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สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา กับ MFN

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การตออายุสัญญาการยึดหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The 
Most-favoured Nation Principle = MFN)  ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจํ าป 2540 ไมราบร่ืนเทาที่ควร ขบวนการประชาชนจํ านวนมากหลายในสหรัฐอเมริกา 
รณรงคตอตานการตออายุสัญญาดังกลาวนี้  ซึ่งกระทบตอทาทีของสมาชิกรัฐสภาอยางสํ าคัญ

หนังสือพิมพภาษาไทยหลายฉบับรายงานขาวเรื่องนี้ และแปลคํ าวา MFN วา 
เปนการใหสิทธิพิเศษ  แทที่จริงแลว MFN เปนหลักการวาดวยสิทธิสามัญ  หาใชสิทธิพิเศษไม  
หากสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บอากรขาเขาจากสิ่งทอที่นํ าเขาจากประเทศไทยในอัตรา 5% ของมูลคา     
ส่ิงทอจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ควรเสียอากรขาเขาในอัตราเดียวกัน จึงจะเปนการปฏิบัติ 
ที่ปราศจากความลํ าเอียง (Principle of Non-Discrimination) อันเปนหลักการพื้นฐานของ 
GATT/WTO แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) 
สหรัฐอเมริกาจึงสามารถปฏิบัติอยางลํ าเอียงตอสาธารณรัฐประชาชนจีนได

ในปจจุบัน สหรัฐอเมริกาปฏิบัติตอประเทศตางๆตามหลักการ MFN โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบรรดาประเทศที่เปนภาคี WTO สวนประเทศที่มิไดเปนสมาชิก WTO มีเพียง 7 ประเทศ
เทานั้นที่สหรัฐอเมริกามิไดมีสัญญาการยึดหลักปฏิบัติ MFN เปนการถาวร ไดแก อัฟกานิสถาน  
คิวบา ลาว เวียดนาม เกาหลีเหนือ เซอรเบีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการเจรจา 
ทํ าสัญญาเปนระยะๆ นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีนโยบายควํ่ าบาตรเศรษฐกิจประเทศที่ถือเปน
ศัตรูอีก 3 ประเทศ ไดแก  อิหราน  อิรัก  และลิเบีย

เมื่อสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
นับต้ังแตป 2522 เปนตนมา  ทั้งสองประเทศไดทํ าสัญญาการยึดหลักปฏิบัติ MFN  โดยที่ไมมี
ปญหาในการตออายุสัญญา แตแลวเหตุการณก็เปลี่ยนผันภายหลังจากที่รัฐบาลจีนปราบปราม
ขบวนการประชาชนและนักศึกษาที่เรียกรองประชาธิปไตย ณจัตุรัสเทียนอันหมึน เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน  2532  รัฐบาลอเมริกันเริ่มเขมงวดในการพิจารณาตออายุสัญญา MFN  ขบวนการสิทธิ
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และเสรีภาพในสหรัฐอเมริกาผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันพิจารณาประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กอนการตัดสินใจตออายุสัญญา MFN  สิทธิมนุษยชนกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองในชวงเวลาหนึ่ง แตแลวผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
กลับมามีความสํ าคัญเหนือสิทธิมนุษยชน กลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศซึ่งมีผลประโยชน 
ทั้งดานการคาและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนกดดันใหรัฐบาลคลินตันละทิ้งประเด็น 
เร่ือง   สิทธิมนุษยชน การตออายุสัญญา MFN ในป 2539 เปนไปอยางราบรื่นดวยเหตุฉะนี้

สถานการณในป 2540 แตกตางจากป 2539 โดยสิ้นเชิง ในขณะที่สถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมีทีทาวาจะกระเตื้องขึ้น กลับมีประเด็นใหม 
อีกอยางนอย 3 ประเด็นที่ใชคัดคานการตออายุสัญญา MFN  ประเด็นแรก ไดแก ปญหาการ 
ขาดดุลการคา สหรัฐอเมริกาขาดดุลการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอยางตอเนื่อง ในป  
2539 ยอดขาดดุลสูงถึง 38,000 ลานดอลลารอเมริกัน  ในขณะที่สินคาอเมริกันไมสามารถเขาถึง
ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสะดวกเพราะติดขัดดวยทํ านบกีดขวางตางๆนานา ประเด็น 
ที่สอง ไดแก การคาอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกระทบตอเสถียรภาพทางการเมือง
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง  และประเด็นที่สาม ไดแก การแทรกแซง
การเมืองภายในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ปรากฏวา องคกรของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดใหเงิน 
อุดหนุนแกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันป 2539

ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสหรัฐอเมริกาไดผนึกกํ าลังในการตอตานการ 
ตอสัญญา MFN ใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีการอภิปรายประเด็นปญหานี้ทางสถานีวิทยุ
ตางๆในขอบเขตทั่วประเทศ  ผูนํ าการคัดคานที่สํ าคัญ ก็คือ นายแกรี่ บาวเออร (Gary Bauer)  
แหง The Family Research Council  ซึ่งชูประเด็นการบังคับใชแรงงานนักโทษในการผลิตสินคา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  การตออายุสัญญา MFN แมจะชวยใหประชาชนชาวอเมริกันได 
บริโภคสินคาราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แตสินคาเหลานั้นลวนมีกลิ่นคาวเลือด The 
Family Research Council ไดสหพันธสหภาพแรงงาน AFL-CIO เปนแนวรวม ปราการแนวรวม 
ยังถูกเสริมดวยนักการเมืองระดับผูนํ าซึ่งมีเปาหมายตางๆกัน ผูนํ าเหลานี้ประกอบดวยนายแพต  
บูคานัน (Pat Buchanan)  ผูเคยชิงกับนายยอรจ บุช (George Bush)  และนายบ็อบ โดล (Bob 
Dole)  เพื่อเปนตัวแทนพรรครีปบลิกันในการแยงชิงตํ าแหนงประธานาธิบดี  และนายริชารด  
เกปฮารด (Richard A. Gephardt) ผูนํ าพรรคดีโมแครตในสภาผูแทนราษฎร ผูหวังชิงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีดวยการชูนโยบายการกีดกันการคา นักการเมืองที่ตอตานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ก็กระโดดเขารวมขัดขวางการตออายุสัญญา MFN ดวย ผูนํ าที่โดดเดนก็คือ นางแนนซี เปโลซี 
(Nancy Pelosi) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคดีโมแครตจากมลรัฐแคลิฟอรเนีย
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ขบวนการสิทธิและเสรีภาพพยายามกดดันสมาชิกรัฐสภาที่ เคยมีประวัติ 
สนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางแจมชัด ดวยการรณรงคใหประชาชนในเขตการเลือกตั้ง
ของนักการเมืองเหลานั้นเขียนจดหมายใหผูแทนของตนทบทวนจุดยืน ยุทธวิธีดังกลาวนี้ไดผล 
พอสมควร ในป 2539 สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบกับญัตติการตออายุสัญญา MFN  
ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยคะแนนเสียง 286 ตอ 141  นายนิวต กิงริช (Newt Gingrich) 
ประธานสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรครีปบลิกันใหความเห็นวา ความแตกตางระหวางเสียง
สนับสนุนกับเสียงคัดคานในปนี้จะลดลงไปเปนอันมาก

สถานการณที่เปนอยูดังทีก่ลาวขางตนนี้กอใหเกิดความปริวิตกวา รัฐสภาอาจ 
ขัดขวางการตออายุ MFN เพราะเสียงคัดคานดังขรม  โดยที่เกือบไมไดยินเสียงสนับสนุน  
ดวยเหตุดังนี้ บรรดาผูสนับสนุนจึงเริ่มดาหนาออกมาใหความเห็น ผูสนับสนุนรุนเฮฟวีเวท ไดแก 
นายเฮนรี คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) ผูนํ าอเมริกันที่กอใหเกิดการทูตปงปองกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2514 และนางจีน เคิรกแพ็ททริก (Jeane Kirkpatrick) อดีตเอกอัครราชทูต
อเมริกันประจํ าองคการสหประชาชาติ ทั้งสองคนสังกัดพรรครีปบลิกัน นางลอรา ไทสัน (Laura  
D’Andrea Tyson) อดีตประธานคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลคลินตันสมัยแรกเขียน 
บทความสนับสนุนใน  Wall Street Journal  (May 28, 1997)  และศาสตราจารยรูดิ ดอรนบุช 
(Rudi Dornbusch)แหง M.I.T. แสดงความเห็นสนับสนุนในนิตยสาร Business Week (June 16, 
1997)

ความยากลํ าบากในการตออายุสัญญา MFN ในปนี้ ทํ าใหนางแมดเดอลีน  
อัลไบรต (Madeleine Albright) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศดํ าริที่จะทํ าสัญญา  
MFN เปนการถาวร   นักการเมืองบางคน ดังเชนวุฒิสมาชิกวิลเลียม ร็อธ (William Roth)ประธาน
คณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภาเตรียมเสนอรางกฎหมายในทิศทางเดียวกัน

ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสังคมโลกมีมาก
เกินกวาที่สหรัฐอเมริกาจะละเลยได กลุมทุนและบรรษัทระหวางประเทศไมเพียงแตจะหวัง
ประโยชนจากการขายสินคาเทานั้น หากยังหวังประโยชนจากการเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนอีกดวย  การไมตออายุสัญญา MFN มีผลเทากับการตัดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตจีนมีทางเลือกในการกระชับสายสัมพันธกับประเทศมหาอํ านาจ
อ่ืนๆ  ไมวาจะเปนสหภาพยุโรปหรือญ่ีปุน รวมตลอดจนประเทศอื่นๆในอาเซียแปซิฟก ผลกระทบ 
ที่จะเกิดแกสหรัฐอเมริกาก็คือ ประชาชนชาวอเมริกันหมดโอกาสที่จะบริโภคสินคาราคาถูกจาก 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่กลุมทุนและบรรรษัทระหวางประเทศไมสามารถหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากตลาดอันกวางใหญไพศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การไมตออายุสัญญา MFN มิไดมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเทานั้น  หากยังมีนัย
ทางการเมืองอีกดวย ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ 
เสื่อมทรามลง โดยที่สหรัฐอเมริกาจะสูญเสียความเปนผูนํ าในสังคมโลก เพราะจะไมมีประเทศใด
เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุน และบรรดาประเทศริมขอบสมุทรแปซิฟก  
ลวนหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากสายสัมพันธที่มีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสิ้น  
การไมตออายุสัญญา MFN จึงมีผลใหสหรัฐอเมริกาตองโดดเดี่ยวตนเอง

ทายที่สุด  การไมตออายุสัญญา MFN มีผลกระทบตอการเมืองภายใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฐานะของประธานาธิบดีเจียงเจอะหมึนอาจถูกสั่นคลอน กลุมซายจัด 
และกลุมตอตานแนวทางทุนนิยมอาจเขมแข็งขึ้น ซึ่งไมเปนผลดีตอเสถียรภาพของสังคมการเมือง
โลก


