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สิทธิมนุษยชนกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกํ าลังเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนในการกํ าหนด
ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกยุคหลังสงครามเย็น ในยุคสงครามเย็น อุดมการณทางการ
เมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่แบงคายแบงฝกฝาย แตละคายเกาะเกี่ยวกันดวยปจจัยดังกลาวนี้ ทุกวันนี้
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่ดึงดูดใหประเทศตางๆหันหนาเขาหากัน พลังของบรรษัท
ระหวางประเทศและกลุมทุนในประเทศตางๆ ยังผลใหนโยบายตางประเทศถูกกํ าหนดบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ การลิดรอนสิทธิมนุษยชนกลายเปน 
ปรากฏการณที่ผูนํ าประเทศตางๆมองขามไป และมิใหความสํ าคัญ รัฐบาลอเมริกันในอดีต โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ต้ังแตรัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอรเปนตนมา เคยใชบรรทัดฐานทางดานสิทธิ 
มนุษยชนในการกํ าหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐสภาอเมริกันถึงกับตรากฎหมายความ
ชวยเหลือตางประเทศ โดยมีบทบัญญัติวา รัฐบาลอเมริกันจะใหความชวยเหลือแกประเทศที่ 
ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงมิไดดวยมโนธรรมสํ านึกดานสิทธิมนุษยชน ผูนํ าอเมริกันได
ประณามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเกิดกรณีการเขนฆาประชาชนและนักศึกษา 
ที่เรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 นับต้ังแตนั้นมา สิทธิมนุษยชนกลาย 
เปนปจจัยสํ าคัญในการพิจารณาตออายุหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The 
Most-favoured Nation Principle = MFN) แกสาธารณรัฐประชาชนจีน กระนั้นก็ตาม รัฐบาล 
จีนยังคงลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบตอมา  แตก็ไดรับตออายุ MFN จากรัฐบาล
อเมริกันทุกป บริษัทยักษใหญและกลุมทุนอเมริกันกดดันใหรัฐบาลของตนผอนปรนตอสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพราะเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ ในป 2537 ประธานาธิบดี 
คลินตันประกาศเปนหลักการวา จะไมนํ าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเปนปจจัยในการพิจารณา
ตออายุ MFN อีกตอไป
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แมวาการลิดรอนสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดบรรเทาเบาบาง 
ลง แตมหาอํ านาจประเทศแลวประเทศเลาตางกรูเขาหาผลประโยชนในประเทศนั้น มิจํ ากัด 
เฉพาะสหรัฐอเมริกา หากรวมยุโรปตะวันตกและญี่ปุนดวย ไมมีประเทศใดที่กลาละทิ้งตลาดขนาด
มหึมาของสาธารณรัฐประชาชนจีนได อยางนอยที่สุดกลุ มทุนและบรรษัทระหวางประเทศ 
ไมยินยอมใหทํ าเชนนั้น

เมื่อกลุมทุนหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ขบวนการสิทธิมนุษยชน 
เมื่อไมประสบความสํ าเร็จในการกดดันรัฐบาล ก็หันมาเลนงานบรรษัทระหวางประเทศแทน  
กระแสการ ‘ลงโทษ’ บริษัทที่คบคาและลงทุนในประเทศที่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง 
กํ าลังขยายตัวในมหาวิทยาลัยตางๆในสหรัฐอเมริกา การรณรงคพุงเปาสูพมา เพราะนับต้ังแต 
คณะเผด็จการ SLORC (= State Law and Order Restoration Council) ปกครองพมาในป  
2531 เปนตนมา ไดมีการเขนฆาและปราบปรามประชาชนจํ านวนมาก รวมทั้งการไมยอมรับ 
ผลการเลือกตั้งของประชาชน แมสหประชาชาติจะมีมติประณามการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนในประเทศนั้น แตประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ยังคงคบคากับพมา เพราะ 
หวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนี้ ขบวนการสิทธิมนุษยชนจึงรณรงคตอตานบริษัทที่หา
กินกับพมา และกดดันใหถอนการลงทุนออกจากพมา การรณรงคดังกลาวนี้สงผลในวิทยาเขต 
ของมหาวิทยาลัยตางๆ และกํ าลังขยายผลเปนประเด็นการเมืองทองถิ่นและประเด็นการเมือง
ระดับชาติในเวลาไมชาไมนานนัก ขบวนการรณรงคไดจัดตั้งองคกรดังเชน Burma Action Group 
และ Free Burma Campaign

การรณรงคตอตานพมาในปลายทศวรรษ 2530 มีรูปแบบคลายคลึงกับการ
รณรงคตอตานสหภาพอัฟริกาใตในทศวรรษ 2510 เนื่องเพราะรัฐบาลอัฟริกาใตไมยอมเลิก
นโยบายเหยียดผิว ขบวนการตอตานการเหยียดผิวหรือที่เรียกวา Anti-Apartheid Campaign  
จึงกอเกิดและขยายตัวในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ยุทธวิธีสํ าคัญประการหนึ่งในการ
ตอตานสหภาพอัฟริกาใตคร้ังนั้น ก็คือ ยุทธวิธีการเลือกซื้อสินคา (Selective Purchasing) ดวย
การไมซื้อสินคาจากอัฟริกาใต และไมซื้อสินคาของบริษัทที่คบคากับอัฟริกาใต ยุทธวิธีดังกลาวนี้
นํ ามาใชตอตานพมาครั้งนี้ดวย

Pepsi Cola เปนเปาหมายใหญของการรณรงคตอตานพมา Pepsi Cola  
นอกจากจะประกอบธุรกิจนํ้ าอัดลมแลว ยังมีธุรกิจประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ดังเชน 
Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut และ Taco Bell อีกทั้งยังผลิตอาหารขบเคี้ยว ดังเชน 
Doritos และ Lays อีกดวย Pepsi Cola เขาไปประกอบธุรกิจรวมทุนกับ Myanmar Golden Star 
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Co. ดวยการจัดตั้งบริษัท Pepsi Cola Products Myanmar ซึ่งมีโรงงานนํ้ าอัดลมในนครยางกุง 
โดยที่มีแผนการจัดตั้งโรงงานในนครมัณฑเลยในอนาคต ผลผลิตของธุรกิจรวมทุนนี้ประกอบดวย 
Pepsi Cola, Seven-Up และ Mirinda มียอดขายประมาณ 1 ลานขวดตอป และมีสวนแบง 
ตลาดประมาณ 85% ของธุรกิจนํ้ าอัดลมในพมา

ดวยเหตุที่ Pepsi Cola คบคากับพมานี้เอง นักศึกษาอเมริกันจึงพุงเปาการ
ตอตานไปยังบริษัทนี้ โดยที่การรณรงคตอตานขยายตัวอยางรวดเร็ว

* มหาวิทยาลัยฮารวารดใหสัมปทานการจํ าหนายนํ้ าอัดลมภายในวิทยาเขตแก 
Pepsi Cola แทน Coca Cola สัญญาสัมปทานกํ าหนดระยะเวลา 5 ป โดยมหาวิทยาลัยฮารวารด
ไดรับผลตอบแทนปละ 200,000 ดอลลาร แตนักศึกษาพากันรณรงคตอตาน จนมหาวิทยาลัย 
ฮารวารดตองบอกเลิกสัมปทานที่ใหแก Pepsi Cola โดยให Coca Cola กลับมาขายตามเดิม

* Pepsi Cola ลงรากปกหลักในวิทยาเขตของ Penn State University ทั้ง 
ในโรงอาหาร หอพัก และตูขายเครื่องดื่มชนิดหยอดเหรียญ ผูกขาดโดยผลผลิตของ Pepsi Cola  
ซึ่งจายผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัยถึง 14 ลานดอลลาร กระนั้นก็ตาม นักศึกษาก็ยังขึ้นปาย  
Pepsi - The Choice of a New Genocide

* ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด นักศึกษากดดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยยกเลิก
สัมปทานการขายอาหารที่ใหแก Taco Bell ซึ่งเปนบริษัทลูกของ Pepsi Cola

แรงกดดันดังกลาวนี้ทํ าให Pepsi Cola ตัดสินใจขายหุน 40% ที่ถืออยูใน Pepsi 
Cola Products Myanmar เหตุที่การตัดสินใจเปนไปอยางฉับไว ก็เพราะผลประโยชนของ Pepsi 
Cola ในพมายังมีไมมาก ในป 2538 Pepsi Cola มีกํ าไรจากการประกอบการในพมาเพียง 8  
ลานดอลลาร เทียบกับผลกํ าไรทั่วโลก 30,400 ลานดอลลาร นับวานอยนัก บัดนี้ Pepsi Cola  
ไมมีธุรกิจรวมทุนในพมา แต Pepsi Cola Products Myanmar ยังคงอยู โดยที่บริษัทหลังนี้ตอง 
จายคาเครื่องหมายการคาและคาสิทธิบัตรแกบริษัทแรก เพราะรูปแบบการประกอบธุรกรรม 
แปรเปลี่ยนจากธุรกิจรวมทุน (joint venture) ไปเปนการทํ าขอตกลง Licensing Agreement  
และ Franchise Agreement ดวยเหตุดังนี้ ขบวนการนักศึกษาพมาที่ชื่อวา All Burma Students 
Democratic Front จึงยังชูธงตอตาน Pepsi ตอไป

ขบวนการตอตานบริษัทที่คบคากับพมาไดขยายไปสูวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ตางๆไมนอยกวา 75 แหง การรณรงคดังกลาวนี้ประสบผลสํ าเร็จระดับหนึ่ง เพราะปรากฏวา  
บริษัทอเมริกันจํ านวนไมนอยพากันถอนธุรกิจออกจากพมา อาทิเชน Amoco, Levi Strauss, Lizz 
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Claiborne, Eddie Bauer, Reebok International และ Federated Department Stores  
เปนตน

การตอตานบริษัทที่คบคากับพมากํ าลังระบาดจากมหาวิทยาลัยไปสูการเมือง 
ทองถิ่น องคกรบริหารสวนทองถิ่นหลายตอหลายเมืองตรากฎขอบังคับจํ ากัดการจัดซื้อจัดจางกับ
บริษัทที่คบคากับพมา บางเมืองมีกฎขอบังคับหามนํ าเงินทุนขององคกรบริหารสวนทองถิ่นฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คบคากับพมา เมืองที่เคลื่อนตัวสูกระแสการตอตานพมาสวนใหญ 
ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดแก San Francisco, Oakland, Santa Monica และ Berkeley นอกจากนี้
ก็มีเมือง Madison (มลรัฐวิสคอนซิน) โดยที่มหานครนิวยอรคกํ าลังเคลื่อนเขาสูกระแสเดียวกัน

การตอตานบรษิัทที่คบคากับพมากํ าลังแปรผันเปนประเด็นทางการเมืองระดับ
ชาติในสหรัฐอเมริกา โดยที่วุฒิสภากํ าลังไตสวนเรื่องนี้ และอาจมีการผลักดันใหตรากฎหมาย 
จํ ากัดรัฐบาลสวนกลางมิใหจัดจางจัดซื้อจากบริษัทที่คบคากับพมา

พัฒนาการดังที่ลํ าดับมาขางตนนี้ ไมเพียงแตแสดงวา ขบวนการตอตานพมา
กํ าลังยํ่ าอยูในแนวทางเดียวกับขบวนการตอตานการเหยียดผิวในอัฟริกาใตเมื่อกวาสองทศวรรษ 
ที่แลวเทานั้น หากยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ขบวนการประชาชนหากรวมพลังไดมีทางเลือกที่จะ
เชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเขากับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมเฉพาะ
แตบรรษัทระหวางประเทศเทานั้นที่สามารถกํ าหนดนโยบายตางประเทศได ขบวนการประชาชน 
ก็สามารถมีบทบาทและอิทธิพลไดเชนกัน ขอเพียงแตมีการผนึกพลังเทานั้น
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