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โมโตโรลา สหรัฐอเมริกา กับญี่ปุน
กรณีการขายโทรศัพทมือถือ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ความตกลงใจของฝายญี่ปุนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2537 ที่จะเปดตลาดโทรศัพท
มือถือที่เรียกวาที่เรียกวา Cellular Telephones มากขึ้น นับเปนชัยชนะของบริษัทโมโตโรลา 
(Motorola Inc.) อยางมิอาจปฏิเสธได แตชัยชนะดังกลาวนี้ก็ทํ าใหโมโตโรลาสูญเสียกํ าลังภายใน
ไปไมนอย

           โมโตโรลาใชเวลากวาทศวรรษในการเจาะตลาดญี่ปุนเพื่อขายโทรศัพทมือถือ  
หากโมโตโรลามิใชวิสาหกิจอิทธิพลก็คงยากที่จะทํ าลายกํ าแพงที่กีดขวางการเขาสูตลาดญี่ปุนได 
แตดวยเหตุที่โมโตโรลาหวานเงินอุดหนุนทางการเมือง ทั้งแกพรรครีปบลิกันและนักการเมือง 
คนสํ าคัญบางคน ประกอบกับการที่พนักงานบริษัทโมโตโรลาจํ านวนไมนอยผันตัวไปเปน 
ขาราชการการเมืองทั้งในกระทรวงพาณิชย สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR)  
และทํ าเนียบขาว โมโตโรลาจึงทรงพลังทางการเมืองในสังคมอเมริกันอยางยิ่ง และโมโตโรลา 
ไมลังเลที่จะใชพลังทางการเมืองดังกลาวนี้
           ทุกครั้งที่โมโตโรลามีปญหาในการเจาะตลาดญี่ปุนโมโตโรลาจะหันมาใชกลไก
ของรัฐบาลอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพาณิชยและสํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกาในการบีบคอใหญ่ีปุนเปดตลาด และดวยขออางที่วา ญ่ีปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมกับ 
สหรัฐฯ  บรรดากลไกของรัฐบาลอเมริกันตางก็เขาขยํ้ าคอญี่ปุนประดุจหนึ่งหุนยนตที่ถูกกดปุม
           โมโตโรลาพยายามขายโทรศัพทมือถือในญ่ีปุน แตตองประสบปญหาการตรวจ 
มาตรฐานและคุณภาพ การตรวจสอบนี้กระทํ าโดยองคกรที่ถูกครอบงํ าโดยกลุมธุรกิจญ่ีปุน ซึ่งมี 
แนวโนมที่จะกํ าหนดมาตรฐานที่เกื้อกูลสินคาญี่ปุน โดยที่โทรศัพทมือถือที่ใชในญี่ปุนมีมาตรฐาน 
แตกตางไปจากที่ใชในสหรัฐฯ และประชาคมยุโรป โมโตโรลาจึงมีปญหาในการเจาะตลาดญี่ปุนใน
ข้ันรากฐาน
           โมโตโรลารองเรียนตอสํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในป 2527  
สํ านักงานดังกลาวไดบรรจุบริการโทรคมนาคมอยูในรายการสินคาเฉพาะประเภทที่ตองเจรจากับ
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ญ่ีปุน หรือการเจรจาที่มีชื่อเรียกวา Market-Oriented Sector-Specific (MOSS) ความยาก 
ลํ าบากในการเจาะตลาดโทรศัพทมือถืออยูที่กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุน (Ministry 
of Posts and Telecommunications = MPT) ที่ถูกครอบงํ าโดยขาราชการที่ตองการรักษา 
ผลประโยชนของธุรกิจญ่ีปุน อยางไรก็ตาม การเจรจา MOSS เกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมบรรลุ
ผลในป 2528 โดยมีขอตกลงสํ าคัญดังตอไปนี้
           ประการแรก กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุน (MPT) ยินยอมใหผูแทน
บริษัทอเมริกันเขาไปเปนกรรมการในองคกรที่ทํ าหนาที่กํ าหนดมาตรฐานบริการและอุปกรณ 
โทรคมนาคม (Standard-Setting Board) ทั้งนี้เพื่อลดทอนความโนมเอียงที่จะกํ าหนดมาตรฐาน 
ในแนวทางที่เกื้อกูลสินคาญี่ปุนโดยเฉพาะ
           ประการที่สอง กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุนยินยอมที่จะจัดตั้ง 
หนวยงานที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาและอุปกรณ 
โทรคมนาคมที่เปนอิสระจากกลุมธุรกิจญ่ีปุน เพื่อปองกันการกลั่นแกลงสินคาตางประเทศ
           ประการที่สาม กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุ นยินยอมที่จะลด 
มาตรฐานและขอกํ าหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับสินคาและอุปกรณโทรคมนาคมใหอยูในระดับอัน 
พอเพียงที่จะปกปองเครือขายโทรคมนาคมเทานั้น เพื่อมิใหมีขอกํ าหนดและมาตรฐานอันหยุมหยิม
จนกลายเปนเครื่องกีดขวางการเปดตลาด
           ประการที่ ส่ี กระทรวงไปรษณีย และโทรคมนาคมญี่ปุ นยินยอมให ธุรกิจ 
โทรคมนาคม ออกใบรับรองตนเองสํ าหรับเครือขายที่ขยายเพิ่มข้ึนได (Self-certification for 
Value-added Networks)
           ประการที่หา กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุนยินยอมที่จะลดการ 
ควบคุมและลดการกํ ากับโทรศัพทมือถือระบบ cellular telephones

           แมวาญี่ปุนลงนามในขอตกลงที่จะเปดตลาดสํ าหรับโทรศัพทมือถือแลวก็ตาม 
แตการดํ าเนินการเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง มิหนํ าซํ้ าญี่ปุนยังกีดขวางมิใหบริษัทตางชาติเขาไป
ประกอบธุรกิจโทรศัพทระหวางประเทศ ทั้งๆที่ไมมีขอหามตามกฎหมาย ประธานาธิบดีเรแกนและ
นางมารกาเรต แธตเชอรรวมกันกดดันญี่ปุนในเรื่องนี้ จนญี่ปุนจํ าตองโอนออนผอนตาม

           ในเดือนมีนาคม 2529 วุฒิสภาแหงสหรัฐอเมริกามีมติดวยคะแนนเสียง 92-0 
ใหรัฐบาลเรแกนตอบโตญ่ีปุนในฐานที่ไมเปดตลาดโทรคมนาคม โมโตโรลามีสวนสํ าคัญในการ 
ผลักดันมติดังกลาวนี้ ซึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกผูนํ าญี่ปุนอยางมาก เพราะบัดนี้ญ่ีปุน 
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ไมเพียงแตตองรบกับฝายบริหาร หากยังตองรบกับฝายนิติบัญญัติแหงสหรัฐฯดวย ญ่ีปุนจํ าตอง
ปรับตัวหลายดาน ในประการสํ าคัญ ตองเปดตลาดโทรคมนาคมตามแรงกดดันของฝายสหรัฐฯ
           ในเดือนมีนาคม 2529 นั้นเอง องคกรกํ าหนดมาตรฐานโทรคมนาคมญี่ปุนมีมติ
ยอมรับมาตรฐานระบบโทรคมนาคมทุกระบบ กระนั้นก็ตาม กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม
ญ่ีปุนยังคงอางวาไมสามารถจัดสรรคลื่นวิทยุแกโมโตโรลาอยางเต็มที่ เนื่องจากคลื่นวิทยุมีไมพอ 
พรอมกันนั้นก็พยายามผลักดันใหโมโตโรลาและหุนสวน คือ บริษัท Daini Denden (เรียกชื่อยอวา 
DDI) รวมกิจการกับบริษัท Nippon Idou Tsushin Corporation (เรียกชื่อยอวา IDO) ซึ่งเปน 
คูแขงรายสํ าคัญ กระทรวงไปรษณียฯอางเหตุผลวา การรวมกิจการจะไดใชคลื่นวิทยุเดียวกัน  
โดยที่ในขณะเดียวกันจะไดแขงขันกับบริษัท Nippon Telegraph and Telephone (เรียกชื่อยอวา 
NTT) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ แตการรวมกิจการระหวางโมโตโรลากับ IDO ไมเปนที่ตกลง ปญหา 
สํ าคัญเกิดจากขอเท็จจริงที่วา บริษัททั้งสองใชระบบโทรศัพทที่แตกตางกัน โมโตโรลามีระบบของ
ตนเอง สวน IDO ใชระบบ NTT และแทที่จริงแลว IDO มีความสัมพันธเชิงเครือขายกับ NTT
           เมื่อการผลักดันใหโมโตโรลารวมตัวกับ IDO ไมประสบความสํ าเร็จ กระทรวง
ไปรษณียฯ จึงจัดสรรคลื่นวิทยุใหโมโตโรลา และ DDI เฉพาะภาคตะวันตกของญี่ปุน ซึ่งคลุมพื้นที่
เพียง 30-40% ของตลาด โดยที่ให IDO ไดสัมปทานสวนที่เหลือ
           โมโตโรลายื่นเรื่องรองเรียนตอสํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาวามิได
รับการปฏิบัติที่เปนธรรม จากนั้นรัฐบาลอเมริกันก็ดํ าเนินการกดดันรัฐบาลญี่ปุน จนในที่สุด
กระทรวงไปรษณียฯยินยอมใหใชระบบโมโตโรลาทั่วประเทศญี่ปุน ยกเวนบริเวณนครโตเกียว-นคร
นาโกยา โมโตโรลายอมรับการจัดสรรคลื่นวิทยุดังกลาวนี้ ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา ในขณะที่ระบบ NTT  
ใชไดทั่วประเทศญี่ปุน แตระบบโมโตโรลาไมสามารถเจาะตลาดบริเวณโตเกียว-นาโกยา ซึ่งเปน
ยานธุรกิจสํ าคัญได
           ในป 2531 กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมญี่ปุนจัดสรรคลื่นวิทยุใหแก
ผูประกอบการรายใหม ซึ่งขัดกับขออางอิงเดิมที่วาคลื่นวิทยุมีไมพอ โมโตโรลารองเรียนตอสํ านัก
งานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาใหตอบโตญ่ีปุนโดยอาศัยอํ านาจตามมาตรา Special 301 แหง 
Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช กระทรวงไปรษณียฯ 
อางวา การจัดสรรคลื่นวิทยุใหมมิไดขัดตอ MOSS Agreement ป 2528 เพียงแตรอใหมี Digital 
Cellular Telephones ขอจํ ากัดตางๆ ก็จะหมดไป แตโมโตโรลามีความเห็นวาญี่ปุนกํ าลังใช 
ยุทธวิธีการถวงเวลา
           ในเดือนเมษายน 2532 สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาสรุปวา ญ่ีปุน   
ละเมิดขอตกลงตามที่ปรากฏใน MOSS Agreement ป 2528 และประกาศตอบโตญ่ีปุน เวนแต
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ญ่ีปุนจะปฏิบัติตามขอตกลงภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 ในเดือนมิถุนายน ศกเดียวกันนั้นเอง 
กระทรวงไปรษณียฯ ญ่ีปุนยินยอมจัดสรรคลื่นวิทยุใหระบบโมโตโรลาใชไดทั่วประเทศญี่ปุน
           ภายหลังจากที่มี MOSS Agreement ป 2532 โมโตโรลาเริ่มแทรกตลาดบริเวณ
นครโตเกียว-นาโกยา และขอพิพาทนาจะยุติลงได แตการณหาไดเปนเชนนั้นไม เมื่อการเจรจา 
การคาระหวางประธานาธิบดีคลินตันกับนายโฮโซกาวายุติลงดวยความลมเหลวเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2537 โมโตโรลาไมร้ังรอที่จะเปดเกมรุกทางการเมืองทันที

           ตามขอตกลงป 2532 ญ่ีปุนยอมใหโทรศัพทมือถือระบบโมโตโรลายึดครองตลาด   
.ls20 โตเกียว-นาโกยาประมาณ 33

3
1 -50% เมื่อเวลาลวงพนไป 5 ป โมโตโรลาขายในบริเวณ  

.ls60 ดังกลาวไดเพียง 12,000 เครื่อง ในขณะที่โทรศัพทมือถือระบบ NTT ขายได 310,000 เครื่อง 
ในภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุน โมโตโรลาขายไดถึง 370,000 เครื่อง นั่นหมายความวา โมโตโรลาแทรก
ตลาดโตเกียว-นาโกยาไดไมถึง 5% โมโตโรลาประมาณการความเสียหายทางธุรกิจที่ไมสามารถ
แทรกตลาดญี่ปุนไว 250-300 ลานเหรียญอเมริกัน
           เมื่อการเจรจาการค าระหว างสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุ นล มเหลวลงในเดือน  
กุมภาพันธ 2537 สํ านักงานผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดหยิบยกกรณีการเจาะตลาดโทรศัพท
มือถือของโมโตโรลาเปนชนวนสํ าหรับการตอบโตญ่ีปุน โดยกํ าหนดวันที่ 17 มีนาคม 2537 เปน 
เสนตาย นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาขมขูวา หากญี่ปุน
ยังคงดื้อดึงไมปฏิบัติตามสัญญาการเปดตลาดสํ าหรับโทรศัพทมือถือ สหรัฐฯจะตอบโตญ่ีปุน 
คิดเปนมูลคา 250-300 ลานเหรียญอเมริกัน อันเปนจํ านวนที่โมโตโรลาเสียหาย ทั้งนี้ไมมีขอกังขา
ใดๆเลยวา ตัวเลขดังกลาวนี้มีแหลงที่มาจากโมโตโรลา
           เหตุที่โมโตโรลาไมสามารถบุกตลาดโตเกียว-นาโกยาได เนื่องจากสถานีรับสง 
วิทยุสํ าหรับระบบโมโตโรลามีนอย ตลาดดังกลาวถูกครอบงํ าโดย IDO ซึ่งใชระบบ NTT ในชั้นแรก  
โมโตโรลาเรียกรองให IDO ซื้อโทรศัพทโมโตโรลา 225,000 เครื่อง ภายในกํ าหนด 2 ป แต  
IDO ปฏิเสธ โดยอางวาไมมีธรรมเนียมที่ผูผลิตบังคับใหผูบริโภคซื้อสินคา คร้ันเมื่อสหรัฐฯแสดง 
ทาขึงขังเอาจริง IDO จึงตกลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2537 ที่จะสรางสถานีรับสงวิทยุ สํ าหรับระบบ
โมโตโรลาในบริเวณโตเกียว-นาโกยา จํ านวน 159 สถานีภายในเดือนตุลาคม 2538 ทั้งนี้คาดวา 
IDO ตองใชเงินลงทุน 11.4 พันลานเยน (หรือประมาณ 108 ลานเหรียญอเมริกัน)
           นับเปนเวลาเกือบเต็มทศวรรษที่สหรัฐฯกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดสํ าหรับ Cellular 
Telephones โดยที่มีขอตกลงไปแลว 3 ฉบับ ประธานาธิบดีคลินตันแถลงวา ขอตกลง 
คร้ังสุดทายนี้นับเปนชัยชนะของทุกฝาย ในขณะที่กรรมกรอเมริกันมีงานทํ ามากขึ้น สวนผูบริโภค
ชาวญี่ปุนก็ไดใชของดีราคาถูก ขอกลาวอางของประธานาธิบดีคลินตันดังกลาวนี้สรางความฉงน
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ฉงายแกนักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอย ในเมื่อฐานการผลิตโทรศัพทมือถือของโมโตโรลาอยูใน 
มาเลเซีย ความสํ าเร็จในการเปดตลาดโทรศัพทมือถือในญ่ีปุนจะไมมีผลในการชวยแกปญหาการ
ขาดดุลการคาของสหรัฐฯ แตจะชวยการสงออกของมาเลเซีย และเพิ่มพูนกํ าไรของโมโตโรลา
           การที่ญ่ีปุนจํ ายอมเปดตลาดบริการโทรคมนาคมครั้งนี้ยอมสะทอนใหเห็นวา 
ญ่ีปุนยังคงเกรงแรงกดดันจากตางประเทศหรือที่ภาษาญี่ปุนเรียกวา "ไกอัตซึ" (Gaiatsu) อยางไร 
ก็ตาม หนังสือพิมพญ่ีปุน ทั้ง Mainichi Shimbun และ Yomiuri Shimbun ตางสงเสียงเตือนวา  
การยอมจํ านนตอสหรัฐฯ คร้ังนี้จะยิ่งเปนเหตุใหสหรัฐฯ `บีบคอ' ญ่ีปุนในกรณีอ่ืนๆ มากขึ้น
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