
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 เมษายน 2536

วังวนแหงการกีดกันการคา

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            รายงานประจํ าปของสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States 
Trade Representative = USTR) ซึ่งเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 กลาวหาวา 
ประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกามีทั้งสิ้น 44 ประเทศ ในจํ านวนนี้ญ่ีปุนและ
ประเทศตางๆในประชาคมยุโรป (12 ประเทศ) ยอมเปนเปาหมายอันดับตนๆของรัฐบาลอเมริกัน 
บรรดาประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) ทั้งในอาเซีย (อันไดแก เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร แต 
ยกเวนฮองกง) และในละตินอเมริกา (อันไดแก อารเยนตินา บราซิล ชิลี และเม็กซิโก) รวมตลอด 
ทั้งประเทศในกลุมอาเซียน (ยกเวนบรูไน) ไมสามารถรอดตาขายอันถี่ยิบของสํ านักผูแทนการคา
แหงสหรัฐอเมริกาไปได ทั้งนี้มีขอนาสังเกตดวยวา ประเทศสังคมนิยมในอดีตและปจจุบัน ดังเชน 
รัสเซีย ฮังการี่ โปแลนด สาธารณรัฐเช็คและสโลวัก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ลวนแลวแต 
ตกอยูในสถานภาพเดียวกันทั้งสิ้น
            ภายในเดือนเมษายน 2536 รัฐบาลคลินตันจะตองจัดทํ ารายชื่อประเทศ `ผูราย' 
(Priority Foreign Country Watchlist) เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญา โดยใชเวลาประมาณ 9 เดือนในการเจรจา หากการเจรจาไรผล รัฐบาลอเมริกันจะใช 
อากรขาเขาและมาตรการอื่น ๆ ในการตอบโต
           รัฐบาลคลินตันมีทาทีในการเจรจาการคาแข็งกราวกวารัฐบาลเรแกนและบุช จน 
ผูคนพากันจับตามองวา สงครามการคาระหวางประเทศจะปะทุข้ึนเมื่อไร สงครามการคาระหวาง     
ประเทศสามารถหลีกเลี่ยงได หากประเทศมหาอํ านาจใชทาทีผอนปรนในการเจรจา และยินยอม 
ที่จะประนอมผลประโยชน แตเมื่อไรก็ตามที่ประเทศมหาอํ านาจเลือกใชยุทธศาสตร `ยอมหัก  
แตไมยอมงอ' ในการเจรจา  สงครามการคายอมยากที่จะหลีกเลี่ยงได

           นับต้ังแต  รัฐบาลอเมริกันใช กฎหมายการค า  (Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988) นับเปนเครื่องมือในการกลาวหาและลงโทษประเทศคูคาในฐาน 
ที่มีการคาอันไมเปนธรรม บรรดาประเทศคูคาของสหรัฐอเมริกาลวนแลวแตเลือกใชกลยุทธการ 
เตะถวงเวลา (delaying tactic) ในการเจรจา โดยพยายามถวงเวลาการหยิบยื่นผลประโยชนให
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สหรัฐอเมริกาใหนานที่สุดเทาที่จะนานได ตอเมื่อมิสามารถถวงเวลาตอไปไดจึงจํ ายอมหยิบยื่น 
ผลประโยชนทางการคาแกสหรัฐฯ ญ่ีปุนไดใชกลยุทธดังกลาวนี้มาโดยตลอด ประตูการคาระหวาง
ประเทศของญี่ปุนมิไดเปดอารับสินคาตางประเทศโดยปราศจากขอบเขต หากแตญ่ีปุนเพียงแต 
แงมประตูนั้นแตเพียงเล็กนอย ตอเมื่อไดรับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกัน จนมิอาจทานทนตอไป
ได ญ่ีปุนจึงคอยๆแงมประตูการคาอีกทีละนิด
           กลุ มประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งในอาเซียและละตินอเมริกาเจริญรอยตาม 
ญ่ีปุนในการใชกลยุทธการเตะถวงเวลา หากแตดวยทวงทีที่แตกตางกัน ในกรณีของไทยและ
ประเทศอื่นๆในอาเซียน ความสามารถในการเตะถวงเวลามีนอยกวาญี่ปุนเปนอันมาก สวน 
สํ าคัญเปนเพราะเหตุวา รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมคิดเตะถวงเวลามากนัก หากแตมีทวงทีที่จะยอม
จํ านนตอขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกันมาตั้งแตตน แตการยอมจํ านนมิไดเปนเหตุใหรัฐบาล
อเมริกันยุติการกดดัน ตรงกันขาม รัฐบาลอเมริกันยังคงกดดันและเรียกรองผลประโยชนทาง 
การคาสืบตอมา เมื่อไดประโยชนในเรื่องหนึ่งแลว ก็หันไปกดดันเรื่องอื่นตอไป กวาที่ประเทศ 
เหลานี้จะเรียนรูวา กลยุทธการยอมจํ านนมิใชกลยุทธที่ดีในการเจรจาการคา ก็ตองใชเวลาเกือบ 
ทศวรรษในการไดบทเรียนดังกลาวนี้
           ในกรณีของประชาคมยุโรป พลานุภาพทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่ 
พอฟดพอเหวี่ยงกันทํ าใหประชาคมยุโรปสามารถใชกลยุทธ `ตาตอตา ฟนตอฟน' กับสหรัฐฯได 
บางครั้งก็ไดผลดี แตถาทั้งสหรัฐฯและประชาคมยุโรปตางเลือกที่จะเดินหนาชนกัน สงคราม 
การคาระหวางประเทศยอมตองปะทุข้ึน และโลกจักตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยาง 
มิอาจหลีกเลี่ยงได
           นับต้ังแตบิล คลินตัน ดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน สหรัฐฯไดกดดันให  
ประชาคมยุโรปเลิกกีดกันสินคาอเมริกัน เลิกทุมตลาดและใหเงินอุดหนุนสินคาที่สงไปขายในตลาด
อเมริกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใหเงินอุดหนุนการประกอบการดานเกษตรกรรม
           แตดูเหมือนวา ญ่ีปุนจะเปนเปาใหญที่จัดการไดงายกวาประชาคมยุโรป ในป 
2535 สหรัฐฯขาดดุลการคาถึง 84.3 พันลานเหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับญ่ีปุน
ถึง 49.4 พันลานเหรียญอเมริกัน ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลคลินตันพุงเปาไปที่
ญ่ีปุน เร่ิมตนดวยการเก็บอากรขาเขาเหล็กกลา ซึ่งกระทบตอการสงออกของญี่ปุน ตามมาดวย 
การกดดันใหญ่ีปุนนํ าเขาเซมิคอนดักเตอรใหได 20% ของปริมาณการใชตามสัญญาที่ญ่ีปุนใหไว
กับสหรัฐฯ ตอมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 นายมิกกี้ แคนเตอร ไดเรียกรองใหญ่ีปุนซื้ออะไหล 
รถยนตจากสหรัฐฯเพิ่มข้ึนโดยใหไดเปาหมาย 19 พันลานเหรียญอเมริกันในป 2537 ขณะเดียวกัน
ก็กดดันใหบริษัท รถยนตญ่ีปุนในสหรัฐฯใชวัตถุดิบและอุปกรณอเมริกัน (local content) เพิ่มข้ึน
จากระดับ 50% ในปจจุบันเปน 70% ในป 2537 ในชวงเวลาไลเลี่ยกันนี้ รัฐบาลคลินตันกํ าลัง 
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ไตสวนขอรองเรียนของอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันที่วา ญ่ีปุนทุมรถบรรทุกขนาดเล็กเขาสูตลาด
อเมริกัน
           ญ่ีปุนมิไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว หากแตยังถูกประชาคม
ยุโรปกดดันดวย ประชาคมยุโรปตองการใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงรถยนตเขาไปขายในประชาคมยุโรป
ใหนอยกวาปริมาณในป 2535 และขณะเดียวกัน ก็กํ าลังไตสวนขอกลาวหาที่วา ญ่ีปุนทุม 
กลองถายโทรทัศนเขาสูตลาดประชาคมยุโรป ประชาคมยุโรปก็เหมือนกับสหรัฐฯที่มิไดเลนงาน
เฉพาะแตญ่ีปุนเทานั้น หากแตยังมุงเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมดวย เกาหลีใตและ
ไตหวันกํ าลังถูกกลาวหาวาทุมอุปกรณอีเล็กทรอนิกเขาสูตลาดประชาคมยุโรป
           ฝายญี่ปุนเมื่อไดรับแรงกดดันทั้งจากสหรัฐฯและประชาคมยุโรป ก็หันไปไลเบี้ย   
ประเทศที่ออนแอกวา ญ่ีปุนกํ าลังกลาวหาวา สาธารณรัฐประชาชนจีนทุมโลหะผสมแมงกานีส 
(manganese alloy) เขาไปขายในตลาดญี่ปุน ขณะเดียวกัน ญ่ีปุนก็ขมขูที่จะเลนงานประเทศที่
ละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาของญี่ปุน พรอมทั้งกดดันใหประเทศตางๆในอาเซียนเปด
ตลาดการคาบริการมากขึ้น
           โลกกํ าลังตกอยูในวังวนของการกีดกันการคา วังวนดังกลาวนี้นับวันมีแตจะขยาย
ตัวและมีแรงดึงดูดเพิ่มข้ึน เมื่อแรกเริ่มสหรัฐฯเลนงานแตประชาคมยุโรปและญี่ปุน แตแลวสินคา
ออกจากกลุ มประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งในอาเซียและละตินอเมริกาก็ทะลุทะลวงเขาไป 
ครอบครองตลาดอเมริกันมากขึ้น คร้ันสหรัฐฯหันมาเลนงานกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมควบคู
กับประชาคมยุโรปและญี่ปุน  สินคาจากประเทศอื่นๆจึงเขาไปตีตลาดอเมริกันแทน บัดนี้ประเทศ 
ที่ถูกสหรัฐฯเลนงานมิไดมีแตญ่ีปุน ประชาคมยุโรป และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมเทานั้น  
หากยังครอบคลุมถึงประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไปอีกดวย
           ปฏิบัติการดานการคาที่ไมเปนธรรมมีมูลแหงความเปนจริงอยูบาง หากมิใชความ
จริงแททั้งหมด ประเทศคูคาหลายตอหลายประเทศมิไดเปดตลาดการคาใหแกสินคาอเมริกันมาก
เทาที่สหรัฐฯเปดตลาดรับสินคาจากประเทศตางๆนี้เปนความจริงโดยแท แตในชวงเวลาสอง 
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ สหรัฐฯไดสรางทํ านบกีดขวางการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทํ านบที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) จนมิอาจกลาวอางตอไป 
ไดวา สหรัฐฯเปนตลาดการคาเสรี ความขอนี้เปนจริงในประเทศมหาอํ านาจอื่น ๆ ดวย
           แตการกีดกันการคามิใชปฏิกิริยาที่มีตอการคาที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากยังเปน
ผลจากความพยายามในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย ทั้งๆที่หลายตอหลาย 
อุตสาหกรรมออนแอเกินกวาที่จะเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลก หากประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ 
ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ก็จํ าเปนตองปรับโครงสรางการผลิต โดยละทิ้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ความไดเปรียบเชิง 
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เปรียบเทียบมิไดคงอยูชั่วกัลปาวสาน หากแตแปรเปลี่ยนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
และแปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของสินคาและราคาสัมพัทธของปจจัย 
การผลิต โครงสร างการผลิตจึงต องปรับเปลี่ยนไปตามความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ การปกปองอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจึงเปนมาตรการ
ที่ฝนธรรมชาติ เพราะทํ าใหกระบวนการปรับโครงสรางการผลิตเชื่องชากวาที่ควร ความเชื่องชานี้
หากยิ่งมีมากเพียงใด ก็ยิ่งสรางแรงกดดันใหมีการกีดกันการคาเพิ่มข้ึนมากเพียงนั้น มิหนํ าซํ้ า  
การธํ ารงไวซึ่งอุตสาหกรรมที่หมดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบยอมเปนการบอนทํ าลาย 
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ และทํ าใหฐานะการแขงขันในสังคมโลกตํ่ าทรามลงไป
เร่ือยๆ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพการผลิตจะกลับกลายเปน 
แรงกดดันใหมีการกีดกันการคามากยิ่งขึ้นไปอีก

           รัฐบาลคลินตันกํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง ทางหนึ่งไดแกการขยายและการ 
เพิ่มแรงดึงดูดของวังวนแหงการกีดกันการคา อีกทางหนึ่งไดแก การทํ าลายวังวนดังกลาวนี้
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