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เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือกับสังคมโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การรวมกลุมการคา (trading blocs) แมจะมิใชปรากฏการณใหม แตก็เปน
ปรากฏการณที่เพิ่งจะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ การรวมกลุมการคาดังกลาว
นี้มีทั้งสโมสรคนรวย ดังเชนประชาคมยุโรป สโมสรชนชั้นกลาง ดังเชนอาเซียน และสโมสรคนจน
ดังเชนประชาคมเศรษฐกิจอเมริกากลาง (Central American Economic Community) การทํา
ขอตกลงการคาเสรีก็ดี และการทําขอตกลงเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจหรือตลาดรวมก็ดี ลวนมี
ผลเสมือนหนึ่งการกําหนดระเบียบการคาระหวางประเทศอันเปนที่ยอมรับรวมกันของภาคีสมาชิก
ประพฤติกรรมเหลานี้สะทอนใหเห็นวา นานาประเทศเริ่มปฏิเสธระเบียบการคาระหวางประเทศ
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน อันไดแก ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (GATT) ทั้งนี้
มีขอนาสังเกตวา บรรดาประเทศมหาอํานาจ ซึ่งมีบทบาทในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง และไดรางกฎขอบังคับของ GATT ไปในทางที่เกื้อกูล
ผลประโยชนของตนเองตางพากันหลบเลี่ยงและหาประโยชนจากชองโหวของ GATT โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีพฤติกรรมที่ขัดตอปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อันเปนหลักการพื้นฐานของ GATT
ความพยายามที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับของ GATT ในรอบการเจรจาอุรุกวัย (Uruguay
Round) เพื่อใหการคาระหวางประเทศขยายตัวและเปนธรรมมากขึ้น มีทีทาวาจะไมประสบความ
สําเร็จเทาที่ควร
กฎข อ บั ง คั บ ของ GATT มี ลั ก ษณะเป น ข อ ตกลงพหุ ภ าคี (multilateral
agreement) ซึ่งบังคับใชกับภาคีสมาชิกนับรอยประเทศ GATT จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งระเบียบ
การคาระหวางประเทศของสังคมโลก หากทุกประเทศในโลกเขาเปนสมาชิกของ GATT การคา
ระหวางประเทศในสังคมโลกก็จะดําเนินอยูบนพื้นฐานของกฎขอบังคับเดียวกัน หากกฎขอบังคับ
ดังกลาวนี้มีความเปนธรรม การคาระหวางประเทศก็จะถูกกํากับใหมีความเปนธรรมดวย แตถา
หากกฎขอบังคับดังกลาวนี้ขาดความเปนธรรมก็ตองพยายามแกไขใหมีความเปนธรรมมากขึ้น
ภาคีสมาชิกจึงจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎขอบังคับนี้
การที่สังคมโลกมีระเบียบการคาระหวางประเทศเพียงระเบียบเดียว ยอมอํานวย
ประโยชนหลายประการ ในประการสําคัญก็คือ ความโปรงใสและไมสลับซับซอน หากสังคมโลก
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ไมมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่บังคับใชรวมกันก็ตองมีการจัดระเบียบระหวางกลุมประเทศ
เล็กๆจํานวนหลายๆกลุม ผลก็คือ สังคมโลกจะมีระเบียบการคาที่บังคับใชเฉพาะภูมิภาคจํานวน
หลายระเบียบ ซึ่งทําใหระเบียบการคาระหวางประเทศขาดความโปรงใสและมีความสลับซับซอน
มากกวาการมีระเบียบการคาเพียงระเบียบเดียว การจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคนั้นมีตนทุน
ที่ตองเสีย และการที่ตองจัดระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคหลายตอหลายระเบียบ ยอมทําให
สังคมโลกตองเสียตนทุนไปในการนี้เปนจํานวนมาก แตระเบียบการคาเฉพาะภูมิภาคอาจแกไข
เพิ่มเติมไดงาย ตางกับระเบียบการคาที่มีลักษณะเปน `ระเบียบโลก' ดังเชน GATT ที่การแกไข
เพิ่มเติมทําไดยากยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการเจรจาการคารอบอุรุกวัยที่ยังไมลุลวงในขณะนี้
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) แมจะมีภาคีสมาชิก
3 ประเทศ อันไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก แตก็เริ่มตนจากขอตกลงการคาเสรี
ระหวางสหรัฐอเมริกากับแคนาดา ซึ่งมีลักษณะเปนขอตกลงทวิภาคี (bilateral agreement)
โดยที่ในอนาคตอันใกลนี้ ชิลีจะเขามาเปนสมาชิกของเขตการคาเสรีนี้ดวย และจะขยายเขต
ครอบคลุมอเมริกากลางและอเมริกาใตตอไป ในขณะเดียวกันนี้ สหรัฐอเมริกาก็กําลังเจรจาใน
แนวทางที่จะทํ าขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆหลายตอหลายประเทศ ดังเชนอิสราเอล
เกาหลีใต กลุมประเทศอาเซียน และกลุมประเทศในลุมสมุทรคาริบเบียน ดวยนโยบายเชนนี้
สหรัฐอเมริกาจะสามารถขยายเครือขายแหงขอตกลงการคาเสรีจนครอบคลุมทั่วโลก ขอตกลง
การคาเสรีอเมริกาเหนือจะคอยๆพัฒนาไปเปนระเบียบการคาระหวางประเทศของสังคมโลก
แตกระบวนการพัฒนาเปนระเบียบโลกดังกลาวนี้ยอมกินเวลายาวนาน โดยอาจตองใชเวลาถึง
รอยปกวาที่จะไดระเบียบโลกอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะไมเพียงแตจะตองเสียเวลาในการทํ า
ขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศในภูมิภาคตางๆเทานั้น หากทวายังตอง
เสียเวลาในการปรับขอตกลงเหลานี้ใหเปนระเบียบโลกอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย การเริ่มตนจาก
ขอตกลงทวิภาคีไปสูระเบียบโลกจึงตองใชเวลาอันยาวนานและเสียตนทุนสูง ในเมื่อสังคมโลกมี
ระเบียบการคาระหวางประเทศอยูแลว ก็นาที่จะปรับปรุงระเบียบนี้ใหเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะมีผลในการสงเสริมการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกอยางคอนขางสําคัญ ในดานหนึ่ง การลดอากรขาเขา
จนถึงกับทํ าลายกํ าแพงภาษีในที่สุดนั้น ยอมมีสวนชวยเพิ่มพูนการคาระหวางประเทศทั้งสาม
ไมมากก็นอย ในอีกดานหนึ่ง กระแสการคาระหวางประเทศอาจแปรเปลี่ยนไป โดยสินคาที่นําเขา
จากนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนืออาจจะลดลง และการนําเขาจากประเทศภาคีสมาชิกดวยกัน
เองจะมีมากขึ้น หากการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีผลใหราคาสินคาภายในเขตถูกลงและสามารถ
แขงขันกับสินคานอกเขตได แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจะไมขัดตอบทบัญญัติ

3
ของ GATT เนื่องจากมาตรา 24 แหงขอบังคับของ GATT อนุญาตใหมีการทําขอตกลงการคาเสรี
(Free Trade Agreement) ได แตผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังเรียกรองให GATT ตรวจสอบ
วา การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือขัดตอบทบัญญัติของ GATT หรือไม อยางไรก็ตาม
แมวาบทบัญญัติของ GATT จะเกื้อกูลใหจัดตั้งเขตการคาเสรีได แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีนาจะ
ขัดตอหลักการปฏิบัติอยางไมลําเอียง (Non-Discrimination Principle) และหลักการคาเสรี
อันเปนปรัชญาพื้นฐานของ GATT เพราะในการจัดตั้งเขตการคาเสรีนั้น จะมีการยกเวนและ
ลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับสินคาที่มาจากประเทศภาคีสมาชิก แตจะมีการเก็บอากรขาเขา
ตามปกติสํ าหรับสินคาที่มาจากประเทศที่มิไดเปนสมาชิก การปฏิบัติอยางลํ าเอียงจึงเกิดขึ้น
ดวยการปฏิบัติอยางลําเอียงเชนนี้เอง บรรดาประเทศที่อยูนอกเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือซึ่งตอง
พึ่งพิงสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญจึงพากันหวั่นไหว เพราะ
เกรงวา ขอตกลงดังกลาวนี้จะบั่นทอนการสงออก ความหวั่นไหวนี้มีมากเปนพิเศษในญี่ปุน กลุม
ประเทศอาเซียน และ Asian NICs เพราะประเทศเหลานี้ตองพึ่งพิงอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญ (ดูตาราง) ในระยะสั้นปญหาจะมีมากเปน
พิเศษกับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive industries) เนื่องจากเม็กซิโกมี
แรงงานราคาถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา อุตสาหกรรมอาหารกระปอง
และอุตสาหกรรมรองเทา ในระยะยาว ความเสียเปรียบของประเทศคูคานอกอเมริกาเหนือ
จะขยายปริมาณมณฑลมากขึ้น เมื่อกําแพงภาษีภายในอเมริกาเหนือคอยๆทลายลง และเมื่อ
โรงงานอุตสาหกรรมโยกยายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเขาไปสูเม็กซิโกมากขึ้น
เม็กซิโกจะกลายเปนศูนยดึงดูดเงินทุนระหวางประเทศที่สําคัญในอนาคต โดย
ขึ้นมาเปนคูแขงกับอินโดจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ไมเพียงแตจะ
มีเงินทุนโยกยายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทานั้น หากทวายังมีเงินทุนเคลื่อนยายจาก
นอกเขตอเมริกาเหนืออีกดวย บรรดาประเทศที่ตองพึ่งอเมริกาเหนือเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญ
หากไมสามารถลดการพึ่งพิงดังกลาวนี้ดวยการกระจายตลาดออกไปได ก็ตองตัดสินใจเขาไป
ลงทุนในเม็กซิโกเพื่อเปนฐานการผลิตสําหรับสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั้งนี้เพื่อให
ไดประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีในภูมิภาคนี้
การรวมกลุมการคาดวยการทําขอตกลงการคาเสรี ดังเชนการจัดตั้งเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือนี้ ดูเผินๆแลวเปนนโยบายที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม แทที่จริง
แลวหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะแมวากําแพงภาษีระหวางประเทศภาคีสมาชิกจะหมดไปในที่สุด
แตกําแพงภาษีที่กีดขวางสินคาจากนอกเขตยังคงมีอยู การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือจึงมี
ผลในการเรงเราใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอื่นๆตามมา ประชาคมยุโรปจักตองเรงรัดการจัดตั้ง
ตลาดเดี่ยว (Single Europe) และอาเซียนจักตองเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
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หากสหรัฐอเมริกาสามารถสรางวงไพบูลยทางเศรษฐกิจดวยการขยายปริมณฑลของเขตการคา
เสรี ประชาคมยุโรปก็สามารถใชยุทธวิธีเดียวกัน ศูนยอํานาจดั้งเดิมทั้งสองของระบบทุนนิยมโลก
อาจจะใช อ าณาจั ก รทางเศรษฐกิ จ ของตนเป น ฐานในการต อ รองผลประโยชน ร ะหว า งศู น ย
ยิ่งการจัดตั้งกลุมการคาขยายตัวมากและเร็วเพียงใด ความตองการที่จะแกไขกฎขอบังคับของ
GATT ก็จะยิ่งออนระโหยโรยแรง และความโอนออนผอนปรนในการเจรจาก็จะยิ่งมีนอยลงมาก
เพียงนั้น
บัดนี้ สังคมโลกกําลังอยูบนมรรควิถีของสภาพไรระเบียบโลก
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ตารางที่ 1
การคาระหวางอาเซียตะวันออกไกลกับสหรัฐอเมริกา
ป 2533
(%)
สินคาออกที่สงไปขาย
สหรัฐฯคิดเปนรอยละ
ของสินคาออกรวม

สินคานําเขาจากสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละของ
สินคาเขารวม

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. Asian NICs

11

11

2.1 เกาหลีใต

32

24

2.2 ไตหวัน

31

23

2.3 ฮองกง

25

8

2.4 สิงคโปร

24

20

14

12

3.2 มาเลเซีย

17

17

3.3 ฟลิปปนส

37

19

3.4 ไทย
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สถิติสินคาออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สงไปยังสหรัฐอเมริกาตํ่ากวาความเปนจริงมาก เนื่องจาก
มิไดรวมสินคาออกที่สงผานฮองกง

