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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ MFN
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การตั ดสินใจของประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐอเมริกา ในการยึด
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle
หรือเรียกยอๆวา MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป ดังปรากฏในคําปราศรัยตอประชาชน
ชาวอเมริกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2537 ในดานหนึ่งนับเปนชัยชนะของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตในอีกดานหนึ่งกลับเปนความพายแพของขบวนการสิทธิมนุษยชน
นายบิล คลินตัน ในขณะรณรงคหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
อเมริกันในป 2535 ไดกลาวโจมตีประธานาธิบดียอรจ บุช ที่สรางสัมพันธภาพกับสาธารณ
ประชาชนจีน โดยเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และไมสนใจการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในประเทศนั้น ในทันทีที่นายบิล คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน นโยบาย
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวารัฐบาลคลินตันจํายอมยืดอายุหลักการ
MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีนออกไปอีกหนึ่งปในเดือนมิถุนายน 2536 เนื่องจากเพิ่งเขา
บริหารประเทศ และตองการเวลาในการกดดันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน แตรัฐบาลคลินตัน
ก็กําหนดเงื่อนไขไวอยางชัดเจนวา รัฐบาลอเมริกันจะไมพิจารณาตออายุ MFN แกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2537 เวนแตวาจะมีความรุดหนาอยางสําคัญเกี่ยวกับการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน นาสังเกตวา รัฐบาลคลินตันยํ้าคําวา Substantial Progress อยางมาก
MFN หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง ไดแก หลักการ
ที่วา ประเทศคูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกันเยี่ยงที่ไดปฏิบัติตอประเทศที่ตนไดใหความอนุเคราะห
มากที่สุด กลาวอีกนัยหนึ่ง หลักการ MFN เปนหลักการการไมปฏิบัติอยางลําเอียง (Principle of
Non-Discrimination) ซึ่งมีนัยสํ าคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหวางประเทศ
ยกตัวอยางเชน หากสหรัฐฯปฏิบัติตอเกาหลีใตเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง เมื่อสหรัฐฯ
ลงนามในสนธิสัญญาที่ทํ ากับไทย โดยยอมรับหลักการ MFN สหรัฐฯจะตองปฏิบัติตอไทย
เชนเดียวกับที่ปฏิบัติตอเกาหลีใต หากสินคาจากเกาหลีใตที่สงไปขายแกสหรัฐฯตองเสียอากร
ขาเขาในอัตรา 5% ของราคา รัฐบาลอเมริกันจะเก็บอากรขาเขาจากสินคาไทยเกินกวาอัตรา 5%
มิได หากรัฐบาลอเมริกันยินยอมใหชาวเกาหลีใตถือครองที่ดินในสหรัฐฯดวยเงื่อนไขใด ก็ตอง
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ยอมใหผูมีสัญชาติไทยถือครองที่ดินในสหรัฐฯดวยเงื่อนไขเดียวกัน จึงจะเปนการปฏิบัติตาม
หลักการ MFN
สนธิสัญญาหรือขอตกลงการคาระหวางประเทศสวนใหญมักจะยึดถือหลักการ
MFN ยิ่งถาเปนภาคีสมาชิก GATT ดวยแลว ก็ยิ่งตองยึดหลักการดังกลาวนี้ เพราะปรากฏอยาง
ชัดเจนในกฎขอบังคับของ GATT แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปนภาคีสมาชิกของ
GATT สหรัฐอเมริกาจึงไดใชหลักการ MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศในการตอรอง
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะนัยสําคัญมีอยูวา หากสหรัฐฯไมยอมปฏิบัติตอสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง สหรัฐฯอาจเก็บอากรขาเขาจากสินคาจาก
ประเทศนั้นในอัตราสูงกวาสินคาเขาจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทําใหสินคาจากสาธารณรัฐประชาชน
จี น สู ญ เสี ย ฐานะการแข ง ขั น ในตลาดอเมริ กั น อั น กระทบต อ สภาวการณ ท างเศรษฐกิ จ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรง
แมวารัฐบาลอเมริกันจะใช MFN เปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศ แตการ
ปฏิบัติตอสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดยุคประธานาธิบดีเรแกนและประธานาธิบดีบุชมีลักษณะ
ประนีประนอมอยางสูง ยกเวนชวงเวลาหลังการปราบปรามประชาชนผูเรียกรองประชาธิปไตย
ในบริ เ วณจตุ รั ส เที ย นอั นหมึนในป 2532 ตรงกันขามกับทาทีของรัฐบาลคลินตันที่คอนขาง
แข็งกราว ตลอดชวงเวลากวาสองปที่ผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองดํารงอยูใน
บรรยากาศที่เต็มไปดวยความตึงเครียด
การขม ขู ที่จะไม ต ออายุห ลัก การ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผล
เสมือนหนึ่งการขมขูที่จะปฏิบัติอยางลําเอียง ซึ่งไมเพียงแตจะขัดตอหลักการพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมเทานั้น หากทวายังขัดตอหลักการพื้นฐานของการคาที่เปนธรรม (Fair Trade)
อีกดวย ความขอนี้นับวานาประหลาดยิ่งนัก เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา ขอเรียกรองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใหสหรัฐฯยอมรับหลักการ MFN โดยพื้นฐานแลวเปนขอเรียกรอง
เดียวกับการเรียกรองหลักการการคาที่เปนธรรม แตสหรัฐฯซึ่งเปนผูนําโลกเสรีและเปนผูที่เที่ยว
กลาวหานานาประเทศวามีพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม กลับนําหลักความเปนธรรมทางการคา
มาเปนอาวุธทางการเมืองระหวางประเทศ จนกระทั่งการยืดอายุการบังคับใชหลักการ MFN กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเปนประเด็นสําคัญทางการเมืองระหวางประเทศทุกป
ในขณะที่ผูสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมไมตองการใหรัฐบาลอเมริกันใช
หลักการ MFN เปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ ขบวนการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนกลับมีความเห็นในทางตรงกันขาม ผูนําขบวนการเหลานี้ยึดหลักการที่วา สิทธิเสรีภาพ
เปนเรื่องหลักผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนเรื่องรอง ประเทศเสรีประชาธิปไตยไมควรที่จะคบคา
สมาคมกับประเทศที่มีการกดขี่บีฑาประชาชน เพราะการคบคากับประเทศเหลานี้ มีผลเสมือน
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หนึ่ ง การยอมรั บ พฤติ ก รรมการลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน ในเมื่ อ รั ฐ บาลจี น
มี พ ฤติ กรรมการปราบปรามประชาชนดังกรณีเทียนอันหมึนในป 2532 และการจับกุมผูที่มี
ความคิดทางการเมืองแตกตางจากรัฐบาล จนมีนักโทษการเมืองจํานวนมาก นานาอารยประเทศ
จึงควรกดดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเลิกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการอาศัย
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเครื่องมือกดดันรัฐบาลเผด็จการก็เปนเรื่องถูกตอง
ชอบธรรม
ในขณะที่วิวาทะระหวางขบวนการสิทธิมนุษยชนกับกลุมทุนในสหรัฐฯไมมีวัน
ที่จะมีขอยุติ ผลกระทบของการยกเลิกหลักการ MFN กลับปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะไดรับผลกระเทือนอยางใหญหลวง เพราะสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุด
ของจีน ธนาคารโลกประมาณการวา สินคาออกที่จีนสงไปขายสหรัฐฯประมาณ 96% จะไดรับ
ผลกระเทือน (The Bangkok Post, January 20, 1994) ซึ่งจะทําใหอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2537 ลดลงจากระดับ 13% ที่ประมาณการไวเหลือ
เพียง 6.5% (The Bangkok Post, March 31, 1994) แตผลกระเทือนนี้ดํารงอยูเพียงระยะสั้น
เพราะในระยะยาวสาธารณรัฐประชาชนจีนจําตองปรับตัวดวยการแสวงหาตลาดสินคาออกใหม
ซึ่งอยูในวิสัยที่จะทําได เนื่องจากตองมีการปรับดุลยภาพทางเศรษฐกิจใหม
ประเทศที่จะไดรับผลกระทบจาการยกเลิกหลักการ MFN ไมยิ่งหยอนไปกวา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ฮองกง สวนหนึ่งเปนเพราะสินคาจีนจํานวนมากสงออกผาน
ฮองกง แตสวนสําคัญยิ่งกวาก็คือ นายทุนฮองกงเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน
มาก สินคาที่ผลิตโดยบริษัทฮองกงเหลานี้มิไดตีตราฮองกง หากแตระบุแหลงกําเนิดในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หากสหรัฐฯไมยอมตออายุ MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน สินคาที่ผลิตโดย
บริษัทฮองกงในประเทศจีนจะมีปญหาในการสงไปขายในตลาดอเมริกันอยางสําคัญ
การไมตออายุ MFN มิไดมีความหมายแตเพียงวา รัฐบาลอเมริกันสามารถ
ใชอากรขาเขาและมาตรการการควบคุมการนําเขาอื่นๆในการกีดกันสินคาจีนเทานั้น แตมีความ
หมายดวยวา รัฐบาลจีนสามารถตอบโตสินคาอเมริกันเฉกเชนเดียวกันได แมวาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะมิใชตลาดสินคาออกที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯในปจจุบัน แตศักยภาพที่สินคา
อเมริกันจะขยายตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีอยูเปนอันมาก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริง
ที่วา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรกวา 1,200 ลานคน การเติบโตทางเศรษฐกิจยอมทําให
ประชาชนจีนมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น โดยที่การนําเขาเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวดวย ขอพยากรณดังกลาว
นี้เองที่ทําใหกระแสธุรกิจโลกมุงสูสาธารณรัฐประชาชนจีน
แตสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความสําคัญในฐานะที่เปนตลาดรองรับสินคา
ออกจากประเทศตางๆเทานั้น หากยังมีความสําคัญในฐานะแหลงลงทุนอีกดวย การลงทุนของ
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รัฐบาลจีนในการพัฒนาทุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ประกอบกับนโยบายการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น จากต า งประเทศทํ าให ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป น แหล ง ลงทุ น ที่ สํ าคั ญ
อยางนอยที่สุดก็ตลอดทศวรรษหนา
ดังนั้น การไมตออายุ MFN ยอมเปดชองใหสาธารณรัฐประชาชนจีนกีดกันการ
นํ าเข า สิ น ค า อเมริ กั น และกี ด กั น มิ ใ ห น ายทุ น อเมริ กั น เข า ไปลงทุ น ในประเทศจี น ผู  นํ าจี น
ตางตระหนักถึงความขอนี้จึงยืนกรานฝนแรงกดดันของรัฐบาลคลินตันตลอดมา
เมื่อใกลสิ้นป 2536 ผูน ํ าอเมริกันเริ่มประจักษวา แรงกดดันของตนที่มีตอ
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังออนระโหย รัฐบาลคลินตันจึงปรับยุทธวิธี ดวยการสงผูนําอเมริกัน
พบปะผูนําจีนในที่ตางๆเพื่อตอกยํ้าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เริ่มตนดวยการที่ประธานาธิบดีค
ลินตันพบปะกับประธานาธิบดีเจียงเซอะหมินในการประชุม APEC ณ นครซีแอตเติลในเดือน
พฤศจิกายน 2536 หลังจากนั้นรัฐมนตรีรวมรัฐบาลคลินตันก็พากันตบเทาเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนวาเลน ไมวาจะเปนนายลอยด เบนตสัน (Lloyd Bentson) รัฐมนตรีการคลัง
และนายไมก เอสป (Mike Espy) รัฐมนตรีการเกษตร ในเดือนมกราคม 2537 นายจอหน แชตตัก
(John Shattuck) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศดานสิทธิมนุษยชนในเดือน
กุมภาพันธ และนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีการตางประเทศในเดือน
มีนาคม 2537
การที่นายจอหน แซตตัก แอบไปพบนายไวจิงเช็ง (Wei Jingsheng) ผูนํา
ขบวนการประชาธิปไตยจีน กอใหเกิดความไมพอใจแกรัฐบาลจีนอยางมาก การจับกุมผูตอตาน
รัฐบาลในชวงเวลาที่นายคริสโตเฟอรกําลังเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนปฏิกิริยาที่ตองการ
แสดงใหเห็นวา สิทธิมนุษยชนมิใชประเด็นสําคัญในสายตาผูนําจีน นายกรัฐมนตรีหลี่เผิงใชทาที
อันแข็งกราวในการเจรจากับนายคริสโตเฟอร และแสดงความพรอมที่จะเผชิญชะตากรรมจาก
การยกเลิก MFN จนนายคริสโตเฟอรตองถอยรนจากการเรียกรอง substantial progress
มาเปน limited progress ในดานสิทธิมนุษยชน ผูนําจีนกลาวเตือนวา การยกเลิก MFN มิได
มีผลกระเทือนตอจีนเทานั้น แตสหรัฐฯ ก็จะไดรับผลกระทบสะทอนกลับดวย
ยุทธการการดาหนาเขาหาผูนํ าจีนปรากฏชัดเจนแลววาไรผล ขณะเดียวกัน
กลุมทุนและบริษัทยักษใหญตางพากันวิ่งเตนใหรัฐบาลคลินตันตออายุ MFN แรงกดดันนี้รุนแรง
ยิ่งกวาที่รัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลจีน ชุมชนเศรษฐกิจอเมริกันไมตองการละทิ้งตลาดที่มี
ประชากรกวา 1,200 ลานคน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินพาณิชยและโทรคมนาคมกําลังอยูใน
กระบวนการเก็บเกี่ยวผลประโยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มิใชเรื่องที่ยากแกการเขาใจวา
เหตุใดนักการเมืองระดับผูนํ า ทั้งที่สังกัดพรรครีปบลิกันและพรรคดีโมแครตตางเรียกรองให
ประธานาธิบดีคลินตันตออายุ MFN ภายในพรรคดีโมแครตเอง ทั้งนายริชารด เกปฮารด
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(Richard Gephardt) นายชารลส ร็อบบ (Charles Robb) และนายแซม นันน (Sam Nunn)
ลวนแลวแตสนับสนุนการตออายุ MFN จะมีก็แตนายยอรจ มิตเชลล (George Mitchell) ที่ยังคง
ยืนอยูขางขบวนการสิทธิมนุษยชน
ในทั น ที ที่ ป ระธานาธิ บ ดีค ลิ น ตั น ประกาศต อ อายุ MFN ผู  นํ าสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนพากันถอนหายใจดวยความโลงอก บัดนี้ สหรัฐฯหมดสิ้นอาวุธที่จะกดสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกตอไป นายทุนฮองกงแสดงอาการลิงโลด รวมทั้งผูนําอินโดนีเซียและเวียดนาม
ดวย ผูนําเผด็จการในประเทศตางๆตางไดสัญญาณวา บัดนี้ รัฐบาลคลินตันเห็นแกผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจยิ่งกวาสิ่งอื่นใด ขบวนการสิทธิมนุษยชนจะตองทํางานหนักขึ้น เพราะบัดนี้รัฐบาล
คลินตันตัดขาดเงื่อนไขดานสิทธิมนุษยชนออกจากนโยบายการคา

