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อนิจลักษณะของระบบทุนนิยมโลก1

         โลกก ําลงักาวสูยุคแหงสภาวะความไมแนนอน (The Age of Uncertainty) สังคม
เศรษฐกิจไทยในฐานะดาวบริวารในสังคมทุนนิยมโลกมิอาจหลีกหนีกระแสหลักดังกลาวนี้ได 
สภาวะความแนนอนที่สังคมไทยตองเผชิญมีทั้งสภาวะความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม
โลก และสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
         ระบบทนุนยิมโลกก ําลังเกิดภาวะความไมแนนอน 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก สภาวะ
ความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง อีกดานหนึ่งไดแก สภาวะความไมแนนอน 
อันเกดิจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International economic order) อันเปนที่ 
ยอมรับกันโดยทั่วไป
         สังคมทุนนิยมโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง 
ที่สํ าคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลก แตกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้ดํ าเนินไปอยางเชื่องชา และกินเวลานับทศวรรษกวาที่จะเห็นภาพไดชัดเจน ดังจะเห็น 
ไดวาศนูยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกเริ่มยายจากอังกฤษไปสูสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษ 2430 
แตกวาที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะปรากฎภาพอยางชัดเจนก็เปนชวงทศวรรษ 2490 
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุคใหม ศูนยอํ านาจในระบบโลกเดิมอยู ในบริเวณขอบสมุทร 
เมดิเตอเรเนียน จากนครรัฐอิตาลีไปสูคาบสมุทรไอบีเรีย ไมนาเชื่อเลยวา คร้ังหนึ่งสเปนและ 
ปอรตุเกสเคยเปนมหาอํ านาจที่เกรียงไกร  แตเพียงชั่วเวลาสองศตวรรษเศษ ประเทศทั้งสองก็กลาย
เปนประเทศลาหลัง โดยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมใน 
อาเซีย (Asian NICs) มากนัก  ลุมสมุทรเมดเิตอเรเนียนตองสูญเสียความเปนผูนํ าในระบบโลก 
ในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกโยกยายไปอยูลุมสมุทรทะเลเหนือ  
เนเธอรแลนดกลายมาเปนผูนํ าใหม และเพียงอีกศตวรรษเศษตอมา อังกฤษก็กาวขึ้นมาเปน 
จาวโลกเมื่อประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก (First Industrial Revolution)  
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใชพลังไอนํ้ านับเปนปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันให
อังกฤษขึ้นมาเปนมหาอํ านาจ อังกฤษไดใชพลานุภาพทางทหารในการยึดครองดินแดนตางๆ 

                                                          
1ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 มกราคม 2535
เดิมบทความนี้ตั้งชื่อวา “แลไปขางหนาป 2535 (ตอนที่หนึ่ง) อนิจลักษณะในระบบทุนนิยมโลก”
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มาเปนอาณานคิม หรือมิฉะนั้นก็บังคับใหประเทศตางๆจํ าตองลงนามในสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค
เพื่อเปดประตูการคาระหวางประเทศ อาณาจักรของอังกฤษกวางใหญไพศาลมากพอที่จะโออวด
วา "พระอาทิตยไมเคยตกในดินแดนของอังกฤษ" อังกฤษไดชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมในการ 
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยที่สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกใหความชอบธรรมทางวิชาการ
แกนโยบายดงักลาวนี้  ภายใตนโยบายการคาเสรี ไมมีประเทศหนึ่งประเทศใดจะ "ไลกวด" อังกฤษ
ไดทนั เพราะองักฤษไมเพียงแตจะมีพลานุภาพทางทหารเหนือกวาประเทศอื่นๆเทานั้น   หากทวา
ยังมีพลานุภาพทางเศรษฐกิจเหนือกวาอีกดวย อยางไรก็ตาม รัฐบาลบางประเทศเริ่มรูเทาทัน 
และไมตกอยูในกับดักนโยบายการคาเสรี เพราะตระหนักดีวา หากยึดถือนโยบายการคาเสรี 
จะไมสามารถแขงขันกับอังกฤษได เพราะอังกฤษยึดครองตลาดและยึดครองแหลงวัตถุดิบไวเปน
จํ านวนมาก บางประเทศดังเชนเยอรมนีจึงหันมาใชนโยบายการปกปองคุมครองอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ  กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up process) เกิดขึ้นในระบบทุน
นิยมโลกนับต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเปนตนมา อังกฤษไดวิ่งนํ าหนาชาติอ่ืนๆ โดยที่
เยอรมนี ฝร่ังเศส รัสเซยี และสหรัฐอเมริกาวิ่งไลกวดตามมา
         ยคุความเปนจาวโลกของอังกฤษ (Pax Britannica) กนิเวลาถึงศตวรรษครึ่งและ 
ส้ินสดุลงเมือ่เกดิสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แตความเสื่อมถอยของอังกฤษมีอาการปรากฏมากอนหนา
นี้แลว การโยกยายศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกไปสูสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของ 
ลุมสมุทรแอตแลนติกเริม่ตนมาแตทศวรรษ 2430 แลว เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการ
กอใหเกดิการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง (Second Industrial Revolution) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของพลังงานไฟฟาและพลังงานจากการสันดาปภายใน ทํ าใหสหรัฐอเมริกา
ล้ํ าหนาชาติอ่ืนๆ แตกวาที่ความเปนจาวโลกของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana) จะปรากฏชัด 
เวลากล็วงเลยมาถึงทศวรรษ 2490 ในทศวรรษ 2500 ประชาคมยุโรปเริม่เผยโฉมเปนศูนยอํ านาจ
ใหมในระบบทนุนิยมโลก  ตามมาดวยการปรากฏตัวของญี่ปุนในทศวรรษ 2510 ในขณะที่ญ่ีปุนวิ่ง
ไลกวดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป  กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี อันประกอบดวย
เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง  และสิงคโปรกก็ ําลังวิ่งไลกวดญี่ปุน การปรากฏโฉมของกลุมส่ีเสือนี้ทํ าให
มีการคาดการณกันวา ศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกกํ าลังยายฐานจากลุมสมุทรแอตแลนติก
มาสู ลุ มสมุทรแปซิฟก (Pacific Rim or Pacific Basin) ทั้งนี้โดยมีเทคโนโลยีชีวภาพ 
(biotechnology) และไมโครอิเล็กทรอนิกส (Micro-electronics) เปนปจจัยชี้ขาด
          ความออนลาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไดปรากฏใหเห็นมากวาสอง 
ทศวรรษแลว การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณเปนปญหาที่รัฐบาลอเมริกัน
ชุดแลวชุดเลาไมสามารถแกใหตกไปได ความเสื่อมถอยของภาคหัตถอุตสาหกรรมทํ าใหสินคา
อเมริกันไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได แตอํ านาจและอิทธิพลของกลุมนายทุนอุตสาหกรรม 
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ท ําใหรัฐบาลอเมริกันยังคงตองอุมชูอุตสาหกรรมตางๆตอไป โดยที่ในขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกัน
กย็งัคงใหเงนิอดุหนนุในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากมิอาจทัดทานพลังทางการเมืองของกลุม
เกษตรกรได ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจอเมริกันมิอาจปรับโครงสรางการผลิตตามการ
เปลีย่นแปลงของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage)  ได  ตามหลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศตางๆควรจะผลิตสินคาและบริการที่ตนมีความชํ านัญพิเศษและความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนํ าไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกับสินคาและบริการที่ตนไมมีความถนัด 
ในการผลิต แตความชํ านัญพิเศษและความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกลาวนี้มิไดอยูคงที่  
หากแปรเปลีย่นตามกาลเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของสินคาและบริการ หรือเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิต หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระบบ
เศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมจักตองปรับโครงสรางการผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ แตการปรับโครงสรางการผลิตมิใชเร่ืองงาย เพราะกระทบตอ 
ผลประโยชนของกลุมคนตางๆในสังคม

         การแข็งขืนตอการปรับโครงสรางการผลิตของกลุ มประเทศอุตสาหกรรมเกา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ทํ าใหรัฐบาลประเทศเหลานี้หันมาใช 
มาตรการการกดีกันการคาเพื่อธํ ารงไวซึ่งโครงสรางการผลิตเกา แตการกีดกันการคายุคใหม (New 
Protectionism) มไิดใชวธิีการสรางทํ านบภาษีศุลกากร หรือการตั้งกํ าแพงภาษี (tariff barriers)   
ดังสงครามการคาที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2460 หากแตอาศัยมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff 
barriers)  การกดีกนัการคายุคใหมไดปรากฏโฉมอยางเดนชัดมาแตทศวรรษ 2520  และจะยังคง
ธ ํารงตอไปอยางนอยจนสิ้นทศวรรษ 2530 บรรยากาศทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจึงเต็มไปดวย
ความตึงเครียด สหรัฐอเมริกาไดแสดงอาการของผูที่กํ าลังสูญเสียความเปนผูนํ าในระบบทุนนิยม
โลกอยางเห็นไดชัด  การตรา  Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988  และใชเปน 
เครื่องมือในการขมขูประเทศคูคาใหซื้อสินคาอเมริกันมากขึ้น และ/หรือลดการสงสินคาออกสู
สหรัฐฯ นบัเปนประพฤติกรรมเยี่ยงอันธพาล  หาใชประพฤติกรรมของราชสีหไม
         ป 2535  อยูในชวงที่กระบวนการโยกยายศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลกกํ าลัง
เกิดขึ้น หากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจยังไมหมดสิ้นไป  
ความตึงเครียดในระบบทุนนิยมโลกยอมมีมากขึ้น โดยที่อาการฟาดงวงฟาดงาของราชสีหที่ส้ิน
อํ านาจอยางสหรัฐอเมริกาจะรุนแรงมากกวาที่ผานมาแตป 2535 ไมเพียงแตจะไดเห็นการดิ้นรน
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเพื่อธํ ารงไวซึ่งฐานอํ านาจดั้งเดิมในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น 
หากทวายังไดเห็นอาการการลมสลายของกลุมโซเวยีต (Soviet Bloc) อีกดวย กลุมประเทศสังคม
นยิมเหลานีก้ ําลงัโคจรเขาสูระบบทุนนิยมโลก  ซึ่งทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางสํ าคัญ
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         ป 2535 ไมเพียงแตจะมีสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางในระบบทุนนิยมโลกเทานั้น หากทวายังมีสภาวะความไมแนนอนในดานระเบียบ
เศรษฐกจิระหวางประเทศอีกดวย การลมสลายของระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) 
ในป 2514  ท ําใหระบบทุนนิยมโลกปราศจากระเบียบการเงินระหวางประเทศ แตระเบียบการคา
ระหวางประเทศภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ซึ่งใชมาตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็ขาดความเที่ยงธรรมและมิไดต้ังอยูบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ 
เสรีนยิมอยางแทจริง การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย  (Uruguay Round)  ซึ่งจะตองมีขอสรุป
ในตนป 2535  อาจไมชวยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลกไดมากนัก 
ขณะเดยีวกนั นานาประเทศพากันหันไปจัดระเบียบเศรษฐกิจภายในกลุมยอยดวยการจัดตั้ง กลุม
การคา  (trading bloc)  หรือเขตการคาเสรี (free trade area) การรวมตัวของประชาคมยุโรปเปน
ตลาดเดี่ยว (Single Europe) การเชื่อมสัมพันธระหวางประชาคมยุโรปกับเขตการคาเสรียุโรป 
(EFTA) การจัดตั้งและขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) การจัดตั้งเขตการคาเสรี 
อาเซยีน (AFTA) ตลอดจนการฟนฟสัูมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวยีดนาม เหตุการณ
ตางๆเหลานี ้ลวนมีผลกระทบตอการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง ประเทศในชุมชนทุนนิยมโลก
         อนาคตของสังคมโลกในป 2535 จะรุงเรืองและอุดมดวยสันติสุขมากนอยเพียงใด 
 ไมเพียงแตจะขึ้นอยูกับวา ระบบทุนนิยมโลกจะสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ 
ไดรวดเรว็เพยีงใดเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุน
นิยมโลก ตลอดจนความเปนธรรมอันเกิดจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย  
มฉิะนัน้ความตงึเครียดและความขัดแยงในระบบทุนนิยมโลก จะไมบรรเทาเบาบางลง
         สังคมเศรษฐกิจไทยในฐานะระบบเศรษฐกิจแบบเปดมิอาจหลีกหนีชะตากรรม 
อันเกดิจากความเปนไปในระบบทุนนิยมโลกได
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จาก Pax Britannica ถึง Pax Sinoica2

           นบัต้ังแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
สาธารณรฐัประชาชนจีนอยูในระดับสูงยิ่ง แมในชวง 2-3 ปหลังนี้ เมื่อการเติบโตของประเทศตางๆ
ในอาเซียตะวันออก ไมวาจะเปนกลุมประเทศอาเซียนจะชะลอตัวลง แตการเติบของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนียงัคงอยูในระดับสูงกวาปละ 10% หรืออัตราใกลเคียงกัน ยิ่งกวานั้น  ศักยภาพในการ
เติบโตตอไปก็ยังมีอยูอีกมาก จนนักวิชาการจํ านวนไมนอยรวมทั้งปญญาชนชาวอเมริกันบางคน 
พากันทํ านายทายทักวา สาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังเดินอยูบนถนนสายที่นํ าไปสูการเปน
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ คํ าทํ านายทายทักนี้หาไดแสดงถึงความชื่นชมในความสํ าเร็จของ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตประการใดไม หากแตเจือปนดวยความหวั่นวิตกในสภาวะความไมแน
นอนทีก่ํ าลังจะเกิดขึ้น
           บางคนไปไกลถึงขั้นทํ านายทายทักวา สังคมโลกกํ าลังกาวไปสูยุคที่สาธารณรัฐ   
ประชาชนจีนเปนจาว หรือที่ภาษาละตนิเรียกวา Pax Sinoica
           ระบบโลกที่มีประเทศมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศใดทํ าหนาที่เปน `จาวโลก' 
นั้นเปนปรากฏการณหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่ออังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมเปนชาติแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษก็เผยอตัวเปนผูนํ าของโลก ระบบโลกที่
อังกฤษเปน `จาวโลก' หรือที่ภาษาละตนิเรียกวา Pax Britannica นัน้ เร่ิมตนเมื่อไร? เร่ืองนี้เปน
ประเดน็ถกเถยีงทางประวัติศาสตร ขอเท็จจริงบงชี้วา อังกฤษเพิ่งเผยอตัวเปน `จาวโลก' ภายหลัง
จากทีก่ารปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มตนไปแลวไมนอยกวาครึ่งศตวรรษ
           คํ าวา Pax ในภาษาละตนิแปลวา สันติภาพ หรือศานติสุข (Peace)
           Pax Britannica จงึแปลวา ศานติสุขที่ดลบันดาลใหเกิดขึ้นหรือกํ ากับใหดํ ารงอยู
โดยองักฤษ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบโลกที่อังกฤษเปน `จาว'
           บทบาทส ําคญัของ `จาวโลก' ก็คือ การจัดระเบียบโลก (World Order) ทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในดานเศรษฐกิจ อังกฤษชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้ 
โดยอางอิงความชอบธรรมจากบทวิเคราะหของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทวิเคราะหที่วา การคาระหวางประเทศโดยเสรีจะชวยเพิ่มพูนสวัสดิการของโลก และดวย 
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 มกราคม 2537
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บทวเิคราะหนีเ้อง อังกฤษไดอาศัยพลานุภาพทางทหารในการขมขูประเทศอื่นๆใหเปดประตูการคา
ตางประเทศ ประเทศที่ขัดขืนหลายตอหลายประเทศตองเผชิญชะตากรรมอยางเดียวกัน ดวยการ
ตกเปนอาณานิคม ประเทศที่หลีกเลี่ยงการตกเปนอาณานิคมไดมักตองจํ ายอมทํ าสนธิสัญญา 
ทีไ่มเสมอภาค ดังเชนไทยที่ตองจํ ายอมทํ าสนธิสัญญาบาวริ่ง
           อังกฤษไมเพียงแตจะพยายามจัดระเบียบการคาระหวางประเทศบนพื้นฐานของ   
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเทานั้น อิทธิพลทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของอังกฤษยังทํ าให 
เงินปอนดสเตอรลิงกลายเปนเงินตราสกุลหลักในการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศอีกดวย  
เมื่ออังกฤษมีเศรษฐกิจอันมั่นคง เงินปอนดสเตอรลิงก็มีคาอันมั่นคงดวย แตเมื่ออังกฤษเริ่ม 
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพของเงินปอนดสเตอรลิงก็คลอนแคลนตามไปดวย
           อังกฤษเริ่มปรากฏอาการไมสูดีมาแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อเกิดสงคราม
โลกครัง้ที ่ 1 ฐานะความเปนผูนํ าของอังกฤษก็ส้ินสุดลง จุดจบของ Pax Britannica สานตอดวย 
Pax Americana แตกวาที่สหรัฐอเมริกาจะปรากฏโฉมเปน `จาวโลก' อยางชัดเจนก็ตอเมื่อ  
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ส้ินสุดลง เพราะตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษกอนหนานั้น สังคมโลกตองเผชิญ
กบัปญหาเสถยีรภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เร่ิมตนดวยสงครามโลกครั้งที่ 
1 ในทศวรรษ 1910 ตามมาดวยสงครามการคาในทศวรรษ 1920 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญ
ในทศวรรษ 1930 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 1940
           ระเบียบการคาระหวางประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงอางอิง
ปรัชญา เศรษฐกจิเสรีนิยม สหรัฐอเมริกาทํ าตัวเปน `พี่เอื้อย' ในการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศ  ซึ่งมีชื่อเรียกวา "ระบบเบรตตันวูดส" (Bretton  Woods) ภายใตระบบการเงินดังกลาวนี้ 
สหรัฐฯยนิยอมรบัแลกเงินดอลลารอเมริกันเปนทองคํ าโดยไมจํ ากัดจํ านวน เพราะถือวา ผูที่ถือเงิน
ดอลลารอเมริกันเปนเจาหนี้รัฐบาลอเมริกัน แตดวยเหตุที่สหรัฐฯ ทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก' และทุม
การใชจายดานกลาโหม ในการจัดระเบียบการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํ า
สงครามเวยีดนาม ฐานะการคลังของรัฐบาลอเมริกันจึงเริ่มงอนแงน นอกจากนี้ การผันทรัพยากร
ทั้งทางดานการวิจัยและดานการผลิตไปใชในดานอาวุธยุทโธปกรณ เพื่อเสริมฐานะความเปน  
`จาวโลก' ของสหรัฐฯ มีสวนทํ าลายพลานุภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯถึงฐานราก ฐานะการ 
แขงขนัของสหรัฐฯในระบบทุนนิยมโลกเสื่อมทราบลงตามลํ าดับ ไมเพียงแตภาครัฐบาลจะขาดดุล
การคลังเทานั้น หากทวาดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลอยางยืดเยื้อและกลายเปน
ปญหารายแรงอีกดวย ฐานะเศรษฐกิจอันงอนแงนทํ าใหสหรัฐฯไมสามารถทนรับแลกเงินดอลลาร
อเมริกันเปนทองคํ าอีกตอไป ระบบเบรตตันวูดสจึงถึงแกมรณกรรมในป 2514 และถือเปนจุดจบ
ของ Pax Americana ดวย
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           หลังจากป 2514 นักเศรษฐศาสตรก็เฝามองดูวา ประเทศใดที่จะถีบตัวขึ้นมา   
สถาปนาศานติสุขของโลก เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 นักเศรษฐศาสตรบางทาน
ต้ังขอสังเกตเลนๆวา อิทธิพลของกลุมประเทศ OPEC อาจทํ าใหโลกกาวสูยุค Pax Arabica  
ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา ศานติสุขอันดลบันดาลใหเกิดขึ้นและธํ ารงไวโดยกลุมประเทศอาหรับ  
แต `ระบบโลกที่มีอาหรับเปนจาว' ก็เปนเพียงมายาภาพ เพราะ OPEC มิไดแข็งแกรงสมดังที่ใคร
ตอใครคาดหมาย มิหนํ าซํ้ ายุทธวิธีการรวมหัวในการขึ้นราคานํ้ ามันดิบกลับเปนปจจัยที่ทํ าลาย 
OPEC ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุมประเทศอาหรับหาไดมีความสมานฉันทอีกดวย
           การเติบโตใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุ นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
เปนปรากฏการณใหม ซึ่งสวนหนึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประเทศมหาอํ านาจเกา นับต้ังแต
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประชาคมยุโรปและสหรฐัฯ เร่ิมศึกษาอยางจริงจังวา กลุมประเทศ
มหาอ ํานาจเกาสามารถตอกรกับญ่ีปุน และกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี (Asian NICs) 
ไดหรือไม อุตสาหกรรมใดบางที่สูไมได และอตุสาหกรรมใดบางที่ยังพอที่จะแขงขันดวยได
           การปรากฏตัวสูบรรณพิภพของหนังสือเร่ือง Japan as Number One : 
Lessons for America  ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล (Ezra Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ในป 2522  มีสวนสํ าคัญในการปลุกชาวอเมริกันใหสนใจศึกษาสังคมเศรษฐกิจญ่ีปุน และจุดปะทุ
ใหมกีารท ํานายทายทักกันวา  โลกกํ าลังกาวสูยุค Pax Japonica และศนูยอํ านาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกกํ าลังเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติกมาสูลุมสมุทรแปซิฟก แมวาเวลาจะลวงเลย 
มาแลวทศวรรษเศษ  แต `ระบบโลกที่มีญ่ีปุนเปนจาว' ก็ยังไมปรากฏโฉม
           การกลาวขวัญถึง Pax Sinoica กดุ็จเดียวกัน Pax Arabica และ Pax Japonica 
กลาวคือ เปนเพียงมายาภาพในจินตนาการ สังคมโลกในปจจุบันและอนาคตเปนสังคมอันยาก 
ที่ประเทศมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศใดจะถีบตัวขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได สวนหนึ่งเปน 
เพราะวา โลกเติบใหญทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้มากเกินกวาที่ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดจะสามารถ `จัดการ' ได  ในขณะเดียวกันโลกก็สลับซับซอนมากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และแรงกดดันจากการแขงขันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความขัดแยง
ในโลกมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นดวย ไมจํ าเพาะแตความขัดแยงทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ 
แยงชงิตลาด และความรอยหรอของทรัพยากร ซึ่งเกิดขึ้นควบคูกับการเพิ่มข้ึนของประชากรเทานั้น 
หากทวายังมีความขัดแยงระหวางชาติพันธุและระหวางวัฒนธรรมอีกดวย ประเทศมหาอํ านาจที่
จะลุกขึ้นมาเปน `ผูจัดการ' โลกไดนั้นจะตองมีพลานุภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ในปจจุบัน ประเทศที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้หามีไม
           เมือ่สหรัฐฯ เร่ิมเปน `ผูจัดการ' โลกนั้น รายไดประชาชาติของสหรัฐฯมีมูลคามาก
กวาหนึง่ในสามของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) สัดสวนนี้มีแนวโนมตกตํ่ าลงเมื่อ
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สหรัฐฯ สูญเสียพลานภุาพทางเศรษฐกิจ จนในปจจุบันเหลือเพียง 25% เศษ ก็ส้ินความสามารถใน
การจดัการโลกเสียแลว ในปจจุบันไมมีประเทศใดที่มีรายไดประชาชาติสูงกวา 25% ของผลิตภัณฑ
มวลรวมของโลก
           สาธารณรฐัประชาชนมีรายไดประชาชาติไมถึง 2% ของโลก ถึงจะสามารถรักษา
อัตราการจํ าเริญเติบโตในระดับ 10% ตอป ในขณะที่โลกเติบโตในอัตรา 3-4% ตอป ฐานะสัมพัทธ
ของสาธารณรฐัประชาชนจีนในสังคมเศรษฐกิจโลกในอีก 50 ปขางหนาก็ยังมิอาจเทียบเทียมกับ
ฐานะของสหรฐัฯในทศวรรษ 2490 ได มิหนํ าซํ้ ายังมีแนวโนมอยางสูงที่จะเกิดปญหาเสถียรภาพ
ทางการเมืองภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยงชิงอํ านาจภายหลัง
มรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และสงครามระหวางชาติพันธุที่กํ าลังจะตามมา ความไรเสถียรภาพ 
ทางการเมืองจะบั่นทอนศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
           คํ าทํ านายที่วา โลกกํ าลังกาวไปสูยุค Pax Sinoica จึงเปนเพียงมายาภาพ 
ในจนิตนาการ และแทที่จริงแลว ไมมีประโยชนที่จะเฝามองดูวา ประเทศใดกํ าลังกาวขึ้นมาเปน  
`จาวโลก' เพราะยุคของจาวโลกยุติลงแลว บัดนี้บรรดาประเทศมหาอํ านาจพากันเสริมฐานที่มั่น 
ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ โลกในอนาคตจะเปนโลกที่มี 3 กก อันไดแก เขตเศรษฐกิจยุโรป  
เขตเศรษฐกิจอเมริกาเหนือ และเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
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ไตรอภิรัฐพิภพ3

           สังคมเศรษฐกิจโลกกํ าลังแบงซอยเปนเขตเศรษฐกิจภูมิภาคจํ านวนหลาย 
ตอหลายเขต  โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการกอตัวของเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ ทั้งนี้มี
ความเปนไปไดอยางสูงที่โลกจะมีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
โลกก ําลังพัฒนาไปสูการเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity)
           เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขตประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป เขตเศรษฐกิจ   
อเมริกา  และเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก ในบรรดาเขตเศรษฐกิจขนาดใหญทั้งสามนี้  
เขตเศรษฐกิจยุโรปปรากฏเปนรูปเปนรางมากที่สุด ในขณะที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกมีแตเงา 
ทีไ่มมีราง
           เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ปรากฏเปนรูปเปนราง
ในเดอืนพฤษภาคม 2535 เมื่อมีการรวมประชาคมยุโรป (European Community) เขากับเขตการ
คาเสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
           ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community = EEC) กอต้ังขึ้น
ในป 2500 โดยที่กอนหนานั้นมีการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal 
and Steel Community) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy 
Community = EURATOM) ตอมาในป 2510 องคกรทั้งสามนี้รวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
โดยเรียกชื่อวา ประชาคมยุโรป (European Community = EC) ภายหลังมีการจัดตั้งศาลยุติธรรม
ยุโรป (European Court of Justice) และรัฐสภายุโรป (European Parliament) ประชาคมยุโรป 
ไมเพียงแตจะมีการผนึกทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีการผนึกทางการเมืองและสังคมอีกดวย 
ดวยเหตุดังนี้ ประชาคมยุโรปจงึพฒันามาเปนสหภาพยุโรป (European Union) ในเดือนธันวาคม 
2536

           สวนเขตการคาเสรียุโรป (EFTA) นั้นถือกํ าเนิดขึ้นในป 2503 หลังจากที่มีการ 
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) สมาชิกดั้งเดิมประกอบดวยออสเตรีย นอรเวย สวีเดน  
สวิตเซอรแลนด ปอรตุเกส เดนมารก และสหราชอาณาจักร ตอมาไอซแลนดและฟนแลนดเขารวม

                                                          
3ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2537
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เปนสมาชิก โดยที่เดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกสถอนตัวไปเปนสมาชิกประชาคมยุโรป 
เขตการคาเสรียุโรปปลอยใหมีการคาสินคาหัตถอุตสาหกรรมภายในเขตโดยไมเก็บภาษีศุลกากร 
แตมไิดก ําหนดอัตราอากรขาเขารวมกันสํ าหรับสินคาที่นํ าเขาจากนอกเขต ขณะเดียวกัน เขตการ
คาเสรยีโุรปกท็ ําขอตกลงการคาเสรีหลายตอหลายเรื่องกับประชาคมยุโรป จนกระทั่งรวมตัวกันเปน
เขตเศรษฐกิจยุโรปในที่สุด โดยที่สวิตเซอรแลนดและลกิเตนสไตนมิไดเขารวมดวย
           ในชวงเวลา 10 ปขางหนานี้ ยุโรปจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ในดาน
หนึ่ง สหภาพยุโรปจะมกีารผนกึตัวทางการเมือง ในอีกดานหนึ่ง เขตการคาเสรียุโรปจะหลอหลอม
เขากับสหภาพยุโรปในทางเศรษฐกจิ โดยที่จะมีการหลอหลอมทางการเมืองในภายหลัง นอกจากนี้ 
ยังมีความเปนไปไดอยางสูงที่ยุโรปตะวนัออกบางประเทศ ดังเชนโปแลนด ฮังการี่ และรูมาเนีย  
จะเขารวมเขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น เขตเศรษฐกิจยุโรปจงึอยูในกระบวนการพัฒนาเปนอภิมหารัฐ
ทางเศรษฐกิจ
           การจดัตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area = 
NAFTA) ในป 2535 ดวยการรวมตัวระหวางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก นับเปนจุดเริ่มตน
สํ าคัญของการพัฒนาไปสูเขตเศรษฐกิจอเมริกาในภายหลัง ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงที่เขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายตัวไปสูละตินอเมริกาและอเมริกาใต
           ในขณะทีเ่ขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากํ าลังปรากฏเปนรูปเปนราง 
เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกยังเปนเพียงเงาที่ไมมีราง เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมอยูใน
ฐานะที่จะเติบโตเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได เพราะแมแตการผนึกเปนกลุมก็ยังเปนไปได
ดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากโครงสรางการผลิตของประเทศตางๆในอาเซียนคลายคลึงกัน  
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงอาเซียแปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation = 
APEC) อยูในฐานะที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได แตการรวมตัวยังเปนไป 
อยางหลวมๆ เนื่องจากเปาประสงคในการรวมตัวแตกตางกัน ออสเตรเลียซึ่งเปนผูริเร่ิมจัดตั้ง 
APEC ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการคานอํ านาจของสหรัฐอเมริกาในอาเซียแปซิฟก  
และเปนกลไกในการสงเสริมการคาระหวางประเทศของออสเตรเลีย ดวยเหตุนี้เอง ออสเตรเลีย 
จึงพยายามกันสหรัฐอเมริกาออกไปจาก APEC ต้ังแตตน สวนสหรัฐฯ ซึ่งประสบความสํ าเร็จ 
ในการแทรกตัวเขาสู APEC ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการตอรองผลประโยชนกับญ่ีปุน 
พรอมทัง้ผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี แตญ่ีปุนซึ่งมีฐานเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟกอยูแลว
ไมตองการให APEC เปนเขตการคาเสรี  เพราะจะมีผลในการเปดตลาดใหสหรัฐฯ เขามาแยงชิง 
ผลประโยชนในอาณาจักรของญี่ปุน

           นโยบายของกลุมประเทศอาเซียนมีความสํ าคัญตอการพัฒนา APEC แตภาคี 
อาเซยีนกม็นีโยบายในเรื่องนี้แตกตางกัน โดยที่มาเลเซยีแสดงความไมยินดียินรายกับการรวมกลุม 
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APEC สวนประเทศอืน่ๆก็แสดงความไมแนใจวา การผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี โดยที่มี
ญ่ีปุนและสหรัฐฯ รวมอยูดวย จะเปนประโยชนตอตน
           ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พยายามรักษาตํ าแหนงสัมพัทธของตน
ในสงัคมเศรษฐกิจโลก ดวยการขยายเขตเศรษฐกิจภูมิภาค แตอาเซยีแปซิฟกยังไมสามารถกอต้ัง
เขตเศรษฐกิจของตนได ในสภาพการณเชนนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไมเพียงแต 
จะรักษาระยะหางจากญี่ปุนและกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) เทานั้น 
หากยังสามารถวิ่งหนีหางไกลออกไปอีกไดดวย ทั้งๆที่อาเซียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพ 
ในการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาภูมิภาคอื่นใด แรงกดดันจากกระบวนการวิ่งไลกวด 
ทางเศรษฐกจิในสังคมโลก (Catching-up Process) จะทํ าใหอาเซียแปซิฟกรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
เพือ่สรางอํ านาจตอรองกับเขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกาในอนาคต
           แตเขตเศรษฐกิจอาเซยีแปซิฟกจะกอเกิดขึ้นไดอยางไร? คํ าตอบคํ าถามขอนี้มิอาจ
หลกีเลี่ยงการคาดเดาได
           การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซยีแปซฟิกจากกลุม APEC เปนเรื่องยากยิ่ง ความเปน
ไปไดทีม่มีากกวานาจะเปนการสรางเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในอาเซีย 
แปซิฟกที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ถูกครอบงํ าโดย `ระบบ 
ทนุนยิมจนี' ซึง่ครอบคลุมไมเฉพาะแตสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวัน หากยังรวมถึงประเทศ
ที่กลุมทุนจีนโพนทะเลเขาไปมีอิทธิพล ดังเชนสิงคโปร ฟลิปปนส และไทย แมแตมาเลเซีย  
อินโดนีเซีย และเวยีดนามกม็ใิชขอยกเวน ในชั้นแรกแมจะยังมีไมมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซฟิก แตการขยายเครือขายความสัมพันธในการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม
จะมผีลอยางส ําคญัตอการเติบโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' เครือขายความสัมพันธการลงทุนระหวาง
ประเทศดังกลาวนี้ยอมมีผลในการขยายเครือขายการคาระหวางประเทศดวย ในขณะที่มีการ 
เตบิโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' ญ่ีปุนไดเขามาสูเครือขายความสัมพันธนี้ดวย การผนึกเขาดวยกัน
ระหวาง `ระบบทุนนิยมจีน' กับ `ระบบทุนนิยมญี่ปุน' จะกอใหเกิด `ระบบทุนนิยมตะเกียบ' 
(Chopsticks Capitalism) อันเปนเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มี 
วฒันธรรมการใชตะเกียบ ภายใตขอคาดคะเนดังกลาวนี้ ประเทศที่จะเขารวมเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซฟิกจะประกอบดวยญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวยีดนาม กลุมประเทศอาเซียน และกลุม
ประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย
           หากเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเกิดการการรวมกลุมของประเทศที่มีวัฒนธรรม
การใชตะเกียบ การรวมกลุมจะเกิดขึ้นไดจักตองมีผูนํ า คํ าถามตอไปก็คือ ใครจะเปนผูนํ าในการ
รวมกลุมนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือญ่ีปุน ?
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           ญ่ีปุนอยูในฐานะที่จะเปนผูนํ าไดดีกวาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะญี่ปุน 
เหนือกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งในดานพลานุภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง 
ความเปนไปไดที่จะมีปญหาการสืบทอดอํ านาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง สงคราม
ระหวางชาติพันธุอันเกิดจากปญหาชนกลุมนอย และความขัดแยงอันเกิดจากการเติบโตของ 
ขบวนการประชาธิปไตย ทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจไมอยูในฐานะผูนํ าการรวมกลุมได 
อยางไรก็ตาม แมญ่ีปุนจะพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเปนผูนํ าอาเซียแปซิฟก ก็ยังมีปญหาอีกวา 
ประเทศอื่นๆจะยอมรับความเปนผูนํ าของญี่ปุ นหรือไม ปจจัยเดียวที่จะจุดปะทุการรวมเขต
เศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก ก็คือ การที่เขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากกลายเปน 
ปอมปราการทีส่ะกัดสินคาเขาจากนอกเขตอยางเขมงวดและรุนแรง ถึงตอนนั้น อานิสงสของการ
รวมกลุมจะเปนเรื่องเห็นไดชัด
           โลกก ําลงัแบงเปน 3 กกใหญๆ คํ าถามปฐมฐานที่พึงหาคํ าตอบตอไปก็คือ โลกที่มี 
3 กกนีจ้ะอุดมดวยศานติสุข หรืออุดมดวยความขัดแยง
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พหุอภิรัฐพิภพ4

           ในขณะทีโ่ลกมีแนวโนมที่จะแบงซอยเปนเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ (super blocs) 
อยางนอย 3 เขต อันประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป  เขตเศรษฐกิจอเมริกา  และเขตเศรษฐกิจ 
อาเซยีแปซิฟก  จนกลายเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) ในทางเศรษฐกิจ แตในทางการเมือง โลก
มแีนวโนมที่จะเปนพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)
           เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุ ติลง  โลกถูกจัดระเบียบเป นทวิอภิรัฐพิภพ  
(Bipolarity) กลาวคือ จํ าแนกออกเปนสองขั้ว ระหวางขั้วเสรีประชาธิปไตยกับข้ัวคอมมิวนิสต  
แมสงคราม `รอน' จะยุติลงแลว  แตส่ิงที่มาแทนที่กลับเปนสงครามเย็น ซึ่งมีอาการรุนแรงเปน
ระลอกๆ โดยที่มี `สงครามรอน' เกิดขึ้นในบางภูมิภาคเปนครั้งคราว เพื่อทดสอบพลานุภาพทาง
ทหารของอภมิหาอ ํานาจทั้งสองขั้ว การทํ า `สงครามตัวแทน' ปรากฏตลอดชวงเวลา 30 ปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง
           ทวิอภิรัฐพิภพคอยๆสลายไปภายหลังการพังทลายกํ าแพงเบอรลินและการ 
ลมสลายของอาณาจักรโซเวยีตนบัต้ังแตป 2532 เปนตนมา นักรัฐศาสตรอเมริกันจํ านวนไมนอย
เสนอบทวเิคราะหวา โลกกํ าลังแปรสภาพเปนเอกอภิรัฐพิภพ (Uni-polarity) กลาวคือ เปนโลกที่มี
ข้ัวเดยีว โดยที่มีอภิมหาอํ านาจเพียงประเทศเดียว และสหรัฐอเมริกาเปนอภิมหาอํ านาจดังกลาว
นั้น ยิ่งสหรัฐฯแสดงตนเปนผูนํ าอันโดดเดนในสงครามอาวเปอรเซียดวยแลว นักวิชาการอเมริกัน
บางคนถงึกบัตีขลมุวา บัดนี้ สหรัฐฯหวนกลับมาเปน `จาวโลก' อีกครั้งหนึ่ง ความเห็นทํ านองนี้
ปรากฏอยางเดนชัดในวารสาร Foreign Affairs

           โลกเคยมอีภิมหาอ ํานาจที่ทํ าหนาที่ `จาวโลก' มาแลว  แต `จาวโลก' ในความ
หมายที่เครงครัดหามีไม เพราะไมเคยมีอภิมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียว 
ทีท่ ําหนาที ่ `โลกบาล' ดูแลศานติสุขครอบคลุมทั้งโลกได บทวิเคราะหที่ตรงตอความเปนจริงมาก
กวา  กคื็อ  การมองโลกเปนสวนๆโลกประกอบดวย  `ระบบโลก'  (world-systems) หลายระบบ   
`ระบบโลก' แตละระบบลวนมีผูนํ าอันเดนชัด โดยที่ระบบโลกแตละระบบหามีอาณาบริเวณอัน 

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2537
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เทาเทียมกันไม ในแตละยุคแตละสมัย จะมีระบบโลกบางระบบที่ครอบคลุมอาณาบริเวณและ 
ทรงอทิธพิลทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือระบบโลกอื่น ๆ
           ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 ระบบโลก 
ที่มีอังกฤษเปนผูนํ าเปลงประกายอิทธิพลเหนือระบบโลกอื่นใด ระบบโลกที่อังกฤษเปนผูสถาปนา
และธํ ารงไวซึ่งศานติสุขนี้มีชื่อเรียกในภาษาละตินวา Pax Britannica ซึ่งสืบตอดวย Pax 
Americana เมือ่สหรัฐฯถบีตัวขึน้เปนผูนํ าแทนอังกฤษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังสงครามโลก
คร้ังทีส่อง ตลอดยุคสงครามเย็นระหวางป 2488-2532 โลกประกอบดวยระบบโลกที่มีพลานุภาพ
ไมยิง่หยอนกวากัน 2 ระบบ อันไดแก ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
และระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
           ระบบโลกภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเริ่มไรเอกภาพ 
เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหภาพโซเวียตในปลายทศวรรษ 
2490 และเริ่มส่ันคลอนเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนละทิ้งแนวทางสังคมนิยม โดยประกาศใช
นโยบาย `ส่ีทนัสมยั' ตามแนวทางทุนนิยมในป 2521 ยิ่งเมื่อเยอรมนีตะวันออกผนึกเขาเปนอันหนึ่ง
อันเดยีวกับเยอรมนีตะวันตก ประกอบกับสหภาพโซเวียตหันเขาสูระบบตลาดดวยแลว ระบบโลก
ภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา ก็หดตัวไปเปน 
อันมาก
           ในขณะที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวอยางรวดเร็ว และ 
ปกคลมุโลกกวางขวางขึ้น  ระบบโลกในสวนนี้กลับไร `จาวโลก' นับต้ังแตป 2514  เปนตนมา  
เมือ่สหรัฐฯไมสามารถทํ าหนาที่จัดระเบียบและดูแลระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ จนเปนเหตุ
ใหระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods System) ซึง่เปนระเบียบการเงินระหวางประเทศตองลม
สลาย
           ในปจจุบัน การธํ ารงสถานะความเปน `จาวโลก' เปนเรื่องยากยิ่ง ความเปน 
จาวโลกมิไดมาจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียรเพียงอยางเดียว ดังเชนที่เปนอยูในยุคสงคราม
เย็น พลานุภาพและศกัยภาพทางเศรษฐกิจกลับกลายเปนตัวแปรสํ าคัญ ทั้งนี้นาสังเกตวา บรรดา
ประเทศอภิมหาอํ านาจลวนแลวแตมีปญหาเศรษฐกิจในข้ันรากฐาน และอยูในชวงของการปรับ
โครงสรางการผลิต รวมตลอดจนการปรับตํ าแหนงสัมพัทธในสังคมโลกดวยการขยายเขตเศรษฐกิจ 
ความออนแอทางเศรษฐกิจทํ าใหไมมีประเทศอภิมหาอํ านาจใดขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได นอกจากนี้ 
บรรดาประเทศอภิมหาอํ านาจตางมีความขัดแยงในผลประโยชนทางเศรษฐกิจ จนถึงขั้นเกิด 
ขอพิพาทอยูเนืองๆ การที่ประเทศตางๆจะยอมรับประเทศอภิมหาอํ านาจประเทศหนึ่งประเทศใด
เปนจาวโลกจงึเปนไปไดยากยิ่ง  เพราะภาพลักษณของจาวโลกก็คือการเปนผูให โดยตองไมเขาไป
แยงชงิผลประโยชนกับประเทศอื่น ในปจจุบันไมมีประเทศอภิมหาอํ านาจใดที่มีภาพลักษณเชนนี้
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            สังคมโลกเติบใหญและซับซอนเกินกวาที่จะมีประเทศหนึ่งประเทศใดเปนจาวโลก
ได สวนส ําคญัเปนเพราะการเปนจาวโลกมีตนทุนที่ตองเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจาวโลกตองแบกรับ
ภาระตนทนุการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ (International Public Goods) หากมิใช 
การรับภาระทั้งหมด ก็ตองรับภาระสวนสํ าคัญ สินคาสาธารณะระหวางประเทศที่สํ าคัญ ไดแก 
สันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรโลก  
การจัดระเบียบการสัญจรในอวกาศ ฯลฯ
           ในยุค Pax Britannica และ Pax Americana จาวโลกเปนผูรับภาระตนทุน 
การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศในสัดสวนสํ าคัญ ในปจจุบัน ประเทศอภิมหาอํ านาจ 
ตางลงัเลทีจ่ะรับภาระดังกลาวนี้ตอไป สวนหนึ่งเปนเพราะความออนแอทางเศรษฐกิจ  อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศถีบตัวสูงขึ้นมาก
           ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ ระบบโลกที่มีประเทศหนึ่งประเทศใดเปนจาวโลก 
แตเพียงประเทศเดียวจะไมหวนกลับมาอีก นั่นยอมหมายความวา การที่โลกจะพัฒนาไปสู 
เอกอภิรัฐพิภพ นั้นเปนเรื่องที่เกือบเปนไปไมไดเลย
           แมวาโลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ประกอบ
ดวยเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต  แตเขตเศรษฐกิจแตละเขตมิไดมีฐานะเปนเอกรัฐ (unitary 
state) เพราะยงัมิไดมีการผนึกตัวทางการเมือง แมแตสหภาพยุโรปกย็ังมิไดมีลักษณะเปนเอกรัฐ 
เพราะภาคสีมาชิกแตละประเทศยังไมยินยอมที่จะสละอธิปไตยของตนเอง ดังนั้น ไตรอภิรัฐพิภพ
ทางเศรษฐกิจจึงมิไดมีความหมายเทากับไตรอภิรัฐพิภพทางการเมือง เพราะเขตเศรษฐกิจ 
แตละเขตเกดิจากการผนึกตัวทางเศรษฐกิจเทานั้น หาไดมีการผนึกตัวทางการเมืองการปกครองไม 
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ เอง โลกจึงกํ าลังดํ าเนินอยู บนเสนทางของการเปนไตรอภิรัฐพิภพ 
ทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนพหุอภิรัฐพิภพทางการเมือง
           การเมอืงในโลกแตกกระจายเปนหลายขั้ว ในกลุมประเทศทุนนิยมดั้งเดิม ไมเพียง
แตสหรัฐฯเทานั้นที่เปนอภิมหาอํ านาจ หากยังมีเยอรมน ี ญ่ีปุน อังกฤษ และฝรั่งเศสดวย สวนใน
กลุมประเทศสังคมนิยมดั้งเดิม รัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงทรงอิทธิพลทางการเมือง
ระหวางประเทศ ดวยเหตุดังนี้ สังคมการเมืองโลกจึงแปรสภาพจากทวิอภิรัฐพิภพ (Bi-polarity)  
มาสูพหุอภิรัฐพิภพ (Multi-polarity)
           การที่โลกมีอภิมหาอํ านาจหลายประเทศเชนนี้อาจมีผลเสียในขอที่ไมมีผูนํ าในการ
จัดและรักษาระเบียบการเมืองระหวางประเทศ การผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศจะมี 
นอยกวาระดับที่กอใหเกิดสวสัดิการสูงสุดแกสังคมโลก (global optimal level)  เนื่องเพราะ
ประเทศ อภิมหาอํ านาจตางเกี่ยงกันรับภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะเหลานั้นทุกประเทศ
จะมพีฤตกิรรม  ประหนึ่ง `ผูโดยสารที่ชอบตีต๋ัวฟรี' (free rider) เพราะตระหนักแกใจดีวา  หากมี
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ประเทศหนึ่งประเทศใดรับภาระการผลิตสินคาสาธารณะระหวางประเทศ ประโยชนมิไดตกแก
ประเทศผูรับภาระเทานั้น  ประเทศอื่น ๆ ก็รวมรับประโยชนดวย
           ความลังเลใจของสหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอํ านาจอื่นๆในการเขาไปมี 
บทบาท เพื่อยุติสงครามบอสเนียก็ดี หรือสงครามในรวนัดากดี็ รวมตลอดจนการที่นานาประเทศ
คางชํ าระคาสมาชิกแกองคการสหประชาชาติก็ดี ลวนแลวแตเปนประจักษพยานอันดียิ่งวา  
ในพหอุภิรัฐพภิพ นานาประเทศมีแนวโนมที่จะเปน `ผูโดยสารที่ไมยอมเสียคาโดยสาร' และสินคา
สาธารณะระหวางประเทศจะมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม สภาวการณดังกลาวนี้จะไมเกื้อกูลตอ
การสถาปนาศานติสุขในโลก  และอาจเปนปญหาเชิงโครงสรางอันนํ ามาสูสภาพ `นวโลกาจลาจล' 
(New World Disorder)
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อาเซียตะวันออก
ศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก?5

            นับเปนเวลาเกือบทศวรรษที่อาเซียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) และกลุมประเทศอาเซียน ถูกธนาคารโลกชูใหเปนแบบอยางของ
โลกทีส่ามในการพัฒนาเศรษฐกิจ จนถึงกับมีการกลาวถึง "แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก" (East 
Asian Model) ประดุจวาประเทศเหลานี้ดํ าเนินยุทธศาสตรการพัฒนาบนเสนทางเดียวกัน 
โดยไมผิดเพี้ยน ซึ่งมิไดตรงกับขอเท็จจริง ยิ่งธนาคารโลกกลาวถึงความมหัศจรรยของเศรษฐกิจ 
อาเซยีตะวนัออก จนถึงกับมีการตีพิมพเผยแพรหนังสือชื่อ The East Asian Miracle : Economic 
Growth and Public Policy (Oxford University Press, 1993) เพือ่ที่จะใหภูมิภาคอื่นๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งละตินอเมริกาและอัฟริกาเอาเปนแบบอยาง ก็ยิ่งเปนการกระทํ าที่เลยเถิด 
ไปมาก
           บัดนี้ นักเศรษฐศาสตรจํ านวนหนึ่งเริ่มตีพิมพผลงานวิจัยเพื่อชี้ใหเห็นวา  
ความมหัศจรรยของเศรษฐกิจอาเซียตะวันออกเปนเพียงมายาคติเทานั้น งานชิ้นสํ าคัญเปนของ
ศาสตราจารยลอวเรนส ลอ (Lawrence Lau) แหง Stanford University และศาสตราจารยอัลวิน 
ยงั (Alwyn Young) แหง M.I.T.
           เมื่อศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) กลาวถึง The Myth of Asia's 
Miracle ในการประชุม  Pacific  Rim  Forum  เมื่อตนเดือนธันวาคม 2538   นักเศรษฐศาสตร 
อาเซยีรวมกัน `เหยียบ' ศาสตราจารยครุกแมนดวยความพรอมใจยิ่ง
 ผมไมมีโอกาสอานบทความที่ศาสตราจารยครุกแมนเสนอตอที่ประชุมคร้ังนี้  
แตเมื่ออานจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพแลว มั่นใจวาเปนบทความเดียวกับบทความ 
ชือ่เดยีวกันนี้ ซึ่งตีพิมพในวารสาร Foreign Affairs, Vol.73, No.6 (November-December 1994)
           ในบทความดังกลาว ศาสตราจารยครุกแมนชี้ใหเห็นวา การเติบโตของกลุม
ประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี (Asian NICs) อันประกอบดวยสิงคโปร ฮองกง ไตหวัน และ
เกาหลีใต เกิดจากการเพิ่มปจจัยการผลิตมากกวาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การระดม

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก Financial Day ฉบับวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2538
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ทรัพยากรเปนหัวใจสํ าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ไมวาจะเปน
การระดมแรงงานในการผลิต การระดมเงินทุนจากการออมและการทุมการลงทุนทางกายภาพ 
โดยทีเ่กอืบจะไมมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเลย
           แตการเจรญิเติบโตดวยการเพิ่มปจจัยการผลิตนั้นเปนยุทธวิธีที่มีขอจํ ากัด เพราะ
ในวันหนึ่งปจจัยการผลิตตองรอยหรอลง และระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได 
ภาคเกษตรกรรมที่เติบโตดวยการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจักตองเผชิญจุดอับตันเมื่อไมมีที่ดิน 
ทีจ่ะขยายตอไปได ในประการสํ าคัญ การเพิ่มปจจัยการผลิตปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว 
ถงึจดุหนึง่ก็ตองเผชิญกับภาวะผลผลิตลดนอยถอยลง (Diminishing Returns)
           ผลการวิจัยที่พบวา กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียไมมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และดวยเหตุดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตจึงมิไดเพิ่มข้ึน นับเปนประจักษพยาน
สํ าคัญที่บงบอกวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ มประเทศอาเซียตะวันออกมิใช 
ส่ิงมหศัจรรย เพราะเปนการเจริญเติบโตที่กํ าลังรอวันพบจุดอับตัน
            ศาสตราจารยครุกแมนพยายามประมวลผลการวิจัยที่เสนอประมาณการเกี่ยวกับ 
Total Factor Productivity ในกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี ซึง่เปนการประมาณการ
ภายใตระเบียบวิธีการศึกษาที่เรียกวา Growth Accounting อันเปนวิธีการศึกษาที่พยายาม
ประมาณการตัวเลขวา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆเกิดจากการใชปจจัย 
การผลิตเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด และเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตมากนอย 
เพียงใด
            ศาสตราจารย ครุกแมนวิพากษความมหัศจรรย ทางเศรษฐกิจของอาเซีย 
ตะวันออกอยางมีการจํ าแนก แมเขาจะเชื่อวากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมไมสามารถเติบโต 
ในอตัราสงูไดนานเนื่องเพราะประสิทธิภาพการผลิตมิไดเพิ่มข้ึน แตก็มีความเห็นวา ญ่ีปุนเลือกใช
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่แตกตางออกไป เพราะญี่ปุ นเนนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางสํ าคัญ  
จนสามารถไลกวดประเทศมหาอํ านาจอื่นในดานเทคโนโลยีได (technological catching-up)  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนมิไดเกิดจากการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนเทานั้น หากยังเปนผล
จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มข้ึนอีกดวย การทุมพัฒนาดานเทคโนโลยี่นี้เองทํ าใหนักวิชาการ
อเมริกันจํ านวนไมนอยเฝามองญี่ปุนดวยความหวาดหวั่น ชื่อหนังสือเร่ือง The Emerging 
JapaneseSuperstate ของ Herman Kahn ก็ดี และ Japan as Number One ของ Ezra Vogel 
ก็ดีสะทอนใหเห็นความรูสึกดังกลาวนี้ แตญ่ีปุนก็ตองเผชิญกับภาวะถดถอยนับแตป 2534  
เปนตนมา และยากที่จะเติบโตในอัตราสูงดังปางกอนอีกได
            ศาสตราจารยครุกแมนมีความเห็นวา ผูคนมองสาธารณรัฐประชาชนจีนวาจะมี
ความรุงโรจนทางเศรษฐกิจเกินกวาความเปนจริง การคาดการณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
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เปนเรื่องยากยิ่ง เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหาขอมูลสถิติที่เชื่อถือมิไดอยู มาก  
มหิน ําซํ ้ายงัมีปญหาในการเลือกใชปฐานในการประมาณการอีกดวย
           เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียแตกตาง
จากญีปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังแตกตางกันภายในกลุมเดียวกันอีกดวย แตความ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวนี้ ทํ าใหนักวิชาการจํ านวนไมนอยเสนอบทสรุป
สํ าคัญอยางนอย 3 ประการคือ
           ประการแรก โลกมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอยางสํ าคัญ จนเปน
เหตุใหชาติมหาอํ านาจตะวันตกสูญเสียความไดเปรียบที่มีอยูเดิม แตศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ใหมองขอเท็จจริงที่วา ความแตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศตางๆหาไดลดลงไม การ 
ถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศอาจจะมีเฉพาะบางอุตสาหกรรม หาไดมีทุกอุตสาหกรรม  
หรือหาไดเปนปรากฏการณทั่วไปไม ดวยเหตุดังนี้เอง การเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตในกลุม   
ประเทศอุตสาหกรรมใหมจึงมิไดมีมากไปกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ขอเท็จจริงที่วา ความ 
แตกตางดานเทคโนโลยีระหวางประเทศมิไดลดลงอยางสํ าคัญนี้เอง ชวยอธิบายวา เหตุใดเงินทุน
จากประเทศที่พัฒนาแลวจึงเคลื่อนยายไปสูโลกที่สามไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ 
2530 สวนใหญเคลื่อนยายไปสูละตินอเมริกา มิใชอาเซยีตะวนัออก มิหนํ าซํ้ าเงินทุนจากอาเซีย
ตะวันออกกลับถูกส งออกไปลงทุนในประเทศอื่น  ในทัศนะของศาสตราจารย ครุกแมน   
ปรากฏการณดังกลาวนี้ อาจเปนเพราะวา อาเซยีตะวันออกกํ าลังเผชิญกับภาวะผลตอบแทนจาก
การลงทุนลดนอยถอยลง
           ประการที่สอง มีความเชื่อในหมูนักวิชาการจํ านวนมากวา ศูนยอํ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลกกํ าลังเคลื่อนยายไปสูอาเซียแปซิฟก แมวาการเติบโตอยางรวดเร็วของอาเซีย
ตะวันออกมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในสังคมเศรษฐกิจโลก แตศาสตราจารย
ครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา หากอาเซียตะวันออกยังมิไดเติบโตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และหากอาเซียตะวันออกตองเผชิญกับภาวะความตกตํ่ าของผลตอบแทนจากการลงทุน  
การคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจทางเศรษฐกิจของโลกก็จะเกินเลยจากความ
เปนจริง
           ประการที่สาม นักวิชาการจํ านวนไมมากชี้ใหเห็นวา ความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจ
ของอาเซยีตะวนัออกเปนผลจากระบบสังคมเศรษฐกิจที่ `เหนือ' กวาสังคมตะวันตก โดยที่ระบบ
สังคมเศรษฐกิจตะวันออกเปนระบบที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ควบคูกับการแทรกแซงกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิของรัฐ แตศาสตราจารยครุกแมนก็ชี้ใหเห็นวา ขอสรุปดังกลาวนี้มีลักษณะเหวี่ยงแห
มากเกินไป เพราะระบบอาเซียมิไดมีอยูเพียงระบบเดียว แตก็ยอมรับวา อาเซียตะวันออก 
ไดประโยชนอยางสํ าคัญจากนโยบายการคาเชิงยุทธศาสตรและนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม
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           บรรดานักเศรษฐศาสตรอาเซยีพากันรุม `ถลม' เมื่อศาสตราจารยครุกแมนเสนอ
ความเหน็ขางตนนี้ตอที่ประชุม Pacific Rim Forum ในจํ านวนนี้รวมนายศุภชัย พานิชภักดิ์ จาก
ประเทศไทย เอ็ดเวิรด เชน็ (Edward Chen) จากฮองกง  นวัรดิน โซปอี (Noordin Sopiee) จาก 
มาเลเซีย  และทโิมธ ีออง (Timothy Ong) จากบรูไน
           ผมประมวลขอวิพากษวิจารณจากรายงานขาวใน The Nation (December 2, 
1995) และ Financial Day (ฉบับวนัจนัทรที่ 4 ธันวาคม 2538) และเห็นวาขอวิพากษวิจารณ 
ทีสํ่ าคญัเปนประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาของ Growth Accounting ซึ่งเปนเรื่องเทคนิค
การประมาณการอันไมเหมาะที่จะกลาว ณ ที่นี้
           ในอดีตที่เปนมา บทวิพากษ "แบบจํ าลองอาเซียตะวันออก" มักจะมาจาก 
นกัวชิาการนอกกระแสหลัก แตงานของ Lawrence Lau, Alwyn Young และ Paul Krugman เปน
การวิพากษจากกระบวนทัศนของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก อันเปนสํ านักเดียวกับที่เชิดชู
แบบจํ าลองนี้
           บทวิพากษที่วา ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกเปนเพียง
มายาภาพ จึงควรแกการรับฟงและพินิจพิเคราะหยิ่ง
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อนิจลักษณะของเศรษฐกิจญี่ปุน6

           รัฐบาลนายมอริฮโิต  โฮโซกาวา (Morihito Hosokawa)  ก ําลังผลักดันใหรัฐสภา
ญ่ีปุนยอมรับมาตรการการลดภาษีอากรเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยที่มาตรการชุดนี้ยังผลใหรายได
จากภาษีอากรลดลง 6 ลานลานเยน (หรือประมาณ 55 พันลานเหรียญอเมริกัน)
           เศรษฐกิจญ่ีปุนอยูในภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อและรุนแรงมากกวาที่คาดคิด และยัง
ไมมวีีแ่วววาจะฟนตัว ผลกระทบของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจปรากฏไปทั่วหัวระแหง เพียงเมื่อ
กวาทศวรรษทีแ่ลวนี้เอง เมื่อญ่ีปุนเจริญรุงเรือง ผูคนพากันคาดการณกันวา ญ่ีปุนจักตองเติบใหญ
เปนประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ และญี่ปุนก็เดินอยูบนเสนทางสายนั้นจริงๆ จนเปนที่ 
เกรงขามของกลุมประเทศมหาอํ านาจเกา ไมวาจะเปนยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกา ภาวะ
เศรษฐกจิถดถอย ซึ่งเริ่มมาแตป 2534 บงบอกถึงอนิจลักษณะของเศรษฐกิจญ่ีปุน อยางนอยที่สุด 
กแ็สดงถงึจุดออนของระบบเศรษฐกิจซึ่งไมเคยเปนที่รับรูกันมากอน
           จดุหกัเหสํ าคัญมีที่มาอยู 2 กระแส กระแสแรกเกิดจากขอตกลงพลาซา (Plaza 
Accord) ระหวางประเทศมหาอํ านาจ 5 ประเทศ (G-5) ในเดือนกันยายน 2528 ซึ่งยังผลให 
เงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ าลง ในขณะที่เงินเยนญี่ปุ นและเงินมารกเยอรมันแข็งตัวขึ้น  
อีกกระแสหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของชาวญี่ปุ นเอง การเติบโต 
ทางเศรษฐกจิในชวงทศวรรษ 2500 และทศวรรษ 2510 ทํ าใหแบบแผนการบริโภคของชาวญี่ปุนใน
ทศวรรษ 2520 เร่ิมแปรเปลี่ยนไปเปนการบริโภคที่ฟุมเฟอยมากขึ้นเรื่อย ๆ
           การที่เงินเยนมคีาเพิ่มข้ึน อันเปนผลจากขอตกลงพลาซาในเดือนกันยายน 2528  
ชักนํ าใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเวลาตอมา ฐานะการแขงขันของสินคาญี่ปุนในตลาดโลก 
ตกตํ ่าลง เนือ่งจากสินคาญี่ปุนมีราคาแพงขึ้น เมื่อคิดเปนเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มิใชเงินเยนและ
เงินมารก ยงัผลใหการสงออกถดถอย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจํ านวนมากตองประสบภาวะ
ลมละลาย การแขง็ตัวของเงินเยนนับเปนปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหผูประกอบการชาวญี่ปุนโยกยาย
โรงงานผลิตไปสูตางประเทศ (relocation of production) อันเปนกระแสการยายแหลงที่ต้ัง 
การผลติที่สํ าคัญในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

                                                          
6ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25กุมภาพันธ  2537
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           รัฐบาลญี่ปุนอาศัยเครื่องมือทางการเงินในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ทัง้นีด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง (official discount rate) จนอยูในระดับ 2.5%  
ในเดอืนกมุภาพันธ 2530 และตรึงอยูในระดับนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2532 การที่ดอกเบี้ยอยูใน
อัตราตํ่ ามีสวนสํ าคัญในการผลักดันใหมีการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย ประชาชน
สามารถกูเงินจากสถาบันการเงินโดยเสียตนทุนตํ่ าเพื่อนํ ามาใชในการเก็งกํ าไร การเก็งกํ าไรนี้  
มิไดมีเฉพาะแตภาคครัวเรือน หากแตคลุมถึงภาคธุรกิจดวย ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble 
Economy) ขยายตัวอยางรวดเร็วระหวางป 2529-2533
           ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทํ าใหประชาชนชาวญี่ปุนรูสึกมั่งคั่งขึ้น ผลกระทบอันเกิด
จากการทีท่รัพยสิน ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยทางการเงินมีราคาสูงขึ้น (Wealth 
Effect) ทํ าใหประชาชนเพิ่มการบริโภคที่ฟุมเฟอยมากขึ้น ในอีกดานหนึ่ง ธุรกิจญ่ีปุนก็กระโดด 
เขาไปซือ้ขายทีดิ่นและหลักทรัพยเพื่อเก็งกํ าไรดวย ธุรกิจเหลานี้อาศัยที่ดินและหลักทรัพยที่มีราคา
สูงขึ้นนี้ค้ํ าประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งยอมหมายความวาปริมาณเงินกูเพิ่มข้ึนตามมูลคา
หลกัทรพัยทีใ่ชค้ํ าประกันดวย ดังนั้นในชวงเวลาเดียวกับที่เกิดเศรษฐกิจฟองสบูนี้เอง ภาคการผลิต 
(real sector) กข็ยายตวัดวย แทที่จริงแลว แมเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูเร่ิมแตกกระจาย การลงทุนของ
ธรุกจิญ่ีปุนก็ยังคงขยายตัวอยู
           ความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทํ าใหธนาคารแหงประเทศญี่ปุนเริ่มปรับ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในป 2532 ถึง 3 คร้ัง และอีก 2 คร้ังในป 
2533 อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางเพิ่มจากระดับ 2.5% ในเดือนพฤษภาคม 2532 ไปสูระดับ 
6.0% ในเดอืนสงิหาคม 2533 อัตราดอกเบี้ยยืนอยูในระดับนี้เปนเวลา 11 เดือน ซึ่งยาวนานพอที่
จะทํ าใหเศรษฐกิจฟองสบูแตกกระจาย ราคาที่ดินเริ่มตกตํ่ าในเดือนสิงหาคม 2533 สวนราคา 
หลกัทรพัยเร่ิมตกตํ่ าในเดือนตุลาคม ศกเดียวกัน
           การตกตํ่ าของราคาหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยมีผลกระทบตอการบริโภค 
ภายในประเทศอยางสํ าคัญ เพราะประชาชนชาวญี่ปุนถือวามูลคาทรัพยสินที่เพิ่มข้ึน แมจะยังมิได
ขายทรพัยสินนัน้ (unrealized capital gains) มีสวนเพิ่มพูนความมั่งคั่งของบุคคล ในชวงที่มี
เศรษฐกิจฟองสบู การเพิ่มข้ึนของราคาทรัพยสินมีสวนผลักดันใหการบริโภคของประชาชนเพิ่มข้ึน 
คร้ันเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกกระจาย การบริโภคภายในประเทศจึงตกตํ่ าลง ผลที่ตามมาก็คือ 
ภาคการผลิตเริ่มขายสินคาไดนอยลง สินคาคงคลังสะสมมากขึ้น เมื่อสินคาลนโกดัง ภาคธุรกิจ
ตองลดการผลิตตามการบริโภคของประชาชนเปนสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจฟองสบูไปสูการผลิต
           การลดลงของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ อันเปนผลจากการ 
แตก   กระจายของเศรษฐกิจฟองสบู นํ ามาซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอย เร่ิมต้ังแตป 2534 เปนตนมา 
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จนถงึบดันี ้ อัตราการจํ าเริญเติบโตซึ่งเคยสูงถึง 5-6% ในระหวางป 2530-2533 ลดลงเหลือ 4.1% 
ในป 2534 และ 1.5% ในป 2535 ทั้งนี้คาดวาจะเหลือเพียง 0.2% ในป 2536
           เมือ่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มปรากฏในป 2534 นั้น ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ   
ญ่ีปุนมไิดคาดคิดวา  ปรากฏการณนี้จะยืดเยื้อ  นิตยสาร The Economist ของอังกฤษนํ าเสนอ 
บทวิเคราะหวา แมญ่ีปุนจะเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ แตระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนยังคง 
แขง็แกรงในเชงิโครงสราง มิหนํ าซํ้ ายังกลาวเกินเลยถึงขั้นที่วา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามนัยของ
ชาวญี่ปุนมิไดหมายถึงสภาวการณที่ผลผลิตตกตํ่ า หากแตหมายถึงสภาวการณที่อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่ํ ากวาปละ 3%  (The Economist, November 9, 1991)
           ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงกันไมนอยวา ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ของญี่ปุนเกิดจากเหตุปจจัยอะไรบาง บางก็เชื่อวาเปนไปตามวัฏจักรธุรกิจ (business cycle)  
บางคนถงึกบัน ําทฤษฎีคลื่นยาว (Long Wave Theory) ข้ึนมาปดฝุนเพื่อใหอรรถาธิบาย บางคน
เชือ่วา เกดิจากความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบาย (policy slump) แมหลายคนจะยังเชื่อวา 
เศรษฐกจิญ่ีปุนแข็งแกรงพอที่จะกาวไปเปนประเทศมหาอํ านาจ แตภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ยืดเยื้อ
และรุนแรงครั้งนี้เร่ิมส่ันคลอนความเชื่อมั่นในหมูนักเศรษฐศาสตรญ่ีปุนดวยกันเอง บางคนเริ่ม 
มองเหน็จดุออนของสังคมเศรษฐกิจญ่ีปุน รวมตลอดจนระบบการบริหารจัดการในบริษัทญี่ปุน

           เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเร่ิมแตกกระจาย เปนชวงเวลาเดียวกับที่เงินเยนมีคา
แขง็ตวัอกีครัง้หนึง่ สวนสํ าคัญเปนเพราะญี่ปุนมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มข้ึนมากในชวงป 2534- 
2536 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐอเมริกาลดลง ในป 2536 อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินเยนเพิ่มจากระดับ 124.75 เยนตอดอลลารอเมริกัน เปน 100 เยนตอดอลลารอเมริกัน  
การแข็งตัวของเงินเยนชวยซํ้ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เพราะทํ าใหการสงออกขยายตัว 
ไดนอยลง
           การลดการบริโภคของชาวญี่ปุน ประกอบการชะลอตัวของการสงออก ทํ าให 
การลงทุนในภาคเอกชนซบเซา การผลิตในภาคอตุสาหกรรมตกตํ่ าลง ในป 2534 ผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนเพียง 2.1% แตแลวในป 2535 อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเริ่ม 
ติดลบ (-6.1%) ภาวะตกตํ่ าในดานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังคงปรากฏสืบมาในป 2536  
อุตสาหกรรมที่ ได  รับผลกระทบอยางรุนแรงได แก  อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรม  
อีเล็กทรอนกิ และอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล ผลที่ตามมาก็คือ ญ่ีปุนเริ่มมีการวางงานอยางเปดเผย
ดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก โดยที่อัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
จารีตการจางงานตลอดชีวิต (lift-time employment) ซึ่งดํ ารงอยูในตลาดแรงงานญี่ปุนกํ าลังถูก 
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ส่ันคลอนอยางรนุแรง เพราะความซบเซาทางเศรษฐกิจทํ าใหธุรกิจตางๆ จํ าตองปลดแรงงานเพื่อ
ความอยูรอด
           ธรุกจิจ ํานวนมากลมละลายในป 2534 การลมละลายมีมากขึ้นในป 2535-2536 
หนงัสอืพมิพบางฉบบัรายงานวา จํ านวนธุรกิจที่ลมละลายในป 2534 มีถึง 10,723 แหง และ 
คาดวาจะลมละลายอีก 14,000-15,000  แหงในป 2535 (The Nation, July 17, 1992)  โดยที่ 
การลมละลายมแีนวโนมเพิ่มข้ึนในป 2536 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงมากขึ้น
           การลมละลายของธุรกิจมิไดเปนผลจากความถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเกิดจาก
การหดตวัของอปุสงคมวลรวมเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุวา ธุรกิจเหลานี้จํ านวนมากกาวเขาไป
ซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยเพื่อเก็งกํ าไรในชวงที่เศรษฐกิจฟองสบูเบงบานอีกดวย  
สินทรัพยเหลานี้ถูกใชไปเปนหลักทรัพยค้ํ าประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน เงินกูที่ไดมาสวนหนึ่ง 
ใชไปในการขยายการลงทุน อีกสวนหนึ่งใชไปในการเก็งกํ าไรตอไป ซึ่งยิ่งทํ าใหเศรษฐกิจฟองสบู
เบงบานมากขึ้น ภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ าเกื้อกูลใหธุรกิจมีพฤติกรรมเชนนี้ แตคร้ันเมื่อเศรษฐกิจ 
ฟองสบูเร่ิมแตกกระจาย และธนาคารแหงประเทศญี่ปุ นดํ าเนินนโยบายการเงินแบบหดตัว  
ดวยการขึน้อตัราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ฐานะการเงินของธุรกิจเหลานี้เร่ิมส่ันคลอน สินทรัพย
มีมูลคาตกตํ่ าลงอยางคาดไมถึง เนื่องจากราคาหลักทรัพยและที่ดินลดลงอยางฮวบฮาบ ซึ่ง 
หมายความวาหลักทรัพยที่ใชค้ํ าประกันเงินกูมีมูลคาตกตํ่ าลงดวย เมื่อถูกซํ้ าเติมดวยภาวะธุรกิจ
ซบเซา ธุรกิจเหลานี้ก็หมดความสามารถในการชํ าระหนี้ ซึ่งกอผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงฐานะ 
การประกอบการของสถาบันการเงินตาง ๆ ดวย
           รัฐบาลญี่ปุ นแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยดวยการลดอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางเปนหลัก อัตราดกเบี้ยลดลงจากระดับ 6% กอนเดือนกรกฎาคม 2534 เหลือเพียง 
3.25% เมือ่วนัที ่ 27 กรกฎาคม 2535 ในเวลาปเศษนี้มีการลดอัตราดอกเบี้ยถึง 5 คร้ัง คร้ันเมื่อ 
วนัที ่4 กมุภาพนัธ 2536 อัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 2.5% และในที่สุดเหลือเพียง 1.75% เมื่อวันที่ 
21 กนัยายน 2536 แตการลดอัตราดอกเบี้ยไมชวยใหเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นไดมากนัก
           การอัดฉีดเงินงบประมาณเขาสู ระบบเศรษฐกิจเปนมาตรการสํ าคัญที่รัฐบาล
ญ่ีปุนเลอืกใชควบคูกับการลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลญี่ปุนใชมาตรการอัดฉีดงบประมาณมาแลว 3 
คร้ัง โดยใชเงินไปแลว 29 ลานลานเยน คร้ังแรกในเดือนสิงหาคม 2535 จํ านวน 10 ลานลานเยน 
คร้ังทีส่องในเดือนเมษายน 2536 จํ านวน 13 ลานลานเยน และครั้งที่สามในเดือนกันยายน 2536 
จ ํานวน 6 ลานลานเยน ขณะเดยีวกันรัฐบาลญี่ปุนก็ใชนโยบายงบประมาณแบบขยายตัวนับต้ังแต
ปงบประมาณ 2535 เปนตนมา รวมทั้งปงบประมาณ 2537 ซึ่งจะเริ่มตนในเดือนเมษายน 2537  
นีด้วย
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           แตนโยบายการอัดฉีดเงินงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกอสรางและ 
งานโยธา ตองประสบปญหาในขอที่วา บรรดาบริษัทกอสรางขนาดใหญทั้งหลายลวนแลวแตมีชนัก 
ติดหลงั เนือ่งจากมีคดีติดสินบาทคาดสินบนนักการเมือง คดีการฉอราษฎรบังหลวงเหลานี้มีสวน 
บ่ันทอนเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งกลายเปนอุปสรรคในการแกปญหาภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
           รัฐบาลญี่ปุ นชุดแลวชุดเลาตางหลีกเลี่ยงการใชมาตรการภาษีในการกระตุน
เศรษฐกิจ สวนสํ าคัญเปนเพราะบรรดาเทคโนแครตในกระทรวงการคลังตอตาน พรรคสังคมนิยม
ซึ่งรวมอยูในรัฐบาลนายโฮโซกาวาก็คัดคานดวยเหตุผลที่วา การลดภาษีอากรเปนมาตรการ 
ที่เกื้อประโยชนคนรวย อยางไรก็ตาม เมื่อการดํ าเนินนโยบายการเงินและนโยบายงบประมาณ 
ไมสามารถฉดุใหญ่ีปุนหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รัฐบาลนายโฮโซกาวาจึงจํ าตองนํ า
มาตรการภาษีมาใชเพื่อการนี้
           ญ่ีปุนเคยฟนฝามรสุมเศรษฐกิจมาอยางงามสงาหลายครั้งหลายครา ไมวาจะเปน
การฟนตัวจากภัยพิบัติของสงครามโลกครั้งที่สองโดยใชเวลาเพียงทศวรรษเศษ การรอดพนจาก 
วกิฤตกิารณนํ้ ามันทั้งในป 2516 และป 2522 และการฟนตัวจากภาวะเงินเยนแข็งตัวภายหลัง 
การทํ าขอตกลงพลาซาเดอืนกันยายน 2528 บัดนี้ ระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนเผชิญกับการทดสอบครั้ง
สํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง
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เกาะใหญที่หาของญี่ปุน7

           ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะใหญเพียง 4 เกาะ อันไดแก เกาะฮอนชู 
(Honshu) เกาะฮอกไกโด (Hokkaido)  เกาะเกยีวช ู(Kyushu)   และเกาะชิโกกุ (Shikoku) นับเปน
เวลาหลายพันปแลวที่สภาพภูมิศาสตรประเทศญี่ปุนมิไดแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ แตแลว 
เกาะใหญที่หาของญี่ปุนก็ปรากฏโฉมขึ้นในยุโรปตะวันตก
           ดวยเหตุที่ญ่ีปุนเขาไปลงทุนในประเทศอังกฤษเปนอันมาก และไดอาศัยอังกฤษ
เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อสงออกไปขายในประชาคมยุโรปและยุโรปตะวันออก  
สินคาบางรายการถึงกับขามฟากไปสูอเมริกาเหนือ อังกฤษยอมเปนฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุน จนนายจากส กลัแวต (Jacques Galvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot) แหง 
ฝร่ังเศส เคยคอนแคะวา บัดนี้อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว
           ในขณะที่ประเทศอตุสาหกรรมเกา (Old Industrialized Countries = OICs) อ่ืนๆ 
หวาดกลัว `ภัยเหลือง' โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยอันเกิดจากการขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจ 
ของญีปุ่น และที่ตามมาเปนระลอกก็คือ กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)  
แตรัฐบาลอังกฤษกลับยึดมั่นในจุดยืนเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ
อยางเต็มที่ ในขณะที่ประเทศอตุสาหกรรมเกาอื่นๆพากันตั้งปอมตานทาน `ภัยเหลือง' ในสหรัฐ
อเมริกาถึงกับมีความพยายามที่จะตรากฎหมายใหอํ านาจแกประธานาธิบดีอเมริกันในการหาม 
มใิหชาวตางชาติเขาไปลงทุน หากการลงทุนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
           ประเทศอุตสาหกรรมเกามีทางเลือกในการตานทาน `ภัยเหลือง' หลายหนทาง  
แตละหนทางลวนแลวแตมีผลดีและผลเสียแตกตางกัน

           หนทางที่หนึ่ง  ไดแก การสกัดมิใหสินคาญี่ปุนเขาประเทศ มาตรการทางนโยบาย 
สํ าหรับหนทางนี้มีต้ังแตการหามนํ าเขา การตั้งกํ าแพงภาษี (tariff barriers) ไปจนถึงการใช 
มาตรการทีม่ิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) แตการใชมาตรการการหามนํ าเขามิอาจใชกับ
สินคาอตุสาหกรรมได เนื่องจากขัดตอบทบัญญัติของ GATT ประเทศอุตสาหกรรมเกาจึงมักจะใช
พลังทางการเมืองระหวางประเทศในการบีบบังคับใหญ่ีปุนทํ าสัญญาจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ 

                                                          
7ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 ตุลาคม 2536
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(voluntary export restraints = VERs) ดังกรณขีองสิ่งทอและรถยนต การสกัดมิใหสินคาญี่ปุน 
เขาประเทศยิ่งเปนการซํ้ าเติมความไรประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเกา 
เพราะการสกัดกั้นการนํ าเขาทํ าใหอุตสาหกรรมภายในประเทศไมตองเผชิญกับการแขงขันจาก 
ตางประเทศ ส่ิงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงออนระโหย ผลที่ตามมาก็คือ  
ประชาชนภายในประเทศตองซื้อสินคาราคาแพงกวาที่ควรจะเปน และอาจไดสินคาที่มีคุณภาพ
เลวกวาทีค่วรจะเปน หากสินคาที่ไดรับการปกปองนั้นเปนสินคาขั้นกลาง (intermediate goods) 
หรือสินคาประเภททุน (capital goods) นโยบายการปกปองดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอ 
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาขั้นสุดทาย และตอฐานะการแขงขันในตลาดโลกดวย ตัวอยางของ
ความขอนี้พิจารณาไดจากกรณีการตั้งกํ าแพงภาษีของประชาคมยุโรปเพื่อสกัดการนํ าเขาอุปกรณ
เซมคิอนดกัเตอร (semi conductor) จากญี่ปุน โดยเก็บอากรขาเขาสูงถึง 14% นโยบาย ดังกลาวนี้
แมจะเปนการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรในประชาคมยุโรป แตก็มีผลกระทบตอการผลิต
อุปกรณอีเล็กทรอนกิ เพราะทํ าใหตองซื้อเซมิคอนดกัเตอรแพงกวาที่ควรจะเปน สินคาอีเล็กทรอนิก
ในประชาคมยุโรปจึงเสียตนทุนการผลิตสูงกวาปกติ อันกระทบตอฐานะการแขงขันในตลาดโลก 
นโยบายการปกปองการผลิตเซมิคอนดักเตอรจึงกอใหเกิดแรงกดดันใหมีการปกปองการผลิตสินคา
อีเล็กทรอนิกเปนลูกโซ
           เมื่อญ่ีปุนเผชิญกับการกีดกันการคา ซึ่งรุนแรงขึ้นตามลํ าดับ ญ่ีปุนก็เร่ิมหา 
ทางออกดวยการยายโรงงานเขาไปตั้งในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรปดวยยุทธวิธีเชนนี้ การกีดกันสินคาญี่ปุนทํ าไดยากขึ้น เพราะสินคา
ญ่ีปุนไดเปลี่ยนสัญชาติเปนสินคาอเมริกัน หากผลิตในสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนสัญชาติเปน 
สินคายุโรป หากผลิตในประชาคมยุโรป แตกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกายังคงตามเลนงานสินคา
ญ่ีปุนอยางไมลดละ ดังกรณีที่ประชาคมยุโรปพยายามกดดันใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออกรถยนต 
ไปประชาคมยุโรป  โดยยดึหลัก`เชื้อชาติ' ของสินคามากกวาหลัก `สัญชาติ' ของสินคา  ทั้งนี้ 
ประชาคมยุโรปถอืวา การน ําเขารถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาอยูในโควตาเดียวกับการนํ าเขารถ
ญ่ีปุนจากประเทศญี่ปุน
           หนทางที่สอง  ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรมที่ตองเผชิญกับการแขงขัน
จากตางประเทศ ทัง้นี้โดยหวังวา นโยบายการใหเงินอุดหนุนจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงแกการผลิต
ภายในประเทศ จนชวยใหฐานะการแขงขันในตลาดโลกดีข้ึนได แตประสบการณของกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมเกาในการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้คอนขางเลวราย ทั้งนี้ไมเพียงแตการใหเงิน
อุดหนุนจะไมชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวาปริมาณเงินอุดหนุนยังเพิ่มข้ึน
จนเปนภาระทางการคลังอยางสํ าคัญอีกดวย
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           หนทางที่สาม  ไดแก การใหเงินอุดหนุนในดานการวิจัย การพัฒนา และการ 
ออกแบบสินคา (research, development, and design) เงินอุดหนุนในดานนี้จะชวยเสริม 
ฐานการผลติใหมั่นคง และสามารถแขงขันกับสินคาญี่ปุนได แตปญหาสํ าคัญอยูที่การตัดสินใจวา 
จะทุมเงนิอดุหนนุดานการวิจัย การพัฒนา และการออกแบบสินคาประเภทใด รัฐบาลอังกฤษและ
ฝร่ังเศส เคยรวมกันใหเงินอุดหนุนในการพัฒนาเครื่องบินคอนคอรด (Concorde) แตก็ไมประสบ
ความส ําเรจ็ในเชงิธุรกิจ เพราะมีแตสายการบินอังกฤษและฝรั่งเศสเทานั้นที่ใชเครื่องบินดังกลาวนี้
           อังกฤษเคยเลือกหนทางที่สองในการพัฒนาอุตสาหกรรม กลาวคือ การให 
เงนิอดุหนนุ ในการผลิต โดยที่ในบางกรณีถึงกับแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด 
ในยคุทีพ่รรค กรรมกรครองเมือง ในบางกรณี นโยบายเงินอุดหนุนมีสวนผลักดันใหวิสาหกิจเอกชน
รวมตัวกันเปนการประกอบการขนาดใหญ อุตสาหกรรมรถยนตนับเปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้ 
ดังจะเหน็ไดวา ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 บริษัทรถยนตอังกฤษทีละบริษัทสองบริษัทคอยๆ
รวมตวักนั ไมวาจะเปนบริษัท Austin, Morris, Standard, Triumph, Rover และ Jaguar  
จนทายทีสุ่ดรวมเปนรัฐวิสาหกิจยักษใหญในป 2529  แตการรวมหรือควบบริษัทนี้หาไดชวยเพิ่ม
ประสิทธภิาพ การผลิตแตประการใดไม การณกลับปรากฏวา รัฐวิสาหกิจยักษใหญนี้ขาดทุนถึงป
ละ 1,000 ลานปอนด  จนตองขายคืนแกภาคเอกชนในป 2531
           นบัต้ังแตป 2522 เปนตนมา รัฐบาลอังกฤษเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในแนวทาง
เศรษฐกิจเสรีนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ด วยการลดและผอนคลายขอจํ ากัดในการนํ าเขา เพื่อให 
อุตสาหกรรม ภายในประเทศตองเผชิญแรงกดดันจากการแขงขันจากตางประเทศ โดยมีเปาหมาย
ในการเพิ่มคุณภาพของสินคาและประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกันก็เปดประตูตอนรับการ 
ลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน ทั้งนี้โดยหวังที่จะเรียนรูระบบการบริหาร 
จัดการแบบญี่ปุ น และหวังที่จะไดรับถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ นดวย อังกฤษยอมรับวา 
ออนดอยกวาญี่ปุนในดานการผลิตสินคาที่ตองอาศัยพื้นฐานความรูทางดานฟสิกส (physics-
based industries) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดานสารสนเทศ (information technology)
           รัฐบาลอังกฤษไมเพียงแตปรับนโยบายตอนรับการลงทุนจากตางประเทศเทานั้น 
หากยงัมกีารปฏิรูปดานอุปทาน (supply-side reform) เพื่อใหเกื้อกูลตอการประกอบการอังกฤษ 
มบีริการสาธารณปูโภคที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการคมนาคมและโทรคมนาคม ระบบ
ราชการอังกฤษทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารราชการแผนดินอยางโปรงใส 
อุปสรรคสํ าคัญในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอยูที่ระบบแรงงานสัมพันธ ซึ่งมีการนัดหยุดงาน
บอยครั้ง รัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร พยายามปราบปรามสหภาพแรงงาน และจัดระบบ 
แรงงานสัมพันธเพื่อใหฝายบริหารจัดการและกรรมกรรวมกันทํ างานในการยกระดับประสิทธิภาพ 
การผลิต การนัดหยุดงานลดนอยถอยลง จนเกือบไมมีเลยในปลายทศวรรษ 2520 นอกจากนี้  
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รัฐบาลอังกฤษยังลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 35% ในป 2529 และ 33% ในป 2535  
การเปลีย่นแปลงตางๆเหลานี้ทํ าใหอังกฤษกลายเปน `อูขาวอูนํ้ า' ของนักลงทุนจากตางประเทศ
            ในปจจบัุน การลงทุนในตางประเทศของญี่ปุนประมาณ 75% กระจุกอยูในสหรัฐ-  
อเมริกา ละตินอเมริกา และอาเซยี ประมาณ 20% ไปสูยุโรป  ขอมูลในป 2534 บงบอกวา อังกฤษ
สามารถดูดซับ 53% ของการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ นในประชาคมยุโรป รองลงมาไดแก  
เนเธอรแลนด 19%  เยอรมน ี9%  และฝรั่งเศส 8%
           นโยบายของรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศแตกตางจาก 
รัฐบาลอเมริกันเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มมีความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง และ 
รัฐสภาอเมริกันถึงกับพยายามตรากฎหมายเพื่อกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีญ่ีปุนเปน
เปาหมายหลัก แตรัฐบาลอังกฤษยังคงเชื้อเชิญใหญ่ีปุนเขาไปลงทุนในอังกฤษตอไป นายจอหน  
เมเจอร (John Major) นายกรัฐมนตรีอังกฤษพยายามตอกยํ้ านโยบายดังกลาวนี้ ในคราวเยือน
ประเทศญีปุ่น เมือ่กลางเดือนกันยายน 2536 ความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองมีอยูอยางเจือจางมาก
ในอังกฤษ ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ อังกฤษไดเรียนรูเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร 
การจัดการจากญี่ปุนเปนอันมาก อุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องรับโทรทัศน  
ซึ่งเปนอตุสาหกรรมทีญ่ี่ปุนเขาไปลงทุนเปนอันมาก มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด  
ซึ่งเปนเหตุใหการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอังกฤษจึงเห็นอานิสสงส 
ของการลงทุนจากตางประเทศ
            บัดนี ้  อังกฤษไดแปรสภาพเปน "ญ่ีปุนแหงอัสดงคตประเทศ"  ในขณะที่ "อังกฤษ
แหงบูรพาทิศ"  กลบัคืนสภาพเปนประเทศญี่ปุนเรียบรอยแลว

           นีคื่ออนจิลักษณะของสังคมทุนนิยมโลก



 ภาคที่สอง

กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ
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ตะเกียบ ชอนสอม และการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ1

ทกุครั้งที่ World Development Report ซึง่เปนรายงานประจํ าปของธนาคารโลก
ปรากฏสูบรรณพิภพ ผมมักนั่งดูขอมูลสถิติอันเปนภาคผนวกของรายงานนี้ ธนาคารโลกนํ าเสนอ 
ขอมูลสถิติเศรษฐกิจของภาคีสมาชิก โดยจัดจํ าแนกเปนกลุ มประเทศตามฐานะเศรษฐกิจ  
ซึง่ประกอบดวยกลุมประเทศรายไดต่ํ า (Low-income Economies = LIEs)  กลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle-income Economies = MIEs) และกลุมประเทศรายไดสูง (High-income 
Economies = HIEs)

ผมสนใจกลุมประเทศรายไดสูง (HIEs) มากเปนพิเศษ เมื่อศึกษาจาก World 
Development Report 1995 พบวากลุมประเทศ HIEs มสีมาชกิอยู 24 ประเทศ (ดูตารางที่ 1)  
ในจ ํานวนนีย้งัมสีถานะประเทศกํ าลังพัฒนา 4 ประเทศ อันไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร  
คูเวต ฮองกง และอิสราเอล สวนที่เหลือ 20 ประเทศถือเปนประเทศที่พัฒนาแลว

ธนาคารโลกใชรายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita) เปนเกณฑในการจัด
กลุมประเทศตางๆ ซึ่งอาจถูกวิพากษวิจารณไดมาก เพราะขอมูลรายไดประชาชาติเพียงอยางเดียว
มิไดสะทอนความสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในประการสํ าคัญ รายไดประชาชาติ 
มิใชดัชนีที่ใชวัดสวสัดิการสงัคม (social welfare) มิหนํ าซํ้ ายังมิไดคํ านึงถึงตนทุนสิ่งแวดลอมและ 
ตนทุนสังคมอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย รายไดประชาชาติ 
จงึมใิชดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกจากนี้ การนํ ารายไดประชาชาติตอหัวมาใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 
มีปญหาพื้นฐานบางประการที่ตองคํ านึงถึง ในประการสํ าคัญระบบบัญชีประชาชาติในประเทศ
ตางๆ มวีธิกีารจัดทํ าที่แตกตางกัน แมสหประชาชาติจะจัดทํ าคูมือการจัดทํ าบัญชีประชาชาติเพื่อ
ใหขอมูลรายไดประชาชาติของภาคีสมาชิกอยูบนบรรทัดฐานที่ใชเปรียบเทียบกันได กระนั้นก็ตาม 
ความแตกตางพืน้ฐานบางประการยังคงปรากฏอยู ปญหาในประการตอมาก็คือ ความนาเชื่อถือ

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2539
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ของขอมลูจ ํานวนประชากร ดวยเหตุที่รายไดประชาชาติตอหัวเปนขอมูลรายไดประชาชาติถัวเฉลี่ย
ตอประชากรหนึ่งคน หากขอมูลจํ านวนประชากรคลาดเคลื่อน รายไดประชาชาติตอหัวที่คํ านวณ
ไดก็คลาดเคลื่อนดวย นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนก็เปนปญหาในการเปรียบเทียบขอมูล สถิติ 
รายไดประชาชาติของประเทศตางๆแสดงเปนตัวเงินตราสกุลทองถิ่น เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ ก็ตองปรับเปนเงินตราสกุลสากลดังเชนดอลลารอเมริกัน หากอัตราแลกเปลี่ยน 
ไมตรงตอสภาพความเปนจริง เนื่องเพราะมีคาสูงกวาหรือต่ํ ากวาความเปนจริงก็ดี การเปรียบเทียบ
กจ็ะคลาดเคลื่อนตามไปดวย

ธนาคารโลกตระหนักถึงปญหาพื้นฐานดังกลาวขางตนนี้ และใชความพยายาม 
ในการ ‘ช ําระลาง’ ขอมูลเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได ขอใหสังเกตวา ขอมูลรายไดประชาชาติ
ตอหวัตามทีป่รากฏในตารางที่ 1 เปนขอมูลในป 2536 เนื่องจากมีความลาชาในการจัดทํ าขอมูล

ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศ กระจุกอยูในทวีปยุโรปถงึ 15 ประเทศ 
ทวปีอเมริกาเหนือ 2 ประเทศ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และทวีปอาเซยี 1 ประเทศ (ญ่ีปุน)

ผมนัง่ดรูายชือ่ประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศนี้ แลวพบขอเท็จจริงสํ าคัญวา 
เกือบทั้งหมดมีวัฒนธรรมการใชชอนสอมในการบริโภค (19 ประเทศ) ญ่ีปุนเปนเพียงชาติเดียว 
ที่มวีฒันธรรมตะเกียบ

ผมไมทราบแนชัดวา วฒันธรรมใดกอเกิดกอนกัน ขอที่แนชัดก็คือ มนุษยใชมือ 
ในการบริโภคอาหารกอนที่จะใชอุปกรณอ่ืนๆ วฒันธรรมการใชมือในการบริโภคยังคงตกคางอยูใน 
อัฟริกา อาเซีย และสวนอื่นของโลกในปจจุบัน สารานุกรมบางฉบับกลาววา ตะเกียบเปน 
ประดิษฐกรรมในแผนดินจีนยุคกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป คนจีนรูจักใชชอนดามสั้นดวย  
แตไมปรากฏแนชัดวาเริ่มในยุคสมัยใด การใชชอนดามยาวปรากฏในยุคกรีกและโรมันเรืองอํ านาจ  
แตการใชชอนควบคูกับสอม ยังคนไมพบวาเริ่มตนในสมัยใด สอมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา fork 
นัน้ มไิดหมายถงึอปุกรณในการบริโภคของมนุษยเทานั้น หากยังหมายถึงอุปกรณการผลิตในการ
เกษตรและอาวุธอีกดวย

ไมวาวัฒนธรรมชอนสอมกอเกิดกอนวัฒนธรรมตะเกียบหรือไมก็ตาม ขอที่
ประจกัษชดัก็คือ ประเทศที่มีวัฒนธรรมชอนสอมเร่ิมครอบงํ าระบบทุนนิยมโลกนับต้ังแตการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ระบบทุนนิยมโลกจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง
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มใิชอะไรอื่น หากแตเปน ‘ทนุนยิมชอนสอม’ นัน่เอง บรรดาสมาชิก ‘สโมสรคนรวย’ ในสังคมโลก
ลวนแลวแตเปนประเทศ ‘ทุนนิยมชอนสอม’ ทั้งสิ้น แตแลวญี่ปุนก็เขยิบฐานะเปนประเทศ
มหาอ ํานาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2510 ปราการของ ‘ทนุนยิมชอนสอม’ ตองเผชิญกับการทะลุ
ทะลวงของ ‘ทนุนยิมตะเกียบ’ และนบัต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2539 เปนตนมา สิงคโปรก็แปรสภาพ
เปนประเทศที่พัฒนาแลวตามบรรทัดฐานของ OECD หากฮองกงไมถูกผนวกเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ฮองกงก็จะเปนชาติตอไปที่กาวเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ ตามหลังดวยไตหวันและ 
เกาหลีใต

ณ บัดนี ้ ‘ทนุนิยมชอนสอม’ มิไดผูกขาดการครอบงํ าระบบทุนนิยมโลกอีกตอไป 
เนื่องเพราะการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จนสามารถมีบทบาทและอิทธิพลในสังคม
เศรษฐกิจโลกระดับหนึ่ง ปรากฏการณที่เรียกกันวา ‘ความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของอาเซีย 
ตะวนัออก’ (The East Asian Miracle) ก็เกิดจากการเติบใหญของ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ นี้เอง  
ผูคนจํ านวนไมนอยพากันคาดการณกันวา ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ จะทํ าใหอาเซียแปซิฟกกลายเปน
ศูนยกลางการจ ําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเปนประเด็นที่กอใหเกิดการถกเถียงไดมาก

ในขณะที ่ ‘ทุนนิยมตะเกียบ’ รุกคืบเขาสู ‘สโมสรคนรวย’ สโมสรดังกลาวนี้ไมมี 
พืน้ทีสํ่ าหรบัชาตทิีใ่ชมือในการบริโภค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาติที่ใชมือในการบริโภคยังคงลาหลัง
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ชาติที่ใชชอนสอมในการบริโภคเติบใหญเปนประเทศมหาอํ านาจ โดยที่
ตามหลังดวยชาติที่ใชตะเกียบ บรรดาประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตที่กํ าลังเรงรัด
พัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะเกียบ 
มากบางนอยบางตามแตกรณี

ผมต้ังขอสังเกตขางตนนี้จากการพิจารณาสหสัมพันธระหวางความสํ าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมการบริโภค โดยมิไดมีเจตนาที่จะบงบอกวา เสนทางการเดินไปสู 
‘สโมสรคนรวย’ อยูที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภค สหสมัพนัธดังกลาวนี้มิไดบงบอกถึง
เหตปุจจัย ถึงประชาชนในอฟัริกาเปลีย่นมาใชชอนสอมในการบริโภคในวันนี้ ก็มิใชเปนจักรกลใน
การแปรโฉมประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว

ขอทีน่าสงัเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ประเทศที่พัฒนาแลวกอนป 2539 ลวนแลวแต
เปนประเทศในเขตหนาว สิงคโปรเปนประเทศเขตรอนประเทศแรกที่กํ าลังยกฐานะเปนประเทศที่
พฒันาแลว
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ในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทุกวันนี้ ไมเพียงแต ‘ทุนนิยมตะเกียบ’  
วิง่ไลกวด ‘ทนุนยิมชอนสอม’ เทานั้น หากประเทศเขตรอนยังพยายามวิ่งไลกวดประเทศเขตหนาว
อีกดวย

หมายเหตุ  ในป 2535 OECD ประกาศวา ความชวยเหลือที่สมาชิก OECD ใหแกประเทศที่มี 
 รายไดสูง ดังเชนสิงคโปรจะไมถือเปนความชวยเหลือการพัฒนาของทางการ  
 (Official Development Assistance) ในเดือนพฤษภาคม 2538 OECD ประกาศ 
 วา สิงคโปรมไิดถือเปน ‘ประเทศกํ าลังพัฒนา’ (Developing Country) นับต้ังแต 
 วนัที่ 1 มกราคม 2539 ซึ่งทํ าใหเขาใจกันวา สิงคโปรจะถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่ 
 พฒันา คร้ังกลางเดือนมกราคม 2539 นั้นเอง OECD แถลงวา สิงคโปรเปน More  
 Advanced Developing Country (Asia Times, January 18,  1996) การ 
 เปลีย่นแปลงนี้มิไดมีผลกระทบตอการวิเคราะหในบทความนี้



36

ตารางที่ 1
รายไดประชาชาติตอหัว (GNP per capita)

พ.ศ. 2536
(ดอลลารอเมริกันตอปตอคน)

             ประเทศ รายไดประชาชาติตอหัว

  1. สวิสเซอรแลนด 35,760
  2. ญี่ปุน 31,490
  3. เดนมารก 26,730
  4. นอรเวย 25,970
  5. สหรัฐอเมริกา  24,740
  6. สวีเดน 24,740
  7. เยอรมนี 23,650
  8. ออสเตรีย 23,510
  9. ฝร่ังเศส 22,490
10. เบลเยี่ยม 21,560
11. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (*) 21,430
12. เนเธอรแลนด 20,950
13. แคนาดา 19,970
14. สิงคโปร (*) 19,850
15. อิตาลี 19,840
16. คูเวต (*) 19,360
17. ฟนแลนด 19,300
18. สหราชอาณาจักร 18,060
19. ฮองกง (*) 18,060
20. ออสเตรเลีย 17,500
21. อิสราเอล 13,920
22. สเปน 13,590
23. ไอรแลนด 13,000
24. นิวซีแลนด 12,600

ที่มา        The World Bank, World Development Report 1995 (Oxford University Press, 1995)
หมายเหตุ  ประเทศตอไปนี้ยังคงมีสถานะเปนประเทศกํ าลังพัฒนา คือ อิสราเอล ฮองกง คูเวต สิงคโปร และสหรัฐอาหรับ 
 เอมิเรตส
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ทุนนิยมตะเกียบ2

            วนัที่ 1 มกราคม 2539 สิงคโปรแปรสภาพเปนประเทศที่พัฒนาแลวตามคํ านิยาม
ของ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) แตผูนํ าสิงคโปร
มิไดรูสึกยินดียินรายกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้  ไมมีเสียงไชโยโหฮิ้วและการตีฆองรองปาว 
(Asia Times, December 8, 1995)
           OECD ยดึเกณฑรายไดประชาชาติตอหัว (per capita GNP) เพียงเกณฑเดียวใน
การจัดกลุมประเทศที่พัฒนาแลว นั่นก็คือ หากประเทศใดมีรายไดประชาชาติตอหัวถึงระดับ 
22,400 ดอลลารอเมริกันตอป ประเทศนั้นก็ยกฐานะเปนประเทศที่พัฒนาแลว
           ขอมลูของธนาคารโลกตามที่ปรากฏใน World Development Report 1995  
บงบอกวา สิงคโปรมรีายไดประชาชาติตอหัวสูงเปนอันดับที่ 14 ของโลก สูงกวาประเทศที่เคยเปน
เมืองแมดังเชนสหราชอาณาจักร (อันดับที่ 18) สูงกวาอติาลี (อันดับที่15)  ออสเตรเลีย (อันดับที่ 
20) และนวิซแีลนด (อันดับที่ 24) ในอาเซีย สิงคโปรเปนรองเฉพาะญี่ปุน (อันดับที่ 2) เทานั้น
           แตผูนํ าสิงคโปรหาไดหลงงมงายกับมายาภาพดังกลาวนี้ไม เพราะตระหนักดีวา  
สิงคโปรยังลาหลังประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย และความสามารถและทักษะในการกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
ในประการสํ าคัญ  สิงคโปรมโีครงสรางการผลิตที่ตองพึ่งพิงตางประเทศอยางมาก เมื่อสิงคโปร 
ส้ินฐานะการเปนประเทศดอยพัฒนา สิงคโปรเร่ิมถูกตัดความชวยเหลือจากตางประเทศและถูก 
ตัดสทิธพิเิศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP) ณ บัดนี้ สิงคโปรตองแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลว
บนพืน้ฐานที่เทาเทียมกัน
           นายโกะจกตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปรเชื่อมั่นวา สิงคโปร
สามารถฝา `รังสีอํ ามหิต' อันเกิดจากแรงกดดันในการแขงขันในระบบทุนนิยมโลกได แตทั้งนี้ 
สิงคโปรจักตองจัดระบบการบริหารใหดี และดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายสังคม
อยางเหมาะสม
           ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงํ าโดยกลุมคนที่ใชชอนสอมในการบริโภคมาเปนเวลา
กวาสองศตวรรษ จนอาจกลาวไดวา ในอดีตกาล ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงํ าโดย `ทนุนยิมชอน
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 10 มกราคม 2539
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สอม' ญ่ีปุนเปนชาตทิี่ใชตะเกียบชาติแรกที่กาวเขาสู `สโมสรคนรวย' หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
บัดนี ้ `สโมสรคนรวย' ตองแบงปนฟนที่ให `ทนุนยิมตะเกียบ' เพือ่ตอนรับสิงคโปร หากฮองกง 
ไมกลับคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2540  ฮองกงกจ็ะเปนชาติที่ใชตะเกียบชาติตอไปที่กาว
เขาสู `สโมสรคนรวย' ตามหลังดวยไตหวันและเกาหลีใต
            วัฒนธรรมการใชตะเกียบลงรากปกหลักในอาเซียตะวันออกนานนับศตวรรษ  
การใชตะเกียบเปนอุปกรณการบริโภคอาหารเริ่มตนในประเทศจีนกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป 
การติดตอสัมพันธระหวางจีน เกาหลี และญี่ปุนทํ าใหมีการถายทอดวัฒนธรรมการใชตะเกียบ  
แตการแพรระบาดของวัฒนธรรมตะเกียบที่สํ าคัญเกิดจากการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีน 
สวนใหญเปนผลจากภาวะทุพภิกขภัยภายในประเทศจีนนั้นเอง แมในชั้นแรกกระแสการอพยพของ
จีนโพนทะเลจะมุงสูอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตก็กระจายสูอเมริกาและยุโรปในเวลาตอมา  
วฒันธรรมตะเกยีบขยายตัวตามคลื่นการอพยพของจีนโพนทะเลดังกลาวนี้
           เมือ่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 กลุมทุน
จีนระลอกใหญยายฐานไปสูฮองกง ไตหวัน และอาเซียตะวันออกเฉียงใต กระนั้นก็ตาม ใชวา 
สายสัมพันธจะตัดขาดจากกันจนหมดเยื่อใยก็หาไม ชาวจีนโพนทะเลยังคงสงเงินและสิ่งของ 
ไปชวยเหลือเกื้อกูลญาติพี่นองและมิตรสหายในแผนดินใหญ นี้นับเปนเครือขายความสัมพันธ
ระหวางกลุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมตะเกียบที่สํ าคัญ
           เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา จาก 
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (inward orientation) มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 
(outward orientation) เมื่อตนทศวรรษ 2520 และเรงพัฒนาสูแนวทางทุนนิยมนับต้ังแตตน 
ทศวรรษ 2530 เปนตนมา  ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆขึ้น ทุนจีนโพนทะเลเคลื่อน 
กลับไปลงทุนในปตุภูมิมาตุคาม และมีสวนสํ าคัญไมนอยในการขับเคลื่อนจักรกลทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
           เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายฝ งทะเลตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยน  คอยๆพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตามพลังธรรมชาติของผูที่มีภูมิหลังแหงชาติพันธุเดียวกัน และกอตัวเปน `สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ' ซึ่งเชื่อมโยงฮองกงและไตัหวันเขากับจีนแผนดินใหญสวนที่เปนมณฑลทั้งสองนี้  
โดยที่ทุนจีนโพนทะเล จากอาเซียตะวันออกเฉียงใตก็เขาไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ดวย 
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจกํ าลังแปรโฉมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนี้ใหกลายเปน `เขตเศรษฐกิจจีน 
อันไพศาล' (Greater Chinese Economic Sphere)
            เขตเศรษฐกจิระหวางประเทศมิไดกอเกิดจากพลังธรรมชาติเทานั้น หากยังกอเกิด
จากขอตกลงระหวางประเทศดวย ในปจจุบันมีความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซีย
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia Economic Zone) อันประกอบดวยมงโกเลยี เกาหลีเหนือ 
เกาหลีใต รัสเซยี (ภาคตะวันออกไกล) ญ่ีปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื) อันมีศูนยกลางอยูที่ลุมนํ้ าตูหมิน (Tumen River) ในขณะเดียวกัน ธนาคารพัฒนาอาเซีย 
(ADB) กํ าลังผลักดันใหเกิด `หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ' ดวยการสรางเครือขายการขนสงคมนาคม 
เชือ่มโยงประเทศตางๆในลุมนํ้ าโขง อันประกอบดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา ลาว เวียดนาม 
กมัพชูา และไทย นอกจากนี้ ยังมีความดํ าริในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทะเลเหลือง (Yellow Sea 
Economic Zone) ซึง่เชือ่มโยงสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และญี่ปุน (เกาะเกยีวชู) อีกดวย
            การกอตัวของเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งที่เกิดจากพลังธรรมชาติและ 
ขอตกลงระหวางประเทศ ดังที่กลาวขางตนนี้ มีผลตอการขยายเครือขายของ `ทุนนิยมตะเกียบ'  
มไิยตองกลาวถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน ซึ่งมีผลตอการเติบโต
ของ `ทุนนิยมตะเกียบ' โดยตรง
           การจดัการประชุมระหวางนายทุนจีนที่เรียกวา World Chinese Entrepreneurs  
Convention เรียกยอ ๆ วา WCEC นับเปนยทุธวธิใีนการสรางเครือขาย ความสัมพันธระหวางทุน
จนีโพนทะเล ซึง่มีผลไมมากก็นอยตอการเติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' WCEC จัดการประชุม 
คร้ังแรกในสิงคโปรในป 2534 คร้ังที่สองในฮองกงในป 2536 และครั้งที่สามในประเทศไทย 
เมือ่ตนเดอืนธนัวาคม 2538  WCEC นับเปนองคกรสํ าคัญที่เชื่อมโยงจีนโพนทะเล ซึ่งประมาณวา
มปีระชากร 57 ลานคน และกอใหเกิดผลผลิต 450,000 ลานดอลลารอเมริกัน (Asia Times, 
December 6, 1995)
            การเตบิโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' ยังไดรับการเกื้อหนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกดวย World Chinese Business Network (WCBN) กอต้ังขึ้นจากขอเสนอของนายลีกวนยู  
อดีตนายกรัฐมนตรีแหงสิงคโปรซึ่งเสนอตอที่ประชุม World Chinese Entrepreneurs Convention 
คร้ังที่สอง ณ ประเทศฮองกงในป 2536 ทั้งนี้หอการคาจีนในสิงคโปร (Singapore Chinese 
Chamber of Commerce and Industry) เปนผูรวบรวมขอมูล   บริษัทธุรกิจจีนประมาณ 10,000 
บริษทั โดย WCBN เปนผูนํ าขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร และใหบริการขอมูลผาน Internet  
โดยเริ่มบริการตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2538 (Asia Times, December 8, 1995)  WCBN จงึเกื้อกูล
การขยายเครือขายความสัมพันธของ `ทุนนิยมตะเกียบ'
            ในขณะที่เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มีความคืบหนาไมมาก และเขต 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟก (APEC) อยูในภาวะลูกผีลูกคน  เครือขายของ  
`ทนุนยิมตะเกียบ' ยังคงขยายตัวตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
บนเสนทางสูมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ?3

           การเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงเวลาทศวรรษเศษ 
ที่ผานมานี้ ทํ าใหมีการคาดการณกันวา จีนกํ าลังดํ าเนินบนเสนทางสูมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ  
หนังสือเร่ือง China : The Next Economic Superpower (London: Weidenfeld and Nicolson, 
1993) ของ William H. Overholt ใหคํ าทํ านายในแนวทางนี้
           แม ว ายุคทองทางเศรษฐกิจของจีนจะยังไม จบส้ินลง  แตภาพอันสดใส  
ทางเศรษฐกจิ ก ําลงัเลือนหายไป  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกํ าลังผุดขึ้น  และนับวันดูเหมือน 
จะเลวรายลงไปเรื่อยๆ สัญญาณเตือนภัยเหลานี้ทํ าใหผูนํ าจีนเริ่มออกมาชี้นํ ามิใหละทิ้งการพัฒนา
เกษตรกรรมในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้ ขอชี้นํ าดังกลาวนี้สวนหนึ่งก็เปนการยอมรับผลกระทบ 
ในทางลบของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
           แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมเริ่มตนในป 2521  เมื่อเติง้เสีย่วผิงประกาศนโยบาย  
`ส่ีทันสมัย' ซึ่งเนนการปฏิรูปและการเปดประเทศ แนวทางพื้นฐานที่สํ าคัญก็คือ การกระจาย
อํ านาจในการตัดสินใจ  การปลอยใหกลไกราคาทํ าหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต และ
การเปดประเทศ ยิ่งเมื่อจีนกํ าหนดใหมณฑลทางใตเปนเขตเศรษฐกิจเสรีนับต้ังแตป 2532 เปนตน
มาดวยแลว  เศรษฐกิจจีนก็ยิ่งไปโลดชนิดยัง้ไมหยุดฉุดไมอยู
           ในระหวางป 2524-2534 เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราเฉลี่ยปละ 8.9% เพิ่มเปน 
12.8% และ 13.4% ในป 2535 และ 2536 ตามลํ าดับ  และเหลือประมาณ 11.8% ในป 2537  
โดยทีค่าดวาจะยังสูงกวา 10% ในป 2538  อัตราการจํ าเริญเติบโตในระดับดังกลาวนี้ อยาวาแต 
สูงกวาสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวนัตก และญี่ปุนเลย  หากยังสูงกวากลุมประเทศอตุสาหกรรมใหม 
ในอาเซียอีกดวย
           ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่กลาวไดวาสูงที่สุดในโลก ประกอบกับ
ความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจีน (Chinese Economic Area = CEA) ดวยการผนึก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน เขาดวยกัน  ทํ าใหมีผูคาดการณวา เขตเศรษฐกิจจีน 

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 มีนาคม 2538
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(CEA) จะกลายเปนศูนยอํ านาจที่ส่ีในระบบเศรษฐกิจโลกตอจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญ่ีปุน  ความยิง่ใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับการประโคมจากธนาคารโลก
และกองทนุการเงินระหวางประเทศ รายงาน The World Economic Outlook ของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศเสนอการวิเคราะหวา หากปรับขอมูลรายไดประชาชาติตาม Method of 
Purchasing - Power Parity  รายไดประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะอยูในลํ าดับที่สาม
ของโลก  รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน  มิใชลํ าดับที่ 10 ดังที่เคยคํ านวณกันมา ขณะเดียวกัน 
รายงาน The Global Economic Prospects and the Developing Countries  ประจํ าป 1993  
ของธนาคารโลก ก็เสนอบทวิเคราะหวา ในป 2545 รายไดประชาชาติของเขตเศรษฐกิจจีน (CEA) 
จะลํ ้าหนาสหรัฐอเมริกา
           แตความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของจีน ดังที่มีการประโคมกันอยางมากมายนี้  
เร่ิมมผูีต้ังขอกังขาวาอาจเปนเพียงมายาภาพเทานั้น
           เมือ่จนีเริม่ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีในระยะแรกนั้น รัฐบาลยังคงสนใจพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมอยู แตในไมชา นโยบาย `ส่ีทันสมัย' ก็มีความหมายไมแตกตางไปจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมเริ่มถูกทอดทิ้ง แรงงานจากชนบทเริ่มอพยพเขาเมือง 
เพื่อหางานทํ า  แตภาคอตุสาหกรรมไมสามารถดูดซับแรงงานไดหมด การวางงานจึงกลายเปน
ปญหาทีร่ายแรงขึน้เรื่อยๆ ภาพกองทัพแรงงานจากชนบทที่รอคอยอยูตามชานเมืองใหญๆ เพื่อรอ
หางานท ําเริม่เปนทีคุ่นตากนัมากขึ้น ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา แรงงานสวนเกินในชนบทอาจมีมากถึง 
330 ลานคน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมมีสวนขับดันแรงงานจากชนบท 
เขาเมอืง  ซึ่งซํ้ าเติมปญหาการวางงานในเมือง
           กระทรวงแรงงานจีนพยายามแกปญหาการวางงานในเมือง แตในที่สุดก็คนพบ 
สัจธรรมวา การแกปญหาการวางงานในเมืองมิอาจสํ าเร็จลุลวงได หากไมสามารถแกปญหา 
การวางงานในชนบท เพราะแรงงานจากชนบททะลักเขาสูเมืองอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ การเพิ่ม
ข้ึนของประชากรยังทํ าใหกํ าลังแรงงานเพิ่มข้ึนถึงปละ 10 ลานคนอีกดวย การวางงานจึงเปน
ปญหาเศรษฐกิจที่สํ าคัญยิ่งทั้งในชนบทและในเมือง
           การที่นโยบาย `ส่ีทันสมัย' หันเข็มมุ งสู การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการ 
เปดประเทศตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ ทํ าใหภาคเกษตรกรรมมิไดรับการเหลียวแล 
เทาทีค่วร ความระสํ่ า ระสายในชนบทกํ าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น  กรณีการลุกฮือของชาวชนบท
ในมณฑลสิฉวนในป 2536  นับเปนอุทาหรณอันดีเมื่อเจาหนาที่การปกครองทองถิ่นตองการ 
เกบ็ภาษจีากประชาชนคนละ 5-10 เหรียญอเมริกันเพื่อสรางทางหลวง ชาวนาพากันลุกฮือทํ าลาย
สํ านกังานภาษแีละโจมตีผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตทองถิ่น จนรัฐบาลสวนกลางตองเขาไปรักษาความ
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สงบ (South China Morning Post, June 13, 1993)  กรณคีวามไมสงบในลักษณะเดียวกันนี้ 
เกดิขึน้เปนระยะๆ ซึ่งสรางความกังวลแกผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตอยางมาก
           เสถียรภาพของราคาเปนปญหาพื้นฐานสํ าคัญอีกปญหาหนึ่ง นักเศรษฐศาสตร 
บางทานกลาววา ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ปญหา Double 
High กลาวคือ High Growth กับ High Inflation
           เงินเฟอเปน `เชื้อโรค' ทางเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งจะพานพบ 
เมื่อดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ผูนํ าจีนเพิ่งจะตระหนักถึงปญหานี้ในป 2531 เมื่ออัตรา 
เงนิเฟอสูงถงึ 18.5% ในป 2532  อัตราเงินเฟอยังสูงถึง 17.8%  ความเดือดรอนของประชาชนอัน
เกิดจากปญหาเงินเฟอสะสมมาเปนเวลายาวนาน และมีสวนทํ าลายเสถียรภาพทางการเมืองดวย 
การเตบิโตของขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย จนเกิดกรณีการกวาดลาง ณ จตุรัสเทียนอันหมึน 
ในป 2532  สวนสํ าคัญเปนผลจากความไมพอใจที่มีการฉอราษฎรณบังหลวงอยางแพรหลาย 
ผนวกกบัความเดอืดรอนอันเกิดจากภาวะเงินเฟอ ในป 2537 อัตราเงินเฟอยังสูงถึง 24.2%
           การควบคุมภาวะเงินเฟอเปนปญหาใหญของรัฐบาลจีน ดวยเหตุที่สาธารณรัฐ
ประชนชนจีนกาวเขาสูระบบตลาดรวดเร็วเกินกวาที่จะพัฒนากลไกและเครื่องมือในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดทัน การบริหารนโยบายการเงินเปนไปดวยความยากลํ าบาก  
เนื่องเพราะระบบการธนาคารพาณิชยยังลาหลัง และตลาดทุนเพิ่งจะเริ่มตนพัฒนา การควบคุม
ปริมาณเงนิจงึเปนเรื่องยากยิ่ง การบริหารนโยบายการคลังก็มีปญหาที่คลายคลึงกัน การกระจาย
อํ านาจทางการคลังแกเขตเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลทางภาคใตและรัฐวิสาหกิจ  
ทํ าใหรัฐบาลสวนกลางไมสามารถกุมบังเหียนทางการคลังอยางเต็มที่ ดังนั้น แมรัฐบาลจะ
พยายามควบคุมภาวะเงินเฟอ แตความไรประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือในการรักษา 
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจนับเปนอุปสรรคสํ าคัญในการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้
           ความยากจนยังคงเปนปญหาพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่การ
กระจายรายไดมีแนวโนมเสื่อมทรามลง ไมเพียงแตจะมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคอตุสาหกรรมเทานั้น หากยังมีความ
แตกตางระหวางภูมิภาคอีกดวย ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจกระจุกอยูเฉพาะมณฑลทางภาคใต  
ลึกเขาไปในแผนดนิใหญมากเพียงใด ความลาหลังทางเศรษฐกิจยิ่งปรากฏมากเพียงนั้น การยาย
ถิ่นของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองสวนหนึ่งเปนการเคลื่อนยายปญหาความยากจน คนจน 
ในเมอืงก ําลังกลายเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น
           หากรฐับาลจนีไมสามารถรักษาเสถียรภาพในสังคมชนบท ความไมสงบในชนบท
จะเปนปจจัยสํ าคัญที่บ่ันทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขั้นรากฐาน 
แตความไรเสถียรภาพในสังคมชนบทสวนหนึ่งเปนผลจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่เนนการพัฒนา
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อุตสาหกรรม ซึ่งขับดันแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง โดยที่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองไมสามารถ 
ดูดซบัแรงงานจากชนบทไดหมด ปญหาการวางงานทั้งในเมืองและชนบทจึงเปนผลจากการดํ าเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวนี้ ในขณะเดียวกัน การเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ยงัผลใหระบบเศรษฐกิจ `เครื่องรอน' เกินไป (overheat)  จนปรากฏอาการเปนภาวะเงินเฟอ 
ในระดบัสูง  ซึ่งซํ้ าเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชนยิ่งขึ้นไปอีก
           การที่ผู นํ าจีนหลายตอหลายคนเริ่มเรียกรองใหสนใจพัฒนาภาคเกษตรกรรม  
โดยพื้นฐานแลวเปนเพราะยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลกํ าลังสรางปญหาเสถียรภาพในสังคม
ชนบท ผูนํ าจีนกํ าลังเกรงปญหาความระสํ่ าระสายในสังคมภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง  
ซึง่ใกลจะมาถงึ  การเรงปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติอันมิชอบในระยะหลัง
นี้ สวนสํ าคัญเปนเพราะความตองการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การฉอราษฎรบังหลวง 
ของชนชั้นปกครองที่นับวันมีแตจะเพิ่มข้ึนนับเปนฟนที่สุมความไมพอใจรัฐบาลอยางดียิ่ง  
การปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงจึงเปนการตัดไฟแตตนลม ซึ่งอาจยังไดผลอยูบาง
           จีนเปนยักษใหญในสังคมโลก แตเสนทางของจีนที่ทอดไปสูการเปนประเทศ
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจยังอีกยาวไกลนัก มิใยตองกลาวถึงการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ความลาหลังของระบบกฎหมายทางเศรษฐกิจ รวมตลอดจน 
ความไมแนนอนของนโยบายรัฐบาล  ซึ่งเปนปญหาแกนักลงทุนตางชาติในปจจุบัน
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เมื่อภัยเหลืองระบาด4

         ภัยเหลืองกํ าลังอาละวาดอยูในศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ความเกรงกลัวภัยเหลืองปรากฏทั่วทุกระแหง เพียงแต
ความเขมขนแหงความกลัวนั้นแตกตางกัน และดูเหมือนวา ความเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐ
อเมริกาจะมีมากกวาในประชาคมยุโรป นาประลาดใจที่ภัยเหลืองระบาดในโลกที่สามกอนที่ 
จะลุกลามสูโลกที่หนึ่ง และหากประตูเศรษฐกิจระหวางประเทศเปดกวางพอ ในไมชาภัยเหลือง 
กจ็ะทะลทุะลวงสูโลกที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันออก

         ในประเทศไทย ความเกรงกลัวภัยเหลืองเริ่มกอตัวจนถึงกับมีการรณรงคตอตาน 
สินคาญีปุ่นในชวงป 2514-2516 การรณรงคดังกลาวนี้ทวีความเขมขนยิ่งขึ้นในชวงป 2516-2519 
โดยที่ในชวงเวลานั้นมีความตองการเอกราชและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอยางแรงกลาในหมู   
ขบวนการประชาชน แตความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกาเปนปรากฏการณใหมในชวง 
ทศวรรษทีผ่านมานี้เอง ในขณะที่ความรูสึกตอตานญี่ปุนในเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียตะวันออก
เฉียงใตบรรเทาเบาบางลง แตความรูสึกเดียวกันนี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นตามลํ าดับในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น ?

         เราจะเขาใจปรากฏการณดังกลาวนี้ไดดียิ่งขึ้น หากเราเขาใจพัฒนาการของระบบ 
ทุนนิยมโลก หลังจากที่อังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนชาติแรก 
ในทศวรรษ 2310 กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) ก็ปรากฏขึ้นในระบบ
ทนุนยิมโลก หลายตอหลายประเทศพยายามไลกวดอังกฤษเพื่อเปนประเทศอุตสาหกรรมรุนที่สอง 
ในจํ านวนนี้ประกอบดวยเยอรมนี ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย บรรดาประเทศที่บรรลุ
โสดาบันเปนประเทศอุตสาหกรรมกอนประเทศอื่นๆไดเติบใหญเปนประเทศมหาอํ านาจในระบบ
ทุนนิยมโลกในเวลาตอมา แตประเทศเหลานี้ก็แปรสภาพเปนประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old 
Industrialized Countries = OICs) พลนัที่ปรากฏโฉมของประเทศอตุสาหกรรมใหม  (NICs)

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 มีนาคม 2535
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          ในชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกากลายเปนผูนํ าของระบบทุนนิยม
โลก อยางชดัเจน คร้ันในทศวรรษ 2500 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่ถีบตัวขึ้นมาเปนศูนยอํ านาจ
ควบคูกับสหรัฐอเมริกา ตลอดชวงเวลาสองทศวรรษแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุน
พยายามไลกวดยุโรปตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเริ่มตน
จากการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labour-
intensive industry) ทัง้นีเ้พราะเหตวุา ประเทศมหาอํ านาจมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวง
หลงัสงครามโลกครั้งที่สอง ประกอบกับเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทํ าใหเร่ิมละทิ้งการผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคและตีจากอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน หันไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ข้ันสูง ดังเชนอตุสาหกรรมวิศวการและอตุสาหกรรมเคมีภัณฑ ตลอดจนการผลิตสินคาประเภททุน
อ่ืนๆ การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกเปนประโยชนตอญ่ีปุน
อยางยิ่ง เพราะญี่ปุ นสามารถเขามาสวมบทบาทในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแทนได  
ในทศวรรษ 2490 อัตราคาจางในญี่ปุนยังคงอยูในระดับต่ํ า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เข มข นจึงสอดคลองกับโครงสร างปจจัยการผลิต และความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) ของญีปุ่นเอง แตเพียงชั่วเวลาทศวรรษตอมา อัตราคาจางในญี่ปุน 
ก็ถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
ในอตัราสงูยิง่ อัตราคาจางจึงตองปรับตัวตามการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิต ญ่ีปุนเริ่มปรับ
โครงสร างการผลิตไปสู การผลิตสินคาประเภททุนและอุตสาหกรรมที่ใช เทคโนโลยีข้ันสูง  
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) จึงเขามาแทนที่ญ่ีปุนในการผลิตสินคา
อุปโภคบริโภค
         กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจของญี่ปุนอาศัยยุทธศาสตรที่อาจเรียกไดวา  
`ปาลอมเมือง' สินคาญีปุ่นทะลักเขาสูประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเปนตลาดสํ าคัญของประเทศมหาอํ านาจ
เกา   อาเซยีตะวนัออกเฉียงใตเคยเปนตลาดสิ่งทอของอังกฤษและอาณานิคม แตเพียงตนทศวรรษ 
2500 ส่ิงทอจากญี่ปุนก็เร่ิมขับดันสิ่งทอจากอังกฤษออกไปจากอาเซียตะวันออกเฉียงใต ความ 
พายแพของสิ่งทออังกฤษสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) ในสงัคมทนุนยิมโลก  เพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ผลิตสิง่ทอขององักฤษกํ าลังหมดสิ้นไป  ในปลายทศวรรษ 2500 นั้นเอง  รถยนตญ่ีปุนก็เขามา 
ตีตลาดรถยุโรปใน อาเซยีตะวนัออกเฉียงใต  พอถึงตนทศวรรษ 2520 ญ่ีปุนก็สามารถยึดครอง
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคทั้งประเภทคงทน (consumer durables) และประเภทใชส้ินเปลือง 
(consumer non-durables) สวนใหญไวได
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         หลังจากที่ยึดตลาดสํ าคัญของประเทศมหาอํ านาจเกาไดแลว สินคาญี่ปุ น 
ก็ถาโถมเขาสู `เมืองแม' ปราการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปแข็งแกรง 
ไมพอที่จะตานทานสินคาญี่ปุน เมื่อความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบแปรเปลี่ยนไป ประเภทของ 
สินคาออกของญี่ปุนก็แปรเปลี่ยนไปดวย จากสินคาอุปโภคบริโภคประเภทใชส้ินเปลืองดังเชน 
ส่ิงทอ แปรเปล่ียนมาเปนสินคาอุปโภคบริโภคคงทนดังเชนรถยนต รวมตลอดจนเครื่องใชไฟฟาและ
อีเล็กทรอนิกส และกาวมาเปนสินคาขั้นกลาง (intermediate goods) และสินคาประเภททุน 
ในที่สุด ทั้งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางกดดันใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออกดวยการทํ า
สัญญาจํ ากัดการสงออก โดยสมัครใจ (Voluntary Export Restraints = VERs) ดังกรณีของสิ่งทอ
และรถยนต แตก็ไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของญี่ปุนได เมื่อมาตรการการกีดกันการคาทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น บรรษัทยักษใหญของญี่ปุนก็พากันยายโรงงานเขาไปสูสหรัฐอเมริกาและ
ประชาคมยุโรป อังกฤษเปนฐานที่มั่นของบริษัทญี่ปุนในประชาคมยุโรป นายจากส กัลแวต 
(Jacques Valvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot) แหงฝร่ังเศสเคยคอนแคะวา บัดนี้
อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว บริษัทญี่ปุนบางบริษัทไดเขาไปตั้ง
โรงงานในยุโรปตะวนัออก เพื่อผลิตสินคาสงเขาไปทะลวง `ปราการยุโรป' เพราะเล็งการณไกลวา 
ถงึอยางไร ประชาคมยุโรปจํ าเปนตองอุมชูยุโรปตะวนัออก เพราะการลมสลายของยุโรปตะวันออก
ยอมสงผลกระทบตอประชาคมยุโรปอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

         ความเกรงกลัวภัยเหลืองในประชาคมยุโรปตองนับวานอยเมื่อเทียบกับความรูสึก
ของคนอเมริกัน อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯเริ่มสะทอนใหเห็นในบทเพลงแหง 
ยคุสมยับางเพลงดังเชน Working for the Japanese หรือในภาพยนตรอยางเชน Gung Ho
หนงัสอืทีเ่สนอทัศนะตอตานญี่ปุนดังเชน In the Shadow of the Rising Sun (แตงโดย William 
S. Dietrich) ปรากฏสูบรรณพภิพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยรวมกลุม
เพือ่ตอตานญี่ปุน ดังเชน กลุม Americans for Fair Play ความเกรงภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกา 
มมีากถงึขัน้ทีม่กีารรณรงคทางการเมืองเพื่อตอตานสินคาญี่ปุน และเรียกรองใหซื้อแตสินคอเมริกัน 
(Buy American Campaign) การรณรงคทางการเมืองเพื่อเรียกรองใหชาวอเมริกันซื้อแตสินคา
อเมริกนัทวคีวามเขมขนมากขึ้นในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2535  เมื่อผูนํ าญี่ปุนแสดงทัศนะ
วา การลมสลายของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันเปนผลจากสันดานขี้เกียจของกรรมกรอเมริกัน  
ซึ่งสรางบาดแผลในความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ในชวงเวลาดังกลาวนี้เอง  
องคการบริหารสวนทองถิ่นบางแหงในสหรัฐฯไดแสดงความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจใหปรากฏ 
ดังเชนคณะกรรมาธกิารการขนสงแหง Los Angeles County ประกาศ ลมสัญญาวาจางบริษัท 
ในเครอืของ Sumitomo Corp ในการผลิตรถไฟเพื่อใชในการขนสงมวลชนมูลคา 122 ลานเหรียญ
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อเมริกัน ในชวงเวลาไลเลีย่กนันัน้ องคการบริหารสวนจังหวัด Greece แหงมลรัฐนิวยอรก ระงับ
การซื้อเครื่องขุดดินมูลคา 40,000 เหรียญอเมริกันจากบริษัท Komatsu ทั้งๆที่หากจัดซื้อจาก
บริษทัอเมริกันจะตองจายเงินแพงขึ้น 15,000 เหรียญอเมริกัน (The Nation, January 25, 1992)

         สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตจะขาดดุลการคาจํ านวนมากกับญ่ีปุนเทานั้น หากทวา 
ยงัเปนนํ ้าบอทรายที่ธุรกิจญ่ีปุนเขาไปแสวงหาผลประโยชนอยางเปนลํ่ าเปนสันอีกดวย การเติบโต
ของอุตสาหกรรมรถยนตญ่ีปุนทํ าใหบริษัทรถยนตอเมริกันเริ่มเผชิญกับภาวะการลมลุกคลุกคลาน 
บริษัทยักษใหญของญี่ปุนเขาไปซื้อกิจการของธุรกิจอเมริกันมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้  
แตคนอเมรกินัเพิง่จะต่ืนตระหนกเมื่อพบวา ธุรกิจที่บริษัทญี่ปุนไปในชวงหลังนี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวของ
กบัศิลปวฒันธรรม ในป 2530 Sony เขาไปซื้อ CBS Records มูลคา 2,000 ลานเหรียญอเมริกัน 
และในป 2532 ซื้อ Columbia Pictures Entertainment จาก Coca Cola มูลคา 3,400 ลาน
เหรยีญอเมริกัน คร้ันในป 2534 Sony เปลี่ยนชื่อ CBS Records เปน Sony Music และเปลี่ยนชื่อ 
Columbia Pictures เปน Sony Pictures สวนบริษัท Matsushita ก็เขาไปซื้อ MCA 
Communications ดวยราคา 6,100 ลานเหรียญอเมริกันในป 2533  โดยที่ MCA เปนเจาของ 
Universal Pictures และ Yosemite National Park ในป 2534 บริษัท Toshiba และบริษัท C. Ito 
เขาไปซื้อหุนของบริษัท Time-Warners บริษทัละ 500 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งเมื่อรวมกันแลว 
ตกประมาณ 12.2% ของจํ านวนหุนรวม

         ในปจจุบันมีรางกฎหมายประมาณ 24 ฉบับในรัฐสภาอเมริกันที่มีผู เสนอ 
เพือ่จ ํากดัการลงทุนจากตางประเทศ รางกฎหมายที่นาสนใจมีดังตอไปนี้
         (1) การแกไขเพิ่มเติม Reclamation Act  เพื่อมิใหธุรกิจตางชาติใชนํ้ าจากเขื่อน
และโครงการชลประทานของรัฐบาลสวนกลาง
         (2) การตรา Fair Trade in Financial Services Act โดยละทิ้งหลักปฏิบัติ 
เยี่ยงคนในชาติ (National Treatment) การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติยึดถือหลักการที่วา บริษัท 
ตางชาตจิกัไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับบริษัทในชาติ แตตามกฎหมายฉบับนี้ หากประเทศใด
ไมยอมใหบริษัทอเมริกันเขาไปประกอบธุรกิจการเงิน หรือบริษัทการเงินอเมริกันมิไดรับการปฏิบัติ
เยีย่งบรษิทัในชาต ิกระทรวงการคลังและธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาก็จะใชนโยบาย `ตาตอตา 
ฟนตอฟน' กับธุรกิจการเงินของประเทศนั้น ๆ
         (3) การแกไขเพิ่มเติม Exon-Florio Provision ใน Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 เพือ่ใหอํ านาจประธานาธิบดีอเมริกันในการทบทวนนโยบายการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยสามารถใชอํ านาจระงับการลงทุนจากตางประเทศดวยเหตุผลในดาน
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ความมั่นคงแหงชาติได ทั้งนี้ความมั่นคงแหงชาติมีความหมายครอบคลุมถึงความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ (economic security) ดวย

         การเติบโตของกลุมประเทศ Asian NICs อาจท ําใหความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง 
ในอนาคตรุนแรงขึ้น ในขณะนี้  Asian NICs  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวันกํ าลังยึด 
หวัหาดในอาเซยีตะวนัออกเฉยีงใต เพื่อเตรียมจูโจมศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลก ทั้งในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป หากเวลานั้นมาถึงจริงๆภัยเหลืองจะมิไดหมายเฉพาะภัยจาก ญ่ีปุน
เพยีงประเทศเดยีว หากแตหมายถึงอิทธิพลการครอบงํ าทางเศรษฐกิจของชนผิวเหลืองทั้งปวง ทั้งนี้
นาสงัเกตวา ประเทศที่หวาดกลัวภัยเหลืองในปจจุบันมักเปน `สังคมเศรษฐกิจของวันวาน' ที่กํ าลัง
จมด่ิงสูหุบเหวแหงความตกตํ่ า ในขณะที่ประเทศที่เลิกกลัวภัยเหลือง ดังเชนประเทศตางๆในอา
เซยีตะวนัออกเฉยีงใตกํ าลังดํ าเนินอยูบนเสนทางแหง `สังคมเศรษฐกิจของวันพรุง' ซึ่งมองเห็นแต
อนาคตทางเศรษฐกิจอันสดใส แมวาภาพที่เห็นจะเปนเพียงมายาภาพก็ตาม
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กองทัพนักลงทุนญี่ปุนกํ าลังรนถอย ?5

           รายงานขาวในชวงหกเดือนที่ผานมานี้กํ าลังสื่อขาวสารสํ าคัญวา กองทัพ 
นกัลงทนุญีปุ่น ซึง่ออกไปสรางอาณาจักรเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกกํ าลังรนถอยกลับประเทศญี่ปุน

           ผมติดตามขาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง แตยังไมปกใจเชื่อขาวสารดังกลาวนี้นัก 
เพราะมีความเห็นวา กวาที่จะเห็นแนวโนมในเรื่องนี้ไดชัดเจน คงจะตองปลอยใหสถานการณ
พฒันาไปอีกปเศษ

           ตลอดชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (outward 
foreign direct investment) ประมาณ 70% มาจากประเทศมหาอํ านาจ 5 ประเทศ ที่เรียกกันวา
กลุมประเทศ G-5 อันประกอบดวยฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  
ในชวงตนทศวรรษ 2520 สหรัฐอเมริกาเปนแหลงเงินทุนที่ใหญที่สุดของการลงทุนโดยตรง 
ในตางประเทศ ตํ าแหนงนี้ถูกสหราชอาณาจักรแยงชิงไปในชวงปลายทศวรรษ 2520 อยางไรก็ตาม 
นบัต้ังแตป 2532 เปนตนมา ญ่ีปุนก็กาวขึ้นมาครองตํ าแหนงจางแหงนักลงทุนตางประเทศ กระแส
การลงทนุโดยตรงในตางประเทศของญี่ปุนสูงถึง 44.2 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2532 เพิ่มข้ึน
เปน 57.1 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2533  แตแลวในป 2534 กลับตกตํ่ าลง 27% เหลือเพียง 
41.7 พนัลานเหรียญอเมริกัน

           ในระหวางป 2528-2532 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของญี่ปุนเพิ่มข้ึน 
โดยเฉลีย่ปละ 62% ดวยอัตราการขยายตัวที่สูงเชนนี้ จึงไมนาสงสัยเลยวา เหตุใดญี่ปุนจึงกาวขึ้น
มาครองตํ าแหนงจาวแหงนักลงทุนตางประเทศ ขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ระหวาง 
กลุมประเทศ G-5 ณ โรงแรมพลาซา (Plaza Hotel) นครนิวยอรก ในเดือนกันยายน 2528 นับเปน
เหตปุจจยัส ําคญัทีผ่ลักดันใหญ่ีปุนหันไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เพราะเหตุวา ขอตกลง
พลาซาเปนขอตกลงที่จะดํ าเนินการใหเงินมารกเยอรมันและเงินเยนญี่ปุนมีคาเพิ่มข้ึน โดยที่ 
เงินดอลลารอเมริกันมีคาลดลง การเพิ่มคาเงินเยนจากระดับ 240 เยนตอหนึ่งเหรียญอเมริกัน  

                                                          
5ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2535
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เปน 110-120 เยนตอหนึง่เหรยีญอเมริกัน ทํ าใหสินคาออกของญี่ปุนมีราคาแพงขึ้น เมื่อเทียบ 
เปนเงินดอลลารอเมริกันและเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มีคาตกตํ่ าลง ฐานะการแขงขันของญี่ปุน 
ในตลาดโลกจึงดอยลง สภาวการณดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหธุรกิจขนาดใหญของญี่ปุนพากัน
ยายแหลงทีต้ั่งของโรงงาน (relocation of industry)  กระบวนการยายแหลงที่ต้ังของโรงงานยังถูก
เรงเราโดยนโยบายการกีดกันการคายุคใหม (new protectionism) ของกลุมประเทศมหาอํ านาจ
เกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปอกีดวย บริษัทยักษใหญของญี่ปุนพากัน
ไปต้ังโรงงานในกลุมประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา การเขาไปทํ าการผลิตเพื่อขายและ 
สงออกในกลุมประเทศมหาอํ านาจเกาจะถูกตอตานและกีดกันนอยกวาการผลิตในญี่ปุนหรือ 
ดินแดนอืน่เพือ่สงเขาไปในกลุมประเทศทั้งสอง ความเชื่อดังกลาวนี้เปนจริงในระดับหนึ่ง แตในชวง 
2-3 ปที่ผานมานี้ ความรูสึกตอตานญี่ปุนรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา  
จนกระทั่งมีการเสนอกฎหมายในรัฐสภาเพื่อกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ โดยมีญ่ีปุนเปน 
เปาหมายสํ าคัญ

           ในชวง 40 ปที่ผานมานี้ เงินทุนญี่ปุนทุมเขาสูสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป
เกือบสองในสามของการลงทุนตางประเทศของญี่ปุนทั้งหมด ในชวงทศวรรษ 2520 ญ่ีปุน 
มพีฤตกิรรม ประหนึ่งจะซื้อโลกทั้งโลกไวในอุงมือ ไมเพียงแตการเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา
และประชาคมยุโรป หากยังรวมถึงการกวานซื้อธุรกิจขนาดใหญในสหรัฐอเมริกา การทุมซื้อ 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอเมริกัน การกวานซื้อที่ดินในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประมาณกันวา 
นายทนุญีปุ่นใชเงินถึง 65 พันลานเหรียญอเมริกันระหวางป 2530-2533 เพื่อการนี้ การกักตุน 
ทองค ํา ซึง่ประมาณกันวานายทุนญี่ปุนตุนทองคํ าไวถึง 78 ลานออนซระหวางป 2529-2531  และ
การประมูลซื้อศิลปวตัถ ุเพือ่สรางกลไกในการเลี่ยงภาษีและการโอนเงินระหวางสาขา
           แตการแผขยายพลานุภาพของญี่ปุ นดูเหมือนจะมีจังหวะกาวที่ ผิดพลาด  
นักลงทุนญี่ปุนกาวเขาสูตลาดหลักทรัพยอเมริกันในชวงที่ตลาดหลักทรัพยอเมริกันกํ าลังตกตํ่ า  
ในระหวางป 2523-2527 เมื่อตลาดหลักทรัพยอเมริกันรุงเรืองนั้น นายทุนญี่ปุนยังมิไดเขาไปลงทุน
ในตลาดหลกัทรพัยอเมริกันมากนัก ภาวะตกตํ่ าของตลาดหลักทรัพยอเมริกันอยางรุนแรงเมื่อเดือน
ตุลาคม 2530 และภาวะตกตํ่ าของตลาดหลักทรัพยญ่ีปุนในชวงสองปที่ผานมานี้ มีผลกระทบตอ
การลงทนุซื้อขายหลักทรัพยของนายทุนญี่ปุนอยางสํ าคัญ ความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย
ทั้งในญี่ปุนและสหรัฐอเมริกายังมีผลซํ้ าเติมนายทุนญี่ปุน ในทํ านองเดียวกับการตกตํ่ าของราคา
ทองค ํา เมือ่นายทุนญี่ปุนเริ่มตุนทองคํ านั้น ราคาทองคํ าตกออนซละ 370-450 เหรียญอเมริกัน  
แตเมือ่ราคาทองคํ ารวงสูระดับต่ํ ากวาออนซละ 340 เหรียญอเมริกัน นายทุนญี่ปุนเริ่มตองระบาย
ทองคํ าออกขาย การทุมเงินซื้อภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อและศิลปวัตถุอ่ืนๆดวยเหตุผลทางธุรกิจ 
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กอใหเกิดความระสํ่ าระสายในตลาดศลิปวตัถุไมนอย  เพราะผลักดันใหราคาศลิปวัตถุสูงกวาที่ควร
จะเปน

           สหรัฐอเมริกาเปนฐานเศรษฐกิจที่นายทุนญี่ปุนทุมการลงทุนโดยตรงมากกวา
ประเทศ อ่ืนใด การลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในสหรัฐอเมริกาลดลงจากระดับ 19.9 พันลานเหรียญ
อเมริกนัในป 2533  เหลือเพียง 5 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2534 การใชจายเงินของนายทุน
ญ่ีปุนในการซื้อธุรกิจอเมริกันและที่ดินในสหรัฐอเมริกาก็ลดลงอยางฮวบฮาบนับต้ังแตป 2533 
เปนตนมา

           เหตใุดการลงทุนในตางประเทศของนายทุนญี่ปุนจึงตกตํ่ าลง ?

           สาเหตุสํ าคัญที่กอใหเกิดปรากฏการณดังกลาวนี้ ก็คือ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า 
ในญี่ปุน ซึ่งทํ าใหกํ าไรจากการประกอบธุรกิจพลอยตกตํ่ าไปดวย กํ าไรจากการประกอบการเปน
แหลงเงนิทนุสํ าคัญภายในองคกรสํ าหรับการขยายการลงทุน (internal finance) เมื่อกํ าไรตกตํ่ า 
เงินทุนจากแหลงภายในก็พลอยหดหายตามไปดวย คร้ันจะหันไปหาเงินทุนจากแหลงภายนอก 
(external finance) กเ็หมอืนกบัหนเีสือปะจระเข เพราะตลาดการเงินในญี่ปุนกํ าลังระสํ่ าระสาย 
อันเปนผลจากภาวะตกตํ่ าทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยในชวงสองปที่ผานมานี้ 
สถาบนัการเงนิจ ํานวนมากกํ าลังเผชิญกับปญหาหนี้สูญและหนี้เสีย  สภาพการณที่ตลาดการเงิน 
มีสภาพคลองสวนเกินหมดสิ้นไป ยังผลใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินถีบตัวสูงขึ้น นั่นยอม
หมายความวา  ตนทุนของทุน (cost of capital) เพิ่มข้ึน  การถีบตัวสูงขึ้นของตนทุนของทุนยอม 
บ่ันทอนกระแสการลงทุนในตางประเทศตามธรรมชาติอยูแลว

           ในกรณขีองสหรัฐอเมริกา กระแสความรูสึกชาตินิยม ซึ่งยังผลใหการรณรงคใหคน 
อเมริกันซื้อสินคาอเมริกันขยายตัว และมีการตรากฎหมายเพื่อสกัดการลงทุนจากตางประเทศ 
มสีวนท ําใหส่ิงจูงใจในการลงทุนในสหรัฐอเมริกาลดนอยลง นอกจากนี้ กํ าไรจากการประกอบการ
ในสหรัฐอเมริกามีแนวโนมตกตํ่ าลงนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา ในขณะที่อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุนในประชาคมยุโรปและอาเซียมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สภาพการณดังกลาวนี้ยอมเปน 
แรงจูงใจใหนายทุนญี่ปุนโยกยายทุนจากสหรัฐอเมริกาไปลงทุนในภูมิภาคอื่นที่ใหผลตอบแทน 
สูงกวา
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           จากการสํ ารวจขอมูลจากบริษัทยักษใหญของญี่ปุน 115 บริษัท โดยธนาคาร 
EXIM Bank แหงประเทศญี่ปุน พบวา ในระหวางปงบประมาณ 2536-2537 การลงทุน 
ในตางประเทศของนายทุนญี่ปุนจะเปลี่ยนกระแสไปสูประชาคมยุโรป (26.1%) กลุมประเทศ 
อาเซียน (ไมรวมสิงคโปร 25.1%)  และ Asian NICs (12.0%)  ในขณะทีก่ารลงทุนในอเมริกาเหนือ
มีแนวโนมตกตํ่ าลงจากระดับ 45% เหลือเพียง 19.4% ของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
ทัง้หมดของญี่ปุน (Far Eastern Economic Review, February 6, 1992)

           ผูน ําญีปุ่น รวมทั้งผูนํ าในภาคธุรกิจเอกชน เร่ิมเรียกรองใหชาวญี่ปุนลดความเปน 
สัตวเศรษฐกจิ เพื่อปรับภาพลักษณของญี่ปุนในสังคมโลก การปรับภาพลักษณดังกลาวนี้คลุมถึง
การปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมการทํ างานดวย นายยูตากะ กูเมะ (Yutaka Kume) ประธานบริษัท 
Nissan Motor Co. ถงึกบักลาววา ญ่ีปุนจะตองไมพยายามครอบงํ าสังคมโลก หากแตตองเรียนรูที่
จะอยูรวมกับประเทศอื่น ๆ อยางกลมกลืน (The Nation ,  February 6, 1992)

           เมือ่ตนเดอืนพฤษภาคม 2535 กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม
แหงประเทศญีปุ่น (MITI) เสนอสมุดปกขาว เรียกรองใหรัฐบาลญี่ปุนปรับเปลี่ยนนโยบายโดยหัน
มาสงเสรมิการลงทุนภายในประเทศ พรอมกันนี้ก็ตองลดการสงเสริมการสงออกและการสงเสริมให
นายทุนญี่ปุนไปลงทุนในตางประเทศ ในการนี้ รัฐบาลญี่ปุนจักตองหันมาปรับปรุงและขยายทุน 
พืน้ฐานของสังคม (infrastructure) เพื่อรองรับการลงทุนภายในประเทศ (Bangkok Post , May 9, 
1992)

           การโยกยายเงินทุนญี่ปุนจากอเมริกาเหนือไปสูประชาคมยุโรป อาเซียน Asian 
NICs  รวมตลอดทัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน เปนปรากฏการณที่เห็นแนวโนมคอน
ขางชัดเจน แตกองทัพนักลงทุนญี่ปุนจะรนถอยกลับไปลงทุนในประเทศเมืองแมของตนหรือไม  
ยงัคงเปนเรื่องที่ตองติดตามสังเกตการณตอไป
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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย (1)6

         การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงสํ าคัญในพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม และรัฐบาล 
เวยีดนาม นบัต้ังแตปลายเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา สะทอนใหเห็นวา เวยีดนามมิอาจ 
แข็งขืนแนวโนมที่กํ าลังเกิดขึ้นในระบบโลกได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนไปเพื่อเกื้อกูลให 
เวียดนามสามารถปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม ปรับนโยบายการตางประเทศ 
เพื่อฟนฟสัูมพันธภาพกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน และปรับแนวนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชาเพื่อรอรับ
ความชวยเหลอืทางเศรษฐกิจจากตางประเทศดวยความราบรื่นมากขึ้น
         ในการประชุมาสมัชชาสมัยที่ 7 ของพรรคคอมมิวนิสตเวยีดนาม ระหวางวันที่ 24-
27 มถินุายน 2534 ที่ประชุมอนุมัติใหนายเหงยีนวันลนิห (Nguyen Van Linh) ลาออกจาก
ตํ าแหนงเลขาธิการพรรคดวยเหตุผลดานสุขภาพ ขณะเดียวกัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กรมการเมอืง (politburo)  โดยมีผูพนจากตํ าแหนงรวม 7 คน จากจํ านวนกรรมการ 12 คน  
คนส ําคญัที่ตองพนตํ าแหนงในคราวนี้ไดแก นายเหงียนโคธกั (Nguyen Co Thach) รัฐมนตรีวา
การกระทรวงการตางประเทศ นายไหมฉโิธ (Mai Chi Tho) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
นายเหงียนดักตัม (Nguyen Duc Tam)  ประธานคณะกรรมการจัดตั้งของพรรคฯ (Organisation 
Committee)  และนายโวชิกง (Vo Chi Cong)
         คณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหมประกอบดวยนายโดมยุ (Do Muoi อายุ 74 ป) 
ดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค  นายเลอดักอัน (Le Duc Ahn อาย ุ71 ป)  เปนหมายเลขสอง และ
นายโววันเกียต (Vo Van Kiet อาย ุ 49 ป) เปนหมายเลขสาม  ขณะเดียวกันก็มีการแตงตั้ง
กรรมการหนาใหม ที่นาสนใจไดแก นายฟานวันไค (Phan Van Khai, อาย ุ 58 ป)  ประธาน
คณะกรรมาธิการวางแผนแหงรัฐ  นายบุยเทยีนโง (Bui Thien Ngo อาย ุ62 ป)  นักเศรษฐศาสตร
ซึง่จบการศึกษาจากสหภาพโซเวียต  นายเหงยีนดักบิน (Nguyen Duc Bhin)  อาย ุ64 ป  ผูอํ านวย
การ Nugyen Ai Quoc Institute  และนายนองดักมาน (Nong Duc Mahn  อาย ุ51 ป)  ตัวแทน
ชนกลุมนอยในเวียดนาม การที่มีผูนํ าอายุนอยเขาไปอยูในคณะกรรมการกรมการเมืองมากขึ้น 
ท ําใหอายุเฉลี่ยของผูนํ าทางการเมืองของเวยีดนามลดลงจาก 71 ป เหลือ 64 ป

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2534
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         ในเมือ่มกีารเปลี่ยนตํ าแหนงในกรมการเมือง ก็จํ าตองมีการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนง 
ในรัฐบาลเวียดนามดวย เมื่อนายโดมุยขึ้นไปดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค ตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีก็ตกแกนายโววันเกียต เมื่อนายเลอดักอันขึ้นไปเปนบุรุษหมายเลขสองในกรมการเมือง
กต็องสละต ําแหนงรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเปนที่คาดกันวา นายโดนคู (Doan Khue อายุ 68 ป) 
เสนาธิการทหารซึ่งอยูในกรมการเมืองดวย จะดํ ารงตํ าแหนงแทน โดยที่นายบุยเทียนโงอาจมา
ดํ ารงต ําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทยแทนนายไหมฉโิธ ซึง่พนจากตํ าแหนงไป อยางไรก็ตาม ไมเปนที่
แนชัดวา ผูนํ าเวียดนามคนใดจะมาแทนที่นายเหงียนโคธักในตํ าแหนงรัฐมนตรีตางประเทศ 
เพราะเปนที่ทราบกันดีวา ผูนํ าเวยีดนามทีเ่ชีย่วชาญการตางประเทศหาทํ ายาไดยาก
          การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงรัฐมนตรีและการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหนายกรัฐมนตรี 
มีอํ านาจในการบริหารมากขึ้นเปนญัตติการประชุมสํ าคัญในการประชุมสภาประชาชน (National 
Assembly)  ซึง่เริม่ประชุมมาแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2534  และจะใชเวลาประชุมประมาณ 2 
สัปดาห ประธานาธิบดีโวชิกงไดรายงานตอสภาประชาชนความตอนหนึ่งวา เวียดนามกํ าลังพัฒนา
ไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งอาศัยกลไกราคา และการจัดการโดยรัฐตามแนวทางสังคมนิยม
          สุนทรกถาของประธานาธิบดีโวชิงกง ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํ าทางการ
เมืองของเวียดนามในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ ทํ าใหเชื่อไดวา เวียดนามกํ าลังเดินสูแนวทาง
เศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น นายโดมุยเลขาธิการพรรคคนใหมแมจะเคยมีบทบาทลมลางระบบ
ทุนนิยมในเวียดนามใตหลังจากที่สงครามปลดแอกยุติลงในป 2518 แตเมื่อข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนง
นายกรฐัมนตรีในป 2531 ก็มีบทบาทสํ าคัญในการหันเหเวยีดนามไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
นายโววันเกยีต นายกรฐัมนตรคีนใหมก็เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการดํ าเนินนโยบาย "ดอยหมอย" 
(doi moi) หรือการปฏิรูปเศรษฐกิจ  ซึ่งเวยีดนามปรับตามนโยบายเปเรสตรอยกาของสหภาพ
โซเวยีตมาแตป 2529  นายฟานวันไค ผูซึ่งคาดวาจะมาดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีก็เปนผูที่มี
บทบาทสํ าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามยุคปจจุบัน และทายที่สุด 
นายฟานวันเทียม (Phan Van Tiem)  ผูซึง่คาดวาจะมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง แมจะมิได
มีตํ าแหนงในกรมการเมือง แตก็เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
มาตัง้แตป 2532 จนไดรับการยกยองจากเจาหนาที่ธนาคารโลก
          การละทิง้แนวทางสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศตางๆในยุโรป
ตะวันออก ประกอบกับประสบการณความลมเหลวของเวียดนามในการดํ าเนินนโยบายตาม
แนวทางสังคมนิยม ทํ าใหเวียดนามจํ าเปนตองคอยๆละทิ้งแนวทางสังคมนิยมทีละเล็กทีละนอย 
จุดหักเหที่สํ าคัญก็คือ  การประกาศใชนโยบายดอยหมอยในป 2529  แตความขัดแยงดาน 
อุดมการณทางการเมืองในหมูผูนํ าเวียดนาม ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางเสรี
นยิมเตม็ไปดวยความยากลํ าบาก
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          เวียดนามจะสามารถเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไปไดก็ตอเมื่อไดรับความ 
ชวยเหลอืจากตางประเทศในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) โดยเฉพาะ
อยางยิง่บริการสาธารณูปโภคตางๆ หากปราศจากโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ระบบ
เศรษฐกจิเวยีดนามจะไมสามารถรองรับการลงทุนจากตางประเทศได ธนาคารโลกเสนอประมาณ
การวา เวยีดนามจ ําเปนตองมีการลงทุนจากตางประเทศอยางนอยปละ 250 ลานเหรียญอเมริกัน 
จึงจะสามารถจํ าเริญเติบโตอยางยั่งยืนได แตเวียดนามก็ไมสามารถแสวงหาเงินลงทุนจาก 
ตางประเทศไดมากเทาที่ตองการ อุปสรรคอยูที่ความสัมพันธระหวางประเทศกับสหรัฐอเมริกา  
รัฐบาลอเมริกันยังคงมีนโยบายหามชาวอเมริกันคาขายกับเวียดนามหรือเขาไปลงทุนในเวียดนาม 
และแสดงเจตนารมณอยางแจมชัดวา ตราบเทาที่เวียดนามยังไมกระตือรือรนในการผลักดันใหมี
สันติภาพในกัมพูชา สหรัฐอเมริกาจะยังไมสถาปนาสัมพันธภาพกับเวียดนามอยางเปนทางการ 
นโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเวียดนามไมสามารถฟนตัว
ทางเศรษฐกิจเทาที่ควร เวียดนามไมสามารถกูเงินจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศได เพราะสหรัฐอเมริกาใชอํ านาจยับยั้งการใหเงินกูขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้
          ความจํ าเปนเรงดวนในการฟนฟูเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงกดดันทางออมจาก
สหรัฐอเมริกา ทํ าใหเวยีดนามจ ําตองปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชา และเพื่อที่จะสถาปนา
สันติภาพในกัมพูชาอยางมีประสิทธิผล เวียดนามจํ าตองร้ือฟนสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี แตการสรางสายใยแหงมิตรภาพกับจีนแผนดินใหญจะไมสามารถเปนไปได หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีตางประเทศเวียดนาม เพราะเปนที่ทราบกันดีวา นายเหงียนโคธัก 
มีนโยบายเปนปรปกษตอสาธารณรัฐประชาชนจีน ความจํ าเปนในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจและนโยบายการเมืองระหวางประเทศของเวียดนามนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนง
ในกรมการเมืองในเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้ และนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงรัฐมนตรี  
ซึ่งสภาประชาชนกํ าลังพิจารณาอยูในขณะนี้ การสิ้นอํ านาจทางการเมืองของนายเหงียนโคธัก 
จงึเปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได
         ผูนํ าเวียดนามตั้งเปาหมายไววา ระบบเศรษฐกิจเวียดนามจะสามารถไลกวด
เศรษฐกิจไทยไดทันในอนาคตอันใกล ขอมูลจากธนาคารพัฒนาอาเซียชวยใหเราทราบวา  
การสะสมทุนถาวรเบื้องตน  (gross fixed capital formation)  ของเวยีดนามอยูในระดับไมเกิน 
10% ของผลติภณัฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งนับวาตํ่ ามาก รายจายของรัฐบาลเวียดนาม 
ในป 2533 ตกประมาณ 20% ของ GDP  ในขณะที่รายไดจากภาษีอากรมีเพียง 5.2% ของ GDP  
รัฐบาลเวียดนามตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศในการจุนเจือการใชจายของรัฐบาล 
ประเทศที่ใหเงินชวยเหลือแกเวียดนามมากที่สุดก็คือ สหภาพโซเวียต แตความผันผวนทางการ
เมอืงและเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตทํ าใหเวียดนามมั่นใจยิ่งขึ้นวา เวยีดนามมิอาจพึ่งพิงสหภาพ
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โซเวียตตอไปอีกได และนี่ก็เปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหเวียดนามจํ าตองปรับเปลี่ยน
นโยบายทั้งมวล
         ในป 2533 รายไดประชาชาติตอหัวของเวยีดนามตกประมาณปละ 200 เหรียญ
อเมริกนั ในขณะที่รายไดประชาชาติตอหัวของไทยเทากับ 1,468 เหรียญอเมริกัน แตกตางกันมาก
กวา 7 เทา  แมจะสมมติใหอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยูในระดับปละ 4% และ
เวยีดนามปละ 8% เวยีดนามกย็งัตองใชเวลากวา 50 ป จึงจะไลกวดไทยทัน (The Economist, 
July 6-12, 1991)
          หนทางเดียวที่เวยีดนามจะไลทันไทยในชวงเวลาอันรวดเร็วขึ้นก็คือ การภาวนาให
เกิด รสช.2  ข้ึนในประเทศไทย  และผูนํ าฝายทหารขึ้นมาเปนรัฐบาล โดยกุมบังเหียนทางเศรษฐกิจ
เสียเอง
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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย (2)7

           การฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามมิไดเปนเพียงหัวเลี้ยว
หวัตอของอนาคตเวียดนามเทานั้น  หากยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดวย
           สุนทรกถาของประธานาธิบดีบิล คลนิตนั เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2538 
ประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เวียดนามไดให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการคนหาทหารอเมริกันที่สาบสูญระหวางการทํ าสงครามอินโดจีน 
(Missing in Action - MiA) การฟนฟสัูมพันธไมตรีจะมีผลในการดึงเวยีดนามเขาสูชุมชนโลก เพื่อ
การอยูรวมกันดวยศานติสุข ซึ่งยังประโยชนตอเสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศในอาเซีย 
นอกจากนี้ กอนที่การฟนฟูสัมพันธไมตรีจะเปนไปอยางเต็มรูป เวียดนามก็ตองปรับตัวเขาสู
ระเบียบโลก มิจํ าเพาะแตการเดินแนวทางเศรษฐกิจเสรี หากยังรวมถึงการยอมรับสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิพื้นฐานของแรงงานอีกดวย ประธานาธิบดีคลินตันหวังเปนอยางยิ่งวา การฟนฟู 
สัมพันธไมตรีจะเกื้อกูลใหประชาชนชาวเวียดนามมีเสรีภาพดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในอาณาจักร 
โซเวียตและยุโรปตะวันออก
           ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีคลินตันมีชนักติดหลังในฐานที่หลบเลี่ยงการถูกเกณฑ
ทหารเพื่อรบในอินโดจีนเมื่อสามทศวรรษที่แลว การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับเวยีดนามจึงเปนไปดวย
ความ  ระมดัระวงัยิง่ ความเชื่องชาในการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเกิดจากอาการเกร็งของ
ประธานาธิบดีคลินตันนี้เอง
           ความพายแพของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518  
จนถงึขัน้ตองวิง่หนตูีดชี้ออกจากประเทศนั้น ฝงรอยแคนในหัวใจของประชาชนชาวอเมริกันจํ านวน
ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวทหารที่ตายและสูญหายในสงครามครั้งนั้น แรงตอตาน 
จากทหารผานศกึ และครอบครัวทหารเหลานี้มีมากพอที่รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาตองใหความ
สํ าคญั และนีเ่องทีท่ ําใหการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเปนไปดวยความยากลํ าบาก
           แตเวยีดนามกม็สีวนโดดเดี่ยวตนเอง การบุกยึดกัมพูชาดวยกํ าลังทหารในป 2521 
ดวยเหตทุีเ่ขมรแดงไมยอมสยบเปนบริวาร ทํ าใหสหรัฐอเมริการวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

                                                          
7 หมายเหตุ  บทความตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ ตีพิมพในผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 สิงหาคม
       2534
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กลุมประเทศอาเซียนโดดเดี่ยวเวียดนาม หากสหภาพโซเวียตสามารถธํ ารงฐานะผูอุปถัมภตอไปได 
เวยีดนามอาจไมรูสึกถึงความโดดเดี่ยวนัก แตเปนเพราะสหภาพโซเวียตปรับตัวสูแนวทางเสรีนิยม
ดวยนโยบายกลาสนอสต (Glasnost) และเปเรสตรอยกา (Perestroika) ประกอบกับความออนแอ
ทางเศรษฐกิจทํ าใหสหภาพโซเวียตมิอาจเกื้อหนุนเวียดนามในทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่  
สถานการณทีแ่ปรเปล่ียนไปเหลานี้มีสวนบีบบังคับใหเวียดนามตองปรับตัวอยางสํ าคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิง่การปฏิรูปเศรษฐกิจหรือที่รูจักกันในนามนโยบาย `ดอยหมอย' (Doi Moi) ซึง่เริม่ปรับตัวสู
แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมนับแตป 2532 เปนตนมา
           แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจของเวยีดนามเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง เนื่องจากมิไดรับ
ความชวยเหลอืจากตางประเทศและมิไดมีการลงทุนจากตางประเทศอยางพอเพียง การณทั้งหมด
นีติ้ดขดัดวยเหตุที่ยังไมมีการฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกา
           รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาไดใชประเด็นการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเปน
เครือ่งมอืในการกดดันใหเวียดนามเขาสู `ระเบียบโลก' ในป 2534 รัฐบาลยอรจ บุช กํ าหนดเงื่อนไข
ใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และใหประชาชนชาวกัมพูชามีเสรีภาพในการกํ าหนด 
ทางเลอืกของตนเอง อีกทั้งกํ าหนดวา เวียดนามจักตองใหความรวมมือในการคนหาทหารอเมริกัน
ทีสู่ญหายในสงครามดวย  จึงจะพิจารณาสถาปนาความสัมพันธทางการทูต เวียดนามไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทั้งสองนี้อยางดียิ่ง บัดนี้ ไมเพียงแตจะไมมีกองกํ าลังเวียดนามในกัมพูชาเทานั้น  
หากทวาประชาชนชาวกัมพูชายังสามารถปกครองตนเองอีกดวย สวนในประเด็นการคนหาทหาร
อเมริกนันัน้เลา ผูนํ ารัฐบาลอเมริกันตางก็ตระหนักถึงความรวมมือที่ไดรับจากเวียดนาม
           ในเดือนกุมภาพันธ 2537 รัฐบาลคลนิตนัยกเลิกประกาศหามชาวอเมริกันคาขาย
กับเวียดนาม มาตรการดังกลาวนี้มีมาแตป 2507 เมื่อสงครามเวียดนามทวีความรุนแรง  
ความสมัพนัธ ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองหยุดชะงักไปถึงสามทศวรรษ

           ดวยเหตุที่เวียดนามเปนตลาดที่มีช องโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน  
ทางเศรษฐกจิไดอีกมาก  กลุมพอคานายทุนอเมริกันจึงพยายามกดดันใหรัฐบาลอเมริกันคืนดีกับ
เวียดนาม หอการคาอเมริกันในประเทศไทยยื่นขอเรียกรองนี้ตอรัฐบาลอเมริกันตั้งแตป 2531  
ตอมาในเดือนมกราคม 2537 กลุมธุรกิจอเมริกันหลายกลุมรวมกันจัดตั้ง Coalition of U.S.-
Vietnam Trade เพือ่ล็อบบ้ีใหรัฐบาลคลินตันฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม  ส่ือมวล
ชนในสหรฐัอเมริกาก็มีสวนรวมสรางกระแสดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพ The New 
York Times และ The Washington Post  รวมตลอดจนสื่อมวลชนที่มีแนวความคิดเสรีนิยมอื่น ๆ
            บรรยากาศทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาเกื้อกูลตอการฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทตูกบัเวียดนาม  แมจะมีการตอตานจากกลุมอนุรักษนิยม  แตรัฐบาลคลินตันก็ไดรับการ
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หนุนชวยจากทหารผานศึกที่มีความเห็นวา ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามนาจะ
ยติุลงไดแลว  นายทหารผานศึกษาเวยีดนามอยางนอย 2 นายที่มีสวนหนุนชวยประธานาธิบดี 
คลนิตนัในเรื่องนี้  คนหนึ่งไดแก นายพลจอหน เวสซีย (John Vessey) อีกคนหนึ่งไดแก นายจอหน 
แมกแคน (John McCain) วฒุสิมาชกิแหงมลรัฐอริโซนา สังกัดพรรครีปบลิกัน
           สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศมีสวนเรงเราการฟนฟูสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศทั้งสองดวย  อาเซียนเตรียมรับเวยีดนามเขาเปนภาคีในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 
2538 ซึ่งจะตามมาดวยการเปนสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อสหรัฐอเมริกา 
ไมสามารถโดดเดี่ยวเวียดนามดังนโยบายที่เปนมา การฟ นฟูสัมพันธไมตรีจึงเปนทางออก 
ที่เหมาะสม เพราะจะชวยเกื้อกูลใหกลุ มพอคานายทุนอเมริกันเขาไปแสวงหาผลประโยชน 
ทางเศรษฐกจิในดินแดนที่มีประชากรกวา 70 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับที่ 13 ของโลกอีกดวย   
แมวาประธานาธิบดีคลินตันจะระมัดระวังไมกลาวถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการฟนฟู 
สัมพันธไมตรีก็ตาม
           สัมพันธภาพที่เสื่อมทรามลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ก็เปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเรงเราการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตระหวาง
สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ดังที่นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) ผูทรงอิทธิพลในดาน 
การตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันหลายยุคสมัย เคยกลาวไววา หากจะทํ าศึกกับเวียดนาม  
กต็องจบัมอืกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน แตถาตองทํ าศึกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ควรจะจับ
มือกับเวยีดนาม ดูเหมือนวา รัฐบาลคลนิตนัจะปฏิบัติตามคํ าแนะนํ านี้อยางดียิ่ง
           เวยีดนามหวงัเปนอยางยิ่งวา การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาจะเกื้อกูลให
เวยีดนามกาวสูยคุแหงความรุงโรจนทางเศรษฐกิจ อยางนอยที่สุดความชวยเหลือจากตางประเทศ
จะมีมากขึ้น การกูเงินจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ สะดวกขึ้น และทายที่สุด การลงทุนจากตางประเทศจะเพิ่มพูนขึ้น
           ผูนํ าเวียดนามหวังเปนอยางยิ่งวา เวียดนามจะไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทยไดทัน 
แมความหวังนั้นแลดูหางไกล แตก็มีเหตุผลนาเชื่อวา ระยะหางระหวางสังคมเศรษฐกิจประเทศ 
ทัง้สองนีจ้ะลดลง หากการลงทุนจากตางประเทศมีปริมาณมากพอ ไมเพียงแตเศรษฐกิจเวียดนาม
จะทะยานขึน้เทานัน้ หากทวาเวียดนามยังไดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ดวย การลงทุนจากตางประเทศมิไดนํ ามาซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตสมัยใหมเทานั้น  
แตยังนํ ามาซึ่งเทคโนโลยีที่ฝงอยู ในตัวเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตนั้นดวย (embodied 
technology)
           เวยีดนามมแีรงงานราคาถูก จึงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) ในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) ในขณะที่แรงงาน
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ราคาถกูก ําลงัหมดไปจากสังคมเศรษฐกิจไทย  ภาคเศรษฐกิจที่ใชแรงงานเขมขน โดยเฉพาะภาค
เศรษฐกิจขาว และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ดังเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะเปนภาค
เศรษฐกิจที่เวียดนามสามารถไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทย ยิ่งเมื่อมีการลงทุนใหม ซึ่งนํ ามาซึ่ง 
โรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัยดวยแลว ก็ยิ่งเปนการเพิ่มความเร็วในการวิ่งไลกวดดวย ในที่สุด
แลว สังคมเศรษฐกิจไทยจะไมสามารถธํ ารงโครงสรางการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนตอไปได
           กระนั้นก็ตาม กอนที่เวยีดนามจะเรงความเร็วในการวิ่งไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทย
ได ก็ต องฟตรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(infrastructure) เปนเรือ่งเรงดวน ไมวาจะเปนการประปา การไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ถนนและ
ทางหลวง ระบบการขนสงทั้งทางบก เรือ และอากาศ การเปลี่ยนแปลงที่มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอน
กวา กคื็อ การตรากฎหมายเศรษฐกิจสมัยใหม การปรับปรุงระเบียบการบริหารรัฐกิจที่ลาหลัง และ
การปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ ยอมยากที่จะ 
ไดเหน็กองทัพนักลงทุนจากตางประเทศ
           กอนที่กองทัพนักลงทุนจะตบเทาเขาสู เวียดนาม เวียดนามจักตองสถาปนา 
ความสมัพนัธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาชนิดเต็มรูป  อุปสรรคในเรื่องนี้ยังไมหมดไป ในเมื่อผูนํ า
พรรครีปบลิกันขัดขวางการสถาปนาความสัมพันธดังกลาวนี้ แตอุปสรรคที่สํ าคัญยิ่งกวาอยูที่ 
รัฐบาลเวียดนามเอง ความสัมพันธชนิดเต็มรูปจะยังมีไมได ตราบใดที่ยังคงมีการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพื้นฐานของแรงงานในเวียดนาม และตราบเทาที่เวียดนามยังมิไดปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอยางเต็มที่ ปมเงื่อนสํ าคัญที่จะทํ าใหเวยีดนามสามารถโลดแลนในสังคมโลก
ตอไปได อยูที่การไดรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favoured Nation) 
จากนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศมหาอํ านาจ และการเขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก (WTO) มิฉะนั้นสินคาเวียดนามจะมิไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสินคาชาติอ่ืนๆในสังคม
โลก แตเวยีดนามจะไดรับ MFN และเปนสมาชิก WTO ไดก็ตอเมื่อเวยีดนามปรับทิศทางเศรษฐกิจ
สูแนวทางเสรนีิยม ทั้งในดานการผลิต การคา และการเงินระหวางประเทศ
           บัดนี้ เวยีดนามอยู ณ จุดปลอยตัวในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ กวาจะ
เร่ิมวิง่ไดคงตองกนิเวลาอีกหลายป การกลาวถึงการเรงความเร็วในการวิ่ง ยังเปนเรื่องหางไกลนัก



ภาคที่สาม

เขตเศรษฐกิจภูมิภาค
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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ1

           ภายหลงัจากทีใ่ชเวลาในการเจรจานานถึง 14 เดือน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ 
เมก็ซโิกกบ็รรลุขอตกลงในการจัดตั้ง `เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ' (North America Free Trade 
Agreement = NAFTA) เมือ่วนัที ่ 12 สิงหาคม 2535 กอนหนานี้ สหรัฐอเมริกาไดทํ าขอตกลง 
การคาเสรีกับแคนาดา ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2532 เปนตนมา หลังจากนั้น 
จึงพยายามดึงเม็กซิโกเขารวมในเขตการคาเสรีดวย  ประธานาธิบดียอรจ บุช เคยฝนหวานวา   
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายไปสูอเมริกากลางและอเมริกาใต หากฝนนี้เปนจริง เขตการคา
เสรีอเมริกาจะครอบคลุมต้ังแตมลรัฐอลาสกาจนจรด Tierra del Fuego ซึ่งเปนจุดใตสุดของ
อเมริกาใต ดวยเหตุดังนั้น ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมีบทบัญญัติเปดชองใหรับ
สมาชิกใหมได ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ชิลีจะเปนประเทศตอไปที่จะทํ าขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ
อเมริกาในปหนา และเขารวมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในภายหลัง
           เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมีประชากร 360 ลานคน และมีการคาระหวาง
ประเทศมลูคาประมาณ 6 ลานลานเหรียญอเมริกัน นับเปนเขตการคา (trading bloc) ที่ใหญเปน
ลํ าดับสอง รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ซึ่งเพิ่งจะลงนาม 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 ระหวางประชาคมยุโรป (EC) กับกลุมประเทศในเขตการคา
เสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
           ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2537 เปนตนไป ในทันทีที่ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชภาคีสมาชิกทั้งสามตกลงที่จะลดอากร 
ขาเขาสํ าหรับรายการสินคาประมาณครึ่งหนึ่งของจํ านวนสินคาที่มีการคาขายกันทั้งหมด โดย
ก ําหนด เปาหมายไววา จะเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งหมดภายใน 15 ป  ทั้งนี้โดยมีขอตกลงพิเศษ
สํ าหรบัสินคาบางรายการ อาทิเชน
           (1) การคาสนิคาเกษตรจะเปนไปอยางเสรีภายในกํ าหนด 10 ป ยกเวนสินคา
เกษตรบางรายการที่ขยายกํ าหนดการเลิกเก็บอากรขาเขาเปน 15 ป สินคาในกลุมหลังนี้ตามที่
ปรากฏในรายงานขาวหนังสือพิมพบางฉบับประกอบดวยขาวโพด ถั่วแหง และนํ้ าสม

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2535
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           (2) การคาสิ่งทอและเสื้อผาสํ าเร็จรูปจะมีการผอนปรนการควบคุมมาตรการการ
ก ําหนดโควตาจะตองยกเลิกไปทันทีเมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช และจะมีการผอนปรนมาตรการที่
สํ าคญัอืน่ๆ ภายในกํ าหนด 6 ป  โดยที่ต้ังเปาหมายไววา เมื่อพนกํ าหนด 10 ปไปแลว การคาสิ่งทอ
และเสื้อผาสํ าเร็จรูปจะเปนไปอยางเสรี
           (3)  การคารถยนตจะไดรับยกเวนอากรขาเขา แตรถยนตที่ผลิตจะตองใชชิ้นสวน 
ทีผ่ลิตในประเทศทั้งสาม (local content) ในสัดสวนสูง จึงจะไดประโยชนจากการลดหยอนและ 
ยกเวนอากรขาเขา ในการนี้มีขอตกลงในรายละเอียดวา เมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช รถยนตที่ผลิต
ในเขตการคาเสรอีเมริกาเหนือจะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย 50% เพิ่มเปนอยางนอย 56% 
ภายในก ําหนด 4 ป และเมื่อส้ินปที่ 8 (พ.ศ. 2544) จะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย 62.5%
           (4) ตลาดการเงินจะเปดเสรีระหวางภาคีสมาชิก ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 
เปนตนไป ภาคีสมาชิกสามารถเขาไปจัดตั้งธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพยได 
โดยเสรี ขอตกลงนี้คลุมถึงธุรกิจประกันภัยดวย
           (5) เม็กซิโกยินยอมใหสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม  
ปโตรเลียมและปโตรเคมี  โดยขอจํ ากัดตาง ๆ จะหมดไปภายใน 10 ป
           (6) ภาคสีมาชกิตกลงที่จะใหมีคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ระงบัขอพพิาทเกีย่วกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม โดยที่ยังคงยินยอมใหภาคีสมาชิกแตละประเทศ 
ยึดถือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัยของตนไวตามเดิม  
แตห ามลดหยอนมาตรฐานเหลานี้จากระดับที่ เป นอยู  เพียงเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจาก 
ตางประเทศ
           แมจะมีการลงนามในขอตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไปแลวก็ตาม  
แตขอตกลงดังกลาวจักตองไดรับสัตยาบันจากรัฐสภาในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม จึงจะมีผล
บังคับใช เมื่อพิจารณาในแงนี้ อุปสรรคในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือยังไมหมดไป 
เพราะแรงตอตานขอตกลงนี้ปรากฏอยูในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม เม็กซิโกอาจมีปญหา 
นอยทีสุ่ดในหมูภาคีสมาชิก พรรค PRI (Institutional Revolutionary Party) ของประธานาธิบดี
คารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Carlos Salinas de Gortari) ปกครองเม็กซิโกอยางตอเนื่องเปน
เวลามากกวา 60 ป  แคนาดาคอนขางจะมีปญหาการเมืองภายใน  พรรค Progressive 
Conservatives ของนายกรัฐมนตรีไบรอัน มัลโรนยี (Brian Mulroney) แมจะมีเสียงขางมาก 
ในรัฐสภา  แตคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่งเพียง 10 เสียง  มิหนํ าซํ้ าคะแนนนิยมในตัวนาย 
มัลโรนยีเองกต็กตํ ่าลงอยางนาใจหาย ทั้งนี้เนื่องจากแคนาดาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าอยาง
รุนแรง ขอตกลงการคาเสรีที่แคนาดาทํ ากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2532 ไมสามารถชวยฉุดแคนาดาขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าได เพราะสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับ
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ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าเชนเดียวกัน ดวยเหตุดังนั้น ประชาชนชาวแคนาดาโดยทั่วไปจึงมองไมเห็น
อานิสงสของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ผูนํ าชาวแคนาดาบางคนถึงกับกลาวหาวา  
การเรงลงนามในขอตกลงนี้ก็เพียงเพื่อชวยกอบกูสถานการณการเลือกตั้งประธานาธิบดีของนาย  
ยอรจ บุช  ซึ่งกํ าลังเปนรองนายบิล คลนิตันแหงพรรคเดโมแครต  ในขณะที่คะแนนนิยมของนาย 
มัลโรนยีก ําลงัตกตํ ่าลง คะแนนนิยมที่ชาวแคนาดามีตอนายจัง ครีเตียง (Jean Chretien) หัวหนา
พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) และนางออเดรย แมกลฟัลนิ (Audrey McLaughlin)  หัวหนาพรรค 
New Democratic Party กลบัเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว โดยที่หัวหนาพรรคฝายคานทั้งสองแสดงทาที
คัดคานขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออยางชัดเจน
           ประธานาธิบดียอรจ บุช คงจะตองใชกํ าลังภายในอยางมหาศาลในการผลักดันให 
รัฐสภาอเมรกิันยอมใหสัตยาบันแกขอตกลงนี้ เพราะมีการตอตานขอตกลงนี้จากผูนํ ากรรมกร ผูนํ า
ขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผู นํ ากลุ มผลประโยชนบางกลุม  
วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคเดโมแครต 
แสดงทาทีตอตานขอตกลงนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐสภาอเมริกันจะพิจารณาใหสัตยาบันในการ 
จัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในเดือนพฤศจิกายน 2535 ซึ่งใกลที่จะมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอเมริกัน
           ผูน ํากรรมกรอเมริกันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือดวยเหตุผลที่วา  
ขอตกลงดงักลาวนีจ้ะมีผลใหการวางงานในสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น เพราะดวยขอตกลงนี้ นายทุน  
อเมริกนัและนายทนุแคนาดาจะพากันยายแหลงที่ต้ังของโรงงานไปสูเม็กซิโก เพื่อจะประโยชนจาก 
แรงงานราคาถูก ผลกระทบในขอนี้จะมีมากเปนพิเศษสํ าหรับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน 
(labour-intensive industries) โดยทีใ่นปจจุบันการวางงานในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ก็อยูใน
ระดับสูงอยูแลว บรรดาวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนตัวแทนของมลรัฐที่มี   
อัตราการวางงานสูงพากันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ บางคนถึงกับกลาวหาวา 
ขอตกลงนี้เปนโครงการสรางงานใหแกชาวเม็กซิกัน แตส่ิงที่ชาวอเมริกันตองการก็คือ โครงการ
สรางงานสํ าหรับชาวอเมริกัน
           ผูนํ าขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอตานการจัดตั้งเขต 
การคาเสรอีเมริกาเหนือดวยเหตุผลที่วา เม็กซิโกมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมคอนขางตํ่ า และมิอาจ
เทียบเทียมไดกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผูประกอบการในเม็กซิโกสามารถผลิตสินคาและ
บริการ ตาง ๆ ได   โดยไมตองคํ านึงถึงผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมมากนัก  การจัดตั้งเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือซึ่งจะมีผลใหมีการยายโรงงานเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น ยอมจะสรางปญหา 
ส่ิงแวดลอม จนยากแกการเยียวยา โดยที่ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณพรมแดนระหวาง
สหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกก็รายแรงมากอยูแลว อยางไรก็ตาม ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา
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เหนือคร้ังนี้ รัฐบาลอเมริกันและเม็กซิโกไดทํ าขอตกลงที่จะรวมกันแกปญหามลภาวะในบริเวณ 
แมนํ้ าริโอกรงัด (Rio Grande) โดยใชงบประมาณ 460 ลานเหรียญอเมริกัน
           นอกเหนือจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมแลว เม็กซิโกยังมีการใชแรงงานเด็ก 
คอนขางมาก ไมเพียงแตจะไมมีการคุมครองแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น หากทวา 
การคุมครองแรงงานและสวัสดิภาพแรงงานยังคอนขางตํ่ าอีกดวย นอกจากนี้ มาตรฐานการ 
คุ มครองผู บริโภคก็คอนขางหยอนยาน ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของสินคาที่ผลิตดวย  
ผูนํ ากรรมกรชาวแคนาดาบางคนเรียกรองใหภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกํ าหนด 
มาตรฐานการอนุรักษส่ิงแวดลอม มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค และมาตรฐานการคุมครอง 
แรงงาน  ในทํ านองเดียวกับที่กํ าหนดไวในกฎบัตรสังคมยุโรป (European Social Charter) ของ
ประชาคมยุโรป

           แมวากระแสการตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะคอนขางรุนแรง 
ในสหรฐัอเมริกาและแคนาดา แตก็เปนที่เชื่อกันวา ในที่สุดแลวรัฐสภาในประเทศทั้งสองคงจะให
สัตยาบันแกขอตกลงดังกลาวนี้ ประวัติศาสตรคงจะไมซํ้ ารอยเหมือนครั้งที่รัฐบาลอเมริกันตอง 
หนาแตก เมื่อรัฐสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันมีผลให
องคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization = ITO) ตองแทงกอนคลอด 
และท ําใหตองราง GATT ข้ึนมาแทน
           การกอเกิดของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลกระทบตอสังคมโลกอยาง 
คอนขางสํ าคัญ โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมโลกจะแปรเปลี่ยนไป การแขงขันกันเปนศูนย
อํ านาจทางเศรษฐกิจระหวางสองฝากฝงของมหาสมุทรแอตแลนติกจะรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะมี 
ผลกระทบตอกระแสการคาระหวางประเทศและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  
การเปลีย่นแปลงนี้มิไดเกิดขึ้นโดยฉับพลัน แตจะคอย ๆ เกิดขึ้น และจะเห็นภาพอยางชัดเจนในอีก 
15 ปขางหนา
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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกับสังคมโลก2

           การรวมกลุมการคา (trading blocs) แมจะมิใชปรากฏการณใหม แตก็เปน
ปรากฏการณทีเ่พิง่จะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ การรวมกลุมการคาดังกลาว
นีม้ทีัง้สโมสรคนรวย ดังเชนประชาคมยุโรป สโมสรชนชั้นกลาง ดังเชนอาเซียน และสโมสรคนจน 
ดังเชนประชาคมเศรษฐกิจอเมริกากลาง (Central American Economic Community) การทํ า 
ขอตกลงการคาเสรีก็ดี และการทํ าขอตกลงเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจหรือตลาดรวมก็ดี ลวนมี
ผลเสมือนหนึ่งการกํ าหนดระเบียบการคาระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับรวมกันของภาคีสมาชิก 
ประพฤติกรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นวา นานาประเทศเริ่มปฏิเสธระเบียบการคาระหวางประเทศ 
ทีบั่งคบัใชอยูในปจจุบัน อันไดแก ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ทั้งนี้ 
มีขอนาสังเกตวา บรรดาประเทศมหาอํ านาจ ซึ่งมีบทบาทในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เมือ่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง และไดรางกฎขอบังคับของ GATT ไปในทางที่เกื้อกูล 
ผลประโยชนของตนเองตางพากันหลบเลี่ยงและหาประโยชนจากชองโหวของ GATT โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีพฤติกรรมที่ขัดตอปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อันเปนหลักการพื้นฐานของ GATT 
ความพยายามที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับของ GATT ในรอบการเจรจาอุรุกวัย (Uruguay 
Round) เพือ่ใหการคาระหวางประเทศขยายตัวและเปนธรรมมากขึ้น มีทีทาวาจะไมประสบความ
สํ าเร็จเทาที่ควร
           กฎขอบังคับของ GATT มีลักษณะเปนขอตกลงพหุภาคี (multilateral 
agreement) ซึง่บงัคบัใชกับภาคีสมาชิกนับรอยประเทศ GATT จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งระเบียบการ
คาระหวางประเทศของสังคมโลก  หากทุกประเทศในโลกเขาเปนสมาชิกของ GATT  การคา
ระหวางประเทศในสังคมโลกก็จะดํ าเนินอยูบนพื้นฐานของกฎขอบังคับเดียวกัน หากกฎขอบังคับ
ดังกลาวนีม้คีวามเปนธรรม การคาระหวางประเทศก็จะถูกกํ ากับใหมีความเปนธรรมดวย  แตถา
หากกฎขอบังคับดังกลาวนี้ขาดความเปนธรรมก็ตองพยายามแกไขใหมีความเปนธรรมมากขึ้น 
ภาคสีมาชิกจึงจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎขอบังคับนี้
           การที่สังคมโลกมีระเบียบการคาระหวางประเทศเพียงระเบียบเดียว ยอมอํ านวย
ประโยชนหลายประการ ในประการสํ าคัญก็คือ ความโปรงใสและไมสลับซับซอน หากสังคมโลก 

                                                          
2ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 28 สิงหาคม 2535
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ไมมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่บังคับใชรวมกันก็ตองมีการจัดระเบียบระหวางกลุมประเทศ
เลก็ๆ จ ํานวนหลายๆ กลุม ผลก็คือ สังคมโลกจะมีระเบียบการคาที่บังคับใชเฉพาะภูมิภาคจํ านวน 
หลายระเบียบ ซึ่งทํ าใหระเบียบการคาระหวางประเทศขาดความโปรงใสและมีความสลับซับซอน
มากกวาการมีระเบียบการคาเพียงระเบียบเดียว การจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคนั้นมีตนทุน 
ทีต่องเสยี และการที่ตองจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคหลายตอหลายระเบียบ ยอมทํ าใหสังคม
โลกตองเสียตนทุนไปในการนี้เปนจํ านวนมาก แตระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคอาจแกไขเพิ่มเติม
ไดงาย ตางกับระเบียบการคาที่มีลักษณะเปน `ระเบียบโลก' ดังเชน GATT ที่การแกไขเพิ่มเติม 
ท ําไดยากยิง่ ดังจะเห็นไดจากการเจรจาการคารอบอุรุกวัยที่ยังไมลุลวงในขณะนี้
           ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) แมจะมีภาคีสมาชิก 3 
ประเทศ อันไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก แตก็เร่ิมตนจากขอตกลงการคาเสรีระหวาง
สหรัฐอเมริกากับแคนาดา ซึ่งมีลักษณะเปนขอตกลงทวิภาคี (bilateral agreement) โดยที่ใน
อนาคตอันใกลนี้ ชิลีจะเขามาเปนสมาชิกของเขตการคาเสรีนี้ดวย และจะขยายเขตครอบคลุม
อเมริกากลางและอเมริกาใตตอไป ในขณะเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกาก็กํ าลังเจรจาในแนวทาง 
ที่จะทํ าขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆหลายตอหลายประเทศ ดังเชนอิสราเอล เกาหลีใต 
กลุมประเทศอาเซียน และกลุมประเทศในลุมสมุทรคาริบเบียน ดวยนโยบายเชนนี้ สหรัฐอเมริกา 
จะสามารถขยายเครือขายแหงขอตกลงการคาเสรีจนครอบคลุมทั่วโลก ขอตกลงการคาเสรีอเมริกา
เหนือจะคอยๆพัฒนาไปเปนระเบียบการคาระหวางประเทศของสังคมโลก แตกระบวนการพัฒนา
เปนระเบียบโลกดังกลาวนี้ยอมกินเวลายาวนาน โดยอาจตองใชเวลาถึงรอยปกวาที่จะไดระเบียบ
โลกอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะไมเพียงแตจะตองเสียเวลาในการทํ าขอตกลงการคาเสรีระหวาง
สหรัฐอเมริกากับประเทศในภูมิภาคตางๆ เทานั้น หากทวายังตองเสียเวลาในการปรับขอตกลง
เหลานี้ใหเปนระเบียบโลกอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย การเริ่มตนจากขอตกลงทวิภาคีไปสูระเบียบ
โลกจงึตองใชเวลาอันยาวนานและเสียตนทุนสูง ในเมื่อสังคมโลกมีระเบียบการคาระหวางประเทศ
อยูแลว กน็าที่จะปรับปรุงระเบียบนี้ใหเปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
           ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลในการสงเสริมการคา  
ระหวางสหรฐัอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกอยางคอนขางสํ าคัญ ในดานหนึ่ง การลดอากรขาเขา  
จนถึงกับทํ าลายกํ าแพงภาษีในที่สุดนั้น ยอมมีสวนชวยเพิ่มพูนการคาระหวางประเทศทั้งสาม 
ไมมากกน็อย ในอีกดานหนึ่ง กระแสการคาระหวางประเทศอาจแปรเปลี่ยนไป โดยสินคาที่นํ าเขา
จากนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออาจจะลดลง และการนํ าเขาจากประเทศภาคีสมาชิกดวยกัน
เองจะมีมากขึ้น หากการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีผลใหราคาสินคาภายในเขตถูกลงและสามารถ 
แขงขนักับสินคานอกเขตได แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะไมขัดตอบทบัญญัติของ 
GATT เนือ่งจากมาตรา 24 แหงขอบังคับของ GATT อนุญาตใหมีการทํ าขอตกลงการคาเสรี (Free 
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Trade Agreement) ได  แตผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังเรียกรองให GATT ตรวจสอบวา  
การจดัตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือขัดตอบทบัญญัติของ GATT หรือไม อยางไรก็ตาม แมวา 
บทบญัญติัของ GATT จะเกื้อกูลใหจัดตั้งเขตการคาเสรีได แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีนาจะขัดตอ
หลกัการปฏิบัติอยางไมลํ าเอียง (Non-Discrimination Principle)  และหลักการคาเสรี อันเปน
ปรัชญาพืน้ฐานของ GATT  เพราะในการจัดตั้งเขตการคาเสรีนั้น จะมีการยกเวนและลดหยอน
อากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่มาจากประเทศภาคีสมาชิก แตจะมีการเก็บอากรขาเขาตามปกติ
สํ าหรบัสินคาทีม่าจากประเทศที่มิไดเปนสมาชิก การปฏิบัติอยางลํ าเอียงจึงเกิดขึ้น ดวยการปฏิบัติ
อยางลํ าเอียงเชนนี้เอง บรรดาประเทศที่อยูนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือซึ่งตองพึ่งพิงสหรัฐ
อเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญจึงพากันหวั่นไหว เพราะเกรงวา  
ขอตกลงดังกลาวนี้จะบั่นทอนการสงออก ความหวั่นไหวนี้มีมากเปนพิเศษในญี่ปุน กลุมประเทศ 
อาเซียน และ Asian NICs เพราะประเทศเหลานี้ตองพึ่งพิงอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญ (ดูตาราง) ในระยะสั้นปญหาจะมีมากเปนพิเศษกับ 
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive industries) เนื่องจากเม็กซิโกมีแรงงาน 
ราคาถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา อุตสาหกรรมอาหารกระปอง และ 
อุตสาหกรรมรองเทา ในระยะยาว ความเสียเปรียบของประเทศคูคานอกอเมริกาเหนือจะขยาย
ปริมาณมณฑลมากขึ้น เมื่อกํ าแพงภาษีภายในอเมริกาเหนือคอยๆทลายลง และเมื่อโรงงาน 
อุตสาหกรรมโยกยายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น
           เม็กซิโกจะกลายเปนศูนยดึงดูดเงินทุนระหวางประเทศที่สํ าคัญในอนาคต  
โดยขึน้มาเปนคูแขงกับอินโดจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยุโรปตะวนัออก ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมี
เงนิทนุโยกยายจากสหรฐัอเมริกาและแคนาดาเทานั้น หากทวายังมีเงินทุนเคลื่อนยายจากนอกเขต
อเมริกาเหนืออีกดวย บรรดาประเทศที่ตองพึ่งอเมริกาเหนือเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญ หาก 
ไมสามารถลดการพึ่งพิงดังกลาวนี้ดวยการกระจายตลาดออกไปได ก็ตองตัดสินใจเขาไปลงทุน 
ในเม็กซิโกเพื่อเปนฐานการผลิตสํ าหรับสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งนี้เพื่อใหได
ประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีในภูมิภาคนี้
           การรวมกลุมการคาดวยการทํ าขอตกลงการคาเสรี ดังเชนการจัดตั้งเขตการคาเสรี 
อเมริกาเหนือนี้ ดูเผินๆแลวเปนนโยบายที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม แทที่จริงแลว 
หาไดเปนเชนนั้นไม เพราะแมวากํ าแพงภาษีระหวางประเทศภาคีสมาชิกจะหมดไปในที่สุด  
แตกํ าแพงภาษีที่กีดขวางสินคาจากนอกเขตยังคงมีอยู การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมี
ผลในการเรงเราใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอ่ืนๆตามมา ประชาคมยุโรปจักตองเรงรัดการจัดตั้ง
ตลาดเดีย่ว (Single Europe) และอาเซียนจักตองเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
หากสหรัฐอเมริกาสามารถสรางวงไพบูลยทางเศรษฐกิจดวยการขยายปริมณฑลของเขตการคาเสรี 
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ประชาคมยุโรปก็สามารถใชยุทธวิธีเดียวกัน ศูนยอํ านาจดั้งเดิมทั้งสองของระบบทุนนิยมโลกอาจ
จะใชอาณาจกัรทางเศรษฐกิจของตนเปนฐานในการตอรองผลประโยชนระหวางศูนย ยิ่งการจัดตั้ง
กลุมการคาขยายตัวมากและเร็วเพียงใด ความตองการที่จะแกไขกฎขอบังคับของ GATT ก็จะยิ่ง
ออนระโหยโรยแรง และความโอนออนผอนปรนในการเจรจาก็จะยิ่งมีนอยลงมากเพียงนั้น

           บัดนี ้สังคมโลกกํ าลังอยูบนมรรควิถีของสภาพไรระเบียบโลก
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ตารางที่ 1
การคาระหวางอาเซยีตะวันออกไกลกับสหรัฐอเมริกา

ป 2533
(%)

ประเทศ
สินคาออกที่สงไปขาย

สหรัฐฯคิดเปนรอยละของ
สินคาออกรวม

สินคานํ าเขาจากสหรัฐฯคิด
เปนรอยละของสินคาเขา

รวม
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11 11
2. Asian NICs

2.1 เกาหลีใต 32 24
2.2 ไตหวัน 31 23
2.3 ฮองกง 25 8
2.4 สิงคโปร 24 20

3. ASEAN
3.1 อินโดนีเซีย 14 12
3.2 มาเลเซีย 17 17
3.3 ฟลิปปนส 37 19
3.4 ไทย 23 15

4. ญี่ปุน 32 24

ที่มา              ASEAN Economic Bulletin  (November 1991), p. 133
หมายเหตุ   สถิติสินคาออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สงไปยังสหรัฐอเมริกาตํ่ ากวาความเปนจริงมาก เนื่องจาก 

         มิไดรวมสินคาออกที่สงผานฮองกง
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สหภาพยุโรปกับเครือขายทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ3

            การลงนามในขอตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เมื่อวันศุกรที่ 
29 กนัยายน 2538 ระหวางสหภาพยุโรป (EU) กบักลุมประเทศ MERCOSUR นับเปนยางกาว
สํ าคญัในการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
           MERCOSUR เปนตลาดรวม (common market) แหงอเมริกาใต ประกอบดวย
ภาคีสมาชิก 4 ประเทศ อันไดแก บราซิล อารเยนตนิา อุรุกวัย และปารากวัย ซึ่งเพิ่งจัดตั้งอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538
           การเชื่อมสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกบั MERCOSUR ไดมีมานานพอสมควร
แลว ในการประชุมรวมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2537 ทั้งสองฝายตกลงที่จะเจรจาเพื่อจัดตั้งเขต
การคาเสร ี ขอตกลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2538 เปนผลจากการเจรจาดังกลาวนี้ ตามขอตกลงนี้ 
เขตการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกบั MERCOSUR จะจัดตั้งภายใน 5 ป โดยมีเปาหมายที่จะ
ขยายความรวมมือไปสูดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดวย ขอตกลงยังระบุ
อยางชดัเจนวา ภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้จักตองปกครองโดยยึดหลักนิติธรรม 
(rule of law) โดยมนียัส ําคญัวา หากการเมืองการปกครองเบี่ยงเบนจากระบอบประชาธิปไตย 
หรือมีการกอรัฐประหารในประเทศใด ประเทศดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพของเขตการคาเสรีนี้โดย
อัตโนมัติ นับเปนกรณีแรกที่ขอตกลงการคาเสรีมีปมเงื่อนเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครอง  
ขอตกลงนี้ยังเรียกรองใหคูสัญญาเรงกระชับความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ เพื่อใหการ
จดัตัง้เขตการคาเสรีบรรลุเปาหมายรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเรียกรองใหภาคีสมาชิกตกลงหลักการ
เกีย่วกบันโยบายตางประเทศรวมกันอีกดวย
            ความสํ าเร็จของสหภาพยุโรปในการเชื่อมสัมพันธทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศ 
MERCOSUR ถอืไดวาเปนการตีทายครัว หรือ `ปดลอม' สหรัฐอเมริกาทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขต
การคาเสรอีเมริกาเหนือ (NAFTA) อันประกอบดวยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2537 มีสวนเรงใหประเทศตางๆในละตินอเมริกาสรางเครือขายเพื่อขยายฐาน 

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2538
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ทางเศรษฐกิจ เพราะไมแนใจวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะกอผลกระทบดานลบ 
แกตนหรือไม MERCOSUR กอเกิดขึ้นเพื่อลดสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้ สหรัฐอเมริกา 
มีแผนการที่จะขยายเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือใหครอบคลุมต้ังแตจุดเหนือสุดของอเมริกาเหนือ 
จนจรดจุดใตสุดของอเมริกาใต เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอเมริกา แตการที่ MERCOSUR ไมรอคอย
การผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นวา ประเทศเหลานี้ไมตองการ
เปนเบีย้หมากรกุของสหรัฐอเมริกา และพึ่งพิงสหรัฐอเมริกามากเกินไปเทานั้น หากยังแสดงใหเห็น
อีกดวยวา ประเทศเหลานี้สามารถริเร่ิมการจัดตั้งเขตการคาเสรีไดเอง โดยไมตองรอคอยเมตตาจิต
จากสหรัฐอเมริกา
            การที ่MERCOSUR ตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรปครัง้นี้ มีผลกระทบ
ตอแผนการขยายฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไมนอย เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภาคี 
MERCOSUR ดังเชนบราซิลและอารเยนตินาเปน `ยักษใหญ' ทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา  
การผนึกตัวทางเศรษฐกิจคร้ังนี้  ย อมทํ  าให   MERCOSUR มีอํ  านาจตอรองมากขึ้น   
หาก MERCOSUR จะผนวกเขาสูเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในอนาคต MERCOSUR อยูในฐานะ
ทีจ่ะเสนอขอเรียกรองไดดีข้ึน
            แมวาชิลีกํ าลังถูกผนวกเขาสู เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในอนาคตอันใกลนี้  
แตเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมิอาจเทียบเทียมไดกับเขตการคาเสรี EU/MERCOSUR ซึ่งมี 
ประชากรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 25% ของจํ านวนประชากรโลก และมีผลิตภัณฑมวลรวม 
ประชาชาติ (GDP) ประมาณ 45% ของโลก
            การผนึกตัวของยุโรปตะวันตกเปนยุทธวิธีในการธํ ารงฐานะสัมพัทธของประเทศ 
อุตสาหกรรมเกา เร่ิมจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ตามสนธิสัญญากรุงโรม 
ป 2500 โดยมีภาคีสมาชิกแรกเริ่มเพียง 6 ประเทศ อันไดแก เยอรมนตีะวันตก ฝร่ังเศส อิตาลี  
เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และลักเซม็บูรก สวนประเทศที่มิไดเปนภาคีตลาดรวมยุโรปรวมกันจัดตั้ง
สมาคมการคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ในป 2503 โดยในชั้นแรก
มภีาค ี 7 ประเทศ ซึ่งเรียกกันวา Seven Sisters อันไดแก ออสเตรีย เดนมารก นอรเวย สวีเด็น  
สวิตเซอรแลนด ปอรตุเกส และสหราชอาณาจักร
            อยางไรกต็าม EFTA ตองสูญเสียสมาชิกใหแก EEC ในเวลาตอมา เมื่อ EEC 
ขยายฐานครั้งแรก (First Enlargement) ดวยการรับเดนมารกและสหราชอาณาจักรเขาเปน
สมาชิกในป 2516 และตอมาในป 2529 ปอรตุเกสถอนตัวจาก EFTA ไปเขาเปนสมาชิกประชาคม
ยุโรป แม EFTA จะสูญเสียเดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกส แตก็ไดสมาชิกใหม อันไดแก 
ไอซแลนด (2513) ฟนแลนด (2529) และลกิเตนสไตน (2535)
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            ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) แปรสภาพเปนประชาคมยุโรป (EC) ในเวลา 
ตอมา นอกจากการรับสมาชิกเพิ่มคร้ังแรกในป 2516 โดยมีสหราชอาณาจักร เดนมารก และ 
ไอรแลนดเข าเปนสมาชิกใหมแลว ก็มีการขยายรับสมาชิกใหมระลอกที่สอง (Second 
Enlargement) ซึง่เริ่มตนดวยกรซีในป 2524 ตามมาดวยสเปนและปอรตุเกสในป 2529
           EC มไิดต้ังปอมเปนศัตรูกับ EFTA ในทางเศรษฐกิจ หากแตมีการทํ าขอตกลง 
การคาเสรีกับภาคี EFTA เปนรายประเทศ โดยมีขอตกลงการคาเสรีกับออสเตรีย สวีเดน  
สวิตเซอรแลนด และไอซแลนดในเดือนธันวาคม 2515 และมีขอตกลงการคาเสรีกับนอรเวยและ 
ฟนแลนดในป 2516
           การเชือ่มสัมพันธระหวาง EC กับ EFTA คืบหนาตอไปในป 2527 เมื่อมีการ
ประชุม  ณ ประเทศลักเซม็บูรก ซึง่ยงัผลใหกํ าแพงภาษีระหวาง EC กับ EFTA หมดไป และทั้งสอง
ฝายจะไมใชมาตรการการควบคุมการคาเชิงปริมาณอีกตอไป นอกจากนี้ทั้งสองฝายยังตกลง 
ทีจ่ะแสวงหาความรวมมือในดานอื่นดวย
            ในป 2532 นายจากส เดอลอร (Jacques Delors) ประธานคณะกรรมาธิการ
ประชาคมยุโรปเสนอใหผนกึ EC และ EFTA เขาดวยกัน การเจรจาเริ่มตนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2533 จนกระทั่งบรรลุขอตกลงในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = 
EEA) โดยมกีารลงนามในขอตกลงเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 ณ เมือง Oporto ประเทศ 
ปอรตุเกส

            การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) มิไดเปนไปโดยราบรื่น เพราะศาลยุติธรรม
แหงประชาคมยุโรป (EC Court of Justice) พิพากษาวา ขอตกลง EEA ขัดตอสนธิสัญญากรุงโรม 
จงึตองมกีารเจรจาทํ าขอตกลงกันใหม นอกจากนี้ ประชาชนชาวสวิสลงประชามติไมใหสัตยาบัน
แกขอตกลง EEA สวิตเซอรแลนดจึงมิไดเขารวมลงนามในขอตกลงจัดตั้ง EEA เมื่อวันที่ 17 
มนีาคม 2536 และแลวเขตเศรษฐกิจยุโรปกถ็อืก ําเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 อันเปนวันเดียว
กบัการจัดตั้งเขตการคาอเมริกาเหนือ
            เขตเศรษฐกิจยุโรปจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 4 ประเภท  
หรือทีเ่รียกกนัวา Four Freedoms อันไดแก เสรีภาพในการเคลื่อนยายสินคา เสรีภาพในการ
เคลือ่นยายบรกิาร เสรีภาพในการเคลื่อนยายทุน และเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน ขอตกลง  
EEA มิไดครอบคลุมเร่ืองการเกษตร การปรับตัวทางการคลังเขาสู ระบบเดียวกัน (Fiscal 
Harmonization) และการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจรวมกับประชาคมยุโรป (EC Common 
Policies)
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            เขตเศรษฐกิจยุโรปมปีระชากร 372 ลานคน และมีการคาระหวางประเทศคิดเปน
รอยละ 43.2 ของการคาของโลก นับเปนเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญมาก
            อยางไรก็ตาม เมื่อประชาคมยุโรปคืบหนาไปสู สหภาพยุโรป (EU) ตาม 
สนธิสัญญามาสตริชต (Maastricht Treaty) ภาค ี EFTA บางประเทศมิไดเขารวมดวย ในการ
ประชุมสุดยอดสภายุโรป (Rurupean Council Summit) ณ เกาะ Corfu ระหวางวันที่ 24-25 
มิถุนายน 2537 เฉพาะออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดนเทานั้นที่ลงนามเขารวมสหภาพยุโรป  
การลงนามนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา
            สหภาพยุโรปมิไดจํ ากัดการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจเฉพาะกับ EFTA และ 
MERCOSUR เทานั้น หากยังมีแผนการที่จะขยายฐานเศรษฐกิจใหกวางใหญไพศาลออกไป 
พฒันาการที่สํ าคัญมีดังตอไปนี้
            (1) สหภาพยุโรปไดทํ าขอตกลงการคาเสรีกับ Estonia, Latvia และ Lithuania 
เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2537 ขอตกลงจํ ากัดเฉพาะสินคาอตุสาหกรรมและครอบคลุมสินคาเกษตร
บางประเภท
            (2) สหภาพยุโรปทํ าขอตกลงจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) กับเตอรกี 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 ตามขอตกลงนี้ สินคาที่เตอรกีนํ าเขาจากสหภาพยุโรปก็ดี และที่ 
สหภาพยุโรปนํ าเขาจากเตอรกกีดี็ ไมตองเสียอากรขาเขา แตการนํ าเขาสินคาจากนอกเขตจะเก็บ
อากรขาเขาในพิกัดอัตราเดียวกัน โดยที่สหภาพยุโรปยงัจ ํากดัการนํ าเขาสินคาเกษตรบางประเภท   
ขอตกลงการจัดตั้งสหภาพศุลกากรระหวางสหภาพยุโรปกับเตอรกีนาจะลุลวงตั้งแตปลายป 2537 
แตเปนเพราะเสียงคัดคานจากกรซี ซึ่งมีขอพิพาทกับเตอรกมีากอน ทายที่สุดกรซียินยอมใหความ
เห็นชอบกับขอตกลงนี้ โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา สหภาพยุโรปจักตองพิจารณารับไซปรัสเขาเปน
สมาชิกในอนาคตอันใกลนี้
           (3) สหภาพยุโรปมีแผนเชื่อมสัมพันธกับยุโรปตะวันออก คณะกรรมาธิการยุโรป 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2537 มีมติใหเรงผนวกยุโรปตะวันออกเขาสูเขตเศรษฐกิจ 
ยุโรป
           (4) คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอใหสหภาพยุโรปพิจารณาจัดตั้ง `เขตเศรษฐกิจ 
ยูโร-เมดเิตอเรเนียน' (EMEA = Euro-Mediterranean Economic Area) รวมกับประเทศตางๆ 
ในอฟัริกาเหนอืและตะวันออกกลาง ประเทศที่อยูในขายที่สหภาพยุโรปดงึเขาสู EMEA  ไดแก  
มอร็อกโค ตูนีเซีย อัลยีเรีย ลิเบีย อียิปต จอรแดน ซีเรีย เลบานอน และอิสราเอล การจัดตั้ง EMEA 
จะเปนไปในแนวทางเดียวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป
            ณ บัดนี้ สหภาพยุโรปก ําลงัอยูในกระบวนการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ โดยที่
มีการผนึกตัวภายในทวีปยุโรป และการขยายฐานขามทวีป การผนึกตัวภายในทวีปยุโรปเห็นได
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จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และการผนวกภาคี EFTA เขาสูสหภาพยุโรป รวมตลอด
จนการผนวกเตอรกีและยุโรปตะวันออก สวนการขยายฐานขามทวีปเห็นไดจากการจัดตั้งเขต 
การคาเสรีรวมกับกลุมประเทศ MERCOSUR ในละตินอเมริกา และแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
ยูโร-เมดเิตอรเรเนียน (EMEA)
           สหภาพยุโรปกํ าลังอยูบนเสนทางของการเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (super 
bloc) โดยมรูีปธรรมที่ชัดเจนยิ่ง เขตเศรษฐกิจอเมริกาตามหลังมาโดยมีระยะหางพอสมควร โดยที่
ยงัไมเห็นเงาของเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
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EMEA4

           การประชุม ณ นครบารเซโลนา (Barcelona Conference) ประเทศสเปน 
ระหวางวนัที่ 27-28 พฤศจิกายน 2538 จบส้ินลงดวยชัยชนะของสหภาพยุโรป
           ขอตกสํ าคัญจากการประชุมคร้ังนี้ ก็คือ การจัดตั้ง "เขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอร 
เรเนียน" (Euro-Mediterranean Economic Area) เรียกยอ ๆ วา EMEA
           นับเปนกาวยางสํ าคัญของสหภาพยุโรปในการสรางเขตเศรษฐกิจยักษใหญ 
(super bloc) อันมียุโรปตะวนัตกเปนฐาน
           สหภาพยุโรป (European Union = EU) พัฒนาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Community = EEC) ซึง่กอต้ังขึ้นตามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of 
Rome) ป 2500 ตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนประชาคมยุโรป (European Community = EC) ในป 
2510 ดวยการผนวกเขากับประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal and Steel 
Community = ECSC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy 
Community = EURATOM) ตอมาประชาคมยุโรปไดกาวคืบไปเปนสหภาพยุโรปตามสนธิสัญญา
มาสตริชต (Maastricht Treaty) ป 2534
           ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) เมื่อแรกกอเกิดมีสมาชิก 6 ประเทศ ตอมามีการ
ขยายจํ านวนภาคีสมาชิกครั้งแรก (First Enlargement) ในป 2516 ดวยการรับเดนมารก  
สหราชอาณาจักร และไอรแลนด ตามมาดวยการขยายรับสมาชิกใหมระลอกที่สอง (Second 
Enlargement) ซึง่เริ่มดวยการรับกรีซในป 2524 สเปนและปอรตุเกสในป 2529
           นับแตเร่ิมกอต้ัง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีความสัมพันธอันดีกับภาคีสมาคม 
การคาเสรียุโรป (European Free Trade Association = EFTA) ตอมาไดทํ าขอตกลงการคาเสรี
กบัภาคี EFTA เปนรายประเทศในชวงป 2515-2516 และทายที่สุด สหภาพยุโรป (EU) ผนวกเขา
กบั EFTA เปน "เขตเศรษฐกิจยุโรป" (European Economic Area = EEA) ทัง้นีน้ับต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2537 เปนตนมา ตอมาภาคี EFTA  3 ประเทศไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ไดแก 
ออสเตรีย ฟนแลนด และสวเีดน ทัง้นีต้ั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2538
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           สหภาพยุโรปมแีผนการขยายฐานเศรษฐกิจที่ชัดเจน นอกเหนือจากการจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจยุโรปแลว สหภาพยุโรปไดทํ าขอตกลงการคาเสรีกับบรรดารัฐในลุมสมุทรบอลตกิ (Baltic  
States) อันไดแก เอสโตเนีย แลตเวีย และลธิวัเนยีในป 2537 และกํ าลังดํ าเนินการผนวกยุโรป
ตะวันออกเขาสูเขตเศรษฐกิจยุโรปดวย กอนหนานี้ในเดือนกันยายน 2538 สหภาพยุโรปบรรลุ 
ขอตกลงกับกลุมตลาดรวมละตินอเมริกา หรือ MERCOSUR อันประกอบดวยบราซิล อารเยนตินา 
อุรุกวยั และปารากวัย ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีภายในป 2543
           ขอตกลงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมติเตอรเรเนียนเปนไปตามยุทธศาสตรของ 
สหภาพยุโรปในการขยายเครือขายทางเศรษฐกิจ (Networking) ดวยการผนวกประเทศในลุม
สมุทรเมดเิตอรเรเนียนและตะวันออกกลางรวม 12 ประเทศ ไดแก มอลตา ไซปรัส เตอรกี อียิปต  
ตูนิเซีย มอร็อกโค อัลจีเรีย เลบานอน จอรแดน ซีเรีย ปาเลสไตน และอิสราเอล ซึง่นาสังเกตวาเปน
ประเทศมุสลิมถึง 9 ประเทศ
           คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา สหภาพยุโรปหวังประโยชนอะไรบางจากการขยายเครือ
ขายทางเศรษฐกิจคร้ังนี้?
           ประโยชนที่เห็นไดโดยชัดเจน ก็คือ ตลาดที่มีขนาดใหญข้ึน ในขณะที่สหภาพยุโรป 
(15 ประเทศ) มีประชากร 375 ลานคน กลุมประเทศที่จะผนวกเขากับสหภาพยุโรปครั้งนี้ 
มปีระชากร 380 ลานคน แมจะยังคงมีความลาหลังทางเศรษฐกิจ แตสวนใหญมีรายไดจากการ 
สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และอยูในกระบวนการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมิไดหวัง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังหวังประโยชนจากแรงงานราคาถูกในประเทศ
เหลานัน้อีกดวย  ซึ่งอาจจูงใจใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ในสหภาพยุโรปยายที่ต้ังโรงงาน
           สหภาพยุโรปหวังเปนอยางยิ่งวา การผนวกประเทศในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน
และตะวันออกกลางจะเกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหลานี้ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอสภาพยุโรปโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสกัดแรงงานอพยพ ในปจจุบันมีแรงงาน
เตริกจ ํานวนมากลักลอบเขาไปทํ างานในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมน ี และมีแรงงาน
จากอัฟริกาเหนือจํ านวนมากอีกเชนกันลักลอบเขาไปทํ างานในยุโรปตอนใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝร่ังเศส สเปน ปอรตุเกส และอติาล ี หากการคาและการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวในอัฟริกา
เหนอืและตะวนัออกกลาง การจางงานยอมมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยสกัดแรงงานอพยพโดยออม อันเปน
การชวยลดทอนปญหาเศรษฐกิจและสังคมในสหภาพยุโรปดวย
           การประชุม ณ เมืองบารเซโลนากํ าหนดเปาหมายไววา เขตเศรษฐกิจยูโร 
เมดิเตอรเรเนียนจะเปนเขตการคาเสรีภายในป 2553 ซึ่งเปนกํ าหนดเวลาหลังการจัดตั้งเขต
เศรษฐกจิยโูรละตินอเมริกาถึง 10 ป หากทุกอยางเปนไปตามกํ าหนดการ เมื่อถึงป 2553 สหภาพ 
ยุโรปจะมีฐานและเครือขายทางเศรษฐกิจที่กวางใหญไพศาลมาก ไมเฉพาะแตยุโรปตะวันตก  
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หากคลุมถึงลุมสมุทรเมดเิตอรเรเนียน ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา และมีความเปนไปได 
สูงยิง่ที่จะคลุมถึงยุโรปตะวันออกดวย
           ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ กํ าหนดการป 2553 เปนจังหวะกาวเดียวกับที่ APEC  
ปรับสูเขตการคาเสรี โดยที่ภาคีที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุน
ใหหมดสิ้นไป สวนภาคีที่เปนประเทศดอยพัฒนายึดถือกํ าหนดการป 2563 ในขณะที่ Osaka 
Summit ในเดอืนพฤศจกิายน 2538 มิไดกํ าหนดแผนปฏิบัติการของ APEC อยางเดนชัด จนกลาว
ไดวาไมมีความคืบหนาไปจาก Bogor Summit สหภาพยโุรปกํ าลังยางกาวไปเปนเขตเศรษฐกิจ
ยกัษใหญอยางเปนรูปธรรมยิ่ง
           แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตาง
กัน ประเทศที่ออนแอกวายอมตองเสียเปรียบ อุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้ตองลมสลาย  
เนื่องเพราะมิอาจทานสินคาเขาจากประเทศที่เจริญกวาได ในกรณีนี้ บรรดาประเทศในลุมสมุทร 
เมดเิตอรเรเนียนและตะวันออกกลางลวนแลวแตเสียเปรียบภาคีสหภาพยุโรปทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง 
การจดัตัง้เขตการคาเสรีมิอาจกระทํ าโดยทันทีทันใด หากแตตองมีชวงเวลาแหงการปรับตัว
           การประชุม ณ เมืองบารเซโลนาครัง้นี ้นอกจากจะกํ าหนดเงื่อนเวลา 15 ป สํ าหรับ
การปรับตัวแลว สหภาพยุโรปยังตกลงที่จะใหเงินชวยเหลือและเงินกูที่มีเงื่อนไขผอนปรน (soft 
loan) แกกลุมประเทศที่ดอยฐานะกวานี้รวม 12,000 ลานดอลลาร ดวยการชวยเหลือทางการเงิน
ดังกลาวนี้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงบรรลุขอตกลงไดโดยงาย
           แตการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนใชวาจะปราศจากอุปสรรคเสียเลย 
ทเีดยีว อุปสรรคสํ าคัญเกี่ยวพันกับการเมืองระหวางประเทศ การดึงอิสราเอลเขามารวมกลุมกอให
เกดิความไมพอใจแกกลุมประเทศอาหรับมากพอสมควร เสียงทักทวงของซีเรียทํ าใหการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจดังกลาวนี้เชื่องชาอยูบาง แตสหภาพยุโรปพยายามชูธงเศรษฐกิจ และเรียกรอง 
ใหประเทศตาง ๆ ที่จะเขารวมกลุมคร้ังนี้ลืมเลือนประเด็นความขัดแยงทางการเมืองชั่วคราว
           สหภาพยุโรปพยายามดึงปาเลสไตนมารวมกลุ มดวย ในขณะที่สันติภาพ 
ในตะวันออกกลางยังไมแนชัดวาเปนสันติภาพถาวร และอาณาจักรของชาวปาเลสไตนยังมีความ
ไมแนนอนอยูมาก สหภาพยุโรปอาจมีความมุงหวังอันยาวไกลวา ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
จากการรวมกลุมอาจชวยลดทอนความขัดแยงทางการเมืองลงไดบาง แตสหภาพยุโรปก็จงใจ 
ตัดหางปลอยวัดอิรักอยางเห็นไดชัด การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจึงเปนการ 
โดดเดี่ยวอรัิกในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงวา เมื่ออิรักปรับตัวเขาสู `ระเบียบโลก' 
สหภาพยุโรปอาจดงึอิรักเขารวมกลุมในภายหลัง
           การโดดเดี่ยวลิเบยีกด็วยเหตุผลเดียวกับการโดดเดี่ยวอรัิก เพราะทั้งลิเบียและอิรัก
ถอืเปน `ผูราย' ในสังคมโลก ชาติมหาอํ านาจตะวันตกกลาวหาวา  ลิเบยีเปนฐานที่มั่นของการ 
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กอการรายระหวางประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้สะทอนใหเห็น 
แนวความคดิพืน้ฐานขอหนึ่งวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีสามารถใชเปนอาวุธทางการเมืองระหวาง
ประเทศได บัดนี้ ทั้งอิรักและลิเบยีก ําลงัถูก `ปดลอม' ทางเศรษฐกิจ หากประเทศทั้งสองไมปรับตัว
เขาสู `ระเบียบโลก' ยอมยากที่จะดํ าเนินยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward orientation) 
ได การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนจะมีผลกระทบตอการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศของลิเบียและอิรัก  หากประเทศทั้งสองมิไดเขารวมกลุมดวย
           ความขัดแยงระหวางกรีซกับเตอรก ี ซึง่มปีระวัติศาสตรอันยาวนาน มีผลกระทบ
ตอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนดวย สหภาพยุโรปเพิง่ทํ าขอตกลงกับเตอรกีในการ
จัดตั้งสหภาพศลุกากร (Customs Union) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538  ทั้งๆที่ควรจะบรรลุขอตกลง
แตป 2537 แตเปนเพราะเสียงคัดคานของกรีซ ขอตกลงนี้จึงลาชากวาที่ควร ทายที่สุด กรีซ 
ถอนคํ าคาน โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา สหภาพยุโรปตองรับไซปรัสเขาเปนสมาชิกในอนาคต  
ทัง้เตอรกีและไซปรัสเขารวมในเขตเศรษฐกิจยูโรเมดิเตอรเรเนียนครั้งนี้ดวย
           สหภาพยุโรปกํ าลังขยายเครือขายเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ แมการขยาย 
เครอืขาย ในอดีตจะมีปญหาการเมืองอยูบาง แตความรุนแรงมิไดมากเทาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
ยูโรเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งสวนหนึ่งเปนการผนึกทางเศรษฐกิจระหวางอิสราเอลกับกลุมประเทศ
อาหรับ
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เขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก (TAFTA)5

การลงนามในสัญญาสัมพันธไมตรีลุ มสมุทรแอตแลนติก (Trans-Atlantic 
Relations) ระหวางนายวลิเลี่ยม คลนิตนั ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา กับนายจากส ซองแตร 
(Jacques Santer) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และนายฟลิเป 
กอนซาเลส (Filipe Gonzalez) นายกรัฐมนตรีสเปนในฐานะประธานสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2538 นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสํ าคัญในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนนติก 
(Trans-Atlantic Free Trade Area = TAFTA) ตามสนธิสัญญาดังกลาวนี้   สหรัฐอเมริกาและ 
สหภาพยุโรปตกลงที่จะขจัดกํ าแพงภาษีระหวางกันภายในป ค.ศ. 2000 โดยที่สหภาพยุโรป 
ยนิยอมทีจ่ะจายเงินชดเชยแกสหรัฐอเมริกา หากจํ านวนสมาชิกสหภาพยุโรปเพิม่จาก 12 เปน 15 
ประเทศ

ความคิดที่จะมีขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรปมีมาก
วาสองทศวรรษแลว นายอัล อุลลแมน (Al Ullman) วฒุสิมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครทแหงมลรัฐ 
โอเรกอนเสนอความคิดนี้ในทศวรรษ 2510 และตอมานายบิล แบรดเลย (Bill Bradley) วุฒิสมาชิก
สังกดัพรรคเดียวกันแหงมลรัฐนิวเจอรซียเสนอความคิดเดียวกัน ในป 2532 นายเจมส เบเกอร 
(James A. Baker) รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกันเจรจากับนายจากส เดอลอร 
(Jacques Delors) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อทํ าขอตกลงกฎบัตรลุมสมุทรแอตแลนติก 
(Trans-Atlantic Charter) ซึง่สวนหนึ่งเปนขอตกลงการคาเสรี

ภายหลังจากที่มีการใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยในป 2537 
นายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) เอกอคัรราชทูตอเมริกันประจํ าสหภาพยุโรปพยายาม
ผลักดนัใหมขีอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป นายแอนดรีส แวน แอกต 
(Andries van Agt) หวัหนาคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจํ าสหรัฐอเมริกาก็เสนอความ
เหน็ในท ํานองเดียวกัน ในขณะเดียวกันนายจัง กรีเชียง (Jean Cretien) นายกรัฐมนตรีคานาดา 

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร” Corporate Thailand ฉบับเดือนสิงหาคม 2539
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เสนอใหผนกึเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสหภาพยุโรปในทาง
เศรษฐกิจ

ในป 2538 ความคิดในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรรแอตแลนติกในหมู 
ขารัฐการ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคอนขางสุกงอม ไมเพียงแตเทานั้นผูนํ าภาคธุรกิจ 
เอกชนในภมูภิาคทัง้สองตางเล็งเห็นผลประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีดังกลาวนี้ และมีการ
ประชุม Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ณ นครเซวิลล 
(Seville) ประเทศสเปน เพื่อสรางแรงกดดันในการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก โดยที่ 
TABD มกีารประชุมตอมาในเดือนมกราคม 2539 ดวย

ในเดือนมิถุนายน 2538 นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอเมริกันประกาศ Trans-Atlantic Initiative ณ นคร 
แมดริด ประเทศสเปน ตามคํ าประกาศนี้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางยอมรับมาตรฐาน 
สินคา (product standards) ของกันและกัน จะมีความรวมมือทางดานศุลกากรและการสงเสริม
การลงทุนระหวางประเทศ จะรวมมือกันในการปราบปรามการคายาเสพติดและอาชญากรรม 
ขามชาตอ่ืินๆ จะรวมมือกันในการควบคุมโรคเอดส และรวมมือกันในการแกปญหายูโกสลาเวีย

ในเดือนสิงหาคม 2538 เซอรลีออน บริตตัน (Leon Brittan) ขาหลวงดานการคา
ระหวางประเทศ (Trade Commissioner) แหงสหภาพยุโรปเสนอเอกสารวาดวยความสัมพันธ
ระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษหนา โดยนํ าเสนอแนวความคิดวาดวย Trans-
Atlantic Economic Space ซึง่เนนความสมัพนัธทางดานการคาระหวางประเทศ คร้ันในเดือน
พฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศแหงสหภาพยุโรปก็เห็นชอบกับการ 
จัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทรแอตแลนติก อันเปนพื้นฐานใหมีการลงนามในสัญญาสัมพันธไมตรี
ลุมสมทุรแอตแลนติกระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538

แมวา TAFTA เร่ิมตนจากขอตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แตเปน
ทีเ่ขาใจรวมกันวา ภาคีเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ทุกประเทศจะเขารวมเขตการคาเสรี
เขตใหมนี้ในภายหลัง ในทํ านองเดียวกัน ภาคีใหมของสหภาพยุโรปกจ็ะเขารวม TAFTA ดวย  
ป 2539 นบัเปนหัวเลี้ยวหัวตอสํ าคัญที่บงบอกอนาคตของ TAFTA หากสหรัฐอเมริกาและสหภาพ 
ยุโรปตกลงกันได และสามารถสถาปนาเขตการคาเสรีภายในป 2543 เขตการคาเสรียักษใหญ 
ในลกัษณะ Super Bloc ก็จะปรากฏโฉมอยางชัดเจน และนับเปนการผนึกพลังระหวางประเทศ
มหาอํ านาจเกาที่เรียงรายอยูขอบสมุทรแอตแลนติก เพื่อเผชิญกับเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก 
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(APEC) ทีก่ ําลงักอรางสรางตัวอยูในปจจุบัน หากการรวมตัวสํ าเร็จลุลวงดวยดี TAFTA จะเปน 
Super Bloc ทีไ่รเทยีมทาน เพราะเปนเขตเศรษฐกิจที่กอใหเกิดผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลิต
ภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) และการคาภายในเขตมีมูลคามากกวา 40% ของการคา
ระหวางประเทศทั้งหมดในโลก

แตการจดัตัง้ TAFTA มิใชเร่ืองงาย เพราะความขัดแยงในดานผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปมีอยูเปนอันมาก ดานแรกของปญหาความขัดแยง
กคื็อ การปกปองสินคาเกษตร ทั้งสองฝายตางดํ าเนินนโยบายปกปองและการใหเงินอุดหนุนการ
ผลิตทางการเกษตร การละวางจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ตองเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง
ภายในประเทศ ประเด็นดังกลาวนี้เกือบทํ าใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay 
Round) ลมเหลวในป 2537 มาแลว หากทั้งสองฝายมิไดกํ าหนดแผนกาารผละจากนโยบายการ
ปกปองสินคาเกษตรอยางราบรื่น การจัดตั้ง TAFTA ก็ตองเผชิญอุปสรรคตั้งแตตน การปลดปลอย
สินคาเกษตรใหมีการคาระหวางประเทศโดยเสรี (Agricultural Trade Liberalization) จะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคทั้งสองฝาย เพราะชวยใหสามารถซื้อสินคาในราคาถูกลง และจะเปน
ประโยชนแกผูสงออกสินคาเกษตร เพราะไมตองเผชิญกับกํ าแพงภาษี นอกจากนี้การปกปองสินคา
เกษตรมีผลเสมือนหนึ่งการเก็บภาษีจากสินคาอุตสาหกรรม เมื่อปลอยใหมีการคาเสรี ประเทศ 
ผูสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมก็พลอยไดประโยชนดวย ญ่ีปุนและสหภาพยุโรปมีความไดเปรียบ
เชงิเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมมากกวาสหรัฐ
อเมริกา จงึไดประโยชนจากนโยบายการคาสินคาเกษตรเสรีมากกวาสหรัฐอเมริกา

ดานที่สองของปญหาความขัดแยงก็คือ สินคาที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(high-technology goods) ดังเชนเครื่องบิน อุปกรณโทรคมนาคม คอมพิวเตอร เซมิคอนดักเตอร  
และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม ทั้งสองฝายตางมีนโยบายการปกปองการผลิตสินคาเหลานี้ และมีการ
แขงขนัแยงตลาดกันอยางเอาเปนเอาตาย จนยากที่จะลดราวาศอกได

ดานทีส่ามของปญหาความขัดแยงก็คือ นโยบายภาษีศุลกากร การกํ าหนดพิกัด
อัตราอากรขาเขาของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแตกตางกันมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบาย
การปกปองการผลิตภายในประเทศที่แตกตางกัน สินคาเขาที่เสียอากรขาเขาในอัตราสูงสุด (tariff 
peaks) มโีครงสรางแตกตางกัน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ไดแก ส่ิงทอ เครื่องแตงกาย สินคา
เกษตรบางชนิด เซรามกิ และเครื่องแกว ในกรณีของสหภาพยุโรป ไดแก รถบรรทุกขนาดใหญ  
เซมิคอนดกัเตอรบางประเภท ไม อลูมิเนียม สินคาเกษตรบางประเภท และปลา การตั้งกํ าแพงภาษี
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สํ าหรับสินคาเขาที่เปนทรัพยากรธรรมชาติยอมทํ าใหประเทศผู สงออกดังเชนคานาดาไมได
ประโยชนเทาที่ควร นอกจากนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางใหสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศดอยพัฒนา บางครั้งเปนการใหดวยเหตุผล 
ทางเศรษฐกจิ แตบางครั้งก็ดวยเหตุผลทางการเมือง เมื่อมีการจัดตั้ง TAFTA แลว ประเทศที่ได
สิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากรจากสหรัฐอเมริกาจะไดสิทธิชนิดเดียวกันจากสหภาพยุโรป 
โดยอตัโนมติัดวยหรือไม โดยที่อาจถามคํ าถามนี้ในทางกลับกันดวย

ดานทีส่ี่ของปญหาความขัดแยง ก็คือ การคาสินคาวฒันธรรม ดังเชนภาพยนตร
และรายการโทรทัศน ฝร่ังเศสเปนผูนํ าในการปกปองวัฒนธรรมยุโรปและสกัดการรุกลํ้ าของ 
วัฒนธรรมอเมริกัน ดวยการใหเงินอุดหนุนในการผลิตภาพยนตร และดวยการกํ าหนดอัตราสวน
เวลาในการถายทอดรายการโทรทัศนตางประเทศ สหรัฐอเมริกาจะไดประโยชนจากนโยบาย 
การคาเสรี เพราะภาพยนตรและรายการโทรทัศนอเมริกันมีลักษณะเปนผลิตภัณฑโลก (global 
product) โดยทีม่กีารผลิตจํ านวนมาก (mass production) และตนทุนการผลิตตํ่ า

ดังนี ้ จะเหน็ไดวา อุปสรรคของการจัดตั้ง TAFTA มีอยูหานอยไม และมิใชเร่ือง
งายทีจ่ะขจดัอปุสรรคเหลานี้ แตการจัดตั้ง TAFTA จะมีประโยชนอยางยิ่งยวดในการขยายขนาด
ของตลาด ภาคี NAFTA ไมเพียงแตจะเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรปเทานัน้ หากยังเชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจอ่ืนๆที่สหภาพยุโรปกํ าลังเจรจาทํ าขอตกลงการคาเสรี ไมวาจะเปนกลุมประเทศบอลติก 
ยุโรปตะวันออก อัฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง สวนสหภาพยุโรปกไ็ดประโยชนจากการขยาย
ตลาดสูอเมริกาเหนือ การขยายตัวของการคาระหวางประเทศไมเพียงแตกอใหเกิดการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและการจางงานเพิ่มข้ึนเทานั้น หากยังนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
ทั้งในสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนืออีกดวย อุตสาหกรรมใดในสหภาพยุโรปที่มีความไดเปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบดอยกวาอเมริกาเหนือ ก็ตองเสื่อมทรุดและลดความสํ าคัญในโครงสรางการผลิต
ของสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในอเมริกาเหนือก็เกิดขึ้นในทํ านองเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยอมมีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกลุมประเทศทั้งสอง 
โดยที่ผูบริโภคเปนฝายไดประโยชนจากการซื้อสินคาในราคาถูกลงและ/หรือไดสินคาที่มีคุณภาพ 
ดีข้ึน

กระนั้นก็ตาม  นักเศรษฐศาสตรบางคนอดตั้งขอกังขามิไดวา  การจัดตั้ง TAFTA 
จะใหประโยชนแกสหภาพยุโรปและอเมรกิาเหนือมากปานใด ในเมื่อการคาและการลงทุนระหวาง
ภูมภิาคทัง้สองในปจจุบัน แมยังมิไดผนึกตัวเปนเขตเศรษฐกิจเดียวกัน ก็อยูในระดับสูงอยูแลว
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พฒันาการลาสุดในเดือนมิถุนายน 2539 ปรากฏวาสหรัฐอเมริกาเปนฝายกลับลํ า 
เมื่อนายจอหน คอรนบลัม (John Kornblum) รักษาการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ 
ตางประเทศกลาววา การจัดตั้ง TAFTA มิใชวาระเรงดวน โดยสหรัฐอเมริกาจะหันมาแกปญหา
ความขัดแยงที่มีกับสหภาพยุโรป และพัฒนาความรวมมือภายใต NATO เปนสํ าคัญ การกลับลํ า
ดังกลาวนีเ้ปนผลจากมรสุมทางการเมืองระหวางประเทศที่กํ าลังตั้งเคา อันเปนผลจากการที่สหรัฐ
อเมริกาตรากฎหมายเลนงานคิวบา ลิเบีย และอหิรานในทางเศรษฐกิจ โดยมีบทลงโทษบริษัทที่เขา
ไปลงทุนในประเทศทั้งสาม กฎหมายดังกลาวนี้กลายเปนอุปสรรคอีกดานหนึ่งในการสถาปนา 
TAFTA เพราะไมเพียงแตบริษัทยุโรปจํ านวนมากเขาไปลงทุนในประเทศทั้งสามเทานั้น หาก 
คานาดาและเมก็ซิโกก็เขาไปลงทุนในคิวบาดวย  อยาวาแตการจัดตั้ง TAFTA เลย แมแต NAFTA  
กไ็มแนใจวาจะผนึกตัวอยูตอไปได
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บนเสนทางสูไตรอภิรัฐพิภพ6

           การประชุม APEC Summit ณ นครโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนเีซียเมื่อกลาง
เดอืนพฤศจิกายน 2537 จบลงดวยความสํ าเร็จอันงดงาม

คํ าประกาศแหงโบกอร (Bogor Declaration) มเีนือ้หาสํ าคัญอยูอยางนอย 3 
ประการ

ประการแรก  มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณอันแรงกลาที่จะใหอาเซีย
แปซิฟกมีการคาและการลงทุนระหวางประเทศโดยเสรีภายในป 2563 และโดยที่ตระหนักดี 
ถึงลํ าดับข้ันการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จึงกํ าหนดเงื่อนเวลาที่แตกตางกันระหวางประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลวกับประเทศดอยพัฒนา โดยที่ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองเปดตลาดภายในป 2553 
สวนประเทศดอยพัฒนาภายในป 2563 คํ าประกาศแหงโบกอรยืนยันวา APEC มใิชเขตการคา 
ที่สรางปอมปราการสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี (Inward-looking Trading 
Bloc) ทัง้นี้ APEC ไมเพยีงแตจะสงเสริมใหทํ าลายอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ภาคี APEC ดวยกนัเทานัน้  หากยังตองการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางภาคี APEC กับ
ประเทศที่มิไดเปนสมาชิกอีกดวย

ประการที่สอง   มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณที่จะรวมมือทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการเปนหุนสวนที่มีฐานะเทาเทียมกัน (Equal Partnership) รับผิดชอบรวมกัน 
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีความสนใจและผลประประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ 
เพือ่เสริมความแข็งแกรงแกระบบการคาพหุภาคีที่เสรี สงเสริมการลดการกํ ากับและควบคุมการคา
และการลงทุนระหวางประเทศในอาเซียแปซิฟก และเรงเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนา 
อาเซียแปซิฟก ภาคี APEC ยอมรับเปาหมายหลักรวมกัน 3 ดาน อันไดแก การเติบโตที่ยั่งยืน  
การพฒันาที่เปนธรรม และเสถียรภาพแหงชาติ

ประการที่สาม คํ าประกาศแหงโบกอรเรียกรองใหภาคี APEC ผลักดันการจัดตั้ง
องคการการคาโลก (World Trade Organization) ใหสํ าเร็จลุลวงตามเปาหมาย  อีกทัง้เรียกรองให
ประเทศที่มิไดเปนภาค ีAPEC รวมมือกับ APEC ในการสถาปนาระบบการคาพหุภาคีที่เสรี

                                                          
6ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน  
 2537
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คํ าประกาศแหงโบกอรมีสวนผลักดันให APEC กาวไปขางหนาอีกหนึ่งกาว  
และนับเปนกาวสํ าคัญ เนื่องจากมีการกํ าหนดเปาหมายการคาและการลงทุนระหวางประเทศเสรี 
โดยมีเงื่อนเวลาที่แนนอน ความสํ าเร็จดังกลาวนี้นับเปนความสํ าเร็จสวนบุคคลของประธานาธิบดี 
ซูฮารโต ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีแหงอินโดนเีซียตองการใชการประชุม APEC Summit คร้ังนี้ 
ในการสรางเกียรติประวัติใหตนเอง สวนหนึ่งเพื่อลบรอยดางทางการเมืองภายในประเทศ และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกที่มีตอปญหาการลิดรอนสิทธิ 
มนษุยชนในติมอรตะวนัออก ผูที่มีบทบาทอยูเบื้องหลังความสํ าเร็จของประธานาธิบดีซฮูารโต ก็คือ 
เอกอัครราชทูตพิเศษบินโตโร โจโกรอามิดโจโจ (Bintoro Tjokroamidjojo)

คณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC ทีเ่รียกกันวา Eminent Persons Group หรือ 
เรียกยอๆวา EPG นับเปนกลุมบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จในการผลักดัน 
ความกาวหนาของ APEC คร้ังนี้  EPG ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคีรวม 18 ประเทศ  
โดยมีศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรฐัอเมริกาเปนประธาน  การจัดตั้ง
กลุม EPG เปนมติของผูนํ า APEC  ในการประชมุเดือนกันยายน 2535 ณ กรุงเทพฯ  กลุม EPG  
ไดเสนอรายงานเรื่อง A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community  ในการ
ประชุม APEC ณ นครซีแอตเตลิในเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC
จะมีเขตการคาเสรีภายในป 2539 หรือไม  แตการประชุม APEC Summit ในป 2536 ไมสามารถ 
มขีอตกลงเกี่ยวกับเร่ืองนี้

ในการประชุม APEC Summit ในป 2537 กลุม EPG เสนอรายงานเรื่อง Vision 
2020 เพือ่ใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมกีารคาเสรีภายในป 2563 หรือไม  ขอเสนอของกลุม 
EPG ก ําหนดเงือ่นเวลาที่แตกตางกัน  กลาวคือ  ป 2553 สํ าหรับประเทศที่พัฒนาแลว  ป 2558 
สํ าหรับประเทศอตุสาหกรรมใหม  และป 2563 สํ าหรับประเทศดอยพัฒนา  ทั้งนี้การขจัดอุปสรรค
การคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเริ่มตนอยางจริงจังในป 2543  แตประธานาธิบดีซูฮารโต
ตองการรนกํ าหนดการใหเร็วขึ้นในป 2539 โดยมีป 2543 เปนกํ าหนดการสุดทาย

แมวาคํ าประกาศแหงโบกอรจะเปนกาวสํ าคัญของ APEC  แตความไมชัดเจนของ
คํ าประกาศนีย้งัคงอยู ความคลุมเครือของคํ าประกาศนี้มีรากฐานจากรายงานของกลุม EPG ดวย
เหตุที่กลุม EPG ไมตองการให APEC เปน ‘เขตการคาเสรี’ (Free Trade Area)  แตตองการใหมี 
‘การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก’ (Free Trade in the Area)  ววิาทะวาดวย Free Trade Area กับ 
Free Trade in the Area จงึเกดิขึน้ในทันทีที่รายงานของกลุม EPG ปรากฏสูสาธารณชน ผูเขารวม
ประชมุบางคนมองไมเห็นความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้  แตนายไมตรี อ๊ึงภากรณ แหงสถาบัน
วจิยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทยใหอรรถาธิบายวา เขตการการคาเสรีหรือ Free Trade Area เปน
การรวมกลุมเพื่อขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี โดยที่ยังคงมีกํ าแพงสกัด
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สินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี  แต Free Trade in the Area มคีวามหมายวา  
อาเซยีแปซิฟกทั้งภูมิภาคจะกลายเปน ‘เมอืงทาเสรี’ (Free Port)  ซึง่การเคลื่อนยายสินคาและ 
เงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี ไมวาสินคาหรือเงินทุนนั้นจะมาจากประเทศภาคีหรือไม 
ก็ตาม (The Sunday Post, November 20, 1994)

แมวากลุม EPG จะยนืยนัแนวความคิดวาดวย Free Trade in the Area  แตผูคน
จ ํานวนไมนอยยังไมแนใจวากลุม EPG มเีจตนารมณแอบแฝงหรือไม  นายศุภชัย พานิชภักดิ์  
รองนายกรัฐมนตรี เปนผูหนึ่งที่แสดงความเคลือบแคลงใจในเรื่องนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะวากลุม 
EPG เคยผลักดันให APEC เปน Free Trade Area มากอนแลว  แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรี 
จะไมขัดตอบทบัญญัติของ GATT  แตการใหสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรแก APEC มากกวา
ประเทศนอกภาคี อาจตีความไดวาเปนการละเมิดกฎขอบังคับของ GATT

APEC ประกอบดวยภาคี 18 ประเทศ  ไมวา APEC จะเปน Free Trade Area
หรือมี Free Trade in the Area  คํ าประกาศแหงโบกอรจะทํ าให APEC เปนเขตเศรษฐกิจที่สํ าคัญ
ยิง่ของโลก  เพราะ APEC เชือ่มโยงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA ซึง่ประกอบดวย สหรัฐ
อเมริกา คานาดา และเม็กซิโก) เขากับเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA ซึง่ประกอบดวย บรูไน  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) และเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง 
ออสเตรเลียกับนวิซีแลนด (Australia and New Zealand Closer Economic Relationship = 
ANZCER)  ดังนั้น APEC จงึยิง่ใหญกวาทั้ง NAFTA และ AFTA รวมกัน  หาก APEC เปน  
'ปอมปราการทางการคา‘  APEC นาเกรงขามมากกวาสหภาพยุโรป (EU) มากนกั  เพราะ APEC
ใหผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตประชาชาติของโลก และมีสวนแบงการคาของโลกมากกวา 
40% ขอสํ าคัญ APEC ครอบคลุมอาณาบริเวณที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงยิ่ง เพราะคลุม 
ทัง้กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)  กลุมประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ยิ่งไปกวานั้น APEC ยงัสามารถขยายอาณาเขตตอไป เนื่องจากยังมีอีก 14 ประเทศ
ในอาเซยีแปซิฟกที่เขาเปนภาคีในอนาคตได

ภาคี APEC ไมเพยีงแตจะมีลํ าดับข้ันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน
เทานัน้ หากยงัมผีลประโยชนแตกตางกันดวย มิไยจะกลาวถึงความเขาใจที่แตกตางกันในประเด็น
เร่ือง Free Trade Area กับ Free Trade in the Area  ความแตกตางเหลานี้ยอมเปนอุปสรรค 
ในการรวมตัวของ APEC ใหใกลชิดยิ่งขึ้น มาเลเซยีคดัคานการรวมตัวเปนเขตการคาเสรีมาชานาน 
การที่นายกรัฐมนตรีมหาธีรโมฮัมหมัดยอมลงนามในคํ าประกาศแหงโบกอรก็ดวยความเกรงใจ
ประธานธบิดีซูฮารโตผูเปนเจาภาพ  แตในอีก 2 ปขางหนา  เมื่อมาเลเซียเปนเจาภาพ APEC 
Summit มาเลเซยีอาจแผลงฤทธิ์หันเหทิศทางของ APEC ได
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ญ่ีปุ นดูเหมือนจะไมยินดียินรายกับ APEC เพราะอาเซียแปซิฟกเปนเขต 
ผลประโยชนด้ังเดิมของญี่ปุ นอยู แลว อีกทั้งญี่ปุ นกํ าลังขยายอาณาจักรผลประโยชนไปสู 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน โดยมิจํ าตองมี APEC  เครอืขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ของ ‘ระบบทุนนิยมตะเกียบ’ (Chopsticks Capitalism) ระหวางญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี กลุมประเทศอาเซียน และอินโดจีน ทํ าใหประเทศเหลานี้มี
ความกระตือรือรนไมมากนักในการผลักดันให APEC เปน Free Trade Area  หรือมี Free Trade 
in the Area กลุมประเทศอาเซียนเองถึงกับมีจุดยืนรวมกันในการตอตานมิให APEC เปนเขต 
การคาเสรีในการประชุม APEC Summit ในป 2536

ประเทศที่แสดงความกระตือรือรนในการกระชับสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางภาคี APEC ดังเชนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ลวนแลวแตเปนประเทศที่ยังไมมีฐาน
เศรษฐกจิอันมัน่คงในอาเซียแปซิฟกและตองการขยายฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้

แมวาอนาคตของ APEC ยงัมคีวามไมแนนอนอยูมาก แตคํ าประกาศแหงโบกอร
อาจเปนตวักระตุนใหเกิดเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกในอนาคตได การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีเ่กดิขึน้อยางรวดเร็วทํ าใหยากแกการทํ านาย

ณ บัดนี้ ความเปนไปไดที่โลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) เร่ิม
ปรากฏแลว เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเริ่มเห็นรูปรางแลว การกอเกิดของเขตเศรษฐกิจอาเซีย 
แปซิฟก ผนวกกับสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งถือกํ าเนิดกอนหนานี้ ทํ าใหโลก
กํ าลังแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ ขอที่นาสังเกตก็คือ แทนที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจะกอ
เกิดขึ้นภายใตการนํ าของประเทศในอาเซียแปซิฟก กลับเปนสหรัฐอเมริกาที่จุดปะทุในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกจิดังกลาวนี้ ดวยบทบาทการนํ าของสหรัฐอเมริกาเชนนี้เอง  APEC จงึประกอบดวย
เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกและเขตเศรษฐกิจอเมริกา

หาก APEC สามารถผนึกตัวอยางแนนแฟน และขยายอาณาจักรตอไปยังอเมริกา
ใต ในไมชา โลกจะแปรสภาพเปนทวิอภิรัฐพิภพ (Bipolarity) อันประกอบดวย APEC กับสหภาพ 
ยุโรป



89

Osaka APEC Summit7

            อนาคตของ APEC กํ าลังอยูในภาวะ `ลูกผีลูกคน' ในเมื่อภาคีสมาชิกมีความเห็น
ทีขั่ดแยงกนัเกีย่วกับเสนทางเดินของ APEC  การประชุมสุดยอด ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน 
หรือทีเ่รียกวา Osaka Summit ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2538 จะมีสวนสํ าคัญยิ่งในการ
ก ําหนดชะตากรรมของ APEC
           APEC ซึง่ยอมาจาก The Asia Pacific Economic Cooperation กอเกิดจาก 
ขอเสนอของนายโรเบิรต เจ. ฮอก (Robert J. Hawke) ในการประชุม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 
ในเดอืนมกราคม 2532 ในเวลานั้น นายฮอกด ํารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เจตนารมณ
ในการจดัตัง้ APEC ในตอนตน มิไดตองการใหมีการจัดองคกร และมิไดมุงหมายที่จะจัดตั้งเขต
การคาเสร ี (Free Trade Area) หากแตตองการให APEC เปนที่ประชุมประสานงานเพื่อผลักดัน
การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (multilateral trading framework)  
เวลานัน้การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทํ าทาลมเหลว
            ในชวงเวลา 6 ปที่ผานมา APEC เปลี่ยนโฉมหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะ 
อยางยิง่ มกีารจัดองคการและมีความเปนสถาบันมากขึ้นตามลํ าดับ เร่ิมจาก Seoul Declaration 
ในป 2534 ซึ่งมีสภาพเสมือนหนึ่งธรรมนญูของ APEC ตามมาดวย Bangkok Declaration ในป 
2535 ซึ่งยังผลใหมีการจัดตั้งสํ านักเลขาธิการ APEC ในปจจุบัน APEC มีการประชุมระดับ 
รัฐมนตรปีละ 1 คร้ัง มีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสปละ 3-5 คร้ัง มีการประชุมคณะทํ างาน 
ในดานตาง ๆ รวม 10 ดาน มีการประชุมคณะกรรมการดานการคาและการลงทุนปละ 3-4 คร้ัง 
นอกจากนี ้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดานอีกดวย
            แตการประชุมที่มีความสํ าคัญยิ่งในการกํ าหนดทิศทางของ APEC ก็คือ  
การประชุมสุดยอด APEC Summit หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา APEC Economic 
Leaders' Meeting
           นายวลิเลียม คลนิตนั (William Clinton) ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปน 
ผูผลักดันใหมี APEC Summit โดยมีการประชุมผูนํ าครั้งแรก ณ นครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐ

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2538
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อเมริกาในป 2536 หลังจาก Seattle Summit ก็มี Bogor Summitในประเทศอินโดนีเซียในป 2537 
และ Osaka Summit ในป 2538
            เมือ่แรกจัดตั้ง APEC นั้น นายฮอกแถลงอยางชัดเจนวา มิไดตองการให APEC 
เปนเขตการคา (trading bloc) ที่มุงสกัดสินคาจากนอกเขต ภาคี APEC ตางรับหลักการวาดวย 
Open Regionalism กลาวคอื แมจะมีการรวมกลุมประเทศตาง ๆ ในอาเซียแปซิฟก แตก็เปนการ
รวมกลุมแบบเปด ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมและยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward 
orientation) ดูเหมอืนจะเปนหลักการพื้นฐานของ APEC
           ในระยะแรก APEC มีทีทาวาจะเปนองคกรประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ดุจเดียวกับ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) แตมีภาคี
สมาชิกจํ านวนไมนอยที่ไมเห็นดวยกับพัฒนาการในเสนทางนี้ จุดหัวเลี้ยวหัวตอที่สํ าคัญไดแก  
การแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC หรือที่เรียกกันวา Eminent Persons Group (EPG)  
ในการประชมุผูนํ า APEC ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2535 EPG มีศาสตราจารยเฟรด  
เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน
           EPG พยายามผลกัดนัใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียแปซิฟกในรายงานเรื่อง 
A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community ซึง่เสนอตอ Seattle Summit  
ในเดอืนพฤศจกิายน 2536 แต Seattle Summit จบลงโดยไมมีมติเกี่ยวกับเร่ืองนี้
           EPG เสนอรายงานเรื่อง Achieving the APEC Vision : Free andOpen Trade 
in the Asia Pacific ตอ Bogor Summit ในเดอืนพฤศจิกายน 2537 คราวนี้ EPG มิไดผลักดันให 
APEC เปนเขตการคาเสรี (Free Trade Area) แตตองการใหมี `การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก' 
(Free Trade in the Area) ซึง่สรางความงุนงงแกผูคนจํ านวนมากกวา Free Trade in the Area 
แตกตางจาก Free Trade Area อยางไร นอกจากนี้ความเคลือบแคลงใจก็ยังมีอยู ในเมื่อ EPG 
เคยผลักดันเรื่องเขตการคาเสรีมากอนแลว
            อยางไรก็ตาม Bogor Summit ก ําหนดเปาหมายอยางชัดเจนวา ภาคี APEC  
จักตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหหมดสิ้นไปภายในป 2553 สํ าหรับ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว และภายในป 2563 สํ าหรับประเทศดอยพัฒนา วาระการประชุมสํ าคัญของ 
Osaka Summit กคื็อ การจัดทํ าวาระการปฏิบัติการ (Action Agenda) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ดังกลาวนี้
           ในการประชุมคร้ังนี้ EPG มีขอเสนอใหพิจารณาอยางนอย 4 ขอ ขอแรก EPG 
เสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาลดเวลาลง 50% ในการเดินสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีทั้งดานการคา
และการลงทนุระหวางประเทศ   ขอที่สอง EPG เสนอใหที่ประชุมจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานที่ทํ า
หนาทีไ่กลเกลีย่ขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางภาคีสมาชิก ขอที่สาม EPG เสนอใหมีการเจรจา
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เพือ่จดัระเบยีบเศรษฐกิจระหวางกลุมยอยตาง ๆ ภายใน APEC เพราะ APEC ประกอบดวยเขต
เศรษฐกจิยอย ดังเชนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และ
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางออสเตรเลียกับนวิซแีลนด (ANZCER = Australia and 
New Zealand Closer Economic Relationship) ดังนัน้ จึงควรพิจารณาปรับระเบียบเศรษฐกิจ
ของเขตเศรษฐกจิยอยเหลานี้เขาหากัน ขอที่ส่ี EPG เสนอใหที่ประชุมพิจารณาสถาปนาเครือขาย
โทรคมนาคมและการขนสงระหวางภาคีสมาชิก  ที่เรียกวา Infrastructure 2020
            แตแลว Osaka Summit ทํ าทาวาจะลมเหลวกอนที่จะมีการประชุมเสียอีก  
เนื่องจากญี่ปุ นซึ่งเปนเจาภาพเสนอใหมีการกํ าหนด `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' (sensitive 
sectors) ซึ่งไมตองลดอากรขาเขาตามกํ าหนดการเดิม ญ่ีปุนมีภาคเศรษฐกิจขาวอยูในใจ  
เนื่องจากมิอาจทนแรงกดดันทางการเมืองจากกลุมเกษตรกรภายในประเทศได ญ่ีปุนไดรับ 
แรงหนนุชวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และไตหวัน รัฐบาลญี่ปุนสงเจาหนาที่ระดับ
สูงตระเวนหยั่งความคิดเห็นของภาคีสมาชิก พรอมทั้งเกลี้ยกลอมใหสนับสนุนขอเสนอของญี่ปุน 
แตแลวก็ตองหงายหลังกลับมา สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเปนผูนํ าในการคัดคานขอเสนอของ
ญ่ีปุน โดยมีนวิซีแลนด สิงคโปร และไทยเปนกองหนุน มาเลเซยีไมตองการเห็นความสํ าเร็จของ 
APEC อยูแลว เพราะตองการผลักดันใหจัดตั้ง EAEC (= East Asia Economic Caucus)  สวน 
ฟลิปปนสถงึจะเห็นใจญี่ปุน เพราะเปนประเทศผูนํ าเขาขาวเชนเดียวกับญ่ีปุน แตก็มิไดแสดงทาที
สนบัสนนุหรอืคัดคานญี่ปุน เพราะตองเปนเจาภาพ APEC Summit คร้ังตอไป จึงไมตองการ
กระโดดเขาสูความขัดแยง
            การดึง `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' ออกจากกรอบการขจัดอุปสรรคทางการคา  
มีผลเสมือนหนึ่งการกํ าหนดรายชื่อสินคาที่ไมตองลดอากรขาเขาตามกํ าหนดเวลา หรือที่เรียกกัน
วา Exclusion List เหตุหนึ่งที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมรุดหนาเทาที่ควร  
กเ็พราะภาคสีมาชกิกํ าหนดบัญชีสินคาที่ขอยกเวนมากจนเกินไป การกํ าหนด Sensitive Sectors 
หรือ Exclusion List จึงเปนยุทธวิธีเชิงลบในการเดินไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม EPG  
ไมเห็นดวยกับยทุธวธิเีชนนี้  และเสนอใหภาคี APEC เลือกใชยุทธวธิเีชิงบวก โดยใหแตละประเทศ
วาง `เงนิดาวน' (down payment) ตามความสามารถของตน กลาวคือ ใหภาคีสมาชิกแตละ
ประเทศเสนอแผนการขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศของตน ทั้งนี้ภายใน
ก ําหนดการที่ตกลงไวใน Bogor Summit
            หากญี่ปุนดึงดันที่จะเสนอใหดึง Sensitive Sectors ออกจากแผนปฏิบัติการ 
APEC ก็คงไมสามารถรุดหนาตอไปได และญี่ปุนก็ตองเสียชื่อในฐานะเจาภาพ อยางไรก็ตาม  
มีความเปนไปไดที่วาระเรื่อง Sensitive Sectors จะถูกเลื่อนไปพิจารณาใน APEC Summit  
คร้ังตอไป
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เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล8

           ในขณะทีเ่ขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เปนเพียงเงาที่ไรราง และรัฐบาลประเทศ
ตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตเพียรพยายามจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตางๆดวยสูตรผสมหลายตอ
หลายสตูร ไมวาจะเปนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ และทายที่สุดหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
เขตเศรษฐกิจจีนกํ าลังกอต้ังขึ้นตามพลังธรรมชาติของผู ที่มีภูมิหลังแหงชาติพันธุ เดียวกัน  
เขตเศรษฐกจิดังกลาวนี้ประกอบดวยมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยนในจีนแผนดินใหญ ฮองกง 
และไตหวัน นิตยสาร Business Week และหนังสือพิมพ   Los Angeles Times ขนานนาม `
สามเหลีย่มเศรษฐกิจ' นี้วา `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' (Greater Chinese Economic Sphere)
           การกอเกดิของ `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' นี้เปนผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกจิของทัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวันนับต้ังแตป 2521 เปนตนมา แนวนโยบาย  
`ส่ีทนัสมยั' ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันใหมณฑลริมฝงทะเลตอนใตเปนเขตเศรษฐกิจเสรี
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไตหวันก็ปรับเปลี่ยนนโยบายไปในทางที่ไมกีดขวางการสรางสัมพันธภาพ 
ทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศ
ทัง้สองนีเ้องนบัเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน" โดยธรรมชาติ
           นับต้ังแตเมื่อพรรคกกมินตั๋งพายแพพรรคคอมมิวนิสตจีน จนสูญเสียอํ านาจรัฐ 
ในป 2492 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไตหวันมีพัฒนาการ 
ทีส่ามารถจ ําแนกเปน 3 ชวง ชวงสามสิบปแรกระหวางป 2492-2521 เปนชวงที่ประเทศทั้งสองไมมี
ความสมัพนัธระหวางกัน การคาระหวางประเทศทั้งสองอยูในระดับต่ํ ามาก แมในป 2521 ไตหวัน
ขายสนิคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง  0.5  ลานเหรียญอเมริกัน  ในขณะที่นํ าเขาจาก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 47 ลานเหรียญอเมริกัน
           ความสมัพนัธชวงที่สองเริ่มตนในป 2522 จนถึงป  2532 อันเปนชวงที่รัฐบาล
ประเทศทั้งสองปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ จน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' กอตัวขึ้น การคา 
และการลงทนุระหวางประเทศภายใน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตดวยเหตุ
ที่ไตหวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนไมมีความสัมพันธทางการทูตจึงยังไมมีการคาและการลงทุน
โดยตรงระหวางประเทศทั้งสอง ธรุกรรมระหวางประเทศกระทํ าผานฮองกงเปนสํ าคัญ ในป 2533 
                                                          
8 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2537
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ไตหวนัขายสินคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนผานฮองกง 3,230 ลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่
น ําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง 765 ลานเหรียญอเมริกัน
           การเตบิโตของการคาระหวางประเทศในลักษณะสามเสาดังกลาวนี้ ทํ าใหฮองกง
แปรสภาพเปนสนามการคาที่สํ าคัญของไตหวัน นับต้ังแตป 2492 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดสนิคาออกที่ทรงความสํ าคัญสูงสุดของไตหวัน ในบางชวงเวลาสหรัฐฯรองรับสินคาออกเกือบ 
50% ของสนิคาออกไตหวันทั้งหมด อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา ความสํ าคัญของ
สหรัฐฯในฐานะตลาดสินคาออกของไตหวันมีแนวโนมตกตํ่ าลง แตก็ยังคงครองอันดับหนึ่งในระดับ 
30% ของสนิคาออกไตหวันทั้งหมด
          ไตหวนัเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open economy) ที่อาศัยการสงออกเปน 
จกัรกลการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับต้ังแตป 2526 เปนตนมา การสงออกของไตหวันมีมูลคา 
สูงกวา 50% ของรายไดประชาชาติ และขยับสูระดับมากกวา 70% ในปจจุบัน แตการที่ไตหวัน 
ตองพึ่งสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญยิ่ง ทํ าใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของไตหวันแขวนอยู
กบัสภาวการณทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐฯเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไตหวันก็มี
อันตองถดถอยตามไปดวย ดวยเหตุนี้เอง ไตหวันจึงตองลดการกระจุกตัวของสินคาออก (export 
concentration) โดยมใิหตองพึ่งตลาดอเมริกันมากเกินไป สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดใหม
ของไตหวันที่มีศักยภาพในการเติบโตอันสูงยิ่ง
           การขยายตัวของการคากับจีนแผนดินใหญ ทํ าใหฮองกงกลายเปนตลาดสินคา
ออกทีสํ่ าคญัของไตหวัน ในป 2533 ฮองกงกลายเปนตลาดสินคาออกที่มีความสํ าคัญอันดับสอง
ของไตหวนั รองจากสหรัฐฯ โดยแยงชิงตํ าแหนงจากญี่ปุน การสงออกของไตหวันไปฮองกงในปนั้น
มมีลูคา 8,560 ลานเหรียญอเมริกันคิดเปน 12.7% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด ในขณะที่ตลาด
อเมริกนัดดูซบั 32.4% ของสินคาออกไตหวัน ความสํ าคัญของฮองกงในฐานะตลาดสินคาออกของ
ไตหวนัจะยังคงเพิ่มข้ึนตอไป จวบจนกระทั่งฮองกงผนวกเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในป 2540 หากความสัมพันธทางเศรษฐกิจยังคงมีตอไป ในที่สุดแลว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กจ็ะกลายเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญที่สุดของไตหวัน ทดแทนสหรัฐอเมริกา
           ไตหวนัมไิดสนใจเฉพาะแตการคากับจีนแผนดินใหญเทานั้น หากยังสนใจที่จะเขา
ไปลงทุนดวย การลงทุนของไตหวันในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดจากทั้งปจจัยดึงดูด (pulling 
factors) และปจจยัผลักดัน (pushing factors) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแรงดึงดูดทุน ไตหวัน
หลายดาน มิใชเฉพาะแตขนาดของตลาดที่กวางใหญไพศาล หากยังมีแรงงานราคาถูก 
และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณยิ่ง ในขณะที่ไตหวันมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร  
มหิน ําซํ ้า อัตราคาจางยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อันเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการ
ผลิตในภาคอตุสาหกรรม ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ที่กํ าลัง 
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แปรเปลี่ยนไปนี้มีสวนผลักดันใหนายทุนไตหวันยายที่ต้ังโรงงานไปสูสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(relocation of production) ทัง้นีเ้พือ่หาประโยชนจากแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก
           ทนุไตหวนัเริ่มทะลักสูจีนแผนดินใหญหลังป 2529 ในป 2530 มีบริษัทไตหวัน
เพยีง 80  บริษทัทีจ่ดทะเบียนเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการลงทุนประมาณ 
100 ลานเหรยีญอเมริกัน จํ านวนบริษัทไตหวันเพิ่มเปนระดับ 3,000 บริษัทในป 2534 โดยมีการ 
ลงทนุมากกวา 4,000 ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนมีนาคม 2534 รัฐบาลไตหวันประกาศยกเวน
ภาษีเงินไดแกบริษัทไตหวันที่เขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชวยเรงกระแสทุนไตหวัน
เขาสูจีนแผนดินใหญ
           ในชั้นแรก โรงงานที่ยายจากไตหวันไปสูสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนใหญเปน 
อุตสาหกรรมที่กํ าลังรวงโรย (sunset industries) แตตอมาเริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช 
เทคโนโลยีข้ันสูง ดังเชนไมโครอเีล็กทรอนิกส ปุยเคมี ใยสังเคราะห และรถยนต อีกทั้งรูปแบบ 
การลงทุนก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ เร่ิมตนจากความรวมมือทางการคาและอุตสาหกรรม 
อยางหลวมๆไปสูธรุกิจรวมทุน  (joint ventures) จนทายที่สุดวิสาหกิจที่นายทุนไตหวันเปนเจาของ 
100% กเ็ร่ิมเขาไปลงทุน โครงการลงทุนซึ่งในระยะแรกเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนภายในระยะ
เวลาอันสั้น พัฒนาไปสูโครงการระยะปานกลาง 10-20 ป และระยะยาว 30-50 ปในที่สุด  
เปาหมายการลงทุนมีทั้งการผลิตเพื่อปอนตลาดภายในจีนแผนดินใหญ และสงไปขายไตหวัน  
แตในไมชาก็เนนการผลิตเพื่อการสงออกโดยทั่วไป
            ทุนไตหวันสวนใหญกระจุกอยูในมณฑลฟูเจี๋ยน แตในปจจุบันเริ่มรุกลึกเขาไปใน
จีนแผนดินใหญมากขึ้นทุกที นายทุนไตหวันพยายามเขาไปลงทุนแสวงหาแหลงนํ้ ามันและ
ทรัพยากรแร รวมตลอดจนหาชองทางประกอบการปศุสัตวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งในทิเบต 
ซินเกียง มงโกเลยีใน และดินแดนทางภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
           ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลัง
พัฒนาเขาสูชวงที่สาม อันเปนชวงที่ประเทศทั้งสองเริ่มติดตอกันโดยตรง โดยไมตองผานฮองกง  
ยคุแหง `การคมนาคมสามทิศทาง' (Three Communications) ซึ่งเริ่มตนประมาณป 2533 เปนยุค
ที่ประเทศทั้งสองเริ่มมีการคาโดยตรง มีบริการไปรษณียและโทรเลขโดยตรง และมีบริการขนสง
ทางเรอืและทางอากาศโดยตรง การผนวกฮองกงเขาเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 
2540 จะเปนจกัรกลส ําคัญในการเรงรุด `การคมนาคมสามทิศทาง' ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งนับวันมีแตจะแนบแนนมากขึ้น จะทํ าใหไตหวันไมสามารถตัดขาดจากฮองกงและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได
           ฮองกงเปนตลาดสินคาออกสํ าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแตไหน 
แตไร เพราะจีนแผนดินใหญสงสินคาออกไปยังประเทศตางๆ โดยผานฮองกง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ระหวางป 2492-2521 กอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะดํ าเนินยุทธศาสตรการพัมนาเศรษฐกิจ
แบบเปด (outward orientation) ในอีกดานหนึ่ง ฮองกงก็เปนประตูของสินคาผานทางเขาสู 
สาธารณรฐัประชาชนจีนดวย อยางไรก็ตามนับต้ังแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา ฮองกงมิไดเปน
เมอืงทาส ําหรบัสินคาผานทาง (transit port) เทานั้น หากแตคอยๆพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิต
ทางดานหตัถอตุสาหกรรมและศูนยกลางของบริการทางการเงินระหวางประเทศ
           ฮองกงเขยิบฐานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) ในทศวรรษ 2520  
และดวยเหตุผลทางภูมิศาสตร สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญของฮองกง 
ฮองกงมีลักษณะเหมือนกับไตหวันในขอที่มีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร อีกทั้งตองเผชิญกับ
ปญหาแรงงานราคาแพง นายทุนฮองกงไดตัดสนิใจเลือกเสนทางเดียวกับนายทุนไตหวัน ดวยการ
ยายโรงงานเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบันทุนฮองกงเขาไปลงทุนในจีนแผนดินใหญ 
มากกวา 10,000 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้มีการประมาณการกันวา มากกวาครึ่งหนึ่งของกิจการ
หัตถอุสาหกรรม ฮองกงทํ าการผลิตในมณฑลกวางตุง ในขณะที่ทุนไตหวันกระจุกอยูในมณฑล 
ฟเูจี๋ยน
           ดวยพัฒนาการดังที่พรรณนาขางตนนี้ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนกอเกิดขึ้นและ 
เติบโตอยางรวดเร็ว หากสามารถขจัดขอขัดแยงทางการเมืองระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีได สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนก็จะแปรสภาพเปนเขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล การผนึก
เขาดวยกันระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน จะทํ าให `เขตเศรษฐกิจจีน 
อันไพศาล' กลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลเปนอันดับส่ี รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และญี่ปุน
           `เขตเศรษฐกจิจีนอันไพศาล' จะมีประชากรมากกวา 1,200 ลานคน มีการคา
ระหวางประเทศมลูคาไมนอยกวา 400,000 ลานเหรียญอเมริกัน และมีเงินสํ ารองระหวางประเทศ 
140,000 ลานเหรยีญอเมริกัน ซึ่งมีมากเปนอันดับหนึ่งของโลก
           ในขณะที่มีเหตุผลที่จะเชื่อวา การผนวกฮองกงเขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จะเปนไปอยางราบรื่น และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะยิ่งแนนแฟนขึ้นในอนาคต ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในจีนแผนดินใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการสืบทอดอํ านาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และปญหาความขัดแยง
ระหวางชาตพินัธุจะกลายเปนตัวทํ าลาย `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' อยางสํ าคัญ
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เราหวังอะไรจาก AFTA ?9

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังที่ 28 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อกลางเดือนกันยายน 2539 ผานพนไปดวยอาการใจหายใจควํ่ าวา เขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) จะยงัมีอนาคตอยูอีกหรือไม

สมาคมประชาชาติแหงอาเซยีตะวันออกเฉียงใต หรือ ASEAN เมื่อแรกกอต้ังในป 
2510 มเีปาประสงคทางการเมืองเปนหลัก โดยทํ าหนาที่เปนปอมปราการสกัดการแพรระบาดของ
ลัทธิคอมมิวนิสต แตแลวเมื่อสถานการณของสังคมโลกแปรเปลี่ยนไป เปาประสงคหลักของ 
อาเซียนก็แปรเปลี่ยนเปนดานเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนเปาหมายนี้ปรากฏอยางชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ
สงครามเย็นยุติลง และบรรดาประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพากันเดินสูแนวทาง 
ทนุนิยม

การกอต้ังของเขตเศรษฐกิจยักษใหญ ดังเชนสหภาพยุโรป (EU) และเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนอื (NAFTA) มีสวนกระตุนใหภาคีอาเซียนผนึกตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในการ
ประชมุสุดยอดแหงอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อปลายเดือน
มกราคม 2535 ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) พรอมกันนั้นก็มีขอตกลง 
เกีย่วกบัการลดอากรขาเขาที่เรียกวา Common Effective Preferential Tariff (= CEPT) โดยเริ่ม
ลดตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2536 และลดตอไปอีก 15 ป จนเขตการคาเสรีอาเซียนปรากฏตัวอยาง
ชดัเจนในป 2551 โดยที่อากรขาเขาจะเหลืออัตรา 0-5% เปนสวนใหญ

แตดวยเหตุที่ภาคีอาเซียนยังคงตองการปกปองสินคาบางประเภท จึงตกลงที่จะ
ใหแตละประเทศกํ าหนดบัญชีสินคาที่อยูนอกกํ าหนดการลดอากรขาเขาตามปกติ หรือที่เรียกวา 
Exclusion List ได ขอบกพรองพื้นฐานของขอตกลงในการจัดตั้ง AFTA อยูที่มิไดกํ าหนด 
หลกัเกณฑทีรั่ดกมุวา สินคาที่จะอยูในบัญชียกเวนเหลานี้มีคุณสมบัติอะไรบาง การเสนอรายการ
สินคาในบัญชียกเวนควรจะกํ าหนดเสนตายอยางไร รวมตลอดจนมิไดกํ าหนดกรอบเวลา (time 
frame) ในการลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาในบัญชียกเวน

                                                          
9 ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 20 กันยายน 2539
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เพยีงระฆงัยกแรกกองกังวาน AFTA ก็ลมลุกคลุกคลานอยางไมเปนทา เพราะ
ภาคทีกุประเทศมอิาจเสนอ Exclusion List ทันกํ าหนดเวลาที่จะลดอากรขาเขาในวันที่ 1 มกราคม 
2536 โดยทีต่องลาไปถงึเดือนพฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น กวาที่ขบวนการลดอากรขาเขาเพื่อเดิน
ทางไปสู AFTA จะเริ่มตนได ก็ลวงสูวันปใหมป 2537 ถึงตอนนั้น การจัดตั้ง AFTA ก็คอนขาง 
จะสายเสียแลว เพราะสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือปรากฏเปนรูปเปนรางแลว  
โดยที ่APEC ก็กํ าลังรุดหนาเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ

ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังที่ 26 ณ นครเชียงใหม  
เมือ่ปลายเดอืนกันยายน 2537 ที่ประชุมมีมติใหเรงรัดการจัดตั้ง AFTA ใหเร็วขึ้นอีก 5 ป โดยให 
มผีลต้ังแตเดือนมกราคม 2546 แทนที่จะเปนมกราคม 2551

AFTA ทํ าทาวาจะไปไดสวย การเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีแนวโนมที่จะ 
เกื้อประโยชนภาคีสมาชิกอยางทันเหตุการณ แตแลวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
คร้ังตอมาในปลายป 2538 อินโดนเีซยีขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการ จาก Inclusion List ไปสู 
Exclusion List ความไมรัดกุมของขอตกลง AFTA เปดชองใหอินโดนเีซยี ‘เบี้ยว’ ต้ังแตเร่ิมเดินทาง 
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา สมาชิกในครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโตและสมุนบริวาร 
มีผลประโยชนในการคาพืชผลบางรายการ แตการที่อินโดนเีซยี ‘เบี้ยว’ ได ยอมมีนัยสํ าคัญวา 
ประเทศอืน่ๆ ก ็ ‘เบี้ยว’ ไดเฉกเชนเดียวกัน  แตการ ‘เบี้ยว’ เมื่อเร่ิมเดินทางยอมมีผลตอการบรรลุ 
เปาหมายอยางสํ าคัญ

ในการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 28 เมื่อกลางเดือนกันยายน 2539       
อินโดนีเซียเปนหัวหอกในการ ‘เบี้ยว’ อีกครั้งหนึ่ง ดวยการตีความวา สินคาที่มีความออนไหว 
อยางสงู (highly sensitive products) ดังเชนขาวและนํ้ าตาล จะเริ่มลดอากรขาเขาในป 2553  
จนถงึป 2563 การตีความของอินโดนเีซียไดรับการสนับสนุนจากฟลิปปนส ทั้งสองประเทศตางมี
นโยบายพึ่งพิงตนเองดานธัญพืช และไดรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) 
อยางสํ าคัญ กระนั้นก็ตามยังคงตองซื้อขาวจากไทย การลดอัตราอากรขาเขายอมมีผลในการ 
บ่ันทอนการปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ และนี่เองที่ทํ าใหอินโดนีเซียและฟลิปปนส
ตองการเลื่อนกํ าหนดการออกไป นํ้ าตาลเปนสินคาที่อินโดนเีซียตองการปกปองดวย มาเลเซียเปน
พันธมิตรของอินโดนีเซียและฟลิปปนสในประเด็นนี้ สินคาที่มาเลเซียตองการยืดอายุการปกปอง 
ไดแก ขาว ยาสูบ และไมซุงที่ผูกติดกันเปนแพ
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ไทยยืนกรานอยางแข็งกราววา สินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจักตองเริ่มลดอากร 
ขาเขาในป 2546 จนถึงป 2553 ทั้งนี้ตามมติการประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA 
Council) คร้ังที ่ 9 ในเดือนเมษายน 2539 การตีความของไทยไดรับการสนับสนุนจากสิงคโปร 
ความขดัแยงทํ าทาจะบานปลาย และอาจมีผลกระทบตอการจัดตั้ง AFTA แตแลวประธานาธิบดี 
ซูฮารโตในฐานะเจาภาพยอมโอนออนตอขอเรียกรองของไทยและสิงคโปร กลาวคือ กรอบเวลา 
ในการลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปอยูระหวางป 2546-2553 การโอนออน
ของประธานาธิบดีซูฮารโตสวนหนึ่งเปนการแสดงสปริตความรวมมือแหงอาเซียน แตสวนสํ าคัญ 
ยิ่งกวาก็คือ ประธานาธิบดีซูฮารโตไมตองการเสียเกียรติประวัติในฐานที่ทํ าให AFTA ลมสลาย  
เมื่ออินโดนเีซยีเปนเจาภาพการประชุม APEC Summit ณ เมืองโบกอร (Bogor) ในป 2537 
ประธานาธิบดีซฮูารโตเปนหัวหอกในการผลักดันให APEC เปนเขตเศรษฐกิจเสรี แตหลังจากนั้น
เพยีงปเศษอินโดนเีซยีกลบัขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการออกจาก Inclusion List ในการจัดตั้ง 
AFTA หากอินโดนีเซียยังคงตีรวนไมยอมลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปตาม
ก ําหนดการเดิม อินโดนเีซยีกม็พีฤตกิรรมประดุจหนึ่งมือถือสากปากถือศีล เพราะดานหนึ่งเรงเรา 
ใหจดัตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี  แตในอีกดานหนึ่งไมยอมลดอากรขาเขา

แตการโอนออนของประธานาธิบดีซูฮารโตหาไดทํ าใหปญหาหมดสิ้นไป เพราะ
คณะมนตร ี AFTA หลีกเลี่ยงที่จะมีมติวา เมื่อถึงป 2553 อากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิได
แปรรูปจะคงเหลอืในอัตราใด ทั้งนี้เปนที่แนชัดวาตองสูงกวาพิกัด 0-5% ตามที่กํ าหนดไวสํ าหรับ 
สินคาอื่นๆ ในปจจุบัน อินโดนเีซยีเก็บอากรขาเขาสํ าหรับขาวในอัตรา 160% หากเริ่มลดอากร 
ขาเขาในป 2546 อยางเกงที่สุดก็คงเหลือ 20% ในป 2553 ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา อากรขาเขา
สํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจะยังคงมีอัตราสูงกวาสินคาอื่น อีกทั้งยังมิไดกํ าหนด 
กรอบเวลาวา  เมื่อไรสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจะเก็บอากรขาเขาในพิกัด 0-5%

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา ภาคีอาเซียนตองการผลประโยชนอะไรบางจากการจัดตั้ง
เขตการคาเสรี?

คํ าตอบของคํ าถามขางตนคงมีอยู 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ภาคีอาเซียนตองการธํ ารงฐานะการแขงขันของตนในตลาดโลก  
การรวมตัวเปนเขตการคาเสรีทํ าใหตลาดมีขนาดใหญข้ึน โดยที่มิไดจํ ากัดดวยขนาดของประเทศ
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อีกตอไป ขนาดของตลาดที่ใหญข้ึนนี้เกื้อกูลใหมีการประกอบการดานอุตสาหกรรมที่มีการ
ประหยดัจากขนาด (economies of scale) และใชเทคโนโลยีที่กาวหนาได นอกจากนี้ ภาคี 
อาเซียนยังอยู ในฐานะที่จะมีความรวมมือในการลงทุนและในการประกอบการอุตสาหกรรม  
โดยถอืวาอาเซยีนเปนเขตการลงทุนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย

ประการที่สอง การจดัตัง้เขตการคาเสรีอาเซียนเกื้อกูลใหภาคีอาเซียนเขาถึงตลาด
ในเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ (market access) เมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี ดังเชนสหภาพยุโรปและ
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ประเทศที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจดังกลาวมีปญหาในการเขาถึงตลาด 
ในเขตเศรษฐกิจเหลานั้น การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนชวยเสริมสรางอํ านาจตอรองของภาคี 
อาเซียน การเจรจาเพื่อใหเปดตลาดระหวางเขตเศรษฐกิจเปนเรื่องงายกวาการเจรจาระหวาง
ประเทศหนึ่งประเทศใดกับเขตเศรษฐกิจหนึ่งใด เพราะการเจรจาระหว างเขตเศรษฐกิจ 
มผีลประโยชนแลกเปลี่ยนชนิดเปนกอบเปนกํ า

AFTA ถูกประโคมวาเปนเขตเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก รองจาก 
สหภาพยุโรป APEC และ NAFTA โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 400 ลานคน ผูนํ าอาเซียนพากัน
ประโคมขาวประดุจหนึ่ง AFTA เปนโลกพระศรีอาริยที่เกื้อกูลใหประชาชนในอาเซียตะวันออกเฉียง
ใตอุดมดวยศานติสุข

แต AFTA เปนสรวงสวรรคของอาเซียนจริงละหรือ ?

ลักษณะพืน้ฐานของภาคีอาเซียน (ยกเวนสิงคโปร) มีความละมายคลายคลึงกัน
เปนอันมาก ทุกประเทศมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางปจจัยการผลิต 
ทีม่อียูในประเทศ (factor endowment) มิไดแตกตางกันอยางสํ าคัญ มิหนํ าซํ้ าโครงสรางการผลิต 
ก็ละมายคลายคลึงกันดวย ผลผลิตของแตละประเทศมิไดมีลักษณะเกื้อหนุนกันเทาที่ควร  
โดยที่สินคาออกรายการสํ าคัญหลายรายการตองแขงกันเอง ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่การคาภายในอาเซียน (intra-ASEAN trade) มคีวามสํ าคัญไมมาก ภาคีอาเซียน
มีการคากับประเทศมหาอํ านาจเปนดานหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ 
สหภาพยุโรป ในสภาวการณเชนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะชวยเพิ่มพูน 
สวสัดิการภาคีอาเซียนหรือไมเพียงใด
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เมื่อมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีลักษณะในสหภาพศุลกากร (customs union)  
การทลายกํ าแพงภาษีระหวางภาคีอาเซียนยอมเกื้อกูลใหการคาระหวางประเทศภาคีเพิ่มข้ึน หาก
การคาระหวางประเทศเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) 
โดยประเทศภาคีเลิกปกปองการผลิตที่ไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และหันไปนํ าเขาจาก
ตางประเทศแทนการสงเสริมการผลิตภายในประเทศ การจัดตั้งเขตการคาเสรีในกรณีเชนนี้ยอม 
เพิ่มพูนสวัสดิการของประเทศภาคี เพราะผูบริโภคภายในเขตซื้อสินคาในราคาถูกลง ในกรณี 
ดังกลาวนี้ การจัดตั้งเขตการคาเสรีเกื้อกูลในการกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ หรือที่ 
นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Creation

แต การจัดตั้ ง เขตการค าเสรีอาจก อให  เกิดการเบี่ยงเบนการค า  หรือที่  
นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Diversion ได เพราะการจัดตั้งเขตการคาเสรี แมจะมีการทลาย
กํ าแพงภาษีระหวางภาคีสมาชิก แตยังคงตั้งกํ าแพงสกัดการนํ าเขาจากประเทศคูคานอกเขต  
ซึ่งทํ าใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ หากไมมีกํ าแพง
ภาษสีกดัสนิคาเขาจากประเทศคูคานอกเขต ประเทศภาคีสามารถเลือกซื้อสินคาจากแหลงที่มีการ
ผลิตโดยเสยีตนทุนตํ่ าสุดได แตเปนเพราะกํ าแพงภาษีดังกลาวนี้ ทํ าใหประเทศภาคีตองนํ าเขาจาก
ประเทศภาคีดวยกันเอง ภายหลังจากที่มีการกอต้ังเขตการคาเสรีแลว ทั้งๆที่ประเทศภาคีมิได 
มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตมากเทาประเทศนอกเขตการคาเสรีนั้น การเบี่ยงเบน
การคาในกรณีดังกลาวนี้ยอมบ่ันทอนสวัสดิการของประเทศภาคี

แมวาผลประโยชนของการจัดตั้ง AFTA ยังไมชัดเจน แต AFTA สามารถสราง
ประโยชนแกประเทศภาคีไดดวยการเดินแนวทาง ‘ภูมิภาคนิยมแบบเปด’ (open regionalism) โดย
ไมต้ังกํ าแพงภาษีสกัดการนํ าเขาจากนอกเขต AFTA แตการเดินบนเสนทางเชนนี้จะเปนไปได 
อยางไร ในเมือ่การทลายกํ าแพงภาษีระหวางภาคีดวยกันเองก็มีปญหายืดเยื้อเชนนี้ มิไยตองกลาว
ถงึการขจดัอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมีปญหายิ่งกวา

ความลาชาในการจัดตั้ง AFTA จะทํ าให AFTA กลายเปนสิ่งชํ ารุดทาง 
ประวติัศาสตร ยิง่ลาชามากเพียงใด ประโยชนที่คาดวาจะไดยิ่งลดนอยถอยลงมากเพียงนั้น หาก
ความลาชาดังกลาวนี้เลยกรอบเวลาในการจัดตั้ง APEC หรือเลยกรอบเวลาในการทลายกํ าแพง
ภาษีตามขอตกลงในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) AFTA ก็หมด 
บทบาทไปโดยปริยาย
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เขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย10

ในประวัติศาสตรอารยธรรมตะวันตก ศูนยกลางของการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเคยอยูในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน The Mediterranean ของเฟอรนันด บรอเดล 
(Fernand Braudel) ผูน ําการวิเคราะหแบบ Total History เปนหนังสือที่นักศึกษาประวัติศาสตร
โลกตองอาน ตอมาศูนยอํ านาจของโลกก็เลื่อนไหลไปอยูลุมสมุทรแอตแลนติกนับต้ังแตคริสต
ศตวรรษที ่ 17 เปนตนมา และยืนยงยาวนานประมาณ 3 ศตวรรษ บัดนี้ ผูคนจํ านวนมากพากัน
คาดการณวา โลกในศตวรรษหนาเปนศตวรรษของลุมสมุทรแปซิฟก (The Pacific Century) 
เพราะเชือ่กนัวา ศูนยกลางการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะเคลื่อนตัวมาสูอาเซียแปซิฟก

ผูคนที่กลาวถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางลุมสมุทรแอตแลนติกกับลุมสมุทร
แปซฟิก พากนัมองขามความสํ าคัญของลุมสมุทรอินเดีย ทั้งๆที่ในอดีตกาล มหาสมุทรอินเดียเคย
เปนเสนทางการคาที่สํ าคัญ ความขอนี้เห็นไดจากงานของเคนเน็ธ แม็กเฟอรสัน (Kenneth 
McPherson) เร่ือง The Indian Ocean : A History of People and the Sea (1993) แมใน
หนังสือเร่ือง Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 ของแอนโธนี ไรด 
(Anthony Reid) ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของมหาสมุทรอินเดียเปนภาพที่แจมชัดยิ่ง บัดนี้  
ผูคนพากันลืมเลือนภาพแหงความรุงเรืองแตหนหลัง การเปลี่ยนแปลงในรอบสามศตวรรษที่ผาน
มานี ้ ท ําใหลุมสมุทรอินเดียลาหลังทางเศรษฐกิจ เมือ่เทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทร
แปซิฟก

ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจเกาในลุมสมุทรแอตแลนติกพากันปรับตํ าแหนง 
แหงหนของตน (repositioning) เพื่อธํ ารงฐานะความเปนมหาอํ านาจของตนไว โดยที่ยุโรป 
ตะวันตกจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป 
ในทายทีสุ่ด สวนในทวีปอเมริกาก็มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และตลาดรวม
ละตินอเมริกา (MERCOSUR) โดยที่อาจพัฒนาไปเปนเขตเศรษฐกิจอเมริกาในขั้นสุดทาย  

                                                          
10 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร” Corporate Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2539
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ในอาเซยีแปซฟิก  นอกจากเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) แลว  ยังมีการจัดตั้งเขตความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจแหงอาเซยีแปซิฟก (APEC) รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยอยอื่นๆอีกดวย

ในขณะที่ประเทศตางๆในลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟกพากันจัดตั้ง
เขตการคาหรือเขตเศรษฐกิจเสรีเพื่อขยายขนาดของตลาดใหใหญข้ึน ซึ่งเกื้อกูลตอการจํ าเริญ 
เตบิโตทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง ความกาวหนาในการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียยังมีไมสู
มากนัก หากรูปการณยังคงเปนเชนนี้ตอไป ความลาหลังทางเศรษฐกิจของลุมสมุทรอินเดีย 
จะมมีากขึ้น เมื่อเทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก

ลุมสมทุรอนิเดีย หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา ‘ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย’ (Indian 
Ocean Region = IOR) ประกอบดวยภูมิภาคยอยรวม 7 ภูมิภาค ไดแก

(1) อาเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และพมา
(2) อาเซียใต ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย ปากสีถาน และศรีลังกา
(3) ตะวันออกกลาง ไดแก บาหเรน อิหราน คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดิอาระเบีย 

และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส โดยที่ควรจะรวมเยเมนดวย
(4) อัฟริกาตะวันออก ไดแก เคนยา และทานซาเนยี โดยที่ควรจะรวมโซมาเลีย

ดวย
(5) อัฟริกาใต ไดแก สหภาพอัฟริกาใต และโมแซมบิก

 (6)หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ไดแก มัลไดฟส มาดากัสการ มอริเชียส  
โคมอรอส Comoros) และซียเชลล (Seychelles)

(7) เขต Australasian ไดแก ออสเตรเลีย

ในบรรดาภมูภิาคยอยทั้ง 7 แหงดังกลาวขางตนนี้ ภูมิภาคที่มีความรุดหนาในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี ไดแก อาเซยีตะวันออกเฉียงใต อาเซียใต และอัฟริกาใต

ในปจจบัุน มคีวามพยายามที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย เพื่อใหลุม
สมุทรอินเดียผงาดขึ้นมาเสมอบาเสมอไหลลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก แนวความคิด 
ดังกลาวนี้มีมาแตทศวรรษ 2510 เมื่อกษัตริยชาหแหงอิหรานเสนอใหจัดตั้ง Indian Ocean Rim 
Trading Bloc แตพระองคทรงส้ินอํ านาจเสียกอน  แนวความคิดนี้ร้ือฟนกลับมาใหมในป 2537  
เมื่อนายพิก โบธา (Pik Botha) รัฐมนตรีตางประเทศสหภาพอัฟริกาใตในขณะนั้นแลกเปลี่ยน 
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ความเห็นกับผูนํ าอินเดียในขณะเยือนนิวเดลี ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลออสเตรเลีย 
ก็ชูนโยบาย Look West ซึ่งหมายถึงการสานสมัพนัธภาพทางเศรษฐกิจกับประเทศในลุมสมุทร
อินเดยี เทียบเคียงกับนโยบาย Look East ของรัฐบาลมาเลเซยีเมื่อกวาทศวรรษที่แลว ในเดือน
เมษายน 2537 นายกาเรธ อีแวนส (Gareth Evans) รัฐมนตรีตางประเทศออสเตรเลียเสนอ 
แนวความคดิในการจัดตั้ง ‘ประชาคมเศรษฐกิจแหงลุมสมุทรอินเดีย’ (Indian Ocean Economic 
Community)  ในการกลาวเปดงาน India Today Festival ในนครซิดนีย

สถานการณสุกงอมพอที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรรอินเดียจะเปนไปได 
นอกเหนอืจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจตางประเทศไปสูแนวทาง Look West ของออสเตรเลีย
แลว อาเซยีใตกป็รับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม และมีความตื่นตัวในการจัดตั้งเขตการ
คาเสรีอาเซยีใต ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางสํ าคัญในสหภาพอัฟริกาใต 
โดยเลิกลมนโยบายการเหยียดผิวและเดินแนวทางประชาธิปไตย การควํ่ าบาตรสหภาพอัฟริกาใต
ในทางเศรษฐกิจของชุมชนระหวางประเทศสิ้นสุดลง และสหภาพอัฟริกาใตถูกผนวกเขาสู  
สังคมเศรษฐกิจโลกดังเดิม อีกทั้งมีความพยายามที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอัฟริกาใตดวย  
การเปลีย่นแปลงตางๆเหลานี้จึงเกื้อกูลตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียอยางยิ่ง

ในปจจุบัน ลุมสมุทรอินเดียมีประชากรประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด 
ในโลก นบัวาใกลเคียงกับ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) ขอมูลในป 2536 บงบอกวา 
รายไดประชาชาติของลุมสมุทรอินเดียตกประมาณ 6% ของรายไดประชาชาติของโลกเทียบกับ 
10% ของ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) อีกทั้งรายไดประชาชาติตอหัวก็ต่ํ ากวาดวย 
แสดงใหเหน็อยางชัดเจนวา ลุมสมุทรแปซิฟกรุงเรืองกวาลุมสมุทรอินเดีย รายไดประชาชาติตอหัว
ในลุมสมทุรอินเดียตกประมาณ 856 ดอลลารอเมริกันตอป แตก็มีความแตกตางภายในกลุมอยาง
มาก ในขณะที่ประเทศอยางเชนโมแซมบิก มาดากสัการ ทานซาเนยี และบังคลาเทศมีรายได
ประชาชาติตอหัวนอยกวา 250 ดอลลารอเมริกันตอป ออสเตรเลียมากกวาปละ 15,000 ดอลลาร
อเมริกันตอคน

ในปจจบัุน ความพยายามในการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียมีทั้งระดับ
เอกชนและระดับรัฐบาล ในระดับเอกชน มีการจัดตั้ง International Forum on the Indian Ocean 
Region (IFIOR)  และมกีารประชุมมาแลว 2 คร้ัง คร้ังแรกประชุม ณ เมือง Perth ประเทศ 
ออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2538 คร้ังที่สองประชุม ณ นครนวิเดลี ประเทศอินเดียในเดือน
ธันวาคม ศกเดียวกัน ผลการประชุมมีขอสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขายธุรกิจและเครือขาย 
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การวิจัยที่เรียกวา Indian Ocean Consulative Business Network (IOCBN) และ Indian 
Ocean Research Network (IORN) ความพยายามในระดับเอกชนมีความคืบหนาชนิดคอยเปน
คอยไป

ในระดบัรัฐบาล มีความพยายามในการจัดตั้งสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงลุมสมุทรอินเดีย (Association for Indian Ocean Economic Cooperation = AIOEC)  
สหภาพอัฟริกาใต อินเดีย และออสเตรเลียเปนหัวหอกสํ าคัญในการนี้ โดยที่มอริเชียส (Moritius) 
เปนผูรวมงานที่แข็งขัน เพราะมอริเชียสตองการเปน ‘สิงคโปรแหงอัฟริกา’

แตการจดัตั้ง AIOEC ตองเผชิญอุปสรรคสํ าคัญ เพราะมีความเห็นที่แตกแยกกัน  
ในขณะที่อินเดียและออสเตรเลียตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียในเวลาอันรวดเร็ว 
เพือ่ไลใหทนั AFTA ที่กํ าหนดใหป 2548 เปนปแหงการทลายกํ าแพงการคา แตสหภาพอัฟริกาใต
ตองการใหการจัดตั้งคอยเปนคอยไป เพราะตองการดึงประเทศตางๆในลุมสมุทรอินเดียมาเขารวม
ใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะมากได โดยมีจํ านวน 26 ประเทศ (ไมรวมเยเมนและโซมาเลีย)เปนเปาหมาย 
ในขณะที่ออสเตรเลียและอินเดียเสนอใหจํ ากัดจํ านวนสมาชิกในระยะแรกเริ่ม แลวคอยขยาย
จ ํานวนสมาชิกในภายหลัง นอกจากนี้ ออสเตรเลียและอินเดียยังตองการให AIOEC มิไดเปนเพียง
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจเทานั้น หากมีการรวมมือทางการเมืองและการรักษาความ 
มัน่คงอีกดวย แตสหภาพอฟัริกาใตไมเห็นดวย เพราะทํ าใหอุปสรรคในการจัดตั้ง AIOEC มีมากขึ้น

การประชุมเพื่อจัดตั้ง AIOEC มีข้ึนที่เกาะมอริเชียสในป 2538 รวม 2 คร้ัง โดยมี 
ผูเขารวม 7 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา มอริเชยีส โอมาน สิงคโปร และสหภาพ 
อัฟริกาใต ที่ประชุมมีมติใหรางแผนปฏิบัติการ (action plan) และกฎบัตรองคกร พรอมทั้งจัดตั้ง 
Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) และ Indian Ocean Region Academic Group 
(IORAG)  ในป 2539  ที่ประชุมมีเปาหมายที่จะขยายจํ านวนสมาชิกเปน 14 ประเทศ

จนถงึขณะนี ้ AIOEC ยังไมปรากฏรูปรางที่ชัดเจน สวนสํ าคัญเปนเพราะความ 
ขัดแยงทางความคิดระหวางสหภาพอัฟริกาใตฝายหนึ่ง กับออสเตรเลียและอินเดียอีกฝายหนึ่ง  
สหภาพอัฟริกาใตสนใจผลักดันการจัดตั้งประชาคมการพัฒนาอัฟริกาใต (Southern Africa 
Development Community = SADC) มากกวา AIOEC เพราะเห็นอานิสงสโดยชัดเจนและ 
มคีวามเปนไปไดมากกวา ขางอินเดียก็มีของเลนของตนอยูแลว นั่นก็คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซยีใต (South Asian Association for Regional Cooperation = SAARC) สวนออสเตรเลีย 
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ก็มีปญหาอัตลักษณ เนื่องจากที่ต้ังทางภูมิศาสตรทํ าใหออสเตรเลียถูกกีดกันออกจากอาเซีย 
แปซฟิกอยูเนืองๆ อีกทั้งมิอาจพูดไดอยางสนิทใจวา ออสเตรเลียเปนสวนหนึ่งของลุมสมุทรอินเดีย 
ประเทศที่ออสเตรเลียสามารถรวมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอยางผสมกลมกลืนก็มีแตนิวซีแลนดเทานั้น 
แตตลาดที่เกิดจากการรวมตัวระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนดก็ยังเล็กเกินไป ดวยเหตุที่ 
ออสเตรเลียตองการวิ่งไลกวดในลูแขงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ออสเตรเลียจึงพยายาม 
ผลักดันและเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซยีแปซิฟก พรอมๆกับการจัดตั้งเขตการ
คาเสรีลุมสมุทรอินเดีย

ดวยเหตผุลดังที่กลาวมาแลวขางตนนี้ หนทางในการจัดตั้ง AIOEC จึงเต็มไปดวย
ขวากหนาม ในขณะที่ NAFTA และตลาดรวมละตินอเมริกากํ าลังรุดหนา สหภาพยุโรปกํ าลังเจรจา
กบั NAFTA เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแอตแลนติกเหนอื อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธกับยุโรปตะวันออก
และอฟัริกาเหนอื  โดยที่ APEC กํ าลังเปนรูปเปนราง  ภาพของ AIOEC ยังเลือนราง  ในสภาพ 
ดังที่เปนอยูนี้ลุมสมุทรอินเดียจะยังลาหลังลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟกตอไป และ 
ลาหลังมากขึ้นดวย

หากคริสตศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของแปซิฟกสมดังคํ าทํ านาย คงไมมีใคร 
กลาท ํานายวา  คริสตศตวรรษที่ 22 เปนศตวรรษของลุมสมุทรอินเดีย (The Indian Century)
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MERCOSUR11

MERCOSUR เปนคํ ายอจากภาษาสเปนวา Mercado Comun de Cono Sur 
แปลวาตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต (Common Market of the South) กอต้ังโดยสนธิสัญญา 
Tratado de Asuncion ซึง่ลงนามเมือ่วันที่ 26 มีนาคม 2534 โดยมีภาคีสมาชิก 4 ประเทศ อันได
แก อารเยนตินา บราซิล ปารากวยั และอุรุกวัย ภาคีสมาชิก MERCOSUR กํ าหนดเปาหมายที่จะ
ใหมกีารคาเสรภีายในตลาดรวม ไมเพียงแตจะทลายกํ าแพงภาษีศุลกากรระหวางกันเทานั้น หาก
ยังตองขจัดอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (non-tariff barriers) และยกเลิกมาตรการ 
เงนิอดุหนนุเพือ่การสงออก (export subsidy) ทั้งมวลอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหการคาภายในตลาดรวม
เปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในขณะเดียวกันก็มีการ
กํ าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรรวมกันสํ าหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (common 
external tariff = CET)

MERCOSUR บรรลุเปาหมายการเปนตลาดรวมของภูมิภาคสวนใต ต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2538

แมวาการลงนามในสนธิสัญญาเพื่อจัดตั้ง MERCOSUR เพิ่งกระทํ าในป 2534 
แตความพยายามในการจัดตั้งตลาดรวมในละตินอเมริกามีมากวา 3 ทศวรรษแลว เพียงแต 
ไมประสบความสํ าเร็จ จนกระทั่งในป 2528 อารเยนตินาและบราซลิเปนหัวหอกในการทํ าขอตกลง
การคาเสร ี โดยแยกพิจารณาเปนรายภาคเศรษฐกิจ และมีขอตกลงเบื้องตนถึง 17 ขอตกลง ซึ่งให
สัตยาบนัในป 2532 ทั้งสองประเทศตางเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการคาเสรี

MERCOSUR ใชเวลาเพียงทศวรรษเศษในการจัดตั้งตลาดรวม จากขอตกลง
ระหวางอารเยนตินากบับราซิลในป 2528 มาเปนตลาดรวมในป 2538 ความพยายามในการรวม
กลุมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต ลวนแลวแตลมเหลวหรือยังไมประสบ
ผลสํ าเรจ็ ไมวาจะเปนเขตการคาเสรีละตินอเมริกา (Latin America Free Trade Area = LAFTA) 

                                                          
11ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนทาพระจันทร” Corporate Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2539
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ซึง่ลงนามในป 2503 และแปรเปน LAIA (Latin America Integration) ในป 2523 หรือตลาดรวม
อเมริกากลาง (Central American Common Market = CACM) ซึ่งลงนามในป 2503 หรือ 
Andean Pact ซึ่งลงนามในป 2512 หรือตลาดรวมและประชาคมคาริบเบียน (Caribbean 
Community and Common Market = CARICOM) ซึง่ลงนามในป 2513

ความส ําเรจ็ของ MERCOSUR อยูที่การเริ่มตนจากขอตกลงระหวางสองประเทศ
ทีม่ปีรัชญานโยบายการคาระหวางประเทศแตกตางกันมาก ในขณะที่มีการทํ าขอตกลงในป 2528 
นั้น อารเยนตินามีนโยบายการคาคอนขางเสรี ในขณะที่บราซิลเนนการปกปองอุตสาหกรรม  
เมื่อยักษใหญทั้งสองแหงละตินอเมริกาสามารถตกลงกันได ก็เปนเรื่องงายที่ประเทศที่เล็กกวา  
ดังเชน    ปารากวัยและอุรุกวัยจะเขารวมในเวลาตอมา

ภาค ี MERCOSUR มีขนาดแตกตางกันมาก ไมจํ าเพาะความแตกตางดานพื้นที่ 
หากยังมีความแตกตางดานจํ านวนประชากร ซึ่งมีต้ังแตไมถึง 5 ลานคนในกรณีของอุรุกวัย  
จนถงึมากกวา 150 ลานคนในกรณีของบราซลิ อีกทัง้ขนาดของการเปดประเทศก็แตกตางกันดวย 
ขนาดของการเปดประเทศวัดจากสัดสวนระหวางมูลคาการคาระหวางประเทศเทียบกับรายได
ประชาชาต ิ (GDP) ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศมีความสํ าคัญในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของปารากวัยและอุรุกวัย อารเยนตินาและบราซิลมีขนาดของการเปดประเทศไมมากนัก  
ประชาชนในอารเยนตินา บราซิล และอุรุกวัยมีฐานะทางเศรษฐกิจไลเลีย่กัน รายไดประชาชาติ 
ตอหวัอยูในระดบัใกลเคียงกัน แตปารากวัยมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวามาก (ดูตารางที่ 1)

ในฐานะประเทศที่มีขนาดเล็ก ปารากวัยและอุรุกวัยไดประโยชนจากการเขารวม
ตลาดรวม MERCOSUR อยางมาก  ในเมื่อไมมีกํ าแพงภาษีศุลกากรขวางกั้น สินคาจากปารากวัย
และอุรุกวัยสามารถทะลุทะลวงเขาสูตลาดที่มีขนาดมหึมาในบราซิลและอารเยนตินาได แตทั้ง 
บราซิลและอารเยนตินาก็ไดเปรียบในขอที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหนือกวา การจัดตั้ง
ตลาดรวม MERCOSUR ชวยใหการคาระหวางภาคีภายในภูมิภาค (intra-regional trade)  
ขยายตัว แตการคากับประเทศนอกตลาดรวมจะขยายตัวมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับนโยบาย
รวมทางดานภาษีศุลกากร (common tariff policy) ในปจจุบัน MERCOSUR กํ าหนดพิกัดอัตรา
ภาษศุีลกากรรวมกันแลวสํ าหรับการคากับประเทศนอกตลาดรวม (CET) สินคาประเภทเดียวกัน 
ไมวาจะสงออกจากปารากวัย อุรุกวัย อารเยนตินา หรือบราซลิ ไปยังประเทศคูคานอกตลาดรวม 
จะเสยีอากรขาออกในอัตราเดียวกัน การนํ าเขาจากประเทศนอกตลาดรวม หากเปนสินคาประเภท
เดียวกัน ตองเสียอากรขาเขาอัตราเทากัน ไมวาจะเปนการนํ าเขาของภาคีตลาดรวมประเทศใด 
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หากตองการใหการคากับประเทศนอกตลาดรวมขยายตัว ก็ตองทลายกํ าแพงภาษีศุลกากรลง  
และนีเ่ปนปณิธานของ MERCOSUR

ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ นโยบายการคาระหวางประเทศของประเทศ
ตางๆในละตินอเมริกาแปรเปลี่ยนไปมาก และเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระดับปรัชญา 
ของนโยบายดวย จากนโยบายการตั้งกํ าแพงภาษีเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ คอยๆ 
ปรับมาเปนนโยบายการคาเสรี นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมก็แปรเปลี่ยนจากการพัฒนา 
อุตสาหกรรมทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Industrialization) มาเปนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization)

การจดัตัง้เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งผนวกคานาดา สหรัฐอเมริกา 
และเม็กซิโกเข าดวยกัน มีส วนสํ าคัญในการกระตุ นใหละตินอเมริกาตองปรับตํ าแหนง 
(repositioning) ดวยการเรงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ  หลังจากที่ยืดเยื้อดวยเหตุนานัปการมากวา
สามทศวรรษ การจัดตั้ง MERCOSUR เปนผลจากการจัดตั้ง NAFTA อยางมิอาจปฏิเสธได 
NAFTA กอต้ังเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2537 โดยที่ MERCOSUR ถือกํ าเนิดในอีกหนึ่งปตอมา

MERCOSUR มีแผนที่จะขยายขนาดของตลาดรวมครอบคลุมทั่วภูมิภาคละติน 
อเมริกา ในการประชุมสุดยอด MERCOSUR Summit ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2539 
MERCOSUR ตกลงรับชิลีและโบลเิวยีเปนสมาชิกสมทบ (associate member) โดยมีเงื่อนไข 
ทางการเมอืงวาหากประเทศใดแปรเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบเผด็จการ MERCOSUR จะเลิก
คาขายดวยเงือ่นไขดังกลาวนี้เกิดจากวิกฤติการณทางการเมืองในปารากวัยในเดือนเมษายน 2539 
เมือ่เกดิการรฐัประหารจนเกือบลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตามกํ าหนดการ ชิลีจะเปนสมาชิก
สมทบนบัต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2539 สวนโบลเิวยีนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2540

การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR นับเปนขอตอสํ าคัญในการเชื่อมโยง 
MERCOSUR กับอาเซยีแปซฟิก ชิลีประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
กอนประเทศใดๆ ในละตินอเมริกา และกํ าลังอยูในกระบวนการเขาเปนสมาชิก APEC นอกจากนี้ 
ชลีิยังมีขอตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปเมือ่กลางเดอืนมิถุนายน 2539 อีกทั้งยังอยูในกระบวน
การเขาเปนสมาชิก NAFTA อีกดวย การรับชิลีเขาเปนสมาชิก MERCOSUR จึงมีผลในการ 
เชือ่มโยง MERCOSUR กับ APEC และ NAFTA
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การขยายฐาน MERCOSUR จะยังคงมีตอไป บราซิลพยายามหนุนใหเวเนซูเอลา
เขาไปเปนภาคี MERCOSUR ในขณะที่อารเยนตนิาพยายามผลักดันให MERCOSUR ผนึกเขากับ 
NAFTA และสหภาพยุโรป ในเดอืนกันยายน 2538   MERCOSUR ทํ าขอตกลงกับสหภาพยุโรป 
ในการจดัตัง้เขตการคาเสรีภายในป 2543 โดยมีเงื่อนไขทางการเมืองวา ภาคีเขตการคาเสรีที่จะตั้ง
ข้ึนใหมนีจ้กัตองมีระบอบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา หากการ
เมืองการปกครองเบี่ยงเบนจากระบอบประชาธิปไตยหรือมีการรัฐประหารในประเทศใด ประเทศ
ดังกลาวจะสิ้นสมาชิกภาพในเขตการคาเสรีนี้โดยอัตโนมัติ ความสํ าเร็จในการจัดตั้งเขตการคาเสรี
รวมกันสหภาพยุโรป ท ําให MERCOSUR ผงาดขึ้นมาเทียบเทียมกับ NAFTA และไมตองเกรงวา
จะเสยีประโยชนจากการจัดตั้ง NAFTA อีกตอไป

แมวาจะมีความสํ าเร็จในการจัดตั้ง MERCOSUR แตความขัดแยงในดาน 
ผลประโยชนยังคงปรากฏอยู นับเปนปรากฏการณธรรมชาติ ชิลี อารเยนตินา และบราซิลตาง 
แยงชิงตลาดรถยนตในละตินอเมริกา เพราะอุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมสํ าคัญ 
ในประเทศทั้งสาม อารเยนตินาอึดอัดใจที่มิอาจทะลวงตลาดปโตรเลี่ยมและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ในบราซิลไดอยางเต็มที่ ในขณะที่ภาคีอ่ืนๆ ของ MERCOSUR ไมพอใจที่อารเยนตินายังคงปกปอง
บริการการบนิพลเรือนระหวางประเทศ ทั้งนี้ปรากฏวา สายการบิน Aerolineas Argentinas ซึ่ง
อาศัยทุนอเมริกันและสเปนครอบง ําการคมนาคมทางอากาศใน MERCOSUR ในขณะที่โบลิเวีย 
ยงัคงตองการปกปองถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลือง

การมาเยือนมาเลเซียของประธานาธิบดีเมเนมแหงอารเยนตินาเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม 2539 ชวยจุดประกายความคิดใหมีการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดวยการ
ผนวก ASEAN และ MERCOSUR เขาดวยกัน ในปจจุบัน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง 
ภูมภิาคทั้งสองยังมีไมมาก

MERCOSUR กํ าลังผงาดขึ้นมาเปนตลาดรวมแหงละตินอเมริกา นับเปนการ 
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีอนาคตอันสดใสมากกวาเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆในอเมริกากลางและ
อเมริกาใต ไมวาจะเปน CACM  CARICOM Andean Pact หรือ LAIA และอาจมีอนาคตสดใส 
ยิง่กวา NAFTA ดวยซํ้ าไป เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับ 
คานาดาและเม็กซิโกกํ าลังมีบาดแผลอันลํ้ าลึก อันเปนผลจากการบังคับใช Caban Liberty and 
Democratic Solidarity Act of 1996 ซึง่มบีทบญัญัติที่รัฐบาลอเมริกันใชลงโทษบริษัทที่เขาไป 
ลงทนุในคิวบาโดยที่มีบริษัทจากคานาดาาและเม็กซิโกอยูดวย
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แมวา NAFTA มีแผนที่จะขยายเขตการคาเสรีครอบคลุมทั่วอเมริกา และตอมา 
ในเดอืนธันวาคม 2537 มีขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the 
Americas) ภายในป 2548 ครอบคลุมต้ังแตคานาดา ถึงชิลี   จาก Alaska ถึง Tierra del Fuego 
แตแลวเมื่อปรากฏวา การจัดตั้ง NAFTA มิไดเปนประโยชนตอสหรัฐอเมริกาเทาที่ควร สวนหนึ่ง
เปนผลจากวิกฤติการณเงินเปโซในปลายป 2537 ความกระตือรือรนในการขยายเขต NAFTA  
และในการจัดตั้ง ‘เขตการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ’ รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตการคาเสรีลุมสมุทร
แอตแลนติก (TAFTA) เหือดหายไปเปนอันมาก เมื่อถูกซํ้ าเติมดวยความขัดแยงในดาน 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจภายในกลุม NAFTA ก็ดี และระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปก็ดี 
อันเปนผลจากการบังคับใช Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 และ Iran 
and Libya Sanctions Act of 1996 สหรัฐอเมริกาก็อยูในฐานะเกือบส้ินสภาพในการเปนผูนํ าการ
จดัตั้ง ‘เขตการคาเสรีแหงอเมริกา’

MERCOSUR กลายเปน ‘ความหวังใหม’ ของละตินอเมริกา การเชื่อมโยง 
MERCOSUR เขากับสหภาพยุโรปกดี็ ความพยายามในการขยายเขตตลาดรวมของ MERCOSUR 
กดี็ รวมตลอดจนความพยายามในการเชื่อมโยง MERCOSUR เขากับ APEC และ ASEAN  
ในอนาคตก็ดี ทํ าใหละตินอเมริกาลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาไดเปนอันมาก อีกทั้งไมตองงอ 
NAFTA อีกตอไป
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ตารางที่ 1
ขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับภาคี MERCOSUR

ขอมูล อารเยนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย

1. พื้นที่ (ตร.กม.)
2. ประชากรป 2536
   (ลานคน)
3. GDP ป 2536
   (ลานดอลลาร)
4. GNP per capita
   ป 2536 (ดอลลาร
   อเมริกัน)
5. มูลคาการคาระหวาง
   ประเทศ ป 2536
   (ลานดอลลาร)
6. มูลคาการคาระหวาง
   ประเทศเทียบกับ
   GDP (%)

2,767

33.8

255,595

7,220

29,902

11.7

8,512

156.5

444,205

2,930

64,036

14.4

407

4.7

6,825

1,510

2,384

34.9

177

3.1

13,144

3,830

3,945

30.0

ที่มา IBRD, World Development Report 1995



 ภาคที่ส่ี

ปญหาของสังคมเศรษฐกิจโลก
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งบประมาณการปองกันประเทศ :
ภาพรวมของโลก1

           เสียงรํ่ ารองใหนานาประเทศลดรายจายดานการทหารเริ่มดังขรมอีกครั้งหนึ่ง 
ในชวง 3 ปเศษที่ผานมานี้ การปรับตัวของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก ดวยการปฏิรูป
ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม ทํ าใหการเผชิญหนาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียตลดลง จนถงึระดบัที่นักรัฐศาสตรหลายตอหลายคนลงความเห็นวา ยุคสงคราม
เยน็ไดจบส้ินไปแลว การเปลี่ยนรูปโฉมของการเมืองระหวางประเทศดังกลาวนี้ นับเปนจังหวะกาว
อันเหมาะสมในการผลักดันใหลดรายจายดานการปองกันประเทศ เพื่อใหโลกมีทรัพยากรสํ าหรับ
การ  พัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น

ในบรรดาองคกรและสถาบันทางวิชาการตางๆ สถาบันที่ `เกาะ' ติดในการ 
รวบรวมขอมูลการซื้อขายอาวุธและรายจายดานการทหารของประเทศตางๆมากที่สุด ก็คือ 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) สถาบนัดงักลาวนี้จัดทํ ารายงาน
ประจํ าปชื่อ SIPRI Yearbook : World Armaments and Disarmament ในระยะหลังๆนี้ กองทุน
การเงนิระหวางประเทศ (IMF) ก็สนใจศึกษาเรื่องนี้ เพราะกองทุนการเงินระหวางประเทศกํ าลัง
หวั่นวิตกเกี่ยวกับปญหาการขาดแคลนเงินออมในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งมีทีทาวาจะกลายเปน
ปญหารายแรงในอนาคตอันใกลนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศเชื่อวา การลดรายจายดานการ
ทหารจะชวยผอนคลายปญหาการขาดแคลนเงินออมได

           จากการศกึษาของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยใชขอมูลของประเทศตางๆ
รวม 125 ประเทศระหวางป 2515-2531 พบวา รายจายดานการทหารรวมทั้งโลก ประมาณรอยละ 
53 เปนรายจายของโลกที่หนึ่ง (ประเทศมหาอํ านาจทุนนิยม) ประมาณรอยละ 25 เปนรายจายของ
โลกที่สอง (สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวนัออก) สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 22 เปนรายจาย

                                                          
1ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 
 2534
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ของโลกที่สามดังนี้ จะเห็นไดวา รายจายดานการปองกันประเทศของโลกที่หนึ่งและโลกที่สอง 
รวมกนัมีสวนแบงสูงถึง 78% ในโลก

           อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบรายจายดานการทหารระหวางประเทศดวยการ 
เปรียบเทียบตัวเลขสัมบูรณ ไมชวยใหเห็นภาพไดแจมชัดนัก เนื่องจากประเทศที่มีขนาดใหญ  
(ทั้งในดานพื้นที่และจํ านวนประชากร) มีแนวโนมที่จะใชจายดานการปองกันประเทศมากกวา
ประเทศที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ประเทศที่ร่ํ ารวยก็อยูในฐานะที่จะใชจายไดมากกวาประเทศ 
ที่ยากจน นักเศรษฐศาสตรจึงนิยมวิเคราะหขอมูลเชิงสัมพัทธ ดวยการเปรียบเทียบรายจายดาน
การทหารกับรายไดประชาชาติ (GDP หรือ GNP)

           ผลการวเิคราะหของ IMF พบวา ประเทศที่มีรายจายดานการทหารสูงกวา 20% 
ของ GDP ในระหวางป 2515-2531 มีถึง 7 ประเทศ เกือบทั้งหมดอยูในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ 
ยกเวนแองโกลา (ดูตารางที่ 1) อิสราเอลครองอนัดับที่หนึ่งในชวงป 2515-2522 โดยมีรายจายดาน
การทหารสงูถงึ 32.5% ของ GDP และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมนติดอันดับสูงสุด
ในชวงป 2523-2531 โดยมีรายจายดานการทหารสูงถึง 42.0% ของ GDP อนึ่ง ประเทศที่มี 
รายจายดานการทหารสูงกวา 10% ของ GDP มีอยูถึง 16 ประเทศ (ดูตารางที่ 1)

          ประเทศที่ใชจายดานการทหารตํ่ ากวา 1.6% ของ GDP ซึ่งถือเปนประเทศ 
ทีม่รีายจายดานการทหารตํ่ าสุด มีอยู 20 ประเทศ ในจํ านวนนี้เปนประเทศที่พัฒนาแลว 4 ประเทศ 
ไดแก ญ่ีปุน ไอรแลนด ออสเตรีย และลักเซมบรูก และ 6 ประเทศเปนกลุมประเทศที่ยากจนมาก 
ไดแก เนปาล บังคลาเทศ ไฮติ ไนเจอร เซยีรราลีโอน และกานา (ดูตารางที่ 1)

           ในกลุมประเทศมหาอํ านาจทุนนิยม (G-7) มีเพียง 2 ประเทศที่ติดอันดับประเทศ 
ทีใ่ชจายดานการทหารสูงสุด 50 ประเทศแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สวนใน
กลุมประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวนัออก สวนใหญจะติดอันดับ 50 ประเทศแรกในชวงป 2515-
2522 แตในชวงป 2523-2531 จํ านวนประเทศที่ติดอันดับ 50 ประเทศแรกลดลงจาก 5 ประเทศ 
เหลือ 4 ประเทศ โดยที่สหภาพโซเวยีตใชจายดานการทหารสูงกวา 10% ของ GDP ในขณะที่ไมมี
ประเทศมหาอ ํานาจทุนนิยมประเทศใดเลยที่ใชจายดานการทหารสูงกวาระดับนี้ (ดูตารางที่ 2)

           สํ าหรับประเทศในอาเซยี นาสังเกตวา ประเทศกลุม Asian NICs ใชจายดานการ
ทหารในสัดสวนสูง และลวนแตติดอันดับ 30 ประเทศแรกในชวงป 2515-2522 และติดอันดับ 40 
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ประเทศแรกในชวงป 2523-2531 (ไมมีขอมูลของฮองกง) อาเซียนก็เปนประเทศอีกกลุมหนึ่งที่มี 
รายจายดานการทหารในสัดสวนสูง (ไมมีขอมูลของบรูไน) ในชวงป 2515-2522 เกือบทุกประเทศ
ในอาเซียน (ยกเวนฟลิปปนส) ติดอันดับ 50 ประเทศแรก แตในชวงป 2523-2531 เหลือเพียง 3 
ประเทศ โดยอินโดนเีซยีหลุดจากอันดับไป (ดูตารางที่ 3)
           สํ าหรับประเทศไทยนั้น สัดสวนรายจายดานการทหารในชวงป 2523-2531  
สูงกวาชวงป 2515-2522 โดยเพิ่มจาก 4.1% เปน 5.4% ของ GDP ไทยติดอันดับที่ 50 ในกลุม
ประเทศที่มีรายจายดานการทหารระดับสูงในชวงป 2515-2522 และไตข้ึนมาเปนอันดับที่ 41  
ในชวงป 2523-2531 (ดูตารางที่ 3) ผลการศึกษาของ IMF จึงใหขอสรุปแกเราวา ในชวงเวลา 17 ป
ระหวางป 2515-2531 รัฐบาลไทยมีแนวโนมที่จะจัดสรรทรัพยากรไปใชจายในดานการทหาร 
มากขึ้น

           ประเทศไทยได  รับการกล าวขวัญเป นพิ เศษจากรายงานเรื่อง  Human 
Development Report 1991  ซึ่งเปนรายงานประจํ าปของ UNDP (United Nations 
Development Programme) รายงานฉบบันี้กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศสมาชิก
องคการสหประชาชาติ โดยไดสรางดัชนีวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development 
Index) ซึง่น ําเสนอโดย นายมาหบับ อูล ฮัก (Mahbub ul Haq) อดีตรัฐมนตรีการคลังและ 
การวางแผนแหงปากสีถาน ตามรายงานฉบับนี้ ไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายจายดานการ
ทหารระดับสูง ซึ่งประกอบดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน มาเลเซีย และไทย ผลของการ
ที่มีรายจายดานการทหารในระดับสูงเชนนี้ ในประการสํ าคัญก็คือ ทรัพยากรที่มีเหลือสํ าหรับ 
การพฒันาคณุภาพชวีติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาและการสาธารณสุข มีนอยกวาที่ควร
จะเปน

หมายเหตุ    รายงานของ IMF เกี่ยวกับรายจายดานการทหาร ไดแก
           (1) Daniel P. Hewitt, "Military Expenditure : Econometric Testing of
       Economic and Political Influences."  IMF  Working Paper WP/91/53
       (May 1991).
           (2) Daniel P. Hewitt, "Military Expenditure : International Comparison of
       Trends."  IMF Working Paper WP/91/54 (May 1991)
           (3)  Daniel P. Hewitt, "Military Expenditures in the Developing World,"
     Finance and Development, Vol.28, No.3 (September 1991), pp.22-25.



116

ตารางที่ 1
การจดักลุมประเทศที่มีรายจายดานการทหารเทียบกับ GDP สูงและตํ่ า

2515-2531

อัตราสวนระหวางรายจายดาน
การทหารเทียบกับ GDP   (%)

ประเทศ

มากกวา  20% แองโกลา  อิรัก  อิสราเอล  จอรแดน  โอมาน ซีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน

10 - 20 % คิวบา  อียิปต  ลิเบีย  โบแซมบิก  นิคารากัว
ซาอุดิอาระเบีย  สหภาพโซเวียต  สาธาณรัฐอาหรับเยเมน

ตํ่ ากวา 1.6 % ออสเตรีย  บังคลาเทศ  บราซิล  คอสตาริกา ไอวอรี่โคสต
โดมินิกัน  พิจิ  กานา  ไฮติ  ไอรแลนด  จาไมกา  ญี่ปุน
ลักเซมบูรก  มอริติอุส  เม็กซิโก  เนปาล  ไนเจอร
ปานามา ปรากวัย  เซียรราลีโอน

   ที่มา      IMF
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ตารางที่ 2
อัตราสวนรายจายดานการทหารเทียบเปนรอยละของ GDP

ของประเทศมหาอํ านาจ  2515 - 2531

2515 - 2522 2523 - 2531ประเทศ
% ของ GDP ลํ าดับที่ % ของ GDP ลํ าดับที่

กลุมประเทศทุนนิยม
สหรัฐอเมริกา 5.6 28 6.2 34
สหราชอาณาจักร 4.7 45 4.9 48
เยอรมนีตะวันตก 3.5 55 3.2 69
ฝร่ังเศส 3.8 51 4.0 54
อิตาลี่ 2.3 82 2.3 94
ญี่ปุน 0.9        115 1.0 118
แคนาดา 1.9 92 2.0 97

กลุมประเทศสังคมนิยม
สหภาพโซเวียต         11.3 11       12.0 15
ยูโกสลาเวีย 5.4 31 4.3 50
เชคโกสลาเวีย 4.8 44 5.0 45
โปแลนด 4.3 49 4.3 52
ฮังการี่ 3.2 61 3.5 65
โรมาเนีย 2.4 77 1.6 108
บุลกาเรีย 4.5 48 6.0 35

ที่มา       IMF
หมายเหตุ  การคํ านวณครอบคลุม 125 ประเทศ  ประเทศที่มีรายจายดานการทหารสูงสุด ติดอันดับที่ 1
 และตํ่ าสุดติดอันดับที่ 125
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ตารางที่ 3
อัตราสวนรายจายดานการทหารเทียบเปนรอยละของ GDP

ของประเทศตาง ๆ ในอาเซีย 2515 - 2531

2515 - 2522 2523 - 2531ประเทศ
% ของ GDP ลํ าดับที่ % ของ GDP ลํ าดับที่

ญี่ปุน 0.9        115 1.0     118
Asian NICs

เกาหลีใต 6.1 25 5.7 38
สิงคโปร 5.5 29 5.4 40
ไตหวัน 7.4 17 6.9 28
ASEAN
อินโดนีเซีย 4.6 47 3.5 64
มาเลเซีย 6.3 24 7.0 27
ฟลิปปนส 2.9 69 1.9 101
สิงคโปร 5.5 29 5.4 40
ไทย 4.1 50 5.4 41

ประเทศอื่น ๆ
อินเดีย 3.4 57 3.8 57
ปากีสถาน 6.5 22 7.2 25
ศรีลังกา 1.4        105 2.6 83
พมา 4.9 43 7.3 24

ที่มา        IMF
หมายเหตุ  การคํ านวณครอบคลุม 125 ประเทศ ประเทศที่มีรายจายดานการทหารสูงสุดติดอันดับที่ 1   

       และตํ่ าสุดติดอันดับที่ 125
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สังคมโลกกับโรคพรองเงินออม2

           สังคมโลกกํ าลังมีปญหาการขาดแคลนเงินออม และปญหาดังกลาวนี้มีแนวโนม 
ทีจ่ะทวคีวามรุนแรงยิ่งขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้
           กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปนองคกรแรกๆที่ชี้ใหเห็นปญหาการ 
ขาดแคลนเงินออมในสังคมโลก รายงานการวิจัยเรื่อง The Role of National Saving in the 
World Economy : Recent Trends and Prospect (March 1990) ไดประมวลขอมูลในการ
วเิคราะหปญหาดังกลาวนี้อยางรอบดาน และสามารถจุดชนวนใหประเทศมหาอํ านาจตางๆสนใจ
ศึกษาปญหานีอ้ยางจริงจัง รายงานของ IMF เร่ืองนี้ชี้ใหเห็นวา อัตราการออม (saving ratio)  
มแีนวโนมตกตํ่ าลงทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา
           ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับสูง ไดแก 
ญ่ีปุน ลักเซ็มบูรก นอรเวย และสวติเซอรแลนด สวนประเทศที่มีอัตราการออมอยูในระดับต่ํ า ไดแก 
สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมารก และสวเีดน ประเทศที่มีอัตราการออมตํ่ าเหลานี้หลายตอหลาย
ประเทศเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของภาครัฐบาล จนการออมในภาครัฐบาลมีคาติดลบ 
(government dissaving) กลาวอกีนยัหนึ่งก็คือ รายไดของภาครัฐบาลมีไมพอเพียงแกการใชจาย
ในการบริโภคในทศวรรษ 2520  ประเทศที่มีอัตราการออมสูงมีแนวโนมที่อัตราการออมเพิ่มข้ึน  
ในขณะทีป่ระเทศที่มีอัตราการออมตํ่ ากลับมีแนวโนมที่อัตราการออมตกตํ่ าลง นอกจากนี้ การออม
ซึง่แตเดมิพอเพยีงที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนก็เร่ิมไมพอใช หลายตอหลายประเทศ
เร่ิมมปีญหาชองวางระหวางการลงทุนกับการออม (investment-saving gap) จนตองพึ่งพิงเงิน
ออมจากตางประเทศดวยการกูเงินจากตางประเทศ

           ในกลุมประเทศดอยพัฒนา รายงานการศึกษาของ IMF พบวา นับต้ังแตป 2525 
เปนตนมา อัตราการออมในอัฟริกาและตะวันออกกลางมีแนวโนมตกตํ่ าลง แตอัตราการออม 
ในกลุมประเทศดอยพัฒนาในอาเซียและยุโรปคอนขางคงตัว ขอคนพบที่สํ าคัญนอกจากนี้ก็คือ 
ประเทศที่มีฐานะดีมีอัตราการออมสูงกวาประเทศที่ยากจน ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอสูงมีอัตรา 

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2535
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การออมตํ่ ากวาประเทศที่มีอัตราเงินเฟอต่ํ า และประเทศที่มีภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศนอย  
มอัีตราการออมสูงกวาประเทศที่มีภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศมาก
           การขาดแคลนเงินออมเปนปรากฏการณสัมพัทธ ลํ าพังแตการตกตํ่ าของการออม 
อาจไมสรางปญหาการขาดแคลนเงินออม หากความตองการเงินออมในการลงทุนลดลงตาม 
ไปดวย ปรากฏการณที่กํ าลังเกิดขึ้นในทศวรรษ 2530 นี้ ก็คือ ในขณะที่การออมมีแนวโนมตกตํ่ าลง  
ความตองการใชเงินในการลงทุนกลับมีมากขึ้น ปญหาการขาดแคลนเงินทุน หรือที่เรียกกัน 
ในภาษาองักฤษวา Global Capital Crunch จึงเกิดขึ้นในระดับทั่วโลก
           แตเดิมเงินออมที่ชวยหลอเลี้ยงการเติบโตของระบบทุนนิยมโลกนั้น สวนสํ าคัญ 
มาจากญี่ปุน เยอรมนตีะวนัตก และกลุมประเทศผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม (OPEC) ภาวะ 
ตกตํ ่าทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 2533 เปนตนมา มีสวนฉุดใหการออมตกตํ่ าตามไปดวย ตราบเทาที่
สังคมโลกยังไมสามารถฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าอยางเต็มที่ ยอมยากที่จะหวังใหการออม
ขยายตวัในอตัราสูงได ในกรณีของญี่ปุน ภาวะตกตํ่ าในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย
นบัต้ังแตป 2533 เปนตนมา กอใหเกิดความระสํ่ าระสายแกระบบการเงินภายในประเทศ ราคา
หลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่ตกตํ่ าลงทํ าใหอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยงของ
ธนาคารพาณชิย ลดลงตํ่ ากวาระดับ 8% ตามเกณฑที่กํ าหนดโดย BIS  ยังผลใหธนาคารพาณิชย
ตองจํ ากัดการขยายสินเชื่อกระแสเงินออมจากญี่ปุน ซึ่งเคยหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมโลก  
จงึถกูจ ํากัดดวยสภาพการเงินภายในประเทศ
           ในกรณีของเยอรมน ีการผนวกดินแดนเยอรมนตีะวนัออกเขากับเยอรมนีตะวันตก  
ทํ าใหเยอรมนีจํ าตองใชทรัพยากรจํ านวนมากในการฟนฟูเศรษฐกิจในดินแดนที่เดิมเปนเยอรมนี
ตะวันออก
           ในกรณขีองกลุมประเทศ OPEC  รายไดจากการขายนํ้ ามัน (petrol dollars) เคย
มีบทบาทสํ าคัญในการหลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2517-
2524  ความส ําเรจ็ในการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบ จนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่หนึ่ง 
ในป 2516 และครั้งที่สองในป 2522 ทํ าใหกลุมประเทศ OPEC มีรายไดจากการขายนํ้ ามันเพิ่มข้ึน
อยางฮวบฮาบ รายไดเหลานี้ถูกนํ าไปฝากไวกับสถาบันการเงินทั้งในยุโรปตะวันตกและสหรัฐ  
อเมริกา เพราะในขณะนั้นกลุมประเทศในตะวันออกกลางยังไมมีแผนการใชจายเงินเหลานี้ 
สถาบันการเงินที่รับฝากเงินเหลานี้จึงทํ าหนาที่จัดสรรเงินออมใหแกประเทศที่ตองการใชเงิน  
อยางไรกต็าม นับต้ังแตป 2525 เปนตนมา สถานการณเร่ิมแปรเปลี่ยนไป ประเทศตางๆในตะวัน
ออกกลางเริ่มมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ และการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อลดการพึ่งพิงรายไดจากนํ้ ามัน  
การดํ าเนินนโยบายเหลานี้ยังผลใหงบประมาณแผนดินขาดดุล ตลอดจนทํ าใหการนํ าเขาเพิ่มข้ึน
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อยางมาก จนดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล สถานการณยิ่งเลวรายลงไปอีก เมื่อราคา
นํ ้ามนัเริม่ตกตํ ่าในชวงปลายป 2525 และตกตํ่ าอยางรุนแรงในป 2529  การตกตํ่ าของราคานํ้ ามัน 
ท ําใหรายไดจากการขายนํ้ ามันตกตํ่ าตามไปดวย นอกจากนี้ สงครามในตะวันออกกลางยังซํ้ าเติม
ทํ าใหตะวันออกกลางไมอยูในฐานะที่จะปอนเงินออมใหสังคมโลกอีกตอไป สงครามอันยืดเยื้อ
ระหวางอิรักกับอิหราน นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ ในทํ านองเดียวกัน ภัยพิบัติ 
จากสงครามอาวเปอรเซียในชวงป 2533-2534  ทํ าใหตะวันออกกลางโดยเฉพาะอยางยิ่งอิรัก  
คูเวต  และซาอุดิอาราเบยี  จ ําตองใชทรัพยากรจํ านวนมากในการบูรณะประเทศ
           ในขณะทีก่ารออมในสังคมโลกมีแนวโนมตกตํ่ าลง และภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ 
ทีเ่กดิขึน้ในประเทศมหาอํ านาจเกา ทํ าใหการออมไมสามารถเพิ่มไดมากเทาที่ควร ความตองการ 
ใชเงนิออมกลบัเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ไมเฉพาะแตในภูมิภาคตะวันออกกลางและดินแดนที่คร้ังหนึ่ง
เปนเยอรมนีตะวันออกเทานั้น หากทวายังมีความตองการใชเงินทุนจํ านวนมากในการบูรณะและ
พฒันาเศรษฐกิจ ทั้งในเครือจักรภพรัฐอิสระ (CIS)  ยุโรปตะวนัออก สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
อินโดจีน ทั้งหมดนี้เปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดปรากฎการณที่เรียกกันวา Global Capital 
Crunch
           ดวยความกังวลตอปญหาการขาดแคลนเงินออมในสังคมทุนนิยมโลกดังที่กลาว 
ขางตนนี้เอง นายมิเชล กมัเดสซูส (Michel Camdessus) ผูอํ านวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) จงึใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการพูดโนมนาวใหรัฐบาลนานาประเทศรวมมือ
รวมใจกันในการแกปญหานี้ ตลอดชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา นายกัมเดสซูสกลาวเนนความ 
รายแรงของปญหานี้คร้ังแลวครั้งเลา แมในคราวการประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุน
การเงนิระหวางประเทศครั้งที่  46 ณ กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2534  นายกมัเดสซูสก็ไมวายที่จะ
หยบิยกประเด็นนี้ข้ึนมาพูดอีก
           ในทัศนะของนายกัมเดสซูส มรรควิธีในการแกปญหาการขาดแคลนเงินออม 
ในสงัคมโลก ประกอบดวยมาตรการสํ าคัญ 2 มาตรการ คือ
           มาตรการที่หนึ่ง  ไดแก  การลดรายจายของรัฐบาลในดานการปองกันประเทศ 
มใิหมมีลูคาเกนิกวารอยละ 4.5 ของ GNP  หากประเทศภาคี IMF ที่มีรายจายดานการปองกัน
ประเทศเกนิกวาระดบันีพ้ากันลดรายจายดานนี้ลงมา ก็เปนที่คาดกันวา เงินออมในสังคมทุนนิยม
โลกจะเพิ่มข้ึนไดประมาณ 140,000 ลานเหรียญอเมริกัน
           มาตรการที่สอง  ไดแก  การลดเงินอุดหนุนการเกษตร (farm subsidies) ใน
ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ประเทศ 
มหาอ ํานาจเหลานี้หาไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิต
ทางการเกษตร แตกิจกรรมดานการเกษตรธํ ารงอยูในประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ได ก็ดวยเงิน
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อุดหนุนของรัฐบาล หากปราศจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สินคาเกษตรจากประเทศมหาอํ านาจ
ยากทีจ่ะแขงขันกับสินคาประเภทเดียวกันจากโลกที่สามได นโยบายการใหเงินอุดหนุนการเกษตร
ไดสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนเปนอันมาก หาก
ประเทศเหลานีเ้ลิกการใหเงินอุดหนุนการเกษตร เงินออมในโลกจะเพิ่มข้ึนประมาณ 100,000 ลาน
เหรียญอเมริกัน
           แมวาสงครามเย็นจะยุติลงไปแลวก็ตาม แตสงคราม `รอน' กลับผุดขึ้นมาแทนที่ 
ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ความหวังที่จะไดเห็นประเทศตางๆ ลดรายจายในดานการปองกัน
ประเทศ จึงคอนขางรางเลือน ในขณะเดียวกัน ความลมเหลวในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ 
อุรุกวัยทํ าให ความหวังที่จะเห็นประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรปลดเงิน
อุดหนนุการเกษตร เหลืออยูไมมากนัก สังคมโลกจํ าเปนตองแสวงหามรรควิธีอ่ืน ๆ ในการเยียวยา
โรคพรองเงินออม
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วังวนแหงการกีดกันการคา3

            รายงานประจ ําปของสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States 
Trade Representative = USTR) ซึง่เผยแพรสูสาธารณชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 กลาวหาวา 
ประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกามีทั้งสิ้น 44 ประเทศ ในจํ านวนนี้ญ่ีปุนและ
ประเทศตางๆในประชาคมยุโรป (12 ประเทศ) ยอมเปนเปาหมายอันดับตนๆของรัฐบาลอเมริกัน 
บรรดาประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ทัง้ในอาเซยี (อันไดแก เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร  
แตยกเวนฮองกง) และในละตินอเมริกา (อันไดแก อารเยนตินา บราซิล ชิลี และเม็กซิโก) รวม
ตลอดทั้งประเทศในกลุมอาเซียน (ยกเวนบรูไน) ไมสามารถรอดตาขายอันถี่ยิบของสํ านักผูแทน
การคาแหงสหรัฐอเมริกาไปได ทั้งนี้มีขอนาสังเกตดวยวา ประเทศสังคมนิยมในอดีตและปจจุบัน 
ดังเชนรัสเซีย ฮงัการี่ โปแลนด สาธารณรัฐเช็คและสโลวกั และสาธารณรัฐประชาชนจีน ลวนแลว
แตตกอยูในสถานภาพเดียวกันทั้งสิ้น
            ภายในเดือนเมษายน 2536 รัฐบาลคลนิตนัจะตองจัดทํ ารายชื่อประเทศ `ผูราย' 
(Priority Foreign Country Watchlist) เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา โดยใชเวลาประมาณ 9 เดือนในการเจรจา หากการเจรจาไรผล รัฐบาลอเมริกันจะใชอากร
ขาเขาและมาตรการอื่น ๆ ในการตอบโต
           รัฐบาลคลินตันมีทาทีในการเจรจาการคาแข็งกราวกวารัฐบาลเรแกนและบุช  
จนผูคนพากันจับตามองวา สงครามการคาระหวางประเทศจะปะทุข้ึนเมื่อไร สงครามการคา
ระหวางประเทศสามารถหลีกเลี่ยงได หากประเทศมหาอํ านาจใชทาทีผอนปรนในการเจรจา  
และยินยอมที่จะประนอมผลประโยชน แตเมื่อไรก็ตามที่ประเทศมหาอํ านาจเลือกใชยุทธศาสตร  
`ยอมหกั แตไมยอมงอ' ในการเจรจา  สงครามการคายอมยากที่จะหลีกเลี่ยงได
           นับต้ังแต  รัฐบาลอเมริกันใช กฎหมายการค า  (Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988) นบัเปนเครือ่งมือในการกลาวหาและลงโทษประเทศคูคาในฐาน 
ที่มีการคาอันไมเปนธรรม บรรดาประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกใชกลยุทธการ 
เตะถวงเวลา (delaying tactic) ในการเจรจา โดยพยายามถวงเวลาการหยิบยื่นผลประโยชน 
ใหสหรัฐอเมริกาใหนานที่สุดเทาที่จะนานได ตอเมื่อมิสามารถถวงเวลาตอไปไดจึงจํ ายอมหยิบยื่น
                                                          
3ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 เมษายน 2536
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ผลประโยชนทางการคาแกสหรัฐฯ ญ่ีปุนไดใชกลยุทธดังกลาวนี้มาโดยตลอด ประตูการคาระหวาง
ประเทศของญี่ปุนมิไดเปดอารับสินคาตางประเทศโดยปราศจากขอบเขต หากแตญ่ีปุนเพียงแต
แงมประตนูัน้แตเพียงเล็กนอย ตอเมื่อไดรับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกัน จนมิอาจทานทนตอไป
ได ญ่ีปุนจึงคอยๆแงมประตูการคาอีกทีละนิด
           กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งในอาเซียและละตินอเมริกาเจริญรอยตามญี่ปุน 
ในการใชกลยุทธการเตะถวงเวลา หากแตดวยทวงทีที่แตกตางกัน ในกรณีของไทยและประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียน ความสามารถในการเตะถวงเวลามีนอยกวาญี่ปุนเปนอันมาก สวนสํ าคัญเปน
เพราะเหตวุา รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมคิดเตะถวงเวลามากนัก หากแตมีทวงทีที่จะยอมจํ านนตอ
ขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันมาตั้งแตตน แตการยอมจํ านนมิไดเปนเหตุใหรัฐบาลอเมริกันยุติ
การกดดนั ตรงกนัขาม รัฐบาลอเมริกันยังคงกดดันและเรียกรองผลประโยชนทางการคาสืบตอมา 
เมื่อไดประโยชนในเรื่องหนึ่งแลว ก็หันไปกดดันเรื่องอื่นตอไป กวาที่ประเทศเหลานี้จะเรียนรูวา  
กลยุทธการยอมจํ านนมิใชกลยุทธที่ดีในการเจรจาการคา ก็ตองใชเวลาเกือบทศวรรษในการ 
ไดบทเรียนดังกลาวนี้
           ในกรณีของประชาคมยุโรป พลานภุาพทัง้ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่พอฟด 
พอเหวีย่งกันทํ าใหประชาคมยุโรปสามารถใชกลยทุธ `ตาตอตา ฟนตอฟน' กับสหรัฐฯได บางครั้ง 
กไ็ดผลดี แตถาทั้งสหรัฐฯและประชาคมยุโรปตางเลอืกทีจ่ะเดินหนาชนกัน สงครามการคาระหวาง
ประเทศยอมตองปะทุข้ึน และโลกจักตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
           นับต้ังแตบิล คลนิตนั ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน สหรัฐฯไดกดดันให  
ประชาคมยุโรปเลกิกดีกนัสนิคาอเมริกัน เลิกทุมตลาดและใหเงินอุดหนุนสินคาที่สงไปขายในตลาด
อเมริกนั และโดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใหเงินอุดหนุนการประกอบการดานเกษตรกรรม
           แตดูเหมือนวา ญ่ีปุนจะเปนเปาใหญที่จัดการไดงายกวาประชาคมยุโรป ในป 
2535 สหรัฐฯขาดดลุการคาถึง 84.3 พันลานเหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับญ่ีปุน
ถงึ 49.4 พนัลานเหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลคลนิตันพุงเปาไปที่
ญ่ีปุน เร่ิมตนดวยการเก็บอากรขาเขาเหล็กกลา ซึ่งกระทบตอการสงออกของญี่ปุน ตามมาดวยการ
กดดันใหญ่ีปุนนํ าเขาเซมิคอนดกัเตอรใหได 20% ของปริมาณการใชตามสัญญาที่ญ่ีปุนใหไวกับ
สหรัฐฯ ตอมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 นายมิกกี้ แคนเตอร ไดเรียกรองใหญ่ีปุนซื้ออะไหลรถยนต
จากสหรฐัฯเพิม่ข้ึนโดยใหไดเปาหมาย 19 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2537 ขณะเดียวกันก็กดดัน
ใหบริษทั รถยนตญ่ีปุนในสหรัฐฯใชวัตถุดิบและอุปกรณอเมริกัน (local content) เพิ่มข้ึนจากระดับ 
50% ในปจจบัุนเปน 70% ในป 2537 ในชวงเวลาไลเลีย่กนันี้ รัฐบาลคลินตันกํ าลังไตสวนขอรอง
เรียนของอตุสาหกรรมรถยนตอเมริกันที่วา ญ่ีปุนทุมรถบรรทุกขนาดเล็กเขาสูตลาดอเมริกัน
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           ญ่ีปุนมิไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว หากแตยังถูกประชาคมยุ
โรป กดดนัดวย ประชาคมยุโรปตองการใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงรถยนตเขาไปขายในประชาคมยุโรป
ใหนอยกวาปริมาณในป 2535  และขณะเดียวกัน ก็กํ าลังไตสวนขอกลาวหาที่วา ญ่ีปุนทุม 
กลองถายโทรทัศนเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ประชาคมยุโรปก็เหมือนกับสหรัฐฯที่มิไดเลนงาน
เฉพาะแตญ่ีปุนเทานั้น หากแตยังมุงเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย เกาหลีใตและ
ไตหวนัก ําลงัถูกกลาวหาวาทุมอุปกรณอีเล็กทรอนิกเขาสูตลาดประชาคมยุโรป
           ฝายญี่ปุนเมื่อไดรับแรงกดดันทั้งจากสหรัฐฯและประชาคมยุโรป ก็หันไปไลเบี้ย   
ประเทศที่ออนแอกวา ญ่ีปุนกํ าลังกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนทุมโลหะผสมแมงกานีส 
(manganese alloy) เขาไปขายในตลาดญี่ปุน ขณะเดียวกัน ญ่ีปุนก็ขมขูที่จะเลนงานประเทศ 
ที่ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาของญี่ปุน พรอมทั้งกดดันใหประเทศตางๆในอาเซียนเปด
ตลาดการคาบริการมากขึ้น
           โลกก ําลงัตกอยูในวังวนของการกีดกันการคา วังวนดังกลาวนี้นับวันมีแตจะขยาย
ตัวและมีแรงดึงดูดเพิ่มข้ึน เมื่อแรกเริ่มสหรัฐฯเลนงานแตประชาคมยุโรปและญี่ปุน แตแลวสินคา
ออกจากกลุ มประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งในอาเซียและละตินอเมริกาก็ทะลุทะลวงเขาไป 
ครอบครองตลาดอเมริกันมากขึ้น  คร้ันสหรัฐฯหันมาเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมควบคู
กบัประชาคมยุโรปและญี่ปุน  สินคาจากประเทศอื่นๆจึงเขาไปตีตลาดอเมริกันแทน บัดนี้ประเทศ 
ที่ถูกสหรัฐฯเลนงานมิไดมีแตญ่ีปุน ประชาคมยุโรป และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเทานั้น  
หากยงัครอบคลุมถึงประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไปอีกดวย
           ปฏิบัติการดานการคาที่ไมเปนธรรมมีมูลแหงความเปนจริงอยูบาง หากมิใชความ
จริงแททั้งหมด ประเทศคูคาหลายตอหลายประเทศมิไดเปดตลาดการคาใหแกสินคาอเมริกันมาก
เทาที่สหรัฐฯเปดตลาดรับสินคาจากประเทศตางๆนี้เปนความจริงโดยแท แตในชวงเวลาสอง 
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สหรัฐฯไดสรางทํ านบกีดขวางการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทํ านบที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) จนมิอาจกลาวอางตอไปไดวา 
สหรัฐฯเปนตลาดการคาเสรี ความขอนี้เปนจริงในประเทศมหาอํ านาจอื่น ๆ ดวย
           แตการกีดกันการคามิใชปฏิกิริยาที่มีตอการคาที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังเปน
ผลจากความพยายามในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย ทั้งๆที่หลายตอหลาย 
อุตสาหกรรมออนแอเกินกวาที่จะเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลก หากประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ 
ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จํ าเปนตองปรับโครงสรางการผลิต โดยละทิ้งกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบมิไดคงอยูชั่วกัลปาวสาน หากแตแปรเปลี่ยนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และแปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของสินคาและราคาสัมพัทธของปจจัย 
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การผลิต โครงสร างการผลิตจึงต องปรับเปลี่ยนไปตามความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปนี้ การปกปองอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจึงเปนมาตรการ
ทีฝ่นธรรมชาต ิ เพราะทํ าใหกระบวนการปรับโครงสรางการผลิตเชื่องชากวาที่ควร ความเชื่องชานี้
หากยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งสรางแรงกดดันใหมีการกีดกันการคาเพิ่มข้ึนมากเพียงนั้น มิหนํ าซํ้ า  
การธํ ารงไวซึ่งอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบยอมเปนการบอนทํ าลาย 
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ และทํ าใหฐานะการแขงขันในสังคมโลกตํ่ าทรามลงไป
เร่ือยๆ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพการผลิตจะกลับกลายเปน 
แรงกดดนัใหมีการกีดกันการคามากยิ่งขึ้นไปอีก
           รัฐบาลคลนิตนัก ําลงัยนือยูบนทางสองแพรง ทางหนึ่งไดแกการขยายและการเพิ่ม 
แรงดงึดดูของวงัวนแหงการกีดกันการคา อีกทางหนึ่งไดแก การทํ าลายวังวนดังกลาวนี้
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ปญหาสิ่งแวดลอมกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ4

         ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 30 ปที่ผาน
มานี้ ไดกอใหเกิดความตื่นตัวอยางยิ่งยวดในหมูผูคนในประเทศที่พัฒนาแลว ขบวนการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเติบใหญจนทรงพลังเกินกวาที่รัฐบาลประเทศเหลานี้จะทํ าแชเชือน 
ตอไปอีกได ทั้งนี้ปรากฏวาในบางกรณี การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอมสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาลได แตความตื่นตัวในเรื่องเดียวกันนี้ในประเทศโลกที่สามมีอายุเพียงทศวรรษเศษ 
เทานั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ไดทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมอยางรวดเร็ว  ประกอบกับผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทวีความ 
รายแรงตามลํ าดับ การเมืองทั้งภายในและระหวางประเทศจึงคอยๆเปลี่ยนโฉมมาเปนการเมือง 
วาดวยสิ่งแวดลอม (Green Politics)
         ทศวรรษ 2530 นับเปนทศวรรษที่ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังปรับเปลี่ยนระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยที่ปญหาสิ่งแวดลอมกลายมาเปนตัวแปรสํ าคัญ ความสัมพันธ 
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกํ าลังแปรโฉมมาสูความสัมพันธพื้นฐานของปญหาสิ่งแวดลอม 
ทัง้ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ  การลงทุนระหวางประเทศ  และการคาระหวางประเทศ
         ในดานความชวยเหลือระหวางประเทศ แนวนโยบายการใหความชวยเหลือ
ระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญสูประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น การกอเกิด
และการเติบโตของ Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps นับเปนเรื่อง 
นาสนใจยิ่ง องคกรเอกชน (NGOs) ในประเทศโลกที่หนึ่งพยายามผลักดันใหโลกที่สามใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งนี้ดวยการชวยปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ  
แลกเปลี่ยนกับการที่รัฐบาลประเทศในโลกที่สามดํ าเนินนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ 
ธรรมชาติ
         ดังเปนทีท่ราบกันดีวา นับต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประเทศในโลกที่สาม 
หลายตอหลายประเทศเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ  โดยที่ความรุนแรงของวิกฤติการณ 

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 กันยายน 2534
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มมีากนอยแตกตางกันไป แตแบบแผนการกอหนี้ตางประเทศไดเปลี่ยนโฉมไปจากทศวรรษ 2500 
และทศวรรษ 2510 ไปในดานการพึ่งพิงเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชนมากยิ่งขึ้น แทนการพึ่งพิง
เงินกูจากองคกรระหวางประเทศและรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ เมื่อวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ
ประทุข้ึนในโลกที่สามในทศวรรษ 2520 สถาบันการเงินเอกชนในสหรัฐอเมริกาตองเผชิญกับ
ปญหาสภาพคลองและปญหาฐานะในการประกอบการอยางรุนแรง สถาบันการเงินเอกจํ านวน
มากไดนํ าตราสารการเงินที่ถือไวในฐานะเจาหนี้ออกจํ าหนายโดยคิดสวนลดในตลาดหลักทรัพย
รอง (secondary security market) องคกรเอกชนที่มีจุดมุงหมายในการอนุรักษส่ิงแวดลอมได 
เขาไปซื้อตราสารการเงินเหลานี้ในตลาดหลักทรัพยแลวนํ าไปเจรจาตอรองกับรัฐบาลประเทศโลก 
ที่สามที่เปนลูกหนี้วา หากรัฐบาลประเทศเหลานั้นดํ าเนินนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ 
ธรรมชาต ิองคกรเอกชนที่เปนเจาหนี้จะยกหนี้ให นี่คือ การแลกเปลี่ยนระหวางการดํ าเนินนโยบาย
ส่ิงแวดลอมกับการปลดเปลื้องภาระหนี้ตางประเทศ  หรือ  Debt-for-Conservation Swaps หรือ  
Debt-Nature Swaps
         กรณีการปลดเปลื้องหนี้ตางประเทศใหรัฐบาลโบลิเวียในป 2530 นับเปนกรณี
อุทาหรณดังที่กลาวขางตนนี้ ในกรณีนี้ รัฐบาลโบลิเวียไดกูเงินจากธนาคารในสวิตเซอรแลนด  
ตอมาในป 2530 องคกรอนุรักษส่ิงแวดลอมอเมริกันชื่อ Conservation International ไดซื้อ 
ตราสารการเงินมูลคา 650,000 เหรียญอเมริกันจากธนาคารสวิส แตซื้อลดในราคา 100,000 
เหรยีญอเมริกันเทานั้น   Conservation International ตกลงยกหนี้มูลคา 650,000 เหรียญอเมริกัน
นี้แกรัฐบาลโบลิเวยี  โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลโบลเิวยีจกัตองกํ าหนดพื้นที่ 1.4 ลานเฮกตาร
เปนปาสงวน และตองจัดสรรงบประมาณจํ านวน 250,000 เหรียญอเมริกันใหมูลนิธิแหงหนึ่ง 
ในโบลเิวยีเปนผูจัดการอนุรักษปาสงวนแหงนี้  โดย Conservation International  เปนที่ปรึกษา

         กรณีการผอนภาระหนี้ตางประเทศของประเทศคอสตาริกาและประเทศอีคัวดอร 
กม็ลัีกษณะคลายคลึงกับกรณีโบลเิวยีทีก่ลาวขางตนนี้ ในกรณีนี้ องคกรอนุรักษธรรมชาติอเมริกัน 
2 องคกรคือ  World Wildlife Fund  และ  U.S. and the Nature  Conservancy ไดเขาไปรับ 
ภาระหนี้ตางประเทศบางสวนของรัฐบาลคอสตาริกาและรัฐบาลอีคัวดอรแลวยกหนี้ให โดยมี 
ขอแลกเปลี่ยนวา รัฐบาลประเทศทั้งสองจักตองออกพันธบัตรเงินตราสกุลทองถิ่นใหแกองคกร
พฒันาเอกชนภายในประเทศ  เพื่อจะไดนํ าไปใชในกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ
         Debt-for-Conservation Swaps หรือ Debt-Nature Swaps ไมเพียงแตจะมี
ประโยชนในการผอนคลายภาระหนี้ตางประเทศของประเทศในโลกที่สามเทานั้น หากทวายังมี
ประโยชนตอกระบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย กรมสรรพากร
อเมริกนัไดแกกฎหมายภาษีเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 (U.S. Internal Revenue Service, 
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Advance Ruling 87 - 124) เพือ่สงเสริมใหมี Debt-for-Conservation Swaps  กลาวคือ ธนาคาร
พาณิชยที่ยกหนี้ใหแกประเทศลูกหนี้ เพื่อใหองคการพัฒนาเอกชนในประเทศลูกหนี้นํ าไปใชใน 
กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํ าหนี้สวนที่ยกใหนี้มาหักคา 
ลดหยอนเพื่อจะไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยลงได
         เมือ่ไมนานมานี้ กระทรวงการคาระหวางประเทศและอตุสาหกรรม (MITI) แหง
ประเทศญี่ปุนริเร่ิมที่จะใหความชวยเหลือระหวางประเทศในการปองกันและควบคุมมลภาวะ 
อันเกิดจากการพัฒนาอตุสาหกรรม แผนการใหความชวยเหลือดังกลาวนี้เรียกวา Green Aid Plan 
ญ่ีปุนเลือกที่จะใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทยเปนประเทศแรก สวนหนึ่งเปนเพราะประชาชน 
คนไทยมคีวามส ํานกึในความรายแรงของปญหาสิ่งแวดลอมมากพอสมควร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
รัฐบาลไทยมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนการเปดเผยของเจาหนาที่ญ่ีปุน 
ในระหวางที่นายเออชิ ินากะโอะ (Eiichi Nakao) รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคาระหวางประเทศ
และอตุสาหกรรมเยือนอาเซียนตะวันออกเฉียงใตในเดือนสิงหาคม 2534  (The Nation, August 
14, 1991)

         ในดานการลงทุนระหวางประเทศ ประเทศในโลกที่สามเริ่มเขมงวดกับโครงการ 
ลงทนุทีม่ผีลเสยีดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในชวงทศวรรษ 2500 และ 2510 ประเทศมหาอํ านาจได
โยกยายโรงงานอตุสาหกรรมที่สรางมลภาวะไปสูโลกที่สาม กระบวนการโยกยายแหลงที่ต้ังโรงงาน
ออกนอกประเทศในทศวรรษ 2530 นี้ไมราบร่ืนมากเทากับที่เคยเปนมา เพราะประเทศในโลก 
ทีส่ามเริม่มสํี านึกในภัยอันเกิดจากมลภาวะชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
         ประเด็นเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไมเพียงแตจะ 
เกีย่วพนักบัความชวยเหลอืและการลงทุนระหวางประเทศเทานั้น หากยังสัมพันธกับการคาระหวาง
ประเทศดวย มหาอํ านาจบางประเทศไดตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติกีดกันการคาสินคาที่มีผล 
ในการสรางปญหาสิ่งแวดลอมและทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติ สหรัฐอเมริกาไดตรา Marine 
Mammal Protection Act  เพือ่ปกปองและคุมครองปลาโลมา โดยทั่วไปแลว ปลาโลมามักจะอยู
รวมกลุมกบัปลาทนูาครีบเหลือง  การจับปลาทูนาจึงมักมีผลในการทํ าลายปลาโลมาตาม  Marine 
Mammal Protection Act  ผูผลิตปลาทนูากระปองจักตองแจงในสลากวา วิธีการจับปลาทูนามีผล
ในการทํ าลายปลาโลมาหรือไม กฎหมายฉบับนี้ยังไดใหอํ านาจประธานาธิบดีอเมริกันในการ 
ลงโทษประเทศคูคาที่ละเมิดกฎหมายอเมริกันและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
ปลาโลมา ปลาวาฬ และสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนมอื่น ๆ
         U.S. Marine Mammal Protection Act มผีลกระทบโดยตรงตอบริษัทบมัเบิลบี 
(Bumble Bee, Inc.)  ซึง่เปนบริษัทในเครือของกลุมยูนิคอรด  (Unicord) ของไทย ดวยเหตุที่บริษัท
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ดังกลาวรบัซือ้ปลาทนูาสวนใหญจากปานามา ซึ่งใชวิธีจับปลาทูนาซึ่งมีผลทํ าลายปลาโลมา และ
บริษัทบมัเบลิบีในขัน้แรกมีทีทาจะไมปฏิบัติตาม U.S. Marine Mammal Protection Act อันกอ 
ใหเกิดปฏิกิริยาในหมูขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 
เปนอนัมาก ในเดือนตุลาคม 2533 รัฐบาลอเมริกันพยายามกดดันรัฐบาลไทยใหประกาศหามนํ า
ปลาทูนาจากปานามา กรณีดังกลาวนี้ทํ าใหกลุมยูนิคอรดตองใชจายประชาสัมพันธเพื่อปรับปรุง
ภาพพจนเปนอันมาก (The Nation, March 15, 1991) ในขณะนี้ รัฐสภาอเมริกัน โดยคณะ 
กรรมาธกิารการคาระหวางประเทศ (U.S. International Trade Commission) กํ าลังสอบสวนวา 
การน ําเขาปลาทูนากระปองมีผลกระทบตออุตสาหกรรมปลาทูนาในสหรัฐอเมริกาอยางไรบาง และ
การจับปลาทูนาดังที่เปนอยูในปจจุบันมีผลในการทํ าลายปลาโลมามากนอยเพียงใด (ประชาชาติ
ธุรกิจ ฉบับวนัที่ 5 - 7 กันยายน 2534)
         นอกเหนือจากความพยายามที่จะคุมครองชีวิตปลาโลมา ซึ่งมีผลกระทบตอ 
อุตสาหกรรมปลาทูนาแลว ความเกรงภัยจากผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทํ าให 
รัฐสภาอเมริกันกํ าลังตรา Stratosperic Ozone and Climate Protection Act ซึง่อาจมีบทบัญญัติ
ในการกดีกนัการคาสินคาที่มีผลในการทํ าลายชิ้นโอโซนในบรรยากาศ กฎหมายฉบับนี้ หากมีผล
บังคับใช จะมีผลกระทบตอสินคาดังเชนเครื่องปรับอากาศและเครื่องอีเล็กโทรนิกที่มีผลในการ
ท ําลายชั้นโอโซน
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เหตุเกิดที่โภพาล5

           วนัที่ 3 ธันวาคม 2537
ผูคนนั่งสวดมนตตามศาสนสถานในเมืองโภพาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย และ

บริเวณใกลเคียงเพื่อระลึกถึง ‘เหตเุกิดที่โภพาล’ เมือ่สิบปทีแ่ลว มิเพียงเพื่อเพงกระแสจิตใหผูที่ถึง
แกกรรมไปแลวไปสูสุคติเทานั้น หากยังแผเมตตาเพื่อใหผูที่ตองรับทุกขจากกรณี ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
พนจากทุกขอีกดวย

วนัที่ 2 ธันวาคม 2527
กาซพษิจากโรงงานผลิตยาฆาแมลงของบริษัทยูเนียน คารไบด (Union Carbide) 

ณ เมืองโภพาลเริม่ร่ัว กาซพิษดังกลาวนี้มีชื่อวา Methyl Isocyanate gas และยังคงรั่วในวันตอมา 
คาดกันวา ชาวเมืองโภพาลตายทันทีประมาณ 1,750 คน ศพเกลื่อนเมือง นับเปนอุบัติเหตุดาน 
อุตสาหกรรมที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรมนุษยชาติ

แตจํ านวนผูตายยังคงทับทวีในเวลาตอมา จนเพิ่มเปนประมาณ 7,000 คน 
ในปจจุบัน แมวาเวลาจะลวงเลยมา 10 แลวก็ตาม ชาวเมืองโภพาลจ ํานวนมากยังคงทนทุกข 
ดวยโรครายอันเปนผลจากการสูดดมและสัมผัสกาซพิษ บางก็เปนโรคปอด บางก็มีปญหาระบบ
การหายใจ บางคนเปนวัณโรค โรคผิวหนัง โรคตา และที่เปนโรคจิตประสาทก็มี ชาวเมืองโภพาล 
ที่ตองทุกขทนกับโรครายเหลานี้มีจํ านวนเทาใด ไมเปนที่ทราบแนชัด ประมาณการมีต้ังแต 
120,000 คน จนถงึ 250,000 คน แตที่ทราบแนชัดก็คือ ทุกวันนี้ชาวเมืองโภพาลยังคงทนทุกขกับ
อุบัติเหตทุีเ่กดิขึน้เมื่อ 10 ปที่แลว และยังคงมีคนตายอันเนื่องจากเหตุดังกลาวนั้นสืบตอไป

ทีก่ลาววา ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ เปนอบัุติเหตุนั้น บางคนก็หาเชื่อไม อยางนอยที่สุด 
มคีวามพยายามทีจ่ะปลอยขาวกันวา กาซร่ัวครั้งนั้นเปนฝมือของคนงานที่เกิดปญหาความขัดแยง
กับฝายจัดการของบริษัทยูเนียนคารไบด แตฝายคนงานก็โตแยงวา การแกลงปลอยกาซร่ัวมิใช
เร่ืองงาย อยางนอยที่สุดคนงานที่หาญกลาไปปลอยกาซร่ัวก็ตองตายตามไปดวย ขอที่นาสังเกต  
กคื็อ แมจะมกีารกลาวหาเชนนี้ รัฐบาลอินเดียก็หาไดสนใจไตสวนอยางจริงจังไม

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2537
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ขอที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ มาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานผลิต 
ยาฆาแมลง ณ เมืองโภพาลตํ่ ากวามาตรฐานที่กํ าหนดโดยประเทศที่พัฒนาแลวเปนอันมาก  
นักสังเกตการณจํ านวนไมนอยเสนอใหเปรียบเทียบโรงงานของบริษัทยูเนียนคารไบดในสหรัฐ
อเมริกากับโรงงานของบริษัทเดียวกันในประเทศโลกที่สาม ดวยเหตุที่รัฐบาลประเทศดอยพัฒนา
มุงแตสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อกอใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนละเลย
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัยนี้เอง บรรดาบรรษัทระหวางประเทศ
จงึพากนัสงออกมลภาวะไปสูประเทศโลกที่สาม ความหยอนยานในดานมาตรฐานความปลอดภัย
นบัเปนที่มาของ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’

ทาทีของรัฐบาลอินเดียที่มีตอ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ นบัวานาสนใจยิ่ง แมจะมีการ
ประกาศวา นายวอรเรน แอนเดอรสัน (Warren Anderson) ประธานบริษัทยูเนียนคารไบดแหง
อินเดยีเปนอาชญากร แตก็หาไดมีความพยายามอยางจริงจังในการนํ านายแอนเดอรสันมาลงโทษ
ไม โดยที่นายแอนเดอรสันไมเพียงแตจะเล็ดลอดออกจากอินเดียไดเทานั้น หากยังสามารถเสพสุข
อยูในสหรัฐอเมริกาจวบจนทุกวันนี้ไดดวย

รัฐบาลอินเดียมีทาที่คอนขางรอมชอมกับบริษัทยูเนียนคารไบด ดังจะเห็นได 
จากการยอมรบัเงนิชดเชยเพียง 470 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งนอยกวา 20% ของจํ านวนเงินชดเชย
ที่รัฐบาลอินเดียเรียกรองในเบื้องตน ขบวนการองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศพากันผิดหวัง
ในทาทีของรัฐบาลอินเดียดังกลาวนี้ เพราะแมจนบัดนี้ยังไมสามารถนํ าบริษัทยูเนียนคารไบด 
มาลงโทษทางอาญาได จนทายที่สุดบริษัทยูเนียนคารไบดก็ลอยนวลออกจากอินเดีย เมื่อถอนทุน
ออกจากประเทศนั้นในเดือนกันยายน 2537

เมื่อบริษัทยูเนียนคารไบดจายเงินชดเชยจํ านวน 470 ลานเหรียญอเมริกันแก 
รัฐบาลอนิเดียในป 2532 นั้น เปนเวลาหลังจากที่เกิด ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ แลว 5 ป ชาวเมืองโภพาล
จึงตกอยูในภาวะทุกขเข็ญอยางแสนสาหัส รัฐบาลอินเดียมิไดดํ าเนินการชวยเหลือชาวเมืองอยาง
เตม็ที ่แมกระทัง่ในดานการรักษาพยาบาล จนเมื่อเวลาลวงไปแลว 10 ป สถานพยาบาลในบริเวณ
เมืองโภพาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเนหรู (Nehru Medical Hospital) มอุีปกรณทางการ
แพทยไมพอเพียงแกการรักษาพยาบาล

กระบวนการจายเงินชดเชยแกผูเสียหายเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ซึ่งเปนการซํ้ าเติม
ภาวะทุกขเข็ญของชาวเมืองโภพาล เมื่อผูเสียหายยื่นคํ ารองขอเงินชดเชย ทางการจะจายเงิน
สงเคราะหชัว่คราวใหเดือนละ 200 รูป (ประมาณ 7 เหรียญอเมริกัน) ตอเมื่อศาลวินิจฉัยแลววา
เปนผูเสยีหายจรงิ จึงจะไดรับเงินชดเชยเปนกอน เงินชดเชยที่จายไปแลวมีจํ านวนระหวาง 25,000 
ถงึ 100,000 รูป แตคนสวนใหญไดรับเพียง 25,000 รูป (ประมาณ 835 เหรียญอเมริกัน) ขบวนการ
ประชาชนชาวเมืองโภพาล ซึ่งมีนายอับดุล จับบาร ขาน (Abdul Jabbar Khan) เปนผูนํ าเรียกรอง
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ใหจายเงินชดเชยจํ านวน 50,000 รูปเปนอยางนอย แตชาวเมืองโภพาลที่ยากจนอยูในภาวะ 
จ ํายอมในการรับเงินชดเชยเพียง 25,000 รูป

เทาที่ผานมาประมาณรอยละ 63 ของผูยื่นคํ ารองมิไดรับเงินชดเชยเนื่องจาก
เอกสารค ํารองไมสมบูรณบาง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะไมสามารถพิสูจนความเสียหายที่ไดรับจาก 
‘เหตุเกิดที่โภพาล’ บาง  เงินชดเชยที่รัฐบาลอินเดียไดรับจากบริษัทยูเนียนคารไบดในป 2532 
จ ํานวน 470 ลานเหรียญอเมริกัน เร่ิมจายใหแกผูเสียหายในเดือนตุลาคม 2535 จนบัดนี้เพิ่งจายให
แกผูเสยีหายเพียง 113 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งๆที่เวลาลวงเลยมาแลว 5 ป มีผูไดรับเงินชดเชย
เพียงเรือนพัน ยังมีชาวเมืองโภพาลอีกเรือนแสนที่รอรับเงินชดเชยนี้ หากการพิจารณาจายเงิน 
ชดเชยเปนไปดงัที่เปนมา มีผูประมาณการวาจะตองใชเวลาถึง 128 ป จึงจะพิจารณาคํ ารอง
ไดหมด

ชาวเมืองโภพาลไม เพียงแตต องทนทุกข กับอาการเจ็บไขได ป วยเท านั้น  
การประกอบสมัมาชีพเปนไปไดดวยความลํ าบากยากยิ่ง รัฐบาลอินเดียเองมิไดสนใจชวยเหลือเทา
ทีค่วร ขบวนการประชาชนชาวเมืองโภพาลตองการใหรัฐบาลอินเดียประกาศให ‘เหตุเกิดที่โภพาล’
เปน ‘ภัยพิบัติแหงชาติ’ ที่ตองดํ าเนินการชวยเหลือทั้งในดานการรักษาพยาบาลและการพัฒนา
อาชีพอยางจริงจัง

3 ธนัวาคม 2537
ชาวเมืองโภพาลพากนัชุมนุมเนื่องในวาระที่ ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ครบรอบ 10 ป 

ตํ ารวจพยายามขัดขวางการชุมนุมและจับกุมผูชุมนุม แตมิอาจฝนคลื่นประชาชนได ผูชุมนุมพากัน
เดินขบวนไปยึดโรงงานผลิตยาฆาแมลงของบริษัทยูเนียนคารไบดที่เปนตนเหตุแหงภัยพิบัติคร้ังนั้น 
พรอมทั้งเผาหุนนายวอรเรน แอนเดอรสัน

‘เหตุเกิดที่โภพาล’ จะยงัคงเกดิขึ้นในโลกที่สามไดอีก ตราบเทาที่รัฐบาลประเทศ
โลกทีส่ามยงัคงเหน็แกการเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือความทุกขยากของประชาชน และตราบเทาที่
กลุ มทุนและบรรษัทระหวางประเทศสามารถแผอิทธิพลครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบาย  
‘เหตุเกิดที่ลํ าพูน’ มไิดแตกตางจาก ‘เหตุเกิดที่โภพาล’ ในสาระส ําคัญ จะตางกันก็แตขนาดของ 
ผลกระทบเทานั้น

ในไมชาอาจเกิด ‘เหตเุกิดที่ปทุมธานี’ หากเจาหนาที่ของรัฐหยอนยานมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานดานความปลอดภัย ในเมื่อบริษัทยูเนียนคารไบด (ประเทศไทย)  
เขาไปตั้งโรงงานในจังหวัดนั้น
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สงครามประมงระหวางสเปนกับคานาดา6

          สงครามประมงระหวางสเปนกับคานาดายุติลงชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เมษายน 
2538 เมื่อตัวแทนสหภาพยโุรปลงนามในบันทึกความเขาใจซึ่งมีสาระสํ าคัญวา สหภาพยุโรปจะให
สัตยาบันในขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับบคานาดาวาดวยการอนุรักษและตรวจสอบการ 
จับปลาเตอรบอต  (turbot) บริเวณ Grand Banks ใกลเกาะกรีนแลนด (Greenland)
          เร่ืองของเรื่องมีอยูวา เรือประมงสัญชาติสเปนชื่อ The Estai ถูกกองทัพเรือ 
คานาดาจบัเมื่อตนเดือนมีนาคม 2538 บริเวณ Newfoundland ในขอหาวา เรือดังกลาวละเมิด 
ขอตกลงสตัวนํ้ าระหวางประเทศ รัฐบาลคานาดากํ าลังเปนหวงวา ปลาเตอรบอต หรือที่ชาวยุโรป 
เรียกวา Greenland halibut จะสูญพันธุ  ดังเชนที่กํ าลังเกิดปญหากับปลาคอด (Cod) ดวยเหตุ  
ดังนั้น จึงผลักดันใหองคการประมงแหงแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Fisheries 
Organization = NAFO) ก ําหนดโควตาการจบัปลาดังกลาว  สํ าหรับป 2538 NAFO กํ าหนดให  
มีการจับปลาเตอรบอตไมเกิน 27,000 ตัน โดยเปนโควตาของคานาดา และสหภาพยุโรปไมเกิน  
ฝายละ 10,000 ตัน  สวนที่เหลือ 7,000 ตันเปนโควตาของภาคี NAFO อ่ืนๆ อนึ่งโควตาของ 
สหภาพยุโรปทัง้หมดเปนของสเปนและปอรตุเกส การจํ ากัดโควตา 27,000 ตันนี้เปนความหวังวา 
จะชวยรักษาพันธุปลาเตอรบอตตอไปได เพราะกอนหนานี้มีการจับถึงปละ 60,000 ตัน
          ในทันทีที่เรือ The Estai ถกูจับ สหภาพยุโรปกป็ระทวงคานาดา และขูวาจะตัด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปอางวา การจับปลาเตอรบอตยังไมเกินโควตาที่ไดรับ 
จดัสรรประการหนึ่ง  อีกประการหนึ่งเรือ The Estai ถกูจบัหางจากฝง Newfoundland เกินกวา 
320 กโิลเมตร ซึ่งหมายความวาเรือประมงสเปนถกูจบันอกนานนํ้ าทะเลหลวงของคานาดา
          รัฐบาลคานาดาอางวา ตนมีความชอบธรรมในการตรวจสอบเรือประมงตางชาติ
ตาม กฎหมายคานาดา ในเดือนพฤษภาคม 2537 รัฐสภาคานาดาไดตรากฎหมายใหอํ านาจ 
รัฐบาลคานาดาตรวจสอบเรือประมงตางชาติ แมการตรวจสอบนั้นจะกระทํ านอกนานนํ้ าทะเล
หลวงก็ตาม โดยที่ในเวลาตอมารัฐบาลคานาดาประกาศหามจับปลาเตอรบอตบริเวณ Grand 
Banks นอกฝง Newfoundland รัฐบาลคานาดาอางวา การออกกฎหมายขางเดียว โดยมิไดรับ

                                                          
6ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2538
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ความเหน็ชอบจากนานาชาติเปนเรื่องที่สามารถกระทํ าได ทั้งนี้โดยอางอิงจารีตในการรางกฎหมาย
ทะเลแตเกากอน
          รัฐบาลสเปนพยายามผลักดันใหสหภาพยุโรปตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
กับคานาดา แตไมเปนผล ทั้งนี้เพราะเหตุวา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และกลุมประเทศ 
สแกนดินาเวีย ไมเห็นดวย  อังกฤษพยายามทัดทานมิใหสหภาพยุโรปกระทํ าการรุนแรงกับ 
คานาดา เร่ืองนี้ทํ าใหสเปนเปนเดอืดเปนแคนอยางยิ่ง ถึงกับกลาวหาวา อังกฤษเห็นแกประเทศ
เครือจักรภพยิ่งกวาภาคีสหภาพยุโรป  จนทายที่สุดสเปนท ําทาจะนํ าเรื่องฟองศาลโลก  แตรัฐบาล
คานาดาประกาศเสียแตตนวา จะไมยอมรับคํ าพิพากษาใด ๆ ของศาลโลก
          เหตุที่สเปนมิไดรับความเห็นใจจากภาคีสหภาพยุโรปเทาที่ควร เปนเพราะความ
เปนนักเลงโตของกองเรือประมงสเปน เพราะเรือประมงสเปนมิไดมีปญหาขอพิพาทกับประเทศ
นอกสหภาพยุโรปเทานั้น แตสรางปญหาความขัดแยงภายในสหภาพยุโรปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ขอพิพาทการจับปลาแอนโชวี่ (anchovy) และปลาทูนา (tuna) บริเวณอาวบิสเกย (Bay of 
Biscay) ของฝรั่งเศส และขอพิพาทกับอังกฤษในบริเวณนานนํ้ าระหวางอังกฤษกับไอรแลนด   
ทายที่สุด ในขณะที่สเปนก ําลงัมขีอพิพาทกับคานาดานั่นเอง เรือประมงสเปนก็ถูกรัฐบาลไอรแลนด
จับเมื่อกลางเดือนเมษายน 2538 ในขอหาละเมิดนานนํ้ า  แมรัฐบาลไอรแลนดในฐานะภาคี 
สหภาพยุโรปรวมประณามคานาดาในกรณีการจับเรือประมงสเปน แตโดยนํ้ าใสใจจริงแลว  
ไอรแลนดเห็นใจคานาดา เรือประมงไอรแลนดพากันติดธงคานาดาเพื่อแสดงความสนับสนุน  
แมแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยอรมนีก็แสดงความเห็นใจคานาดา
          ดวยเหตุที่ภาคีสหภาพยุโรปหลายตอหลายประเทศมีขอพิพาทการประมงกับ 
สเปนนี้เอง สหภาพยุโรปจึงมีจุดยืนที่คอนขางประนีประนอมกับคานาดา อันเปนเหตุใหสเปน 
ไมพอใจอยางยิ่ง ความไมพอใจของสเปนนีเ้องเปนเหตุใหการเจรจายืดเยื้อมากกวาที่ควร รัฐบาล 
สเปนเสนอขอเรียกรองที่คอนขางสุดโตง อาทิเชน ขอเรียกรองใหแบงครึ่งโควตาการจับปลา 
เตอรบอต 27,000 ตันระหวางสหภาพยุโรปกบัคานาดา โดยไมคํ านึงถึงประเทศประมงชาติอ่ืน ๆ
          ขอพพิาทการประมง ดังเชนที่เกิดขึ้นระหวางสเปนกับคานาดานี้ จะยังคงมีตอไป 
ในอนาคต โดยทีจ่ะมีความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่ความตองการทรัพยากรประมงมีแต 
จะเพิม่ข้ึน แตทรัพยากรประมงลดนอยถอยลง  ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรประมงจึงเปน
เร่ืองที่คาดการณได
          องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รายงานวา ในป 2536  
มกีารจบัปลาถงึ 84.3 ลานตัน ประเทศที่มีการจับปลาในนานนํ้ าทะเลมากที่สุด ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปรู ญ่ีปุน ชิลี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สเปน และคานาดา
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          แตเดิมนั้นมนุษยไมเคยคาดคิดวา ทรัพยากรประมงมีปริมาณจํ ากัด ทองทะเล
และมหาสมทุรอนักวางใหญไพศาลมีทรัพยากรประมงอันเหลือเฟอ เมื่อเทียบกับจํ านวนประชากร
ของโลก จวบจนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มนุษยจึงเริ่มตระหนักถึงความจํ ากัดของทรัพยากร
ประมง ในป  2442 กษัตริยแหงสวีเดนไดเรียกประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการจับปลาในทะเลเหนือ
และทะเลบอลติก คร้ันในป 2444 จึงมีการจัดตั้ง International Council for the Exploration of 
the Seas (ICES) ซึง่มหีนาทีเ่กีย่วกบัการอนุรักษทรัพยากรประมง  นับแตนั้นมา ความตื่นตัวใน
เร่ืองนี้เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ
          ความต องการแสวงหาประโยชน และอนุ รักษ ทรัพยากรประมง  ทํ  าให   
นานาประเทศเริ่มประกาศขยายเขตนานนํ้ าทะเลหลวงของตน  เร่ิมตนในป 2488 เมื่อ
ประธานาธิบดีทรูแมนประกาศขยายนานนํ้ าทะเลหลวงของสหรัฐอเมริกาไปจรดไหลทวีป 
(continental shelf) ซึง่มนียัส ําคญัวา สหรัฐอเมริกาเปนเจาของทรัพยากรประมงและแรในนานนํ้ า
ทะเลหลวงนัน้ ประเทศตางๆในลาตินอเมริกา ดังเชน ชิลี เปรู และอกีวัดอร เจริญรอยตามสหรัฐ
อเมริกาในการขยายนานนํ้ าทะเลหลวง คร้ันในป 2501 จึงเริ่มมีการจัดการประชุมสหประชาชาติ 
วาดวยกฎหมายทะเล (U.N.  Conference on the Law of the Sea = UNCLOS)  โดยที่มีการ
ประชุม UNCLOS III ในป 2525 เปนครั้งลาสุด
          ผลการประชุม UNCLOS ทั้งสามครั้งไดกอใหเกิดหลักการอันเปนที่ยอมรับของ 
นานาชาติ อยางนอย 2 หลักการ คือ
          หลักการแรก ไดแก เขตประมงขยาย (Extended Fisheries Jurisdiction = EFJ)   
อันเปนหลักการที่ใหสิทธิแกรัฐชายฝงทะเลในการควบคุมการเขาถึงและการใชทรัพยากรประมง
เกินกวาเขตนานนํ้ าทะเลหลวง สิทธิดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมเรือประมงที่เขาสู EFJ   
การกํ าหนดวิธีการจับปลา การกํ าหนดปริมาณและประเภทของปลาที่จับ และการเก็บ 
คาธรรมเนียมจากเรือประมงที่เขาสู EFJ
          หลกัการที่สอง ไดแก เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zones = 
EEZs)  อันเปนหลกัการที่ใหรัฐชายฝงทะเลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรใตทะเลในขอบเขต 200 ไมล 
นับจากชายฝง ซึ่งเปนเขตที่เกินกวานานนํ้ าทะเลหลวง แมวารัฐชายฝงจะสามารถใหสัมปทาน 
ในการสํ ารวจและนํ าทรัพยากรใตทะเลมาใชประโยชนได แตนานนํ้ าทะเลสวนที่อยูนอกนานนํ้ า
ทะเลหลวงยังคงถือเปนนานนํ้ าทะเลระหวางประเทศ ซึ่งนานาชาติยังคงมีสิทธิในการเดินเรือและ
การเดิน อากาศ
          ทะเลและมหาสมุทรถือเปน 'สาธารณสมบัติของโลก' (Global Commons)  
แตเดิมนานนํ้ าทะเลหลวงอันเปนสวนหนึ่งของอาณาเขตประเทศตางๆมีพื้นที่เพียงนอยนิด  
หลกัการวาดวย EFJ และ EEZs อันเปนผลจากการประชุม UNCLOS ยังผลให 'สาธารณสมบัติ



137

ของโลก' ลดพื้นที่ลงไปเปนอันมาก  ความจํ ากัดและความหาไดยากของทรัพยาประมงและ
ทรัพยากรใตสมุทรอื่นๆจะผลักดันใหนานาชาติขยายเขตผลประโยชนรุกลํ้ านานนํ้ าทะเลระหวาง
ประเทศออกไปอีก พื้นที่ของนานนํ้ าทะเลระหวางประเทศจะยังคงลดลงตอไปในอนาคต ความ 
ขัดแยงอนัเกิดจากการกํ าหนด Extended Fisheries Jurisdiction ก็ดี  และการกํ าหนด Exclusive 
Economic Zones กดี็ จะยงัคงมีตอไปและทวีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไมมีการจัดระเบียบ 
ทีช่ดัเจน แตปญหาที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ การจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในอาณาบริเวณ
ที่เปนนานนํ้ าทะเลระหวางประเทศ มิจํ าเพาะแตการปองกันขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยง 
ในการแยงชิงทรัพยากรเทานั้น หากยังคลุมถึงการปองกันการประกอบการประมงที่มีลักษณะ 
ไมยั่งยืนอีกดวย
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ดอลลารกับเยน7

 ใครบางคนบอกวา เงินดอลลารอเมริกันกับเงินเยนญี่ปุนมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
คูแฝดทีป่รากฏเปนขาวควบคูกันเสมอ แตการเปรียบเทียบเชนนี้ไมสูถูกตองนัก เพราะตามธรรมดา
คูแฝดมักจะเจริญเติบโตควบคูกันไป แตเงินดอลลารอเมริกันและเงินเยนหาไดเปนเชนนี้ไม  
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในยามใดที่เงินดอลลารแข็งตัวเงินเยนจะออนตัว แตเมื่อเงินเยนแข็งตัว  
เงนิดอลลารจะมคีาตกตํ่ าลง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนแปรผันในทิศทาง
ตรงกันขามกับคาเงินดอลลาร
            นบัต้ังแตกลางเดือนมิถุนายน 2537 เปนตนมาเงินดอลลารอเมริกันมีคาตกตํ่ าลง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับเงินเยน คร้ันวนัที ่ 21 มิถุนายน 2537 เงินดอลลารเร่ิมมีคาตํ่ ากวา 
100 เยน ณ ตลาดนวิยอรค และรวงหลนสูระดับ 98.55 เยน เมือ่วนัที่ 30 มิถุนายน ศกเดียวกัน  
นักเศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศหลายตอหลายทานคาดการณวา เงินดอลลารจะมีคา 
ตกลงเหลือ 95 เยนในอนาคตอันใกลนี้ ขอมูลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 อยูในระดับ 96.7 เยน
           ปรากฏการณที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาขึ้นๆลงๆนี้  ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร 
เรียกกันวา วฏัจักรเงินดอลลาร (Dollar Cycle) วฏัจกัรดังกลาวนี้ข้ึนอยูกับสถานะของดุลบัญชี 
เดนิสะพดั (Current Account) โดยที่บัญชีเดินสะพัดแสดงการเคลื่อนยายเงินตราระหวางประเทศ  
อันเกดิจากการซื้อขายสินคาและบริการ รวมตลอดจนการบริจาคเงินระหวางประเทศ
           ประเทศที่มีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล คาของเงินจะแข็งขึ้น สวนประเทศที่ขาดดุล
บัญชเีดินสะพัด คาของเงินจะตกตํ่ าลง
           เมื่อสหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินดอลลารเคลื่อนยายออกนอกสหรัฐ 
อเมริกา เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่ าลง เนื่องจากปริมาณเงินดอลลารที่หมุนเวียนในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศมีมากขึ้น
           ในทํ านองกลับกัน เมื่อญ่ีปุนมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินดอลลารเคลื่อนเขา
ญ่ีปุนโดยสุทธิ เงินดอลลารเมื่อเทียบกับเงินเยนจะมีคาตกตํ่ าลง เนื่องจากเงินดอลลารในตลาด 
การเงินญี่ปุนมีมากขึ้น สินคาหรือบริการอะไรก็ตามที่มีปริมาณมากขึ้น ราคายอมถูกลงตาม 
ธรรมชาตเิงนิตราก็เฉกเชนเดียวกัน กลาวในทางกลับกัน เงินเยนมคีาแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร
                                                          
7ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2537
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           หากรฐับาลประเทศตางๆปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวตามกลไกตลาด อัตรา 
แลกเปลีย่นจะเคลื่อนไหวตามฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัด
           สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมาเปนเวลาชานาน แตใน
บางชวงเวลา แทนทีค่าเงินดอลลารจะตกตํ่ าลง กลับแข็งตัวขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป 
2523-2528 ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลเรแกนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดเงินทุนเขาประเทศ 
(Capital inflow) จนเงนิดอลลารมีคาสูงเกินความเปนจริง (Overvaluation) แตนโยบายอัตรา 
ดอกเบี้ยของรัฐบาลเรแกน ซึ่งทํ าใหเงินทุนเคลื่อนยายออกจากยุโรปตะวันตกไปสูสหรัฐอเมริกา  
ทํ าใหยุโรปตะวันตกตองปรับอัตราดอกเบี้ยตามเพื่อดูดดึงเงินทุนกลับ การปรับอัตราดอกเบี้ย 
เพือ่แยงชงิเงนิทนุเกิดขึ้นหลายครั้งในระหวางป 2522-2523 จนกลายเปนสงครามดอกเบี้ยระหวาง
สองฟากฝงมหาสมุทรแอตแลนตกิ ซึง่ท ําใหภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลกยืดเยื้อ
และรุนแรงกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้ การที่เงินดอลลารมีคาสูงเกินความเปนจริงก็มีผลเสีย 
ตอฐานะการแขงขันของสินคาอเมริกันในตลาดโลกดวย เนื่องจากทํ าใหสินคาอเมริกันมีราคาแพง
กวาที่ควรจะเปน
           ในเดือนกุมภาพันธ 2528 เงินดอลลารอเมริกันเริ่มมีคาตกตํ่ าลง และตกตํ่ า 
มากขึ้นภายหลังจากที่กลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 บรรลุขอตกลงพลาซา (Phaza Accord)  
ในเดือนกันยายน 2528 ขอตกลงดังกลาวนี้มีเจตนารมณที่จะปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหสมจริง 
ตามฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัด กลาวคือ ปรับคาเงินมารกเยอรมันและเงินเยนญีปุ่นเพิ่มข้ึน และ
ลดคาเงินดอลลารอเมริกันลง ปฏิบัติการตามขอตกลงพลาซายังผลใหอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
ดอลลารตกตํ่ าลง จากระดับ 240 เยนในเดอืนกันยายน 2528 เหลือต่ํ ากวา 150 เยนในป 2530
           แมวาคาของเงินดอลลารมีแนวโนมตกตํ่ าลงนับต้ังแตป 2528 เปนตนมา และ 
แมวารัฐบาลอเมริกันไดพยายามรัดเข็มขัดจนการขาดดุลทางการคลังลดลง แตการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดก็ไมมีทีทาวาจะนอยลง ขอที่นาสังเกตก็คือ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดญี่ปุนกลับมีสวนเกินดุลจํ านวนมาก ในอดีตประเทศมหาอํ านาจที่มีสวนเกินดุลบัญชี 
เดนิสะพดัชนิดเปนกอบเปนกํ า ก็มีเฉพาะแตญ่ีปุนและเยอรมนตีะวันตก แตเมื่อเยอรมนีตะวันตก
และตะวนัออกผนกึเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฐานะทางเศรษฐกิจกลับทรุดลง ในปจจุบัน ญ่ีปุน
เปนประเทศเดยีวในกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7 ที่มีสวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ดวยเหตุดังนี้เอง 
ผูน ําอเมรกินับางคนจึงกลาว  สรุปวา การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯเปนผลจากการเกินดุล
ของญีปุ่น มรรควิธีในการแกปญหาของสหรัฐฯ อยูที่การกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดรับสินคาอเมริกัน
           ตลอดชวงเวลาเดือนเศษที่ผานมา หนังสือพิมพพากันประโคมขาวเรื่องคาของเงิน
ดอลลารตกตํ่ า แตสํ าหรับนักเศรษฐศาสตรชั้นนํ า ดังเชนศาสตราจารยเฟรด เบริกสเตน (Fred 
Bergsten) แหงสถาบันศึกษาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (Institute for International 



140

Economics) ปรากฏการณที่กํ าลังเกิดขึ้นนี้มิใชปญหาดอลลารราคาตก หากแตเปนปญหาเงินเยน 
ราคาแพงขึ้น เพราะเหตุปจจัยของปรากฏการณนี้มิไดเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอเมริกัน หากแต
เกดิขึน้ในระบบเศรษฐกิจญ่ีปุน กลาวคือ เมื่อญ่ีปุนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินเยนจักตองมี
ราคาแพงขึ้น แตเปนเพราะธนาคารกลางแหงประเทศญี่ปุนอัดฉีดเงินเยนเขาไปซื้อเงินดอลลาร 
เอาไปเก็บไวในชวงป 2536 อันเปนเหตุใหเงินเยนมีคาตํ่ ากวาที่ควรจะเปน (Undervaluation)  
เมือ่ธนาคารกลางลดการแทรกแซง เงินเยนยอมตองมีคาสูงขึ้น
           การแข็งตัวของเงินเยนครั้งนี้นับเปนประวัติการณนับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สอง 
ยุติลง และการตกตํ่ าของเงินดอลลารก็เปนประวัติการณเชนเดียวกัน ตลาดการเงินพากันจับตา 
ดูวา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงคาเงิน
ดอลลาร หรือไม เพราะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช วยดึงดูดเงินเข าประเทศได  แตคร้ัน
ประธานาธิบดีคลินตันยืนยันวาจะไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ตลาดการเงินก็พากันคาดการณ                                 
ตอไปวา เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่ าลงไปอีก ผูคนพากันนํ าเงินดอลลารและหลักทรัพยที่อิงกับ
ดอลลารออกขาย ผลก็คือ เงินดอลลารมีคาตกตํ่ าลงไปอีกจริงๆ
           รัฐบาลคลินตันไมยอมใชมาตรการดอกเบี้ยในการพยุงคาเงินดอลลารดวยเหตุผล 
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก รัฐบาลคลนิตนัยงัคงตองการใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตตอไป 
ดวยด ี อยางนอยเพื่อที่จะฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ และติดเครื่องเดินหนา
ตอไป การเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลสํ าคัญตอการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2539 แตการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยจะทํ าใหการลงทุนชะลอตัวและลดทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลเสียตอการ
เลือกตั้ง
           ประการที่สอง การทีรั่ฐบาลอเมริกันตัดสินใจปลอยใหตลาดอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
ตัวของมันเอง มีผลเสมือนหนึ่งการโยนภาระการแกปญหาใหแกรัฐบาลญี่ปุน ยิ่งการประชุม 
สุดยอดของกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7 ไมหยิบยกปญหาเงินดอลลารมีคาตกตํ่ าขึ้นมาเปนวาระ
การประชุมที่สํ าคัญดวยแลว รัฐบาลญี่ปุนก็ตองดํ าเนินการแกปญหาเงินเยนแข็งตัวแตเดียวดาย 
รัฐบาลอเมริกันดํ าเนินนโยบาย `เฉยเมย' เพือ่กดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดรับสินคาตางประเทศ  อีกทั้ง
เปนการเรงใหญ่ีปุนรีบสรุปขอตกลงการคากับสหรัฐฯ โดยทางออมอีกดวย
           แตเงินดอลลารมิไดมีคาตกตํ่ าเมื่อเทียบกับเงินเยนเทานั้น หากยังมีคาตกตํ่ า 
เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินมารกเยอรมันอีกดวย ดังนั้น  
ปรากฏการณที่เงินดอลลารมีคาตกตํ่ าและเงินเยนแข็งตัวในขณะนี้ จะถือเปนปญหาของญี่ปุน 
แตฝายเดียวไมนาจะถูกตองนัก หากแตตองถือเปนปญหาของระบบเศรษฐกิจอเมริกันดวย  
จึงจะชอบดวยเหตุดวยผล เพราะฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกาออนปวกเปยก 
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เต็มที แมคาเงินดอลลารมีแนวโนมตกตํ่ าลงนับต้ังแตป 2528 เปนตนมา แตฐานะของบัญชี 
เดนิสะพดัยงัไมมีทีทาวาจะกระเตื้องขึ้นอยางชัดเจน
           นักเศรษฐศาสตรอเมริกันบางคนไมเห็นดวยกับการดํ าเนินนโยบาย `เฉยเมย' ของ 
รัฐบาลคลนิตัน เพราะความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการแข็งตัวของเงินตราสกุลหลัก
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเยนและเงินมารก จะเปนอุปสรรคตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจทั้งใน
ญ่ีปุนและเยอรมน ีซึง่มผีลตอการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลก หากระบบเศรษฐกิจโลกถูกซํ้ าเติม
ใหจมปลักอยูในภาวะถดถอยตอไป สหรัฐอเมริกายอมยากที่จะเดินเครื่องเจริญเติบโตตอไปได  
นัน่ยอมหมายความวา  นโยบาย `เฉยเมย' ของรัฐบาลคลินตันจะมีผลสะทอนกลับในการเหนี่ยวรั้ง
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจอเมริกันดวย
           สวนญีปุ่นเองก็ตกอยูในฐานะ `เสือลํ าบาก' เพราะยามใดที่ระบบเศรษฐกิจทํ าทา
จะหลดุจากภาวะถดถอย เงินเยนมักจะมีอันเปนไปจนระบบเศรษฐกิจตองตกอยูในวังวนแหงภาวะ
ถดถอยตอไป ในป 2536 ระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนมีทีทากระเตื้องขึ้นในชวงตนป แตแลวเงินเยนกลับ
แขง็ตวั จนอัตราแลกเปลี่ยนเขยิบจาก 125 เยนตอดอลลารในเดือนมกราคม เปน 101 เยนตอ
ดอลลารในเดือนสิงหาคม 2536 การแข็งตัวของคาเงินเยนยังผลใหญ่ีปุนตองเผชิญกับภาวะ 
ถดถอยทางเศรษฐกิจตอไป สถานการณในป 2537 นี้คลายคลึงกับป 2536 เปนอันมาก เพราะ 
ในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2537 เมื่อขอมูลปรากฏสูสาธารณชนวา ระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนเติบโต
ถงึ 3.9% ในชวงไตรมาสแรก ก็เปนเวลาเดียวกับที่เงินเยนมคีาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ รัฐบาลญี่ปุนพยายาม
ชะลอการขึ้นคาเงินเยนดวยการดูดเงินดอลลารออกจากตลาด การกวานซื้อเงินดอลลารกระทํ า 
ในสหรฐัอเมริกาดวย โดยธนาคารชาติญ่ีปุนมอบหมายให Federal Reserve Bank of New York 
เปนผูซื้อแทน
           ระบบเศรษฐกิจโลกกํ าลังเผชิญปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคร้ังสํ าคัญอีกครั้ง
หนึง่ แมจนถงึวนัทีเ่ขยีนบทความนี้ก็ยังไมมีทีทาวา คาเงินดอลลารจะหยุดตกตํ่ า และคาเงินเยน 
จะหยดุทะยาน มหินํ าซํ้ าราคานํ้ ามันดิบกลับถีบตัวจนสูงกวาบารเรลละ 18 เหรียญอเมริกัน ซึ่งเปน
ราคาสูงสุดในรอบ 13 เดือน
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คาเงินดอลลาร8

           เงินดอลลารอเมริกันกํ าลังมีคาตกตํ่ าอยางรุนแรงเปนประวัติการณ โดยที่ยังไมมี 
ททีาวา ภาวะตกตํ่ าของคาเงินดอลลารจะสะดุดหยุดลง แมวาวิกฤติการณเงินดอลลารจะกอตัวขึ้น 
ในระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 2538 โดยที่ดอลลารมีคาตํ่ ากวา 90 เยนญีปุ่น และตํ่ ากวา 1.40 มารก
เยอรมนั  แตจนถึงตนเดือนเมษายน 2538 ก็ยังไมมีทีทาวาวิกฤติการณเงินดอลลารจะคลี่คลายลง
           ปรปกษของรัฐบาลนายบิล คลินตัน ไมลังเลที่จะชี้ใหเห็นความบกพรองในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพราะนับต้ังแตรัฐบาลพรรคเดโมแครตบริหารประเทศ เงินดอลลารมีคา
ตกตํ ่าลงตามลํ าดับเมื่อเทียบกับเงินเยน จากระดับ 124 เยนตอดอลลาร เหลือเพียงประมาณ 88 
เยนตอดอลลารเมื่อส้ินเดือนมีนาคม 2538  แตการโจมตีวา คาเงินดอลลารตกตํ่ าเพราะนายบิล 
คลินตัน เปนขอกลาวหาที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง เพราะเมื่อพิจารณาแนวโนมระยะยาวแลว  
การตกตํ่ าของคาเงินดอลลารเปนปรากฏการณที่เดนชัดยิ่ง
           ในชวงเวลาหนึ่งทศวรรษระหวางป 2528-2538 เงินดอลลารมีคาตกตํ่ าลง 60.9%  
เมือ่เทียบกับเงินมารกเยอรมัน จากอัตราแลกเปลี่ยน 3.45 มารกตอดอลลาร เหลือเพียง 1.35 
มารกตอดอลลาร (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538)  และมีคาตกตํ่ าลงถึง 66.2% เมื่อเทียบกับเงินเยน
ญ่ีปุน จากอัตราแลกเปลี่ยน 263 เยนตอดอลลาร เหลือเพียง 89 เยนตอดอลลาร (เมื่อวันที่ 8 
มนีาคม 2538)
           ยิ่งเมื่อพิจารณาแนวโนมที่ยาวนานกวาหนึ่งทศวรรษจะยิ่งเห็นภาวะตกตํ่ าของคา
เงนิดอลลารชัดเจนมากขึ้น ในป 2511 กอนที่เงินดอลลารจะเผชิญวิกฤติการณที่รายแรง (อันนํ ามา
สูจุดจบของระบบเบรตตันวูดสในป 2514) อัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับ 360 เยนตอดอลลาร และ 
4 มารกตอดอลลาร
           ฐานะทางเศรษฐกิจอันออนเปลี้ย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
เปนระยะเวลาอันยาวนาน มีสวนในการทํ าใหเงินดอลลารมีคาตกตํ่ าลง รัฐบาลอเมริกันในอดีต
พยายามพยุงคาเงินดอลลารโดยอาศัยมาตรการทางนโยบายบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรการอตัราดอกเบี้ย เงินดอลลารจึงมีคาแปรเปลี่ยนไปตามมาตรการการแทรกแซงของรัฐบาล 

                                                          
8ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 เมษายน 2538
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การขึน้อัตราดอกเบี้ยเพื่อดูดดึงเงินเขาประเทศในยุครัฐบาลเรแกน ยังผลใหเงินดอลลารมีคาสูงเกิน
กวาความเปนจริง (overvaluation) ซึ่งกลับทํ าใหปญหาการขาดดุลการคาเลวรายลงไปอีก
           การที่เงินดอลลารมีคาสูงเกินกวาความเปนจริงในชวงทศวรรษ 2520 มิไดเปน  
ปญหาเฉพาะแตรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากเปนปญหาแกระบบเศรษฐกิจโลกโดยสวนรวมดวย  
ในเดอืนกนัยายน 2528  กลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 บรรลุขอตกลงพลาซา (Plaza Accord)  
ในการกดดันใหเงินดอลลารมีคาใกลเคียงกับความเปนจริง คร้ันในเดือนกุมภาพันธ 2530  
กลุมประเทศมหาอํ านาจ G-7 บรรลุขอตกลงแหงพระราชวังลูฟร (Louvre Accord) ในการรักษา
เสถยีรภาพคาเงินดอลลาร โดยใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวภายในขอบเขตหนึ่ง
           การด ําเนนินโยบายเพื่อแทรกแซงการเคลื่อนไหวของคาเงินดอลลาร ไมวาจะเปน
มาตรการของรัฐบาลอเมริกันเอง หรือมาตรการของกลุมประเทศมหาอํ านาจ ดังที่กลาวขางตนนี้ 
มีสวนทํ าใหดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (Real Exchange Rate Index) ของเงินดอลลาร 
ผันผวนขึน้ลง ซึ่งเรียกกันในหมูนักเศรษฐศาสตรการเงินวา "วฏัจกัรคาเงินดอลลาร" (Dollar Cycle)
           การทีค่าเงนิดอลลารตกตํ่ าอยางตอเนื่องนับแตป 2528 เปนตนมา โดยพื้นฐาน
แลวเปนผลจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุน เมื่อนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น นักลงทุนยอม 
ละทิ้งเงินดอลลาร โดยหันไปถือเงินตราสกุลหลักอื่นที่อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากกวา  
การผละจากเงินดอลลารครอบคลุมถึงการผละจากตราสารการเงินหรือตราสารการลงทุนที่ชํ าระ
เปนเงินดอลลารดวย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยพื้นฐานยอมมาจากการพิจารณาประเด็น 
ความแขง็แกรงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเจาของเงินตราสกุลหลักนั้น ๆ
           ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีตอคาเงินดอลลารคอยๆถูกกัดกรอนทีละเล็ก 
ทีละนอย นับเปนเวลายาวนานที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกาขาดดุล โดยที่ไมมีทีทาวา 
จะกระเตื้องขึ้น แมในป 2537 ยังขาดดุลถึง 150,000 ลานดอลลาร ทั้งๆที่รัฐบาลคลนิตันใหความ
สํ าคัญในการแกปญหานี้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจอันออนเปลี้ยนี้เองที่กัดกรอนความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุน แตความเชื่อถือของประชาคมโลกที่มีตอเงินดอลลารยิ่งถูกกระทบมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุ
การณทีป่ระเดประดังเขามา  จนเกิดวิกฤติการณเงินดอลลารอยางรุนแรงระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม 
2538 เหตปุจจัยดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ
           ประการแรก การที่รัฐบาลคลินตันตัดสินใจนํ าเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Stabilization Fund) จํ านวน 20,000 ลานดอลลารไปชวย
ประคับประคองเศรษฐกิจประเทศเม็กซิโก มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร เพราะ
มาตรการดังกลาวนี้ยังผลใหกองทุนรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเหลือเงินอยูเพียง 16,000 
ลานดอลลาร
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           ประการที่สอง ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) มีสวนทํ าลาย
ความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร คํ าใหสัมภาษณของนายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) 
ประธานธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาที่วา ภายหลังจากที่ธนาคารกลางไดข้ึนอัตราดอกเบี้ยรวม 
7 คร้ังนบัต้ังแตตนป 2537 เปนตนมา  ธนาคารกลางจะยุติการรัดเข็มขัดทางการเงิน บทสัมภาษณ
เมือ่ตนเดอืนมนีาคม 2538 ดังกลาวนี้กอใหเกิดการคาดการณไปตางๆนานา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเดน็ที่วา อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาไดข้ึนมาสูระดับสูงสุดแลว ตอแตนี้ไปมีแตจะลดลง 
ขอคาดการณดังกลาวนี้เองทํ าใหนักลงทุนเริ่มผละจากการถือเงินดอลลาร ในวันที่ 9 มีนาคม 
นัน้เอง  นายกรีนสแปนไดใหการตอรัฐสภาวา การที่คาเงินดอลลารตกตํ่ าเปนเรื่องนาวิตก แตคํ าให
การที่แสดงถึงความกังวลของผูบริหารนโยบายการเงินนี้ชวยใหคาเงินดอลลารกระเตื้องขึ้นไมมาก
นัก ในภายหลังนายกรีนสแปนตองออกมายืนยันวา จะยังคงดํ าเนินนโยบายการเงินเพื่อยับยั้ง
ภาวะเงินเฟอตอไป คํ าใหสัมภาษณของนายลอเรนส ลินดเซย (Lawrence Lindsay) กรรมการ
ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาอีกทานหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมการเก็งกํ าไรของนักลงทุนดวย 
เพราะนายลนิดเซยใหความเห็นวา ควรจะปลอยใหเงินดอลลารปรับคาโดยเสรี
           ประการที่สาม ขอคาดการณที่วา ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดไมมีแนวโนม 
จะกระเตื้องขึ้น มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร ไมเพียงแตสถิติดุลการคาและ 
ดุลบัญชเีดนิสะพัดของเดือนมกราคม 2538 จะชวยเสริมขอคาดการณนี้  การที่วุฒิสภาไมยอมรับ
รางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Amendment)  
ยิ่งเปนการตอกยํ้ าขอคาดการณดังกลาวนี้ เพราะหากไมสามารถรัดเข็มขัดทางการคลังไดแลว 
ยอมเปนเรื่องยากยิ่งที่จะแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
           ประการที่ส่ี  ขอคาดการณที่วา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันกํ าลังเผชิญกับภาวะ 
ถดถอยในอนาคต มีสวนกัดกรอนความเชื่อมั่นในคาเงินดอลลาร ทั้งนี้ไมเพียงแตการฟนตัวจาก
ภาวะถดถอย ทางเศรษฐกิจยังไมปรากฏโฉมอยางชัดเจนเทานั้น แตยังมีเหตุที่จะเชื่อวาเกิดกรณี 
ผีซํ้ าดํ้ าพลอยอีกดวย เมื่อเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรายแรงในเม็กซิโก วิกฤติการณ 
ดังกลาวนี้มีผลลดทอนความสามารถในการนํ าเขาของเม็กซิโก ซึ่งประมาณสองในสามเปนการ 
นํ าเขาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีประมาณการวา วิกฤติการณทางเศรษฐกิจในเม็กซิโกจะทํ าให
สหรัฐอเมริกาสงสินคาออกไดนอยลงปละ 12,000 ลานดอลลาร การสงออกที่ตกตํ่ าลงนี้มีผล
กระทบตอดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด และการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยตรง
           เหตุปจจัยทั้ง 4 ประการดังที่กลาวขางตนนี้เปนเพียงปจจัยเสริมที่กอใหเกิด 
วิกฤติการณเงินดอลลารในปจจุบัน แตสาเหตุปฐมฐานยังคงเปนปญหาการขาดความเชื่อถือ 
ในคาเงนิดอลลาร หากวิกฤติการณแหงศรัทธาดังกลาวนี้ยังไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได ในไมชา
ไมนานนกั เงนิดอลลารอเมริกันจะตองสูญเสียฐานะเงินตราสกุลหลักอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
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วิกฤติการณการเงินญี่ปุน9

           ภาวะการลมละลายของสถาบันการเงินประเภทตางๆในญี่ปุน ซึ่งเกิดขึ้นอยาง 
ตอเนื่องนับต้ังแตตนป 2538 เปนตนมา สะทอนใหเห็นวิกฤติการณทางการเงินอันเลวราย 
ในประเทศนั้น อยางนอยก็เลวรายเกินกวาที่รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศญี่ปุนจะปกปดได
           กระทรวงการคลังญี่ปุ นยอมรับวา สถาบันการเงินในญี่ปุ นมีหนี้เสียและหนี้ 
ตองสงสัยประมาณ 40 ลานลานเยน หรือประมาณ 421,000 ลานดอลลาร แตสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศประมาณวาอาจสูงถึง 100 ลานลานเยน (หรือประมาณ 1,050,000 ลานดอลลาร) 
นบัเปนความเสียหายที่สามารถสั่นคลอนระบบการเงินทั้งระบบได
           วิกฤติการณทางการเงินที่ญ่ีปุนกํ าลังเผชิญอยูในขณะนี้เปนผลสืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบู (bubble economy) ที่กอตัวมาแตปลายทศวรรษ 2520 ระบบเศรษฐกิจญ่ีปุน 
รุงเรอืงสดุขดีในชวงระหวางป 2529-2533  ภาคธุรกิจมีกํ าไรสวนเกินจํ านวนมาก และสามารถ
ขยายการลงทุนโดยอาศัยทรัพยากรทางการเงินของตนเอง (internal finance) มิจํ าตองพึ่งพา
สถาบันการเงิน ดวยเหตุดังนั้น ระบบการเงินญี่ปุนจึงมีสภาพคลองอันสูงยิ่ง และเปนเหตุให
สถาบนัการเงนิเริม่ปลอยสินเชื่อในดานอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายและพัฒนา
ทีดิ่น ทัง้นีป้รากฏวา ธนาคารที่ใหญที่สุด 21 แหงใหสินเชื่อในดานนี้ถึง 44 ลานลานเยน ธนาคาร
บางแหงหันไปจัดตั้งสถาบันการเงินประเภทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับของธนาคารแหงประเทศ
ญ่ีปุน แลวผนัเงนิไปใหสถาบันการเงินเหลานั้นจัดสรรสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่ดิน  ธนาคารเกือบทุก
แหงใหสินเชื่อแกจุนเซ็น (junsen) ซึง่เปนสถาบนัการเงินเพื่อการเคหะ จุนเซ็นไมสามารถรับฝาก
เงนิ แตอาศยัเงนิกูจากสถาบันการเงินอื่น ๆ มาปลอยกูดานการเคหะ  เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูขยาย
ตัวจนุเซน็กระโดดเขาไปรวมวงไพบูลยในการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินดวย
           ธรุกจิอสังหารมิทรัพยเฟองฟูชนิดที่หาที่เปรียบมิได ราคาที่ดินในมหานครโตเกียว  
โอซากา และนาโกยาถีบตัวสูงขึ้นอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน การถีบตัวของราคาที่ดินยิ่งเรงให
เศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยสามารถขอเงินกูจากสถาบันการเงินตางๆ
ไดมากขึน้ เนื่องจากที่ดินที่เปนหลักทรัพยค้ํ าประกันมีมูลคาเพิ่มข้ึน

                                                          
9 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "หอคอยสองโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 13 กันยายน 2538
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            ในไมชา กํ าไรจากการซื้อขายที่ดินเริ่มผันเขาสูตลาดหลักทรัพย และใชไปในการ
เกง็ก ําไรซือ้ขายหลักทรัพย ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจึงเกิดขึ้นทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาด
หลักทรัพย วงจรเศรษฐกิจระหวางตลาดทั้งสองเสริมสงกันในลักษณะที่เปน virtuous circle  
กลาวคอื ตางฝายตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในดานหนึ่ง กํ าไรจากการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินถูกนํ าไป
ปนหุนในตลาดหลกัทรัพย ในอีกดานหนึ่ง กํ าไรจากการปนหุนถูกผันไปใชปนราคาที่ดิน เศรษฐกิจ
ฟองสบูจึงเบงบานเต็มที่
            ไมเพียงแตบริษัทธุรกิจในภาคการผลิตจะเขาไปเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและ 
หลกัทรพัยเทานั้น ธนาคารพาณิชยก็รวมสงัฆกรรมดวย กฎหมายญี่ปุนอนญาตใหธนาคารพาณิชย
เขาถือหุนในวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงินไดไมเกิน 5% ของหุนแตละบริษัท ธนาคารพาณิชย 
จงึกระโดดเขาไปเก็งกํ าไรจากการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยดวย
           เมื่อโลกเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในป 2533 สวนหนึ่งเปนผลจาก
สงครามในตะวนัออกกลาง ซึ่งสงผลตอราคานํ้ ามัน ญ่ีปุนก็เผชิญกับภาวะถดถอยดวย การขยาย
ตัวของการสงออกลดลง ภาคธุรกิจเร่ิมเผชิญกับภาวะตกตํ่ าของกํ าไร ทรัพยากรทางการเงินที่เคย
ใชในการเกง็ก ําไรเริ่มหดหายไป มิหนํ าซํ้ ายังมีราคาแพงขึ้นดวย ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารแหงประเทศ
ญ่ีปุนปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามลํ าดับนับแตป 2532 แรงพยุงราคาที่ดินออนตัวลงในเดือน
สิงหาคม 2533 ราคาที่ดินเริ่มตกตํ่ า เศรษฐกิจฟองสบูเร่ิมแตกสลาย
           ธุรกิจการเก็งกํ าไรทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรัพยตางประสบ
การขาดทุน ตลาดทั้งสองซึ่งเคยมีวงจรเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กลับจูงมือกันรวงหลน 
สูหบุเหวแหงความหายนะ Virtuous Circle กลับกลายเปน Vicious Circle เมื่อราคาที่ดินตกตํ่ า 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยอมไมสามารถขามพรมแดนไปปนหุนในตลาดหลักทรัพยได ราคาหุนที่เคย
ถูกปนใหอยูในระดับสูงจึงรวงหลนไปสูระดับธรรมชาติ สวนเกินทางเศรษฐกิจที่เคยผันจากตลาด  
หลกัทรพัยไปใชปนราคาที่ดินไมมีอีกตอไป ยิ่งราคาที่ดินตกตํ่ ามากเพียงใด ราคาหุนก็ยิ่งตกตํ่ ามาก
เพียงนั้น การตกตํ่ าของราคาหลักทรัพยยิ่งกดดันใหที่ดินราคาตกลงไปอีก ซึ่งมีผลสะทอนกลับสู
ราคาหลกัทรัพยอีกทอดหนึ่ง จนกลายเปนวฎัจกัรแหงความหายนะ
           ในขณะที่เศรษฐกิจฟองสบูกํ าลังแตกสลายนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ทีเ่รงการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู ปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่ง ไดแก การแข็งตัวของเงินเยน  
ซึ่งซํ้ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอการสงออก อีกปจจัยหนึ่ง 
ไดแก การปรับตัวของประชาชนชาวญี่ปุนดวยการรัดเข็มขัด ลดการบริโภค ซึ่งมีผลซํ้ าเติมภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยเชนเดียวกัน การณทั้งหมดนี้กระทบตอกํ าไรของภาคธุรกิจโดยตรง เมื่อกํ าไรของ
ภาคธุรกิจลดลง เงินทุนที่เคยใชในการเก็งกํ าไรทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ยอมหดหายตามไปดวย
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           การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู มีผลกระทบโดยตรงตอสถาบันการเงิน  
ในดานหนึ่ง สถาบันการเงินที่รวมเก็งกํ าไรในการซื้อขายหลักทรัพยและที่ดิน ยอมตองประสบ 
การขาดทนุจากกจิการเหลานี้ เพราะราคาที่ดินและหลักทรัพยยังคงจมดิ่งตอไป โดยที่ยังไมมีทีทา
วาจะผงกหัวขึ้น ในอีกดานหนึ่ง สถาบันการเงินที่ปลอยเงินกู แกธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
อสังหารมิทรัพย ยอมตองเผชิญภาวะหนี้สูญและหนี้เสีย ที่ดินและหลักทรัพยที่ใชค้ํ าประกันเงินกู 
มีราคาตกตํ่ าตามกาลเวลา เนื่องจากการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบู จนหลักทรัพยที่ใช 
ค้ํ าประกนัมีมูลคาตํ่ ากวาเงินกูหลายเทาตัว
           กฎเกณฑและจารีตในระบบการเงินญี่ปุนมีสวนซํ้ าเติมวิกฤติการณทางการเงิน
คร้ังนี ้ตามกฎหมายการเงินญี่ปุน เงินกูใดก็ตามจะถือเปนหนี้เสียก็ตอเมื่อลูกหนี้มิไดชํ าระดอกเบี้ย
ติดตอกนัเปนเวลา 6 เดือน ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ ถือเกณฑ 3 เดือน สถาบันการเงิน
มักจะกลบเกลื่อนหนี้เสีย ดวยการปลอยเงินกูเพื่อใหลูกหนี้นํ ามาชํ าระดอกเบี้ย โดยหวังวา 
สถานการณจะดีข้ึน ดวยเหตุที่เศรษฐกิจฟองสบูยังคงแตกสลายตอไป ภาระหนี้เสียกลับเพิ่มพูน
ตามกาลเวลาดวยจารีตปฏิบัติของสถาบันการเงินดังกลาวนี้

            ความลาชาในการตัดสินใจแกปญหาของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศญี่ปุนมีสวนทํ าใหวิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
รัฐบาลญี่ปุนไมตองการปลอยใหสถาบันการเงินลม แตแลวสถานการณก็เลวรายเกินกวาที่จะ
ประคองตอไปได
            ตนป 2538 เครดิตยูเนีย่น 2 แหง  อันไดแก  Tokyo  Kyowa และ Anzen  Credit 
ตองปดกิจการ คร้ันตนเดือนสิงหาคม Cosmo  Shinyo Kumiai ซึง่เปนเครดิตยูเนีย่นที่ใหญที่สุดก็มี
อันเปนไป ในปลายเดือนสิงหาคมนั้นเอง Kizu Shinyo Kumiai แหงนครโอซากา ก็ตองปดกิจการ 
พรอม ๆ กับ Hyogo Bank Ltd.  ซึ่งมีฐานอยูในเมืองโกเบ นบัเปนธนาคารแหงแรกที่ตองปดกิจการ
นบัแตทศวรรษ 2470 เปนตนมา
           รัฐบาลญีปุ่นตองถอยรนจากหลักการที่วา สถาบันการเงินลมมิได มาตรึงหลักการ
ที่วา ธนาคารพาณิชยลมมิได แตแลวการณก็ปรากฏแลววา ธนาคารพาณิชยบางแหงออนแอ 
เกินกวาที่จะยืนอยูบนขาของตนเองได บัดนี้รัฐบาลญี่ปุนตองออกมายืนยันวา ประชาชนเจาของ
เงนิฝากจะไดรับเงนิฝากคืนทุกบาททุกสตางค ในชวงเวลาเกือบขวบปที่ผานมานี้ ขาวลือเกี่ยวกับ
ความงอนแงนของสถาบันการเงินปรากฏอยางหนาหู ประชาชนชาวญี่ปุนเริ่มหมดความเชื่อมั่น 
ในสถาบันการเงินของตน ภาพชาวญี่ปุนแหแหนไปถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินที่มีขาววา 
จะลมปรากฏอยูเนืองๆ เมื่อภาพเชนนี้ปรากฏขึ้นคราใด ก็จะมีสถาบันการเงินลมครานั้น หาก 
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รัฐบาลญี่ปุนยังไมสามารถรื้อฟนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอสถาบันการเงินกลับคืนมาได 
สถาบนัการเงินที่ออนแอก็จะยังคงลมครืนตอไป
            นบัต้ังแตป 2535 เปนตนมา ธนาคารญี่ปุนพากันตกบันไดดารา สถาบันที่ทํ า 
หนาทีป่ระเมนิฐานะการประกอบการของสถาบันการเงิน ที่เรียกกันวา Credit  Rating Agency 
พากนัลดอนัดับธนาคารญี่ปุน ลาสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2538  Moody's Investors Service 
Inc จดัท ํา  Bank Financial Strength Ratings เพื่อประเมินฐานะของธนาคารบนพื้นฐานของการ
ยนืบนขาของตนเอง โดยปราศจากความชวยเหลือจากรัฐบาล (Stand-Alone Basis) ผลปรากฏวา 
ในบรรดากลุมธนาคาร 5 กลุม ต้ังแต A ถึง E ไมมีธนาคารญี่ปุนธนาคารใดอยูในกลุม A หรือ B  
สวนใหญอยูในกลุม D สูงสุดอยูในกลุม C การที่ธนาคารญี่ปุนถูกจัดอยูในอันดับต่ํ า ๆ แสดงวามี
ภาวะการเสีย่งสงู ธนาคารที่มีภาวะการเสี่ยงสูง เมื่อตองกูยืมเงิน ก็ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง
            ในชวงเวลาไลเลีย่กันนี้ Standard and Poor's Rating Group จดัธนาคารญี่ปุน 
5 แหงอยูในกลุม Credit Watch ซึ่งมีนัยในทางลบ ธนาคารทั้งหาประกอบดวย Mitsubishi Bank, 
Sanwa Bank, Fuji Bank, Dai-Ichi Kangyo Bank และ Sumitomo Bank
           วิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในญี่ปุนครั้งนี้เลวรายกวาภาพลักษณที่ปรากฏสู
ภายนอกมากนกั และดวยวิกฤติการณทางการเงินนี้เอง การฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
จงึเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก
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