คอลัมน "จากพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2535

เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภายหลังจากที่ใชเวลาในการเจรจานานถึง 14 เดือน สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และเม็กซิโกก็บรรลุขอตกลงในการจัดตั้ง `เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ' (North America Free
Trade Agreement = NAFTA) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 กอนหนานี้ สหรัฐอเมริกาไดทํา
ขอตกลงการคาเสรีกับแคนาดา ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532 เปนตนมา หลังจากนั้น
จึงพยายามดึงเม็กซิโกเขารวมในเขตการคาเสรีดวย ประธานาธิบดียอรจ บุช เคยฝนหวานวา
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายไปสูอเมริกากลางและอเมริกาใต หากฝนนี้เปนจริง เขตการคา
เสรีอเมริกาจะครอบคลุมตั้งแตมลรัฐอลาสกาจนจรด Tierra del Fuego ซึ่งเปนจุดใตสุดของ
อเมริกาใต ดวยเหตุดังนั้น ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมีบทบัญญัติเปดชองใหรับ
สมาชิกใหมได ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ชิลีจะเปนประเทศตอไปที่จะทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ
อเมริกาในปหนา และเขารวมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือในภายหลัง
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือมีประชากร 360 ลานคน และมีการคาระหวาง
ประเทศมูลคาประมาณ 6 ลานลานเหรียญอเมริกัน นับเปนเขตการคา (trading bloc) ที่ใหญ
เปนลําดับสอง รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ซึ่งเพิ่งจะลงนาม
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 ระหวางประชาคมยุโรป (EC) กับกลุมประเทศในเขต
การคาเสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2537 เปนตนไป ในทันทีที่ขอตกลงนี้มีผลบังคับใชภาคีสมาชิกทั้งสามตกลงที่จะลด
อากรขาเขาสํ าหรับรายการสินคาประมาณครึ่งหนึ่งของจํ านวนสินคาที่มีการคาขายกันทั้งหมด
โดยกําหนด เปาหมายไววา จะเลิกจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งหมดภายใน 15 ป ทั้งนี้โดยมีขอตกลง
พิเศษสําหรับสินคาบางรายการ อาทิเชน
(1) การคาสินคาเกษตรจะเปนไปอยางเสรีภายในกําหนด 10 ป ยกเวนสินคา
เกษตรบางรายการที่ขยายกําหนดการเลิกเก็บอากรขาเขาเปน 15 ป สินคาในกลุมหลังนี้ตามที่
ปรากฏในรายงานขาวหนังสือพิมพบางฉบับประกอบดวยขาวโพด ถั่วแหง และนํ้าสม
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(2) การคาสิ่งทอและเสื้อผาสํ าเร็จรูปจะมีการผอนปรนการควบคุมมาตรการ
การกํ าหนดโควตา จะต องยกเลิกไปทันทีเมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช และจะมีการผอนปรน
มาตรการที่สําคัญอื่นๆ ภายในกําหนด 6 ป โดยที่ตั้งเปาหมายไววา เมื่อพนกําหนด 10 ปไปแลว
การคาสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปจะเปนไปอยางเสรี
(3) การคารถยนตจะไดรับยกเวนอากรขาเขา แตรถยนตที่ผลิตจะตองใชชิ้นสวน
ที่ผลิตในประเทศทั้งสาม (local content) ในสัดสวนสูง จึงจะไดประโยชนจากการลดหยอนและ
ยกเวนอากรขาเขา ในการนี้มีขอตกลงในรายละเอียดวา เมื่อขอตกลงนี้มีผลบังคับใช รถยนต
ที่ผลิตในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย 50% เพิ่มเปนอยางนอย
56% ภายในกําหนด 4 ป และเมื่อสิ้นปที่ 8 (พ.ศ. 2544) จะตองใชชิ้นสวนพื้นเมืองอยางนอย
62.5%
(4) ตลาดการเงินจะเปดเสรีระหวางภาคีสมาชิก ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2543 เปนตนไป ภาคีสมาชิกสามารถเขาไปจัดตั้งธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัท
หลักทรัพยไดโดยเสรี ขอตกลงนี้คลุมถึงธุรกิจประกันภัยดวย
(5) เม็กซิโกยินยอมใหสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยขอจํากัดตาง ๆ จะหมดไปภายใน 10 ป
(6) ภาคีสมาชิกตกลงที่จะใหมีคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ย
และระงับขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม โดยที่ยังคงยินยอมใหภาคีสมาชิกแตละ
ประเทศยึดถือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมดานสาธารณสุข และดานความปลอดภัยของตนไว
ตามเดิม แตหามลดหยอนมาตรฐานเหลานี้จากระดับที่เปนอยูเพียงเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ
แม จ ะมี ก ารลงนามในข อ ตกลงเพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตการคา เสรี อ เมริก าเหนือไปแลว
ก็ตาม แตขอตกลงดังกลาวจักตองไดรับสัตยาบันจากรัฐสภาในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม จึงจะ
มีผลบังคับใช เมื่อพิจารณาในแงนี้ อุปสรรคในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือยังไมหมดไป
เพราะแรงตอตานขอตกลงนี้ปรากฏอยูในประเทศภาคีสมาชิกทั้งสาม เม็กซิโกอาจมีปญหานอย
ที่สุดในหมูภาคีสมาชิก พรรค PRI (Institutional Revolutionary Party) ของประธานาธิบดี
คารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Carlos Salinas de Gortari) ปกครองเม็กซิโกอยางตอเนื่องเปน
เวลามากกวา 60 ป แคนาดาคอนขางจะมีปญหาการเมืองภายใน พรรค Progressive
Conservatives ของนายกรัฐมนตรีไบรอัน มัลโรนีย (Brian Mulroney) แมจะมีเสียงขางมาก
ในรัฐสภา แตคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่งเพียง 10 เสียง มิหนําซํ้าคะแนนนิยมในตัวนายมัลโรนีย
เองก็ตกตํ่าลงอยางนาใจหาย ทั้งนี้เนื่องจากแคนาดาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรง
ขอตกลงการคาเสรีที่แคนาดาทํากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2532
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ไมสามารถชวยฉุดแคนาดาขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าได เพราะสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ าเชนเดียวกัน ดวยเหตุดังนั้น ประชาชนชาวแคนาดาโดยทั่วไปจึงมองไมเห็น
อานิสงสของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ผูนําชาวแคนาดาบางคนถึงกับกลาวหาวา
การเรงลงนามในขอตกลงนี้ก็เพียงเพื่อชวยกอบกูสถานการณการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
นายยอรจ บุช ซึ่งกําลังเปนรองนายบิล คลินตันแหงพรรคเดโมแครต ในขณะที่คะแนนนิยมของ
นายมัลโรนียกําลังตกตํ่าลง คะแนนนิยมที่ชาวแคนาดามีตอนายจัง ครีเตียง (Jean Chretien)
หัวหนาพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) และนางออเดรย แมกลัฟลิน (Audrey McLaughlin)
หัวหนาพรรค New Democratic Party กลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยที่หัวหนาพรรคฝายคาน
ทั้งสองแสดงทาทีคัดคานขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออยางชัดเจน
ประธานาธิบดียอรจ บุช คงจะตองใชกําลังภายในอยางมหาศาลในการผลักดัน
ใหรัฐสภาอเมริกันยอมใหสัตยาบันแกขอตกลงนี้ เพราะมีการตอตานขอตกลงนี้จากผูนํากรรมกร
ผูนํ าขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูนํากลุมผลประโยชนบางกลุม
วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคเดโมแครต
แสดงทาทีตอตานขอตกลงนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐสภาอเมริกันจะพิจารณาใหสัตยาบันในการ
จั ด ตั้ ง เขตการค า เสรี อ เมริ ก าเหนื อ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2535 ซึ่ ง ใกล ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีอเมริกัน
ผูนํ ากรรมกรอเมริกันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือดวยเหตุผล
ที่วา ขอตกลงดังกลาวนี้จะมีผลใหการวางงานในสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น เพราะดวยขอตกลงนี้
นายทุนอเมริกันและนายทุนแคนาดาจะพากันยายแหลงที่ตั้งของโรงงานไปสูเม็กซิโก เพื่อจะ
ประโยชนจากแรงงานราคาถูก ผลกระทบในขอนี้จะมีมากเปนพิเศษสํ าหรับอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขน (labour-intensive industries) โดยที่ในปจจุบันการวางงานในระบบเศรษฐกิจ
อเมริกัน ก็อยูในระดับสูงอยูแลว บรรดาวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนตัวแทนของ
มลรัฐที่มี อัตราการวางงานสูงพากันตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ บางคนถึงกับ
กลาวหาวา ขอตกลงนี้เปนโครงการสรางงานใหแกชาวเม็กซิกัน แตสิ่งที่ชาวอเมริกันตองการก็คือ
โครงการสรางงานสําหรับชาวอเมริกัน
ผูนําขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอตานการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือดวยเหตุผลที่วา เม็กซิโกมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมคอนขางตํ่า และ
มิอาจเทียบเทียมไดกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผูประกอบการในเม็กซิโกสามารถผลิตสินคา
และบริการตางๆได โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมมากนัก การจัดตั้งเขตการ
คาเสรีอเมริกาเหนือซึ่งจะมีผลใหมีการยายโรงงานเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น ยอมจะสรางปญหา
สิ่งแวดลอมจนยากแกการเยียวยา โดยที่ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณพรมแดนระหวาง
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สหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกก็รายแรงมากอยูแลว อยางไรก็ตาม ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือครั้งนี้ รัฐบาลอเมริกันและเม็กซิโกไดทําขอตกลงที่จะรวมกันแกปญหามลภาวะในบริเวณแม
นํ้าริโอกรังด (Rio Grande) โดยใชงบประมาณ 460 ลานเหรียญอเมริกัน
นอกเหนือจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมแลว เม็กซิโกยังมีการใชแรงงานเด็ก
คอนขางมาก ไมเพียงแตจะไมมีการคุมครองแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น หากทวา
การคุมครองแรงงานและสวัสดิภาพแรงงานยังคอนขางตํ่ าอีกดวย นอกจากนี้ มาตรฐานการ
คุมครองผูบริโภคก็คอนขางหยอนยาน ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของสินคาที่ผลิตดวย ผูนํา
กรรมกรชาวแคนาดาบางคนเรียกรองใหภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกําหนดมาตรฐาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค และมาตรฐานการคุมครองแรงงาน
ในทํานองเดียวกับที่กําหนดไวในกฎบัตรสังคมยุโรป (European Social Charter) ของประชาคม
ยุโรป
แมวากระแสการตอตานการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะคอนขางรุนแรง
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แตก็เปนที่เชื่อกันวา ในที่สุดแลวรัฐสภาในประเทศทั้งสองคงจะให
สัตยาบันแกขอตกลงดังกลาวนี้ ประวัติศาสตรคงจะไมซํ้ารอยเหมือนครั้งที่รัฐบาลอเมริกันตอง
หนาแตก เมื่อรัฐสภาอเมริกันไมยอมใหสัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันมีผล
ใหองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization = ITO) ตองแทงกอน
คลอด และทําใหตองราง GATT ขึ้นมาแทน
การกอเกิดของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลกระทบตอสังคมโลกอยาง
คอนขางสํ าคัญ โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมโลกจะแปรเปลี่ยนไป การแขงขันกันเปน
ศูนยอํานาจทางเศรษฐกิจระหวางสองฝากฝงของมหาสมุทรแอตแลนติกจะรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอกระแสการคาระหวางประเทศและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงนี้มิไดเกิดขึ้นโดยฉับพลัน แตจะคอยๆเกิดขึ้น และจะเห็นภาพอยางชัดเจนในอีก 15 ป
ขางหนา

