความหมาย หากประเทศมหาอํ านาจมิไดรวมอยูดวย
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           แตการเมอืงภายในสหรัฐอเมริกาดังที่เปนอยูในปจจุบันมีทีทาวา การขอสัตยาบัน
จากรัฐสภาในการจัดตั้งองคการการคาโลกไมสูราบร่ืนนัก ประเด็นที่กอใหเกิดวิวาทะมีอยูอยาง
นอย 4 ประเด็น คือ
           ประเด็นแรก ไดแก วิธีการบริหารของรัฐบาลคลินตันซึ่งอาศัยการปลอยขาว 
สูส่ือมวลชนเพื่อหยั่งประชามติ แมจนถึงตนเดือนกรกฎาคม 2537 รัฐบาลยังไมมีขอเสนอที่เปน
รูปธรรมตอรัฐสภาวา รัฐบาลคลินตันมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ 
ทีร่างขึ้นใหมนี้อยางไร จนวุฒิสมาชิกดาเนยีล แพททริก มอยนิฮนั (Daniel Patrick Moynihan) 
แหงมลรัฐนิวยอรก ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภา (Senate 
Finance Committee) ตองออกมาฟาดงวงฟาดงา ทั้งๆ ที่สังกัดพรรคเดโมแครตดวยกัน
           ประเด็นที่สอง การเจรจาการคารอบอุรุกวัยมีขอตกลงที่จะขจัดอุปสรรคของ 
การคาระหวางประเทศดวยการลดอากรขาเขาประเภทตางๆ การลดอากรขาเขาทํ าใหรัฐบาล
อเมริกนัตองสูญเสียรายไดอยางสํ าคัญ เมื่อเปนเชนนี้ รัฐบาลคลนิตนัจะตองเสนอมาตรการในดาน
การลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ซึ่งตามระเบียบรัฐสภาอเมริกัน จะตองหาทางชดเชย 
รายไดประมาณ 12,000 ลานเหรียญอเมริกันในชวง 5 ปแรก วิวาทะสํ าคัญจึงมุงสูประเด็นที่วา  
จะหาทางลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มข้ึนอยางไร ผูนํ าพรรครีปบลิกันบางสวนมีความเห็นวา 
รัฐบาลไมจํ าเปนตองลดรายจายและไมจํ าเปนตองเก็บภาษีเพิ่มข้ึน เพราะขอตกลงการคาใหมนี้ 
จะเกื้อกูลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางมาก ซึ่งจะทํ าใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มข้ึน 
โดยอตัโนมัติเพียงพอที่จะชดเชยอากรขาเขาที่ลดลง
           ประเด็นที่สาม การเจรจาการคารอบอุรุกวัยมีขอตกลงที่จะลดเงินอุดหนุน 
การเกษตร เพราะการใหเงินอุดหนุนในการผลิตและในการสงออกมีผลในการบิดเบือนความ 
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) อันเปนเหตุใหการคาระหวางประเทศมิได
เปนไปตามความชํ านัญพิเศษโดยธรรมชาติ แตโดยเหตุที่รัฐบาลอเมริกันไดใหเงินอุดหนุน 
การเกษตรมาเปนเวลาชานาน และเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงอิทธิพลในระบบการเมือง
อเมริกนั การลดเงินอุดหนุนการเกษตรจึงเปนปฏิบัติการที่ยากยิ่งสํ าหรับรัฐบาลอเมริกัน ในทันทีที่
รัฐบาลคลินตันกํ าหนดที่จะลดเงินอุดหนุนการเกษตรจํ านวน 1,700 ลานเหรียญอเมริกัน เสียง 
คัดคานกดั็งขรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักการเมืองที่มาจากมลรัฐการเกษตร เกษตรกรอเมริกัน
ยังคงตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เงินอุดหนุนการเกษตรที่รัฐบาล
อเมริกันจายมีมูลคาเพียง 10% ของเงินอุดหนุนที่จายกันในสหภาพยุโรป บางคนอางวา หาก 
รัฐบาลอเมริกันจายเงินอุดหนุนการเกษตรในระดับปละ 900 ลานเหรียญอเมริกัน ก็ยังไมขัดตอ 
กฎขอบังคบัของ GATT ความเปนจริงในสังคมการเมืองอเมริกันเปนที่ประจักษชัดวา นโยบายเงิน
อุดหนนุการเกษตรจะเปนประเด็นการตอรองสํ าคัญระหวางรัฐบาลคลินตันกับรัฐสภาอเมริกัน
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           ประเด็นที่ส่ี ผูนํ าพรรคเดโมแครตบางคนตองการใหแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับของ 
GATT โดยใหมีบทบัญญัติทางดานสังคม (social clause) ในการจัดระเบียบการคาระหวาง
ประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม แตผูนํ าพรรครีปบลิกัน
คัดคานขอเสนอนี ้ เพราะเกรงวาจะทํ าใหตนทุนของการลงทุนในตางประเทศเพิ่มข้ึน อันเปนผลเสีย
ตอนายทุนอเมริกันเอง
           คณะกรรมาธกิารการเงินแหงวุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2537  
ลงมตดิวยคะแนน 11 ตอ 9 เสียง รับหลักการการแกไขกฎขอบังคับของ GATT ตามการเจรจา 
รอบอุรุกวัย ความสูสีของคะแนนเสียงสะทอนใหเห็นความยากลํ าบากในการฝาขามไป รัฐบาล 
คลินตันยังคงตองฝาดานคณะกรรมาธิการอีกหลายชุด กอนที่จะนํ าเสนอสูการพิจารณาของ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สถานการณในปจจุบันเรียกไดวา `ลูกผีลูกคน' และทํ าใหตองยอน
กลับไปดูสถานการณเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ในครั้งกระนั้น รัฐสภาอเมริกันไมยอมให
สัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันเปนเหตุใหองคการการคาระหวางประเทศ 
(International Trade Organnization = ITO) มอัีนตองแทงไป โดยที่มี GATT เกิดขึ้นมาแทนที่
           ผูทีเ่รียนรูประวัติความเปนมาของ ITO ไดแตต้ังจิตภาวนาวา ขออยาให WTO 
ตองยํ่ ารอยประวัติศาสตรเดียวกับ ITO
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สหรัฐอเมริกากับองคการการคาโลก5

           โลกกํ าลังจับตามองการเมืองอเมริกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
สัปดาหที่ผานมานี้ ชะตากรรมของการคาโลกและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจโลกแขวนอยูกับ
กระบวนการการตอรองทางการเมืองในรัฐสภาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับ 
การใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) อันเปน 
ขอตกลงจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)

องคการการคาโลกกํ าหนดที่จะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2538 แตองคการ 
การคาระหวางประเทศองคการใหม ซึ่งมีหนาที่ดูแลและจัดระเบียบการคาระหวางประเทศนี้  
จะสามารถมีบทบาทและทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อประเทศตางๆในโลกพรอมใจกัน 
เปนภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีรายได
ประชาชาติมากกวา 20% ของรายไดประชาชาติของโลก หากสหรัฐอเมริกาไมเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก องคการระหวางประเทศแหงใหมนี้ยอมมีความหมายไมมากเทาที่ควร

เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง โลกพากันจับตาดูวา สหรัฐ
อเมริกาจะใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกหรือไม ยิ่งใกลกํ าหนดวันจัดตั้งมากเพียงใด 
ความกระสับกระสายก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น ผูที่มีอาการกระสับกระสายมิไดจํ ากัดเฉพาะนายปเตอร 
ซัทเธอรแลนด (Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT เทานั้น  หากยงัรวมถึงผูนํ ายุโรปตะวันตก
หลายตอหลายคน แมแตนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีของไทยก็มีอาการ
กระสบักระสายดวย จนถึงกลับผลักดันใหคํ าประกาศแหงโบกอร (Bogor Declaration) ผูกมัดภาคี 
APEC ในการใหสัตยาบันแกองคการการคาโลก

นับต้ังแตการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง วงการการเมืองอเมริกันก็มี
การเคลือ่นไหวเกีย่วกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก วิวาทะในประเด็นนี้ปรากฏ
สูสาธารณชนอยางหนาหูมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใกลกํ าหนดการจัดตั้ง การจํ าแนกกลุม 
ผูสนับสนุนออกจากกลุมผูคัดคานมิอาจกระทํ าไดเพียงการขีดเสนพรรค เพราะสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีบิล คลินตัน จํ านวนไมนอย 
คัดคานการเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก ในขณะที่นักการเมืองในสังกัดพรรครีปบลิกัน
                                                          
5ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2537



44

หลายตอหลายคนใหการสนับสนุนในเรื่องนี้ เนื่องจากพรรคดีโมแครตเสียงแตก ประธานาธิบดี 
คลนิตนัจงึตองพึ่งพาคะแนนเสียงบางสวนจากพรรครีปบลิกัน

ความเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับการเขารวมองคการการคาโลกมิไดเปนผลจากความ
แตกตางดานอุดมการณ เพราะปรากฏวาทั้งกลุมผูสนับสนุนและกลุมผูคัดคานมีทั้งฝายขวาและ
ฝายซายผสมปนเปกันไป ดังจะเห็นไดวา กลุมผูคัดคานมีต้ังแตนายราลฟ เนเดอร (Ralph Nader) 
และสาธุคุณเจสซี่ แจกสัน (Jesse Jackson) ไปจนถึงนายรอสส เปโรต (Ross Perot) และนาย 
แพททริก บูคานัน (Patrick Buchanan) อยางไรก็ตาม กลุมผูคัดคานที่สํ าคัญประกอบดวยกลุม
อนรัุกษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนักการเมืองชาตินิยม

กลุมผูคัดคานน ําเสนอวิวาทะวา การเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะทํ า
ใหมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มาตรฐานดานสุขภาพอนามัย และมาตรฐานดานความปลอดภัย
หยอนยานลงจากมาตรฐานอเมริกัน เพราะขอตกลงการคาพหุภาคีอันเปนผลจากการเจรจา 
รอบอุรุกวัยไดละเลยการกํ าหนดมาตรฐานเหลานี้ และดวยเหตุที่ระเบียบการคาใหมของโลกมิได 
มขีอบังคับทางดานสังคม (Social Clause) นีเ้อง กลุมสิทธิมนษุยชนจึงตอตานองคการการคาโลก 
ดวยเหตผุลที่วาอาจมีสินคาที่ผลิตโดยใชแรงงานเด็กทะลักเขาสูตลาดอเมริกัน

กลุมชาตินิยมนํ าเสนอวิวาทะวา การเขารวมองคการการคาโลกจะทํ าใหสหรัฐ
อเมริกาสญูเสยีอธิปไตย เพราะเมื่อเขาเปนภาคีสมาชิกแลว องคกรพหุภาคีแหงนี้สามารถออกกฎ
ระเบียบมาบังคับรัฐบาลอเมริกันได กลุมชาตินิยมไมเห็นดวยกับกฎการลงคะแนนเสียงที่ยึด 
หลกัการวา ภาคทีกุประเทศมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทาเทียมกัน กลาวคือ ‘หนึง่ประเทศ หนึ่ง
คะแนนเสียง’ (One Country, One Vote)

กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอกลัวเกรงวา การเขารวมเปนภาคีองคการการคาโลก  
ซึ่งทํ าใหสหรัฐอเมริกามีพันธะลดอากรขาเขาลงถัวเฉลี่ยปละ 38% จะทํ าใหส่ิงทออเมริกัน 
ไมสามารถตอกรกับส่ิงทอที่นํ าเขาจากตางประเทศ อุตสาหกรรมที่กํ าลังรวงโรย (Sunset 
Industries) อ่ืนๆ ตางพากันหวาดหวั่นเชนเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสูญเสียความ 
ไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบ โดยที่มีการประโคมขาวกันวา สินคาตางชาติจะทวมตลาดอเมริกัน และ
การวางงานจะมีมากขึ้น

กลุมผูสนับสนุนการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกประกอบดวยผูนํ า
อเมริกนัในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีจิมมี่ คารเตอร และประธานาธิบดียอรจ บุช 
บรรดารัฐมนตรีคนสํ าคัญในรัฐบาลบุชตางดาหนาออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีคลินตัน ทั้งๆที่
สังกดัพรรคการเมืองตางพรรคก็ตาม นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) อดีตผูแทนการคาอเมริกัน 
(USTR) กอ็อกมาหนุนชวยนายมิกกี ้แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาอเมริกันคนปจจุบัน
ดวย ในประการสํ าคัญ นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมไดออกแถลงการณผลักดันใหสหรัฐอเมริกา 
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เขาเปนภาคีองคการการคาโลก ในจํ านวนนี้รวมนักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลหลายตอ
หลายคน

กลุมผูสนบัสนนุองคการการคาโลกนํ าเสนอวิวาทะวา ระเบียบการคาใหมของโลก
ภายใตการกํ ากับขององคการการคาโลก จะชวยใหการคาระหวางประเทศขยายตัว ระบบ
เศรษฐกจิอเมริกนัจะไดประโยชนจากการขยายตัวของการคาโลกนี้ ไมเพียงแตจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกจิและการจางงานเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวาดุลการคายังมีสวนขาดดุลลดลงอีกดวย ผลการ
ศึกษาของสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (Institute for International Economics)  
ในรายงานเรื่อง The Uruguay Round : An Assessment พบวา  ในป 2543 การสงออกของ
สหรัฐฯจะเพิม่ข้ึน 41.9 พันลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่การนํ าเขาเพิ่มข้ึนเพียง 22 พันลาน
เหรยีญอเมรกินั ซึง่หมายความวา ฐานะของดุลการคาระหวางประเทศจะดีข้ึนถึง 19.9 พันลาน
เหรยีญอเมรกินั โดยทีจ่ะมีการจางงานเพิ่มข้ึน 265,000 คน ผลประโยชนดังกลาวนี้มีมากกวาการ
จดัตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ถงึ 10 เทา

การยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) ไมวา
จะเปนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา เปนประเด็นสํ าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สหรัฐ
อเมริกาจะไดรับประโยชนจากการเขาเปนภาคีองคการการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจาก
การมกีรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาจะเพิ่มข้ึนอีกมาก

การเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
จะชวยใหการขาดดุลการคลังของรัฐบาลอเมริกันลดลง เพราะรายไดจากการเก็บภาษีอากรทั้งปวง
จะเพิ่มข้ึนมากเกินกวาอากรขาเขาที่ลดลง ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมีพันธะที่ตองลดอากร
ขาเขาตามระเบียบการคาใหมของโลก ขอกํ าหนดนี้เองทํ าใหรัฐบาลคลินตันตองจัดทํ าแผนการ 
หารายไดเพื่อชดเชยอากรขาเขาที่หดหายไป เพื่อแสดงตอรัฐสภา แผนการหารายไดชดเชยของ 
รัฐบาลคลนิตนัครอบคลมุชวงเวลาเพียง 5 ป ซึ่งยาวนานพอที่จะผลักดันใหผานสภาผูแทนราษฎร
ดวยคะแนนเสียงขางมาก แตไมยาวนานพอที่จะใชกฎการลงคะแนนเสียงเดียวกันในวุฒิสภา 
เพราะวฒุสิภามขีอบังคับวาจะตองแสดงแผนการหารายไดชดเชยอยางนอย 10 ป ดังนั้น การให
สัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลกจะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิกอยางนอย 60 
คน จากจํ านวน 100 คน

กลุ มผูคัดคานองคการการคาโลกในรัฐสภาอเมริกันพยายามเตะถวงการให
สัตยาบัน โดยตองการยืดเวลาออกไปหลังจากองคการแหงนี้จัดตั้งขึ้นแลว 6 เดือน แตรัฐบาล
คลนิตนัพยายามทดัทานกระแสดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม ผูนํ าพรรครีปบลิกันผลักดันใหการลงมติ
ในเรื่องนี้เลื่อนออกไปหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิก และผูวาการมลรัฐ 
ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน 2537 เพราะเกรงวา หากรัฐบาลคลินตันสามารถดํ าเนินการให 
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รัฐสภาใหสัตยาบันกอนการเลือกตั้งจะมีผลกระทบตอการเลือกตั้งของพรรครีปบลิกันอยางสํ าคัญ 
ในทีสุ่ดจงึตกลงทีจ่ะบรรจุวาระการประชุมในสภาผูแทนราษฎรในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน และ 
วฒุสิภาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2537

เมื่อผลการเลือกตั้งกลางสมัยปรากฏวา พรรคเดโมแครตพายแพอยางยับเยิน  
รัฐบาลคลินตันยิ่งมีเหตุที่จะตองผลักดันการใหสัตยาบันในขณะที่พรรคดีโมแครตยังมีเสียงขาง
มากในรฐัสภา  เพราะนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป  รัฐสภาอเมริกันจะตกเปนของ
พรรครีปบลิกัน ซึ่งสรางปญหาแกรัฐบาลคลนิตนัมากยิ่งขึ้น

การประชมุสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2537 ปรากฏวา 
สภามมีติเหน็ชอบกับการใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก ดวยคะแนนเสียง 288 ตอ 
146

บัดนี ้ชะตากรรมขององคการการคาโลก กํ าลังอยูในเงื้อมมือของวุฒิสภาอเมริกัน 
ซึง่ในขณะทีเ่ขียนบทความนี้กํ าลังจะมีการประชุม โดยที่รัฐบาลคลนิตนัยังมิไดแสดงความมั่นใจวา 
จะสามารถกุมคะแนนไดถึง 60 เสียง
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ผูอํ านวยการองคการการคาโลก6

           ในที่สุด นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยแหงประเทศอติาล ี กไ็ดรับ `ฉันทานุมัติ' ใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก 
(World Trade Organization) ทัง้นีน้บัต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เปนตนไป
           องคการการคาโลก (WTO) ถือกํ าเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยผลของการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ในชั้นแรก นายปเตอร ซทัเธอรแลนด (Peter 
Sutherland) เลขาธกิาร GATT ทํ าหนาที่รักษาการผูอํ านวยการ WTO โดยที่ตองสรรหาผูอํ านวย
การตัวจริงใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2538 ซึ่งเปนกํ าหนดการที่นายปเตอร  
ซทัเธอรแลนดพนจากตํ าแหนง
           แตแลวการสรรหาผูอํ านวยการ WTO คนแรกกลับเปนไปอยางยืดเยื้อ จนนายป
เตอร  ซทัเธอรแลนดตองรักษาการตอไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน กระบวนการสรรหาที่ยืดเยื้อนี้เปน
ผลจากขอบังคบัของ WTO ที่กํ าหนดวา ผูอํ านวยการจักตองไดรับคะแนนเสียงเอกฉันทจากมวล
สมาชกิ มฉิะนัน้ ผูอํ านวยการจะทํ าหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศดวย
ความยากล ําบากยิง่ กฎคะแนนเสียงเอกฉันทนี้เองทํ าใหกระบวนการสรรหากินเวลา
           ในชัน้แรกมผูีแสดงความจํ านงรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ 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
ประธานาธบิดีเม็กซิโก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศละตินอเมริกา
           (3)  นายกมิ ชุล ซ ู(Kim Chul-su)อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเกาหลีใต 
ซึง่ไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนและกลุมประเทศอาเซียแปซิฟก
           องคการการคาโลกไดมอบหมายใหนายเกสวาปาณี (K. Kesavapany) เอกอัคร 
ราชทูตสิงคโปรประจ ํา WTO ในฐานะประธาน  WTO General Council ทํ าหนาที่ประเมินคะแนน
                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2538
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เสียง คร้ันถึงเดือนมกราคม 2538 ก็เปนที่ประจักษชัดวา นายรุกเกียโรมีคะแนนเสียงนํ าโดง  
ทิง้คูแขงอกีสองทาน โดยที่นายซาลินาสมีคะแนนเปนอันดับสาม แตสหรัฐอเมริกายังคงยืนกราน 
ที่จะสนับสนุนนายซาลินาสตอไป แมจะมีรายงานขาวในหนังสือพิมพบางฉบับวา รัฐบาลนาย 
คลินตันอาจถอนการสนับสนุนนายซาลินาส แตผูนํ ารัฐบาลอเมริกันก็ออกมาปฏิเสธขาวดังกลาว 
กระบวนการสรรหาผูอํ านวยการ WTO จึงกลายเปนการงัดขอระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐ
อเมริกา ตราบเทาที่ความขัดแยงนี้ยังคงดํ ารงอยู การแตงตั้งผูอํ านวยการ WTO มิอาจกระทํ าได 
เนื่องเพราะไมมีผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงเอกฉันท ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการสรรหาจึง 
ยดืเยือ้ จนเลยกํ าหนดวันที่ 15 มีนาคม 2538
           อยางไรก็ตาม การเมืองในเม็กซิโกมีสวนเปลี่ยนกระแสการสรรหาผูอํ านวยการ 
WTO เมือ่ปรากฏวา นายราอลู  ซาลินาส (Raul  Salinas) พี่ชายของนายคารลอส ซาลินาสถูกจับ
ในขอหาบงการฆาปรปกษทางการเมือง เร่ืองนี้สรางความเสื่อมเสียแกนายคารลอส ซาลินาส 
อยางยิ่ง จนถึงกับกนดารัฐบาลเม็กซิโก และวิพากษวิจารณการลดคาเงินเปโซ ซึ่งกอใหเกิด 
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง การที่อดีตประธานาธิบดีออกมาวิพากษวิจารณรัฐบาล 
ชุดตอมาเปนการกระทํ าที่ขัดตอจารีตทางการเมืองในเม็กซิโก ในที่สุด นายคารลอส ซาลินาส 
ประกาศถอนตัวจากการเปนผูสมัครรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ WTO เมื่อตนเดือนมีนาคม 2538 
และตอมาอพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาคงมีขอตกลง 
บางประการกับรัฐบาลเม็กซิโกแลกเปลี่ยนกับการ `ล้ีภัย' คร้ังนี้
           การถอนตัวของนายคารลอส ซาลินาส ทํ าใหกระบวนการสรรหาผูอํ านวยการ 
WTO ราบร่ืนมากขึ้น สวนสํ าคัญก็คือ ชวยใหสหรัฐอเมริกาไมเสียหนา แตเสนทางสูตํ าแหนง 
ผูอํ านวยการ WTO ของนายรุกเกียโร หาไดโรยดวยดอกกุหลายไม ในชวงปลายเดือนมีนาคม 
2538 นั้นเอง นายรุกเกียโรตองเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะกับนายมิกกี้ แคนเตอร 
(Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) และบรรดาผูนํ ารัฐบาลคลินตันเพื่อขอ
เสยีงสนบัสนนุ อยางนอยที่สุดก็มีการเจรจาในประเด็นสํ าคัญบางประเด็น จนเปนที่พอใจ รัฐบาล 
คลนิตนัจึงประกาศรับรองนายรุกเกียโร
           กระบวนการสรรหาผูอํ านวยการ WTO ดังที่เลามาขางตนนี้ ดูเผินๆแลวเปน
กระบวนการทีเ่ปนประชาธิปไตย แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แมจะมีการกํ าหนดกฎคะแนน
เสียงเอกฉันท แตผลการเลือกตั้งก็ข้ึนอยูกับโครงสรางอํ านาจในสังคมโลกเปนสํ าคัญ ดังจะเห็น 
ไดวา เมื่อสหรัฐอเมริกางัดขอกับสหภาพยุโรป กระบวนการสรรหามิอาจยุติลงได แตเมื่อสหรัฐ
อเมริกาเห็นชอบดวยกับผูสมัครของสหภาพยุโรป การสรรหาก็จบส้ินลงโดยเกือบมิตองฟงเสียง
สมาชกิจากประเทศโลกที่สาม  ไมวาจะเปนละตินอเมริกาหรืออาเซีย
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           ขอทีน่าสงัเกตก็คือ ในทันทีที่สหรัฐอเมริกาใหการรับรองนายรุกเกียโร นายกิมชุลซู  
คูแขงจากอาเซยีแปซฟิกก็ส้ินความหมาย หากนายกมิชลุซูยังคงดื้อดึงที่จะแขงขันตอไป กระบวน
การสรรหาผูอํ านวยการ WTO ก็จะยังยืดเยื้อตอไปอีก การที่การสรรหายุติลงได ก็เพราะมีการเสนอ
ใหนายกมิชลุซดํู ารงต ําแหนงผูชวยผูอํ านวยการ WTO ประพฤติกรรมเชนนี้จะถือเปนการซื้อเสียง
หรือไมเปนประเด็นที่ถกเถียงกันได แตขอตกลงดังกลาวนี้กอใหเกิดปฏิกิริยาความไมพอใจในกลุม
ประเทศอัฟริกาอยางมาก เพราะอัฟริกาตองการมีสวนรวมในการบริหารองคกรที่เปนโลกบาล 
มากขึ้น
           ณ บัดนี ้องคกรเหนือรัฐ (Supra-national Organization) ที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาล 
ทัง้สาม อันประกอบธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และองคการ 
การคาโลก (WTO) ลวนตกอยูในกํ ามือประเทศมหาอํ านาจ ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตกอยูในกํ ามือประเทศมหาอํ านาจ ดวยเหตุที่กฎการลงคะแนนเสียงมิไดยึดถือ
หลกัการ `หนึง่ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' ภาคีสมาชิกมิไดมีคะแนนเสียงเทาเทียมกัน จํ านวน
คะแนนเสียงแตกตางไปตามเงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกรทั้งสอง ดวยเหตุดังนี้ ประเทศ
มหาอํ านาจจึงยึดกุมการบริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยที่มีขอตกลง
ต้ังแตตนวา ประธานธนาคารโลกจักตองเปนชาวอเมริกัน และผูอํ านวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศจักตองมาจากยุโรปตะวันตก
           ในองคการชํ านัญพิเศษแหงสหประชาชาติที่ยึดถือกฎการลงคะแนนเสียง  
`หนึง่ประเทศ หนึง่คะแนนเสียง' กลุมประเทศโลกที่สามมักจะยึดกุมการบริหารได UNESCO และ 
ILO นบัเปนอทุาหรณอันดีของความขอนี้ แตถาหากการบริหารองคการระหวางประเทศเหลานี้เปน
ไปในทศิทางทีป่ระเทศมหาอํ านาจไมเห็นชอบดวย ประเทศมหาอํ านาจมักจะกดดันใหปรับเปลี่ยน
นโยบายจนทายที่สุดกดดันดวยการลดทอนเงินอุดหนุน และจบลงดวยการลาออกจากสมาชิก 
ความขดัแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับ UNESCO นับเปนกรณีตัวอยางอันดียิ่ง
           แมวาองคการการคาโลกจะยึดถือกฎการลงคะแนนเสียง `หนึ่งประเทศหนึ่ง
คะแนนเสยีง' แตประเทศในโลกที่สามไมสามารถรวมตัวกันติด จึงขาดฐานคะแนนเสียงที่จะยึดกุม
อํ านาจการบรหิาร ในประการสํ าคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางมุงมั่นที่จะยึดกุมการ
บริหารในองคกรโลกบาลแหงนี้ ประกอบกับประเทศโลกที่สามตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจ 
ในดานเศรษฐกจิ จึงตองผนึกเขากับประเทศมหาอํ านาจตนสังกัด ดังที่กลุมประเทศละตินอเมริกา
ผนกึเขากับสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศ ACP ผนึกเขากับสหภาพยุโรป การที่ประเทศโลกที่สาม
ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจในทางเศรษฐกิจนี้เอง นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่โลกที่สามมิอาจ 
ยดึกมุการบริหารองคการการคาโลกได
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           ณ บัดนี้ มนุษยโลกมีประธานธนาคารโลกที่เปนชาวอเมริกัน มีผูอํ านวยการ 
กองทนุการเงินระหวางประเทศที่เปนชาวฝรั่งเศส และมผูีอํ านวยการองคการการคาโลกที่เปนชาว
อิตาล ีการบรหิารสังคมเศรษฐกิจโลกใหเปนไปตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศลวนอยูในมือ
มหาอํ านาจ
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อนาคตของ WTO7

            องคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO) กํ าหนดที่จะจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2539 ณ ประเทศสิงคโปร นับเปนการประชุมระดับ 
รัฐมนตรคีร้ังแรกนับต้ังแตองคกรโลกบาลแหงนี้กอเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา กอนที่
จะถงึก ําหนดการประชุมคร้ังสํ าคัญนี้ จํ าเปนตองมีการกํ าหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และระเบียบวาระการประชุมดังกลาวนี้จํ าเปนตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากภาคีองคการการคาโลกรวมกัน มิฉะนั้นจะเกิดความโกลาหลในการประชุม 
เนือ่งจากมคีวามเห็นที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
           การประชุม World Trade Congress เมื่อกลางเดือนเมษายน 2539 ณ ประเทศ
สิงคโปร จัดขึ้นเพื่อตระเตรียมวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ดังที่กลาวขางตนนี้  
วาระการประชมุสํ าคัญวาระหนึ่งไดแก การประเมินผลการดํ าเนินงานในรอบสองขวบปของ WTO 
และการก ําหนดอนาคตของ WTO  ที่ประชุม World Trade Congress มิไดมีความเห็นขัดแยง
เกีย่วกบัวาระการประชุมนี้ หากแตเมื่อพนไปจากวาระนี้แลว ภาคี WTO เร่ิมมีความเห็นที่แตกตาง
กนัเกีย่วกบัการบรรจุวาระการประชุม การลดอุปสรรคและทํ านบภาษีศุลกากรสํ าหรับการคาสินคา
เปนญัตติที่ที่ประชุมเห็นวาควรจะมีการหารือกัน แตเมื่อมีการผลักดันใหบรรจุวาระการคาบริการ
เสรี ที่ประชุมเร่ิมมีความเห็นที่แตกตางกัน กลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันใหมีวาระเกี่ยวกับนโยบายโทรคมนาคม
เสรี (Telecommunications Liberalization) และนโยบายพาณิชยนาวีเสรี ในชวงเวลาเดียวกับที่มี
การประชุม World Trade Congress ณ ประเทศสิงคโปร ก็มีการประชุมสํ าคัญอีก 2 รายการ  
ไดแก การประชุมกลุมอภิมหาอํ านาจ 4 เสา (Quadrilateral Group) อันประกอบดวยสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา คานาดา และญี่ปุน ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน  และการประชุม WTO  
เพือ่พจิารณานโยบายโทรคมนาคมเสรี ณ นครเจนวีา ประเทศสวติเซอรแลนด โดยที่วันที่ 30 
เมษายน 2539 เปนเสนตายที่ภาคี WTO จะตองตัดสินใจวาจะลงนามใน Telecommunication 
Pact หรือไม World Trade Congress จึงกลายเปนที่ประชุมที่ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ 

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสงโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2539
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปใชเกลี้ยกลอมภาคี WTO ใหเขารวม Telecom Pact โดยที่ประเทศ
ดอยพฒันาจ ํานวนมากไมแนใจวา นโยบายโทรคมนาคมเสรีจะเปนประโยชนแกตนหรือไม
           ระเบยีบการลงทุนระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Investment 
Codes) เปนประเด็นสํ าคัญที่ประเทศมหาอํ านาจผลักดันใหเปนวาระการประชุมระดับรัฐมนตรี
ปลายปนี้ เทาที่ผานมาการลงทุนระหวางประเทศหาไดมีระเบียบเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี 
(multilateral agreement) ไม ประเทศตางๆมีกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของตนเอง ซึ่งมี
เงื่อนไขและความเขมงวดแตกตางกัน บางประเทศก็เปดประตูตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ
อยางเตม็ที ่ บางประเทศกลับกลั่นกรองโครงการการลงทุนจากตางประเทศอยางเขมงวด  OECD 
พยายามผลักดันใหมี Multilateral Investment Codes แตประเทศในโลกที่สามจํ านวนมาก 
ไมแนใจวา การเปดประตูตอนรับการลงทุนจากตางประเทศโดยเสรีจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ
ของตนหรือไม เพียงใด และจะเปนเหตุใหตกเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของบรรษัทระหวาง
ประเทศหรือไม ในการประชุม World Trade Congress คร้ังนี้  เซอรลีออน บริตตัน (Sir Leon 
Brittan) รองประธานสหภาพยุโรป พยายามชกัจงูและหวานลอมใหภาคี WTO เห็นดีเห็นงามวา 
นโยบายเสรีนิยมดานการลงทุนระหวางประเทศจะเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจโลก พรอมทั้ง
เสนอความเหน็วา เมื่อ WTO จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ ทั้งการคาสินคาและการคาบริการ
ในแนวทางเสรนียิมแลว ก็ควรกาวไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมดวย
           แตประเด็นที่กอใหเกิดการอภิปรายอยางดุเด็ดเผ็ดมันในการประชุม World 
Trade Congress คร้ังนีเ้กดิจากขอเสนอเกี่ยวกับวาระการพิจารณาการเชื่อมโยงเงื่อนไขทางสังคม 
(social clause) กับการคาระหวางประเทศ ขอพิจารณาวาดวยผลกระทบของการคาระหวาง
ประเทศที่มีตอส่ิงแวดลอมเปนประเด็นที่ประเทศในโลกที่สามยอมรับได แตเมื่อกาวลวงไปสู
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงาน (labour standards) แรงตอบโตจากโลกที่สาม
เร่ิมรุนแรงขึ้น และรุนแรงถึงที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโปรเสนอวาระการพิจารณา 
ความเชื่อมโยงระหวางการฉอราษฎรบังหลวงกับการคาระหวางประเทศ ประเด็นนี้ทํ าใหนาง 
ราฟดาห อาซิส (Rafidah Aziz) รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม
แหงมาเลเซยีกลายเปน `ขวัญใจ' ของโลกที่สาม เมื่อลุกขึ้นมาตอบโตสหรัฐอเมริกาและสหภาพ 
ยุโรปวา หากมกีารฉอราษฎรบังหลวงเกิดขึ้นจากการคาระหวางประเทศ ความผิดไมควรตกแกผูรับ
หรือผูเรียกรองเงินสินบนแตฝายเดียว ผูจายสินบนก็ควรมีความผิดไมแตกตางกัน หากไมตองการ
สงเสริมการฉอราษฎรบังหลวง หนทางที่งายที่สุดก็คือ อยาคบคากับประเทศที่มีการฉอราษฎร 
บังหลวง การจดัระเบียบการคาระหวางประเทศโดยกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวง 
นอกจากจะไมจํ าเปนแลว ยังทํ าใหระเบียบดังกลาวยุงเหยิงและซับซอนเกินกวาความจํ าเปน 
อีกดวย
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           World Trade Congress คร้ังนีม้รีายการปะดาบระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสหรัฐอเมริกา เมื่อผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีนลุกขึ้นมาโจมตีสหรัฐอเมริกาวาเปนตัวการ 
กีดขวางมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี WTO แตผูแทนสหรัฐอเมริกาแกเกี้ยววา  
การเขาเปนสมาชิก WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมิใชปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสหรัฐอเมริกาแตประการใดไม หากแตเปนปญหาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ WTO 
โดยตรง
            WTO ก ําลงัเดนิหนาในการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม 
ทั้งการคาสินคาและการคาบริการ และกํ าลังกาวลวงไปจัดระเบียบการลงทุนระหวางประเทศ 
ในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่ WTO พยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะ 
ขอตกลงพหุภาคี (Multilateralism) ประเทศตางๆในโลกกลับรวมกลุมกันในลักษณะทวิภาคี 
(Bilateralism) ดังเชนการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) ตลาดรวมละตินอเมริกา (MERCOSUR) เขตเศรษฐกิจยูโร 
เมดเิตอรเรเนียน (EMEA) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการคาเสรียอยอื่น ๆ อีกจํ านวน
มาก โดยทีเ่ขตเศรษฐกิจยักษใหญกํ าลังกอตัวขึ้น ดังเชนการเชื่อมโยงระหวาง EU กับ EMEA  
ระหวาง EU กับ MERCOSUR และระหวาง EU กับยุโรปตะวนัออก 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 กํ าลังดํ าเนินควบคูกับเสนทางทวิภาคีนิยมของ
กลุมประเทศตางๆ หากเสนทางทั้งสองกลายเปนเสนคูขนานที่ไมสามารถบรรจบกันได  WTO  
กค็อยๆสิน้มนตขลัง เพราะประเทศตางๆจะสนใจหาผลประโยชนจากเขตเศรษฐกิจที่ตนสังกัด และ
มุงจดัระเบยีบภายในเขตของตน 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 เปนศพัทใหมที่มีอายุประมาณ 5 ป และเปนที่รูจักมักคุนเฉพาะ 
ในหมูผูคนที่ติดตามขาวการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย

           Tariffication  คืออะไร

           Tariffication หมายถงึ การเลิกใชมาตรการการควบคุมเชิงปริมาณ (quantitative 
control) ในดานการคาระหวางประเทศ ทั้งการสงออกและการนํ าเขา โดยหันมาใชมาตรการภาษี
ศุลกากรแทน หรือกลาวอยางสั้น  ๆ  ก็คือ การควบคุมสินคาเขาระบบภาษีศุลกากร
           การควบคุมเชิงปริมาณเปนมาตรการที่ใชในการกํ าหนดกระแสการเคลื่อนยาย 
สินคาระหวางประเทศ โดยทั่วไปหมายถึงการกํ าหนดโควตาการนํ าเขา (import quota) หรือโควคา
การสงออก (export quota) การควบคุมเชิงปริมาณขั้นสุดโตง ไดแก การหามนํ าเขา (import ban) 
หรือการหามสงออก (export ban) การหามนํ าเขาก็คือ การกํ าหนดโควตาการนํ าเขาเทากับศูนย 
สวนการหามสงออกก็คือ การกํ าหนดโควตาการสงออกเทากับศูนย
           การใชมาตรการการควบคุมการคาเชิงปริมาณปรากฏอยางแพรหลายในทศวรรษ 
2460 จนกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในทศวรรษ 2470 และเปนสาเหตุประการหนึ่งของ
สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ความขอนี้ครอบคลุมถึงธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
และขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT)

           ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศพยายามผลักดันใหภาคี
สมาชกิเลกิใชมาตรการการกํ าหนดโควตา โดยหันมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน GATT ก็ราง
ข้ึนดวยหลกัการที่คลายคลึงกัน GATT ตองการใหการคาในสังคมโลกเปนไปโดยเสรี โดยที่ประเทศ
ตางๆจักตองผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
                                                          
8 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2536
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advantage) เพือ่น ําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนมิไดมีความถนัดในการผลิต ภายใต
ระบบการคาเสรี ประเทศตางๆจะตองไมกีดกันการคา หากตองการควบคุมหรือกํ ากับการคา
ระหวางประเทศ ก็ควรที่จะกํ ากับและควบคุมดวยมาตรการภาษีศุลกากร หาควรที่จะใชมาตรการ
การควบคุมเชิงปริมาณดังเชนการกํ าหนดโควตาไม
           แตประเทศมหาอํ านาจที่รวมรางกฎขอบังคับของ GATT ตางตองการปกปอง 
กจิกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทของตน จึงเปนเหตุให GATT มีขอยกเวนตางๆอันเบี่ยงเบนจาก
ปรัชญาเศรษฐกจิเสรีนิยม อาทิเชน การหามการนํ าเขา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การกํ าหนดโควตา 
การนํ าเขาเทากับศูนย เปนมาตรการที่ขัดตอหลักการคาเสรี ระเบียบการคาระหวางประเทศ 
ที่ยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองมีบทบัญญัติหามมิใหใชมาตรการดังกลาวนี้ 
GATT กว็างหลกัการในเรื่องนี้ไว กลาวคือ ในกรณีทั่วไป ภาคีสมาชิกของ GATT จะใชมาตรการ
การหามการน ําเขามิได  แตมาตรา 11 (2) (C) กํ าหนดขอยกเวนวา  การหามนํ าเขาผลิตผล 
การเกษตรและผลิตผลการประมงเปนเรื่องที่ทํ าได
           ดวยขอยกเวนตามมาตรา 11(2) (C) นี้เอง รัฐบาลญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูก
ขาวภายในประเทศดวยการหามนํ าเขาขาว แทที่จริงแลว ญ่ีปุนไดปกปองการเพาะปลูกขาวมา 
ต้ังแตป 2486  ทั้งนี้โดยอาศัย Staple Food Control Act of 1943  ซึ่งมีผลบังคับใชกอนที่จะมี
ระเบยีบการคาระหวางประเทศเสียอีก แมเมื่อ GATT มีผลบังคับใชแลว ญ่ีปุนยังคงหามนํ าเขาขาว 
ซึง่มไิดละเมิดกฎขอบังคับของ GATT ทั้งนี้ดวยการอางอิงมาตรา 11 (2) (C) นั่นเอง
           ไมเพียงแตญ่ีปุนเทานั้นที่ปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศดวยการหาม
นํ าเขาขาว เกาหลีใตก็ใชมาตรการเดียวกัน ประเทศทั้งสองมีปญหารวมกันในขอที่มีธัญพืช 
ไมพอเพยีงแกการบริโภค จึงพยายามดํ าเนินนโยบายการพึ่งตนเองในเรื่องอาหาร แตนาประหลาด
ใจที่ประเทศผูสงออกธัญพืชรายสํ าคัญดังเชนไทย ก็ประกาศใชมาตรการการหามนํ าเขาขาวดวย 
ทัง้นีต้ามประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา
ควบคมุการน ําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 โดยที่พระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนํ าเขามา 
ในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาบางอยาง พ.ศ. 2482
           เมือ่การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยเริ่มตนในป 2529 สหรัฐอเมริกาพยายาม 
ผลักดนัใหใชมาตรการการควบคุมสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร หรือ Tariffication โดยให
ภาคสีมาชิกของ GATT เลิกใชมาตรการการกํ าหนดโควตาและการหามการนํ าเขา และหันมาใช
มาตรการภาษีศุลกากรแทน
           เดิมที่รัฐบาลอเมริกันมิไดใหความสํ าคัญแกขาวในการเจรจารอบอุรุกวัย แตดวย
แรงกดดนัของสมาคมโรงสีอเมริกัน (American Rice Millers' Association) ทั้งรัฐบาลนายเรแกน
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และรัฐบาลนายบุชตางตองใหความสนใจเรื่องนี้ สมาคมโรงสีอเมริกันสามารถเขาไปรณรงค 
ในรัฐสภาอยางไดผล ทั้ง ๆ ที่ขาวมิไดมีความสํ าคัญในโครงสรางการผลิตของสหรัฐอเมริกา โดยที่
ชาวนาอเมริกันมีอยูเพียง 11,000 ครอบครัว
           ในป 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันไดยื่นคํ ารองภายใตมาตรา 301 แหงกฎหมาย
การคาป 2517 (Trade Act of 1974) เพื่อใหรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนใหเลิกนโยบาย 
การใหเงินอุดหนุนในการเพาะปลูกขาวและการหามการนํ าเขาขาว เพราะสรางความเสียหายแก
ขาวอเมริกัน นับต้ังแตนั้นมา ขาวกลายเปนประเด็นการเจรจาการคาทวิภาคีระหวางสหรัฐฯกับ
ญ่ีปุน แตญ่ีปุนก็บายเบี่ยงที่จะเปดตลาดขาว โดยใหรอผลการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
           ในป 2532 สหรัฐฯเสนอแผนการปฏิรูปการคาสินคาเกษตรโดยใหนํ าระบบภาษี    
ศุลกากรมาใชแทนมาตรการการกํ าหนดโควตาการนํ าเขา ทั้งนี้จะตองลดอากรขาเขาตลอดชวง
เวลา 10 ป และขณะเดียวกันก็คอยๆลดและเลิกการใหเงินอุดหนุนสินคาเกษตร ขอเสนอดังกลาวนี้
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรป คร้ันในเดือนพฤศจิกายน 2534 
สหรัฐฯและประชาคมยุโรปสามารถตกลงกันไดในเรื่องการผลิตพืชนํ้ ามันและการใหเงินอุดหนุน 
สินคาเกษตรเพื่อการสงออก ตอมาในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน นายอารเธอร ดังเกล (Arthur 
Bunkel) เลขาธกิาร GATT ไดรางขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการคาสินคาเกษตร โดยใหมี
การควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากรโดยปราศจากขอยกเวน (tariffication without 
exception) ภาคสีมาชกิ GATT จํ านวน 108 ประเทศในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535  
มมีติยอมรับรางขอตกลงนี้
           ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรอบอุรุกวัย ญ่ีปุนทํ าตัวเสมือนหนึ่งเปนเพียง 
ผูสังเกตการณ ไมสมกับที่เปนผูนํ าทางเศรษฐกิจของสังคมโลก คร้ันเมื่อภาคีสมาชิก GATT ยอมรับ
มาตรการ การควบสินคาเกษตรเขาระบบภาษีศุลกากร ญ่ีปุนก็ตกอยูในฐานะเสือลํ าบาก ในดาน
หนึ่ง หากญี่ปุนไมยอมรับมาตรการดังกลาวนี้ ไมเพียงแตญ่ีปุนจะตองมีขอขัดแยงทั้งกับสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรปเทานั้น หากยังตองถูกประนามจากสังคมโลกวาเปนตัวการแหงความ
ลมเหลวของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกดวย แตในอีกดานหนึ่ง หากญี่ปุนยอมเปด
ตลาดขาว รัฐบาลญี่ปุนก็ตองเผชิญมรสุมทางการเมืองภายในประเทศ การเดินขบวนของชาวนา
เปนเรือ่งทีค่าดการณได แตตนทุนทางการเมืองที่สํ าคัญกวา ก็คือ การสูญเสียคะแนนนิยมทางการ
เมอืง ซึง่มผีลกระเทือนตอผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา Zenchu หรือชุมนมุสหกรณการเกษตร
กลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives) ยังคงทรงอิทธิพลทางการเมืองในสังคม
ชนบทญีปุ่นอยางมาก แมวาอิทธิพลในชวงหลังๆ นี้จะลดลงไปบางแลวก็ตาม
           ดวยเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนตองยืนอยูบนทางสองแพงนี้เอง จุดยืนของรัฐบาลญี่ปุน 
เกี่ยวกับนโยบายขาวจึงแกวงไปแกวงมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดขาวครั้งแรก
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นัน้  รัฐบาลญี่ปุนตั้งการดตอตาน แตเมื่อประธานาธิบดียอรจ บุช เยอืนญี่ปุนในเดือนมกราคม 
2535 รัฐบาลญี่ปุนแสดงความเอนเอียงที่จะเปดตลาดขาว คร้ันเมื่อเผชิญกับแรงตอตานจาก 
ชาวนารัฐบาลญี่ปุนก็ยืนกรานที่จะปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศตอไป ขาวเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ในชวงเวลาเกือบสองปที่ผานมานี้จึงเต็มไปดวยความสับสน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับทัศนะของ 
ผูใหขาว
           นายอารเธอร ดังเกล เลขาธกิาร GATT ซึ่งเพิ่งพนจากตํ าแหนงพยายามผลักดัน
ใหทัง้ญีปุ่นและเกาหลีใตยอมเปดตลาดขาว ในกรณีญ่ีปุน นายดังเกลเสนอใหขาวจากตางประเทศ
เขาสูตลาดญี่ปุนในขั้นแรก 3-5% ของปริมาณการบริโภค ซึ่งตกประมาณปละ 300,000-500,000 
ตัน โดยรัฐบาลญี่ปุนตองเลิกมาตรการการหามนํ าเขาขาว และใชภาษีศุลกากรเปนเครื่องมือ 
ในการปกปองภาคเศรษฐกิจขาวแทน เนื่องจากราคาขาวในญี่ปุ นสูงกวาราคาในตลาดโลก
ประมาณ 6 เทา ดังนั้นหากจะปกปองภาคเศรษฐกิจขาว ก็ตองเก็บอากรขาเขาสูงถึง 700%  
แตก ําแพงภาษีจะตองคอยๆทลายลง ทั้งนี้ดวยการลดอากรขาเขาปละ 15% ของอัตราที่จัดเก็บ 
จนถึงป 2542 ในระหวางที่กํ าแพงภาษีกํ าลังถูกทลายลงนี้ ญ่ีปุนสามารถใชมาตรการปกปอง 
ตนเองในกรณีพิเศษ (special  safeguards) ภายใตกฎขอบังคับของ GATT กลาวคือ หากการ 
น ําเขาขาวเพิ่มข้ึนผิดปกติ (import surge) หรือราคาขาวภายในประเทศตกตํ่ าผิดปกติ จนกอให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอภาคเศรษฐกิจขาว รัฐบาลญี่ปุนก็สามารถเก็บอากรขาเขา 
ในภาวะฉุกเฉนิ (emergency tariff) เพื่อปกปองภาคเศรษฐกิจขาวได
           แมวาทั้งญี่ปุนและเกาหลีใตจะพยายามแข็งขืนมิใหขาวถูกควบเขาสูระบบภาษี
ศุลกากร แตในที่สุดแลว อาการแข็งขืนดังกลาวนี้จะตองออนระโหย เมื่อสังคมโลกเพิ่มแรงกดดัน 
ในเรือ่งนี ้ ปญหาจึงมีอยูแตเพียงวา รัฐบาลประเทศทั้งสองจะเตรียมการปรับตัวปรับนโยบายและ
ปรับโครงสรางการผลิตอยางไร
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ญี่ปุนกับการเปดตลาดขาว9

           นบัต้ังแตมีการบังคับใช Staple Food Control Act ในป 2486 เปนตนมา รัฐบาล
ญ่ีปุนไดปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ การปกปองดังกลาวนี้อาศัยมาตรการสํ าคัญ 3 
ประเภท คือ
           มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การควบคุมการนํ าเขาขาว โดยทั่วไปแลว รัฐบาลญี่ปุน
หามนํ าเขาขาว  ทั้งนี้เพื่อมิใหขาวญี่ปุนตองแขงกับขาวที่นํ าเขาจากตางประเทศ แตญ่ีปุนหาได 
ปดประตกูารคาขาวโดยสิ้นเชิงไม ปใดที่ผลผลิตภายในประเทศมีไมพอเพียงแกการบริโภค ก็มีการ
น ําเขาปริมาณมากนอยตามแตสถานการณ ในชวงทศวรรษ 2500 ญ่ีปุนนํ าเขาขาวเพียงประมาณ
ปละ 20,000 ตัน  คิดเปนรอยละ 0.2 ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ การนํ าเขาปริมาณ
มากจะมใีนปทีก่ารท ํานาไมไดผล นอกจากนี้ ยังมีการนํ าเขาผลิตภัณฑขาว เพราะกฎหมายญี่ปุนมี
บทบญัญติัวา ผลิตภัณฑขาวที่มีขาวเปนสวนประกอบไมถึง 80% สามารถนํ าเขาได
           มาตรการที่สอง ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกชาวนาเพื่อเปนสิ่งจูงใจในการ 
เพาะปลูกขาว รัฐบาลจายเงินอุดหนุนดวยการใหองคกรการควบคุมอาหาร (Food Control 
Agency) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ รับซื้อขาวจากสหกรณการเกษตรในราคาสูงกวาราคาตลาด 
หรือมิฉะนั้นก็จายเงินอุดหนุนแกสหกรณการเกษตรโดยตรง มาตรการเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ทํ าให
ราคาขาวในญีปุ่นสูงกวาราคาตลาดโลกถึง 6-10 เทา  และทํ าใหรายไดของชาวนาเขยิบข้ึนมา 
อยูในระดับใกลเคียงกับประชาชนในเขตเมืองในปจจุบัน
           มาตรการที่สาม ไดแก การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกขาว ผลจากการดํ าเนิน 
สองมาตรการแรกทํ าใหญ่ีปุนสามารถผลิตธัญพืชไดพอเพียงแกการบริโภค และสามารถพึ่งตนเอง
ในเรือ่งอาหารไดในทศวรรษ 2500  คร้ันในทศวรรษ 2510 ญ่ีปุนเริ่มมีขาวสวนเกิน 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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           สังคมญี่ปุนตองสูญเสียตนทุนเปนจํ านวนมากในการดํ าเนินนโยบายขาวดังกลาว 
ขางตนนี ้ ผลการประมาณการใหตัวเลขแตกตางกันมากตั้งแต 11,000 ลานเหรียญอเมริกันตอป 
จนถงึ 60,000 ลานเหรียญอเมริกันตอป  กระทรวงเกษตรอเมริกา (USDA) ประมาณการโดยอาศัย
ขอมูลในป 2528-2532 และพบวาสังคมญี่ปุนตองสูญเสียตนทุนในการดํ าเนินนโยบายขาวปละ 
19,000 ถงึ 23,000 ลานเหรียญอเมริกัน ตนทุนดังกลาวนี้ครอบคลุมรายจายเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ใหแกชาวนา และรายจายของผูบริโภคที่ตองซื้อขาวแพงกวาปกติ
           รัฐบาลญีปุ่นมิไดแทรกแซงเฉพาะแตการผลิตขาวเทานั้น หากยังแทรกแซงการจัด    
จ ําหนายขาวอกีดวย ระบบการจัดจํ าหนายขาวของทางการมีอยู 2 ชองทาง คือ
           ชองทางแรก องคกรการควบคุมอาหาร (Food Control Agency) รับซื้อขาวจาก 
ชาวนาโดยผานสหกรณการเกษตร ทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศราคาขาวที่รับซื้อ ซึ่งเปนราคาที่รวมเงิน
อุดหนุน ปกติราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อจะเขยิบสูงขึ้นทุกป จวบจนกระทั่งในป 2530 รัฐบาล 
นายนากาโซเนะตัดสินใจลดราคาที่รับซื้อ ราคาที่องคกรการควบคุมอาหารรับซื้อจากสหกรณ 
การเกษตรจะมีผลในการกํ าหนดราคาขายสงและราคาขายปลีกเปนทอด ๆ
           ชองทางที่สอง สหกรณการเกษตรเมื่อรับซื้อขาวจากชาวนาแลว จะขายตอให 
พอคาขายสงโดยตรง โดยไมผานองคกรการควบคุมอาหาร ในกรณีหลังนี้ รัฐบาลก็จายเงินอุดหนุน
ใหแกสหกรณการเกษตรเชนเดียวกับกรณีแรก
           แมวากฎหมายจะไมอนุโลมใหเอกชนขายขาวโดยตรง แตการณก็ปรากฏวา  
ชาวนาจ ํานวนไมนอยตองการขายขาวโดยตรงแกพอคาขายสง โดยไมผานสหกรณการเกษตร ทั้งนี้
เปนที่เขาใจวา การขายขาวโดยตรงจะไดราคาดีกวาการขายในตลาดราชการ นอกจากนี้ ยังมี 
พอคาเอกชนที่ประกอบธุรกิจการคาขาว ดังเชน JAI (Japan Agriculture Information)  
ซึง่ประกอบการมาแลว 15 ป ในการใหสารสนเทศแกผูผลิตและผูบริโภคขาว ธุรกิจการคาขาว 
เอกชนเหลานี้เสี่ยงตอการทํ าผิดกฎหมายอยางยิ่ง
           การบรโิภคขาวในญี่ปุนในปหนึ่งๆตกประมาณ 10 ลานตัน ในจํ านวนนี้ องคกร
การควบคมุอาหารรับซื้อขาวจากชาวนา 2-3 ลานตัน อีก 5-6 ลานตัน สหกรณการเกษตรรับซื้อ
จากชาวนา แลวขายตอใหพอคาขายสง  สวนที่เหลือเขาสูตลาดมืด และมักจะเปนขาวคุณภาพดี
           ระบบการควบคุมการผลิตและการจัดจํ าหนายขาวดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าให 
Zenchu หรือชุมนมุสหกรณการเกษตรกลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives)  
ทรงอิทธิพลทางการเมือง ทั้งในสังคมชนบทและในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเปน
พรรครัฐบาล Zenchu ประกอบดวยสหกรณการเกษตร 4,300 แหง และมีสมาชิกประมาณ 4.4 
ลานคน กลาวกันวา Zenchu มีอิทธิพลมากถึงขั้นที่จะกํ าหนดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อได  
ซึ่งนัยสํ าคัญก็คือ การกํ าหนดระดับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายใหแกชาวนานั่นเอง อิทธิพลของ 
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Zenchu ที่มีตอพรรคเสรีประชาธิปไตย ทํ าให Zenchu สามารถผลักดันใหรัฐบาลขึ้นราคาขาวที่รับ
ซือ้ทกุป แมวารัฐบาลตองการลดสิ่งจูงใจในการเพาะปลูกขาว เพื่อลดภาระทางการคลัง และเพื่อ 
มใิหมขีาวสวนเกินเหลือจํ านวนมาก แตดวยแรงกดดันของ Zenchu ท ําใหรัฐบาลนายนากาโซเนะ
ไมกลาหกัหาญลดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อในป 2529 เพียงแตตรึงไวในระดับเดียวกับปกอนหนา
นัน้ แตแลวในป 2530 รัฐบาลนายนากาโซเนะกม็ิอาจหลีกเลี่ยงการลดราคาขาวได
           Zenchu ทุมทรัพยากรจํ านวนมากในการรณรงคใหรัฐบาลญี่ปุนปกปองการ 
เพาะปลูกขาวตอไป แมแต Shodanren ซึง่เปนองคกรคุมครองผูบริโภค ยังแสดงจุดยืนตอตาน 
การเปดตลาดขาว ทั้งๆที่การปดตลาดขาวทํ าใหผูบริโภคตองเสียประโยชนที่ตองซื้อขาวราคาแพง 
นับต้ังแตเมื่อสหรัฐอเมริกากดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปดตลาดขาวในป 2529 เปนตนมา Zenchu  
ไดเคลื่อนไหวโดยจัดใหมีการชุมนุมและการเดินขบวนของชาวนา การเดินขบวนคัดคานมีความถี่
เพิ่มข้ึนในชวงป 2534-2535 ทั้งนี้มีความพยายามที่จะผนึกกํ าลังกับขบวนการชาวนา  
ในตางประเทศ อาทิเชน ขบวนการชาวนาญี่ปุนไดสงตัวแทนไปรวมเดินขบวนกับเกษตรกรฝรั่งเศส 
ณ นครปารสี เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2535  เพื่อประทวงขอตกลงการเจรจารอบอุรุกวัยที่จะลดการให
เงนิอดุหนนุการผลติทางการเกษตร ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2536 ชาวนาจากญี่ปุนและไตหวัน
ไดรวมกบัชาวนาเกาหลีใตเดินขบวนในกรุงโซล เพื่อคัดคานมาตรการการเปดตลาดขาว
           อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆนี้ Zenchu เร่ิมตองเผชิญกับการตอตานจากกลุม 
ผลประโยชนอ่ืนๆมากขึ้น ในขณะที่ Zenchu ตองการปกปองตลาดขาวภายในประเทศ Keidanren  
ซึง่เปนองคกรกลุมผลประโยชนนอกภาคเกษตรกรรม สนับสนุนนโยบายการเปดตลาดขาว เพราะ
การเปดตลาดขาวจะทํ าใหราคาขาวในญี่ปุนถูกลง ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการเพิ่มอํ านาจซื้อใหแก 
ลูกจาง ในรัฐสภา เร่ิมมีนักการเมืองที่สนับสนุนการดํ าเนินนโยบายขาวในแนวทางเสรีนิยม ความ
ขอนีค้รอบคลุมถึง ส.ส. ในสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยดวย ในระบบราชการ มีแตกระทรวงเกษตร 
ปาไม และประมง (MAFF) ที่ยังคงสนับสนุนนโยบายการปกปองภาคเศรษฐกิจขาวอยางแข็งขัน  
ในขณะทีก่ระทรวงการคาระหวางประเทศและอตุสาหกรรม (MITI) และกระทรวงการตางประเทศ
สนับสนุนนโยบายขาวเสรี ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยงาย เพราะกระทรวงทั้งสองนี้ตองเผชิญกับ 
แรงกดดนัจากตางประเทศโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่บงบอกวา ทัศนคติของชาวญี่ปุน 
ที่มีตอนโยบายขาวกํ าลังแปรเปลี่ยนไป ชาวญี่ปุนเริ่มไมแนใจวา ตนไดประโยชนจากนโยบาย 
การปดตลาดขาว ในขณะเดียวกันนี้ สมาคมโรงสีอเมริกัน (American Rice Millers' Association) 
ก ําลงัรณรงคใหชาวญี่ปุนรูจักขาวอเมริกัน  การรณรงคนี้มีมาแตป 2532 แลว
           สภาพภูมิอากาศอันเลวราย ซึ่งทํ าใหผลผลิตขาวตกตํ่ ากวาปกติ ทํ าใหรัฐบาล
ญ่ีปุนจ ําตองนํ าเขาขาวในป 2536 หนังสือพิมพ Asahi Shimbun  (ฉบับวนัที่  27  กันยายน 2536) 
รายงานขาววา รัฐบาลญี่ปุนอาจตองนํ าเขาขาวปริมาณ 150,000 ตัน ขณะเดียวกัน นายมอริฮิโร 
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โฮโซกาวา (Morihiro Hosokawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดใหสัมภาษณส่ือมวลชนอเมริกันเมื่อ 
วนัศกุรที ่ 24 กนัยายน 2536 และกลาวเปนนัยๆวา ญ่ีปุนอาจตองยอมเปดตลาดขาวเพื่อใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยบรรลุผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 อันเปนเสนตายที่กํ าหนด
โดยส ํานกัเลขาธิการ GATT ญ่ีปุนไมตองการไดชื่อวาเปนผูทํ าใหการเจรจารอบอุรุกวัยลมเหลว
           นบัต้ังแตป 2529 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันเริ่มกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดขาว 
ญ่ีปุนพยายามแขง็ขืนตอแรงกดดันดังกลาวนี้ อาการแข็งขืนเริ่มออนตัวลงในยุครัฐบาลนายมิยาซา
วะ และอาจหมดสิน้ไปในยุครัฐบาลนายโฮโซกาวานี้ อยางไรก็ตาม บทสัมภาษณของนายโฮโซกา
วาดังกลาวขางตนนี้อาจกอใหเกิดความขัดแยงกับพรรครวมรัฐบาล เพราะนายโฮโซกาวา 
ใหสัมภาษณส่ือมวลชนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยที่ยังมิไดปรึกษาคณะรัฐมนตรี ขอเท็จจริงปรากฏวา  
รัฐมนตรหีลายตอหลายนายมีความเห็นตอตานการเปดตลาดขาว ในขณะที่นายโฮโซกาวาไดแสดง
จดุยนืสนบัสนนุการเปดตลาดขาวบางสวนมาตั้งแตการหาเสียงเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งที่ผานมา
           แรงกดดนัจากชุมชนสังคมโลก ประกอบกับการเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว ในที่สุดแลวจะทํ าใหรัฐบาลญี่ปุนจํ าตองเปดตลาดขาวอยางมิอาจหลีกเลี่ยงตอไปได     
ปญหาสํ าคัญมีแตเพียงวา รัฐบาลญี่ปุนจะปรับโครงสรางการผลิตของภาคเศรษฐกิจขาวอยางไร 
และจะใชมรรควิธีอะไรบางในการลดทอนแรงตอตานทางการเมือง
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สิทธิมนุษยชนกับการคาระหวางประเทศ10

           การเยือนประเทศฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง (Li Peng) แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีเมือ่กลางเดือนเมษายน 2539  ไมเพียงแตจบลงดวยชัยชนะของยักษใหญแหงอาเซีย
เทานัน้ หากยงัแสดงใหเห็นอีกดวยวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการจัด
ระเบียบระหวางประเทศ
            นบัต้ังแตการปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึน 
ในป 2532  นายหลีเ่ผงิพยายามหลกีเลี่ยงการเยือนตางประเทศ  เพราะทราบแกใจดีวาจะตอง
เผชญิกบัการประทวงจากขบวนการสิทธิมนุษยชน แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหา
ขัดแยงกับสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง ทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา 
เร่ืองนโยบายจนีเดียว  ปญหาการสมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของสาธารณ-
รัฐประชาชนจนี ปญหาความสัมพันธทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
อนเุคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) และปญหาการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญา  สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตองการใชสหภาพยุโรปเปนเบี้ยหมากรุกในการตอรองกับ
สหรัฐอเมริกา และประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่งเมื่อสามารถกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กบัเยอรมนี การสานสัมพันธกับฝร่ังเศสจงึเปนหมากตาตอมา และหากไมติดขัดดวยปญหาฮองกง
แลว สาธารณรฐัประชาชนจีนจะสามารถกระชับสายสัมพันธกับสหราชอาณาจักรไดมากกวาที่เปน
อยูในปจจุบัน
            สาธารณรฐัประชาชนจีนมีความสัมพันธอันดีงามกับฝร่ังเศสมาแตหนหลัง เพราะ
ฝร่ังเศสเปนชาติมหาอํ านาจตะวันตกชาติแรกที่ประกาศรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2507 
ในเวลานั้นฝร่ังเศสมีปญหาไมกินเสนกับสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีเดอโกลตองการให 
ฝร่ังเศสถอนตวัออกจากองคการ NATO  จึงหันมาคบคากับจีน แตความสัมพันธระหวางประเทศ
ทัง้สองตองเสื่อมทรามลงเมื่อเกิดกรณีการปราบปรามประชาชน ณ จตุรัสเทียนอันหมนึในป 2532 
โดยที่ฝร่ังเศสรวมกับชาติมหาอํ านาจตะวันตกอื่นๆ ประนามสาธารณรัฐประชาชนจีน คร้ันในป 
2536  ฝร่ังเศสตดัสนิใจขายเครื่องบิน Mirage 2000-5 แกไตหวัน  ซึ่งทํ าใหผูนํ าสาธารณรัฐ 

                                                          
10 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 17 เมษายน 2539
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ประชาชนจีนไมพอใจฝร่ังเศสอยางยิง่ ถึงกับตัดความสัมพันธทางการคา และสั่งปดสถานกงสุล ณ 
เมอืงกวางเจา
            เมื่อจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) ข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีฝร่ังเศส 
นโยบายตางประเทศก็แปรเปลี่ยนไปในทางที่ใหความสํ าคัญแกอาเซียมากขึ้น ถึงกับกํ าหนด  
`ยุทธศาสตรอาเซยี' โดยมสีาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเบี้ยหมากรุกสํ าคัญ
            การรื้อฟนสัมพันธภาพระหวางฝรั่งเศสกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเปนเรื่องที่
ทัง้สองฝายไดรับผลประโยชนตางตอบแทน และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลฝรั่งเศสพยายาม
ประคบัประคองใหการเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงเปนไปอยางราบรื่น
            ขบวนการสิทธิมนุษยชนกวา 30 กลุมเตรียมการประทวงนายหลี่เผิงในฝรั่งเศส 
โดยม ี Amnesty International เปนหัวหอก ผูประทวงมีแผนที่จะเดินขบวนผานหนาสถานเอกอัคร
ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรุงปารีส แตทางการฝรั่งเศสระดมหนวยปราบปรามจลาจล 
พรอมแกสนํ้ าตาสกัดการเดินขบวน กระนั้นก็ตาม นายหลีเ่ผงิตองลดกํ าหนดการออกนอกสถานที่
พกั เพราะไมตองการเผชิญหนากับกลุมประทวง
            ทายที่สุด รัฐบาลฝรั่งเศสมีกํ าหนดการเลี้ยงตอนรับนายหลี่เผิงกอนเดินทางกลับ
สาธารณรฐัประชาชนจีน แตดวยเหตุที่รางสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรีอเลง จุปเป (Alain Juppe) 
เอยถึงปญหาสิทธิมนุษยชน นายหลีเ่ผงิจงึบอกเลิกงานเลี้ยง ทายที่สุด งานเลี้ยงดํ าเนินไปโดยไมมี
การดืม่อวยพรและไมมีการกลาวสุนทรพจน
           นายหลีเ่ผิงปราศรัยตอหอการคาฝร่ังเศส (Chamber of Commerce) เรียกรองให
ประเทศทั้งสอง `แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง'  อีกทัง้ชีใ้หเหน็วา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
สํ าคัญตอเศรษฐกิจฝร่ังเศสเพียงใด นายหลีเ่ผิงกลาววา ในป 2538 สาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ตลาดรองรับสินคาเขามูลคา 280,000 ลานดอลลารอเมริกัน และจะเพิ่มข้ึนเปน 400,000 ลาน
ดอลลารอเมริกันในป 2543 โดยที่ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังดํ าเนินการลด
อากรขาเขาจากอัตราถัวเฉลี่ย 23% ในปจจุบัน เหลือเพียง 15%
            การเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงจบลงดวยขอตกลงซื้อสินคาฝร่ังเศส 6 ฉบับ  
รายการทีสํ่ าคัญที่สุดไดแก การซื้อเครื่องบิน Airbus จํ านวน 33 เครื่อง มูลคา 1,900 ลานดอลลาร
อเมริกนั รองลงมาไดแก การสรางโรงงานแกสธรรมชาติ การซื้อนํ้ ามันจากบริษัท Elf Acquitaine  
การซื้อเครื่องเจาะอุโมงคสํ าหรับการสรางรถไฟใตดินในนครเซี่ยงไฮ การซื้อเคเบิลสํ าหรับสถานี 
ไฟฟาพลงังานนํ้ า และการซื้อเครื่องมือการแพทยสํ าหรับโรงพยาบาล
           ขบวนการสิทธิมนุษยชนพยายามเตือนผู นํ าฝร่ังเศส ใหรํ าลึกถึงเหตุการณ  
ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 พรอมทั้งเรียกรองมิใหเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาก 
จนถึงกับละเลยปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตเสียงเรียกรองดังกลาวนี้มิอาจสั่งคลอน 
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มโนธรรมสํ านึกของผูนํ าฝร่ังเศสแมแตนอย ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนใหญเกินกวาที่จะละวาง
ได สัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความหมายเพียงการขายสินคาไดเทานั้น  
หากยังมีความหมายครอบคลุมถึงการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปญหาการวางงาน
อีกดวย
            ผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสํ าเร็จคร้ังแลวครั้งเลาในการสยบผูนํ า
ชาติมหาอํ านาจดวยการนํ าผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาหลอกลอ ประธานาธิบดีคลินตันแหง
สหรัฐอเมริกา เคยแสดงความขึงขังที่จะไมตออายุความสัมพันธบนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
อนเุคราะหยิง่ (MFN)  แตแลวก็มิอาจทนความยั่วยวนของผลประโยชนทางเศรษฐกิจและมิอาจทน
แรงกดดันจากชุมชนนักธุรกิจ และอตุสาหกรรมภายในประเทศ ในป 2537 นั้นเอง ประธานาธิบดี 
คลินตันจึงประกาศเปนหลักการวา จะไมนํ าประเด็นเรื่องการลิดรอนสิทธิมนุษยชนมาเปน 
ขอพจิารณาในการตออายุ MFN เมื่อสหรัฐอเมริกาเปนผูบุกเบิกในการสลายประเด็นสิทธิมนุษยชน
ออกจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเทศอื่นๆก็เจริญรอยตาม เพราะ 
ทกุประเทศลวนตองการผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยกันทั้งสิ้น
           สิทธิมนษุยชนเคยเปนปจจัยสํ าคัญในการจัดระเบียบระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับต้ังแตยุครัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอร  บัดนี้กํ าลังสิ้นมนตขลัง การเห็นแกผลประโยชน
ทางการคา (commercialism) กํ าลังเขามามีความสํ าคัญแทนที่ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
กลายเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดความสัมพันธระหวางประเทศ การรวมกลุมเพื่อจัดตั้งเขตการคา
เสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีก็เปนผลจากการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันเฉกเชนเดียวกัน
           โลกกํ าลังพัฒนาไปโดยมิไดคํ านึงถึงความเปนมนุษย หรือที่สํ านักเศรษฐศาสตร
ซสัเซก็ซ (Institute of Development Studies, University of Sussex) เรียกวา Development 
Without Human Face  แรงกดดนัและผลประโยชนของบรรษัทระหวางประเทศเปนจักรกลสํ าคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบทุนนิยมโลก ลัทธิพาณิชยประโยชนจึงทรงอิทธิพลยิ่งกวาประเด็นเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ ทิศทางของเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ทํ าใหการทํ างานของขบวนการสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศเปนไปดวยความยากลํ าบากมากขึ้น
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สิทธิมนุษยชนกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ11

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกํ าลังเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนในการกํ าหนด
ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกยุคหลังสงครามเย็น ในยุคสงครามเย็น อุดมการณทางการ
เมอืงเปนปจจยัส ําคัญที่แบงคายแบงฝกฝาย แตละคายเกาะเกี่ยวกันดวยปจจัยดังกลาวนี้ ทุกวันนี้
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่ดึงดูดใหประเทศตางๆหันหนาเขาหากัน พลังของบรรษัท
ระหวางประเทศและกลุมทุนในประเทศตางๆ ยังผลใหนโยบายตางประเทศถูกกํ าหนดบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ การลิดรอนสิทธิมนุษยชนกลายเปน 
ปรากฏการณที่ผู นํ าประเทศตางๆมองขามไป และมิใหความสํ าคัญ รัฐบาลอเมริกันในอดีต  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ต้ังแตรัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอรเปนตนมา เคยใชบรรทัดฐานทางดานสิทธิ
มนุษยชนในการกํ าหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐสภาอเมริกันถึงกับตรากฎหมายความ
ชวยเหลือตางประเทศ โดยมีบทบัญญัติวา รัฐบาลอเมริกันจะใหความชวยเหลือแกประเทศ 
ที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงมิไดดวยมโนธรรมสํ านึกดานสิทธิมนุษยชน ผูนํ าอเมริกัน 
ไดประณามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเกิดกรณีการเขนฆาประชาชนและนักศึกษาที่
เรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมนึในป 2532 นับต้ังแตนั้นมา สิทธิมนุษยชนกลายเปน
ปจจัยสํ าคัญในการพิจารณาตออายุหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The 
Most-favoured Nation Principle = MFN) แกสาธารณรัฐประชาชนจีน กระนั้นก็ตาม รัฐบาลจีน
ยงัคงลดิรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบตอมา แตก็ไดรับตออายุ MFN จากรัฐบาลอเมริกัน
ทุกป บริษัทยักษใหญและกลุ มทุนอเมริกันกดดันใหรัฐบาลของตนผอนปรนตอสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน เพราะเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ ในป 2537 ประธานาธิบดี 
คลนิตนัประกาศเปนหลักการวา จะไมนํ าประเด็นเรื่องสิทธิมนษุยชนมาเปนปจจัยในการพิจารณา
ตออายุ MFN อีกตอไป

                                                          
11 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 
    2539
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แมวาการลิดรอนสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดบรรเทาเบาบางลง 
แตมหาอํ านาจประเทศแลวประเทศเลาตางกรูเขาหาผลประโยชนในประเทศนั้น มิจํ ากัดเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา หากรวมยุโรปตะวนัตกและญี่ปุนดวย ไมมีประเทศใดที่กลาละทิ้งตลาดขนาดมหึมา
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได อยางนอยที่สุดกลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศไมยินยอม 
ใหทํ าเชนนั้น

เมือ่กลุมทนุหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ขบวนการสิทธิมนษุยชนเมื่อ
ไมประสบความสํ าเร็จในการกดดันรัฐบาล ก็หันมาเลนงานบรรษัทระหวางประเทศแทน กระแส
การ ‘ลงโทษ’ บริษทัที่คบคาและลงทุนในประเทศที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงกํ าลังขยายตัว
ในมหาวิทยาลัยตางๆในสหรัฐอเมริกา การรณรงคพุงเปาสูพมา เพราะนับต้ังแตคณะเผด็จการ 
SLORC (= State Law and Order Restoration Council) ปกครองพมาในป 2531 เปนตนมา  
ไดมีการเขนฆาและปราบปรามประชาชนจํ านวนมาก รวมทั้งการไมยอมรับผลการเลือกตั้งของ 
ประชาชน แมสหประชาชาติจะมีมติประณามการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ในประเทศนัน้ แตประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ยังคงคบคากับพมา เพราะหวังผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้ ขบวนการสิทธิมนษุยชนจงึรณรงคตอตานบริษัทที่หากินกับพมา และ 
กดดันใหถอนการลงทุนออกจากพมา การรณรงคดังกลาวนี้สงผลในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆ และกํ าลังขยายผลเปนประเด็นการเมืองทองถิ่นและประเด็นการเมืองระดับชาติในเวลา 
ไมชาไมนานนัก ขบวนการรณรงคไดจัดตั้งองคกรดังเชน Burma Action Group และ Free Burma 
Campaign

การรณรงคตอตานพมาในปลายทศวรรษ 2530 มีรูปแบบคลายคลึงกับ 
การรณรงคตอตานสหภาพอัฟริกาใตในทศวรรษ 2510 เนื่องเพราะรัฐบาลอัฟริกาใตไมยอมเลิก
นโยบายเหยียดผิว ขบวนการตอตานการเหยียดผิวหรือที่เรียกวา Anti-Apartheid Campaign  
จึงกอเกิดและขยายตัวในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ยุทธวิธีสํ าคัญประการหนึ่งในการ
ตอตานสหภาพอัฟริกาใตคร้ังนั้น ก็คือ ยุทธวธิกีารเลือกซื้อสินคา (Selective Purchasing) ดวย
การไมซื้อสินคาจากอฟัริกาใต และไมซื้อสินคาของบริษัทที่คบคากับอัฟริกาใต ยุทธวิธีดังกลาวนี้
น ํามาใชตอตานพมาครั้งนี้ดวย

Pepsi Cola เปนเปาหมายใหญของการรณรงคตอตานพมา Pepsi Cola  
นอกจากจะประกอบธุรกิจนํ้ าอัดลมแลว 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 ซึง่มโีรงงานนํ้ าอัดลมในนครยางกุง 
โดยที่มีแผนการจัดตั้งโรงงานในนครมัณฑเลยในอนาคต ผลผลิตของธุรกิจรวมทุนนี้ประกอบดวย 
Pepsi Cola, Seven-Up และ Mirinda มยีอดขายประมาณ 1 ลานขวดตอป และมีสวนแบงตลาด
ประมาณ 85% ของธุรกิจนํ้ าอัดลมในพมา

ดวยเหตุที่ Pepsi Cola คบคากับพมานี้เอง นักศึกษาอเมริกันจึงพุงเปาการ
ตอตานไปยังบริษัทนี้ โดยที่การรณรงคตอตานขยายตัวอยางรวดเร็ว

* มหาวิทยาลัยฮารวารดใหสัมปทานการจํ าหนายนํ้ าอัดลมภายในวิทยาเขตแก 
Pepsi Cola แทน Coca Cola สัญญาสัมปทานกํ าหนดระยะเวลา 5 ป โดยมหาวิทยาลัยฮารวารด
ไดรับผลตอบแทนปละ 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

แรงกดดนัดงักลาวนี้ทํ าให Pepsi Cola ตัดสินใจขายหุน 40% ที่ถืออยูใน Pepsi 
Cola Products Myanmar เหตทุีก่ารตัดสินใจเปนไปอยางฉับไว ก็เพราะผลประโยชนของ Pepsi 
Cola ในพมายงัมไีมมาก ในป 2538 Pepsi Cola มีกํ าไรจากการประกอบการในพมาเพียง 8 ลาน
ดอลลาร เทยีบกับผลกํ าไรทั่วโลก 30,400 ลานดอลลาร นับวานอยนัก บัดนี้ Pepsi Cola ไมมีธุรกิจ
รวมทุนในพมา แต Pepsi Cola Products Myanmar ยงัคงอยู โดยที่บริษัทหลังนี้ตองจายคา 
เครื่องหมายการคาและคาสิทธิบัตรแกบริษัทแรก เพราะรูปแบบการประกอบธุรกรรมแปรเปลี่ยน
จากธรุกจิรวมทุน (joint venture) ไปเปนการทํ าขอตกลง Licensing Agreement และ Franchise 
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Agreement ดวยเหตดัุงนี ้ ขบวนการนักศึกษาพมาที่ชื่อวา All Burma Students Democratic 
Front จงึยงัชูธงตอตาน Pepsi ตอไป

ขบวนการตอตานบริษัทที่คบคากับพมาไดขยายไปสูวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆไมนอยกวา 75 แหง การรณรงคดังกลาวนี้ประสบผลสํ าเร็จระดับหนึ่ง เพราะปรากฏวา บริษัท
อเมริกันจํ านวนไมนอยพากันถอนธุรกิจออกจากพมา อาทิเชน Amoco, Levi Strauss, Lizz 
Claiborne, Eddie Bauer, Reebok International และ Federated Department Stores เปนตน

การตอตานบริษัทที่คบคากับพมากํ าลังระบาดจากมหาวิทยาลัยไปสูการเมือง 
ทองถิ่น องคกรบริหารสวนทองถิ่นหลายตอหลายเมืองตรากฎขอบังคับจํ ากัดการจัดซื้อจัดจาง 
กบับริษทัทีค่บคากบัพมา บางเมืองมีกฎขอบังคับหามนํ าเงินทุนขององคกรบริหารสวนทองถิ่นฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คบคากับพมา เมืองที่เคลื่อนตัวสูกระแสการตอตานพมาสวนใหญ
ในมลรัฐแคลฟิอรเนีย ไดแก San Francisco, Oakland, Santa Monica และ Berkeley นอกจากนี้
กม็เีมือง Madison (มลรัฐวิสคอนซิน) โดยที่มหานครนวิยอรคกํ าลังเคลื่อนเขาสูกระแสเดียวกัน

การตอตานบริษัทที่คบคากับพมากํ าลังแปรผันเปนประเด็นทางการเมืองระดับ
ชาติในสหรัฐอเมริกา โดยที่วุฒิสภากํ าลังไตสวนเรื่องนี้ และอาจมีการผลักดันใหตรากฎหมาย
จ ํากดัรัฐบาลสวนกลางมิใหจัดจางจัดซื้อจากบริษัทที่คบคากับพมา

พัฒนาการดังที่ลํ าดับมาขางตนนี้ ไมเพียงแตแสดงวา ขบวนการตอตานพมา
กํ าลังยํ่ าอยูในแนวทางเดียวกับขบวนการตอตานการเหยียดผิวในอัฟริกาใตเมื่อกวาสองทศวรรษ 
ที่แลวเทานั้น หากยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ขบวนการประชาชนหากรวมพลังไดมีทางเลือก 
ที่จะเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเขากับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
ไมเฉพาะแตบรรษัทระหวางประเทศเทานั้นที่สามารถกํ าหนดนโยบายตางประเทศได ขบวนการ
ประชาชนกส็ามารถมีบทบาทและอิทธิพลไดเชนกัน ขอเพียงแตมีการผนึกพลังเทานั้น



ภาคที่สาม

เอกภาคีนิยม
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ระเบียบการคาระหวางประเทศ
วาดวยประเทศแหลงผลิตส่ิงทอและเสื้อผา1

ในสมยักอน สินคาที่สงไปขายยังประเทศตางๆ ไมสูมีปญหาในการระบุวา สินคา
เหลานั้นมีตนกํ าเนิดการผลิตในประเทศใด ถึงจะมีการสงผานประเทศที่สามกอนที่จะถึงประเทศ
ปลายทาง (Country of Destination) ก็สามารถติดตามหาขอมูลไดโดยงาย เพราะการผลิตและ
การคามิไดมีกระบวนการที่ซับซอน แตในปจจุบันหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะกระบวนการผลิต 
ที่สามารถแยกชิ้นสวนในการผลิตได โดยที่ประเทศผูผลิตสินคาสํ าเร็จรูปข้ันสุดทาย เพียงแตนํ า 
ชิน้สวนมาประกอบกันเทานั้น หาไดมีสวนสรางมูลคาเพิ่ม (value added) อ่ืนใดอีกไม

ขอมลูเกี่ยวกับ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกํ าเนิด’ (Country of Origin) 
มีความสํ าคัญในการจัดทํ าสถิติการคาระหวางประเทศ และในการคํ านวณดุลการคาระหวาง
ประเทศตางๆ ความเที่ยงตรงของขอมูลมีผลอยางมากตอความนาเชื่อถือของสถิติ ดวยเหตุที่
กระบวนการผลิตมีความสลับซับซอนมากขึ้น อันเปนผลจากการแบงงานกันทํ าระหวางประเทศ 
(International Division of Labour) การระบุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกํ าเนิด’ จึงมิใช
เร่ืองงายและกลายมาเปนขอพิพาทการคาระหวางประเทศ จนถึงกับตองมีการกํ าหนดกฎเกณฑ
เกีย่วกับเร่ืองนี้ภายใต GATT และตอมาภายใต WTO

การออกเอกสาร ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกํ าเนิด’ มีความสํ าคัญยิ่ง
ในการดํ าเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ เอกสารเหลานี้เปนฐานขอมูลในการแกปญหา 
การขาดดลุการคา ในกรณีที่มีการควบคุมปริมาณการนํ าเขา (import control) เอกสารเหลานี้ 
ชวยใหตรวจสอบไดวา มีการนํ าเขาจาก ‘ประเทศแหลงผลิต’ แตละประเทศเต็มตามโควตาแลว 
หรือไม แตในโลกที่ระบบการคาระหวางประเทศทวีความสลับซับซอน ประเทศผูสงออกสามารถ
แปลง ‘ประเทศแหลงผลิต’ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทางนโยบายของ ‘ประเทศปลายทาง’ ได ดวย
การสงสนิคาออกผานประเทศที่สามกอนที่จะเขาสู ‘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
สิทธพิเิศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP) ดวยแลว ประเทศที่ตองการสิทธิประโยชนทางดานนี้มักจะ
หาทางสงสนิคาผานประเทศที่ยังคงไดรับ GSP แตการใชกลเม็ดเด็ดพรายเพื่อใหไดประโยชนหรือ
หลีกเลี่ยงการเสียประโยชนจากมาตรการทางนโยบายของประเทศคูคาเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป 
พิธีการทางศุลกากรและการออกเอกสาร ‘ประเทศแหลงผลิต’ จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อปองกัน
กลเม็ดเด็ดพรายเหลานี้

ส่ิงทอและเสื้อผาเปนสินคาที่มีปญหาในการกํ าหนด ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ 
‘ประเทศตนก ําเนิด’ อยางมาก เพราะวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง (intermediate goods) และสินคา
สํ าเร็จรูปผลิตในประเทศตางๆ กัน ใยสังเคราะหและเสนดายอาจผลิตในประเทศหนึ่ง ประเทศ 
ที่ทอผาอาจไมสามารถผลิตใยสังเคราะหและเสนดายเองและตองนํ าเขาจากประเทศอื่น แมแต 
เสื้อผาที่เปน สินคาออกสํ าคัญของโลกที่สาม ก็ยังมีการแยกสวนในการผลิต โดยที่มีการตัดผา 
ตามแบบกระสวนในประเทศหนึ่ง แลวสงไปเย็บยังอีกประเทศหนึ่งที่มีแรงงานราคาถูกจํ านวนมาก 
การระบ ุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศตนกํ าเนิด’ จึงมิใชเร่ืองงาย และกลายมาเปนขอพิพาท
การคาระหวางประเทศ

รัฐบาลอเมริกันไมพอใจระเบียบวิธีการระบุ ‘ประเทศแหลงผลิต’ หรือ ‘ประเทศ 
ตนก ําเนดิ’ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาดังที่เปนอยูในปจจุบัน จึงทํ าตัวเปนนัก
เลงโตจดัระเบียบเสียเอง ทั้งนี้ดวยการตรา Textile and Apparel Global Competitiveness Act 
of 1996

กฎหมายฉบับนี้นํ าเสนอโดยนายจอหน บี. โบรส (John B. Breaux) วุฒิสมาชิก
และนายเบนจามิน แอล. คารเดน (Benjamin L. Carden) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสังกัด
พรรคเดโมแครตทั้งคู   Breaux-Carden Act นํ าเสนอตอรัฐสภาในเดือนมิถุนายน 2537 ในขณะที่
มกีารพจิารณาใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการการคาโลก (WTO) โดยที่รัฐบาลคลนิตันมีสวนรวม
ในการรางกฎหมายฉบับนี้  ดุก ซรููโอกะ (Doug Tsuruoka) แหงหนังสือพิมพ Asia Times (July 
10, 1996) รายงานวา นางริตา  เฮยส (Rita Hayes) ผูมีสวนสํ าคัญในการรางกฎหมายฉบับนี้  
เดมิเปนประธานคณะกรรมการประสานงานนโยบายสิ่งทอของรัฐบาลคลนิตนั ปจจุบันเปนหัวหนา
คณะผูเจรจานโยบายสิ่งทอของสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR)  คนสํ าคัญอีก 
คนหนึง่ก็คือนายเจนนิเฟอร  ฮลิลแมน (Jennifer Hillman) ปจจุบันเปนที่ปรึกษาทั่วไปของ USTR
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ดวยการผลักดันของรัฐบาลคลนิตนั รางกฎหมาย Textile and Apparel Global 
Competitiveness Act ผาน Ways and Means Committee ของสภาผูแทนราษฎรโดยไมยาก
ลํ าบาก แตตองเผชิญอุปสรรคสํ าคัญในคณะกรรมาธกิารการเงินแหงวุฒิสภา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วฒุิสมาชิกบอบ แพก็วูด (Bob Packwood) แหงพรรครีปบลิกัน ซึ่งตองการเลื่อนการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ออกไปอีก 5 ป ในขณะที่รัฐบาลคลนิตนัตองการบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2538

ประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตันตองการคะแนนนิยมทางการเมืองในปที่มีการ
เลอืกตัง้ประธานาธิบดีใหมนี้ จึงพยายามผลักดัน Textile and Apparel Global Competitiveness 
Act อยางเต็มที่ กฎหมายฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังเชน 
American Textile Manufactureres Institute และจากสหภาพแรงงาน เพราะการนํ าเขาสิ่งทอ
และเสื้อผาขัดตอผลประโยชนของอุตสาหกรรมนี้ และทํ าใหการจางงานมีไมมากเทาที่ควร  
ในขณะทีว่ฒุสิมาชกิแพกวูดเปนตัวแทนของกลุมผูนํ าเขาสิ่งทอและเสื้อผาจากตางประเทศ

เมื่อเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางวุฒิสภากับสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับกํ าหนด
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาไดถามความเห็นฝายบริหาร รัฐบาลคลินตันเสนอใหเลื่อน 
การบังคับใชกฎหมายนี้ออกไป 18 เดือน โดยเพิ่งสั่งใหรัฐสภาลงมติในเดือนมิถุนายน 2539  
ในลกัษณะ ‘วถิดีวน’ ในการพิจารณา (fast-track option) กลาวคือ ใหลงมติรับหรือไมรับกฎหมาย 
โดยหามแกไขบทบัญญัติใดๆในกฎหมายนี้ เพราะตองการบังคับใชกฎหมายนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2539 เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบ การบังคับใชกฎหมายจึงเกิดขึ้น

ตามกฎหมายใหมนี้ ส่ิงทอถือเอาประเทศที่ทอผาเปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ มิใช
ประเทศที่ยอมหรือพิมพผา ส่ิงทอดิบที่สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยอมและพิมพลาย
ในอิตาลี เมื่อสงออกจากอติาลี เดิมถือวาอติาลเีปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ แตตามกฎหมายใหมนี้ถือ
วาเปนการสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สํ าหรับเครื่องแตงกายถือเอาประเทศที่เย็บผาเปน
เสือ้ผาส ําเร็จรูปเปน ‘ประเทศตนกํ าเนิด’ มิใชประเทศที่ตัดผาตามแบบกระสวน ในปจจุบัน ฮองกง
ตัดผาแลวสงไปเย็บในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกจํ านวนมาก  
ตามกฎหมายใหม เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ตัดเย็บและสงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอง 
ถือวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน ‘ประเทศแหลงผลิต’ ทั้งๆ ที่ผาและวัตถุดิบสวนใหญมาจาก 
ฮองกงก็ตาม หากการตัดเย็บกระทํ าในประเทศตางๆมากกวาหนึ่งประเทศ ใหถือเอาประเทศที่มี
สวนตดัเย็บมากที่สุดเปน ‘ประเทศตนกํ าเนิด’
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Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 มผีลกระทบตอ
บรรดาประเทศผูสงออกสิ่งทอและเครื่องแตงกายอยางถวนหนา แตผลกระทบตกหนักแกฮองกง
และสาธารณรฐัประชาชนจีน เพราะสหรัฐอเมริการะแวงวา สาธารณรัฐประชาชนจีนลอบสงสิ่งทอ
และเสื้อผาผานฮองกงไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อมิใหปรากฏอยูในโควตาของสาธารณรัฐประชาชน
จนี โดยที่การคาสิ่งทอและเสื้อผามีการจํ ากัดโควตาตาม Multi-Fibre Arrangement (MFA)

กอนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช การศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Customs Service) ประกาศใชระเบียบการศุลกากรเกี่ยวกับการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกาย 
อยางเขมงวด เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2539 เอกสารการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายตองมีขอมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบชนิดที่ไมเคยบังคับใชมากอน การศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกา 
ถึงกับจะสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบโรงงานและบริษัทผูสงออกในฮองกง แตฮองกงไมยินยอม 
เพราะถือเปนการแทรกแซงกิจการภายใน และสหรัฐอเมริกาไมมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
ในฮองกง

รัฐบาลอเมริกันเลือกเลนงานสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนียงัมิไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงไมสามารถรองเรียนตอ WTO ได แตประเทศ
ผูสงออกอืน่ๆ ซึ่งเดือดรอนจากกฎหมายฉบับใหมของสหรัฐอเมริกา เร่ิมรองเรียนตอ 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 
การกํ าหนดโควตาการน ําเขา และหันมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน นอกจากนี้ ยังมีขอตกลง 
อีกดวยวา จะมีการปรับกฎวาดวยประเทศแหลงผลิตสิ่งทอและเสื้อผา (Country-of-Origin Rule) 
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในป 2541

สหรัฐอเมริกาอางความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงกฎนี้วา ในเมื่อบรรดา
ประเทศผูสงออกสิ่งทอและเสื้อผาหาประโยชนจากการเลี่ยงกฎ สหรัฐฯ ยอมมีความชอบธรรม 
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงกฎเพื่ออุดชองโหวดังกลาวนี้ (loophole-closing device) แตกฎใหมที่กํ าหนดขึ้น
หามีความคงเสนคงวาไม ในขณะที่เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเอาประเทศที่ทํ าการผลิตในขั้นตอน 
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สุดทาย (เยบ็) เปนประเทศแหลงผลิต ทั้งๆ ที่มูลคาเพิ่มที่เกิดจากการเย็บอาจนอยกวามูลคาเพิ่ม 
ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตกอนหนานี้ สวนผาทอกลับมิไดถือเอาประเทศที่ทํ าการผลิตในขั้นตอน
สุดทาย (ดังเชนยอมสี และพิมพลาย) เปนประเทศแหลงผลิต

นอกจากนี้ การกํ าหนดใหผูสงออกตองมีเอกสารรับรองจากผูผลิต โดยผูผลิต 
ตองลงนามรับรองในเอกสารศุลกากรดวยนั้น นอกจากจะเปนการสรางอุปสรรคการคาที่มิใชภาษี
ศุลกากร (non-tariff barrier) แลว ยังขัดตอระเบียบศุลกากรทั่วไป (General Customs Rule) ของ
สหรัฐอเมริกาเอง เพราะการนํ าเขาสินคาอื่นๆ ไมมีขอกํ าหนดเชนนี้ ซึ่งเทากับเปนการปฏิบัติ 
อยางลํ าเอียง

Textile and Apparel Global Competitveness Act of 1996 กํ าลังกอใหเกิด
ความโกลาหลในการคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายระหวางประเทศอยางมาก เพราะประเทศ 
ผูสงออกไมมขีอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มากอน จึงตั้งรับไมทัน ประเทศเหลานี้กํ าลัง
เจรจากบัสํ านกัผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้ ตามขอ
ตกลง WTO วาดวยสิ่งทอและเครื่องแตงกาย หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ จะตองมีการปรับ
โควตาเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดแกประเทศคูคาดวย

ดวยเหตุที่การคาสิ่งทอและเครื่องแตงกายมีการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ 
กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ มีการกํ าหนดโควตาตามขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (MFA) ในขณะที่ 
MFA เปนขอตกลงพหุภาคี การกํ าหนดโควตาเปนขอตกลงทวิภาคี การเปลี่ยนแปลง Country-of-
Origin Rule อันเปนผลจากการบังคับใช Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 
1996 จึงทํ าใหการสงออกสิ่งทอและเครื่องแตงกายของผูสงออกบางประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา
เตม็โควตาหรอืเกนิเลยกวาโควตาที่ตกลงกันไว นั่นหมายความวา ประเทศเหลานี้ไมสามารถขยาย
การสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาอีกได ซึ่งมีผลกระทบตอการผลิตและการจางงานในอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและเครื่องแตงกายภายในประเทศ

แมวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายในสหรัฐอเมริกาไดประโยชน 
จากกฎหมายฉบับนี้ แตประชาชนผูบริโภคเปนฝายเสียประโยชน เพราะตองซื้อส่ิงทอและ 
เครื่องแตงกายในราคาแพงขึ้น
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สหรัฐอเมริกาเปนผูนํ าเขาสิ่งทอและเครื่องแตงกายรายสํ าคัญของโลก การบังคับ
ใช Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 จึงมีผลกระทบตอระเบียบ 
การคาสิง่ทอและเครื่องแตงกายระหวางประเทศอยางสํ าคัญ
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คิวบากับ Helms-Burton Act2

ในขณะที่ชุมชนระหวางประเทศพากันวิพากษวิจารณ โดยที่บางรายถึงกับ
ประณามรัฐบาลอเมริกันที่ปลอยให Helms-Burton Act มีผลบังคับใช รัฐบาลคิวบาพยายาม 
ด้ินรนเพือ่ลดทอนผลกระทบอันเกิดจากกฎหมายฉบับนี้

Helms-Burton Act มผีลบังคับใชเมื่อนายวลิเลียม คลนิตนั ลงนามเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2539 กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะเลนงานบริษัทที่เขาไปลงทุนในประเทศคิวบา  
ทั้งบริษัท อเมริกันและบริษัทที่มิใชอเมริกัน มาตรการที่ใชลงโทษบริษัทเหลานี้มีลักษณะเปน
secondary boycott เพราะมไิดมุงเลนงานคิวบาโดยตรง หากแตเปนการเลนงานโดยออม เพื่อให
บริษัทธุรกิจ และบรรษัทระหวางประเทศเลิกคบกับคิวบา โดยหวังวา หากบริษัทตางชาติพากัน
ถอนการลงทุนออกจากคิวบา คิวบาอาจตองเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ 
การเมือง

ตาม Helms-Burton Act ประชาชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีเชื้อสาย
คิวบา สามารถยื่นฟองบริษัทที่เขาไปลงทุนในประเทศคิวบาได หากปรากฏวาบริษัทดังกลาวใช
ทรัพยสิน (ดังเชนที่ดิน) ของตนที่ถูกรัฐบาลคิวบายึดไปนับต้ังแตป 2505 นอกจากนี้ กฎหมาย 
ฉบับนี้ยังใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการสั่งหามผูบริหารบริษัทที่คบคากับคิวบาเขาสหรัฐอเมริกา 
อีกทัง้หามขายสินคาที่มีชิ้นสวน องคประกอบ  หรือวัตถุดิบจากคิวบา (Cuba content)

Helms-Burton Act ถอืก ําเนดิภายหลังจากที่คิวบายิงเครื่องบินเอกชน 2 ลํ าตก 
ในเดือนกุมภาพันธ 2539 ผูนอเมริกันไมลังเลที่จะทํ าใหภาพลักษณของคิวบาในสายตาของ 
ประชาชนชาวอเมริกันเสื่อมทรามลง นับต้ังแตฟเดล  คาสโตร (Fidel Castro) ยดึแผนดินคิวบาได
นับต้ังแตป 2502 เปนตนมา คิวบากับสหรัฐอเมริกาก็เปนไมเบื่อไมเมากันมาโดยตลอด  
ผูนํ าอเมริกันบางคนดังเชนประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดถีงึกับวางแผนลอบสังหารนายพล
คาสโตร ยิ่งคิวบายินยอมใหสหภาพโซเวียตติดตั้งอาวุธนิวเคลียร จนเกิดวิกฤติการณคร้ังใหญในป 
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2539
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2505 ดวยแลว สัมพนัธภาพระหวางประเทศทั้งสองเสื่อมทรามถึงขั้นไมเผาผีกัน โดยที่กาลเวลา 
มิอาจชวยเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นได ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศคืนดีกับเวยีดนาม ทั้งๆที่ 
ทํ าสงครามหํ้ าหั่นกันมากวาสองทศวรรษ แตสัมพันธภาพระหวางคิวบากับสหรัฐอเมริกาไมมีทีทา
วาจะคืนสูสภาวะปกติ สวนหนึ่งเปนเพราะชาวคิวบาอพยพซึ่งตอตานนายพลคาสโตรกลายเปน
กลุมชนทีม่อิีทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

การทีคิ่วบายงิเครื่องบินอเมริกันตก 2 ลํ า กลายเปนเครื่องมือที่ผูนํ าอเมริกันใชใน
การปลกุระดมความเกลียดชังคิวบาในสังคมอเมริกัน มิไยวาคิวบาจะแกตัวอยางไร ก็ไมมีใครรับฟง 
ในทศันะของคิวบา เครื่องบินทั้งสองลํ านั้นเปนของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบา ซึ่งถูกสงขึ้นไปเพื่อ
สอดแนมคิวบา โดยที่อาจทํ างานใหหนวยสืบราชการลับอเมริกันดวยก็ได ทางการสหรัฐอเมริกา
พยายามกลบประเด็นการสืบราชการลับ ดวยการชูประเด็นมนุษยธรรม โดยยํ้ าวา การยิงเครื่องบิน
เอกชนเปนเรื่องไรมนุษยธรรม

บรรยากาศความเกลียดชังคิวบา ซึ่งปลุกระดมจนไดที่นี้เองชวยเกื้อกูลการตรา 
Helms-Burton Act กฎหมายฉบบันี้มีชื่อเปนทางการวา Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity Act โดยทีช่ือ่ Helms-Burton Act มาจากชื่อผูเสนอกฎหมายฉบับนี้ อันไดแก นาย 
ริชารด เฮลมส (Richard Helms) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลิกันจากมลรัฐนอรธคาโรไลนา และ
นายแดน  เบอรตัน (Dan Burton) สมาชิสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกัน

การผลกัดัน Helms-Burton Act เปนฝมือของนายเฮลมสมากกวานายเบอรตัน 
เพราะเหตุที่นายเฮลมสดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการตางประเทศแหงวุฒิสภา  
จึงมีอํ านาจและอิทธิพลในวงการการเมืองอเมริกัน นายเฮลมสมีจุดยืนขวาจัดมาเปนเวลาชานาน 
จนดูเปนคนขวางโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํ าตัวกีดขวางขบวนการสิทธิและเสรีภาพ อาทิเชน 
นายเฮลมสสนับสนุนการตรากฎหมายหามทํ าแทง สนับสนุนการลงโทษประหารชีวิต สนับสนุน
บริษัทบุหร่ีและตอตานขบวนการตอตานการสูบบุหร่ี ตอตานการจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัย 
โรคเอดส ตอตานการใหสิทธิเสมอภาคแกชนกลุมนอย ตอตานการสงทหารอเมริกันเขาไปรักษา
ความสงบในไฮติและบอสเนีย ตอตานการจัดสรรเงินชวยเหลือแกรัสเซีย รวมตลอดจนขัดขวาง 
การใหสัตยาบันสนธิสัญญาฉบับตางๆ และการใหฉันทานุมัติแตงตั้งเอกอัครราชทูตและขาราชการ
ระดบัสูงในกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อกดดันใหกระทรวงดังกลาวปรับโครงสราง
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ไมนาประหลาดใจที่ Helms-Burton Act ตองการเขนฆาคิวบา โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งฟเดล  คาสโตรใหอาสัญ ในเมื่อนายริชารด  เฮลมสวิศวกรผูสรางกฎหมายฉบับนี้เปนผูนํ า
ฝายขวาในสังคมการเมืองอเมริกัน แตขอที่ผูคนจํ านวนไมนอยอดรูสึกกังขามิไดก็คือ เหตุใด
ประธานาธิบดีคลินตันจึงปลอยกฎหมายฉบับนี้ผานไป โดยมิไดแสดงการทัดทานแมแตนอย  
นบัต้ังแตเมือ่ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันในป 2536 เปนตนมา นายวิลเลียม คลินตัน 
แสดงความสามารถในการปรับตํ าแหนงแหงหนทางการเมืองของตนอยางดีเยี่ยม หากลมการเมือง
พัดเพไปทางขวานายคลินตันก็ปรับตํ าแหนงของตนไปทางขวา หากกระแสเสรีนิยมมาแรง  
นายคลินตันก็เคลื่อนตัวไปทางซาย จนยากที่จะระบุไดวา นายคลินตันยืนอยูแหงใดในสังคม 
การเมืองอเมริกัน

ปญหาคิวบากลายเปนประเด็นสํ าคัญในปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน
นี ้สวนหนึง่เปนเพราะวา ชุมชนชาวคิวบาในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ  ชาวคิวบาอพยพ
ทั้งหมดก็วาไดมีความรูสึกตอตานฟเดล คาสโตร ชาวคิวบาที่อพยพออกนนอกประเทศรุนแรกๆ 
เปนกลุมที่มีความสัมพันธอันแนนแฟนกับกลุมเผด็จการดั้งเดิม หรือมิฉะนั้นก็ถูกฟเดล คาสโตร 
ยึดทรัพยสินชาวคิวบารุนตอๆ มาเปนกลุมคนที่ไมเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของคาสโตร และทายที่สุดเปนกลุมคนที่มิอาจทนอยูอยางทุกขเข็ญในคิวบาอีกตอไป จึงตอง
อพยพออกนอกคิวบา โดยไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลคาสโตร นกัการเมืองที่ตองการคะแนนนิยม
จากชุมชนชาวคิวบาในสหรัฐอเมริกาจักตองแสดงจุดยืนตอตานคาสโตร นายบอบ โดล (Bob 
Dole) ผูไดรับเลือกจากพรรครีปบลิกันใหเปนตัวแทนชิงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันถึงกับ
ประกาศในปลายเดือนพฤษภาคม 2539 วา หากไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี จะโคนลมฟเดล  
คาสโตรโดยทันที

Helms- Burton Act ถอืก ําเนดิในทามกลางบรรยากาศการตอตานฟเดล คาสโตร 
แตทันทีที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช สหรัฐอเมริกาก็ตองเผชิญกับเสียงทักทวงจากประเทศ
มหาอํ านาจที่อยู คายเดียวกัน ทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปไมเห็นดวยกับกฎหมายฉบับนี้  
โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเด็นที่วา กฎหมายฉบับนี้ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกา 
มีสิทธิที่จะตรากฎหมายหามบริษัทอเมริกันมิใหเขาไปลงทุนหรือคบคากับคิวบา แตสหรัฐฯไมมี
อํ านาจทีจ่ะสั่งการอยางเดียวกันกับบริษัทชาติอ่ืนๆ

นายมัลคอลม ริฟกินด (Malcolm Rifkind) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 
ตางประเทศอังกฤษโจมตี Helms-Burton Act ในการปราศรัยตอ National Press Club ในสหรัฐ
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อเมริกา เมือ่ปลายเดือนพฤษภาคม 2539 โดยเตือนวา กฎหมายฉบับนี้จะสรางความแตกแยก 
ในหมูประเทศตะวันตก เนื่องจากมีความเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรง นายรฟิกนิดกลาววา บริษัท 
ยุโรปที่ลงทุนหรือคาขายกับคิวบาจะถูกลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยที่คิวบามิไดถูกลงโทษ 
โดยตรง และแสดงความไมเขาใจวา เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติลงโทษ
พนัธมติร แทนที่จะลงโทษปรปกษ

ทาทีอันแข็งกราวของสหภาพยุโรปยังความกังวลใจอยางยิ่งแกผูนํ าอเมริกัน  
เพยีงชัว่เวลาผานไปไมถึงหนึ่งขวบปภายหลังการลงนามใน Trans-Atlantic Agenda เพื่อจัดตั้ง
เขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก (TAFTA) สหภาพยุโรปกลับตองมาประชุมคนหามาตรการ
ตอบโต Helms-Burton Act  เมื่อรัฐบาลอเมริกันเริ่มใช Sanction Measures สหภาพยุโรปก็ตองใช 
Counteer-Sanction Measures มาตรการที่สหภาพยุโรปดํ าริที่จะนํ ามาใชมีแตั้งแตการยื่นฟองตอ
องคการการคาโลก (WTO)  เพื่อใหพิจารณาวา  บทบัญญัติแหง Helms-Burton Act ขัดตอกฎ 
ขอบังคับของ WTO หรือไม นอกจากนี้ จะมีการจัดทํ าบัญชีรายชื่อบริษัทและประชาชนชาว
อเมริกันที่อาศัยบทบัญญัติแหง Helms-Burton Act ฟองบริษัทในสหภาพยุโรปในศาลอเมริกัน  
ทั้งนี้เพื่อจะเลนงานตอบโตในภายหลัง โดยจะมีการตรากฎหมายในสหภาพยุโรปเพื่อใหสามารถ
ฟองกลบัในสหภาพยุโรปได ทายที่สุด มาตรการที่จะเลือกใชก็คือ การเขมงวดในการออกวีซาแก
ชาวอเมริกัน

ไมเพียงแตสหภาพยุโรปเทานั้นที่มีปฏิกิริยาอันรุนแรง บรรดาภาคีองคการ 
รัฐอเมริกนั (Organization of American States = OAS) ซึ่งเคยเปนบริวารที่ซื่อสัตยของสหรัฐ
อเมริกากแ็สดงทาทีคัดคาน Helms-Burton Act ดวย แตการคัดคานอันแข็งกราวมาจากพันธมิตร
ของสหรฐัอเมริกาภายในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) นั้นเอง ทั้งคานาดาและเม็กซิโก
ตางรวมกนัโจมตีสหรัฐอเมริกา จนนาเกรงวาจะมีผลตอการสลลายตัวของ NAFTA ทั้งนี้เพราะเหตุ
วา บริษทัคานาดาและเม็กซิโกหลายตอหลายบริษัทเขาไปลงทุนในคิวบา

ทายทีสุ่ด กลุมทุนอเมริกันกลับเปนฝายตอตาน Helms-Burton Act เสียเอง U.S.-
Cuba Trade and Economic Council ซึง่ประกอบดวยสมาชิกจากธุรกิจ 138 ประเภท และมีฐาน
อยูในนิวยอรคเปนหัวหอกในการคัดคานกฎหมายฉบับนี้ ธุรกิจอเมริกันจํ านวนไมนอยคาขายกับ 
คิวบา สวนที่ตองการเขาไปลงทุนในกิจการเกษตรและเหมืองแรในคิวบาก็มีหานอยไม ในขณะที่ 
นักลงทุนชาติอ่ืนๆ ยังคงเขาไปลงทุนในคิวบาได แตเมื่อ Helms-Burton Act มีผลบังคับใช  
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นักธุรกิจอเมริกันมิอาจเขาไปลงทุนในคิวบาตอไป มิหนํ าซํ้ ายังตองเผชิญกับการตอบโตจาก 
สหภาพยุโรปและภาคี NAFTA อีกดวย

การยืน่หนังสือคัดคานของ U.S. Chamber of Commerce และ National 
Association of Manufcturers นบัเปนการปูทางใหประธานาธิบดีคลนิตนักลับลํ า ในดานหนึ่ง 
ประธานาธิบดีคลินตันตองการคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายคิวบา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในมลรัฐฟลอริดาและมลรัฐนิวเจอรซีย ในอีกดานหนึ่ง ก็ตองระมัดระวังมิใหสัมพันธภาพที่มีกับ  
สหภาพยุโรปและภาค ี NAFTA ตองเสื่อมทราม นอกจากนี้ การเดินหนาบังคับใช Helms-Burton 
Act ยงัท ําใหสูญเสยีการสนับสนุนจากกลุมทุนอเมริกันที่มีผลประโยชนในคิวบาอีกดวย

Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2539 แตคลินตันอาศัยอํ านาจประธานาธิบดีในการเลื่อนการบังคับใชบทบัญญัติใน  
Title III บทบัญญัติในสวนนี้ใหสิทธิแกประชาชนหรือธุรกิจอเมริกันฟองรองบริษัทที่เขาไปลงทุน 
ในคิวบา เมื่อพิสูจนไดวา บริษัทดังกลาวใชที่ดินหรือทรัพยสินของตนซึ่งถูกรัฐบาลคิวบายึดไป 
ในการประกอบการ เดิมสิทธิการฟองรองจะเริ่มมีในเดือนพฤศจิกายน 2539 แตประธานาธิบดี 
คลินตันเลื่อนการใหสิทธิดังกลาวนี้ไปเปนเดือนพฤษภาคม 2540 ถึงเวลานั้น การเลือกตั้ง
ประธานาธบิดีก็รูผลแพชนะกันแลว จะกลับลํ าอีกครั้งหนึ่งก็ยังทํ าได

กระนั้นก็ตาม พันธมิตรในสหภาพยุโรปและ NAFTA ก็ยังไมวางใจ และเตรียมตัว
ตอบโตสหรัฐอเมริกาตอไป ยิ่งคิวบาดวยแลว ก็ตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือผลกระทบของกฎหมาย
ฉบับนี้
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Iran and Libya Sanctions Act3

เมื่อประธานาธิบดีวิลเลียม  คลนิตนั ลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act 
of 1996 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 ไมเพียงแตอิหรานและลเิบยีเทานั้นที่ไดรับผลกระเทือน 
จากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ บรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯ ก็ไดรับผลกระทบโดยตรงดวย  
ความสมัพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึง่ก ําลังเสื่อมทรามอยูแลว อันเปนผลจากการ
บังคบัใช Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 (หรือที่รูจักกันในชื่อ Helms-
Burton Act ตามชื่อสมาชิกรัฐสภาที่นํ าเสนอกฎหมายนี้) ก็ยิ่งเสื่อมทรามลงไปอีก มิจํ าเพาะแต
ความสมัพนัธระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหรานและลิเบียเทานั้นที่เขม็งเกลียว

ผูนํ าอเมริกันมีความปกใจเชื่อวา รัฐบาลลิเบียและอิหรานใหการสนับสนุนการ 
กอการรายระหวางประเทศอยูเบื้องหลัง และประเทศทั้งสองเปนฐานที่มั่นของบรรดาผูกอการราย
ระดับชั้นแนวหนา รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาเผยแพรสารสนเทศดังกลาวนี้ผานสื่อมวลชน  
จนประชาชนชาวอเมริกันมีความเกลียดชังอิหรานและลิเบียอยางฝงใจ แตรัฐบาลอเมริกันไมเคย
ตรวจสอบตนเองวา การกอการรายในบางกรณีเปนผลลัพธที่เกิดจากการดํ าเนินนโยบาย 
ตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันเอง

Iran and Libya Sanctions Act of 1996 มสีามัญนามวา D’Amato Act ตามชื่อ
ของนายอัลฟองเซ ดามาโต (Alfonse D’Amato) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีปบลิกันจากมลรัฐ 
นวิยอรค ซึ่งเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาในเดือนกันยายน 2538

D’Amato Act วางหลักการสํ าคัญวา ธุรกิจเอกชนที่เขาไปลงทุนในอิหรานและ 
ลิเบยี จนสามารถท ําใหประเทศทั้งสองเพิ่มพูนศักยภาพในการกอการรายอยางสํ าคัญ (signficant 
enhancement) จักตองถูกลงโทษ ตามกฎหมายฉบับนี้ประธานาธิบดีอเมริกันมีอํ านาจในการ 
ลงโทษบริษัทที่เขาไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจพลังงาน (energy sector) ในประเทศอิหรานและ 
ลิเบียมูลคาตั้งแต 40 ลานดอลลารข้ึนไป
                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2539
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ในชั้นแรก รัฐบาลคลนิตนัมไิดยินดียินรายกับกฎหมายฉบับนี้ แตเมื่อมีเหตุการณ
อันเชื่อวาเกิดจากการกอการรายปรากฏอยางตอเนื่อง ทาทีของรัฐบาลคลินตันก็แปรเปลี่ยนไป  
เร่ิมตนดวยการใชรถบรรทุกขนระเบิดพุงเขาใสฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบียในปลายเดือน
มถินุายน 2539 อันเปนเหตุใหทหารอเมริกันตายอยางนอย 19 คน และมีผูคนบาดเจ็บสาหัส
จ ํานวนมาก ตามมาดวยเครื่องบินพาณิชยสายการบิน TWA เที่ยวบินที่ 800 ตกเมื่อกลางเดือน
กรกฎาคม ศกเดียวกัน โดยที่มีเหตุชวนสงสัยวาเปนฝมือผูกอการราย และขารัฐการอเมริกัน 
บางสวนพุงเปาไปยังอหิราน

ในวนัที่ประธานาธิบดีคลนิตนัลงนามใน Iran and Libya Sanctions Act นั้นเอง 
ญาตผูิเสยีชีวิตในเหตุการณเครื่องบิน Pan Am เที่ยวบิน 103 ตกในสกอตแลนดป 2531 ไดมารวม
ในพธิลีงนามดวย ประธานาธิบดีคลนิตนัแสดงความมุงมั่นที่จะขจัดการกอการราย และกลาวยํ้ าวา 
สหรัฐอเมริกามิอาจคาขายหรือประกอบธุรกิจในตอนกลางวันรวมกับผูคนที่แอบฆาประชาชน 
ชาวอเมริกันในยามคํ่ าคืน

ประธานาธิบดีคลินตันจํ าเปนตองสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในปที่มีการ 
เลือกตั้งนี้ ดวยเหตุที่ประชาชนชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยมีความเกลียดชังอิหราน ลิเบีย  
และควิบาอยางฝงใจ การประกาศใชมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ (economic sanction) 
ประเทศทั้งสามจึงเปนยุทธวิธีในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ขอที่นาสังเกตก็คือ การ 
ตัดสินใจในขั้นสุดทายในการลงนามบังคับใชกฎหมายทั้งสองเกิดจากเหตุปจจัยเดียวกัน 
ประธานาธิบดีคลนิตนัลงนามใน Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996  
ภายหลังจากที่คิวบายิงเครื่องบินของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาตกในเดือนกุมภาพันธ 2539   
ในขณะทีก่ารกอการรายในฐานทัพอเมริกันในซาอุดิอารเบียและการที่เครื่องบิน TWA ตก เปนฟาง
เสนสดุทายที่ทํ าใหประธานาธิบดีคลนิตนัเดินหนาในกรณี Iran and Libya Sanctions Act of 
1996

รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาฝงใจกับการใชมาตรการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ 
เมือ่มหีลักฐานวา กรณีเครื่องบิน Pan Am Flight 103 ตกที่ Lockerbie ในป 2531 เกิดจาก 
ผู กอการรายที่หลบซอนอยู ในลิเบีย สหรัฐอเมริกาก็ผลักดันใหคณะมนตรีความมั่นคงแหง 
สหประชาชาติมีมติควํ่ าบาตรอหิรานในเดือนมิถุนายน 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
กฎหมายทีก่อใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extra-territorial rights) อยางปราศจากขอสงสัย 
ดวยเหตุดังนี้ นานาประเทศจึงพากันประทวงรัฐบาลอเมริกัน สิทธิสภาพนอกอาณาเขตควรจะ 
หมดสิ้นไปพรอมกับการเสื่อมสลายของระบบจักรวรรดินิยม แตสหรัฐอเมริกายังคงทํ าตัวเปน 
นักเลงโต ใชไมตะพดหวดกนผูอ่ืนที่มิใชประชาชนของตน การบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ 
มีนัยสํ าคัญวา สหรัฐอเมริกาเลือกเดินในแนวทางเอกภาคีนิยมอันแข็งกราว (Aggressive 
Unilateralism) โดยทํ าตัวเปนผูจัดระเบียบเศรษฐกิจโลก เปนผูกลาวหาผูละเมิดระเบียบดังกลาว 
และเปนผูพิพากษาและผูลงโทษพรอมกันไปดวย

ไมตองสงสัยเลยวา แมแตพนัธมติรก็มิอาจอดทนตอความเปนนกัเลงโตของสหรัฐ
อเมริกาได สหภาพยุโรปยืน่เรือ่งรองเรียนองคการการคาโลก (WTO) เมื่อสหรัฐอเมริกาบังคับใช 
Cuba Liberty and Democratic Solidarity Act และไมตองสงสัยอีกเชนกันที่บรรดาพันธมิตร 
พากนัประทวงสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการบังคับใช Iran and Libya Sanctions Act ในเวลาตอมา  
สหภาพยุโรปมไิดเพยีงแตประทวงเทานั้น  หากยังเตรียมมาตรการตอบโตดวย

บรรษัทยักษใหญของสหภาพยุโรปจํ านวนไมนอยเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและการผลิตพลังงานอื่นๆ ในอหิรานและลิเบยี Iran and Libya Sanctions Act จึง
กระทบตอบรรษัทยักษใหญเหลานี้ และเปนธรรมดาอยูเองที่รัฐบาลประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป
มอิาจนิง่นอนใจอยูได แตบรรษัทยักษใหญอเมริกันก็ไดรับผลกระเทือนจากกฎหมายฉบับนี้เหมือน
กนั ดังกรณีที่ Conoco แหงสหรัฐอเมริกาตองถอนตัวจากการพัฒนาแหลงนํ้ ามัน ณ Sirri Oil Field 
ในอหิราน อันเปนเหตุให Total แหงฝร่ังเศสลงนามในสัญญามูลคา 600 ลานดอลลารแทน รัฐบาล
อเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตรากฎหมายหามบริษัทของตนเขาไปลงทุนในอิหรานและลิเบีย 
แตไมมคีวามชอบธรรมใดๆ ที่จะตรากฎหมายเลนงานบริษัทชาติอ่ืนๆ เพราะชาติเหลานั้นมิไดเปน
อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

บริษทัทีล่ะเมิด Iran and Libya Sanctions Act จะมิไดรับเงินกูจาก EXIM Bank  
แหงสหรัฐอเมริกา จะมิไดรับอนุญาตการสงออก หามธนาคารอเมริกันปลอยกูแกบริษัทเหลานี้ 
เกินกวาปละ 10 ลานดอลลาร หามรัฐบาลอเมริกันจัดจางจัดซื้อจากบรรดาบริษัทที่ละเมิด
กฎหมายนี้ บรรดาสถาบันการเงินที่ใหบริการแกบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้จะเปนผูจัดจํ าหนาย
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พนัธบตัรรัฐบาลอเมริกันในตลาดหลักทรัพยเบื้องตน (primary security market) มิได และทาย 
ทีสุ่ดอาจหามนํ าเขาสินคาที่ผลิตโดยบริษัทที่ละเมิดกฎหมายนี้

หนทางหนึง่ในการหลีกเลี่ยงการละเมิด Iran and Libya Sanctions Act ก็คือ 
การแบงซอยโครงการลงทุนใหมีขนาดเล็กกวา 40 ลานดอลลาร แตก็สรางปญหาในการบริหาร
โครงการโดยไมจํ าเปน

ในวันรุ งขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีคลินตันลงนามใน Iran and Libya 
Sanctions Act บริษัท BHP (= Broken Hill Proprietary) แหงออสเตรเลีย ซึ่งกํ าลังเจรจากับ 
อิหรานในโครงการวางทอแกสจากอหิรานถึงปากสีถานระยะทาง 1,500 กิโลเมตร จํ าเปนตองถอน
ตัวจากโครงการ สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะ BHP มีธุรกิจในสหรัฐอเมริกา สินทรัพยของ BHP  
ในสหรฐัอเมริกาสูงถึง 6,000 ลานดอลลาร ทั้งในอตุสาหกรรมเหล็กกลา ปโตรเลียม เหมืองแร  
และแกสธรรมชาติ BHP ประเมินแลวเห็นวาไมคุมที่จะถูกรัฐบาลอเมริกันเลนงาน

แตในทันทีที่ BHP ถอนตัวจากโครงการวางทอแกสจากอิหรานถึงปากีสถาน 
UNOCAL แหงสหรัฐอเมริกาก็รีบยื่นขอเสนอใหรัฐบาลปากีสถานหันไปซื้อแกสธรรมชาติ 
จากเตอรกเมนสิถาน (Turkmenistan) ขางฝายอิหรานก็แกเกมดวยการยื่นขอเสนอตอปากีสถาน
ใหแยกโครงการออกเปน 2 สวน โดยอหิรานรบัผิดชอบการวางทอแกสสวนที่อยูในดินแดนอิหราน 
สวนการวางทอแกสในดินแดนปากีสถาน ใหปากีสถานวาจางบรรษัทระหวางประเทศ (Asia 
Times, August 21, 1996) การแยกสวนในการลงทุนเชนนี้เทากับเปนการหลีกเลี่ยงการละเมิด 
Iran and Libya Sanctions Act กระนั้นก็ตาม มีรายงานขาววา เจาหนาที่รัฐบาลอเมริกันไมยอม
รับการหลีกเลี่ยงวิธีนี้

ในขณะที่ BHP ถอนตัวจากโครงการลงทุนในอหิรานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 
ในวนัที ่ 12 สิงหาคม ศกเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลเตอรกกีล็งนามในสัญญาซื้อแกสจากอิหรานปละ 
4,000 ลานลกูบาศกเมตรเปนเวลา 22 ป  เร่ิมต้ังแตป 2541  ในการนี้จํ าเปนตองวางทอแกสระยะ
ทาง 1,095 กิโลเมตรในเตอรก ี (มูลคา 1,200 ลานดอลลาร) และ 275 กิโลเมตรในอิหราน (มูลคา 
300 ลานดอลลาร) รัฐบาลเตอรกีใหเงินชวยเหลือแกอิหรานในการวางทอแกสสวนที่อยูในอิหราน 
เตอรกีเปนพนัธมติรสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาใน NATO และเตอรกีเปนจุดยทุธศาสตรสํ าคัญที่อยู
ระหวางยุโรป อาเซยี และตะวนัออกกลาง รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันใหเตอรกีละทิ้งสัญญา 
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แตไมเปนผล นับเปนชัยชนะของอหิรานทีส่ามารถฟนฝามาตรการ ‘ลอมปราบทางเศรษฐกิจ’ ของ
สหรัฐอเมริกาออกมาได

ไมเพียงแตกฎหมายควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ ดังเชน Cuba Liberty and 
Democratic Solidarity Act และ Iran and Libya Sanctions Act จะขัดตอหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศและกอใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อันไมเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศแลว 
คํ าถามพื้นฐานก็ยังมีอยูวา การควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจเปนมาตรการที่ทรงประสิทธิผลเพียงใด 
ในการเลนงานปรปกษ รัฐบาลอเมริกันควํ่ าบาตรคิวบามากวา 3 ทศวรรษ และควํ่ าบาตรอิรัก 
มาแลว 5 ป แตทั้งฟเดล คาสโตร และซัดดัม ฮสุเซนยงัคงธํ ารงอํ านาจของตนไวได ผูที่เดือดรอน
กลบัเปนประชาชนในประเทศเหลานี้ การควํ่ าบาตรคิวบา ลิเบยีและอิหรานครั้งใหมนี้ไมนาจะมีผล
แตกตางไปจากครั้งกอนๆ ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา สหรัฐอเมริกากํ าลังผลักพันธมิตรใหกลาย
เปนปรปกษจากการใชมาตรการชุดใหมนี้

สหภาพยุโรปไมเหน็ดวยกับการใชมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจ สวนหนึ่ง
เปนเพราะสหภาพยุโรปมีผลประโยชนในคิวบาและอิหราน แตสวนสํ าคัญเปนเพราะความไร 
ประสิทธิผลของมาตรการประเภทนี้ สหภาพยุโรปตองการใหสหรัฐอเมริกาหันมาใชนโยบาย  
‘การแลกเปลี่ยนความคิดที่เอาจริงเอาจัง’ (Critical Dialogue) ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมานี้  
สหภาพยุโรปพยายามฟนสัมพันธภาพกับอิหราน และกดดันใหอิหรานยกเลิกคํ าสั่งฆานายซัลมอน 
รัชดี (Salmon Rushdie) ในฐานที่ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม การณปรากฏวา บรรยากาศของการเจรจา
เปนไปดวยดี ขางฝายคิวบานั้นเลา ก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโดยหันสูระบบตลาด
มากขึ้น อีกทั้งพยายามลดทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเปดใหนานาประเทศตรวจสอบ 
มากขึน้  แตแลวการเมืองภายในสหรัฐอเมริกากลับทํ าลายบรรยากาศแหงความสมานฉันทเสียเอง
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กุงไทยกับการคุมครองพันธุเตาทะเล4

การหามน ํากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนมา  
ไมเพียงแตสรางปญหาแกธุรกิจการสงออกกุงของไทยเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมอีกดวย

มาตรการการหามนํ าเขากุงดังกลาวนี้มีภูมิหลังมาตั้งแตป 2532 เมื่อรัฐสภา
อเมริกันบัญญัติกฎหมายหามนํ าเขากุงและผลิตภัณฑกุงจากประเทศที่ทํ าการประมงดวยวิธีการที่
ทํ าใหเตาทะเลเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยวิธีการใชอวนจับกุง ซึ่งทํ าใหเตาทะเลติดอวน 
มาดวย กฎหมายฉบับนี้กํ าหนดใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2534

ในปจจุบัน มีเตาทะเลอยางนอย 5 พันธุที่กํ าลังสูญพันธุและนานาประเทศก็มี 
ขอตกลงเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศซึ่งสัตวและพืชพันธุที่กํ าลังสูญพันธุ 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 
กม็กีฎหมายคุมครองสัตวและพืช ที่สํ าคัญไดแก The Endangered Species Act of 1973

อยางไรกต็าม  รัฐบาลอเมริกันมิไดเอาจริงเอาจังในการอนุรักษเตาทะเล ยังคง
ปลอยใหมกีารน ําเขากุงโดยเสรี โดยมิไดไตสวนวา ประเทศผูสงออกมีวิธีการประมงที่ทํ าลายพันธุ
เตาทะเลหรือไม การละเวนไมปฏิบัติตามกฎหมายทํ าให Earth Island Institute ซึ่งเปนกลุม
อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐอเมริกายื่นฟอง
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยตอศาลการคาระหวางประเทศ (Court of 
International Trade) แหงสหรฐัอเมริกาในป 2535 ในขอหาการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เจาพนักงานตามกฎหมาย

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 6  กันยายน  2539
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ศาลการคาแหงสหรัฐอเมริกามีคํ าพิพากษาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538 วา 
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยมีความผิดตามคํ าฟอง คร้ันเมื่อไตสวนพบวามีการ
จบักุงดวยวธิกีารทํ าลายพันธุเตาทะเลจริง จึงมีคํ าพิพากษาหามนํ าเขากุงจากประเทศตางๆ รวม 
56 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยูดวย ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 เปนตนไป แมวา 
รัฐบาลคลินตันจะพยายามตอรองใหเลื่อนการบังคับใชกฎหมายไปเปนวันที่ 1 เมษายน 2540  
แตไมเปนผล

ในฐานะประเทศผูสงออกกุงรายสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ไทยจ ําเปนตองเปนหัวหอกในการประณามรัฐบาลอเมริกัน และไทยไมลังเลที่จะใชเวทีการประชุม
คณะมนตรศูีนยการพัฒนาประมงแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Council of the Southeast Asian 
Fisheries Development Center) คร้ังที ่28 ณ นครเชียงใหม เมื่อตนเดือนเมษายน 2539 ในการ
เลนงานรัฐบาลอเมริกัน โดยผลักดันใหญ่ีปุนออกหนา อีกทั้งยังปรึกษากับกลุม ASEAN และ 
ผนกึกลุม ASEAN เขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน ออสเตรเลีย และคานาดา เพื่อเตรียม
ยืน่ฟองตอองคการการคาโลก (WTO) ในอีกดานหนึ่ง มีความพยายามทั้งในระดับเจาหนาที่และ
ระดับรัฐมนตรีในการเจรจาใหรัฐบาลอเมริกันผอนปรนมาตรการการนํ าเขากุง แตไมเปนผล  
เนือ่งจากมคํี าพิพากษาของศาลการคาระหวางประเทศแลว

ในทายที่สุด ไทยคงตองเปนหัวหอกในการยื่นฟององคการการคาโลกวา สหรัฐ
อเมริกาละเมิดกฎขอบังคับของ GATT และ WTO โอกาสที่ไทยจะชนะในกรณีนี้มีอยูสูงมาก  
เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา คณะอนุญาโตตุลาการของ GATT เคยมีมติใหเม็กซิโกชนะสหรัฐ
อเมริกาในขอพิพาท Tuna-Dolphin I เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2534 และใหสหภาพยุโรปชนะ 
ขอพพิาท Tuna-Dolphin II ในเดือนพฤษภาคม 2537 กรณีพิพาทดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกา
หามน ําเขาปลาทนูาจากเม็กซิโก ดวยขอกลาวหาที่วา วิธีการจับปลาทูนาของชาวประมงเม็กซิโก 
มผีลในการท ําลายพันธุปลาโลมา การหามนํ าเขาเปนไปตาม U.S. Marine Mammal Protection 
Act of 1972 แตกฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติอีกวา เมื่อมีการลงโทษเม็กซิโกในฐาน 
ที่ไมคุมครองพันธุปลาโลมาแลว บรรดาประเทศที่ยังซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ตองถูกลงโทษจาก
รัฐบาลอเมรกินัดวย ในฐานที่สงเสริมใหชาวประมงเม็กซิกันยังคงจับปลาทูนาดวยวิธีการที่ทํ าลาย
พนัธุปลาโลมาตอไป สหภาพยุโรปยืน่ฟองตอ GATT วา การลงโทษรอบสองหรือ secondary 
embargo ไมชอบดวยกฎขอบังคับของ GATT คณะอนุญาโตตุลาการของ GATT มีมติวา การที่
สหรัฐอเมริกาหามนํ าเขาปลาทูนาจากเม็กซิโกก็ดี และการที่สหรัฐอเมริกาจะลงโทษประเทศที่ยัง
ซื้อปลาทูนาจากเม็กซิโกในลักษณะ secondary embargo ก็ดี ขัดตอกฎขอบังคับของ GATT
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เมือ่พจิารณาจากคํ าชี้ขาดในกรณีพิพาท Tuna-Dolphin I และ Tuna-Dolphin II 
ดังกลาวขางตนนี ้อาจอนุมานไดบนพื้นฐานเดียวกันวา การหามนํ ากุงไทยเขาสหรัฐอเมริกาละเมิด
กฎขอบังคับของ GATT/WTO เพราะสหรัฐอเมริกาตั้งตัวเปนโจทกและผูพิพากษาแตฝายเดียว  
ทั้งนี้ไมเพียงแตไมเปดโอกาสใหผูถูกลงโทษแกขอกลาวหาเทานั้น หากยังไมสามารถพิสูจนใหเห็น
จริงวา วธิกีารจบักุงของชาวประมงไทยมีผลในการทํ าลายพันธุเตาทะเลอีกดวย ในประการสํ าคัญ 
การลงโทษกุงไทยเปนการใชอํ านาจนอกเขตอํ านาจศาลอเมริกัน (extra-jurisdictionality)

แตกวาทีค่ณะอนุญาโตตุลาการของ WTO จะชี้ขาดขอพิพาทกรณีกุงไทย คงกิน
เวลานานนับป ถึงเวลานั้นธุรกิจการสงออกกุงและธุรกิจประมงคงมีอันเปนไปเปนอันมากแลว  
ทางออกในระยะสั้นก็คือ ชาวประมงไทยตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยังตองการสหรัฐ
อเมริกาเปนตลาดกุงไทย ถึงจะไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาทํ าตัวเปนนกัเลงโต แตหามีหนทางในการ
แกปญหาวิธีอ่ืนที่ดีกวานี้ไม การแสวงหาตลาดใหมทดแทนตลาดอเมริกันมิใชเร่ืองงาย และตอง 
กนิเวลา

ในการปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน ชาวประมงไทยตองติดอุปกรณที่เรียกวา 
TEDs (= Turtle Exclusion Devices) เขาไปกบัเครื่องมือในการจับกุง เพื่อวาในยามที่จับกุงจะได
มชีองทางใหเตาทะเลหลุดรอดไปได TEDs มรีาคาชดุละ 2,000 - 3,000 บาท ซึ่งยอมทํ าใหตนทุน
การประมงเพิ่มข้ึน แตการติดตั้ง TEDs ไมท ําใหประมงไทยสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เพราะบรรดาประเทศที่ยังตองการสงออกกุงไปยังสหรัฐอเมริกา ก็ตองใหชาวประมงของตนติดตั้ง 
TEDs เชนเดียวกัน ขอสํ าคัญก็คือ ผูผลิต TEDs รายใหญลวนแลวแตเปนบริษัทอเมริกัน หากมี 
ผูผลิตภายในประเทศไทยเลียนแบบในการผลิต TEDs ออกขาย ก็อาจมีปญหาการละเมิด
กรรมสทิธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในภายหลัง

แมจะมีการมองในแงรายวา การหามนํ ากุงเขาสหรัฐอเมริกาเปนมาตรการที่ 
เกื้อประโยชนอุตสาหกรรมประมงอเมริกัน และทํ าใหผูผลิต TEDs พลอยไดรับประโยชนดวย  
แตมาตรการการหามนํ าเขาก็บ่ันทอนสวัสดิการของประชาชนชาวอเมริกัน เพราะมีโอกาสบริโภค
กุงนอยลง และตองซื้อกุงในราคาแพงขึ้น ผูคนจํ านวนมากอาจไมพอใจการแสดงความเปน 
นกัเลงโตของสหรัฐอเมริกา และไมพอใจการใชอํ านาจนอกเขตอํ านาจศาลอเมริกัน แตการกดดัน
ใหประเทศผูสงออกกุงระมัดระวังในการคุมครองพันธุเตาทะเลนับเปนเรื่องดี เมื่อพิจารณาจาก 
ผลประโยชนของมนุษยโลกโดยสวนรวม เพราะการปลอยใหมีการจับกุงชนิดเห็นแกได มีผลในการ
ท ําลายทรพัยากรประมง สภาพนิเวศ และดุลธรรมชาติอยางสํ าคัญ
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กุงเปนสินคาออกสํ าคัญของไทยตั้งแตตนทศวรรษ 2510 จนถึงกับ 
ติดอนัดบัสินคาออกสํ าคัญ 10 อันดับแรก แตในระยะหลังรวงหลนจากอันดับดังกลาว กระนั้น 
กต็ามรายไดจากการสงออกกุงก็อยูในระดับ 3-4% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด โดยที่ในป 
2538 มรีายไดจากการสงออกสูงถึง 50,302 ลานบาท (ดูตารางที่ 1) ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดส ําคญัของกุงไทย เดิมประเทศทั้งสองรองรับกุงไทยมากกวา 75% ของการสงออกกุงไทย 
ทัง้หมด ในป 2538 สัดสวนนี้เหลือเพียง 64% ผูสงออกกุงไทยพยายามกระจายตลาดออกไป  
และพยายามลดการพึ่งพิงตลาดดั้งเดิม ดังจะเห็นไดวา แตเดิมตลาดสํ าคัญเพียง 9 ประเทศรองรับ
กุงไทยมากกวา 95% ของกุงไทยที่สงออก ในป 2538 ตลาดสํ าคัญ 9 ประเทศนี้ดูดซับกุงไทยไมถึง 
85% (ดูตารางที่ 2)

ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสํ าคัญอันดับสองของกุงไทย โดยในป 2538  
ซือ้กุงไทยถงึ 13,542 ลานบาท เมื่อสหรัฐอเมริกาหามนํ าเขากุงไทย ผลกระทบจึงคอนขางรุนแรง  
แตรัฐบาลอเมริกันเลือกเลนงานเฉพาะกุงทะเลเทานั้น มิไดหามนํ าเขากุงเลี้ยง เพราะธุรกิจ 
การเลี้ยงกุงมิไดเกี่ยวพันกับพันธุเตาทะเล ขอเท็จจริงไมปรากฏแนชัดวา กุงทะเลมีความสํ าคัญ
มากนอยเพียงใดในโครงสรางการสงออกกุงไทย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวามีเพียง 10%  
บางฉบบัใหตัวเลข 30-50% แตการที่กุงไทยไมสามารถเจาะเขาตลาดสหรัฐอเมริกาได ทํ าใหราคา
กุงทะเลในประเทศไทยตกตํ่ าลง สมาคมแชแข็งไทยรายงานวา นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2539 
เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันหามนํ าเขากุงไทย เพียงชวงเวลา 3 เดือน ราคากุงทะเลตกตํ่ า 
ถงึ 30% ไมตองสงสัยเลยวา การประมงไทยไดรับผลกระเทือนจากมาตรการหามนํ าเขาของรัฐบาล
อเมริกันครั้งนี้

แมวาการสงออกกุงเลี้ยงไปสหรัฐอเมริกายังคงทํ าได หากมีหนังสือรับรองจาก 
ทางการไทยวา ธุรกิจการเลี้ยงกุงไมมีผลกระทบตอพันธุเตาทะเล กระนั้นก็ตามEarth Island 
Institute ไมพอใจทาทีอันผอนปรนของรัฐบาลอเมริกัน จึงยื่นฟองรัฐบาลอเมริกันตอศาลการคา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 วา การผอนปรนการนํ าเขากุง 
ในลกัษณะ Shipment-by-shipment Basis มิอาจกระทํ าได รัฐบาลอเมริกันจักตองหามนํ าเขากุง
จากประเทศที่มิอาจพิสูจนว าไดใชมาตรการในการคุ มครองพันธุ  เต าทะเลอยางเข มงวด  
ศาลก ําหนดจะพจิารณาคดีนี้ในเดือนกันยายน 2539 หากศาลพิพากษาให Earth Island Institute 
ชนะคดี ประมงไทยยอมไมมีทางเลือกอื่น นอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายอเมริกัน หากยัง
ตองการสงกุงเขาสหรัฐอเมริกาตอไป
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ความวัวยังไมทันหาย ความควายกํ าลังเขามาแทรก เมื่อมีรายงานวา องคกร
พัฒนาเอกชนอเมริกันชื่อ Mangrove Action Project พยายามผลักดันใหรัฐบาลอเมริกัน 
ตรากฎหมายอนุรักษปาชายเลน หากการผลักดันนี้สํ าเร็จ กุงกุลาดํ าเปนเปาหมายตอไปที่จะถูก 
เลนงาน  เพราะการเลี้ยงกุงกุลาดํ ามีผลในการทํ าลายปาชายเลนอยางยอยยับ

อนาคตการสงออกกุงไทยคอนขางมืดมน เพราะไมเพียงแตกุงทะเลจะถูกหามนํ า
เขาสหรัฐอเมริกา กุงเลี้ยงก็กํ าลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน มิหนํ าซํ้ าสหภาพยุโรปยังเลิกใหสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีศุลกากร (GSP) แกกุงไทยนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2540 เปนตนไป

ในโลกที่มีความตื่นตัวดานนิเวศวิทยา บรรทัดฐานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติกํ าลังเขามามีอิทธิพลในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาปงระเทศ  
ขบวนการอนุรักษทวีอิทธิพลทางการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การที่รัฐบาล
อเมริกนัด ําเนินแนวนโยบายเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) เปนผล
จากการผลกัดันของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมิพักตองสงสัย

หนทางเดยีวที่ประมงไทยจะอยูรอดไดในทามกลางการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็คือ 
การปรบัเปลีย่นไปสูการประกอบการประมงอยางยั่งยืน ซึ่งจํ าตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางความคิดทั้งในระบบราชการและผูประกอบธุรกิจประมง
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ตารางที่ 1
ความส ําคัญของกุงในโครงสรางการสงออกของไทย 2534-2538

      ป          มูลคาการสงออกรวม มูลคาการสงออกกุง มูลคากุงสงออกเทียบกับ
      (ลานบาท)      (ลานบาท)   สินคาสงออกรวม (%)

    2534 725,630             26,681   3.7
    2535 824,643             31,696   3.8
    2536 935,862             37,843   4.0
    2537                        1,137,600             49,155   4.3
    2538                        1,406,311             50,302   3.6

ที่มา  กรมศุลกากร  และธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 2
กุงสงออกของไทย  จํ าแนกตามตลาด

2534 2536 2538ประเทศผูซื้อ
มูลคา % มูลคา % มูลคา %

1. ญี่ปุน 12,997 48.7 16,389 43.3 18,595 37.0
2. สหรัฐอเมริกา 7,314 27.4 11,842 31.3 13,542 26.9
3. สิงคโปร 1,018 3.7 1,650 4.4 2,914 5.8
4. ฮองกง 963 3.6 866 2.3 2,393 4.8
5. ฝร่ังเศส 836 3.1 939 2.5 1,621 3.2
6. คานาดา 286 1.1 1,184 3.1 1,090 2.2
7. เยอรมนี 623 2.3 663 1.8 723 1.4
8. สหราชอาณาจักร 497 1.9 564 1.5 769 1.5
9. อิตาลี 755 2.8 427 1.1 655 1.3

10. ประเทศอื่นๆ 1,392 5.2 3,299 8.7 8,000 15.9
11. รวม 26,681 100.0 37,843 100.0 50,302 100.0

ที่มา  กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย



ภาคที่ส่ี

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ



ก. สหรฐัอเมริกาในสังคมเศรษฐกิจโลก
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วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.1

           การเมืองในสหรัฐอเมริกากํ าลังทวีความเขมขนขึ้นตามลํ าดับ เพราะใกลจะถึง 
ฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปนี้ สังคมการเมืองอเมริกันก็ดุจดังสังคมประเทศอื่นๆที่มี 
อนิจลักษณะอยางเดนชัด เพียงเมื่อตนป 2534 เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบชัยชนะในสงคราม 
ตะวนัออกกลาง ประธานาธิบดียอรจ บุช กก็ลายเปนวีรบุรุษของชาติ ซึ่งดูเหมือนจะไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธบิดี สมัยที่สองชนิด `นอนมา' และชนิด `แนยิ่งกวาแชแปง'  ในเวลานั้นผูนํ าพรรค 
ดีโมแครตตางพากนัถอยกรูดและแอบอิงอยูหลังมานเวทีการเมือง โดยไมมีใครกลาเผยอขึ้นมาเปน
คูแขงกับประธานาธิบดีบุช จนถงึกบัมกีารคาดการณกันวา ป 2535 อาจจะเปนปแรกที่ไมตองเสีย
ทรัพยากรในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เพราะยอรจ บุช จะเปนผูสมัครทั้งของพรรครีปบลิกันและ
พรรคดีโมแครตรวมกัน

           แตเพียงชั่วเวลาไมถึงป คะแนนนิยมทางการเมืองของยอรจ บุช ก็ตกตํ่ าอยาง 
รวดเรว็ สังคมเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยไมมีแนวโนมที่จะฟนตัว
อันแจงชัด ภาวะการวางงานยังคงอยูในระดับสูง โดยที่ราษฎรอเมริกันที่ยากจนมีอยูเปนจํ านวน
มาก และจ ํานวนไมนอยไรที่อยูอาศัย การที่ประธานาธิบดีบุชยงัคงระเริงรากับการดํ าเนินนโยบาย
ตางประเทศ โดยมิไดสนใจแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเทาที่ควร นับเปน
สาเหตปุฐมฐานที่ทํ าใหคะแนนนิยมของยอรจ บุช ตกตํ ่าอยางนาใจหาย บัดนี้ไมเพียงแตผูนํ าพรรค
ดีโมแครตหลายตอหลายคนจะเผยอตัวขึ้นมาเปนผูทาชิงตํ าแหนงเทานั้น หากทวาภายในพรรค 
รีปบลิกันก็ยังมีผูปรากฏตัวเปนคูแขงของยอรจ บุช อีกดวย  ปรากฏการณดังกลาวนี้นับเปน 
อนจิลักษณะของสังคมการเมืองอเมริกันโดยแท

           ในการหยั่งเสียงประชามติในมลรัฐนวิแฮมปเชียรเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2535 
แมวาประธานาธิบดีบุชจะมีชัยเหนือนายแพท บูคานัน (Pat Buchanan) ผูเผยอตัวเปนคูแขง 
ภายในพรรครีปบลิกัน แตบรรดาผูชํ านัญการทางการเมืองอเมริกันตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา  
ประธานาธิบดีบุชบาดเจบ็สาหสั และหากไมเยียวยาสมานแผลใหหายสนิทแลว บุชกจ็ะมีวาสนา

                                                          
1ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2535
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เปนประธานาธบิดีเพียงสมัยเดียว โดยตองลมควํ่ าในการเลือกตั้งอยางไมเปนทา ทั้งนี้เพราะเหตุวา 
ใครตอใครพากันคาดการณไววา ประธานาธิบดีบุชจะตอง `ขยี้' นายแพท บูคานนั ชนิดลมไมลุก 
แตผลการนับคะแนนปรากฏวา บุชไดคะแนนเสียงเพียง 58% และนายบูคานันได 40% ในขณะที่
เขยีนบทความนี ้ การนับคะแนนยังไมเสร็จส้ิน โดยนับไดเพียง 95% ของผูลงคะแนนเสียงจํ านวน 
148,051 เสยีง แตผลการหยั่งเสียงก็ปรากฏวาสูสีมากกวาที่คาดมาก แมแตนายกอิิช ิ มิยาซาวา 
นายกรฐัมนตรีญ่ีปุนผูเปนสหายสนิทของประธานาธิบดีบุช กย็ังรูสึกประหลาดใจ

           นิวแฮมปเชียรเปนมลรัฐเล็กๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา  
การหยั่งประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเริ่มตนกันที่มลรัฐนี้ และผลการ 
หยั่งประชามติมักจะบงบอกทิศทางและใหสัญญาณแกสังคมการเมืองอเมริกันไดดีพอสมควร  
เมื่อการหยั่งประชามติปรากฏผลในสัปดาหที่ผานมานี้ ผูชํ านัญการทางการเมืองอเมริกันตาง 
พากันกลาวขวัญถึงการหยั่งประชามติในมลรัฐเดียวกันนี้ในป 2511 เมื่อประธานาธิบดีลินดอน 
จอหนสนั ชนะวุฒิสมาชิกยูยีน แมคคารธ ีดวยคะแนนเสียง 49.6% ตอ 42%  ชัยชนะเพียงนอยนิด
นี้บงบอกถึงความไมพอใจของประชาชนชาวอเมริกันที่มีตอบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงคราม
เวยีดนาม ในที่สุด ลินดอน จอหนสนั ตองถอนตัวจากการแยงชิงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน 
และพรรคดีโมแครตพายแพพรรครีปบลิกัน โดยริชารด นิกสัน ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดี 
เพือ่สรางความเกรียวกราวในคดีวอเตอรเกตในเวลาตอมา

          ความผิดพลาดของประธานาธิบดีบุชมิไดอยูที่การระเริงราในการดํ าเนินนโยบาย 
ตางประเทศเทานัน้ ทวาแมเมื่อลวงรูถึงความผิดพลาดของตนเองแลว ยางกาวในเวลาตอมาของ
วีรบุรุษ ผูปราบซัดดัม ฮสุเซน ผูนีล้วนแลวแตเต็มไปดวยความผิดพลาดซํ้ าแลวซํ้ าเลาอีก ภาวะ 
ถดถอยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทํ าใหประธานาธิบดีบุชตองเลื่อนการเดินทางเยือนอาเซีย
ตะวนัออกไกลจากเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนปลายเดือนธันวาคมตอตนเดือนมกราคม 2535 
เมือ่การเจรจาการคากับญ่ีปุนยุติลง ประธานาธิบดีบุชกลาวโออวดถึงความสํ าเร็จของผลการเจรจา 
ทั้งยังฝากความหวังไวดวยวา การที่ญ่ีปุนตกลงที่จะซื้อสินคาอเมริกันเพิ่มข้ึนนั้นจะชวยบรรเทา
ปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกาได การณปรากฏตอมาวา การเจรจาการคากับญ่ีปุนมิได
ประสบผลสํ าเร็จมากดังที่บุชกลาวอาง และแทนที่สัมพันธภาพระหวางประเทศทั้งสองจะดีข้ึน  
กลับเลวรายลงดวยวิวาทะเกี่ยวกับความขี้เกียจของชาวอเมริกัน ประธานาธิบดีบุชยังคงยํ่ ารอย
แหงความผิดพลาดเมื่อประกาศแนวนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจถดถอยในปงบประมาณ
ใหม โดยทีผู่ช ํานญัการทางเศรษฐกิจหลายตอหลายคนเห็นวาเปนนโยบายที่ไมมีสัมฤทธิผลตอการ
ฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันแตประการใด มิหนํ าซํ้ าแนวนโยบายที่ประกาศนี้ยังมีเร่ือง 
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การเก็บภาษีเพิ่มข้ึนอีกดวย ซึ่งเปนการกลืนนํ้ าลายตนเอง เพราะบุชเคยใหสัญญาประชาคมวา 
จะไมเก็บภาษีเพิ่มข้ึน และนี่เปนจุดออนที่นายแพท บูคานนัใชตักตวงคะแนนอยางสํ าคัญ

           การหยั่งประชามติในมลรัฐนิวแฮมปเชียรในสัปดาหที่ผานมานี้ มิไดมีเฉพาะแต
การหยั่งเสียงเกี่ยวกับตัวแทนพรรครีปบลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเทานั้น หากยังมีการ 
หยัง่เสยีง เกี่ยวกับตัวแทนพรรคดีโมแครตดวย  แมวานายพอล ซองกาส (Paul Tsongas) อดีต 
วฒุสิมาชิกจากมลรัฐแมสซาชูเซตสจะมชีัยเหนือคูแขงคนอื่นๆ โดยไดคะแนนเสียง 34% จากการ
หยัง่เสยีง 140,505 เสียง  ตามมาดวยนายบิลล คลนิตนั (Bill Clinton) ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส 
ซึ่งไดคะแนนเสียง 26%  แตก็ยังไมปรากฏโฉมตัวแทนพรรคดีโมแครตที่แทจริง เพราะ 
นวิแฮมปเชียรถือไดวาเปน `ถิ่น' ของนายซองกาส จึงไดเปรียบคูแขงคนอื่น ๆ

           ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปนตํ าแหนงอันนาพิสมัย เพราะเปนตํ าแหนง
ประมุขของอาณาจักรอันเกรียงไกรทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมโลก แตความ
ออนเปลี้ย ทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันทํ าใหสหรัฐอเมริกันกํ าลังสูญเสียฐานะความเปนผูนํ า
ในระบบทุนนิยม โลกตามลํ าดับ ยิ่งความเสื่อมถอยของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันมีมากเพียงใด 
ความยิ่งใหญและความสมภาคภูมิของตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันก็จะยิ่งถดถอยมากเพียงนั้น 
และภายในชั่วเวลาไมถึงทศวรรษในอนาคต หากรัฐบาลอเมริกันยังไมสามารถเสริมสรางความ 
แข็งแกรงใหแกระบบเศรษฐกิจอเมริกันในขั้นรากฐาน ตํ าแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา 
ก็จะกลับกลายเปนตํ าแหนงวณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.  ผูคนที่รณรงคแยงชิงตํ าแหนง
ประธานาธบิดีอเมริกนัในอนาคตอันไมไกลนักนี้ แทที่จริงแลวกํ าลังแยงชิงกันเปนวณิพกนานาชาติ

           เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกลจะยุติ สหรัฐอเมริการวมกับอังกฤษทํ าตัวเปน 
พี่เอื้อยจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยการกํ าหนดกติกาบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตาม ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้ 
มลัีกษณะเปนพหุภาคีนิยม (Multilateralism) กลาวคอื เปนขอตกลงที่นานาประเทศยึดถือรวมกัน 
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สหรัฐฯก็กลายเปนผูนํ าของสังคมทุนนิยมโลกอยางชัดเจน 
เปนเวลาเกอืบ 25 ป แตการใชจายอยางเกินตัวในระบบเศรษฐกิจอเมริกันและการทํ าตัวเปนจาว
โลกของรัฐบาลอเมริกันไดบ่ันทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯไปเปนอันมาก ความ 
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจทํ าใหเงินดอลลารอเมริกันไมสามารถคํ้ าจุนระบบการเงินระหวางประเทศ
ตอไปอีกได อันนํ ามาซึ่งความลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ในป 
2514  การขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  ซึ่งยืดเยื้อยาวนานและรายแรงขึ้น 
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ตามล ําดบั ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยหันไปใชมาตรการในการ
กีดกันการคาเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ รัฐบาลอเมริกันเริ่มละทิ้งระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี
ลักษณะพหุภาคีนิยม เมื่อเห็นวาระเบียบนั้นๆไมเปนประโยชนในการแกปญหาเศรษฐกิจของตน 
โดยในขณะเดียวกันก็หันไปจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะทวิภาคีนิยม 
(Bilateralism) ดังเชนการทํ าขอตกลงการคาเสรี (free trade agreement) ทั้งกับคานาดาและ 
เม็กซิโก  แตพัฒนาการที่ เลวร ายยิ่งกว าอื่นใดก็คือ การเดินไปสู แนวทางเอกภาคีนิยม 
(Unilateralism) ดังจะเหน็ไดจากการตรา Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988  
ซึ่งใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการลงโทษประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม (unfair trade)  
กับสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลอเมริกันเปนทั้งโจทกและผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความ 
เกรงกลัวที่สหรัฐฯจะกลายเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ น ทํ าใหมีความเคลื่อนไหว 
ในรัฐสภาในการตรากฎหมายเพื่อใหประธานาธิบดีมีอํ านาจในการระงับการลงทุนจากตางประเทศ 
หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ

           พัฒนาการดังกล าวนี้ตามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร  เส รีนิยมดัง เช น
ศาสตราจารย จักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลมัเบีย ถือเปนเรื่อง 
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสหรัฐฯในฐานะผูนํ าของระบบทุนนิยมโลก เพราะแนวโนม 
ในชวงเวลาเกอืบสองทศวรรษที่ผานมานี้บงบอกวา สหรัฐฯกํ าลังทวนกระแสแนวทางเศรษฐกิจเสรี
นยิม ซึง่เปนลัทธิเศรษฐกิจที่สหรัฐฯเปนผูนํ าในการเผยแพร

           ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยังคงเสื่อมทรามยิ่งไปกวานี้ หากสังคมเศรษฐกิจ
อเมริกนั ยงัไมลดการใชจายอยางเกินตัวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และหากยังไมมีการปรับ
โครงสรางการผลิต โดยละทิ้งภาคเศรษฐกิจที่สหรัฐฯสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) และหนัไปเสริมความแข็งแกรงดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเศรษฐกิจที่มีความชํ านัญพิเศษ ในไมชา ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกันจะมี 
หนาที่หลักเพียงประการเดียว คือการเดินทางไปยังประเทศตางๆ เพื่อขอใหประเทศเหลานั้น 
ซือ้สินคาอเมริกันเพิ่มข้ึน

           อนจิจา !  วณิพกแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี.
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ประธานาธิบดีคลินตันกับสงครามการคา
ระหวางประเทศ2

           เสียงถอนหายใจดวยความโลงอกปรากฏไปทั่วชุมชนเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เมือ่รัฐบาลอเมริกันประกาศเมื่อวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536 วา จะผอนปรนการตอบโตทางการคา
ทัง้กบัญ่ีปุนและประชาคมยุโรปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง สงครามการคาระหวางประเทศซึ่งกํ าลังรอวัน
ปะท ุจึงยังไมปะทุข้ึน

           ในระหวางการรณรงคเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา นาย
บิลล คลนิตนั ไดแสดงจุดยืนที่แข็งกราวที่จะปรับฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 
ในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายคลนิตนัด ํารงต ําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ผูคนในนานาประเทศ
จึงเฝาจับตาดูวา นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันจะแปรเปลี่ยนไป 
ในทิศทางใด

           การแตงตั้งนางลอรา ไทสัน (Laura Tyson) ใหดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะ 
ทีป่รึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ก็ดี การแตงตั้งนายโรนัลด บราวน (Ronald 
Brown) เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ดี และการแตงตั้งนายมิกกี้  แคนเตอร (Mickey 
Kantor) เปนผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade Representative = USTR) ก็ดี เหลานี้
ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลนายคลินตันมีความโนมเอียงที่จะยึดถือลัทธิการคาที่เปน
ธรรม (Fair Trade Doctrine) มากกวาลัทธิการคาเสรี (Free Trade Doctrine) บุคคลสํ าคัญ 
ในรัฐบาลอเมรกินัปจจุบันเหลานี้ลวนแลวแตเคยกลาวตอสาธารณชนตางกรรมตางวาระวา การคา
เสรีมไิดหมายเฉพาะแตการที่สหรัฐฯ เปดประตูตอนรับสินคาจากตางประเทศเทานั้น หากยังตอง
หมายรวมถึงการที่ประเทศคู คาทั้งปวงยินยอมใหสินคาอเมริกันเขาถึงตลาดภายในประเทศ 
เหลานั้นดวย
           ลัทธิการคาเสรีของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกมีอิทธิพลครอบงํ าวงวิชาการ
เศรษฐ-ศาสตรมากกวาสองศตวรรษ สํ านักความคิดดังกลาวนี้สนับสนุนใหประเทศตางๆใชความ
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่  26  มีนาคม  2536
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ชํ านัญพิเศษในการผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
advantage) เพือ่น ําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัดในการผลิต การคาเสรี
ตามหลกัการดังกลาวนี้จะชวยเพิ่มพูนสวัสดิภาพของประเทศคูคาได

           ในขณะที่ลัทธิการคาเสรีมีพื้นฐานทางทฤษฎีของสํ านักคลาสสิกหนุนหลัง ลัทธิ
การคาทีเ่ปนธรรมใชวาจะไปมีพื้นฐานทางทฤษฎีเสียเลย ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้มี
พฒันาการของทฤษฎีการคาระหวางประเทศสํ านักใหม ซึ่งบุกเบิกโดยศาสตราจารยพอล ครุกแมน 
(Paul Krugman) แหง M.I.T. ทฤษฎใีหมนีช้ีใ้หเห็นวา ในโลกแหงความเปนจริงที่การประกอบการ
ในอตุสาหกรรมตางๆ ลวนแลวแตมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) และความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอันเปนผลจากการขยายขนาดของการประกอบ
การ (increasing returns to scale) การคาเสรีจะไมชวยเพิ่มพูนสวสัดิภาพของประเทศคูคา  
ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้มีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายการคาเชิง 
ยทุธศาสตร (Strategic Trade Policies)

           นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันมีแนวโนมที่จะเปน
นโยบายการคาเชิงยุทธศาสตร มากกวาที่จะเปนนโยบายการคาเสรี

           ประธานาธิบดีคลินตันในโอกาสที่ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก
มหาวทิยาลยัอเมรกินัเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536 กลาวยํ้ าวา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรัฐบาลอเมริกันเปนนโยบายที่มุ งถาโถมเขาสู การแขงขัน มิใชถดถอยออกจากตลาด 
(compete, not retreat) ทานประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกากลาวยืนยันที่จะผลักดันใหการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยสํ าเร็จลุลวง อีกทั้งสนับสนุนขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) ตลอดจนแสดงความเห็นตอตานลัทธิการกีดกันทางการคา คํ ายืนยันเหลานี้ทํ าใหบรรดา
ผูสนบัสนนุนโยบายการคาเสรีพากันโลงอกในระดับหนึ่ง
           ในขณะที่ประธานาธิบดีคลนิตนัเปลงมธุรสวาจา ขอเขียนของนายมิกกี้ แคนเตอร  
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ซึ่งตีพิมพใน Los Angeles Times กลบัใหภาพที่แข็งกราว 
(The Nation  ฉบับวนัที่ 20 มีนาคม 2536) นายแคนเตอรกลาววา นโยบายการคาระหวางประเทศ
ของรัฐบาลนายคลินตันมีพื้นฐานจากหลักการสํ าคัญ 4 ประการ คือ

           ประการแรก  นโยบายการคาระหวางประเทศเปนองคประกอบสวนหนึ่ง ซึ่งเปน 
อันหนึ่งอันเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายคลินตัน ในขณะที่รัฐบาลนายคลินตันมี
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นโยบายที่จะสรางงานที่ใหรายไดสูง พรอมๆกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสหรัฐฯ
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกและเพื่อลดการขาดดุลการคา นโยบายการคาระหวาง
ประเทศก็ตองสนองตอบเปาหมายเดียวกันนี้

           ประการที่สอง  นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันยึดถือ
หลักความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศคูคา สหรัฐฯจะไมโยนความผิดไปใหแกประเทศคูคา
ในเรื่องที่เปนความผิดของรัฐบาลอเมริกันเอง ไมวาจะเปนเรื่องการขาดดุลงบประมาณ การขาด
ยทุธศาสตรการลงทุนระยะยาว และการขาดการลงทุนในดานการศึกษา แตประเทศคูคาจะตองมี
สวนรับผิดชอบในการผลักดันระบบการคาพหุภาคีใหเปนไปโดยราบรื่น หากอุตสาหกรรมใด 
มีกํ าลังการผลิตสวนเกินก็เปนความรับผิดชอบของประเทศคูคาที่จะตองลดกํ าลังการผลิตลง มิใช
ประคบัประคองอตุสาหกรรมเหลานั้นดวยการใหเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชนพิเศษ ซึ่งกระทบตอ
การคาระหวางประเทศ

           ประการที่สาม  นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลินตันตองการ
เห็นผลในทางปฏิบัติในการเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรม และบริการ  
ในการนี้ รัฐบาลอเมริกันจักดํ าเนินการทุกวิถีทางในการขจัดอุปสรรคและทํ านบกีดขวางการคา
ระหวางประเทศ

           ประการที่ส่ี  นโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลนายคลนิตนัเปนนโยบาย 
ทีคํ่ านงึถงึประชาชนเปนดานหลัก (people-oriented) ไมเฉพาะแตการสงเสริมชาวอเมริกันใหได
ประโยชนจากการคาตางประเทศเทานั้น หากทวายังมุงชวยเหลือประชาชนที่พายแพเกมการคา
ระหวางประเทศอีกดวย

           ความเปนไปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสองเดือนเศษที่นายบิลล คลนิตนั ดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธบิดีอเมริกัน บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันเลือกใชนโยบายการคาเชิงรุก (active 
trade policy) ดังทีป่รากฏในขอเขียนของนายเคนเตอร

           รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียและกลุม
ประเทศอาเซยีน ดวยการกดดันใหปฏิบัติตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา พรอมๆกับ
การผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี ในการนี้ปรากฏวารัฐบาลอเมริกันกดดันไตหวันมากเปน
พเิศษ ในกรณขีองสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลนายคลินตันไมเพียงแตเรียกรองใหรัฐบาลจีน
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ลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากสินคาจํ านวนมากเทานั้น หากทวายังกดดันใหเคารพสิทธิและเสรี
ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกดวย ทั้งนี้โดยมีอาวุธสํ าคัญที่ใชในการตอรอง คือ การตออายุ 
ขอตกลงในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favored Nation Principle)
           รัฐบาลนายคลินตันเปดศึกกับประเทศญี่ปุน เพราะปรากฏวาสหรัฐฯขาดดุลการ
คากบัญ่ีปุนในป 2535  ถึง 43.67 พันลานเหรียญอเมริกัน  เพิ่มข้ึนจากป 2534  ประมาณ 14.3 % 
ในขณะที่ฝายญี่ปุนกลาวอางวา การขาดดุลการคาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล
อเมริกนัเอง อยางไรก็ตาม รัฐบาลนายคลนิตนักลับไปร้ือฟนขอตกลงในป 2532 ที่ญ่ีปุนตกลงเปด
ตลาดใหมีการนํ าเขาเซมิคอนดักเตอรจากตางประเทศอยางนอย 20% ของปริมาณที่ซื้อขายใน
ญ่ีปุน ในป 2535 ขอมูลในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2535 ปรากฏวา ปริมาณการนํ าเขามีเพียง 
15.9 % ของปรมิาณการใชในประเทศญี่ปุน รัฐบาลอเมริกันขมขูวา หากญี่ปุนไมสามารถทํ าตาม
ขอตกลง สหรัฐฯจํ าตองตอบโตอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  แตแลวความตึงเครียดก็ผอนคลายลง 
ในสปัดาหทีผ่านมา เมื่อขอมูลตลอดป 2535 ปรากฏสูสาธารณชนวา การนํ าเขาเซมิคอนดักเตอร
ของญีปุ่นมถีงึ 20.2 % ของปริมาณการใช ซึ่งเปนไปตามขอตกลงที่ญ่ีปุนใหไวแกสหรัฐฯ อยางไร 
กต็าม ไมปรากฏแนชัดวา ญ่ีปุนนํ าเขาเซมิคอนดกัเตอรจากสหรัฐฯมากนอยเพียงใด แตเขาใจกัน
วาตกประมาณ 85 % ของปริมาณการนํ าเขา

           สหรัฐฯ กับประชาคมยุโรปเปนคู กัดที่สมนํ้ าสมเนื้อ ทั้งในดานพลานุภาพ 
ทางเศรษฐกิจ และการเมือง การดํ าเนินยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลนายคลินตันในชวงเวลา 
สองเดือนที่ผานมา ทํ าใหประชาคมยุโรปตองรนถอย เร่ิมดวยการประกาศเก็บอากรขาเขาจาก
เหลก็กลาทีน่ ําเขาจากประเทศตางๆรวม 19 ประเทศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 ทั้งนี้ดวยขอ 
กลาวหาซึ่งกระทรวงพาณิชยไตสวนแลวพบวามีมูลวา ประเทศเหลานี้ซึ่งรวมประชาคมยุโรปดวย 
ไดใหเงินอุดหนุนทั้งโดยเปดเผยและแอบแฝงในการผลิตเหล็กกลา หลังจากนั้นก็เกิดวิวาทะเมื่อ
ประธานาธิบดีคลินตันกลาวโจมตีประชาคมยุโรปกรณีการใหเงินอุดหนุนในการผลิตเครื่องบิน 
แอรบัส และทายที่สุด รัฐบาลนายคลินตันขีดเสนตายใหประชาคมยุโรปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
เกีย่วกบัการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลประเทศตางๆในประชาคมยุโรป

           นบัต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2536 เปนตนมา ประชาคมยุโรปไดกํ าหนดระเบียบ
เกีย่วกบัการจดัซื้ออุปกรณโทรคมนาคม อุปกรณการประปา อุปกรณพลังงาน และอุปกรณขนสง
วา สินคาทีจ่ะเสนอขายใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปจะตองมีองคประกอบของวัสดุพื้นเมือง (local 
content) อยางนอย 50% และหากบริษัทในประชาคมยุโรปเสนอขายในราคาสูงกวาบริษัท 
นอกประชาคมยุโรปไมเกิน 3% ใหรัฐบาลในประชาคมยุโรปเลอืกซื้อจากบริษัทในประชาคมยุโรป 
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ระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้มุ งใหประโยชนแกอุตสาหกรรมในประชาคมยุโรปเปนสํ าคัญ  
แตรัฐบาลอเมริกันถือวาเปนการปฏิบัติอยางลํ าเอียง จึงผลักดันใหประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลง
ระเบียบการจัดซื้อ ต้ังแตปลายยุครัฐบาลนายยอรจ บุช ตอมานายคลินตันไดขีดเสนตายให 
ประชาคมยุโรปเปลีย่นแปลงระเบียบการจัดซื้อดังกลาวนี้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2536 มิฉะนั้น
สหรัฐฯจะตอบโตดวยการงดซื้อสินคาประเภทเดียวกันจากประชาคมยุโรป ซึ่งมีมูลคาการนํ าเขา
ประมาณปละ 40-50 ลานเหรียญอเมริกา ตอมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผานมา รัฐบาลนายคลินตัน
ประกาศเลื่อนเสนตายไปเปนวันที่ 29 มีนาคม 2536

          สงครามการคาระหวางประเทศ ซึ่งกํ าลังรอวันปะทุ คงจะไมนานเกินรอ
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รัฐบาลอเมริกันผูรักความเปนธรรม3

           ผมมีความรูสึกอิจฉาประชาชนชาวอเมริกันเสมอมาที่มีรัฐบาลและผูนํ าที่เอาใจใส
ทกุขสุขของราษฎร ในประการสํ าคัญ รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลา และผูนํ าอเมริกันรุนแลวรุนเลา 
ไมวาจะสังกัดพรรครีปบลิกันหรือพรรคเดโมแครต ลวนแลวแตรักความเปนธรรมทั้งสิ้น มิหนํ าซํ้ า 
รัฐบาลและผูน ําอเมริกันเหลานี้ไมเคยกระดากปากที่จะกลาวถึง `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'
           ดวยความรกัความเปนธรรม รัฐบาลอเมริกันจึงตองทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก' สหรัฐ
อเมริกาเขาไปทํ าสงครามเกาหลีและสงครามอินโดจีน เขาไปแทรกแซงการเมืองภายใน ทั้งใน 
นิคารากวั เอลซลัวาดอร ปานามา และประเทศละตินอเมริกาอื่นๆ รวมตลอดจนเขาไปโคนลม 
รัฐบาลอัลยันเดแหงชิลี `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' เปนความเปนธรรมที่ยึดถือระบบทุนนิยม
เหนอืกวาระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาทนเห็นการเติบใหญของระบบสังคมนิยม
และคอมมิวนิสมมิได จึงพยายามสกัดกั้นการเติบใหญดังกลาวนี้ และหลายตอหลายครั้งถึงกับ 
เขาไปโคนลมรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เดินแนวทางสังคมนิยม/คอมมิวนิสม
           ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมิใชรากฐานปจจัยเดียวของ `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกัน' ระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็เปนที่มาของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวย  
รัฐบาลและผูนํ าอเมริกันมักจะชูแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และหลายตอหลายครั้ง 
เขาไปโคนลมรัฐบาลเผด็จการในประเทศตางๆ แตเมื่อถึงคราวตองเลือกระหวางระบบทุนนิยมกับ
ระบอบเผด็จการ สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกระบบทุนนิยมเหนือกวาระบอบเผด็จการ เพราะ 
รัฐบาลและผูนํ าอเมริกันกลัวคอมมวินสิมมากกวากลัวเผด็จการ ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกันจึงมี
บทบาทส ําคญัในการอุมชูจอมเผด็จการในประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนเกาหลีใต ไตหวัน เวียดนาม
ใต หรือชิลี
           `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังมีพื้นฐานของการตอตานยาเสพติด รัฐบาลและ
ผูน ําอเมรกินัไมตองการใหประชาชนเผชิญภาวะเสื่อมโทรมดานสุขภาพ จึงไมเพียงรณรงคตอตาน
ยาเสพติดอยางแข็งขัน หากยังประนามทั้งประเทศและบุคคลที่มีสวนรวมในการผลิตและการคา 
ยาเสพติดอีกดวย

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2538
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           สุขภาพเปนคุณภาพสํ าคัญของทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการอาหารและ 
ยาแหงสหรัฐอเมริกาจึงเขมงวดในการรับจดทะเบียนตํ ารับยา แมตํ ารับยาที่รับจดทะเบียนแลว 
หากพบในภายหลงัวามีผลขางเคียงที่ทํ าลายสุขภาพอยางสํ าคัญ คณะกรรมการฯ ไมรีรอที่จะถอน
ทะเบียนตํ ารับยาดังกลาว ประชาชนชาวอเมริกันจึงไดรับการคุมครองสุขภาพจากการบริโภค 
ยาอยางดียิ่ง แตยาที่รัฐบาลอเมริกันหามขายในสหรัฐอเมริกา มิไดถูกหามสงออกไปขาย 
ตางประเทศ ดวยเหตุดังนี้จึงมียาที่ไมไดมาตรฐานอเมริกันจํ านวนมากถูกสงไปขายในโลกที่สาม 
ในยุครัฐบาลเรแกน `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มีรากฐานจากขอสมมติที่สํ าคัญวา ชีวิต 
ชาวอเมรกินัมีคามากกวาประชาชนในโลกที่สาม
           ในดานเศรษฐกิจ นับเปนเวลาเกือบสองทศวรรษแลวที่รัฐบาลอเมริกันชูแนว 
ความคดิวาดวยการคาที่เปนธรรม (Fair Trade Doctrine) โดยไมยอมรับแนวความคิดวาดวย 
การคาเสรี (Free Trade Doctrine) ผูนํ าอเมริกันจํ านวนมากชี้ใหเห็นวา เหตุที่สหรัฐอเมริกา 
มีปญหาการขาดดุลการคายืดเยื้อยาวนานและรุนแรงเปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศโดยเสรี สินคา
อเมริกนักลบัมปีญหาโดยไมสามารถเขาถึงตลาดในหลายตอหลายประเทศ U.S. Omnibus Trade 
and Competitiveness Act of 1988 ตราขึน้บนพืน้ฐานของแนวความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม 
โดยใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการเปนโจทกกลาวหาประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐ
อเมริกา ในการเปนผูไตสวนพฤติกรรมอันไมเปนธรรมเหลานั้น และในการเปนผูพิพากษาคดีความ
ที่กลาวหา และดวยอํ านาจตามบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลอเมริกันบีบบังคับ 
นานาประเทศใหเปดประตูรับสินคาอเมริกัน มากบางนอยบางตามแตกรณี
           `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังยึดหลักการ `ตาตอตา ฟนตอฟน' อีกดวย  
ดวยเหตทุีรั่ฐบาลอเมริกันมีความเชื่อวา บรรดาประเทศที่มีการคาเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาลวนแลว
แตมีปฏิบัติการอันไมเปนธรรม หากรัฐบาลอเมริกันจะกระทํ าการอันไมเปนธรรมบางก็มิไดผิด 
หลกัการ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'  การที่ C.I.A. ดักฟงโทรศพัทเจาหนาที่กระทรวงการคา
ระหวางประเทศและอตุสาหกรรม (MITI) แหงประเทศญี่ปุน หาไดทํ าให `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกนั' เบี่ยงเบนจากหลักการไม
           หนงัสือพิมพ The New York Times ฉบับวนัที ่15 ตุลาคม 2538 รายงานขาววา 
ในระหวางการเจรจาการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนเรื่องการเปดตลาดญี่ปุ นเพื่อรับ 
รถอเมริกันเมื่อตนป 2538 นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา 
(USTR) ทราบอยูตลอดเวลาวารัฐบาลญี่ปุนมีจุดยืนและยุทธวิธีการเจรจาอะไรบาง ทั้งนี้ดวยการ
ดักฟงโทรศัพทที่ขาราชการกระทรวง MITI ติดตอกันเอง และที่ติดตอกับผูบริหารบริษัทรถยนต
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ญ่ีปุน C.I.A. ซึง่ดกัฟงโทรศพัทดังกลาวนี้รายงานใหนายแคนเตอรทราบอยูตลอดเวลา อันเปนเหตุ
ใหนายแคนเตอรเลนเกมรุกในการเจรจาได
           รายงานขาวของสถานีโทรทัศน NBC ในวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ยืนยันรายงาน
ขาวของ The New York Times ดังกลาวขางตนนี้ เร่ืองนี้สรางความรูสึกเปนเดือดเปนแคนแกผูนํ า
ญ่ีปุนอยางมาก เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํ าสหรัฐอเมริกาถึงกับเขาพบเจาหนาที่
กระทรวงการตางประเทศอเมริกัน และนายเรียวตาโร ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto) รัฐมนตรี 
วาการกระทรวง MITI แจงความไมพอใจตอนายแคนเตอรในระหวางการประชุม Quadrilateral 
Summit ณ เมือง Ripley ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538
           ผูน ําญีปุ่นมคีวามรูสึกวา การดักฟงโทรศัพทนั้นเปนการเลนสกปรก และเปนการ
เอาเปรยีบคูเจรจาการคา เพราะทํ าใหการเจรจามิไดอยูบนพื้นฐานที่เสมอภาคกัน ในขณะที่สหรัฐฯ 
ร่ํ าหาความเปนธรรมทางการคา แตสหรัฐฯ กลับเอาเปรียบในการเจรจาอยางนาละอาย เหตุที่ผูนํ า
ญ่ีปุนมคีวามรูสึกเชนนี้เปนเพราะมิไดมีความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ `ความ
เปนธรรมแบบอเมรกิัน' ดวยเหตุที่ผูนํ าอเมริกันจํ านวนมากเห็นวาญี่ปุนมีการคาอันไมเปนธรรมกับ
สหรัฐอเมริกา จนดลุการคาเกินดุลจํ านวนมหาศาล หากสหรัฐฯ จะเอาเปรียบในการเจรจาการคา
บางก็เปนเรื่องที่ญ่ีปุนจะตองรูจักอดทน เพราะความไมเปนธรรมในการเจรจาถูกชดเชยดวยความ
ไมเปนธรรมทางการคา

           หลกัการพืน้ฐานของ U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of 
1988 ชวยใหเขาใจ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ไดเปนอยางดี ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนี้  
รัฐบาลอเมรกินัเปนทัง้โจทก ผูไตสวน และผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน หลักการดังกลาวนี้สืบสาน
จากหลกัการของการเปน `ตํ ารวจโลก' นั่นเอง สหรัฐอเมริกาทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก' และเคยชินกับ
การเปน `ตํ ารวจโลก' มาเปนเวลานาน `ตํ ารวจโลก' จะตองสามารถบอกไดวา ใครเปนผูราย 
และมหีนาทีต่องจับผูราย ผูนํ าอเมริกันจึงเคยชินกับการพิพากษา  ผูอ่ืน
           หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มิใชอะไรอื่น หากแต 
ไดแก หลกัการที่วา `ขาคือความเปนธรรม' เมื่อสหรัฐอเมริกาบอกวา ส่ิงใดไมเปนธรรม ส่ิงนั้น 
ยอมตองไมเปนธรรม และเมื่อสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใดๆ ปฏิบัติการนั้นยอมตองเปนปฏิบัติการ 
ทีเ่ปนธรรม

          นีแ่หละคือ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'
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จากรอน บราวน ถึงมิกกี้ แคนเตอร4

           มรณกรรมของนายโรนัลด เอช. บราวน (Ronald H. Brown) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยอเมริกัน เนื่องจากเครื่องบินโดยสารประสบเหตุตกในโครเอเชีย (Croatia) เมื่อ 
วันที่ 3 เมษายน 2539 ทํ าใหรัฐบาลคลินตันตองเสียหลักมิใชนอย แตการแตงตั้งนายมิกกี้  
แคนเตอร (Micky Kantor) ใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแทนนับเปนการ 
แกเกมที่ชาญฉลาด
           แมวานายวิลเลี่ยม คลินตันเพิ่งจะมีสายสัมพันธอันใกลชิดกับนายรอน บราวน
เพยีงชัว่ทศวรรษเศษ ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มีความสนิทชิดเชื้อมาแตป 2521 แตทั้งนาย 
บราวนและนายแคนเตอรถือไดวาเปนขุนพลคนสํ าคัญของรัฐบาลคลินตันในการดํ าเนินนโยบาย
การคาระหวางประเทศ
           รอน บราวน ไตเตาในพรรคเดโมแครต จนสามารถดํ ารงตํ าแหนงประธานพรรค 
ในป 2532  ในเวลานั้น พรรคเดโมแครตตกตํ่ าสุดขีด เพราะพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
อเมริกนัมาถงึ 3 สมยั นายบราวนตองใชความสามารถอยางยิ่งยวดในการสรางเอกภาพและความ
สมานฉนัทภายในพรรค และเพราะนายบราวนมีตํ าแหนงประธานพรรคเดโมแครตนี้เอง จึงทํ าให
ตองสัมพันธกับนายวลิเลี่ยม  คลนิตัน ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส แตความสัมพันธในระยะแรกเริ่ม
มลัีกษณะศรศิลปไมกินกัน ในป 2534  นายคลนิตนัออกมาวิจารณนโยบายของพรรคเดโมแครตวา 
หากพรรคยังคงเดินแนวทางเสรีนิยมมากเกินไป ก็จะตองพายแพการเลือกตั้งในป 2535 นาย 
บราวนในฐานะประธานพรรคเดโมแครตออกมาตอบโตวา นายคลินตันคงอยากเปนผูสมัคร
ประธานาธิบดีเสียเอง ทายที่สุด นายบราวนกย็อมรับวา หากเลือกผูสมัครแนวทางเสรีนิยม ดังเชน
นายเอ็ดเวิรด เคนเนดี (Edward  Kennedy) และสาธุคุณเจสสี  แจกสัน (Jesse  Jackson) พรรค
เดโมแครตก็ตองพายแพการเลือกตั้งอีก ดวยเหตุดังนั้นนายบราวนจงึหันมาสนับสนุนนายคลินตัน  
และมีสวนสํ าคัญไมนอยในการชวยใหนายคลินตันไดรับตํ าแหนงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป 
2535
           การที่นายคลินตันมอบตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใหแกนายรอน  
บราวน มใิชเปนเพียงรางวัลตอบแทนทางการเมืองเทานั้น หากรัฐบาลคลินตันยังไดประโยชนจาก
                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก Financial Day ฉบับวันพุธที่ 24 เมษายน 2539
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เครอืขายความสัมพันธทั้งทางการเมืองและธุรกิจของนายบราวนอีกดวย นายบราวนเปนนักธุรกิจ
การเมืองที่มีความชํ่ าชองและมีความรอบรู  เกี่ยวกับเสนสนกลในภายในรัฐสภาและกลุ ม 
ผลประโยชนตางๆ เปนอยางดี ความรูและประสบการณของนายบราวนจึงเปนประโยชนแกรัฐบาล 
คลนิตันอยางยิ่ง
           วิลเลียม คลินตัน มิไดผิดหวังเลยที่เลือกนายบราวนเปนรัฐมนตรีพาณิชย  
เพียงชั่วเวลาไมถึงสองปคร่ึงที่นายบราวนดํ ารงตํ าแหนงนี้ กระทรวงพาณิชยที่เคยเปนกระทรวง
เกรดตํ่ าก็ถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรดดี จากเดิมที่ไมเคยมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกจิ กก็ลายเปนองคกรที่มีอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
           การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญก็คือ นายบราวนพยายามผลักดันใหรัฐบาลคลินตัน
ยอมรับหลักการวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจควรเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบาย 
ตางประเทศ หาใชปลอยใหนโยบายตางประเทศเปนตัวกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจดังที่เปนมา 
สภาพการณของโลกยุคหลังสงครามเย็นแปรเปลี่ยนไปมากแลว และนายบราวนเห็นวา กระทรวง
พาณิชยตองมีบทบาทมากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น นายบราวนประสบความสํ าเร็จอยางงดงาม
ในการผลักดันใหประธานาธิบดีคลินตันยอมรับหลักการวา ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไมควรเปน
ปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในการพิจารณาตออายุหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) แกสาธารณ
รัฐประชาชนจีนในป 2537  รัฐบาลคลินตันพยายามกดดันใหรัฐบาลจีนลดการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน และถอืวาเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการให MFN ภายหลังจากที่รัฐบาลคลนิตันยอมตออายุ 
MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537 นั้นเอง  ประธานาธิบดีคลนิตนัก็ประกาศเปนนโยบาย
วา ประเด็นเรื่องสิทธิมนษุยชนจะไมนํ ามาพิจารณาในการตออายุ MFN อีกตอไป เร่ืองนี้สรางความ
ผิดหวังแกขบวนการสิทธิมนุษยชนอยางมาก แตเปนชัยชนะของรอน บราวน ผูอยูเบื้องหลัง 
การผลักดันนโยบายนี้
           นายบราวนมีความสัมพันธอันใกลชิดกับชุมชนธุรกิจและอุตสาหกรรม ดวยเหตุ 
ดังนี้ นายบราวนจึงมีความโนมเอียงที่จะใหความสํ าคัญแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ 
ก็เปนปรากฏการณธรรมชาติอีกเชนกันที่กลุมผลประโยชนเหลานี้จะวิ่งเขาหานายบราวน ในเมื่อ 
ทัง้สองฝายตางมแีมเหล็กดึงดูดซึ่งกันและกัน ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ นายบราวนจะมี
ทาทรีอมชอม และยึดถือผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มีทาที  
`ลุยแหลก' และนยิมยันคูเจรจาติดกํ าแพง กอนที่จะโอนออนในภายหลัง นายแคนเตอรรวมงานกับ
นายบราวนอยางดียิ่ง หากมิใชอิทธิพลของนายบราวน ทาทีของนายแคนเตอรจะแข็งกราวมากกวา
ที่เปนมา นายแคนเตอรเปรียบประดุจกองหนาที่บุกทะลวงตลาดประเทศคูคาตางๆ สวนนาย 
บราวนเปนกองหลังที่ตามเขาไปเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่ไดจากการเจรจาการคาระหวางประเทศ
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           แตการผนึกกํ าลังระหวางสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) กับ
กระทรวงพาณชิยสรางความไมสบายใจแกกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงการคลังอยางยิ่ง 
ฝายหลังตองการใหการเจรจาการคาใชทาทีออมชอมมากขึ้น นายบราวนยังมีปญหากับกระทรวง
กลาโหมอีกดวย กระทรวงกลาโหมมีนโยบายจํ ากัดและหามสงออกสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง 
ดังเชนอาวธุยทุโธปกรณ คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม เพราะเกรงวาจะมีผลเสียตอความมั่นคง
ระหวางประเทศและตอสหรัฐอเมริกาเอง  หากสินคาเหลานี้ตกสูมือ `ศัตรู' ของสหรัฐฯ  แตนาย 
บราวนเห็นวา นโยบายดังกลาวนี้เปนนโยบายยุคสงครามเย็น ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพการณ 
ในปจจุบัน และยืนยันวาสหรัฐฯควรจะไดประโยชนจากการสงออกสินคาเหลานี้ จึงผลักดันให 
ยกเลกิมาตรการการควบคุมการสงออก
           เพยีงชัว่เวลาไมถึงสองปคร่ึง นายบราวนพาคณะผูแทนการคา (trade mission)       
เยอืนประเทศลกูคาถึง 15 คร้ัง และทํ าใหตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยกลายเปน `เซลสแมน
แหงวอชิงตัน ดี.ซี.'
           รอน บราวนมไิดมปีระวัติอันใสสะอาด เพราะถูกกลาวหาวารับเงินใตโตะจากกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยูบอยครั้ง เร่ืองที่เปนขาวอื้อฉาวก็คือ การรับสินบน 700,000 ดอลลาร
อเมริกัน เพื่อผลักดันใหสหรัฐอเมริกาคืนดีกับเวียดนาม แมจะไมสามารถเอาผิดนายบราวนได  
แตเร่ืองก็ยังคางคาดวยขอกังขาในใจของประชาชนอเมริกันจํ านวนมาก ลาสุดนายบราวนถูก 
กลาวหาวารับเงินโอนโดยมิชอบจํ านวน 500,000 ดอลลารจากผูรวมหุน Nolanda Hill โ 
ดยกระทรวงยุติธรรมยังมิทันสะสางขอเท็จจริงใหกระจาง  นายบราวนกถ็ึงแกกรรมเสียกอน
           เดิมทีมีขาวลือวา ผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีพาณิชยสืบตอจากนายบราวน  
กคื็อ นายโธมัส แม็กลารตี (Thomas  McLarty) อดีตเลขาธิการทํ าเนียบขาวของรัฐบาลคลินตัน 
หรือมิฉะนั้นก็เปนนายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดี 
คารเตอร แตประธานาธิบดีคลนิตนัไมตองการเสี่ยง เพราะผูดํ ารงตํ าแหนงคนใหมตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมาก การเลือกนายมิกกี้ แคนเตอรใหดํ ารง
ตํ าแหนงนีช้วยลดภาวะความเสี่ยงที่จะไมผานรัฐสภา เพราะนายแคนเตอรไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในการด ํารงตํ าแหนง USTR มากอนแลว ผลงานการเจรจาการคาจํ านวนประมาณ 200 ขอ
ตกลงของนายแคนเตอรนบัต้ังแตเดือนมกราคม 2536 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจรจา
เร่ือง NAFTA และ WTO  รวมตลอดจนการเจรจาเพื่อเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับสินคาอเมริกัน และ
การกดดันมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา นับวาเพียงพอที่
พรรครีปบลิกันไมกลาควํ่ านายแคนเตอรในรัฐสภา เพราะจะเปนผลเสียแกพรรครีปบลิกันในปที่จะ
มกีารเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้
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           การแตงตั้งนางชารลีน บารเชฟสกี้ (Charlene Barshefsky) ผูชวยผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาใหดํ ารงตํ าแหนงผูรักษาการตํ าแหนง USTR แทนนายแคนเตอร ก็เปนกาวยางที่
ชาญฉลาดเชนเดียวกัน เพราะเปนการเลี่ยงการทํ าศึกในรัฐสภา ซึ่งเปนสมรภูมิที่รัฐบาลคลินตัน
ยากจะชนะได ชวงเวลาการรักษาการมีเพียง 7 เดือนเศษ รัฐบาลคลินตันก็จะรูผลในเดือน
พฤศจกิายน ศกนี้วาจะยึดเกาอี้ตอไปไดหรือไม ในประการสํ าคัญ นางบารเชฟสกีน้อกจากจะมี
ประสบการณอันชํ่ าชองในการเจรจาการคาแลว ยังมีความแข็งกราวไมตางจากนายแคนเตอร 
อีกดวย
           สํ าหรับนายแคนเตอร ภารกิจสํ าคัญในฐานะรัฐมนตรีพาณิชยมิไดมีเพียงการ 
สืบทอดตํ าแหนง `เซลสแมนแหงวอชงิตนั ดี.ซี.' เทานั้น  หากยังมีหนาที่ในการพยุงบทบาทของ
กระทรวงพาณิชยในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย มรสุมลูกแรกที่นายแคนเตอร
ตองเผชิญก็คือแรงกดดันจากพรรครีปบลิกันที่จะลดขนาดของกระทรวงพาณิชย (downsizing)  
ซึง่ปจจุบันมีขารัฐการถึง 35,000 คน



ข. สหรัฐอเมริกากับญี่ปุน
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ดุลการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน1

                  ญ่ีปุนมดุีลการคาระหวางประเทศเกินดุลอีกแลว

         สํ านักขาวรอยเตอรรายงานวา ดุลการคาระหวางประเทศของญี่ปุนป 2534  
เกนิดลุ 78,230 ลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มข้ึนจากป 2533 ซึ่งมีสวนเกินดุลเพียง 52,150 ลาน
เหรียญอเมริกา (The Nation, January 22,1992)
         การที่ญ่ีปุนมีดุลการคาเกินดุลมาเปนเวลายาวนาน โดยที่มีสวนเกินดุลจํ านวน
มาก    นบัเปนประเด็นปญหาทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจทุนนิยมที่เผชิญ
กบัมรสมุ  ทางเศรษฐกิจลูกแลวลูกเลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใหรัฐบาล
ญ่ีปุนลด สวนเกินดุลของดุลการคา โดยที่ญ่ีปุนอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตองโอนออนผอนตาม 
ในระหวางป 2530-2533 ญ่ีปุนมีดุลการคาเกินดุลนอยลงตามลํ าดับ แตแลวกลับมีสวนเกินดุล 
เพิม่ข้ึนในป 2534 ซึ่งมิใชขาวดีนักหากมองในแงของการเมืองระหวางประเทศ ในเมื่อสหรัฐอเมริกา
จองทีจ่ะเลนงานญี่ปุนอยูตลอดเวลา

         สํ านักขาวรอยเตอรรายงานในขาวเดียวกันนี้วา ญ่ีปุนมีดุลการคาเกินดุลกับสหรัฐ  
อเมริกาเพิม่ข้ึนจาก 37,950 ลานเหรียญอเมริกาในป 2533 เปน 38,450 ลานเหรียญอเมริกันในป 
2534 ทัง้นีข้อมลูของทางการญี่ปุนไมตรงกับทางการสหรัฐฯ ในรายละเอียด
         ในประวติัศาสตรการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง สหรัฐฯมีดุลการคาเกินดุลกับญ่ีปุนจนถึงป 2518 หลังจากนั้นญี่ปุนเปนฝายเกินดุลมา 
โดยตลอด สหรัฐฯขาดดุลการคากับญ่ีปุนมากที่สุดในป 2530 โดยมีสวนขาดดุลสูงถึง 56,300 ลาน
เหรียญอเมริกัน รัฐบาลอเมริกันนับต้ังแตรัฐบาลโรนัลด เรเกนเปนตนมา พยายามใชอํ านาจ 
ทางการเมอืงระหวางประเทศในการกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนลดสวนเกินดุลการคากับสหรัฐฯ ผลของ
การกดดันดังกลาวนี้ ทํ าใหมีขอตกลงทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งกระทบตอการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 มกราคม 2535
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         ดวยแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน ญ่ีปุนไดยินยอมที่จะจํ ากัดการสงสินคาออกไป
สหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ ทั้งนี้ดวยการทํ าขอตกลงทวิภาคีที่เรียกวา VERs (Voluntary Export 
Restraints) ในป 2524 ญ่ีปุนจํ ายอมที่จะจํ ากัดการสงออกรถยนตไปสหรัฐฯ เพื่อใหอุตสาหกรรม 
รถยนตอเมริกันฟนตัวเร็วขึ้น โดยลดการแขงขันจากรถยนตรญ่ีปุน ตอมาในป 2527 ญ่ีปุนตกลง 
ทีจ่ะจ ํากดัการสงออกเหล็กกลาไปสหรัฐฯ ดวยความ "สมัครใจ" แตสัญญาการจํ ากัดการสงออก
โดยสมคัรใจเหลานี้ไมชวยใหฐานะดุลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ ดีข้ึน

         ในป 2528 กลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 อันประกอบดวยสหรัฐฯ ญ่ีปุน อังกฤษ    
เยอรมนตีะวันตก และฝรั่งเศส ตกลงทีจ่ะด ําเนินการใหเงินดอลลารอเมริกัน ซึ่งมีคาสูงกวาความ
เปนจริง (over valuation) มีคาลดลงสูระดับที่สมจริง  ขอตกลงในเรื่องนี้มีชื่อวา Plaza Accord 
ตามชื่อโรงแรมในนครนิยอรค ซึง่ใชเปนสถานที่ประชุม ผลการดํ าเนินการตาม Plaza Accord  
ท ําใหเงินเยนและเงินมารก ซึง่มคีาตํ่ ากวาความเปนจริง (under valuation) มีคาสูงขึ้น เงินเยนซึ่งมี
คาประมาณ 240 เยนตอหนึง่เหรยีญอเมริกันในเดือนกันยายน 2528 มีคาเพิ่มข้ึนเปน 120.45 เยน
ตอเหรียญอเมริกันในเดือนมกราคม 2531 แตการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลสํ าคัญนี้ 
มิไดมีผลทันทีทันใดตอดุลการคาทั้งของญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยที่กระบวนการปรับตัวกินเวลา 
มากกวาหนึง่ป และการณปรากฏตอมาวา การปรับอัตราแลกเปลี่ยนไมสามารถชวยแกปญหาการ
ขาดดลุการคาของสหรัฐฯ ในขั้นรากฐานได

         ในป 2529 สหรัฐฯกดดันใหญ่ีปุนพิจารณาซื้อสินคาเขาจากสหรัฐฯมากขึ้น  
การเจรจาการคาในเรื่องนี้มุงพิจารณาสินคาเปนรายภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกวา Market-oriented 
Sector Specific Talks (MSST) เร่ิมตนดวยผลิตภัณฑไม โทรคมนาคม อีเลกทรอนิกส และยา  
ในปเดยีวกันนั้น ญ่ีปุนยอมทํ าขอตกลงซื้อเซมิคอนดกัเตอร (semi-conductor) จากสหรัฐฯ

        ในป 2531 ญ่ีปุนจํ ายอมผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติ 
รวมประมูลในการกอสรางหรือในการรับสัมปทานโครงการสาธารณูปโภค คร้ันตอมาในป 2532 
ญ่ีปุนกต็องเปดตลาดตอนรับผลิตภัณฑเนื้อวัวและผลไมจากสหรัฐฯ มากขึ้น

         เมือ่ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 มีผลบังคับใช สหรัฐฯ  
ขมขูทีจ่ะใชมาตรา 301 ลงโทษญี่ปุนอยูตลอดเวลา ในป 2532 นั้นเอง ญ่ีปุนก็ถูกตีตราวา มีการคา 
อันไมเปนธรรม (unfair trade) กับสหรัฐฯ ทั้งนี้โดยกลาวหาวา สินคาอเมริกันบางประเภท  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งซุปเปอรคอมพิวเตอร ดาวเทียมและผลิตภัณฑไมไมสามารถเขาถึงตลาดญี่ปุน
อยางทีค่วรจะเปน (market access) สหรัฐฯ ดํ าเนินการตอบโตญ่ีปุนโดยอาศัยมาตรา Super 301

         ในป 2533 สหรัฐฯและญี่ปุนตกลงที่จะมีการเจรจา SII (Strategic Impediments 
Initiative) ทั้งนี้เพื่อแสวงหายุทธศาสตรรวมกันในการแกปญหาการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ 
ญ่ีปุนตกลงทีจ่ะทุมการใชจายดานการโยธาและการสาธารณูปโภค 430 ลานลานเยน (ประมาณ 
3.5 ลานลานเหรยีญอเมริกัน) ในชวง 10 ปขางหนา เพื่อกระตุนใหอุปสงค ภายในประเทศหรือ
ความตองการใชจายภายในประเทศเพิ่มข้ึน ขอตกลงดังกลาวนี้มีพื้นฐานจากบทวิเคราะหที่วา  
การทุมการใชจายของรัฐบาลญี่ปุนจะทํ าใหเศรษฐกิจขยายตัว และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะ
ท ําใหการนํ าเขาเพิ่มข้ึน ซึ่งจะชวยลดการเกินดุลการคาของญี่ปุนลงได

        ในป 2534  สหรัฐฯ กลาวหาวา ญ่ีปุนนํ าสินคา 2 ประเภททุมสูตลาดอเมริกัน  
ไดแก จอภาพคอมพิวเตอร และรถขนสงขนาดเล็ก (mini-vans) โดยขายในตลาดอเมริกันตํ่ ากวา
ตนทุนและ/หรือต่ํ ากวาราคาที่ขายในตลาดญี่ปุ น รัฐบาลอเมริกันไดประกาศเรียกเก็บภาษี 
การปองกนัการทุมตลาด (anti-dumping duty = ADD) จากสินคาญี่ปุนสองประเภทนี้ เพื่อทํ าให
ราคาสินคาสองประเภทนี้แพงขึ้น

         เมื่อสังคมเศรษฐกิจอเมริกันออนเปลี้ยและทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วนับต้ังแตตน
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา ญ่ีปุนก็กลายเปน "กระสอบทราย" ที่รัฐบาลอเมริกันใชออกกํ าลัง 
อยูเสมอ ญ่ีปุนนั้นไมเพียงแตจะมีชนักติดหลังที่กออาชญากรรมในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น 
หากทวายังมีบุญคุณตองทดแทนสหรัฐฯอีกดวย ในฐานที่สหรัฐชวยฟนฟูเศรษฐกิจและอุมชูให 
เติบใหญ ดวยการแบกรับภาระรายจายดานการทหารเสียเอง ญ่ีปุนดูเหมือนจะสํ านึกถึงบุญคุณ
ของสหรัฐฯในเรื่องนี้ เมื่อสหรัฐฯกดดันญี่ปุนในเรื่องใด หากไมเหนือบากวาแรง ญ่ีปุนก็ยอม 
โอนออนผอนตาม เร่ืองใดที่ยินยอมมิได ก็อาศัยยุทธวธิ ี"เตะถวง" ตอไป

         ในทศันะของผูน ําอเมริกัน ญ่ีปุนเปน "ตัวการ" ที่ทํ าใหสหรัฐฯมีปญหาการขาดดุล 
การคา ตามสถิติของรัฐบาลอเมริกัน ในป 2534 สหรัฐฯ ขาดดุลการคาประมาณ 70,600 ลาน
เหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับญ่ีปุนถึง 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน คิดเปน
ประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของสหรัฐฯ ดังนั้นรัฐบาลอเมริกันจึงเล็งเปาไปที่ญ่ีปุน  
โดยพยายามกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดเพื่อรับสินคาอเมริกันมากขึ้น และหาทางสกัดกั้นการนํ าเขา
สินคาญีปุ่น โดยบังคับใหญ่ีปุนทํ าสัญญาการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) บาง หรือ 
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หาเหตลุงโทษสนิคาญี่ปุนดวยการเก็บภาษีการปองกันการทุมตลาด (ADD) หรือดวยการเก็บภาษี 
การหกัลางเงนิอดุหนุน (countervailing duty = CVD) บาง  ทั้งหมดนี้รัฐบาลอเมริกันกระทํ าดวย
ความเชื่อที่วา ญ่ีปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับสหรัฐฯ และดูเหมือนรัฐบาลอเมริกันจะเชื่อดวยวา 
สหรัฐฯเปนประเทศเดียวในโลกที่มีการคาที่เปนธรรมกับนานาประเทศ

 หากเราเชื่อระบบการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian 
Economics) การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดมีสาเหตุมาจากการใชจายเกินตัวของ
หนวยเศรษฐกิจภายในประเทศ จนมีปญหาชองวางแหงทรัพยากร (resource gap) กลาวคือ  
เงินออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการลงทุนภายในประเทศ จนกอให
เกิดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน (saving-investment gap) รัฐบาลอเมริกันมีปญหา 
การขาดดุลงบประมาณที่เร้ือรังและรุนแรง และการออมในระบบเศรษฐกิจอเมริกันก็อยูในระดับต่ํ า 
จนตองกูหนี้ยืมสินตางประเทศเปนจํ านวนมาก หากรัฐบาลอเมริกันไมสามารถลดการใชจายเกิน
ตัว ทัง้ในภาครัฐบาลและภาคเอกชนได การแกปญหาการขาดดุลการคายอมมิอาจสํ าเร็จลุลวงได 
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีทรัพยากรไมพอเพียงแกความตองการในการใชจาย ระบบ
เศรษฐกิจญ่ีปุนกลับมีทรัพยากรเหลือใช ในสภาวการณดังกลาวนี้ ไมเพียงแตรัฐบาลอเมริกัน 
จกัตองลดสวนขาดดุลของงบประมาณ และเพิ่มการออมในประเทศเทานั้น หากทวารัฐบาลญี่ปุน
ยังจักตองดํ าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลและผลักดันใหอุปสงคการใชจายภายในประเทศ 
เพิ่มข้ึนอีกดวย การแกปญหาความไมสมดุลทางการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงอาจประสบ 
ผลสํ าเร็จได

         รัฐบาลอเมริกันไมเคยหันกลับไปเพงพินิจความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบาย
ของตนเอง และไมเคยตระหนักอยางจริงจังวา ยุคแหงความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯกํ าลัง
หมดสิน้ไป นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) ในการผลิตสินคาและบริการประเภทตางๆระหวางประเทศตางๆไดแปรเปลี่ยนไปเปน 
อันมาก ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ประเทศที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตอง
ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่แปรเปลี่ยนไป จึงจะ
นบัวาไดปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของระบบทุนนิยม การที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันแข็งขืนตอการ
ปรับโครงสรางการผลิต ทั้งนี้ดวยพลังผลักดันของกลุมผลประโยชนภายในประเทศ ไมเพียงแต 
จะละเมิดหลักการพื้นฐานดังกลาวนี้เทานั้น แตยังเปนการทํ าลายศักดิ์ศรีของสหรัฐอเมริกา 
ในฐานะผูน ําของระบบทุนนิยมโลกอีกดวย การบีบบังคับประเทศคูคาใหจํ ากัดการสงสินคาออกไป
ยงัสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจก็ดี การเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (ADD) และภาษีตอบโตการ 
ใหเงนิอดุหนนุ (CVD) ก็ดี ตลอดจนการใชอํ านาจและมาตรการอื่นๆ ตามที่ปรากฏใน Omnibus 
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Trade and Competitiveness Act of 1988 เพือ่ลงโทษประเทศคูคาก็ดี เหลานี้จะไมสามารถ 
แกปญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอเมริกันได มิหนํ าซํ้ ารังแตจะเพิ่มพูนความขัดแยงในระบบ 
ทนุนยิมโลกชนิดไมรูจักจบจักสิ้นอีกดวย
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การเมืองระหวางประเทศวาดวยความขี้เกียจ2

           นับต้ังแตตนเดือนมกราคม 2535 เปนตนมา ความขี้เกียจกลายเปนประเด็น 
แหงววิาทะระหวางผูนํ าญี่ปุนกับผูนํ าอเมริกาอยางไมนาเชื่อ ผูนํ าญี่ปุนหลายตอหลายคนไดกลาว
ในท ํานองเดยีวกนัวา ความลมสลายของระบบเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของกรรมกร
อเมริกนั ผูที่จุดประเด็นแหงวิวาทะนี้คือ นายโยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธาน
สภาผูแทนราษฎรญี่ปุน ซึ่งใหสัมภาษณส่ือมวลชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2535 ตามมาดวยการ
อภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของนายกอิิช ิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน 
เมือ่วนัที่ 3 กุมภาษพันธ 2535

นับเปนเวลากวาสองทศวรรษแลวที่ญ่ีปุนถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหชวยฟนฟูและ
แกปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาการขาดดุลการคาระหวาง
ประเทศของสหรัฐฯ ตลอดจนชวยแบงเบาภาระรายจายดานการทหารในการรักษาความมั่นคง
ระหวางประเทศ แรงกดดันดังกลาวนี้ถาโถมสูญ่ีปุนระลอกแลวระลอกเลา และรุนแรงมาก 
เปนพเิศษในชวงที่สหรัฐฯเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเยือนญี่ปุนของประธานาธิบดียอรจ 
บุช ระหวางวันที่ 7-10 มกราคม 2535 นับเปนแรงกดดันระลอกลาสุด

ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกามีเร่ืองกดดันญี่ปุนหลายเรื่อง แตมีเร่ืองที่สํ าคัญ
อยู 2 เร่ืองทีรั่ฐบาลอเมริกันเนนมากเปนพิเศษ เร่ืองแรกไดแก การขอใหญ่ีปุนยกเลิกการหามนํ าเขา
ขาวและเรื่องที่สองไดแก การขอใหญ่ีปุนรับซื้อรถยนตอเมริกันมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศมาเปนเวลา 
ยาวนาน ชาวนาญีปุ่นไมเพียงแตจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของตนเทานั้น หากทวายังไมตอง
เผชญิกบัการแขงขนัจากขาวตางประเทศอีกดวย เพราะรัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายหามการนํ าเขาขาว 
ขาวในประเทศญี่ปุนจึงมีราคาสูงกวาราคาขาวในตลาดโลก การหามนํ าเขาขาวเปนมาตรการ 
ที่ไมขัดตอขอบังคับของ GATT เพราะเปนขอยกเวนที่บรรดาประเทศมหาอํ านาจขอเอาไวในขณะ
รางขอบังคับนี้ แตการหามการนํ าเขาขาวเปนมาตรการที่ทํ าใหประเทศผู ขายขาวสูญเสีย 
ผลประโยชน เพราะทํ าใหไมสามารถขายขาวไดมากเทาที่ควร รัฐบาลอเมริกันไดใชเวลามาชานาน

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2535
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ในการกดดันใหเปดตลาดญี่ปุนรองรับขาวจากตางประเทศ เพราะสหรัฐฯมีขาวเหลือกินเหลือใช 
เหตุที่เปนเชนนี้มิใชเปนเพราะวาสหรัฐฯมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) ในการเพาะปลูกขาว หากแตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันไดใหเงินอุดหนุนในการ 
เพาะปลกูขาว ทัง้ๆที่คนอเมริกันมิไดรับประทานขาวเปนอาหารหลัก หากปราศจากนโยบายการให
เงินอุดหนุน ขาวอเมริกันไมอยูในฐานะที่จะแขงขันกับขาวจากเขตมรสุมได ฐานะทางการคลัง 
อันงอนแงนทํ าใหรัฐบาลอเมริกันมีปญหาในการใหเงินอุดหนุนการเกษตร แตก็ไมสามารถลมเลิก
นโยบายดังกลาวนี้ได เพราะเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงพลังในสังคมการเมืองอเมริกัน 
ดังนัน้ รัฐบาลอเมริกันจึงหันมาบีบใหญ่ีปุนเปดตลาดขาว แตชาวนาญี่ปุนก็เปนกลุมผลประโยชน 
ทีท่รงพลงัยิง่ในสังคมการเมืองญี่ปุน และพรรคลิเบอรัลเดโมแครตซึ่งเปนพรรครัฐบาลก็มิหาญกลา
ทีจ่ะลดิรอนผลประโยชนของชาวนาญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลญี่ปุนจึงบายเบี่ยงการเรียกรองของ
รัฐบาลอเมรกินัในเรื่องนี้มาโดยตลอด อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวา รัฐบาลญี่ปุนอาจตองโอนออน
ตามแรงกดดนัของรัฐบาลอเมริกัน โดยจํ าตองปลอยใหมีการนํ าเขาขาว แตอาจสกัดกั้นการนํ าเขา
ดวยการกํ าหนดโควตา หรือดวยการตั้งกํ าแพงภาษี รายงานขาวบางกระแสกลาววา รัฐบาลญี่ปุน
อาจพจิารณาเรยีกเก็บอากรขาเขาจากขาวที่นํ าเขาจากตางประเทศในอัตรา 700% ของราคา

แมการยกเลิกมาตรการการหามนํ าเขาขาวจะเปนวาระการเจรจาที่สํ าคัญระหวาง
ผูนํ าอเมริกันกับญ่ีปุน แตก็ไมสํ าคัญเทากับการเปดตลาดญี่ปุนเพื่อรองรับรถยนตอเมริกัน ในป 
2534 สหรัฐฯขาดดลุการคาประมาณ 70,600 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับ
ญ่ีปุนถงึ 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน หรือคิดเปนประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของ
สหรัฐฯ รายการสินคาที่สหรัฐฯขาดดุลกับญ่ีปุนมากที่สุด ก็คือรถยนต ซึ่งขาดดุลประมาณ 30,000 
ลานเหรยีญอเมริกัน คิดเปนรอยละ 75 ของยอดขาดดุลระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุน ดวยเหตุนี้เอง 
ประธานาธิบดีบุชจึงพยายามกดดันใหญ่ีปุ นซื้อรถยนตจากสหรัฐฯมากขึ้น ในการนี้ ทาน
ประธานาธบิดีแหงสหรัฐอเมริกาไดนํ าประธานบริษัทรถยนตยักษใหญแหงนครดีทรอยต 3 บริษัท
รวมขบวนในการเจรจากับญ่ีปุนดวย 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
กับญ่ีปุนในครั้งนี้อยางมาก แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศทํ าใหประธานาธิบดีบุชจํ าตอง
เลือ่นการเดนิทางตระเวนอาเซียในเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนเดือนมกราคม 2535 กระนั้น 
กต็าม นกัรัฐศาสตรและผูเชี่ยวชาญการเมืองอเมริกันหลายตอหลายทานมีความเห็นวา บุชเลือก 
ชูประเด็นในการรณรงคทางการเมืองอยางผิดพลาด เพราะแมวาญี่ปุนจะยอมซื้อสินคาอเมริกัน
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เพิ่มข้ึน แตก็จะไมมีผลตอการฟนตัวจากภาวะถดถอยและการแกปญหาการวางงานในระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันมากนัก

ดวยภมูหิลงัดงัทีก่ลาวขางตนนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ประธานาธิบดีบุชให
สัมภาษณเมือ่การเจรจาการคากับญ่ีปุนสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 วา การเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนประสบความสํ าเร็จอยางดงาม โดยญี่ปุนตกลงที่จะนํ าเขารถยนต 
อะไหลรถยนต คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑแกว กระดาษ และสินคาอื่นๆจากสหรัฐอเมริกามากขึ้น  
ซึ่งจะชวยแกปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกา รายงานขาวในเรื่องนี้กลาววา ญ่ีปุนตกลงที่จะ
ปรับมาตรฐานสินคา 50 รายการ เพื่อใหสินคาอเมริกาเขาสูตลาดญี่ปุนไดงายขึ้น อีกทั้งยังมี 
เปาหมายทีจ่ะน ําเขารถยนตอเมริกันเพิ่มข้ึนอีกปละ 20,000 คัน จากระดับปจจุบันที่นํ าเขา 18,000 
คันตอป ตลอดจนมีเปาหมายที่จะซื้ออะไหลรถยนตจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนจากระดับปละ 
90,000 ลานเหรยีญอเมริกัน เปน 190,000 ลานเหรียญอเมริกันในป 2537

ประธานาธิบดีบุชกลาวถึงขอตกลงทางการคาดังที่กลาวขางตนนี้วา เปนคํ ามั่น
สัญญาของรฐับาลญี่ปุน แตดูเหมือนวา บรรดาประธานบริษัทรถยนตอเมริกันที่รวมคณะการเจรจา
คร้ังนีจ้ะไมเหน็ดวยกับคํ าใหสัมภาษณของประธานาธิบดีบุช เพราะในทันทีที่เดินทางกลับถึงสหรัฐ
อเมริกา ผูยิ่งใหญแหงอตุสาหกรรมรถยนตอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายลี ไออาคอกกา ออกโรง
ใหสัมภาษณโจมตีญ่ีปุ นวาไมมีความจริงใจในการแกปญหาการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ  
โดยกลาววา คํ ามั่นที่จะนํ าเขารถยนตอเมริกันเพิ่มข้ึนปละ 20,000 คันนั้นนอยเกินไป นาย 
ไออาคอกกากลาวตอไปอีกวา บัดนี้ สหรัฐอเมริกามีสภาพเสมือนหนึ่งอาณานิคมของญี่ปุน  
พรอมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันดํ าเนินการแกปญหาการขาดดุลการคาอยางจริงจัง หนทาง 
ในการแกปญหาวิธีหนึ่งก็คือ การกํ าหนดใหญ่ีปุนตองชวยลดสวนขาดดุลการคาของสหรัฐฯลงปละ 
20% มิฉะนั้นจักตองถูกตอบโตดวยมาตรการดังเชนการกํ าหนดโควตาสินคาเขาจากญี่ปุน (The 
Nation, January 13, 1992)

ความววัยงัมทินัหาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อนายกอิิช ิ มยิาซาวา นายก 
รัฐมนตรีญ่ีปุนรวมกับประธานบริษัทโตโยตามอเตอร จํ ากัด ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2535 วา ขอที่ประธานาธิบดีบุชกลาวอางวาเปนคํ ามั่นสัญญาของญี่ปุนในการซื้อรถยนตและ
อะไหลจากสหรัฐฯนั้น แทที่จริงเปนเพียงเปาหมายมากกวาคํ ามั่นสัญญา ตัวเลขตางๆที่มีการ
เจรจากนันัน้  ในทัศนะของฝายญี่ปุนเปนเพียง 'คํ าทํ านาย' เกีย่วกับปริมาณรถยนตและอะไหล 
ทีญ่ี่ปุนสามารถซื้อจากสหรัฐฯไดเทานั้น (The Nation, January 22, 1992) ในชวงเวลาเดียวกันนี้ 
นายโยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธานสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนไดกลาวถึงความ 
ตกตํ ่าของสหรฐัอเมริกาในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งหากไมระมัดระวังแลว สหรัฐฯก็จะหมดสิ้นฐานะ
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ความเปนผูนํ าในสังคมโลก นายซากุระอุชิยังไดใหความเห็นในทํ านองที่วา การที่สหรัฐฯขาดดุล
การคากบัญ่ีปุนจ ํานวนมากนั้น หาใชเปนเพราะญี่ปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมไม หากแตเปนเพราะ
เหตวุา คนงานอเมริกันนั้นขี้เกียจและอานหนังสือพิมพไมได (The Bangkok Post, January 22, 
1992)

คํ าใหสัมภาษณของผูนํ าญี่ปุนทั้งสองนี้ กอใหเกิดความโกรธแคนในหมูผูนํ า
อเมริกันเปนอยางมาก แมนายมิยาซาวาจะพยายามกลบเกลื่อนสถานการณในเวลาตอมา  
แตความแคนเคืองในหมูผูนํ าอเมริกันยังคงดํ ารงอยู นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) ผูแทนการคา
อเมริกัน (USTR) ไดกลาวเตือนผูนํ าญี่ปุนวา หากมีการบิดพลิ้วขอตกลงในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง สหรัฐฯจะอาศัยอํ านาจตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act 
of 1988 เพือ่กดีกนัการนํ าสินคาเขาจากญี่ปุน (The Nation, January 25, 1992)

อยางไรก็ตาม นายมิยาซาวาไดกลาวในที่ประชุมประจํ าปของพรรคลิเบอรัล 
เดโมแครตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 วา รัฐบาลญี่ปุนจะปฏิบัติตาม 'คํ ามั่น' ทีใ่หไวกับผูนํ า
อเมริกนั แตแลวในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2535 เมื่อมีผูซักถามวา 
เหตุใดความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนจึงเกิดความตึงเครียด นายมิยาซาวาตอบวาเปน
เพราะกรรมกรอเมริกันขาดจรยิธรรมในการทํ างาน (work ethics) คํ าตอบดังกลาวนี้ไดชวยขยาย
บาดแผลในความสมัพันธระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนชนิดที่คาดการณได แมนายมิยาซาวาจะขอโทษ
ประชาชนชาวอเมริกันในเวลาตอมา แตคํ าขอโทษนั้นมิอาจชวยเยียวยาและสมานแผลได

ววิาทะวาดวยความขี้เกียจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ใหแงคิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ววิาทะครัง้นีช้วยใหเราเขาใจโลกทัศนของผูนํ าและปญญาชนญี่ปุน 

คนญี่ปุนกํ าลังภาคภูมิใจใน 'ความเปนหนึ่ง' ของตน บางคนอาจแอบคิดอยูในใจวา สภาวะความ
เปนจาวของญี่ปุนในระบบทุนนิยมโลก (pax japonica) จกัตองปรากฏขึ้น ไมชาก็เร็ว ผูนํ าญี่ปุน
จํ านวนมากจึงแสดงความสมเพชสหรัฐฯที่เผชิญกับความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  
ยิ่งรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนมากเพียงใด ความสมเพชนี้ก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดังนั้น  
จงึไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูนํ าญี่ปุนหลายตอหลายคนมีความเห็นเหมือนกันวา ความลมสลาย
ของเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของคนอเมริกันเอง

ประการที่สอง ประชาชนบางเชื้อชาติอาจไมรูสึกอะไรที่ถูกตีตราวามีสันดาน 
ข้ีเกียจ แตคนอเมริกันกลับรูสึกโกรธแคนและไมสบอารมณเมื่อถูกตีตราเชนนี้ ความโกรธแคน 
อาจจะมไีมมากหากผูตีตราเปนอังกฤษหรือประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆที่เคยมีฐานะ 'เมืองแม' หรือ 
'บานเกิดบิดามารดร' แตเมือ่ผูตีตราเปนชนผิวเหลือง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฐานะเปน 'ลูกไล' อารมณ
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แคนจึงมีมากเปนพิเศษ คนอเมริกันไมเคยสํ านึกวา การที่รัฐบาลอเมริกันเที่ยวไปตีตราประเทศ
อ่ืนๆวามีการคาอันไมเปนธรรม ผูคนในประเทศเหลานั้นจะมีความรูสึกนึกคิดเชนไร คนอเมริกัน 
ยงัไมยอมรับขอเท็จจริงอันโหดรายที่วา ภาวะความเปนผูนํ าในระบบทุนนิยมโลกของสหรัฐอเมริกา
ก ําลังหมดสิ้นไป



122

ความลมเหลวในการเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน3

              สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนกํ าลังปะทุข้ึน

           รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับพยายามสื่อความดังกลาวนี้ 
เมื่อปรากฏวา การเจรจาการคาระหวางประธานาธิบดีบิลล คลนิตนั กับนายกรัฐมนตรีมอริฮิโต  
โฮโซกาวา ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2537 จบลงดวยความลมเหลว ทั้งสองฝายไมมีแถลง
การณหรือขอตกลงรวมเพื่ออํ าพรางความลมเหลว เนื่องจากมีความเห็นรวมกันวา การไมมี 
ขอตกลงดีเสียกวาการมีขอตกลงที่วางเปลา
           สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาการคากับญ่ีปุนทั้งในทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510 
แตทัง้สองประเทศเพิ่งจะมีการเจรจาอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2523 เปนตนมา เมื่อสหรัฐฯมีปญหา
การขาดดลุการคาที่เร้ือรังและรุนแรง  ตลอดชวงเวลา 14 ปที่มีการเจรจาการคาระหวางประเทศ 
ทัง้สอง มกีารท ําขอตกลงไปแลว 33 สัญญา แตสถานะการคาระหวางประเทศทั้งสองมิไดกระเตื้อง
ข้ึนมากนัก
           ในชวงเวลา 14 ปที่ผานมานี้ สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการเจรจากับ
ญ่ีปุนอยางเหน็ไดชัด แตเดิมนั้น รัฐบาลอเมริกันใชวิธีการกีดกันการนํ าเขาสินคาญี่ปุน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งดวยการตั้งขอกลาวหาวา ญ่ีปุนทุมสินคาบางประเภทเขาสูสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 
สินคาแกสหรัฐอเมริกาในราคาตํ่ ากวาตนทุนการผลิต หรือต่ํ ากวาที่ญ่ีปุนขายในตลาดอื่นๆ  
การทุมตลาดนี้สรางความเสียหายอยางรายแรง (serious injury) แกอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได ดังนั้น รัฐบาลอเมริกันจึงเก็บอากรขาเขาเพิ่มเติม 
เพื่อลบลางผลของการทุมตลาด (Anti-Dumping Duty) ดังกรณีของเครื่องรับโทรทัศนและ 
เซมิคอนดกัเตอร เปนอาท ินอกจากนี้ รัฐบาลอเมริกันยังอาศัยอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศ
ที่เหนือกวาในการบีบใหญ่ีปุนทํ าขอตกลงจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export 
Restraints = VERs) ดังกรณีส่ิงทอและรถยนต

                                                          
3ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2537
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           ในปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยุทธวธิใีนการเจรจาการคากับ
ญ่ีปุ น โดยหันมาบีบคอใหญ่ีปุ นเปดตลาดตอนรับสินคาอเมริกัน สหรัฐฯหยิบยกสินคา 
เฉพาะประเภทขึ้นโตะเจรจาหรือที่เรียกกันวา Market-Oriented  Sector-Specific (=MOSS) ทั้งนี้ 
เพราะเหตวุา การกีดกันการนํ าเขาเริ่มมีขีดจํ ากัด อยางนอยที่สุดผูนํ าอเมริกันเริ่มยอมรับเปนนัยๆ
วา สินคาอเมริกันบางประเภทไมสามารถสูสินคาญี่ปุนได นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุนยังหาทาง 
เลี่ยงการกีดกันดวยการยายโรงงานเขาไปผลิตในสหรัฐฯ การบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาดชวยให
สหรัฐฯระบายสินคาออกไดมากขึ้น ทั้งยังเปนเรื่องชอบธรรมมากกวาการกีดกันการนํ าเขาดวย 
เพราะระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนมีทํ านบกีดขวางการนํ าเขา มาตรการการเปดตลาดที่สํ าคัญ ไดแก  
การบีบใหญ่ีปุ นลงนามในขอตกลงการขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ (Voluntary Import 
Expansions = VIEs) รัฐบาลอเมริกันไมเพียงแตบีบคอใหรัฐบาลญี่ปุนเปดประตูการคาสํ าหรับ 
สินคาบางประเภทเทานั้น หากทวายังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนบังคับใชกฎหมายการปองกันการ 
ผูกขาดอยางเขมงวด ตลอดจนลมลางจารีตการคาเฉพาะกลุม (Exclusionary Business 
Practices) และระบบเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม  
`เกเรตซึ' (Keiretsu) อีกดวย
           การเปลี่ยนยุทธวิธีการเจรจา ประกอบกับการเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรครีปบลิกัน
มาเปนพรรคดีโมแครต ท ําใหสหรัฐฯ เปดเกมรุกในการเจรจามากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2536 
ประธานาธิบดีคลนิตัน และนายกอิิช ิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนในขณะ
นัน้บรรลขุอตกลงเกี่ยวกับการลดสวนเกินดุลการคาของญี่ปุน พรอมทั้งจัดทํ าเอกสารรวมซึ่งมีชื่อวา 
Framework for a New Economic Partnership สํ าหรับเปนเคาโครงในการเจรจา แตการเจรจา 
ก็เปนไปอยางเชื่องชา และไมสูมีความคืบหนาเทาที่ควร สวนหนึ่งเปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลง 
รัฐบาลญี่ปุน โดยนายมอริฮโิต โฮโซกาวา ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีแทนนายมิยาซาวา และพรรค
เสรีประชาธิปไตยสิ้นอํ านาจ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา รัฐบาลนายโฮโซกาวาตองเสียเวลาไปกับ
การแกปญหาเศรษฐกิจถดถอย และการผลักดันกฎหมายการปฏิรูปการเมืองใหผานรัฐสภา
           แตทั้งๆที่ ญ่ีปุ นกํ าลังเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและรุนแรง  
ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมีสวนเกินดุลเพิ่มข้ึน กลาวคือ ในป 2536 ดุลการคาเกินดุล 
141.43 พันลานเหรียญอเมริกัน เพิ่มจากระดับ 132.60 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2535  
สวนบญัชเีดนิสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มจาก 117.55 เปน 131.35 พันลานเหรียญอเมริกันในชวง
เวลาเดียวกัน (The Bangkok Post, February 8,1994) ทัง้นีม้ขีอนาสังเกตวา ทั้งดุลการคาและ
ดุลบัญชเีดนิสะพัดมีสวนเกินดุลเพิ่มข้ึนตามลํ าดับนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา โดยที่ลวนแลวแต
เปนยอดเกินดุลที่ทํ าลายประวัติการณในป 2539 ทั้งสิ้น
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           ขอมูลดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่งเปดเผยนี้ทํ าใหญ่ีปุนตกที่นั่งลํ าบาก 
ในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯ มีความชอบธรรมมากขึ้นในการรุกไลญ่ีปุน สหรัฐฯ 
เคยขาดดลุการคากับญ่ีปุนถึง 59.9 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2530 แมวายอดขาดดุลนี้จะมี
แนวโนมตกตํ ่าลงระหวางป 2530-2533 แตกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา ในป 
2535 สหรัฐฯ ขาดดุลการคากับญ่ีปุนถึง 50.0 พันลานเหรียญอเมริกัน
           สหรัฐฯ มคีวามรูสึกชอบธรรมในการ `ไลบ้ี' ญ่ีปุนมากขึ้น เมื่อปรากฏวา สถานะ 
การคาระหวางประเทศในปจจุบันแตกตางจากทศวรรษ 2520 เปนอันมาก ในครั้งกระนั้น ประเทศ
ทีม่ดุีลการคาเกินดุลมิไดมีเฉพาะญี่ปุน หากยังมีเยอรมนตีะวันตก ประชาคมยุโรป และเกาหลีใต
อีกดวย แตบัดนี้มีแตญ่ีปุนเทานั้นที่ยังคงมีดุลการคาเกินดุลอยางโดดเดน รัฐบาลอเมริกันมีความรู
สึกวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ มิใช `ปญหาของสหรัฐฯ' หากแตเปน `ปญหาของญี่ปุน' ดวย
เหตทุีรั่ฐบาลญีปุ่นปกปองตลาดภายในประเทศมากเกินไปนั่นเอง ดังนั้น สหรัฐฯจึงรูสึกชอบธรรม 
ทีจ่ะแหวกตลาดญี่ปุนโดยอาศัยพลานภุาพทางการเมืองระหวางประเทศ
           รัฐบาลคลนิตนัตองการ `ไลบ้ี' ญ่ีปุนใหถึงที่สุด โดยมีสินคาสํ าคัญ 4 รายการ 
ข้ึนโตะเจรจา ไดแก รถยนตและชิ้นสวนรถยนต การประกันภัย และการจัดซื้ออุปกรณโทรคมนาคม
และเครื่องมือการแพทยของรัฐบาลญี่ปุน รัฐบาลคลินตันไมเพียงแตกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาด
สํ าหรับสินคาทั้งสี่รายการนี้เทานั้น หากยังกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปลี่ยนแปลงระเบียบการพัสดุ 
เพื่อใหการจัดซื้อพัสดุภัณฑของรัฐบาลเปนไปตามหลักการเศรษฐกิจเสรีและไมมีการปฏิบัติ 
อยางลํ าเอียงอีกดวยรัฐบาลคลินตันยังรุกไปถึงขั้นใหมีการกํ าหนดเปาหมายการนํ าเขาใหชัดเจน 
เพื่อจะประเมินไดวา ญ่ีปุนไดเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกันมากนอยเพียงใด นับต้ังแตปลาย 
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา อุตสาหกรรมตางๆในสหรัฐอเมริกาพยายามปรับปรุงการผลิต 
เพือ่สงออก จนการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว สวนแบงตลาดของสินคาอเมริกันมีแนวโนมเพิ่ม
ข้ึน แมแตในประชาคมยุโรป  แตสินคาอเมริกันก็ยังไมสามารถทะลวงกํ าแพงญี่ปุนเขาไปได
           ญ่ีปุนบายเบีย่งไมยอมกํ าหนดเปาหมายการนํ าเขาสินคาอเมริกัน โดยอางวาเปน
มาตรการของระบบการคาที่ `ถูกจัดการ' (managed trade) หาไดเปนไปตามหลักการการคาเสรี
ไม ผูแทนอเมริกันโจมตีวา การปกปองตลาดญี่ปุน ทั้งโดยรัฐบาลและโดยจารีตทางการคา ทํ าให
การคาระหวางประเทศของญี่ปุนเปนระบบที่ `ถูกจัดการ' อยูแลว
           รัฐบาลคลนิตันสงนายเจฟฟรีย การเตน (Jeffrey Garten) ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ดานการคาระหวางประเทศเปนกองหนาเดินทางไปเจรจา ณ กรุงโตเกยีวในเดือนมกราคม 2537 
ตามดวยนายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ 
ศกเดยีวกนั แตทั้งหมดนี้จบลงดวยความลมเหลว
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           ไมเพียงแตสหรัฐฯเทานั้นที่ปรับยุทธวิธีการเจรจาการคา ญ่ีปุนก็ปรับยุทธวิธีดวย  
แตเดมิญ่ีปุนใชวิธีการเตะถวงเวลา กลาวคือ พยายามยืดเวลาการเจรจา คร้ันเมื่อยืดเวลาตอไป 
ไมไดอีกแลว จึงจํ ายอมตอขอเรียกรองของฝายอเมริกันทีละเล็กทีละนอย ยุทธวิธีนี้เคยใชไดผลดี 
แตก็ทํ าใหญ่ีปุนเสียภาพพจนในสายตาของชาวอเมริกัน ซึ่งมองวา ญ่ีปุนชอบรับปาก แตไมทํ า 
ตามสัญญา แตคราวนี้นายโฮโซกาวายอมหักไมยอมงอ ซึ่งทํ าใหไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง
เพิม่ข้ึนอกีมาก การที่นายโฮโซกาวากลาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ สวนหนึ่ง
เปนผลจากความเชื่อมั่นตนเองที่ประสบความสํ าเร็จในการผลักดันกฏหมายการปฏิรูปการเมือง 
อีกสวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุมเทคโนแครตญี่ปุน นายโยเฮอ ิ โกโนะ (Yohei Kono) หัวหนา
พรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนพรรคฝายคานกลาวโจมตีวา นายโฮโซกาวาฟงความเห็นของ 
ขุนนางกระทรวงการคาและอตุสาหกรรม (MITI) มากจนเกินไป
           หากชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro Ishihara) ยงัคงมีชีวิตอยูถึงวันนี้ เขาคงรูสึก
ปรีดาปราโมทยที่ไดเห็นนายโฮโซกาวาตอบปฏิเสธขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน เพราะเขาอยาก
เหน็พฤตกิรรมเชนนี้จากผูนํ าญี่ปุน   ดังขอเขียนใน The Japan That Can Say No (1989)
           ปญญาชนญี่ปุนจํ านวนไมนอยที่มีความรูสึกวา สหรัฐฯเรียกรองจากญี่ปุนอยาง
ไมเปนธรรม ในหมูนักเศรษฐศาสตรเอง บางคนมีความเห็นวา การขาดดุลการคาของสหรัฐฯเปน
ปญหาที่รัฐบาลอเมริกันตองหาทางแกไขกันเอง หาใชภาระของญี่ปุนไม นักเศรษฐศาสตรที่นํ า
เสนอบทวเิคราะหในแนวทางนี้คนหนึ่งก็คือ ศาสตราจารยเรียวตาโร โคมิยา (Ryutaro Komiya) 
แหง Aoyama Gakuin University
           ผูนํ าสหรัฐฯ และญี่ปุนมีกํ าหนดการที่จะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 
2537 ณ นครเนเปล ประเทศอิตาลี ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7  
ในชวงเวลา 5 เดอืนขางหนานี้ หากการเจรจาการคาระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนยังไมสามารถบรรลุ 
ขอตกลงได ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองจะรุนแรงขึ้นอยางแนนอน
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ความเรียงวาดวยสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน4

           ญ่ีปุนเปน `ลูกไล' ของสหรัฐอเมริกาเสมอมา อยางนอยที่สุดก็ในสายตาของ 
ชาวอเมรกินั เพราะญีปุ่นไมเพียงแตพายแพในสงครามโลกครั้งที่สองเทานั้น หากยังสามารถฟนตัว
ทางเศรษฐกจิอยางรวดเร็วก็ดวยความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเปนสํ าคัญอีกดวย ภายใตรมเงา
ทางการเมืองระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูบริบาล ญ่ีปุนสามารถทุมทรัพยากรไปใช 
ในการบูรณะประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลกับการ 
ปองกันประเทศ
           เพียงชั่วระยะเวลาทศวรรษเศษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนก็ฟนตัวจาก 
ภัยพิบัติที่เกิดจากสงคราม และเพียงทศวรรษ 2520 ญ่ีปุนก็วิ่งไลกวดยุโรปตะวันตกและสหรัฐ
อเมริกาอยางกระชั้นชิด หากไมมีการรวมประชาคมยุโรปเปนยุโรปตลาดเดียวและสหภาพยุโรป 
ในเวลาตอมา และหากไมมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ญ่ีปุนก็คงแซงหนายุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาภายในทศวรรษ 2530 นี้
           ขอมูลจาก World Development Report ชวยใหทราบวา ในป 2534 รายได 
ประชาชาติตอหัวของชาวญี่ปุนเทากับปละ 26,930 เหรียญอเมริกัน สูงเปนอันดับสองรองจาก 
สวิตเซอรแลนด (33,610 เหรียญอเมริกัน) ในขณะที่ชาวอเมริกันมีรายไดประชาชาติตอหัวปละ 
22,240 เหรยีญอเมริกัน สูงเปนอันดับที่ 7 ของโลก
           ดวยเหตุที่ชาวอเมริกันดูแคลนชาวญี่ปุนมาโดยตลาด จึงรูสึกตระหนกไมนอยที่
ปรากฏวา ญ่ีปุนวิง่ไลกวดมาอยางกระชั้นชิด และถีบตัวขึ้นเปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ
ในเวลาอนัรวดเร็ว ในขณะที่ญ่ีปุนกํ าลังรุงเรืองอยางสุดขีดนี้ ก็เปนเวลาเดียวกับที่ระบบเศรษฐกิจ
อเมริกันกํ าลังเสื่อมโทรม ในขณะที่ญ่ีปุนมีดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจํ านวนมาก 
สหรัฐฯกลบัมีปญหาการขาดดุลที่เร้ือรังและรุนแรง นับต้ังแตป 2523 เปนตนมา สหรัฐฯเริ่มบีบคอ
ใหญ่ีปุนลดสวนขาดดุลการคาระหวางประเทศทั้งสองอยางจริงจัง
           ประชาชนชาวอเมริกันมีความรูสึกวา ถึงเวลาที่ญ่ีปุนตองตอบแทนบุญคุณสหรัฐฯ 
เพราะหากปราศจากความชวยเหลือและการอุ มชูของสหรัฐฯ ญ่ีปุนจะไมสามารถเติบใหญ 
ทางเศรษฐกิจดังเชนทุกวันนี้ได ผูนํ าญี่ปุนเองก็สํ านึกบุญคุณของสหรัฐฯจึงยอมโอนออนตาม 

                                                          
4ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 18 มีนาคม 2537
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ขอเรียกรองของสหรัฐฯเสมอมา แตญ่ีปุนนั้นมีเทคนิคในการซื้อเวลาอยางเยี่ยมยอดในขณะที่
สหรัฐฯรุกเราเรยีกรองอยางไมหยุดหยอน จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งราวกับวา บุญคุณที่สหรัฐฯ
มีตอญ่ีปุนนั้นมิอาจทดแทนไดหมดสิ้น ประพฤติกรรมของผูนํ าอเมริกันเชนนี้เองทํ าใหผูนํ าและ
ปญญาชนชาวญี่ปุนบางคนอดรนทนมิได และนี่เองที่ทํ าใหนายชินตาโร อิชิฮารา (Shintaro  
Ishihara) เขยีนหนังสือเร่ือง The Japan That Can Say No  (1989)
           เมื่อญ่ีปุนเขยิบฐานะขึ้นมาเปนประเทศมหาอํ านาจ สังคมโลกพากันคาดหวังวา 
ญ่ีปุนจะมีพฤติกรรมสมกับที่เปนผูนํ า อยางนอยที่สุดญี่ปุนควรจะรวมรับภาระในการผลิตสินคา
สาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมรับ
ภาระรายจายในการรักษาสันติภาพของโลก อาการลังเลของญี่ปุนในการรวมรับภาระรายจาย 
ในสงครามตะวันออกกลางในป 2534 สรางความผิดหวังแกผูนํ าอเมริกันอยางยิ่ง ความ 
ไมกระตือรือรนของญี่ปุนในชั้นตนในการใหความชวยเหลือแกรัสเซีย เพื่อประคับประคองพลัง
ประชาธปิไตยในประเทศนั้น ยิ่งทํ าใหสังคมโลกมองญี่ปุนวาเปนชาติที่เห็นแกตัว ญ่ีปุนไดประโยชน
จากศานติสุขของโลกโดยมิไดมีสวนรวมรับภาระรายจายเทาที่ควร อยางนอยในชวงสองทศวรรษ
แรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คร้ันเมื่อญ่ีปุนมีฐานะดีพอที่จะรวมรับภาระรายจาย ญ่ีปุน 
กลับแสดงอาการลังเลอยางเห็นไดชัด ชาติมหาอํ านาจอื่นๆจึงพากันประณามวา ญ่ีปุนเปน  
`ผูโดยสารที่ชอบตีต๋ัวฟรี' (Free Rider) กลาวคือ ตองการไดประโยชน แตไมตองการรับภาระ 
รายจาย อยางไรก็ตาม แรงกดดันจากชาติมหาอํ านาจดวยกัน ทํ าใหญ่ีปุนจํ าตองปรับทาทีและ
นโยบายในชวงหลังนี้
           ชาวอเมริกันมิไดตระหนักถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนจวบจนกระทั่ง
หนังสือเร่ือง Japan As Number One : Lessons for America ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล 
(Ezra F. Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ปรากฏสูบรรณพิภพในป 2522 หลังจากนั้นเพียง 
ไมกี่ป กองทัพนักลงทุนชาวญี่ปุนก็ตบเทาเขาสูสหรัฐฯ นายทุนญี่ปุนซื้อทุกอยางที่ขวางหนา  
นับต้ังแตศิลปวัตถุไปจนถึงสวนสาธารณะ มิไยจะตองกลาวถึงการเขาครอบครองธุรกิจอเมริกัน 
และการเขาไปขยมตลาดหลักทรัพยที่ Wall Street
           ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯเริ่ม
เปนทีรู่สึกในหมูประชาชนชาวอเมริกัน ความรูสึกเกรงกลัว `ภัยเหลือง' กอตัวขึ้น และสะสมอยูใน
ใจประชาชนชาวอเมริกัน จนในที่สุดแปรเปนความรูสึกตอตาน ชาวอเมริกันมีความตองการ  
`แรมโบ' มากขึ้น มิเพียงเพื่อสูศึกเวยีดนาม หากแตเพื่อสูศึกญี่ปุนดวย ความรูสึกและความตองการ
ของชาวอเมริกันดังกลาวนี้บางคนเรียกวา The `Japan As Number One' Syndrome
           หนังสือเร่ือง Frontiers of Management (1986) ของปเตอร  ดรักเกอร (Peter F. 
Drucker) ปรมาจารยทางดานการบริหารธุรกิจ มีสวนกระพือความรูสึกตอตานญี่ปุนในหมูชาว
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อเมริกันเพิ่มข้ึน เมื่อดรักเกอรกลาวหาวา การสงสินคาออกของญี่ปุนเปน `การคาเชิงปรปกษ' 
(Adversarial Trade) กลาวคอื เปนการสงออกที่มุงทํ าลายประเทศคูคาเปนสํ าคัญ มิไยตองกลาว
ถึงวรรณกรรมและภาพยนตรอเมริกันหลายตอหลายเรื่องที่แสดงทัศนคติตอตานญี่ปุนอยางชัดเจน 
ความรูสึกดังกลาวนี้ปรากฏในหมูสมาชิกรัฐสภาอเมริกันดวย ดังนั้นจึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ทีรั่ฐสภาอเมรกินัพยายามตรากฎหมายหลายตอหลายฉบับ ซึ่งมุงเลนงานธุรกิจญ่ีปุน โดยเฉพาะ
สมาชิกรัฐสภาอเมริกันจํ านวนมากสนับสนุนใหรัฐบาลอเมริกันใชทาทีอันแข็งกราวในการเจรจากับ
ญ่ีปุน
           ความเกรงกลัว `ภัยเหลือง' ในหมูชาวอเมริกันโดยพื้นฐานแลวเปนปมดอยของ 
ผูที่เคยมีปมเขื่อง ชาวอเมริกันกํ าลังรูสึกเสียหนาที่ตองสูญเสียตํ าแหนงผูนํ าเศรษฐกิจของโลก 
ความรูสึกเสียหนายิ่งทบทวี  เมื่อผูที่กํ าลังแยงชิงตํ าแหนงเคยมีฐานะเปน `ลูกไล' ของสหรัฐฯ 
มากอน
           แมว าญี่ปุ นและสหรัฐฯจะพัฒนาบนเสนทางทุนนิยมเหมือนกัน แตระบบ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแตกตางกันอยางมาก นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา ดวยเหตุที่มี
โครงสรางแตกตางกันนี้เอง เสนทางทุนนิยมของประเทศทั้งสองจึงแตกตางกัน และเปนเหตุใหการ
เจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองยากที่จะตกลงกันได ในเมื่อมีระบบตรรกวทิยาที่ไมเหมือนกัน
           ระบบทนุนยิมของสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซนั (Anglo - 
Saxon Capitalism) โดยมีอังกฤษนับต้ังแตยุครัฐบาลแธตเชอรเปนตนมาเปนมิตรรวมเสนทาง
ราคาเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศทั้งสอง โดยที่รัฐบาลจํ ากัดการแทรกแซง
กจิกรรมทางเศรษฐกิจ
           แตระบบทุนนิยมญี่ปุนมิใชระบบทุนนิยมแบบแองโกลแซกซัน ในขณะที่ระบบ 
ทนุนยิมอเมรกินัเนนความสํ าคัญของการบริโภค โดยเชื่อวา การบริโภคกอผลทวีคูณตอการจํ าเริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ ลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) จึงเติบโตในสหรัฐฯมากกวาประเทศอื่นใด 
สวนระบบทุนนิยมญี่ปุนเนนความสํ าคัญของการผลิต การใหความสํ าคัญดานการผลิตมากกวา
ดานการบริโภค ทํ าใหญ่ีปุนมีอัตราการออมในระดับสูง ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีการ 
ใชจายเกนิตวั จนปญหาการขาดแคลนเงินออมกลายเปนปญหารายแรงอันยากแกการเยียวยา
           ดวยการครอบงํ าของลัทธิบริโภคนิยม พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันเปน
ไปในทศิทางที่ไมคํ านึกถึงความจํ ากัดของทรัพยากร เพราะสหรัฐฯเปนประเทศที่อุดมสมบูรณและ
มัง่คัง่ดวยทรพัยากรธรรมชาติ ในขณะที่ญ่ีปุนไมเพียงแตจะมีปญหาความจํ ากัดของที่ดิน หากยัง
ขาดแคลนทรัพยากร จนตองพึ่งพิงพลังงาน แรธาตุ และอาหารบางประเภทจากตางประเทศ 
อีกดวย สภาวะการขาดแคลนทรัพยากรชวยสรางวัฒนธรรมความมัธยัสถและความขยันขันแข็งแก
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ชาวญีปุ่น ลัทธ ิ   บริโภคนิยมเพิ่งจะระบาดเขาสูญ่ีปุนในทศวรรษ 2520 นี้เอง ชาวญี่ปุนเพิ่งจะมี
การบรโิภคอยางฟุมเฟอยภายหลังจากที่เศรษฐกิจรุงเรืองสุดขีดและเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว
           วัฒนธรรมความมัธยัสถมีผลตอแบบแผนการผลิตดวย สินคาญี่ปุนผลิตขึ้นอยาง 
สอดคลองกับสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรของญี่ปุนเอง รถยนตญ่ีปุนมีขนาดกะทัดรัดและ 
กนินํ ้ามนันอย ในขณะที่รถยนตอเมริกันมีรูปรางเทอะทะและกินนํ้ ามันมาก ดวยเหตุที่สหรัฐฯเคยมี
นํ้ ามันอยางเหลือเฟอ และแลวอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันก็ไดรับบทเรียนอันแสนปวดราว  
เมือ่เกดิวกิฤตกิารณนํ้ ามันในป 2516 เมื่อนํ้ ามันมีราคาแพงขึ้น ผูบริโภคหันไปซื้อรถยนตขนาดเล็ก
ที่กินนํ้ ามันนอย ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันไมสามารถสนองตอบได อุตสาหกรรมรถยนต
อเมริกนัจงึลมลุกคลุกคลานนับแตบัดนั้น จนอยางนอยที่สุดถึงป 2535
           ระบบทุนนิยมที่นํ าเขาสูประเทศญี่ปุนผานการขัดเกลาจากอารยธรรมตะวันออก
และวัฒนธรรมญี่ปุน ดวยเหตุที่ชาวญี่ปุนมีความสํ านึกในการแขงขันคอนขางสูง นายซาบุโระ  
โอกิตะ(Saburo Okita) ขุนพลเศรษฐกิจญ่ีปุนผูลวงลับไปแลว ซึ่งมีบทบาทสํ าคัญในการนํ า
เศรษฐกิจญ่ีปุนออกจากหุบเหวแหงหายนภัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขนานนามระบบทุนนิยม
ญ่ีปุนวา `ระบบทุนนิยมแบบวิ่งไลกวด' (Catch-up Capitalism) หรือ `ระบบทุนนิยมของผูมา 
ทหีลงั' (Capitalism of the Latecomer) ดวยเหตุที่ญ่ีปุนพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่องชากวายุโรป
ตะวันตกและสหรัฐฯ ญ่ีปุนจึงตองวิ่งไลกวดประเทศเหลานั้น ในทัศนะของโอกติะ `แบบจํ าลอง
ญ่ีปุน' เปนประโยชนแกประเทศโลกที่สามที่เร่ิมตนเดินแนวทางทุนนิยม
           วฒันธรรมการรวมกลุมและความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทํ าใหระบบทุนนิยมญี่ปุนมี
ลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมเครือขาย' (Network Capitalism) ซึ่งแตกตางจากระบบทุนนิยม
อเมริกันที่มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' (Market Capitalism) ในระบบทุนนิยมแบบ 
แองโกลแซกซัน ทรัพยากรทั้งปวงจะถูกชักนํ าเขาสูตลาดโดยกลไกราคา และกลไกราคาจะทํ า 
หนาที่จัดสรรทรัพยากรเหลานั้น แตในระบบทุนนิยมญี่ปุน เครือขายความสัมพันธภายในกลุม 
จะเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการจัดสรรทรัพยากร กลุมธุรกิจขนาดใหญแตละกลุมจะมีเครือขาย
ธุรกิจของตนเอง ที่เรียกวา `เกเรตซึ' (Keiretsu) กลุมโตโยตามีผูผลิตชิ้นสวนรถยนตและ 
ผูจัดจํ าหนายรถยนตของตนเอง ผูประกอบธุรกิจเหลานี้จะมีความสัมพันธกับโตโยตาในฐานะ 
เปนกลุม โดยที่มีการเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน จารีตที่สํ าคัญก็คือ ผูประกอบธุรกิจที่อยูใน
เครือขายหนึ่งเครือขายใดจะไมขามพรมแดน ไปประกอบธุรกิจกับเครือขายอื่น ในสวนคนงาน  
เมื่อเขาไปทํ างานในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็มีจารีตการจางงานแบบตลอดชีวิต (life-time 
employment) ระบบทนุนยิมญีปุ่นจงึใหหลักประกันความมั่นคงแหงอาชีพแกคนงาน โดยที่คนงาน
ตองจงรกัภกัดตีอบริษัทที่ตนทํ างานดวย ในแงนี้ ระบบทุนนิยมญี่ปุนมีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยม
ทีป่ราศจากนายทุน' (Capitalism without Capitalists)



130

           อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู 
นบัต้ังแตป 2534 เปนตนมา กํ าลังสั่นคลอนระบบเกเรตซแึละระบบการจางงานตลอดชีพของญี่ปุน
           บทบาทของรัฐเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทํ าใหระบบทุนนิยมญี่ปุนแตกตางจากระบบ
ทนุนยิมแองโกลแซกซัน รัฐบาลญี่ปุนอุมชูและประคับประคองภาคธุรกิจคอนขางมาก อยางนอย 
ที่สุดในชวงสองทศวรรษแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การอุมชูนี้ปรากฏในรูปการปกปอง 
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จนดูประหนึ่งวานโยบายการคาระหวางประเทศของญี่ปุนมีลักษณะ
เปนนโยบายพาณชิยนิยม  (Mercantilist Policy) กลาวคือ สงเสริมการสงออก แตกีดกันการนํ าเขา 
ดวยเหตุนี้เอง ศาสตราจารยชาลมเมอรส  จอหนสัน (Chalmers Johnson) จงึขนานนามรัฐญ่ีปุน
วา `รัฐพัฒนาการ' (Developmental State)
           ดวยเหตุที่สหรัฐฯมีปญหาความขัดแยงทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนอยางตอเนื่อง  
นบัต้ังแตป 2533 เปนตนมา ญ่ีปุนศึกษาจึงเฟองฟูในสหรัฐฯในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ชุมชน
วิชาการอเมริกันสนใจศึกษาญี่ปุนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น  
ชนดิทีไ่มเคยปรากฏมากอน แมในยุคที่กองทัพอเมริกันยึดครองญี่ปุนก็ยังมิอาจเทียบเทียมได
           บัดนี ้นกัวชิาการอเมริกันกํ าลังถกเถียงกันวา ระบบทุนนิยมญี่ปุน ซึ่งเปน `ระบบ
ทนุนยิมเครอืขาย' กับระบบทุนนิยมอเมริกัน  ซึ่งเปน `ระบบทุนนิยมตลาด' จะปรับตัวเขาหากัน 
หรือไม?
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สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กับขอพิพาทสิทธิการบิน5

           ขอพพิาทวาดวยสิทธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ซึ่งกอตัวขึ้นในขณะที่
การเจรจาวาดวยอุตสาหกรรมรถยนตยังไมเสร็จส้ิน สวนหนึ่งเปนปญหาความขัดแยงดาน 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง อีกสวนหนึ่งเปนปญหาอันเกิดจากการ 
ขาดระเบยีบการบินระหวางประเทศที่เปนขอตกลงพหุภาคี
           ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินแตกตางจากขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต  
ในกรณหีลงันี ้สหรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุล สวนในกรณีแรก สหรัฐฯ เปนฝายเกินดุล
           ขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนในครั้งนี้มีปญหา 
เกี่ยวกับ Beyond Rights หรือสิทธิการบินในประเทศที่สาม เร่ืองของเรื่องมีอยูวา Federal 
Express Corporation สายการบินอเมริกัน ซึ่งมีฐานอยูในเมืองเมมฟส (Memphis) มลรัฐ 
เทนเนสซ ี และประกอบธุรกิจการขนสงสินคาเปนหลัก ตองการยึดศูนยการบินในอาวซูบิก (Subic 
Bay) ประเทศฟลิปปนสเปนศูนยกลางการขนสงสินคา ศูนยการบินดังกลาวนี้เดิมเปนฐานทัพ
อเมริกันในฟลิปปนส เมื่อสหรัฐฯ ถอนฐานทัพดังกลาว สนามบินอาวซูบิกจึงแปรสภาพเปน 
สนามบินพาณิชย
           Federal Express ซึ่งใหบริการการขนสงทางอากาศระหวางสหรัฐอเมริกา 
กบัญ่ีปุน ตองการเพิ่มเที่ยวบินอีก 30 เที่ยวตอสัปดาห โดยที่ตองการบินเลยญี่ปุนไปรับสินคาและ
ผูโดยสาร ณ สนามบินอาวซูบิกดวย Federal Express ยื่นเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงคมนาคม
ญ่ีปุน  แตฝายญี่ปุนไมตอบ Federal Express จึงหันไปรองเรียนตอกระทรวงคมนาคมอเมริกัน  
อันเปนเหตุใหมีการเจรจาเรื่องสิทธิการบินระหวางประเทศทั้งสอง การเจรจาระหวางวันที่ 10-11 
มถินุายน 2538 ลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากทั้งสองฝายอางฐานความชอบธรรมแตกตางกัน
           ฝายสหรัฐอเมริกาอางอิงสนธิสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง  
ซึง่ลงนามในป 2495 ในเวลานั้น เทคโนโลยีการบินยังไมรุดหนา และยังไมมีเครื่องบินที่สามารถ 
บินขามมหาสมุทรโดยไมตองแวะเติมนํ้ ามันกลางทาง ขอตกลงทวิภาคีระหวางประเทศทั้งสอง 
ยนิยอมใหเครือ่งบินอเมริกันแวะเติมนํ้ ามันที่ญ่ีปุนได ดวยขอตกลงเชนนี้เอง ผูแทนรัฐบาลอเมริกัน

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2538



132

จงึกลาวอางวา สายการบินอเมริกันมีสิทธิอันชอบธรรมในการบินสูประเทศที่สาม หากรัฐบาลญี่ปุน
ไมอนญุาตกเ็ปนการละเมิดสนธิสัญญาการบินพลเรือนระหวางประเทศทั้งสอง
           ฝายญี่ปุ นตองการใหมีการเจรจาแกไขสนธิสัญญาการบินพลเรือนดังกลาวนี้ 
เสยีกอน เพราะเปนสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค อีกทั้งการยินยอมให Federal Express มี beyond 
rights ยังเปนการขัดตอเจตนารมณของสนธิสัญญาอีกดวย เพราะสนธิสัญญาการบินพลเรือน
ระหวางประเทศทั้งสองมิไดมีขอตกลงเกี่ยวกับ Beyond Rights โดยตรง  หากแตมีเจตนารมณให
เครื่องบินอเมริกันแวะเติมนํ้ ามันในญี่ปุนเทานั้น ในประการสํ าคัญ ดุลการบินระหวางญี่ปุนกับ
สหรัฐอเมริกาในปจจุบัน ญ่ีปุนเปนฝายเสียเปรียบอยางมาก ดังจะเห็นไดวา สายการบินญี่ปุน 
ทีผ่านสหรฐัอเมริกาและแวะประเทศที่สามมีเพียง 1 สาย โดยมีเที่ยวบินเพียง 4 เที่ยวตอสัปดาห 
ในขณะทีม่สีายการบนิอเมริกันถึง 3 สายที่ผานญี่ปุนและแวะประเทศที่สาม โดยมีเที่ยวบิน 156 
เที่ยวตอสัปดาห
           แตเดมิในทศวรรษ 2520 สายการบินญี่ปุนและอเมริกันมีสวนแบงตลาดใกลเคียง
กนัในเสนทางระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน แตในปจจุบัน สายการบินอเมริกันมีสวนแบงตลาดถึง 
70% ทัง้ๆทีจ่ ํานวนผูโดยสารชาวญี่ปุนมีมากกวาชาวอเมริกันถึง 6 เทา
           ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหญ่ีปุนตองยืนกระตายขาเดียว ยืนยันใหแกไข 
สนธิสัญญาการบินพลเรือนที่ไมเสมอภาค การยินยอมให Federal Express เพิ่มเที่ยวบินไป
ประเทศที่สามจะทํ าใหญ่ีปุนสูญเสียตลาดบริการการขนสงทางอากาศมากไปกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
           ดวยเหตุดังนี้เอง รัฐบาลคลนิตนัจงึประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 เลนงาน 
สายการบินญี่ปุน โดยอางวาญี่ปุนไมปฏิบัติตามพันธะในสัญญาทวิภาคี สายการบินญี่ปุนที่อยู 
ในขายถกูเลนงานมีอยู 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 เพราะในกรณีนี้ญ่ีปุนเสียเปรียบ
สหรัฐฯ มากเกนิไป และสหรัฐฯก็เรียกรองมากเกินไปเสียดวย สนธิสัญญาการบินพลเรือน พ.ศ. 
2495 ที่สหรัฐฯ ใชอางอิงความชอบธรรมก็เปนสนธิสัญญาที่ลงนามในขณะที่ญ่ีปุนปราศจาก
อํ านาจการตอรองระหวางประเทศ เนื่องจากพายแพสงครามและตกอยูภายใตการปกครองของ
กองทัพอเมริกันที่มีนายพลดักลาส แมกอารเธอรเปนผูบัญชาการ ดวยเหตุดังนี้เอง ญ่ีปุนจึงมี 
ความรูสึกวา สหรัฐอเมริกาเอาเปรียบมากเกินไป เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเลนงานสายการบิน
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ญ่ีปุน ญ่ีปุนก็เตรียมเลนงานสายการบินอเมริกันบาง สายการบินที่ญ่ีปุนเตรียมเลนงาน ไดแก 
Northwest Airlines และ Federal Express ซึ่งมีเที่ยวบินแวะญี่ปุน 46 เที่ยวตอสัปดาห
           แตขอพิพาทวาดวยสิทธิการบินมิไดเกิดจากความขัดแยงดานผลประโยชนเทานั้น 
หากยงัมเีหตปุจจยัพืน้ฐานที่ขาดระเบียบการบินระหวางประเทศอีกดวย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง 
ส้ินสุดลง ประเทศมหาอํ านาจประสบความสํ าเร็จในการจัดระเบียบการคาและระเบียบการเงิน
ระหวางประเทศ แตมิไดผลักดันใหมีระเบียบการบินระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี การ
ประชมุวาดวยสทิธิการบิน ณ นครชิคาโก ในป 2488 เพียงแตตกลงใหนานาประเทศมีสิทธิการบิน
พืน้ฐาน 2 ประการ คือ สิทธิในการบินขามนานฟาของประเทศตางๆ และสิทธิในการแวะเติมนํ้ ามัน 
สวนสิทธิประโยชนอ่ืนๆเปนเรื่องที่ตองเจรจากันเอง ดวยเหตุนี้เอง ขอตกลงวาดวยสิทธิการบิน 
จงึเปนขอตกลงทวิภาคีที่มีลักษณะชาตินิยมและพาณิชยนิยม (mercantilistic) เพราะทุกประเทศ
ตางยึดกุมสิทธิการบินเปนฐานการตอรองผลประโยชน โดยพยายามแสวงหาสิทธิการบิน 
ในประเทศคูคาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตขณะเดียวกันก็พยายามจํ ากัดสิทธิการบินของ
ประเทศคูคาในประเทศของตน
           การจ ํากดัสทิธิการบินที่สํ าคัญ ไดแก การจํ ากัดสิทธิการบินในประเทศที่สาม หรือ 
Beyond Rights และการไมยินยอมใหสายการบินตางชาติรับผูโดยสารและสินคาตามเสนทาง 
ภายในประเทศ ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศที่สาม ไดแก สายการบินอเมริกันบิน 
จากเมืองซานฟรานซสิโกแวะรับผูโดยสารและสินคา ณ เมืองโตเกยีว เพื่อไปสูปลายทางในอาเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ตัวอยางของการใชสิทธิการบินในประเทศคูคา ไดแก สายการบินอเมริกัน 
รับผูโดยสารและสินคาระหวางนครโตเกยีวกบันครโยโกฮามา การจํ ากัดสิทธิการบินในกรณีทั้งสอง
นีก้เ็พือ่สงวนรายไดจากการขนสงทางอากาศไวใหสายการบินของตน
           การจํ ากัดสิทธิการบินดังที่กลาวขางตนนี้ยังผลใหการบินระหวางประเทศมิไดเปน
ไปโดยเสร ีนานฟาระหวางประเทศมิใช `นานฟาเปด' (open skies) แตผลกระทบที่สํ าคัญยิ่งกวา 
ก็คือ เมื่อการบินระหวางประเทศมิไดเปนไปโดยเสรี สายการบินมิอาจเติบโตเปน `บรรษัทโลก' 
(global corporation) เนือ่งเพราะมีเสนทางการบินอันจํ ากัด
           อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนานาประเทศมีความเคลื่อนไหวในการทํ าขอตกลง 
นานฟาเสรี (Open Skies Agreement) ในป 2535 สหรัฐอเมริกาทํ าขอตกลงเปดนานฟากับ 
เนเธอรแลนด ยังผลใหการขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั้งสองเพิ่มข้ึนถึง 25% ในปจจุบัน 
สหรัฐอเมริกากํ าลังเจรจาทํ าขอตกลงนานฟาเสรีกับภาคีสหภาพยุโรปเล็กๆอีก 9 ประเทศ  
แตสหภาพยุโรปขัดขวางการทํ าขอตกลงทวิภาคี โดยตองการใหสหรัฐอเมริกาทํ าขอตกลงกับ 
สหภาพยุโรปโดยตรง  ซึง่จะมีผลเทากับการทํ าขอตกลงทวิภาคีกับภาคีสมาชิก 12 ประเทศ
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           ในเดอืนกมุภาพนัธ 2538 สหรัฐอเมริกาลงนามในขอตกลงนานฟาเสรีกับคานาดา  
ขอตกลงนีเ้กือ้กูลใหมีการบินเชื่อมเมืองสํ าคัญในประเทศทั้งสอง โดยไมตองแวะเปลี่ยนสายการบิน
           ในปจจบัุน สหรัฐอเมริกามีขอตกลงนานฟาเสรีกับคานาดา สิงคโปร และประเทศ
ตางๆในยุโรป ไดแก สวีเดน นอรเวย เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ลักเซ็มบูรก และ 
สวติเซอรแลนด ภาคี APEC กํ าลังพิจารณาเปดนานฟาระหวางภาคีสมาชิก โดยที่ในขณะเดียวกัน 
ภาค ีPECC (= Pacific Economic Cooperation Council) กํ าลังพิจารณาขอเสนอของอินโดนีเซีย 
เกาหลีใต มาเลเซีย นวิซแีลนด ไตหวัน และบรไูนในการทํ าขอตกลงนานฟาเสรีกับสหรัฐอเมริกา
           หากขอตกลงนานฟาเสรียกฐานะเปนขอตกลงพหุภาคี ขอพิพาทวาดวยสิทธิ 
การบนิ ดังทีก่ ําลังเกิดขึ้นระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ยอมบรรเทาเบาบางลง
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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน (1)6

ความววัยงัมทิันหาย ความควายเขามาแทรก

ขอพิพาทเรื่องการคาคอมพิวเตอรชิประหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนยังมิทันสาง
ใหเรียบรอย ขอพิพาทใหมก็ผุดขึ้นอีก คราวนี้เกี่ยวพันกับสิทธิการบิน และที่กํ าลังรอคิวปะทุเปน 
ขอพพิาทตอไป กคื็อ ฟลมถายภาพ ทั้งนี้เปนที่คาดไดวา ตราบเทาที่ญ่ีปุนยังคงเกินดุลการคากับ
สหรัฐอเมริกา กรณีพิพาทอีกมากหลายจะรอคิวปะทุชนิดไมรูหยุดรูหยอน ยิ่งกลุม ’ลัทธิแก’ 
(Revisionism) ทรงอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตัน 
ดวยแลว สังคมเศรษฐกิจโลกก็จะถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหอยูในภาวะจวนเจียนที่จะเกิดสงคราม
การคาอยูร่ํ าไป

ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ซึ่งสะสมทบทวีมาเปนเวลากวา 
ทศวรรษแลวนี ้ โดยพื้นฐานเกิดจากขอเท็จจริงที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีแนวโนมเสื่อมถอยลง 
โดยทีเ่พิง่มทีทีากระเตื้องขึ้นนับแตป 2537 เปนตนมา ในขณะที่ญ่ีปุนมีเศรษฐกิจรุงเรืองอยางนอย
จนถึงป 2533 สหรัฐฯ ประสบปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก  
ในขณะที่ญ่ีปุนมีสวนเกินดุลจํ านวนมหาศาล แมในยามที่มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 
2534 เปนตนมาจนบัดนี้ สวนเกินดุลของญี่ปุนถึงจะมีแนวโนมนอยลง แตก็ตกตํ่ าไมมากนัก

สหรัฐอเมริกาตองการบีบคอใหญ่ีปุนลดสวนเกินดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด 
เพราะการขาดดลุของสหรัฐฯ สวนใหญเปนการขาดดุลกับญ่ีปุน ผูนํ ารัฐบาลอเมริกันมีความรูสึกวา 
ญ่ีปุนมีการคาอันไมเปนธรรม อีกทั้งตองการใหญ่ีปุนตอบแทนบุญคุณที่สหรัฐฯชวยอุมชูจนญี่ปุน
ฟนตวัจากภยัพบัิติแหงสงคราม และเติบใหญจนเปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันอังคารที่ 10 กันยายน 2539
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ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา สหรัฐอเมริกาปรับยุทธวิธีในการกดดัน
ญ่ีปุนโดยตลอด จากเดิมที่มุงสกัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาด  
และจากเดิมที่มุงใชยุทธวธิเีศรษฐกิจจุลภาค มาเปนการใชยุทธวิธีเศรษฐกิจมหภาค แตทายที่สุด 
กห็นัไปเนนยุทธวธิีเศรษฐกิจจุลภาคตามเดิม

ปรากฏการณที่สินคาญี่ปุนทะลักเขาสูสหรัฐอเมริกา นับต้ังแตปลายทศวรรษ 
2510 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งทอ เหล็กกลา เครื่องรับโทรทัศนสี และรถยนต กอใหเกิด
ความตระหนกแกผูประกอบการชาวอเมริกันอยางมาก อุตสาหกรรมอเมริกันเหลานี้ไมมีแรง 
ตานทาน สินคาญีปุ่นได  ในเวลาไมชาไมนานตอมา เร่ิมมีการกลาวหาวา ญ่ีปุนทุมสินคาเขาสู
ตลาดอเมรกินั หรือที่เรียกกันในภาษาการคาระหวางประเทศวา Dumping กลาวคือ สงสินคา
ญ่ีปุนเขาไปขายในสหรัฐฯ ในราคาตํ่ ากวาตนทุน หรือขายในราคาตํ่ ากวาที่ขายในตลาดประเทศ
อ่ืนๆ รัฐบาลอเมริกันเริ่มสกัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุนดวยการเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด 
(Anti-Dumping Duty = ADD) เพื่อมิใหสินคาญี่ปุนที่ขายในตลาดอเมริกันมีราคาตํ่ ากวาปกติ

การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) มิใชมาตรการเดียวที่รัฐบาล
อเมริกันใชสกัดสินคาญี่ปุน หากสามารถหามนํ าเขาได รัฐบาลอเมริกันก็คงประกาศหามนํ าเขา 
สินคาญี่ปุนไปแลว แตการหามนํ าเขาสินคาอตุสาหกรรมนั้นละเมิดกฎขอบังคับของ GATT/WTO 
และสหรัฐอเมมรกิากเ็ปนภาคีสมาชิกของ GATT/WTO มิหนํ าซํ้ ายังเปน ‘พี่เอื้อย’ แหงคายเสรี
ประชาธปิไตยเสยีดวย หากสหรัฐฯ ประกาศหามนํ าเขาสินคาญี่ปุน ไมเพียงแตจะเปนการทํ าผิดกฎ
ขอบังคบัของ GATT/WTO แลว ยังตองเสียหนาอยางสํ าคัญในฐานะผูเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นยิม ดังนัน้แทนทีส่หรัฐฯ จะประกาศหามนํ าเขาหรือจํ ากัดการนํ าเขา สหรัฐฯหันไปบีบคอใหญ่ีปุน
จํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ สัญญาประเภทนี้เรียกยอๆ วา VERs (Voluntary Export 
Restraints) ประเทศคูคาใดๆ ก็ตามยอมตองการสงออกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คงไมมีผูนํ า 
ทีม่สีติสัมปชญัญะคนใดดํ าเนินมาตรการจํ ากัดการสงออก แตเปนเพราะญี่ปุนมีอํ านาจตอรองนอย 
จงึยอมจ ํากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ ทั้งๆ ที่โดยนํ้ าใสใจจริงหาไดสมัครใจแตประการใดไม

มาตรการการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจมิไดแตกตางจากมาตรการหาม 
การนํ าเขา เพราะตางก็ขัดตอเจตนารมณพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม หากยึดมั่น 
ในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมแลว ก็ไมควรมีมาตรการที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ ไมวา 
จะเปนการนํ าเขาหรือการจํ ากัดการสงออก
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ภาวะจ ํายอมทํ าใหญ่ีปุนทํ าสัญญา VERs กบัสหรัฐอเมริกาหลายฉบับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัญญาการจํ ากัดการสงออกสิ่งทอ ซึ่งมีมาแตป 2498 และภายหลังแปรเปนขอตกลง 
พหภุาคภีายใตขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement = MFA) ต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2517 เปนตนมา  นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังทํ าสัญญากับสหรัฐอเมริกาในการจํ ากัดการสงออก
รถยนตในป 2525 จํ ากัดการสงออกเหล็กกลาในป 2527 และจํ ากัดการสงออกอุปกรณเครื่องจักร 
(machine tools) ในป 2528

การเก็บอากรการปองกันการทุมตลาด (ADD) ก็ดี และการกดดันใหญ่ีปุน 
ทํ าสัญญาจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (VERs) กดี็ ลวนมีเปาประสงคในการจํ ากัดการนํ าเขา 
สินคาญี่ปุน แตภายหลังจากที่มีการใชมาตรการเหลานี้ระยะหนึ่งก็ไมปรากฏแตประการใดวา 
ฐานะดลุการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนกระเตื้องขึ้น สหรัฐฯ ยังคงขาดดุลการคาจํ านวนมาก
กับญ่ีปุนตอมา มิหนํ าซํ้ ากลับเลวรายลงไปอีก โดยที่ประชาชนชาวอเมริกันผูบริโภคเปนผูเสีย
ประโยชน เพราะตองซื้อสินคาในราคาแพงขึ้น ยิ่งในกรณีการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจดวย
แลว ผูผลิตชาวญี่ปุนกลับไดประโยชนชนิดเปนกอบเปนกํ า เพราะมีกํ าไรมากขึ้น

ในชวงปลายทศวรรษ 2520 รัฐบาลอเมริกันเริ่มเปลี่ยนยทุธศาสตรในการเจรจา
กับรัฐบาลญี่ปุน จากเดิมที่มุงจํ ากัดการนํ าเขาสินคาญี่ปุน มาเปนการกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาด
สํ าหรบัสินคาจากตางประเทศ (market access) โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาอเมริกัน

ในป 2528 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) เร่ิมใชยุทธศาสตรการเจรจา
ใหญ่ีปุนเปดตลาดสินคาบางประเภทโดยเฉพาะ ที่เรียกกันวา Market-Oriented Sector-Specific 
เรียกยอๆ วา MOSS โดยเลือกสินคา 4 ประเภทขึ้นโตะเจรจา ไดแก โทรคมนาคม อีเล็กทรอนิก 
ผลิตภัณฑปา และยาและอุปกรณการแพทย

ในป 2529 ธุรกิจการกอสรางถูกหยิบยกขึ้นโตะเจรจา เนื่องจากบริษัทกอสราง
ตางประเทศไมเคยมีโอกาสประมูลรับเหมากอสรางในญี่ปุนเลย การเจรจาบรรลุผลเมื่อญ่ีปุน 
ยินยอมใหโครงการกอสรางขนาดใหญมีการประมูลระหวางประเทศ เร่ิมตนดวยการประมูล 
กอสรางสนามบินกันไซแหงใหม (New Kansai Airport) ใกลเมืองโอซากาในป 2530

การกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศไดพัฒนามาเปนการกดดัน
ใหญ่ีปุนกํ าหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการนํ าเขา เพราะการรับปากวาจะเปดตลาดไมเพียงพอ 
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อีกตอไป ในสายตาของผูนํ าอเมริกัน ญ่ีปุนมักจะเตะถวงการเปดตลาด ดังนั้น เมื่อรับปากวาจะเปด
ตลาด ก็ตองกํ าหนดเปาหมายเปนตัวเลขวา ญ่ีปุนมีแผนการนํ าเขาปริมาณมากนอยเพียงใด 
ศาสตราจารยจักดิช ภควตี (Jagdish Bhagwati) แหงมหาวิทยาลัยโคลมัเบียขนานนามมาตรการ
ดังกลาวนีว้า “การขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ” (Voluntary Import Expansions) เรียกยอๆ วา 
VIEs เพื่อใหเทียบเคียงกับ VERs  ขอเท็จจริงมีอยูวา ญ่ีปุนมิไดสมัครใจในการขยายการนํ าเขา 
หากไมถกูกดดันจากสหรัฐฯ ญ่ีปุนก็คงไมขยายการนํ าเขา

ดวยเหตุดังนี้เอง ยุทธวธิกีารเจรจาการคาของสหรัฐอเมริกาคอยๆ แปรเปลี่ยนจาก
การกดดันใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออก ‘โดยสมัครใจ’ (VERs) มาเปนการขยายการนํ าเขา ‘โดยสมัคร
ใจ’ (VIEs) ญ่ีปุนยินยอมขยายการนํ าเขาเซมิคอนดกัเตอร (semi-conductor) ‘โดยสมัครใจ’ ในป 
2529 และตอมาในป 2535 ก็มีการทํ าสัญญา VIEs ในกรณีของรถยนตและอะไหลรถยนต

กอนป 2531 พลังกดดันของสหรัฐอเมริกามีไมมากนัก ญ่ีปุนจึงสามารถเตน 
ฟุตเวริคโดยสะดวกดาย ในเดือนมีนาคม 2528 วุฒิสภาอเมริกันมีมติประณามญี่ปุนวามีการคา 
อันไมเปนธรรมกบัสหรัฐฯ มติดังกลาวสรางความตื่นตระหนกแกผูนํ าญี่ปุนอยางมาก เพราะบัดนี้
ปรากฏอยางชดัเจนวา ความรูสึกเปนปรปกษกับญ่ีปุนไดเขามาแทนที่ความรูสึกเปนมิตรในหมูผูนํ า
อเมริกัน

ในป 2531 รัฐสภาอเมริกันก็ผานกฎหมายการคาที่ชื่อ Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 คราวนี้รัฐบาลอเมริกันมีอาวุธที่ทรงพลัง ดังเชนมาตรา 301 
Special 301 และ Super 301 และไมร้ังรอที่จะใชอาวุธเหลานี้เลนงานญี่ปุน ในเดือนพฤษภาคม 
2532 ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาอาศัยอํ านาจตามมาตรา Super 301 ออกประกาศวา ญ่ีปุน 
มกีารคาทีไ่มเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา โดยอางวา ญ่ีปุนกีดกันการนํ าเขาผลิตภัณฑปา ดาวเทียม 
และซเูปอรคอมพิวเตอร นับต้ังแตป 2531 เปนตนมา กรณีพิพาททางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
กบัญ่ีปุนกผุ็ดขึ้นเปนระลอกๆ จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ชนิดไมรูจบรูส้ิน

ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยม ดังเชนศาสตราจารยจักดิช ภควตี สหรัฐ
อเมริกากํ าลังดํ าเนินมาตรการตามแนวทาง  ‘เอกภาคนิยมอันแข็งกราว ’ (Aggressive 
Unilateralism) เพราะบัดนี้สหรัฐฯ ต้ังตัวเปนโจทกกลาวหาประเทศคูคาวามีนโยบายและจารีต 
การคาอนัไมเปนธรรม ต้ังตัวเปนผูไตสวนขอเท็จจริง และพรอมกันนั้นก็ต้ังตัวเปนผูพิพากษาบงการ
การลงโทษประเทศคูคา กระบวนการลงโทษประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาไมเพียงแตไมเปนธรรม
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เทานัน้ หากยังละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตด้ังเดิมและขององคการการคาโลก (WTO) ใน
ปจจบัุน ซึง่เปนระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะพหุภาคีนิยม (Multilateralism) อีกดวย 
สหรัฐฯ ไมยอมใชกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทของ GATT และ WTO แตกลับต้ัง ‘ศาลเตี้ย’ ข้ึนเอง 
ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงและความตึงเครียดในสังคมเศรษฐกิจโลกเกินกวาความจํ าเปน  
ในประการสํ าคัญ สหรัฐฯไดทํ าใหความสํ าคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของ WTO ลดนอยลง และ 
ทายทีสุ่ดอาจน ํามาซึ่งจุดจบของระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีลักษณะพหุภาคีนิยมได
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ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน (2)7

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก ญ่ีปุน
กลบัมสีวนเกนิดลุจํ านวนมหาศาล การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ เปนผลจากการใชจาย
อยางเกนิตวัทัง้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล จนเงินออมภายในประเทศไมพอเพียงแกการใชจาย
และตองหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศ ไมเพียงแตการออมในภาคครัวเรือนจะมีนอยเกินไป 
เทานั้น หากทวาภาครัฐบาลยังใชจายอยางเกินตัวจนมีการขาดดุลการคลังจํ านวนมากอีกดวย  
ในกรณตีรงกันขาม ญ่ีปุนกลับมีเงินออมอยางเหลือเฟอ

การแกปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกา 
จ ําเปนตองมุงสูเหตุปจจัยพื้นฐาน อันไดแก การใชจายอยางเกินตัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การออม 
มีไมเพียงพอแกการใชจาย ผูนํ าอเมริกันตระหนักดีวา การแกปญหาพื้นฐานตองอาศัยมาตรการ
เศรษฐกิจมหภาค ดวยภูมิหลังเชนนี้นี่เอง ทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนตางตกลงที่จะมีการเจรจา 
ทีเ่รียกวา Structural Impediments Initiatives (= SII) ทั้งนี้เพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาเชิง 
โครงสรางที่เปนอุปสรรคตอการคาและการปรับดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ

ญ่ีปุนเปนฝายตื่นตัวในการเลือกใชมาตรการเศรษฐกิจมหภาคกอนสหรัฐอเมริกา
เสยีอกี  ผูนํ าญี่ปุนมักจะกลาวอางเสมอมาวา การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ
อเมริกาเปนผลจากการใชจายอยางเกินตัวในประเทศนั้น แมเมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รถยนตในระหวางป 2537-2538 ผูนํ าญี่ปุนยังคงหยิบยกปญหาการขาดดุลการคลังและการ 
ขาดแคลนเงินออมในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาโจมตีผูนํ าอเมริกันวา ไมมีความจริงใจในการแกปญหา
ของตนเอง

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “หอคอยสองโลก” Financial Day ฉบับวันพุธที่ 25 กันยายน 2539
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รายงานของ คณะกรรมการมาเอะกาวะ (Maekawa Committee) ซึ่งปรากฏ 
ในเดอืนเมษายน 2529 นับเปนรายงานฉบับแรกที่กลาวถึงมาตรการเศรษฐกิจมหภาค อดีตนายก
รัฐมนตรีนากาโซเนะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาวนี้ โดยมีนายฮารูโอะ มาเอะกาวะ 
(Haruo Maekawa) ผูวาการธนาคารแหงประเทศญี่ปุนในขณะนั้นเปนประธาน เพื่อใหขอเสนอ
ยทุธศาสตรในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อลดสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิต

คณะกรรมการมาเอะกาวะใหขอเสนอแนะทางนโยบายอยางคอนขางรอบดาน 
นับต้ังแตการกระตุนอุปสงคภายในประเทศเพื่อใหมีการนํ าเขาเพิ่มข้ึน อันจะชวยลดสวนเกินดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัดในบั้นปลาย การเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนการนํ า
เขา การเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับการนํ าสินคาเขาจากตางประเทศ การปรับคาเงินเยนใหตรง 
ตอฐานะที่แทจริง และการรวมมือในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ  
แตการปรับโครงสรางดังกลาวนี้เปนไปอยางเชื่องชา มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยภาวะถดถอย 
ทางเศรษฐกจินับต้ังแตป 2534 เปนตนมา และปญหาการฟุบตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (bubble 
economy) ซึ่งมีผล กระทบตอฐานะของสถาบันการเงินตางๆจํ านวนมาก การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจมหภาคจงึมิอาจกระทํ าได จะมีก็แตการแข็งตัวของคาเงินเยน อันเปนผลจากการตกตํ่ า
ของคาเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีการเจรจา SII ในฤดูใบไมผลิป 2532 ซึ่งจบลงในเดือน
พฤษภาคม 2533 ทั้งประธานาธิบดียอรช  บุช และนายกรัฐมนตรี โตฉิกิ  ไกฟู (Toshiki  Kaifu)  
ไดรับรายงานผลการเจรจา ทั้งสองฝายตางเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
เพือ่แกปญหาดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง

รัฐบาลอเมริกันเรียกรองเรื่องสํ าคัญ 3 เร่ือง โดยที่ฝายญี่ปุนยอมรับที่จะปฏิบัติ  
ไดแก

ขอแรก รัฐบาลญี่ปุนจักตองเพิ่มการใชจายดานทุนพื้นฐานของสังคม (social 
overhead capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเคหะ สวนสาธารณะ การทาเรือ การทาอากาศ
ยาน ระบบการกํ าจัดของเสีย การปรับปรุงและการอนุรักษชายฝงทะเล การเพิ่มการใชจายของ 
รัฐบาลญี่ปุนจะชวยลดชองวางระหวางการออมกับการลงทุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การลด
สวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุนนั่นเอง
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ขอที่สอง รัฐบาลญีปุ่นจกัตองแกกฎหมายที่ดิน เพื่อใหสามารถนํ าที่ดินที่ยังมิได 
ใชประโยชน ทัง้สวนที่เปนของรัฐบาลสวนกลางและองคการบริหารสวนทองถิ่น นํ ามาใชประโยชน
ในการสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนชาวญี่ปุน

ขอที่สาม รัฐบาลญี่ปุนจักตองปรับปรุงระบบการกระจายและการจัดจํ าหนาย 
สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงกระบวนการศุลกากรเพื่อเกื้อกูลการนํ าสินคาเขา  
การแกกฎหมายที่มีบทบัญญัติจํ ากัดจํ านวนธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ การบังคับใชกฎหมาย 
ปองกันการผูกขาดอยางเขมงวด การสงเสริมใหผูประกอบการญี่ปุนซื้ออะไหลหรือชิ้นสวนสินคา 
ทีม่รีาคาถกูจากตางประเทศ และการสงเสริมใหชาวญี่ปุนบริโภคสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้ 
รัฐบาลอเมริกันยังพุงเปาไปที่จารีตการคาเฉพาะกลุม (exclusionary business practices) และ
ระบบเครอืขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจเฉพาะกลุม หรือที่รูจักกันในนาม “เกเรตซึ” (Keiretsu) 
วาเปนอุปสรรคสํ าคัญที่กีดขวางการเขาถึงตลาดญี่ปุน

ทางฝายญี่ปุ นก็เรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจดวย  
ขอเรียกรองของฝายญี่ปุนที่สํ าคัญมีอยู 3 เร่ือง คือ

เร่ืองแรก รัฐบาลอเมริกันจักตองลดการขาดดุลทางการคลังอยางจริงจัง ในขณะ
เดียวกันก็ตองมีมาตรการสงเสริมการออมในภาคครัวเรือน มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะยัง
คงมปีญหาการใชจายเกินตัวอยูร่ํ าไป อันเปนเหตุใหเกิดปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

เร่ืองที่สอง รัฐบาลอเมริกันจักตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน 
ดวยการจัดโครงการฝกอบรมคนงาน เพราะการที่ประสิทธิภาพแรงงานอยูในระดับต่ํ านั้น ทํ าให 
สินคาอเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได

เร่ืองที่สาม รัฐบาลอเมริกันจักตองพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

เมือ่การเจรจา SII ส้ินสุดลง รัฐบาลอเมริกันประโคมขอเรียกรองที่ฝายญี่ปุนตอง
ปฏิบัติ แตไมประโคมประเด็นที่ฝายสหรัฐฯตองปฏิบัติ กระนั้นก็ตาม ทั้งสองฝายตางพยายามปรับ
โครงสรางเขาหากนั เพียงแตวาเปนไปอยางเชื่องชา และถูกซํ้ าเติมดวยความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในเวลาตอมา
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การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของรัฐบาลบุชมีไมมาก รัฐบาลคลินตันทํ าทาดี 
ในตอนตน  แตทีเหลวในภายหลัง  เมื่อรัฐบาลคลินตันเข ารับภาระการบริหารประเทศ  
ประธานาธิบดีคลินตันแสดงความขึงขังที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อลดการขาดดุลบัญชี 
เดนิสะพดั และเพื่อเสริมฐานะการแขงขันของสินคาอเมริกันในตลาดโลก รัฐบาลคลนิตันประกาศ
ลดสวนขาดดลุทางการคลัง โดยที่เมื่อถึงป 2540 สวนขาดดุลทางการคลังที่ลดลงนี้จะมีจํ านวน
มากกวา 2% ของ GDP ขณะเดียวกันก็พยายามสงเสริมการลงทุนของเอกชน ดวยการลดอัตรา
ดอกเบี้ยและดวยการใหส่ิงจูงใจทางดานภาษีอากร นอกจากนี้รัฐบาลคลินตันยังมีแผนทุมการใช
จายดานทุนพื้นฐานของสังคม (infrastructure) ทุมการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ดวยการจัดระบบการฝกอบรมคนงานและการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบ
การประกันสุขภาพ นโยบายที่สํ าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การผันทรัพยากรการวิจัยและการ
พฒันาจากดานการทหารไปสูดานพลเรือน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ

ดวยการปรับเปลี่ยนนโยบายดังที่กลาวขางตนนี้ รัฐบาลคลินตันมีความรูสึกวา 
ญ่ีปุนไมสามารถกลาวหาไดอีกตอไปวา สหรัฐฯไมพยายามชวยตนเองในการแกปญหาการขาดดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัด อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลคลินตันจะบริหารประเทศมาแลว 
เกือบครบวาระ แตความคืบหนาในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมีไมมากนัก โดยที่การลดการ 
ขาดดลุทางการคลังมีมากพอสมควร

เพียงชั่วระยะเวลาประมาณ 2 ป ความขึงขังในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคเพื่อแกปญหาดุลยภาพภายนอกของรัฐบาลคลินตันมลายหายไปอยางเห็นไดชัด รัฐบาล 
คลนิตนัหนักลบัมาใชนโยบายเศรษฐกิจจุลภาค กดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดเฉพาะประเภท (MOSS) 
และกดดันใหญ่ีปุนกํ าหนดแผนการขยายการนํ าเขาโดยสมัครใจ (VIEs) โดยกํ าหนดเปาหมาย 
เชงิปริมาณอยางชัดเจน

ในขณะที่สหรัฐฯ ทยอยนํ าสินคาทีละรายการขึ้นโตะเจรจา เมื่อประสบ 
ความสํ าเร็จในการเจรจาสินคารายการหนึ่งรายการใด ก็จะมีสินคารายการอื่นรอคิวขึ้นโตะเจรจา 
ฝายญี่ปุนก็ใชยุทธวธิกีารถวงเวลา เมื่อรับปากที่จะเปดตลาดสินคารายการใดแลว ก็มิไดเปดประตู
การคาโดยทันที หากแตใชยุทธวธิกีารแงมประตูทีละเล็กทีละนอย การเลนเกมเตะถวงซื้อเวลาของ
รัฐบาลญี่ปุ นเชนนี้ ยังความหงุดหงิดใจแกผู นํ าอเมริกันอยางยิ่ง ในที่สุด รัฐบาลอเมริกัน 
จงึชนูโยบายการคาที่ตองหวังผล (Result-oriented Policy) ซึ่งกอตัวมาแตปลายรัฐบาลบุช และ
มาด ําเนินการอยางจริงจังในรัฐบาลคลินตัน



ค. สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ MFN1

           การตัดสินใจของประธานาธิบดีบิล  คลินตัน แหงสหรัฐอเมริกา ในการยึด 
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle  
หรือเรียกยอๆวา MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป ดังปรากฏในคํ าปราศรัยตอประชาชน
ชาวอเมรกินัเมือ่วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2537 ในดานหนึ่งนับเปนชัยชนะของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี แตในอีกดานหนึ่งกลับเปนความพายแพของขบวนการสิทธิมนุษยชน
           นายบิล คลินตัน ในขณะรณรงคหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
อเมริกันในป 2535 ไดกลาวโจมตีประธานาธิบดียอรจ บุช ที่สรางสมัพันธภาพกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และไมสนใจการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในประเทศนั้น ในทันทีที่นายบิล คลนิตนั ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน นโยบาย
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวารัฐบาลคลินตันจํ ายอมยืดอายุหลักการ 
MFN กบัสาธารณรฐัประชาชนจีนออกไปอีกหนึ่งปในเดือนมิถุนายน 2536 เนื่องจากเพิ่งเขาบริหาร
ประเทศ และตองการเวลาในการกดดันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตรัฐบาลคลินตันก็
กํ าหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันจะไมพิจารณาตออายุ MFN แกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2537 เวนแตวาจะมีความรุดหนาอยางสํ าคัญเกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรี
ภาพของประชาชน นาสังเกตวา รัฐบาลคลนิตนัยํ ้าคํ าวา Substantial Progress อยางมาก
           MFN หรือหลกัการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ไดแก หลักการที่วา 
ประเทศคูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกันเยี่ยงที่ไดปฏิบัติตอประเทศที่ตนไดใหความอนุเคราะหมากที่
สุด กลาวอกีนัยหนึ่ง หลักการ MFN เปนหลักการการไมปฏิบัติอยางลํ าเอียง (Principle of Non-
Discrimination) ซึง่มนียัส ําคญัทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหวางประเทศ ยกตัวอยาง
เชน หากสหรฐัฯ ปฏิบัติตอเกาหลีใตเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง เมื่อสหรัฐฯลงนามในสนธิ
สัญญาทีท่ ํากบัไทย โดยยอมรับหลักการ MFN สหรัฐฯจะตองปฏิบัติตอไทย เชนเดียวกับที่ปฏิบัติ
ตอเกาหลใีต หากสินคาจากเกาหลีใตที่สงไปขายแกสหรัฐฯตองเสียอากรขาเขาในอัตรา 5% ของ

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2537
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ราคา รัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาจากสินคาไทยเกินกวาอัตรา 5% มิได หากรัฐบาลอเมริกัน
ยินยอมใหชาวเกาหลีใตถือครองที่ดินในสหรัฐฯดวยเงื่อนไขใด ก็ตองยอมใหผูมีสัญชาติไทย 
ถอืครองทีดิ่นในสหรัฐฯ ดวยเงื่อนไขเดียวกัน จึงจะเปนการปฏิบัติตามหลักการ MFN
           สนธิสัญญาหรือขอตกลงการคาระหวางประเทศสวนใหญมักจะยึดถือหลักการ 
MFN ยิ่งถาเปนภาคีสมาชิก GATT ดวยแลว ก็ยิ่งตองยึดหลักการดังกลาวนี้ เพราะปรากฏ 
อยางชดัเจนในกฎขอบังคับของ GATT แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนภาคีสมาชิก
ของ GATT สหรัฐอเมริกาจึงไดใชหลักการ MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศในการ 
ตอรองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะนัยสํ าคัญมีอยู วา หากสหรัฐฯไมยอมปฏิบัติตอ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง สหรัฐฯอาจเก็บอากรขาเขาจาก 
สินคาจากประเทศนั้นในอัตราสูงกวาสินคาเขาจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทํ าใหสินคาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสูญเสียฐานะการแขงขันในตลาดอเมริกัน อันกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง
           แมวารัฐบาลอเมริกันจะใช MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศ แตการ
ปฏิบัติตอสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดยุคประธานาธิบดีเรแกนและประธานาธิบดีบุชมีลักษณะ   
ประนีประนอมอยางสูง ยกเวนชวงเวลาหลังการปราบปรามประชาชนผูเรียกรองประชาธิปไตย 
ในบริเวณจตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 ตรงกันขามกับทาทีของรัฐบาลคลินตันที่คอนขาง 
แข็งกราว ตลอดชวงเวลากวาสองปที่ผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองดํ ารงอยูใน
บรรยากาศที่เต็มไปดวยความตึงเครียด
           การขมขูที่จะไมตออายุหลักการ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลเสมือน
หนึ่งการขมขูที่จะปฏิบัติอยางลํ าเอียง ซึ่งไมเพียงแตจะขัดตอหลักการพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกจิเสรนียิมเทานั้น หากทวายังขัดตอหลักการพื้นฐานของการคาที่เปนธรรม (Fair Trade) 
อีกดวย ความขอนี้นับวานาประหลาดยิ่งนัก เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา ขอเรียกรองของสา
ธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใหสหรัฐฯยอมรับหลักการ MFN โดยพื้นฐานแลวเปนขอเรียกรองเดียว
กบัการเรยีกรองหลกัการการคาที่เปนธรรม แตสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูนํ าโลกเสรีและเปนผูที่เที่ยวกลาวหา
นานาประเทศวามีพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม กลับนํ าหลักความเปนธรรมทางการคามาเปน
อาวธุทางการเมอืงระหวางประเทศ จนกระทั่งการยืดอายุการบังคับใชหลักการ MFN กับสาธารณ
รัฐประชาชนจนีกลายเปนประเด็นสํ าคัญทางการเมืองระหวางประเทศทุกป
           ในขณะที่ผูสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมไมตองการใหรัฐบาลอเมริกันใช 
หลักการ MFN เปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ ขบวนการเรียกรองสิทธิ 
มนษุยชนกลบัมคีวามเหน็ในทางตรงกันขาม ผูนํ าขบวนการเหลานี้ยึดหลักการที่วา สิทธิเสรีภาพ
เปนเรื่องหลักผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนเรื่องรอง ประเทศเสรีประชาธิปไตยไมควรที่จะคบคา
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สมาคมกบัประเทศที่มีการกดขี่บีฑาประชาชน เพราะการคบคากับประเทศเหลานี้ มีผลเสมือนหนึ่ง
การยอมรบัพฤติกรรมการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในเมื่อรัฐบาลจีนมีพฤติกรรมการ
ปราบปรามประชาชนดังกรณีเทียนอันหมึนในป 2532 และการจับกุมผูที่มีความคิดทางการเมือง
แตกตางจากรัฐบาล จนมีนักโทษการเมืองจํ านวนมาก นานาอารยประเทศจึงควรกดดันให 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเลิกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการอาศัยความสัมพันธ
ทางเศรษฐกจิระหวางประเทศเปนเครื่องมือกดดันรัฐบาลเผด็จการก็เปนเรื่องถูกตองชอบธรรม
           ในขณะที่วิวาทะระหวางขบวนการสิทธิมนุษยชนกับกลุมทุนในสหรัฐฯไมมีวัน 
ทีจ่ะมขีอยติุ ผลกระทบของการยกเลิกหลักการ MFN กลับปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะไดรับผลกระเทือนอยางใหญหลวง เพราะสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุด
ของจนี ธนาคารโลกประมาณการวา สินคาออกที่จีนสงไปขายสหรัฐฯประมาณ 96% จะไดรับ 
ผลกระเทือน (The Bangkok Post, January 20, 1994) ซึง่จะท ําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรฐัประชาชนจีนในป 2537 ลดลงจากระดับ 13% ที่ประมาณการไวเหลือเพียง 6.5% 
(The Bangkok Post, March 31, 1994) แตผลกระเทือนนี้ดํ ารงอยูเพียงระยะสั้น เพราะในระยะ
ยาวสาธารณรัฐประชาชนจีนจํ าตองปรับตัวดวยการแสวงหาตลาดสินคาออกใหม ซึ่งอยูในวิสัย 
ทีจ่ะท ําได เนื่องจากตองมีการปรับดุลยภาพทางเศรษฐกิจใหม
           ประเทศทีจ่ะไดรับผลกระทบจาการยกเลิกหลักการ MFN ไมยิ่งหยอนไปกวาสา
ธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ฮองกง สวนหนึง่เปนเพราะสินคาจีนจํ านวนมากสงออกผานฮองกง แต
สวนส ําคัญยิ่งกวาก็คือ นายทุนฮองกงเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํ านวนมาก สินคาที่
ผลิตโดยบริษัทฮองกงเหลานี้มิไดตีตราฮองกง หากแตระบุแหลงกํ าเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
หากสหรัฐฯไมยอมตออายุ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน สินคาที่ผลิตโดยบริษัทฮองกงใน
ประเทศจนีจะมีปญหาในการสงไปขายในตลาดอเมริกันอยางสํ าคัญ
           การไมตออายุ MFN มิไดมีความหมายแตเพียงวา รัฐบาลอเมริกันสามารถใช
อากรขาเขาและมาตรการการควบคุมการนํ าเขาอื่นๆในการกีดกันสินคาจีนเทานั้น แตมี 
ความหมายดวยวา รัฐบาลจีนสามารถตอบโตสินคาอเมริกันเฉกเชนเดียวกันได แมวาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมิใชตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯในปจจุบัน แตศักยภาพที่สินคา
อเมริกันจะขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีอยูเปนอันมาก เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริง 
ทีว่า สาธารณรฐัประชาชนจีนมีประชากรกวา 1,200 ลานคน การเติบโตทางเศรษฐกิจยอมทํ าให
ประชาชนจนีมอํี านาจซื้อเพิ่มข้ึน โดยที่การนํ าเขาเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัวดวย ขอพยากรณดังกลาว
นีเ้องทีท่ ําใหกระแสธุรกิโลกมุงสูสาธารณรัฐประชาชนจีน
           แตสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความสํ าคัญในฐานะที่เปนตลาดรองรับสินคา
ออกจากประเทศตางๆเทานั้น หากยังมีความสํ าคัญในฐานะแหลงลงทุนอีกดวย การลงทุนของ 
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รัฐบาลจีนในการพัฒนาทุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ประกอบกับนโยบายการ 
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนแหลงลงทุนที่สํ าคัญ  
อยางนอยที่สุดก็ตลอดทศวรรษหนา
           ดังนัน้ การไมตออายุ MFN ยอมเปดชองใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกีดกันการนํ า
เขาสนิคาอเมรกินั และกีดกันมิใหนายทุนอเมริกันเขาไปลงทุนในประเทศจีน ผูนํ าจีนตางตระหนัก
ถงึความขอนี้จึงยืนกรานฝนแรงกดดันของรัฐบาลคลินตันตลอดมา
           เมื่อใกลส้ินป 2536 ผูนํ าอเมริกันเริ่มประจักษวา แรงกดดันของตนที่มีตอ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังออนระโหย รัฐบาลคลนิตันจึงปรับยุทธวธิ ี ดวยการสงผูนํ าอเมริกัน
พบปะผูนํ าจีนในที่ตางๆเพื่อตอกยํ้ าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เร่ิมตนดวยการที่ประธานาธิบดี 
คลินตันพบปะกับประธานาธิบดีเจียงเซอะหมนิในการประชุม APEC ณ นครซีแอตเติลในเดือน
พฤศจิกายน 2536 หลังจากนั้นรัฐมนตรีรวมรัฐบาลคลินตันก็พากันตบเทาเขาสูสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีเปนวาเลน ไมวาจะเปนนายลอยด  เบนตสัน (Lloyd Bentson) รัฐมนตรีการคลัง  
และนายไมก เอสป (Mike Espy) รัฐมนตรีการเกษตร ในเดือนมกราคม 2537 นายจอหน แชตตัก 
(John Shattuck) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานสิทธิมนุษยชนในเดือน
กมุภาพันธ และนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีการตางประเทศในเดือน
มนีาคม 2537
           การที่นายจอหน แซตตกั แอบไปพบนายไวจงิเช็ง (Wei Jingsheng) ผูนํ าขบวน
การประชาธปิไตยจีน กอใหเกิดความไมพอใจแกรัฐบาลจีนอยางมาก การจับกุมผูตอตานรัฐบาล
ในชวงเวลาที่นายคริสโตเฟอรกํ าลังเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนปฏิกิริยาที่ตองการแสดง 
ใหเห็นวา สิทธิมนุษยชนมิใชประเด็นสํ าคัญในสายตาผูนํ าจีน นายกรัฐมนตรีหลี่เผิงใชทาที 
อันแขง็กราวในการเจรจากับนายครสิโตเฟอร และแสดงความพรอมที่จะเผชิญชะตากรรมจากการ
ยกเลิก MFN จนนายครสิโตเฟอรตองถอยรนจากการเรียกรอง substantial progress มาเปน 
limited progress ในดานสิทธิมนุษยชน ผูนํ าจีนกลาวเตือนวา การยกเลิก MFN มิไดมีผล
กระเทอืนตอจีนเทานั้น แตสหรัฐฯ ก็จะไดรับผลกระทบสะทอนกลับดวย
           ยุทธการการดาหนาเขาหาผูนํ าจีนปรากฏชัดเจนแลววาไรผล ขณะเดียวกัน  
กลุมทุนและบริษัทยักษใหญตางพากันวิ่งเตนใหรัฐบาลคลินตันตออายุ MFN แรงกดดันนี้รุนแรง 
ยิ่งกวาที่รัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลจีน ชุมชนเศรษฐกิจอเมริกันไมตองการละทิ้งตลาดที่มี 
ประชากรกวา 1,200 ลานคน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินพาณิชยและโทรคมนาคมกํ าลังอยูใน
กระบวนการเกบ็เกีย่วผลประโยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มิใชเร่ืองที่ยากแกการเขาใจวา 
เหตุใดนักการเมืองระดับผูนํ า ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคดีโมแครตตางเรียกรองให
ประธานาธิบดีคลินตันตออายุ MFN ภายในพรรคดีโมแครตเอง ทั้งนายริชารด เกปฮารด (Richard 
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Gephardt) นายชารลส ร็อบบ (Charles Robb) และนายแซม  นนัน (Sam Nunn) ลวนแลวแต
สนบัสนุนการตออายุ MFN จะมีก็แตนายยอรจ  มติเชลล (George Mitchell) ที่ยังคงยืนอยูขาง
ขบวนการสิทธิมนุษยชน
           ในทนัทีที่ประธานาธิบดีคลนิตนัประกาศตออายุ MFN ผูนํ าสาธารณรัฐประชาชน
จนีพากนัถอนหายใจดวยความโลงอก บัดนี้ สหรัฐฯหมดสิ้นอาวุธที่จะกดสาธารณรัฐประชาชนจีน
อีกตอไป นายทุนฮองกงแสดงอาการลิงโลด รวมทั้งผูนํ าอินโดนีเซียและเวียดนามดวย ผูนํ า 
เผด็จการในประเทศตางๆตางไดสัญญาณวา บัดนี้ รัฐบาลคลินตันเห็นแกผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจยิ่งกวาสิ่งอื่นใด  ขบวนการสิทธิมนษุยชนจะตองทํ างานหนักขึ้น เพราะบัดนี้รัฐบาล 
คลนิตันตัดขาดเงื่อนไขดานสิทธิมนษุยชนออกจากนโยบายการคา
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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ MFN (2)2

           วนัที ่ 2 มิถุนายน 2538 ประธานาธิบดีบิล คลนิตนั แหงสหรัฐอเมริกา ประกาศ 
ยืดอายุการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured-nation 
Priciple = MFN) กบัสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไปอีกหนึ่งป
           กอนป 2532 การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบจะเปนไป 
โดยอัตโนมัติ และดวยหลักการดังกลาวนี้ ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศทั้งสอง 
ดํ าเนินไปดวยความแนนแฟนยิ่ง แตแลวเมื่อมีการปราบปรามและเขนฆานักศึกษาและประชาชน 
ทีเ่รียกรองประชาธิปไตยอยางโหดเหี้ยม ณ จตุรัสเทียนอันหมนึในเดอืนมิถุนายน 2532 ความ
สัมพันธระหวาง สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เสื่อมทรามลง รัฐบาลอเมริกัน 
เร่ิมใชประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อตออายุ MFN ใหสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
           การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538 นี้ 
นับเปนการตออายุคร้ังที่สามในยุครัฐบาลคลินตัน เมื่อรัฐบาลคลินตันตออายุใหแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งแรกในป 2536 นั้น  สหรัฐอเมริกาเกือบมิไดต้ังเงื่อนไขหรือกดดันรัฐบาลจีนแมแต
นอย สวนสํ าคัญเปนเพราะรัฐบาลคลินตันยังตั้งตัวไมติด เนื่องจากเพิ่งเขารับตํ าแหนงในเดือน
มกราคม 2536 นั้นเอง  แตในการตออายุ MFN คร้ังที่สอง รัฐบาลคลนิตันแสดงความขึงขัง 
ทีจ่ะไมตออายใุหโดยงาย การลิดรอนเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนกลายมาเปนประเด็นสํ าคัญในการ
เจรจากดดันรัฐบาลจีน ทั้งนี้ดวยแรงกดดันจากขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
แตแลวรัฐบาลคลินตันก็พายแพตอพลังเศรษฐกิจของกลุมธุรกิจยักษใหญ เพราะหากไมตออายุ 
MFN รัฐบาลจีนยอมตอบโตสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรงเฉกเชนเดียวกัน ชองทางในการแสวงหา 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทั้งในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศในตลาดขนาดมหึมา 
ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมหมดสิ้นไป ดวยแรงกดดันจากกลุมทุน รัฐบาลคลนิตันประกาศ
เปนหลักการวา จะไมนํ าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใชเปนฐานในการเจรจาการคาระหวาง
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2538
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ประเทศ ไมวากับประเทศใด การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 
2537 จบลงดวยความหมดทาของรัฐบาลคลินตัน ซึ่งยังความผิดหวังแกขบวนการสิทธิและ 
เสรีภาพระหวางประเทศอยางยิ่ง เพราะหลักการที่รัฐบาลคลินตันประกาศยอมมีนัยสํ าคัญวา  
ตอแตนีไ้ปผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะมีความสํ าคัญเหนือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
           การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538 เปนไป
อยางเงยีบเชยีบ  โดยที่มีขาวเล็ดลอดมาแตปลายเดือนพฤษภาคม ศกเดียวกันวา รัฐบาลคลินตัน
จะตออาย ุMFN อยางปราศจากขอกังขา ความเงียบเชียบในการตออายุ MFN เปนเรื่องที่เขาใจได 
ในเมื่อรัฐบาลคลนิตนัประกาศแตป 2537 แลววา จะไมนํ าประเด็นสิทธิมนษุยชนมาเปนเงื่อนไข 
ในการตออายุ เมื่อเปนเชนนี้ เร่ืองที่จะเปนประเด็นสรางความตึงเครียดระหวางประเทศทั้งสอง 
ยอมหมดสิ้นไป แตรัฐบาลคลินตันมิวายแกเกี้ยวใหอรรถาธิบายการตออายุ MFN คร้ังใหมนี้วา 
เปนเพราะรัฐบาลจีนปฏิบัติตามหลักการของ Jackson-Vanik Amendment ที่ยินยอมให 
ประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางและทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมตลอดจนเสรีภาพในการ
อพยพออกนอกประเทศ กระนั้นก็ตาม เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศอเมริกัน
ออกมาวิพากษวิจารณวา สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง 
ประชาชนชาวจีนยังไมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพ 
ในการนับถือศาสนา
           แมวาการตออายุ MFN จักตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แตก็ไมปรากฏวา 
สมาชิกรัฐสภาอเมริกันออกมาคัดคานรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรง ในเมื่อพรรครีปบลิกันซึ่งครอง
เสยีงขางมากในรฐัสภา ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหความเห็นชอบหลักการ MFN มาเปน
เวลาชานาน ทั้งในยุครัฐบาลเรแกนและรัฐบาลบุช แตแรงกดดันจากขบวนการสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศทํ าใหผูนํ ารัฐสภาอเมริกันแสดงความกังวลตอปญหาการลิดรอนสิทธิมนุษยชน 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู นํ าพรรครีปบลิกันและพรรคเดโมแครตรวมกันเรียกรองให
ประธานาธิบดีคลินตันนํ าประเด็นสิทธิมนุษยชนเขาสูระเบียบวาระการประชุมสุดยอมของกลุม
ประเทศมหาอ ํานาจ G-7 Summit ณ นครฮาลิแฟกซ (Halifax) ประเทศคานาดา ระหวางวันที่ 15-
17 มถินุายน 2538 แตแลวก็ไมปรากฏวา ผลการประชุม G-7 Summit กลาวถึงเรื่องนี้แตประการ
ใดไม
            การที่รัฐบาลคลนิตนัตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปราศจาก
การตอรองเชนนี้ สรางความผิดหวังแกขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางมาก การใหความสํ าคัญแก 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหนือกวาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลคลินตันมีผลกระทบโดยตรงตอ
ขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะบัดนี้รัฐบาลจีนไมตองเผชิญ
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กับแรงกดดันที่สํ าคัญจากตางประเทศในการบีบบังคับใหสาธารณรัฐประชาชนจีนตองเดิน 
แนวทางประชาธิปไตย
            ผูเชี่ยวชาญการเมืองระหวางประเทศหลายตอหลายทานมีความเห็นวา การที่ 
รัฐบาล คลินตันตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางปราศจากขอแลกเปลี่ยนเชนนี้ 
เปนเพราะตองการประคับประคองมิใหความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองเลวรายลง นับต้ังแต
ปลายป 2537 เปนตนมา สหรัฐอเมริกามีปญหาความขัดแยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลายตอหลายเรื่อง นับแตเร่ืองการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา จนเกือบมีการใช
มาตรา 301 แหง Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ลงโทษสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไปจนถึงเรื่องที่สหรัฐอเมริกาขัดขวางมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก (WTO) ชนวนแหงความขัดแยงลาสุด ไดแก การอนุญาตใหประธานาธิบดี 
หลีเติงฮุย (Lee Teng-Hui) แหงไตหวันเขาสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคลนิตนัพยายามยับยั้ง 
มใิหประธานาธิบดีหลีเตงิฮยุเขาประเทศหลายครั้ง แตขบวนการ Taiwan Connection ในสหรัฐ
อเมริกาพยายามสรางความชอบธรรมเพื่อใหสาธารณชนเห็นวา ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเพียง
ตองการเยือนมหาวิทยาลัยคอรแนล อันเปนสถาบันการศึกษาดั้งเดิมของตนเทานั้น รัฐบาลไตหวัน
อาศยัสายสมัพนัธทีม่ีกับสมาชิกรัฐสภาบางทานในการล็อบบ้ี จนทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
มีมติเห็นชอบใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศ ดวยแรงกดดันเชนนี้เอง ประธานาธิบดี 
คลินตันจึงจํ ายอมอนุญาตใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศ และไมตองสงสัยอีกเชนกันวา 
ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยไมร้ังรอที่จะถือโอกาสโฆษณาใหประชาชนชาวอเมริกันยอมรับฐานะของ
ไตหวนัในสงัคมโลก เร่ืองนี้สรางความระคายเคืองแกผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมาก จนถึง
ข้ันบอกเลกิการประชุมและการเจรจาระดับเจาหนาที่ชั้นผูใหญระหวางประเทศทั้งสอง
           รัฐบาลคลินตันแกเกี้ยววา การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยปราศจากขอแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มิใชเปนเพราะตองการลดความระคายเคืองของผู นํ า 
สาธารณรัฐประชาชนจีน หากแตเปนเรื่องที่มีเหตุผลอันชอบอรรถาธิบายของรัฐบาลคลินตัน 
มีอยูวา การเปดประตูการคาระหวางประเทศสอดคลองกับเปาหมายการผลักดันใหรัฐบาลจีน
เคารพสทิธแิละเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพราะการยอมรับหลักการ MFN จะเกื้อกูลให
การคาระหวางประเทศทั้งสองเปนไปโดยเสรี การเปดประตูการคามีผลในการเปดรับ `อุตสาหกรรม
ความคดิ' (idea industries) ดวย `ผลิตภัณฑความคิด' ดังเชนภาพยนตร รายการโทรทัศน 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร ฯลฯ ยอมทะลักสูสาธารณรัฐประชาชนจีน แตส่ิงที่ตามติดไปกับการนํ าเขา 
`ผลิตภัณฑความคิด' ก็คือระบบคุณคาแบบอเมริกัน ซึ่งรวมทั้งแนวความคิดวาดวยสิทธิและ 
เสรีภาพของประชาชนดวย
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           รัฐบาลคลนิตนัมกัถกูโจมตีวา ไมมีวิสัยทัศนในดานนโยบายตางประเทศ ขอโจมตี
นี้อาจเปนจริงในระยะตน แตเมื่อบริหารประเทศมาไดคร่ึงสมัย ก็เปนที่ประจักษชัดวา นโยบาย 
ตางประเทศของรัฐบาลคลินตันกํ าลังกอรูปกอรางในแนวทางที่อาจเรียกวา Dollar Diplomacy 
หลักการพื้นฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ การใหนํ้ าหนักความสํ าคัญแกผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในการกํ าหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตันหวังที่จะใหความสัมพันธ
ระหวางประเทศเกื้อกูลตอการแกปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดัน
ใหการคาระหวางประเทศขยายตัวเพื่อเปน `จกัรกลของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ' (engine 
of growth) ดวยเหตดัุงนัน้ จงึไมนาประหลาดใจที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแปรสภาพเปน  
`เซลสแมนแหงวอชิงตัน ดี.ซี.' แตแนวนโยบายที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ การจัดลํ าดับความสํ าคัญ 
ในการกระชับสายสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตันใหความสํ าคัญแก 
กลุมประเทศที่เรียกวา Big Emerging Markets หรือเรียกยอๆวา BEMs โดยกลุมเนนการสราง
เครอืขายการคาและการลงทุนกับประเทศเหลานี้
           กลุมประเทศ BEMs ในยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาล 
คลนิตนัมอียู 10 ประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมไตหวัน
และฮองกง) อินเดีย อินโดนเีซีย เกาหลีใต เตอรกี โปแลนด อารเยนตินา บราซิล เม็กซิโก และ 
สหภาพอฟัริกาใต ขอที่นาสังเกตก็คือ ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ 
มปีระชากรมาก และมีอนาคตในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันสดใส
           หากเขาใจยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตันเชนนี้แลว  
กอ็าจเขาใจไดโดยงายวา เหตุใดรัฐบาลคลนิตนัจึงยอมตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชน
จนี อยางเชื่องๆ ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในกลุม BEMs ตามยทุธศาสตรของรัฐบาล 
คลนิตนันัน่เอง แตดูเหมือนวา ผูนํ าจีนจะยังไมพอใจที่ไดรับ MFN แลกกับการที่รัฐบาลอเมริกัน 
ใหการยอมรับไตหวันมากขึ้น การเรียกตัวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํ านคร 
วอชงิตนักลบัปกกิง่ กลางเดือนมิถุนายน 2538 นับเปนจุดหักเหที่แสดงถึงความเสื่อมทรามในดาน
ความสมัพนัธระหวางประเทศทั้งสอง ซึ่งยังมองไมเห็นหนทางที่จะกลับไปคืนดีในขณะนี้
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สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา3

                  สงครามการคาระหวางประเทศกํ าลังปะทุข้ึน !

           ผูคนจํ านวนมากตางรู สึกหวาดหวั่นเมื่อสํ านักงานผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา 
(USTR) ประกาศเลนงานสินคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538  
โดยทีรั่ฐบาลจีนประกาศเลนงานสินคาอเมริกันในลักษณะ `ตาตอตา ฟนตอฟน'  เฉกเชนเดียวกัน
           นับต้ังแต การปราบปรามนักศึกษาและประชาชนเพื่อโค นล มขบวนการ
ประชาธปิไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณี `การกวาดลาง ณ จตุรัสเทียนอันหมึน' ในป 
2532 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา กลาวไดวา 
เสือ่มทรามลง รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันมิใหรัฐบาลจีนลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
สิทธิมนุษยชนกลายเปนประเด็นสํ าคัญที่รัฐบาลคลินตันใชเปนหลักในการพิจารณาตออายุการ 
ใชหลกัการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most - favoured Nation Principle  
= MFN) กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน แตแลวรัฐบาลคลนิตนักลับเปนฝายลาถอย โดยยอมตออายุ 
MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤษภาคม 2537 ทั้งๆที่ยังคงมีการลิดรอนสิทธิและ 
เสรีภาพของประชาชนสืบตอมา มิหนํ าซํ้ าถึงกับจับกุมผูตอตานรัฐบาลจีนในขณะที่ผูนํ าระดับสูง
ของรัฐบาลอเมริกันกํ าลังเยือนประเทศนั้น
           การที่รัฐบาลคลินตันยอมตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสราง 
ความเสื่อมเสียแกภาพลักษณของประธานาธิบดีคลินตันเอง อยางนอยในสายตาของขบวนการ
สิทธิมนุษยชนยิ่งรัฐบาลคลินตันประกาศหลักการที่จะแยกประเด็นสิทธิมนุษยชนออกจากการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ ก็ยิ่งทํ าใหภาพลักษณเสื่อมเสียลงไปอีก เพราะเทากับยอมรับวา  
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญเหนือสิทธิมนุษยชน
           การตออายุ MFN มิใชความขัดแยงประเด็นเดียวระหวางสหรัฐอเมริกากับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน การสมัครเปนภาคีสมาชิกของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและ
การคา (GATT) ก็เปนประเด็นความขัดแยงที่สํ าคัญอีกประเด็นหนึ่ง จีนตองการเปนภาคีของ 
GATT มาเปนเวลาชานาน เพราะเล็งเห็นประโยชนวา เมื่อเปนภาคีของ GATT แลว  จีนจะไดรับ

                                                          
3ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2538
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การปฏบัิติตามหลกัการ MFN โดยอัตโนมัติ  เนื่องเพราะหลักการพื้นฐานของ GATT ก็คือ หลักการ
ปฏิบัติอยางไมลํ าเอียง (Principle of Non-Discrimination) แตสหรัฐอเมริกาตองการใชประเด็น
การตออายุ MFN เปนเครื่องมือในการตอรองกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงขัดขวางจีน 
มิใหเขาเปนภาคีของ GATT ตลอดมา แนวนโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นับวา 
นาประหลาดนัก เพราะแทนที่จะปลอยใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคี GATT ซึ่งจะมี
ความชอบธรรมที่จะบีบบังคับใหจีนปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ GATT แตรัฐบาลอเมริกันกลับ 
สะกดักัน้มใิหจนีเปนสมาชิก GATT โดยกํ าหนดเงื่อนไขวา สาธารณรัฐประชาชนจีนตองดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศทั้งปวง และตองไมละเมิด
กรรมสทิธิท์รัพยสินทางปญญาเสียกอน จึงจะพิจารณาเรื่องสมาชิกภาพ
           สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มปรับนโยบายเศรษฐกิจสูแนวทางทุนนิยมตั้งแต 
ป 2522  เมื่อมีการประกาศนโยบาย `ส่ีทนัสมัย'  และเรงดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี เมื่อ 
เติ้งเสี่ยวผิง  `เดนิทางสูมณฑลภาคใต'  พรอมทั้งเปดเขตเศรษฐกิจเสรีในป 2532 คร้ันในป 2537 
สาธารณรฐัประชาชนจีนก็ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate 
System) และยอมรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว (Single Exchange Rate System)  ทั้งนี้
เพือ่ใหเปนไปตามกฎขอบังคับขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการแสดงใหประชาคมโลกเห็นวา จีนพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ
เศรษฐกจิระหวางประเทศ แตรัฐบาลอเมริกันก็ยังเห็นวาไมเพียงพอ
           เมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยใกลจะสิ้นสุดลง สาธารณรัฐประชาชน
จีนตั้งความหวังวาจะไดรวมเปนภาคีผูกอต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization)  
แตสหรัฐอเมริกาก็ทํ าใหความหวังของจีนพังทลาย รัฐบาลอเมริกันขัดขวางมิใหจีนเขาเปนสมาชิก
องคกรใหมนี ้ดวยขอกลาวหาวา จีนยังคงละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางรายแรง
           การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นความขัดแยงสํ าคัญ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคม 2534 สํ านักงานผูแทน 
การคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในรายชื่อประเทศที่มีการ
คาอนัไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301  แหง Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988   ในป 2535 รัฐบาลจีนเรงปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพย
สินทางปญญา ถึงกับประกาศนโยบายระดับชาติตอตานการปลอมแปลงหรือลอกเลียนสินคา 
ทีม่กีรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
           ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนไดตรากฎหมาย 
คุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาตามลํ าดับ ไมวาจะเปนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย 
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การคาและสิทธิบัตร ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
แตกระนัน้กต็าม การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาปรากฏอยางแพรหลาย
           USTR ประมาณการวา สหรัฐอเมริกาตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 322 ลาน
เหรยีญอเมรกิันจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และตองสูญเสียรายไดมากกวาปละ 827 ลาน
เหรยีญอเมริกันจากการละเมิดกรรมสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและดนตรี
           USTR ตองการใหรัฐบาลจีนสั่งปดโรงงานผลิต  Compact Discs และ Laser 
Discs จ ํานวน 29 โรงทีล่ะเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา USTR อางวา โรงงานเหลานี้มีกํ าลัง  
การผลติปละ 75 ลานแผน แตขายภายในประเทศเพียง 5 ลานแผน นอกนั้นสงออก ซึ่งทํ าใหบริษัท
อเมริกันเจาของลิขสิทธิ์ตองสูญเสียรายไดประมาณปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โรงงาน 
ทีต่กเปนเปาของ USTR เปนพิเศษ ก็คือ Shenfei Laser Optical Systems Co. ซึง่เปนบริษัท 
รวมทนุระหวางนายทุนจีนกับ Philips Electronics NV
           สาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา เพราะถือวา
เปนการแทรกแซงกิจการภายในของจีน ในประการสํ าคัญ จีนไมพอใจที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มการ 
เรียกรองอยูตลอดเวลา จากประเด็นหนึ่งไปสูอีกประเด็นหนึ่ง ทั้งๆที่จีนไดโอนออนตามขอเรียกรอง
เหลานั้น รวมทั้งประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกับการคาสิ่งทอในป 2537 วาเฉพาะประเด็นเรื่อง
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา รัฐบาลจีนก็ไดตรากฎหมายและปราบปรามผูละเมิดตามลํ าดับ  
ซึง่สหรัฐอเมริกานาจะเห็นความจริงใจของจีนเกี่ยวกับเร่ืองนี้
           เคาลางของสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เร่ิมปรากฏในเดือนธันวาคม 2537 เมื่อปรากฏแนชัดวา การเจรจาระหวางผูแทนประเทศทั้งสอง 
มอิาจบรรลุขอตกลงกันได  USTR เตรียมการที่จะเก็บอากรขาเขาเพื่อตอบโต (punitive tariffs) 
จากสนิคา 23 รายการที่นํ าเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีมูลคาการนํ าเขาประมาณ 2,800 
ลานเหรียญอเมริกัน รายการสํ าคัญไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส เซรามิกส ไมและเฟอรนิเจอร  
ของเลนเด็ก เครื่องหุมหอเทา ฯลฯ แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประกาศแผนการตอบโตสหรัฐ
อเมริกาอยางทนัควัน อยางไรก็ตาม USTR ไดกํ าหนดเสนตายวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 เพื่อให 
รัฐบาลจีนดํ าเนินการ
           คร้ันถงึวนัทีก่ ําหนดเปนเสนตาย  USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาในอัตรา 100% 
จากสนิคา 35 รายการที่นํ าเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการนํ าเขา 1,080 ลานเหรียญ
อเมริกนั รายการสํ าคัญไดแก สินคาพลาสติก โทรศัพทเซลลูลารและอุปกรณ สินคาประเภทกีฬา 
ผลิตภณัฑไม และรถจักรยาน แตการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐประชาชน
จนีนีก้ ําหนดตัง้แตเวลา 12.01 น. ของวันที่ 26 กุมภาพันธ 2538 เปนตนไป
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           ในทันทีที่ USTR ประกาศเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจากสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี จนีก็ประกาศมาตรการตอบโตอยางทันควัน มาตรการตอบโตประกอบดวยการเก็บ
อากรขาเขาในอัตรา 100% จากสินคาอเมริกัน (รายการสํ าคัญไดแก เทปคาสเซต CDs บุหร่ี 
เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล เครื่องสํ าอาง ฟลม เครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิก คอมพิวเตอร และ 
ซอลฟแวร) การเลื่อนการเจรจาในโครงการรวมทุนกับบริษัทรถยนตอเมริกัน (ฟอรด ไครสเลอร  
และเยเนรัล มอเตอรส) การไมพิจารณาอนุญาตใหบริษัทอเมริกันที่ผลิตโสตทัศนภัณฑต้ังสาขาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเลิกสายสัมพันธกับสมาคมการคาอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
American Business Software Alliance
            สหรัฐอเมริกามีเหตุผลที่จะแสดงความขึงขังกับจีน เพราะสหรัฐฯขาดดุลการคา
กบัจนีเปนอนัดบัสอง รองจากญี่ปุน ในป 2530 สหรัฐฯขาดดุลการคากับจีนเพียง 2,800 ลาน
เหรยีญอเมรกิัน เพิ่มเปน 22,800 ลานเหรียญอเมริกันในป 2536 และประมาณ 24,000 ลาน
เหรียญอเมริกันในป 2537
            แตการทีรั่ฐบาลอเมริกันมิได `เชือด' จีนโดยทันทีเมื่อถึงกํ าหนดเสนตายวันที่ 4 
กมุภาพนัธ 2538 สวนหนึ่งก็แสดงวา สหรัฐอเมริกาตระหนักดีถึงผลกระทบอันเกิดจากสงครามการ
คาระหวางประเทศทั้งสอง และการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมกลับเขาสูโตะเจรจาอีกครั้งหนึ่ง
นัน้ ยอมแสดงวา รัฐบาลจีนก็รูสึก `แหยง' ตอการเกิดสงครามการคาดุจเดียวกับรัฐบาลอเมริกัน 
เมือ่รัฐบาลประเทศทั้งสองตางรูสึก `แหยง' เชนนี้ สงครามการคาคงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดในที่สุด 
ซึง่คงสรางความผิดหวังแกบรรดาซาดสิตทั้งหลาย
            การเจรจาการคาระหวางประเทสมีสภาพเสมือนหนึ่งการเลมเกม คูเจรจา 
ยอมตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบเคียงกับผลเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเจรจา
ในประเดน็ตางๆเทาที่ผานมา  USTR เลือกเลน `เกมรุก' ในการเจรจากับประเทศคูคา ทั้งนี้โดย
อาศยัมาตรการตาง ๆ ตามที่ปรากฏใน Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 
เปนเครื่องมือในการขมขูประเทศคูคา เมื่อรุกจนประเทศคูคายอมปฏิบัติตามในประเด็นหนึ่ง
ประเดน็ใดแลว USTR ก็จะเปลี่ยนประเด็นขอเรียกรองตอไป จนดูเสมือนหนึ่งเปนการเรียกรองชนิด
ไมรูจกัหยดุหยอน บรรดาประเทศที่ USTR ถือวามีการคาอันไมธรรมกับสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตมี
ประสบการณรวมกันในเรื่องนี้  ประเทศเหลานี้ตางมีปฏิกิริยาสนองตอบตอ USTR ในแนวทาง 
ทีไ่มแตกตางกัน กลาวคือ การถวงเวลาหรือการซื้อเวลา (delaying tactic) โดยยอมผอนปรน 
ตามขอเรียกรองของ USTR เพียงบางเรื่อง เพื่อเลื่อนการเจรจาในประเด็นอื่นๆออกไป USTR  
เมื่อสมประสงคในการเจรจาเพียงบางประเด็น ก็อาจยอมผอนปรนการเจรจาในประเด็นอื่นๆ 
เพราะสหรฐัอเมริกาไมอยูในฐานะที่จะประกาศสงครามการคากับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกพรอมกัน
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           ขอสรุปจากบทวิเคราะหขางตนก็คือ สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับ 
สาธารณรฐัประชาชนจีนจะไมเกิดขึ้น เพราะประเทศทั้งสองจะเปนผูพายแพ หากสงครามการคา
เกดิขึน้ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตมีมูลคา
เกินกวาขอพิพาทการคาในปจจุบันมากนัก และถึงรัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษ 
สินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคํ าประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2538 ก็ไมชวยใหฐานะ
ดุลการคาของสหรัฐอเมริกากระเตื้องขึ้นกี่มากนอย ขางฝายสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตองสูญเสีย
ประโยชนจากการตัดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาถึงประโยชนอันจะ
ไดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียแปซิฟก ซึ่งโอกาสการจัดตั้งพลอยลดนอยลงดวย ดวยเหตุ
ดังนีเ้อง จงึมเีหตผุลนาเชื่อวา ทั้งสองฝายจะโอนออนเขาหากัน และสงครามการคาระหวางสหรัฐ
อเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังไมเกิดขึ้น หากผูนํ าประเทศทั้งสองมีสติสัมปชัญญะ 
โดยสมบูรณ
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ขอตกลงการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา4

           เวลา 12.00 น. ของวันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2538 ผานพนไป โดยที่สงคราม
การคาระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเกิดขึ้น
           ขอเท็จจริงปรากฏวา แมจะเลยเสนตายไปแลว แตการเจรจายังคงดํ าเนินตอไป 
โดยที่กวาจะมีขอตกลงและมีแถลงการณอยางเปนทางการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็เลย 
เสนตายไปหลายชั่วโมง
           นับวันเสนตายในการเจรจาการคาระหวางประเทศยิ่งไรความหมาย ยิ่งเปนการ
เจรจาการคาระหวางประเทศมหาอํ านาจดวยกันแลว เสนตายหาได `ตาย' จริงไม สหรัฐอเมริกา
สามารถใชกฎหมายการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 ในการขมขูประเทศดอยพัฒนา แตการขมขูมักจะไมสูไดผล 
ในยามที่ตองเผชิญกับประเทศที่มีพลานุภาพไมยิ่งหยอนกวากัน สงครามการคาระหวางประเทศ
ทํ าทาจะเกิดขึ้นหลายครั้ง เมื่อมีความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป 
ญ่ีปุน หรือแมแตสาธารณรัฐประชาชนจีน แตจนแลวจนรอด สงครามการคาระหวางประเทศ 
ยงัหาไดเกิดขึ้นไม
           เหตุที่สงครามการคาระหวางประเทศยังไมเกิดขึ้นก็เปนเพราะวา ประเทศ
มหาอํ านาจตางตระหนักถึงภัยพิบัติของสงครามดังกลาว โดยที่ประเทศคูความขัดแยงตางไดรับ
ความเสียหายไมยิ่งหยอนกวากัน ในประการสํ าคัญ ภาวะถดถอยและความไรเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิจะเกดิขึน้ในสังคมโลก อันเปนผลจากสงครามการคาระหวางประเทศมหาอํ านาจนั้นเอง 
ดวยเหตดัุงนี ้ ในยามที่มีขอพิพาทการคาระหวางประเทศมหาอํ านาจ คูพิพาทมักจะไมยันใหฝาย
ตรงกนัขามเขามุมอับ แตจะเปดชองใหยุติกรณีพิพาทได ยิ่งการเจรจาเนิ่นนานจนใกล `เสนตาย' 
มากเพยีงใด กย็ิง่จํ าเปนตองเรงหาขอยุติใหได ในกรณีสวนใหญ ขอยุติที่ตกลงกันไดมักจะหางไกล
จากขอเรียกรองชั้นตน เพราะคูกรณีตางปรับทาทีเขาหากัน
           สหรัฐอเมริกาไดใช Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988  
เลนงานสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 2 กรณี กรณีแรกเปนเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 
ทางปญญา  สวนกรณีที่สองเปนเรื่องการเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกัน

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มีนาคม 2538
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           กรณพีพิาทเรื่องการเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกันเริ่มตนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2534 เมือ่สํ านกังานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ไตสวนพบวา จารีตการปฏิบัติของ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอุปสรรคตอการสงออกของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การควบคุมปริมาณการนํ าเขา (Quantitative Restrictions) การออกในอนุญาตการนํ าเขา 
(import licensing) ความไมโปรงใสของกฎหมายและขอบังคับการคาระหวางประเทศ และทํ านบ
กีดขวางการคาระหวางประเทศอื่นๆ สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกัน แตรัฐบาลจีนบายเบี่ยงโดยอางวา  
การควบคุมการนํ าเขายังเปนเรื่องจํ าเปนในการปกปองอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เนือ่งเพราะยังเปนอตุสาหกรรมทารก
           ในทีสุ่ด สํ านกังานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2535 วา จะเพิม่อากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,900 ลานเหรียญอเมริกัน ตอมา
เมือ่วนัที ่ 9 กนัยายน ศกเดียวกัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตสินคาอเมริกันมูลคา 4,000 ลาน
เหรยีญอเมรกินั สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองทํ าทาจะเกิดขึ้น แตแลวกลับหาขอยุติและ
ตกลงกันไดในเดือนตุลาคม 2535 โดยรัฐบาลจีนยินยอมที่จะคอยๆเลิกมาตรการการควบคุม
ปริมาณการน ําเขาภายในกํ าหนดเวลา 2 ป ลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาบางรายการ และจัดพิมพ
เอกสารเผยแพรกฎหมาย ขอบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
           เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding) 
ระหวางสหรฐัอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เจาหนาที่ USTR ตางดีใจและประโคมขาววา 
สินคาอเมริกันจะสามารถเจาะตลาดจีนไดอีกมหาศาล แตรัฐบาลจีนยังคงยึดยุทธวธิเีตะถวงเวลา
ตอไป หาไดปฏิบัติตามขอตกลงไมจนเวลาลวงเลยเกือบขวบป สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกาจึงกํ าหนดเสนตายใหสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติตามขอตกลงภายในวันที่ 31 
ธนัวาคม 2536
           ในวนัที ่ 1 มกราคม 2537 นั้นเอง รัฐบาลจีนไดประกาศมาตรการที่มีผลตอการ
เปดตลาด 2 มาตรการ มาตรการแรกไดแก การยกเลิกการกํ าหนดโควตาและการควบคุมการ 
น ําเขาส ําหรับสินคา 283 รายการ มาตรการที่สองไดแก การลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคา 234  
รายการ แตรัฐบาลจีนยังคงวาดลวดลายดวยการควบคุมสินคาเขาบางรายการเขมงวดมากขึ้น 
พรอมทัง้ก ําหนดระเบียบการประมูลระหวางประเทศ เพื่อใหสินคาจีน 171 รายการสามารถแขงขัน
กบัสินคาเขาได อยางไรก็ตาม ขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดสํ าหรับสินคาอเมริกันก็จบลงดวยความ
พอใจของฝายสหรัฐอเมริกา
           ขอพิพาทเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ้นมาแตวันที่ 26 
พฤษภาคม 2534 กอนที่จะเกิดขอพิพาทเรื่องการเปดตลาดเสียอีก สํ านักงานผูแทนการคาแหง
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สหรัฐอเมริกาประกาศใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ตองจับตามอง (Priority Country) 
ในฐานทีม่กีารคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกาตามมาตรา Special 301 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การละเมดิสทิธิบัตรยาและเคมีภัณฑการเกษตร และการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังจากการดํ าเนิน
การไตสวน สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน
คุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา แตไรผล เสนตายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ตองเลื่อน
ออกไป เนือ่งจากความซับซอนของประเด็นการเจรจา ในที่สุดก็มีการกํ าหนดเสนตายใหมเปนวันที่ 
16 มกราคม 2535 โดยที่หากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมยอมรับมาตรการการคุมครอง
กรรมสทิธิท์รัพยสินทางปญญา สหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นอากรขาเขาเลนงานสินคาจีนมูลคา 300 ลาน
เหรยีญอเมรกิัน รัฐบาลจีนประกาศตอบโตอยางทันควันเชนกัน
           อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดกอนถึงกํ าหนดเสนตาย โดย 
สาธารณรัฐประชาชนจีนยินยอมเขาเปนภาคีสนธิสัญญากรุงเบิรน (Berne Convention) และ 
สนธิสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) พรอมทั้งตกลงที่จะใหการคุมครองลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร (computer software)
            ในเดือนมกราคม 2537 รัฐบาลอเมริกันกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไมปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ตอมาในเดือนมิถุนายน 
ศกเดยีวกนั สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาแขวนปายประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรม
(Priority Country) ตามมาตรา Special 301 กระบวนการเจรจาเริ่มตนใหมอีกครั้ง จนมีการ
ก ําหนดเสนตายวนัที่ 4 กุมภาพันธ 2538 และเสนตายสุดทายวันที่ 26 กุมภาพันธ ศกเดียวกันตาม
ลํ าดับ
           การกํ าหนดเสนตายสุดทายของสํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกานับวา 
ไดผล เพราะในดานหนึ่งทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมขึ้นโตะเจรจา ในอีกดานหนึ่งทํ าให 
รัฐบาลจีนเขมงวดในการปราบปรามผูผลิตและผูขายสินคาที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสั่งปดโรงงานเซินเฟย (Shenfei Laser and Optical System Co.)  
ซึง่ลักลอบผลิตเทปวดิิโอ และโรงงานจูไห (Zhuhai Special Economic Zone Audio-Video 
Publishing House) ซึง่ลกัลอบผลติ CDs ขอสํ าคัญโรงงานหลังนี้มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเสียดวย
           ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดกํ าหนดทาทีแข็งกราวในการเจรจา การ 
ยนิยอมนัง่โตะเจรจาในนครปกกิ่งแทนที่จะเปนนครวอชิงตัน เปนสัญญาณบงบอกถึงการโอนออน
เพื่อที่จะหาขอยุติใหได ในประการสํ าคัญ ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกามิไดยืนกรานให 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ตองปดโรงงาน 29 แหงที่ลักลอบผลิต Compact Discs และ Laser 
Discs ดังที่ไดเรียกรองมาแตตน ขอที่นาสังเกตก็คือ ในระหวางที่มีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองนั้นเอง นางฮาเซล โอเลยีร่ี (Hazel O'Leary) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
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อเมริกนั พรอมทั้งคณะผูติดตาม 85 คนไดเดินทางไปเจรจาขายพลังงานแกสาธารณรัฐประชาชน
จนีดวย ภาพทีป่รากฏนีย้อมแสดงใหเห็นวา สหรัฐอเมริกายังคงหวังที่จะหาประโยชนทางเศรษฐกิจ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป
           การที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตางโอนออนเขาหากันเชนนี้  
จงึเปนเรือ่งทีเ่ขาใจไดวาขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสองสามารถยุติลงไดในที่สุด สาระสํ าคัญของ 
ขอตกลงระหวางประเทศทั้งสองมีอยูอยางนอย 9 ประการ คือ
           ประการแรก  รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดสรรทรัพยากรและกํ าลังคนในการปราบ
ปรามผูละเมดิกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาอยางเขมงวด และกํ าหนดโทษที่รุนแรง
           ประการที่สอง รัฐบาลจีนตกลงที่จะสะกัดการสงออกสินคาที่ละเมิดกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง CDs  LDs และ CD-ROMs
           ประการที่สาม รัฐบาลจีนตกลงที่จะใหหนวยราชการเลิกใชซอฟตแวรที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และจัดสรรงบประมาณใหหนวยราชการทั้งปวงจัดซื้อซอฟตแวรที่เสียคาลิขสิทธิ์อยางถูก
ตอง
           ประการที่ส่ี รัฐบาลจนีตกลงที่จะจัดระบบการบริหารศุลกากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบการบังคับใชศุลกากร (Customs Enforcement System) ระบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา
           ประการที่หา รัฐบาลจีนตกลงที่จะจัดระบบการบริหารในการคุมครองกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา ทั้งในระดับรัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
           ประการที่หก รัฐบาลจนียอมรับในหลักการวา การผลิตโสตทัศนภัณฑที่ทรัพยสิน
ทางปญญาเปนกรรมสิทธิ์ของชาวอเมริกัน จักตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกรรมสิทธิ์กอน
เสมอ
           ประการที่เจ็ด รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะใหความชวยเหลือแกเจาของ
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาชาวอเมริกัน ในการดํ าเนินคดีกับผูละเมิดกรรมสิทธิ์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
           ประการที่แปด รัฐบาลจีนตกลงที่จะรายงานรัฐบาลอเมริกันเปนระยะๆเกี่ยวกับ
การด ําเนนิการคุมครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญตามขอตกลงนี้
           ประการที่เกา รัฐบาลจีนยอมรับในหลักการที่จะจัดการฝกอบรมผูพิพากษา  
ทนายความ  ขาราชการ และนักธุรกิจมิใหละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
           นายมิกกี้ แคนเตอร ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาถือวา ขอตกลงนี้เปนชัยชนะ
ของสหรฐัอเมริกา แตประเด็นที่พึงติดตามตอไปก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจะปฏิบัติตามขอตกลง
นีอ้ยางเครงครัดเพียงใด
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ไมมีสงครามการคา
ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา5

           ทาทางอันแลดูขึงขังของนางชารลีน  บารเชฟสกี้  (Charlene  Barshefsky) รักษา
การต ําแหนงผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR)  ในการประกาศเลนงานทางการคา (trade 
sanction) ตอสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 มิไดสรางความปริวิตกแก 
ชุมชนธุรกิจโลกมากเทาปรากฎการณเดียวกันเมื่อกวาครึ่งทศวรรษที่แลว ทั้งนี้มิใชเพราะเหตุวา 
นางบารเชฟสกีอ้อนหัดและไมแข็งกราวเทานายมิกกี้ แคนเตอร (Micky Kantor) อดีตผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งโยกยายไปดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแทนนายโรนัลด 
บราวน (Ronald Brown) ซึ่งถึงแกกรรมเพราะเหตุเครื่องบินตก  ทั้งนี้เปนที่ทราบดีกันวา นาง 
บารเชฟสกีเ้ปนนักเจรจาการคาผูชํ่ าชองและมีจุดยืนอันแข็งกราวยิ่งกวานายแคนเตอรเสียอีก
           แตเปนเพราะวา สงครามการคาทํ าทาจะเกิดหลายตอหลายครั้ง แลวมิไดเกิดขึ้น
จริง ความตื่นตระหนกเมื่อปรากฏขาวครั้งแรกๆคอยๆแปรเปลี่ยนเปนความชาชิน เมื่อมีขาว
สงครามการคาครั้งลาสุดระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผูคนที่ติดตามขาว 
ในลักษณะนี้มาโดยตลอดเริ่มรูสึกเฉยเมย  ในวันที่ 15 พฤษภาคมนั้น ดัชนี Hang Seng Index 
ของตลาดหลักทรัพยฮองกงดีดตัวขึ้นไป 45.95 จุด  ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮถีบตัว
เพิม่ข้ึน 2.5% ทั้ง ๆ ที่ฮองกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนตองรับผลกระทบจากการเลนงานของ 
รัฐบาลอเมริกัน คร้ังนี้ (Asia Times, May 16, 1996) ในวนัตอมา  ดัชนีตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
เพิม่ข้ึน 0.1%  ในขณะที่ Hang Seng Index ลดลง 0.3% (Asia Times, May 17, 1996) แมวา
ดัชนีตลาดหลักทรัพยมิอาจใชวัดความรู สึกของชุมชนธุรกิจที่มีตอสงครามการคาไดทั้งหมด  
แตกใ็ชเปนตัวแปรในการพิจารณาไดบางสวน
           การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights)  
ยงัคงเปนขอพพิาทหลกัระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานของสํ านักผูแทน
การคาแหงสหรฐัอเมริกาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ระบุวา สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศ
ทีล่ะเมดิกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมริกามากที่สุด

                                                          
5 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  ทํ าใหสหรัฐอเมริกาสูญเสียรายได 2,300 ลาน
ดอลลาร  เทียบกับ 866 ลานดอลลารในป 2537  แสดงวา การละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา นอกจากจะมิไดลดลงแลว ยังถีบตัวเพิ่มข้ึนเกือบสองเทา
           กลุมผูผลิตแผนเสียง ซึ่งรวมตัวเปน International Federation of the 
Phonographic Industry  อางวา สาธารณรัฐประชาชนจีนผลิต compact discs ในป 2538 ได
ประมาณ 50 ลานแผน  ประมาณ 88% ของจํ านวนนี้ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ
บริษทัอเมริกัน  โดยเพิ่มข้ึนจากป 2537 ประมาณ 1.5% (Asia Times, May 6, 1996)
           แรงกดดันจากนายทุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทํ าใหรัฐบาลคลินตันจํ าเปน
ตองแสดงทาทแีข็งกราว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้  นางบารเชฟสกี้
กลาววา ในรอบปที่ผานมาสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดเจรจากับสาธารณรัฐประชาชน
จนีถงึ 8 คร้ังทัง้ในนครปกกิ่งและมณฑลตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือระหวางขาราชการ
ชัน้ผูใหญของประเทศทั้งสองมากกวา 30 คร้ัง แตการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญามิได
เพลามอืลง  สหรัฐอเมริกาจึงไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการใชมาตรการอันแข็งกราว (The Nation, 
May 16, 1996)
           สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโตวา รัฐบาลอเมริกันกลาวหารัฐบาลจีนอยางไร 
เหตุผลและไรความเปนธรรม รัฐบาลจีนมิอาจยอมรับคํ าขมขูของรัฐบาลอเมริกันได ผูนํ าจีน 
กลาวหาวา การขมขูในการทํ าสงครามการคาของรัฐบาลอเมริกันเปนเพียงเกมที่หวังผลทางการ
เมืองภายในประเทศเทานั้น แทที่จริงแลวรัฐบาลจีนไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการ 
ปราบปรามการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา  โดยสั่งปดโรงงานผลิต compact discs  ถึง 
7 แหงในมณฑลกวางตุง ไฮหนาน และเจียงสู บัดนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาทีส่อดคลองกับมาตรฐานสากล มีศาลทรัพยสินทางปญญาในจังหวัดตางๆ รวม 20 
จงัหวดั  และมเีจาหนาที่ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาถึง 300,000 คน  ในขณะที่ประเทศ
อ่ืนๆ ตองใชเวลานับสิบปในการสรางโครงสรางพื้นฐานดังกลาวนี้  แตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เรงรัดใหมีส่ิงเหลานี้ภายในชั่วเวลาไมกี่ป
           สํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกากลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได
ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาซึ่งลงนามในเดือนกุมภาพันธ 2538 ทั้งๆที่มี
ความเพยีรพยายามในการเจรจาหลายตอหลายหน  แตก็ไรผล จึงตองใชไมแข็งในการเก็บอากร 
ขาเขาเพือ่ลงโทษสินคาจีนมูลคา 3,000 ลานดอลลาร  โดยที่จะตัดทอนรายการสินคาจีนที่จะถูก 
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ลงโทษใหเหลอื 2,000 ลานดอลลารในภายหลัง  อากรขาเขาที่เก็บเพื่อลงโทษนี้จะเก็บในอัตรา 
100% ตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 สํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกาจะตองรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของเปนเวลาอยางนอย 30 วัน  จึงจะเริ่มเก็บอากรขาเขา
เพื่อลงโทษนี้ได รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีเวลาถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2539 ในการ 
สนองตอบตอขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา
           สินคาจีนที่ USTR ประกาศเลนงาน ไดแก ส่ิงทอ (ผาไหม ผาฝาย ผาใย
สังเคราะห) อิเลก็ทรอนิก (อุปกรณโทรคมนาคม โทรศัพทมือถือ เครื่องสงโทรสาร เครื่องตอบ 
คํ าถาม) สินคาบริโภค (เครื่องทํ าความรอน  เครื่องหุงขาว)  และถุงมือการแพทย
           แตสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตอบโตสหรัฐอเมริกาทันทีทันควันชนิดตาตอตา  
ฟนตอฟน การตอบโตจํ าแนกเปน 2 มาตรการ  มาตรการแรก ไดแก การหามนํ าเขาสินคาอเมริกัน 
โดยพุงเปาไปสูกลุมผลประโยชนที่กดดันใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
โสตทัศนภณัฑ (audio-visual products) เชน ภาพยนตร เทปคาสเซตต วดิิโอเทป และ compact 
discs  มาตรการทีส่อง ไดแก การขึ้นอากรขาเขา สินคาที่ถูกเลนงานประกอบดวยรถยนตและ
อะไหล  สินคาเกษตร (ฝาย เนื้อวัว เนื้อแกะ ไก)  นํ้ ามันพืชและไข  อุปกรณโทรคมนาคม บุหร่ี และ
ยาสูบ  เครื่องดื่มที่มอัีลกอฮอล  กลองถายรูป  และเครื่องเลนเกม
           มาตรการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกใชมิไดมีนัยตอการเมืองอเมริกันในขอที่
มุงเลนงานกลุม International Intellectual Property Alliance เทานั้น หากยังมีนัยทางการเมือง
ระหวางประเทศอีกดวย  ตามปกติมาตรการการหามนํ าเขาละเมิดกฎขอบังคับของ GATT แตเปน
เพราะสาธารณรฐัประชาชนจีนมิไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) เนื่องจากสหรัฐอเมริกา
ขัดขวาง  จงึอยูในฐานะที่จะใชมาตรการนี้ได และสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จงใจเลือกหยิบดาบ
เลมนี้ออกมาเชือดสินคาอเมริกัน
           หากสงครามการคาระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจริง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจคงรุนแรงกวาสงครามการคาที่หลีกเลี่ยงไดในป 2538  เมื่อความขัดแยง
ดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจถึงที่สุด ในป 2538  สํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาประกาศ
เลนงานสนิคาเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมูลคา 1,080 ลานดอลลาร แตในปนี้สินคาเขาที่   
ก ําหนดวาจะเลนงานมีมูลคาสูงถึง 2,000-3,000 ลานดอลลาร
           สงครามการคามิไดเกิดขึ้นในป 2538 สวนหนึ่งเปนเพราะเมื่อถึงเสนตาย  
สหรัฐอเมริกาก็ยังประวิงเวลาในการเก็บอากรขาเขาเพื่อลงโทษสินคาจีน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมลงนามในขอตกลงทรัพยสินทางปญญา ภาพที่ยักษใหญทั้งสอง 
ยอมออนขอเขาหากันติดตรึงตาชุมชนธุรกิจโลก และประจักษแจงวา  สงครามการคามิใชเร่ืองที่จะ
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เกดิขึน้ไดงายๆ ดวยเหตุดังนี้  เสียงขูในการทํ าสงครามการคาในป 2539 จึงมิอาจสั่นคลอนอารมณ
ของผูคนในชุมชนธุรกิจโลกไดมากนัก
           สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศคูคาที่มีความสํ าคัญเปนอันดับที่ 6 ของ
สหรัฐอเมริกา  ในป 2538 มูลคาการคาระหวางประเทศทั้งสองสูงถึง 57,300 ลานดอลลาร  
โดยทีส่หรัฐอเมริกาเปนฝายขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 33,900 ลานดอลลาร
           มองจากแงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาใหญของ
จนี  สินคาทีส่าธารณรัฐประชาชนจีนสงไปขายใหสหรัฐอเมริกามีมูลคาคิดเปนรอยละ 14.5 ของสิน
คาออกทัง้หมด  สงครามการคาระหวางประเทศทั้งสองจึงมีผลในการทํ าลายตลาดขนาดใหญของ
สาธารณรฐัประชาชนจีน  แมวาสินคาจีนจะสามารถทะลุทลวงสูตลาดอื่นๆได  แตก็มิใชเร่ืองงาย 
เพราะตองเริ่มตนใหมและตองเสียคาโสหุยในการแสวงหาตลาด ซึ่งไมเหมือนกับตลาดที่ลงราก
ปกหลักแลว
           สาธารณรัฐประชาชนจีนมิใชตลาดสํ าคัญของสินคาอเมริกัน เพราะรองรับสินคา
อเมริกนัเพยีง 4-5% ของสินคาออกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา  แตเมื่อคํ านึงถึงขนาดของตลาด 
ที่ใหญมหึมาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ศักยภาพที่สินคาอเมริกันจะเจาะตลาดจีนยังมีอยู 
เปนอนัมาก เมือ่คํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา จีนกํ าลังทะยานขึ้นทางเศรษฐกิจ  สาธารณรัฐประชาชน
จีนมิไดมีความสํ าคัญในแงที่เปนตลาดรองรับสินคาออกของสหรัฐอเมริกาเทานั้น หากยังมี 
ความสํ าคัญในแงแหลงการลงทุนโดยตรงอีกดวย บรรษัทยักษใหญอเมริกันสามารถหาประโยชน
จากการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเก็บเกี่ยวผลพวงจากขนาดของตลาด  
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และแรงงานราคาถูก ในขณะที่กลุม International Intellectual 
Property Alliance กดดนัใหรัฐบาลอเมริกันเลนงานจีน กลุมบรรษัทยักษใหญที่ลงทุนในประเทศ
นั้นจะผลักดันใหรัฐบาลคลินตันยืดหยุนและประนีประนอม สงครามการคาไมเพียงแตทํ าลาย 
ชองโอกาสในการลงทุนของบรรษัทยักษใหญเหลานี้เทานั้น หากยังทํ าใหผูบริโภคชาวอเมริกัน 
สูญเสยีประโยชนที่หมดโอกาสในการซื้อสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
           ไมตองหวั่นไหวตอเสียงขูในการทํ าสงครามการคา เพราะจะไมมีสงครามการคา
ระหวางสหรฐัอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน การที่ประธานาธิบดีคลินตันประกาศตออายุการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most - Favoured - Nation Principle) กบัสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีเมือ่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2539 นับเปนประจักษพยานวา สหรัฐฯเองมิไดยืนกราน 
ทีจ่ะทํ าสงครามการคา



 ง. เบ็ดเตล็ด
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เร่ืองกลวยๆ ในประชาคมยุโรป

           ชาวเยอรมนัตะวันตกนิยมรับประทานกลวยเปนยิ่งนัก1 ขอมูลจากประชาคมยุโรป 
บงบอกวา โดยถัวเฉลี่ยแลว ชาวเยอรมันตะวันตกรับประทานกลวยคนละ 14 กิโลกรัมตอป  
ในขณะที่การบริโภคถัวเฉลี่ยของชาวประชาคมยุโรปตกปละ 11.1 กิโลกรัม ประชาชนในเยอรมนี
ตะวันออกจึงอดอิจฉาผูคนในเยอรมนีตะวันตกมิไดที่มีผลไมรับประทานอยางเหลือเฟอ สํ าเนียง 
ทีช่าวเยอรมันตะวันออกเรียกขานประเทศเยอรมนตีะวนัตกวา Banana Republic (สาธารณรัฐ
กลวย) บงบอกถึงความอิจฉาดังกลาวนี้

           แตภายหลังจากที่กํ าแพงเบอรลินถูกทํ าลาย และเยอรมนีตะวันออกรวมตัวกับ
เยอรมนีตะวันตก ผูคนในเยอรมนีตะวันออกก็ไดเสพสุขจากการบริโภคผลไม การบริโภคกลวย 
ถวัเฉลีย่ของชาวเยอรมันตะวันออกสูงถึงคนละ 25 กิโลกรัมตอป

           ดวยเหตุที่คนเยอรมันนิยมกินกลวยนี้เอง เมื่อคร้ังที่มีการลงนามในสนธิสัญญา
แหงกรุงโรม (Treaty of Rome) เพื่อกอต้ังประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในป 2500 เยอรมนีตะวันตกได
ขอใหกลวยเปนสินคาปลอดภาษีขาเขา ดวยเหตุดังนั้น กลวยจากละตินอเมริกาจึงเขาไป 
ครอบครองตลาดในประชาคมยุโรป เนื่องจากตนทุนการผลิตตํ่ ากวาภูมิภาคอื่นๆ ในปจจุบัน 
ประชาคมยุโรปน ําเขากลวยปละ 3.6 ลานตัน โดยที่ประมาณ 2.6 ลานตันนํ าเขาจากละตินอเมริกา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฮอนดูรัส อีคัวดอร คอสตาริกา โคลอมเบีย กวัเตมาลา โดมินิกัน ปานามา  
นิคารากวั และเวเนซูเอลา

           แตกลวยซึ่งเปนผลไมที่กินไดคลองคอ เร่ิมกอใหเกิดอาการฝดคอเสียแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับชาวเยอรมัน ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายตลาดเดียวของประชาคมยุโรป 
(Single Europe) กลาวคอื เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2536 คณะรัฐมนตรีการเกษตรแหงประชาคม 
ยุโรปมีมติใหใชมาตรการการจํ ากัดการนํ าเขากลวยจากละตินอเมริกา ฝร่ังเศสเปนผูนํ าในการ 
ผลักดันนโยบายดังกลาวนี้ เพราะตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในทะเลคาริบเบียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งมารตินิก (Martinique) และกัวเดอลูป (Guadeloupe) สเปนสนับสนุนฝร่ังเศส 
                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 เมษายน 2536
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เพราะสเปนเพาะปลูกกลวยจํ านวนมากในหมูเกาะคานารี่ (Canary Islands) ตามดวยอังกฤษ 
ซึง่ตองการปกปองกลวยจากอาณานิคมเกาในอัฟริกาและหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก

           ดวยแรงผลักดันในลักษณะสามประสานดังกลาวนี้ บรรดากลวยที่นํ าเขาจาก 
ดินแดนที่เปนบริวารของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน จึงปลอดพนจากการถูกเก็บอากรขาเขา  
แตกลวยที่มาจากดินแดนอื่นซึ่งรวมละตินอเมริกาดวย ตองเสียอากรขาเขา ประชาคมยุโรป
ตองการจํ ากัดการนํ าเขากลวยจากละตินอเมริกาไมใหเกินปละ 2 ลานตน จึงกํ าหนดโครงสราง
อัตราภาษเีพือ่เปาหมายนี้ กลาวคือ หากปริมาณการนํ าเขากลวยไมเกินปละ 2 ลานตัน จะตอง 
เสยีอากรขาเขาในอัตราตันละ 118.55 เหรียญอเมริกัน สวนที่เกิน 2 ลานตน ตองเสียอากรขาเขา
ในอตัราตนัละ 1,004.68 เหรียญอเมริกัน มาตรการดังกลาวนี้เร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2536 เปนตนไป

           ความพยายามของฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปนในการจํ ากัดการนํ าเขากลวย 
จากละตนิอเมรกิา เพื่ออุมชูกลวยจากอาณานิคมเกามีมาตั้งแตปลายป 2535 แลว โดยหวังวา 
จะสามารถใชมาตรการดังกลาวนี้ในวันขึ้นปใหมป 2536 ในวาระที่ประชาคมยุโรปกํ าลังกาวสู 
การเปนตลาดเดียว แตการผลักดันเรื่องนี้เพิ่งจะประสบผลสํ าเร็จในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา

           นโยบายการกีดกันการคากลวยของประชาคมยุโรปดังกลาวนี้ มีผลกระทบตอ 
ละตินอเมริกามากกวาดินแดนอื่นใด นับเปนเวลากวา 35 ปที่ละตินอเมริกาไดประโยชนจาก
นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรป ไมเพียงแตสภาพดินฟาอากาศจะทํ าใหละตินอเมริกา
เหมาะแกการเพาะปลกูกลวยเทานั้น หากทวายังมีการทุมการลงทุนขนานใหญในการทํ าสวนกลวย
อีกดวย ละตินอเมริกาจึงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการ
เพาะปลูกกลวยเหนือกวาดินแดนอื่นใด นั่นยอมหมายความวา ตนทุนการผลิตกลวยในละติน 
อเมริกาตํ่ ากวาที่อ่ืนๆ นโยบายการคาเสรีจึงเกื้อประโยชนตอการสงออกกลวยของละตินอเมริกา 
เนือ่งเพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้

           ในปจจุบัน ประเทศที่มีการเพาะปลูกกลวยมากที่สุด ไดแก อีคัวดอร และ 
คอสตาริกา ตามลํ าดับ นโยบายการคากลวยเสรีของประชาคมยุโรปมีสวนสํ าคัญในการทํ าให 
ละตนิอเมรกิาพึง่พงิ รายไดจากการสงออกกลวย ดังจะเห็นไดวา รายไดจากการสงออกกลวยของ 
อีคัวดอรสูงถงึ 25% ของรายไดจากการสงออกทั้งหมด ในกรณีของฮอนดรัูส ตัวเลขนี้สูงถึง 60% 
การปรับเปลี่ยนนโยบายของประชาคมยุโรปจากนโยบายการคากลวยเสรีมาเปนนโยบายการ 
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กีดกันกลวยจากละตินอเมริกา จึงมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอละตินอเมริกาอยางสํ าคัญ ทั้งนี้ 
ไมเพียงแตรายไดจากการสงออกจะตกตํ่ าเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอการจางงานและ 
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจอีกดวย รายงานขาวบางกระแสแสดงความกังวลวา การปรับเปลี่ยน
นโยบายของประชาคมยุโรปครั้งนี้อาจมีผลผลักดันใหละตินอเมริกาบางประเทศหันไปผลิต 
ยาเสพติดดังเชนโคเคน

           ในทันทีที่ประชาคมยุโรปดํ าริที่จะใชมาตรการการกีดกันกลวยจากละตินอเมริกา 
บรรดาประเทศผูสงออกกลวยในละตินอเมริกาพากันรวมตัวและออกแถลงการณคัดคาน พรอมทั้ง
ประกาศที่จะตอบโตประชาคมยุโรป เนื่องเพราะมาตรการการกีดกันกลวยจากละตินอเมริกา 
เปนมาตรการการปฏิบัติอยางลํ าเอียง ซึ่งขัดตอเจตนารมณของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และ 
นาจะขัดตอบทบัญญัติของ GATT

           แตละตินอเมริกามิไดตอสูอยางโดดเดี่ยวในเรื่องกลวย เยอรมนีเปนพนัธมิตรของ 
ละตนิอเมรกิาในเรือ่งนี้ เพราะชาวเยอรมันตองการกินกลวยราคาถูก จึงสนับสนุนนโยบายการคา
กลวยเสร ีหากไมมีกลวยราคาถูกจากละตินอเมริกาแลว ชาวเยอรมันตองมีรายจายในการซื้อกลวย
เพิม่ข้ึนอกีมาก รัฐบาลเยอรมันกํ าลังดํ าเนินการใหศาลยุโรปพพิากษาวา การเก็บอากรขาเขาจาก
กลวยทีน่ ําเขาจากละตินอเมริกาขัดตอสนธิสัญญาแหงกรุงโรมหรือไม
           ดังนี ้จะเหน็ไดวา เร่ืองของกลวยมิใชเร่ืองกลวยๆเสียแลว บทเรียนจากกรณีนี้ก็คือ 
ความพยายามของประเทศมหาอํ านาจในการแสดงตนเปนพี่เอื้อยเพื่อปกปองอุมชูอาณานิคมเกา 
มีสวนสํ าคัญในการบิดเบือนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม การบิดเบือนที่สํ าคัญไดปรากฏมากอน
แลวในคราวรางกฎขอบังคับของ GATT อันเปนผลให GATT เบี่ยงเบนจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรี
นิยม นอกจากนี้ ประเทศมหาอํ านาจมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจอยางเดนชัด ในยามที่ได
ประโยชนจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จะชูธงเสรีนิยมอยางสุดจิตสุดใจ แตในยามที่ไมได
ประโยชนจากนโยบายการคาเสรี ก็จะชูธงการกีดกันการคา
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อังกฤษกับมาเลเซีย
เร่ืองของนํ้ าผ้ึงหลายหยด2

           ความสัมพันธระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกํ าลังอยูในภาวะเสื่อมทรามอีกครั้งหนึ่ง 
ทัง้ๆ ทีเ่พิง่จะคืนดีกันไดเพียง 6 ปเทานั้น
           ภาวะหมางเมินระหวางมาเลเซียกับอังกฤษกอนหนานี้เกิดขึ้นในป 2524 เมื่อ 
รัฐบาลอังกฤษประกาศนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยอังกฤษชนิดที่มีการปฏิบัติ
อยางล ําเอยีง กลาวคือ เก็บจากนักเรียนอังกฤษในอัตราตํ่ ากวาตนทุน แตเก็บจากนักเรียนตางชาติ
เต็มตามตนทุน รัฐบาลอังกฤษตองการประคับประคองฐานะการคลังที่กํ าลังตกตํ่ า แตแทนที่ 
รัฐบาลอังกฤษจะกํ าหนดนโยบายอัตราคาเลาเรียนอยางเสมอภาค กลับเลือกใหเงินอุดหนุนแก 
นกัเรยีนชาวองักฤษเทานั้น รัฐบาลอังกฤษรูสึกชอบธรรมที่จะดํ าเนินนโยบายในลักษณะนี้ ในเมื่อ
รัฐบาลอังกฤษตองมีพันธะความรับผิดชอบตอชาวอังกฤษเปนปฐมฐาน นักเรียนตางชาติ 
ในอังกฤษสวนใหญมาจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ หรือประเทศที่เคยเปนอาณานิคม 
ของอังกฤษ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้จึงสั่นคลอนสัมพันธภาพ
ระหวางองักฤษกับเครือจักรภพ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาเลเซีย
           มาเลเซียถึงกับประกาศนโยบายตอตานสินคาอังกฤษ หากจํ าเปนตองซื้อสินคา 
ตางชาติ ก็จะเลือกซื้อสินคาจากประเทศอื่นๆกอน หากไมมีทางเลือกจึงจะซื้อจากอังกฤษ  
นายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮมัหมัด (Mahathir Mohamad) เปนผูประกาศใชนโยบายการเลือกซื้อ 
สินคาจากอังกฤษเปนชาติสุดทาย (Buy-British-Last Policy) นี้ แมวานายมหาธีรจะไดชื่อวา 
เปนผูตอตานลัทธิจักรวรรดินิยม และพยายามลางคราบไคลของอาณานิคมดวยการเลิกจัดการ
ศึกษาในระดบัตางๆ เปนภาษาอังกฤษ แตการประทวงนโยบายอัตราคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัย
อังกฤษดวยการตอตานสินคาอังกฤษเชนนี้ กลับสะทอนใหเห็นจิตใตสํ านึกที่ตองการคงไวซึ่งความ
เปนอาณานิคมอยางสิ้นเชิง เพราะนายมหาธีรยังคงตองการใหรัฐบาลอังกฤษใหเงินอุดหนุน 
การศึกษาแกนักเรียนชาวมาเลเซียดุจเดียวกับที่ใหแกนักเรียนชาวอังกฤษ กลาวอยางถึงที่สุดก็คือ 

                                                          
2ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2537
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นายมหาธรีประทวงองักฤษดวยจิตใตสํ านึกที่วา อังกฤษกระทํ าตัวไมสมกับที่เปน `พี่เอื้อย' หรือ 
ผูน ําจกัรภพ  ผูน ํามาเลเซียยังคงตองการที่จะใหอังกฤษอุมชูเหมือนยุคสมัยที่ยังเปนอาณานิคม
           ความหมางเมินระหวางมาเลเซยีกบัอังกฤษ ซึ่งเริ่มมาแตป 2524 ทํ าทาวาดีข้ึน 
ในป 2531 เมื่อนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) พยายามสมานแผลดวยการแสดง
เจตจ ํานงทีจ่ะใหเงินชวยเหลือโครงการเชื่อนไฟฟาเปอรกอ (Pergau Dam) เมือ่นายมหาธีรเยือน
อังกฤษในป 2532 รัฐบาลนางแธตเชอรประกาศที่จะใหความชวยเหลือโครงการสรางเขื่อนดังกลาว
นีจ้ ํานวน 234 ลานปอนดสเตอลงิ (หรือประมาณ 346 ลานเหรียญอเมริกัน)
           แตแลวเรื่องฉาวโฉก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีการเปดโปงกันวาโครงการความชวยเหลือ
การสรางเขื่อนเปอรกอเปนโครงการที่มีผลตางตอบแทนที่มาเลเซียตองซื้ออาวุธจากอังกฤษมูลคา 
1,000 ลานปอนดสเตอรลิง การใหความชวยเหลือตางประเทศเพื่อแลกกับการขายสินคาหรือ 
ทีเ่รียกกันวา Aid-for-Trade Programme (= ATP) เปนเรือ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
Overseas Aid Act of 1980 ทัง้รัฐบาลนางแธตเชอรและรัฐบาลนายจอหน เมเจอรตางถูกโจมตีวา
กระท ําผิดกฎหมาย ทั้งๆที่ตองมีหนาที่รักษากฎหมายมิหนํ าซํ้ าสื่อมวลชนอังกฤษยังเจาะหาขอมูล
พบวา บรรดาผูที่ไดประโยชนจากการขายอาวุธใหมาเลเซียลวนแลวแตเปนสมาชิกพรรคอนุรักษ
นยิมและเปนผูใกลชิดทานผูหญิงแธตเชอรทั้งสิ้น นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา มาเลเซีย
ซื้ออาวุธจากอังกฤษในราคาสูงกวาที่ควรจะเปน เร่ืองนี้มีผลกระเทือนตอรัฐบาลนายมหาธีร  
โมฮัมหมัดโดยมิพักตองสงสัย ในเมื่อโครงการความชวยเหลือระหวางประเทศกลายเปนโครงการ  
`เตะหมูเขาปากหมา' เสียแลว
           ความววัยงัไมทนัหาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อหนังสือพิมพ The Sunday 
Times รายงานขาววา บริษัท George Wimpey International เสนอใหสินบน 50,000 เหรียญ
อเมริกันแกนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อใหไดสัญญาการสรางโรงถลุงแรอะลูมิเนียม เร่ืองนี้ 
สรางความโกรธแคนแกผูนํ ารัฐบาลมาเลเซียอยางยิ่ง นายมหาธรีใหสัมภาษณส่ือมวลชนและกลาว
ถากถางวา เหตุใดเงินสินบนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงนอยนิดนัก สวนนายอันวาร อิบราฮิม 
(Anwar Ibrahim) รองนายกรฐัมนตร ี ผูซึ่งนายมหาธีรสนับสนุนใหเปนทายาททางการเมืองถึงกับ
ออกโรงปกปองนายมหาธีรอยางถึงที่สุดวา นายมหาธีรเปนคนสมถะและไมสะสมทรัพยศฤงคาร 
อีกทัง้เปนผูทีผ่ลักดันใหเศรษฐกิจมาเลเซียรุดหนาอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
           อยางไรก็ตาม ผูนํ าฝายคานไมยอมหลงคารมทั้งนายมหาธีรและนายอันวาร  
นายหลิมกติเสียง (Lim Kit Siang) เรียกรองใหรัฐบาลมาเลเซียแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไตสวน
ขอเทจ็จริง (Royal Commission of Inquiry) เพื่อหาขอสรุปใหไดวามีการฉอราษฎรบังหลวง 
หรือไม สวนนายการปล สิงห (Karpal Singh) รองหวัหนาพรรคกิจประชาธิปไตย (Democratic 
Action Party) เรียกรองใหนายมหาธรียื่นฟอง The Sunday Times ในประเทศอังกฤษ เพื่อพิสูจน
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ความบริสุทธิ์ แตจนถึงวันที่เขียนบทความนี้ นายมหาธีรก็ยังมิไดกระทํ าการตามที่ผูนํ าพรรค 
ฝายคานเรียกรอง
           แทนที่รัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตหนังสือพิมพ The Sunday Times เปนการ
เฉพาะ  กลบักระทํ าการตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ  การตอบโตปรากฏเปนรูปธรรม 2 ดาน
           ดานที่หนึ่ง ไดแก การหามบริษัทอังกฤษเขาประมูลโครงการตางๆของรัฐบาล 
มาเลเซยี ถงึจะยื่นซองประมูลก็จะถูกคัดออกตามนโยบายของรัฐบาล นายอันวาร อิบราฮิมถึงกับ
กลาววา บริษัทมาเลยทีร่วมทุนกับบริษัทอังกฤษ หากตองการประมูลโครงการของรัฐบาลมาเลเซีย 
จะตองแสวงหาหุนสวนหรือผูรวมทุนใหม
           ดานที่สอง ไดแก การงดสงนักเรียนมาเลยไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษเปนการ 
ชั่วคราว โดยอางเหตุผลอันยากแกการรับฟงวา นักเรียนมาเลยอาจมิไดรับความปลอดภัย 
ในประเทศอังกฤษ
           ผูนํ ามาเลเซียพยายามตอบโตอยางจํ ากัดผล เพราะกริ่งเกรงวา การตอบโต 
จะสงผลกระทบชนิดบานปลาย นายอันวารยนืยนัวา การคาระหวางเอกชนยังคงเปนไปตามปกติ 
แตการตอบโตของรัฐบาลมาเลเซียครั้งนี้ทํ าใหประชาสังคมโลกมองผูนํ ามาเลเซียในทางลบ เพราะ
ไมเพียงแตรัฐบาลมาเลเซียจะตอบโตอังกฤษอยางไมเปนธรรมเทานั้น หากยังไมสามารถอธิบาย 
ไดอีกวา เหตุใดนายมหาธรีจงึไมกลาฟองหนังสือพิมพ The Sunday Times ในขอหาหมิ่นประมาท 
ปฏิกิริยาอยางเกินเลยของผูนํ ามาเลเซียครั้งนี้อาจทํ าใหรัฐบาลอังกฤษจํ าตองตอบโตรัฐบาล 
มาเลเซียบาง โดยที่กระทรวงการตางประเทศอังกฤษเริ่มแยมพรายเรื่องนี้เมื่อตนเดือนมีนาคม 
2537 ในอกีดานหนึ่ง ทานผูหญิงแธตเชอรซึ่งสนิทสนมกับนายมหาธรีเปนพิเศษ ก็ออกขาวเสนอตัว
เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสอง
           อยางไรก็ตาม นายอันวาร อิบราฮิม พยายามเบนประเด็นความขัดแยงครั้งนี้ 
ไปเปนความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีร โมฮมัหมัด กับนายรูเปรต เมอรดอก (Rupert 
Murdoch) ผูซึง่ไดชือ่วาเปนเจาพอส่ือมวลชนโลก โดยกลาวหาวา นายเมอรดอกเปนผูอยูเบื้องหลัง
ในการทํ าลายชื่อเสียงของนายมหาธรี เพราะเหตุที่ไมชอบหนานายมหาธรีนั่นเอง ตามอรรถาธิบาย
ของนายอันวาร นายเมอรดอก ซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพ The Sunday Times ไดอาศัยหนังสือ
พมิพฉบับนัน้ `กุ' ขาว เพื่อทํ าลายชื่อเสียงของนายมหาธรี เพราะนายมหาธีรเคยวิพากษวิจารณ
พฤตกิรรมการผูกขาดขาวสารของนายเมอรดอก
           นายมหาธรีไดชือ่วาเปนนักวิพากษปากกลา หากจะใหสมญานามวา `ส. ศิวรักษ 
แหงมาเลเซยี' คงจะไมผิดขอเท็จจริงนัก ในป 2536 เมื่อนายรูเปรต เมอรดอกเขาไปยึดกิจการ Star 
TV ในฮองกง โดยใชเงนิ 500 ลานเหรียญอเมริกันซื้อหุนจํ านวน 63.6% นายมหาธีรก็ออกมา
วิพากษวิจารณวา นายเมอรดอกมีความตองการควบคุมขาวสารในโลกอยางกระจางชัด เพราะ 
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Star TV เปนกจิการที่ไมเคยใหกํ าไร แตนายเมอรดอกกลับทุมเงินจํ านวนมากเพื่อยึดครองกิจการ 
นายมหาธรียํ ้าวา คนเพียงคนเดียวไมควรมีอํ านาจในการควบคุมขาวสารมากจนเกินไป
           การเบนประเด็นไปเปนเรื่องความขัดแยงสวนบุคคลระหวางนายมหาธีรกับนาย 
เมอรดอก  ยิ่งสรางภาพอันเสื่อมเสียแกผูนํ ามาเลเซยีมากขึ้น เพราะอธิบายไดยากยิ่งขึ้นวา เหตุใด
ผูน ํามาเลเซยีจงึไมดํ าเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับนายเมอรดอกหรือหนังสือพิมพ The Sunday 
Times แตกลับไปตอบโตอังกฤษทั้งประเทศ?
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OPEC3

           คณะกรรมาธิการพิเศษแหงสหประชาชาติเพื่อปลดอาวุธอรัิก หรือที่รูจักกันในชื่อ
ยอวา UNSCOM (= The United Nations Special Commission on Disarming Iraq) กํ าลัง 
สํ ารวจตรวจสอบและดูแลใหอิรักทํ าลายอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป ขณะเดียวกัน  
สหประชาชาติก็สงคณะผู ชํ านัญการเพื่อสํ ารวจแหลงการผลิตนํ้ ามันของอิรัก คณะผู แทน 
สหประชาชาตทิัง้สองนี้กํ าลังปฏิบัติหนาที่ตามมติสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539
           ภายหลังจากที่เกิดสงครามในอาวเปอรเซีย เมื่ออิรักยกพลบุกคูเวตในเดือน
สิงหาคม 2533  สหประชาชาติโดยการผลักดันของประเทศมหาอํ านาจมีมติควํ่ าบาตรอิรักทาง
เศรษฐกิจ  อันเปนผลใหอิรักมอิาจสงออกนํ้ ามันดิบได  กอนเดือนสิงหาคม 2533 อิรักผลิตนํ้ ามัน
ดิบวนัละ 2.1 ลานบารเรล แตเมื่อมิอาจสงออกไดเนื่องจากถูกควํ่ าบาตร ปริมาณการผลิตนํ้ ามัน
ดิบจงึลดนอยถอยลงตามลํ าดับ กอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 อิรักผลตินํ้ ามันดิบเพียงวันละ 
0.63 ลานบารเรล เพยีงพอสํ าหรับการใชภายในประเทศเทานั้น
            การถูกควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจสรางภาวะทุกขเข็ญแกอิรักอยางแสนสาหัส  
เมือ่ไมมีรายไดจากการสงออก ก็ไมมีเงินตราตางประเทศสํ าหรับการซื้อสินคาเขา การขาดแคลน
อาหารและยารักษาโรคกลายเปนปญหารายแรง ซึ่งสรางความเดือดรอนแกประชาชนชาวอิรัก 
ทุกหยอมหญา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในประเทศมหาอํ านาจจํ านวนไมนอยไมเห็นดวยกับ
มาตรการการควํ ่าบาตรทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้  เพราะผูที่เดือดรอนอยางแสนสาหัสเปนประชาชน
ตาด ําๆ  ในขณะที่ผูทรง อํ านาจดังเชนประธานาธิบดีซัดดัม ฮสุเซน มิไดเดือดรอนเทา ทั้งๆที่เปน
เปาหมายทีเ่หลาประเทศ มหาอํ านาจตองการเลนงาน

           แตเปนเพราะอิรักมีทาทีโอนออนและใหความรวมมือแกสหประชาชาติในการ
ตรวจสอบแหลงสะสมอาวุธรายแรง กลุมประเทศมหาอํ านาจจึงผอนคลายมาตรการการควํ่ าบาตร
ทางเศรษฐกิจ สหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539  มีมติใหอิรักสงออก 
นํ ้ามนัมลูคา 2,000 ลานดอลลาร  ภายในกํ าหนด 180 วันได  ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา  อิรักจักตอง
ท ําลายอาวธุทีม่อีานุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป  มติดังกลาวนี้เองที่ทํ าให UNSCOM กลับเขาไป
                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2539
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ตรวจสอบอิรักอีกครั้งหนึ่ง การผอนปรนการควํ่ าบาตรเปนเพียงมาตรการชั่วคราวที่เกื้อกูลใหอิรัก
หารายไดจากการขายนํ้ ามันเพื่อนํ าไปซื้ออาหารและยารักษาโรค (Food-for-oil Resolution) อันจะ
ชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนชาวอิรักไดโสดหนึ่ง แตเมื่อครบกํ าหนด 6 เดือน  
กลุมประเทศมหาอํ านาจคงตองการประเมินประพฤติกรรมของอิรักอีกครั้งหนึ่ง
           การกลับสูตลาดนํ้ ามันของอิรักสรางความปนปวนแกสังคมเศรษฐกิจโลกไมนอย 
เพราะท ําใหปริมาณนํ้ ามันที่เสนอขายในตลาดมีมากขึ้น หากไมมีการควบคุมการผลิต ราคานํ้ ามัน
ยอมตกตํ่ าลงอยางแนนอน บรรดาภาคีองคการประเทศผู ส งออกผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(Organization of Petroleum Exporting Countries = OPEC) จงึรูสึกเดือดเนื้อรอนใจเปนอันมาก 
ทกุประเทศยงัจดจํ าวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สามในป 2529 ไดเปนอยางดี  ในขณะที่วิกฤติการณ
นํ ้ามนัครัง้แรก (2516-2517) และครั้งที่สอง (2522) เปนวิกฤติการณที่เกิดจากราคานํ้ ามันถีบตัวสูง
ข้ึนอยางฮวบฮาบ  แตวิกฤติการณในป 2529 กลับเปนวิกฤติการณราคานํ้ ามันตกตํ่ า
           OPEC พยายามควบคุมปริมาณการผลิตนํ้ ามันดิบมิใหมีมากจนเกินไป มิฉะนั้น
ราคาอาจตกตํ่ าได มาตรการสํ าคัญที่เลือกใชก็คือ การกํ าหนดโควตาการผลิตของภาคีสมาชิก 
แตละประเทศ (production quota) หากภาคีสมาชิกทุกประเทศผลิตนํ้ ามันดิบไมใหเกินโควตา 
ทีไ่ดรับจัดสรร OPEC ก็จะสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได  การกํ าหนดโควตาการผลิตและ
การผลติตามโควตาที่ไดรับจัดสรรอยางเครงครัด นับเปนหัวใจสํ าคัญในการผลักดันราคานํ้ ามันดิบ
ในป 2516-2517  และป 2522
           แตบทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ ามัน 
นับวันมีแตจะลดนอยถอยลง เพราะการถีบตัวของราคานํ้ ามันดิบอันเกิดจากวิกฤติการณนํ้ ามัน
สองครั้งแรกเปนสิ่งจูงใจอยางสํ าคัญในการแสวงหาแหลงทรัพยากรพลังงานใหม ในยุคสมัยที่ 
นํ้ ามันราคาถูก นํ้ ามันในแหลงตางๆหลายตอหลายแหลงมิไดขุดขึ้นมาใช เพราะไมคุมในเชิง
พาณิชย ในยุคสมัยเชนนี้ OPEC ยอมมีบทบาทและทรงอิทธิพลในการรักษาเสถียรภาพราคา 
นํ ้ามนั  แตเมือ่นํ ้ามันราคาแพงขึ้น  แหลงนํ้ ามันจํ านวนมากเริ่มคุมทุนที่จะผลิต  สวนแบงในตลาด
โลกของ OPEC ยอมลดลง นั่นยอมหมายความวา บทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในตลาด 
นํ้ ามันลดลงดวย การที่นํ้ ามันจากทะเลเหนือทะลักสูตลาดโลกมีสวนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน
ราคาตกในป 2529  มิไยตองกลาววา ภาคีสมาชิก OPEC หลายประเทศผลิตและสงออกนํ้ ามัน 
เกนิกวาโควตาทีไ่ดรับจัดสรร ดวยเหตุนี้เอง OPEC ในทศวรรษ 2530 เปน International Cartel ที่
มไิดมอิีทธิพลมากเทาปลายทศวรรษ 2510 และตนทศวรรษ 2520
            ในอดตีทีเ่ปนมา ซาอุดิอาราเบียทํ าหนาที่สํ าคัญในการตรึงราคานํ้ ามันมิใหตกตํ่ า
ลงจากราคาเปาหมาย  เมื่อมีภาคี OPEC ลักลอบสงออกเกินโควตา  ซาอุดิอาราเบียจะจํ ากัด 
การสงออกของตนลงไปอีก บัดนี้ ซาอุดิอาราเบียมิอาจทํ าหนาที่นี้ได สวนหนึ่งเพราะตองการ 
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รายไดจากการสงออกในการพัฒนาประเทศ  อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมิอาจควบคุมปริมาณการผลิต
นํ ้ามนันอก OPEC ได  โดยที่แหลงนํ้ ามันนอก OPEC มีความสํ าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
            การควํ่ าบาตรอิรักหลังเดือนสิงหาคม 2533 ยังผลใหโครงสรางโควตาการผลิต 
นํ ้ามนัของ OPEC แปรเปลี่ยนไป  โดยที่ซาอุดิอาราเบยีไดสวนบุญมากกวาภาคีอ่ืนๆ กอนเกิด
สงครามอาวเปอรเซีย  ซาอุดิอาราเบียมีโควตาการผลิตวันละ 5.38 ลานบารเรล  เมื่อสงคราม 
เกิดขึ้น ซาอุดิอาราเบียตองทุมนํ้ ามันสูตลาดโลกจํ านวนมาก เพื่อปองกันมิใหเกิดวิกฤติการณ 
นํ ้ามัน เนื่องจากคเูวตและอิรักมิอาจสงออกนํ้ ามันไดตามปกติ จนทายที่สุดซาอุดิอาราเบียมีโควตา
การผลิตวันละ 8 ลานบารเรล
           OPEC มกีารประชุมคร้ังที่ 100 ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อตนเดือน   
มถินุายน 2539  เพื่อพิจารณาปญหาอันเกิดจากการที่อิรักกลบัคืนสูตลาดนํ้ ามัน  กาบอง (Gabon) 
ยืน่หนงัสอืลาออกจาก OPEC ตามรอยอีคัวดอร ซึ่งลาออกในป 2535  ความขัดแยงภายใน OPEC 
ยงัคงคางคาและมิไดสะสาง ภาคีสมาชิกหลายประเทศไมพอใจโครงสรางโควตาการผลิตที่ดํ ารงอยู  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอิหรานและอัลยีเรีย อิรักอยูในกลุมที่ตอตานซาอุดิอาราเบียดวย อิหราน
พยายามผลักดันใหลดโควตาการผลิตของซาอดิุอาราเบยี  แตไมสํ าเร็จ ในที่สุด ที่ประชุมตกลงให
ภาคสีมาชกิยงัคงมีโควตาการผลิตตามโครงสรางที่กํ าหนดในป 2536 เพียงแตเขยิบเพดานโควตา 
รวมจากวันละ 24.52 ลานบารเรล เปนวันละ 25.2 ลานบารเรล โดยที่โควตาสวนที่เพิ่มข้ึนวันละ 
700,000 บารเรล ยกใหอิรัก แตเพดานโควตาที่กํ าหนดใหมนี้มิไดสอดคลองกับความเปนจริง  
ซึ่งมีการผลิตเกินโควตาอยูแลว ผูชํ านาญการดานนํ้ ามันเชื่อวา เมื่ออิรักเริ่มผลิตเพื่อสงออก 
ปริมาณการผลิตของ OPEC จะตกประมาณวันละ 27 ลานบารเรล
           หาก UNSCOM พอใจที่อิรักใหความรวมมือในการทํ าลายอาวุธที่มีอานุภาพ 
รายแรง อิรักคงเริม่สงออกนํ้ ามันไดในเดือนกรกฎาคม 2539 วงการนํ้ ามันคาดการณวา การกาว
เขาสูตลาดนํ้ ามันของอรัิกจะท ําใหราคานํ้ ามันในตลาดโลกตกตํ่ าลง เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป
วา OPEC หมดนํ้ ายาที่จะควบคุมโควตาการผลิต  ในสายตาของซาอุดิอาราเบยี ไนจีเรียและ 
เวเนซูเอลาเปน `ผูราย' ที่ลักลอบขายนํ้ ามันนอกโควตา สํ านักงานพลังงานระหวางประเทศ 
(International Energy Agency) เสนอประมาณการวา ราคานํ้ ามันดิบอาจลดลงถึงบารเรลละ 
2.50 ดอลลารอเมริกัน การตกตํ่ าของราคานํ้ ามันมีผลกระทบตอรายไดและฐานะการคลังของ 
กลุมประเทศ OPEC โดยที่ในกรณีของบางประเทศอาจกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองดวย  
อยางไรกต็าม เมือ่พิจารณาในระยะยาวแลว  ราคานํ้ ามันตกตํ่ ามิใชปญหาที่นาวิตกเมื่อคํ านึงถึงขอ
เทจ็จริงทีว่า ความตองการนํ้ ามันในอาเซยีตะวนัออกถีบตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการ
จ ําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น
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            อิรักคงสงนํ ้ามันออก 2 เสนทาง นํ้ ามันที่สงไปขายอฟัริกาและอาเซียสงผาน Mina 
al-Bakr Terminal  สวนที่สงไปขายยุโรปและอเมริกาสงผาน Iraqi-Turkish Pipeline  
สหประชาชาติตองควบคุมการสงออกของอรัิกภายในวงเงิน 2,000 ลานดอลลาร  โดยที่ตองแนใจ
วา เงินจํ านวนนี้จะนํ าไปใชซื้ออาหารและยาเทานั้น กลุมประเทศมหาอํ านาจไมตองการใหอิรัก 
น ํารายไดจากการสงออกไปใชในการสะสมอาวุธ ซึ่งจะมีผลในการบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมือง
ในตะวันออกกลาง
           แมวาการผอนปรนการควํ่ าบาตรอิรักทางเศรษฐกิจเปนเพียงมาตรการชั่วคราว แตก็มี
สัญญาณที่บงบอกวา การผอนปรนนี้จะมีตอไปจนคืนสู สภาวการณปกติในที่สุด ประเทศ
มหาอํ านาจบางประเทศเริ่มหันไปกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอิรักโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝร่ังเศส ดังปรากฏวา Total ยักษใหญในอตุสาหกรรมนํ้ ามันฝร่ังเศสเขาไปทํ าสัญญาผลิตนํ้ ามัน 
ใน Nahr Oum Air Field  ในระยะเวลาไลเลีย่กนั  รัฐบาลอเมริกันสงสัญญาญใหบริษัทนํ้ ามัน
อเมริกนัเขาไปประกอบธุรกรรมกับอิรักได ยักษใหญดังเชน Coastal States และ Exxon กํ าลัง
เจรจาเพื่อเขาไปลงทุนในอรัิก  Philip Golub แหง Asia Times รายงานวา ในระหวางการประชุม 
OPEC ณ นครเวยีนนา เมือ่ตนเดือนมิถุนายน 2539  ผูบริหารบริษัทนํ้ ามันอเมริกันไมนอยกวา 5-6 
บริษทัเขาพบนายพลอาเมอร ราชิด (Amer Rashid) รัฐมนตรวีาการกระทรวงปโตรเลียมแหงอิรัก 
เพือ่แสวงหาลูทางการลงทุนในประเทศนั้น (Asia Times, June 11, 1996)
            หากมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจถูกยกเลิกไป และอิรักกลับคืนสูตลาด
นํ ้ามนั โดยถาวร  ความขัดแยงภายใน OPEC คงมีมากขึ้น  สาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหเกิดสงคราม
อาวเปอรเซยีในป 2533 นั้นเปนผลจากความไมพอใจของอิรักเกี่ยวกับโควตาการผลิตนํ้ ามันที่ไดรับ
จดัสรร  หากไมยกเครื่องโครงสรางโควตาการผลิตนํ้ ามันเสียใหม  OPEC ยอมยากที่จะผนึกตัว 
ตอไปได เพราะจะมีภาคีถอนตัวออกไปเรื่อยๆ การสลายตัวของภาคี OPEC ประกอบกับการที่ 
แหลงนํ ้ามนันอก OPEC มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึน ยอมทํ าให OPEC มิอาจธํ ารงฐานะ International 
Cartel ทีท่รงอิทธิพลตอไปได
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