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Financial Day ฉบับวันพุธที่ 24 เมษายน 2539

จากรอน บราวน ถึงมิกกี้ แคนเตอร

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           มรณกรรมของนายโรนัลด เอช. บราวน (Ronald H. Brown) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยอเมริกัน เนื่องจากเครื่องบินโดยสารประสบเหตุตกในโครเอเชีย (Croatia) เมื่อ 
วันที่ 3 เมษายน 2539  ทํ าใหรัฐบาลคลินตันตองเสียหลักมิใชนอย  แตการแตงตั้งนายมิกกี้   
แคนเตอร (Micky Kantor) ใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแทนนับเปนการ 
แกเกมที่ชาญฉลาด
           แมวานายวิลเลี่ยม คลินตันเพิ่งจะมีสายสัมพันธอันใกลชิดกับนายรอน บราวน
เพียงชั่วทศวรรษเศษ ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มีความสนิทชิดเชื้อมาแตป 2521 แตทั้งนาย 
บราวนและนายแคนเตอรถือไดวาเปนขุนพลคนสํ าคัญของรัฐบาลคลินตันในการดํ าเนินนโยบาย
การคาระหวางประเทศ
           รอน  บราวน ไตเตาในพรรคเดโมแครต จนสามารถดํ ารงตํ าแหนงประธานพรรค 
ในป 2532  ในเวลานั้น พรรคเดโมแครตตกตํ่ าสุดขีด เพราะพายแพการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
อเมริกันมาถึง 3 สมัย นายบราวนตองใชความสามารถอยางยิ่งยวดในการสรางเอกภาพและ 
ความสมานฉันทภายในพรรค และเพราะนายบราวนมีตํ าแหนงประธานพรรคเดโมแครตนี้เอง  
จึงทํ าใหตองสัมพันธกับนายวิลเลี่ยม  คลินตัน ผูวาการมลรัฐอารแคนซอส แตความสัมพันธ 
ในระยะแรกเริ่มมีลักษณะศรศิลปไมกินกัน ในป 2534  นายคลินตันออกมาวิจารณนโยบายของ
พรรคเดโมแครตวา หากพรรคยังคงเดินแนวทางเสรีนิยมมากเกินไป  ก็จะตองพายแพการเลือกตั้ง
ในป 2535  นายบราวนในฐานะประธานพรรคเดโมแครตออกมาตอบโตวา นายคลินตันคงอยาก
เปนผูสมัครประธานาธิบดีเสียเอง ทายที่สุด นายบราวนก็ยอมรับวา หากเลือกผูสมัครแนวทาง 
เสรีนิยม ดังเชนนายเอ็ดเวิรด เคนเนดี (Edward Kennedy) และสาธุคุณเจสสี แจกสัน (Jesse 
Jackson) พรรคเดโมแครตก็ตองพายแพการเลือกตั้งอีก ดวยเหตุดังนั้นนายบราวนจึงหันมา
สนับสนุนนายคลินตัน และมีสวนสํ าคัญไมนอยในการชวยใหนายคลินตันไดรับตํ าแหนง
ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป 2535
           การที่นายคลินตันมอบตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใหแกนายรอน  
บราวน มิใชเปนเพียงรางวัลตอบแทนทางการเมืองเทานั้น หากรัฐบาลคลินตันยังไดประโยชนจาก
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เครือขายความสัมพันธทั้งทางการเมืองและธุรกิจของนายบราวนอีกดวย นายบราวนเปนนักธุรกิจ
การเมืองที่มีความชํ่ าชองและมีความรอบรู  เกี่ยวกับเสนสนกลในภายในรัฐสภาและกลุ ม 
ผลประโยชนตางๆเปนอยางดี ความรูและประสบการณของนายบราวนจึงเปนประโยชนแก 
รัฐบาลคลินตันอยางยิ่ง
           วิลเลียม คลินตัน มิไดผิดหวังเลยที่เลือกนายบราวนเปนรัฐมนตรีพาณิชย เพียง 
ชั่วเวลาไมถึงสองปคร่ึงที่นายบราวนดํ ารงตํ าแหนงนี้ กระทรวงพาณิชยที่เคยเปนกระทรวงเกรดตํ่ า 
ก็ถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรดดี จากเดิมที่ไมเคยมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ  
ก็กลายเปนองคกรที่มีอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
           การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญก็คือ นายบราวนพยายามผลักดันใหรัฐบาลคลินตัน 
ยอมรับหลักการวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจควรเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบาย 
ตางประเทศ หาใชปลอยใหนโยบายตางประเทศเปนตัวกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจดังที่เปนมา 
สภาพการณของโลกยุคหลังสงครามเย็นแปรเปลี่ยนไปมากแลว และนายบราวนเห็นวา กระทรวง
พาณิชยตองมีบทบาทมากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น นายบราวนประสบความสํ าเร็จอยางงดงาม
ในการผลักดันใหประธานาธิบดีคลินตันยอมรับหลักการวา ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไมควร 
เปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในการพิจารณาตออายุ 
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) แก 
สาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537  รัฐบาลคลินตันพยายามกดดันใหรัฐบาลจีนลดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และถือวาเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการให MFN ภายหลังจากที่รัฐบาลคลินตันยอมตอ
อายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537 นั้นเอง  ประธานาธิบดีคลินตันก็ประกาศเปน
นโยบายวา ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนจะไมนํ ามาพิจารณาในการตออายุ MFN อีกตอไป เร่ืองนี้
สรางความผิดหวังแกขบวนการสิทธิมนุษยชนอยางมาก แตเปนชัยชนะของรอน บราวน ผูอยูเบื้อง
หลังการผลักดันนโยบายนี้
           นายบราวนมีความสัมพันธอันใกลชิดกับชุมชนธุรกิจและอุตสาหกรรม ดวยเหตุ 
ดังนี้ นายบราวนจึงมีความโนมเอียงที่จะใหความสํ าคัญแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ 
ก็เปนปรากฏการณธรรมชาติอีกเชนกันที่กลุมผลประโยชนเหลานี้จะวิ่งเขาหานายบราวน ในเมื่อ 
ทั้งสองฝายตางมีแมเหล็กดึงดูดซึ่งกันและกัน ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ นายบราวน 
จะมีทาทีรอมชอม และยึดถือผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ตางกับนายมิกกี้ แคนเตอรที่มี 
ทาที `ลุยแหลก' และนิยมยันคูเจรจาติดกํ าแพง กอนที่จะโอนออนในภายหลัง นายแคนเตอร 
รวมงานกับนายบราวนอยางดียิ่ง หากมิใชอิทธิพลของนายบราวน ทาทีของนายแคนเตอรจะ 
แข็งกราวมากกวาที่เปนมา นายแคนเตอรเปรียบประดุจกองหนาที่บุกทะลวงตลาดประเทศคูคา
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ตางๆ สวนนายบราวนเปนกองหลังที่ตามเขาไปเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่ไดจากการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
           แตการผนึกกํ าลังระหวางสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) กับ
กระทรวงพาณิชยสรางความไมสบายใจแกกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงการคลัง 
อยางยิ่ง ฝายหลังตองการใหการเจรจาการคาใชทาทีออมชอมมากขึ้น นายบราวนยังมีปญหากับ
กระทรวงกลาโหมอีกดวย กระทรวงกลาโหมมีนโยบายจํ ากัดและหามสงออกสินคาที่ใชเทคโนโลยี
ระดับสูง ดังเชนอาวุธยุทโธปกรณ คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม เพราะเกรงวาจะมีผลเสีย 
ตอความมั่นคงระหวางประเทศและตอสหรัฐอเมริกาเอง หากสินคาเหลานี้ตกสูมือ `ศัตรู' ของ
สหรัฐฯ แตนายบราวนเห็นวา นโยบายดังกลาวนี้เปนนโยบายยุคสงครามเย็น ซึ่งไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน และยืนยันวาสหรัฐฯควรจะไดประโยชนจากการสงออกสินคาเหลานี้  
จึงผลักดันใหยกเลิกมาตรการการควบคุมการสงออก
           เพียงชั่วเวลาไมถึงสองปคร่ึง นายบราวนพาคณะผูแทนการคา (trade mission)       
เยือนประเทศลูกคาถึง 15 คร้ัง และทํ าใหตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยกลายเปน `เซลสแมน
แหงวอชิงตัน ดี.ซี.'
           รอน บราวนมิไดมีประวัติอันใสสะอาด เพราะถูกกลาวหาวารับเงินใตโตะ 
จากกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยูบอยครั้ง เร่ืองที่เปนขาวอื้อฉาวก็คือ การรับสินบน 700,000 
ดอลลารอเมริกัน เพื่อผลักดันใหสหรัฐอเมริกาคืนดีกับเวียดนาม แมจะไมสามารถเอาผิด 
นายบราวนได แตเร่ืองก็ยังคางคาดวยขอกังขาในใจของประชาชนอเมริกันจํ านวนมาก ลาสุด 
นายบราวนถูกกลาวหาวารับเงินโอนโดยมิชอบจํ านวน 500,000 ดอลลารจากผูรวมหุน Nolanda 
Hill  โดยกระทรวงยุติธรรมยังมิทันสะสางขอเท็จจริงใหกระจาง นายบราวนก็ถึงแกกรรมเสียกอน
           เดิมทีมีขาวลือวา ผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีพาณชิยสืบตอจากนายบราวน  
ก็คือ นายโธมัส แม็กลารตี (Thomas  McLarty) อดีตเลขาธิการทํ าเนียบขาวของรัฐบาลคลินตัน 
หรือมิฉะนั้นก็เปนนายสจวต ไอเซนสแตต (Stuart Eizenstat) อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดี 
คารเตอร แตประธานาธิบดีคลินตันไมตองการเสี่ยง เพราะผูดํ ารงตํ าแหนงคนใหมตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมาก การเลือกนายมิกกี้ แคนเตอรให 
ดํ ารงตํ าแหนงนี้ชวยลดภาวะความเสี่ยงที่จะไมผานรัฐสภา เพราะนายแคนเตอรไดรับความ 
เห็นชอบจากรัฐสภาในการดํ ารงตํ าแหนง USTR มากอนแลว ผลงานการเจรจาการคาจํ านวน
ประมาณ 200 ขอตกลงของนายแคนเตอรนับต้ังแตเดือนมกราคม 2536 เปนตนมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเจรจาเรื่อง NAFTA และ WTO  รวมตลอดจนการเจรจาเพื่อเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับ 
สินคาอเมริกัน และการกดดันมิใหสาธารณรัฐประชาชนจีนละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 
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นับวาเพียงพอที่พรรครีปบลิกันไมกลาควํ่ านายแคนเตอรในรัฐสภา เพราะจะเปนผลเสียแก 
พรรครีปบลิกันในปที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้
           การแตงตั้งนางชารลีน บารเชฟสกี้ (Charlene Barshefsky) ผูชวยผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาใหดํ ารงตํ าแหนงผูรักษาการตํ าแหนง USTR แทนนายแคนเตอร ก็เปนกาวยาง 
ที่ชาญฉลาดเชนเดียวกัน เพราะเปนการเลี่ยงการทํ าศึกในรัฐสภา ซึ่งเปนสมรภูมิที่รัฐบาลคลินตัน
ยากจะชนะได ชวงเวลาการรักษาการมีเพียง 7 เดือนเศษ รัฐบาลคลินตันก็จะรูผลในเดือน
พฤศจิกายน ศกนี้วา จะยึดเกาอี้ตอไปไดหรือไม ในประการสํ าคัญ นางบารเชฟสกี้นอกจาก 
จะมีประสบการณอันชํ่ าชองในการเจรจาการคาแลว ยังมีความแข็งกราวไมตางจากนายแคนเตอร
อีกดวย
           สํ าหรับนายแคนเตอร ภารกิจสํ าคัญในฐานะรัฐมนตรีพาณิชยมิไดมีเพียงการ 
สืบทอดตํ าแหนง `เซลสแมนแหงวอชิงตัน ดี.ซี.' เทานั้น  หากยังมีหนาที่ในการพยุงบทบาทของ
กระทรวงพาณิชยในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย มรสุมลูกแรกที่นายแคนเตอร
ตองเผชิญ ก็คือแรงกดดันจากพรรครีปบลิกันที่จะลดขนาดของกระทรวงพาณิชย (downsizing)  
ซึ่งปจจุบันมีขารัฐการถึง 35,000 คน
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