
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 เมษายน 2537

โมโตโรลา สหรัฐอเมริกากับญี่ปุน
กรณีการขายเพจเจอร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในบรรดาขอพิพาทการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ขอพิพาทสํ าคัญ 
เร่ืองหนึ่ง ไดแก การเปดตลาดญี่ปุนสํ าหรับบริการโทรคมนาคมจากตางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการเปดตลาดสํ าหรับผลผลิตของบริษัทโมโตโรลา (Motorola Inc.)
           นับเปนเวลากวาทศวรรษแลวที่บริษัทโมโตโรลาอาศัยอํ านาจและกลไกของ
รัฐบาลอเมริกันในการกดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปดตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑโทรคมนาคม แมวาการ
เปดตลาดญี่ปุนจะเปนไปอยางเชื่องชา แตบริษัทโมโตโรลาก็ประสบความสํ าเร็จในการ `กดปุม' ให
รัฐบาลอเมริกันชุดแลวเดินเกมตามที่ตนตองการ

           บริษัทโมโตโรลาเมื่อแรกกอต้ังในป 2471 มีชื่อวา Galvin Manufacturing 
Corporation ตามชื่อนายพอล วี. แกลวิน (Paul V. Galvin) ผูกอต้ัง ตระกูลแกลวินยึดกุมอํ านาจ
การบริหารบริษัทนี้มาโดยตลอด และประธานบริษัทคนปจจุบันก็คือ นายคริสโตเฟอร แกลวิน 
(Chistopher B. Galvin)
           Galvin Manufacturing Corporation มุงผลิตสินคาอุปโภคบริโภคมาตั้งแตเร่ิม
ดํ าเนินการ เพียงชั่วเวลา 2 ปหลังจากการกอต้ังบริษัท ก็เร่ิมผลิตวิทยุติดรถยนตยี่หอ Motorola  
จนติดตลาด
           คํ าวา  Motorola มาจากคํ าวา Motor ผสมกับคํ าวา Victrola
           เมื่อมีผูใชวิทยุติดรถยนตยี่หอ Motorola อยางแพรหลาย ในป 2490 Galvin 
Manufacturing Corporation จึงเปลี่ยนชื่อเปน Motorola Inc.
           ตลอดระยะเวลา 40 ปแรก โมโตโรลาผลิตสินคาหลายตอหลายชนิด ซึ่งรวม
รถยนต วิทยุ และเครื่องรับโทรทัศนดวย แตแลวในทศวรรษ 2510 โมโตโรลาเริ่มหันเข็มไปผลิต 
สินคาอีเล็คทรอนิก ซึ่งใชเทคโนโลยีที่รุดหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนที่  
ดังเชน Cellular phones และเซมิคอนดักเตอร ดังเชน Microprocessors นับแตนั้นมาโมโตโรลา 
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ก็รุดหนาชนิดยั้งไมหยุดฉุดไมอยู และตั้งเปาที่จะเปนผูนํ าในการผลิตเซมิคอนดักเตอร และระบบ
โทรคมนาคมสองทิศทาง (two-way communications)
           แตโมโตโรลาจะไมสามารถเติบโตไดมากนัก หากปราศจากการปรับปรุงระบบ
การบริหารภายใน การกระจายอํ านาจใหหนวยผลิตแตละหนวยสามารถตัดสินใจอยางเต็มที่  
นับเปนหัวใจในการนี้ โดยที่ในขณะเดียวกันก็จัดระบบการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อปองกันการรั่วไหล ในอีกดานหนึ่ง ก็มีโครงการพัฒนาบุคลากรอยูตลอดเวลาเพื่อใหกาวตาม 
ทันความรุดหนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการทํ างาน  
ผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการสรางความเจริญแกโมโตโรลาเทาที่ผานก็คือ นายบ็อบ แกลวิน (Bob 
Galvin) นายเบลล ไวส (Bell Weisz) และ นายจอหน  มิตเชลล (John Mitchell)
           ในปจจุบัน โมโตโรลาฝงรากอยูกับธุรกิจหลัก 3 ประเภท อันไดแก เซมิ
คอนดักเตอร  คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม ผลผลิตสํ าคัญของโมโตโรลาประกอบดวย
           (1) วิทยุสองทิศทาง เพจเจอร (pagers) โทรศัพทมือถือ และอุปกรณ  
โทรคมนาคมอีเล็กทรอนิกอื่น ๆ
           (2)  เซมิคอนดักเตอร
           (3)  อุปกรณอีเล็กทรอนิกการทหาร และอุปกรณอีเล็กทรอนิกยานอวกาศ
           (4)  ครุภัณฑอีเล็กทรอนิกยานยนต และครุภัณฑอีเล็กทรอนิกอุตสาหกรรม
           (5) ฮารดแวรและซอฟทแวรระบบการแปรรูปสารสนเทศ และระบบคลังขอมูล 
โทรคมนาคม

           โมโตโรลาเริ่มมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนในทศวรรษ 2490 ซึ่งเปน 
การสนองตอบตอคํ าเรียกรองของประธานาธิบดีไอเซนเฮาวร เวลานั้นญี่ปุนถูกยึดครองโดย 
กองทัพอเมริกัน ประธานาธิบดีไอเซนเฮาวรตองการใหธุรกิจอเมริกันเขาไปชวยฟนฟูเศรษฐกิจ 
ญ่ีปุน โมโตโรลาเริ่มซื้อชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกจากญี่ปุน และเขาไปชวยบริษัทญี่ปุนพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน สินคาอีเล็กทรอนิก โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุติดรถยนต วิทยุประจํ าบาน และ 
เครื่องรับโทรทัศน
           คร้ันถึงทศวรรษ 2520 สถานการณก็แปรเปลี่ยนชนิดหนามือเปนหลังมือ เมื่อ
ปรากฏวา อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกในญี่ปุนรุดหนาอยางรวดเร็วชนิดที่โมโตโรลาก็คาดไมถึง  
โมโตโรลาตองเผชิญกับการแขงขันกับบริษัทญี่ปุน ขณะเดียวกันก็ประสบอุปสรรคในการเจาะ 
ตลาดญี่ปุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโทรคมนาคม
           ปญหาเริ่มปรากฏอยางแจมชัดเมื่อสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนดํ าเนินนโยบายใน
แนวทางที่แตกตางกัน ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุนยังคงควบคุมและกํ ากับตลาดบริการโทรคมนาคม
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อยางเขมงวด โดยใหบริษัท NTT (= Nippon Telegraph and Telephone) เปนผูผูกขาด แต 
รัฐบาลอเมริกันเริ่มเลิกการกํ ากับและการควบคุม ดวยการทํ าลายอํ านาจการผูกขาดของบริษัท 
AT&T (American Telephone and Telegraph) ผลที่ตามมาก็คือ ผูผลิตหนาใหมยางกาวสูตลาด
บริการโทรคมนาคมจํ านวนมาก รวมทั้งบริษัทตางชาติดวย บริษัทญี่ปุนไมร้ังรอที่จะทะลวงเขาสู
ตลาดอเมริกัน และสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดในสัดสวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในขณะที่บริษัทอเมริกัน
ยังไมสามารถทะลวงตลาดญี่ปุนได
           ในป 2522 โมโตโรลาพยายามขาย beeper-pagers ในตลาดญี่ปุน แตโดยเหตุ 
ที่ตลาดบริการโทรคมนาคมถูกผูกขาดโดย NTT ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น โมโตโรลาจึงตองขาย 
สินคาผาน NTT แตผูบริหารโมโตโรลาก็มีปญหาอยางมากในการเขาพบเพื่อเจรจากับผูบริหาร  
NTT แมจะเพียรพยายามนัดพบเพียงใด ก็มิไดรับคํ าตอบกลับมา ในที่สุด โมโตโรลาตองอาศัย 
พลังทางการเมือง โดยใหเจาหนาที่ระดับสูงในสํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) เปน 
ผู นัดใหทั้งสองฝายเจรจากัน NTT ไมยอมเปดเผยกระบวนการยื่นขอเสนอ (proposal 
procedures) และขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่จัดซื้อ (Specifications) สวนสํ าคัญเปน
เพราะ NTT ไมตองการซื้อสินคาจากบริษัทตางชาติ การปดบังขอมูลในเรื่องเหลานี้ขัดตอ 
บทบัญญัติของ GATT ดวยการรองเรียนของโมโตโรลา รัฐบาลอเมริกันจึงเจรจากับรัฐบาลญี่ปุน 
จนมีขอตกลงระหวางประเทศทั้งสองในเดือนธันวาคม 2523 ที่เรียกกันวา NTT Procurement 
Procedure Agreement หลักการพื้นฐานของขอตกลงนี้ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ NTT จะจัดซื้อ 
สินคาหรืออุปกรณโทรคมนาคมใดๆ  NTT จะตองประกาศเชิญชวนใหเอกชนทั้งภายในและภาย
นอกประประเทศยื่นซองประมูลจํ านวนมากที่สุดเทาที่จะทํ าใหระบบการจัดซื้อของ NTT เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพในประการสํ าคัญ บริษัทตางชาติที่ยื่นซองประมูลตามประกาศเรียกรอง 
ขอเสนอ (Requests for Proposals = RFPs) จะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกับบริษัทญี่ปุน 
ทั้งนี้ NTT จะตองใหขอมูลที่ถูกตองสมบูรณเกี่ยวกับสินคาที่จัดซื้อและกระบวนการจัดซื้อ ทั้ง 
ใน RFPs และเอกสารผนวกหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น จะมีการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท ทายที่สุดรัฐบาลอเมริกันยืนยันวา ดวยขอตกลงนี้ รัฐบาลอเมริกันจะไมนํ า 
ขอพิพาทขึ้นสูองคกรระหวางประเทศ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  จะไมนํ าเรื่องรองเรียนตอ GATT
           แมจะมีขอตกลงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อของ NTT ในเดือนธันวาคม 2523 
แลวก็ตาม แต NTT ก็มีวิธีการบายเบี่ยงนานัปการ เนื่องเพราะ NTT คุนเคยกับการจัดซื้อสินคา 
จากบริษัทเครือขายภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมป โดยที่ประมาณ 60% จัดซื้อจากบริษัท 
NEC และ Matsushita สวนที่เหลือจัดซื้อจากบริษัทขนาดรองลงมาอีก 4 บริษัท NTT ไมเคยจัดซื้อ
จากบริษัทตางชาติ
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           NTT เร่ิมตน `เบี้ยว' โดยอางวา beeper - pagers อยูนอกขอตกลง แตโมโตโรลา 
มิใชธุรกิจธรรมดา หากแตเปนวิสาหกิจที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในสหรัฐฯ ดังนั้นจึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่ในเวลาตอมานายยอรจ  ชูลตส (George P. Shultz) รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศอเมริกันยื่นหนังสือกดดันกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน จนในที่สุด NTT ตอง
ประกาศจัดซื้อ beeper - pagers โดยกํ าหนดคุณสมบัติสินคาทั้งดานรูปแบบ (product design) 
และผลสัมฤทธิ์ของสินคา (product performance)
           ผลผลิตของโมโตโรลาไมเปนไปตามสเปคที่ NTT กํ าหนด โมโตโรลาจึงตองเสีย
เวลาเจรจาตอรองกับ NTT แตกวาที่โมโตโรลาจะขาย beeper - pagers แก NTT ไดก็ตกปลาย 
ป 2524 ส้ินเวลาการเจรจาประมาณ 18 เดือน สินคาล็อตแรกที่โมโตโรลาขายแก NTT มีจํ านวน 
50,000 - 60,000 หนวย มูลคา 9 ลานเหรียญอเมริกัน
          แมจะเริ่มคาขายกับ NTT บางแลว แตโมโตโรลาก็ไมวายประสบอิทธิฤทธิ์ของ 
NTT ในเวลาตอมา ดวยเหตุที่ NTT ตองการรักษาเครือขายผูขายสินคาและอุปกรณแก NTT  
และตองการกีดกันโมโตโรลาออกนอกวงการ NTT จึงกํ าหนดราคาขั้นตํ่ าที่รับซื้อในระดับที่ 
โมโตโรลามิอาจแขงขันได โมโตโรลานั้นเปนผูผลิต pagers รายใหญที่สุดของโลก อีกทั้งมั่นใจวา 
ตนทุนการผลิตตํ่ าที่สุดในโลก โมโตโรลาจึงสูไมถอย ประกอบกับไดรับการสนับสนุนทางการเมือง
อยางเต็มที่จากรัฐบาลอเมริกันทุกยุคทุกสมัย  โมโตโรลาจึงยังคงสามารถผงาดอยูในญี่ปุนได
           เมื่อกิจการบางสวนของ NTT ถูกถายโอนไปใหแกภาคเอกชน (privatization)  
รวมทั้ง pagers โมโตโรลาก็กลายเปนผูขาย beeper-pagers รายใหญที่สุดในญี่ปุน แสดงใหเห็น
วา โมโตโรลามีความไดเปรียบดานตนทุน (cost advantage) และมีความสามารถในการ 
แขงขันเหนือกวาบริษัทญี่ปุนในการผลิตสินคาชนิดนี้
           ภายหลังจากที่มี NTT Procurement Procedure Agreement ในเดือนธันวาคม  
2523 แลว ขอตกลงนี้มีการแกไขเพิ่มเติมและตออายุอีก 4 คร้ัง คร้ังสุดทายเมื่อเดือนธันวาคม 
2535
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