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รัฐบาลอเมริกันผูรักความเปนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมมี ค วามรู สึก อิ จฉาประชาชนชาวอเมริกันเสมอมาที่มีรัฐบาลและผูน ํ าที่เอา
ใจใสทุกขสุขของราษฎร ในประการสําคัญ รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลา และผูนําอเมริกัน
รุนแลวรุนเลา ไมวาจะสังกัดพรรครีปบลิกันหรือพรรคเดโมแครต ลวนแลวแตรักความเปนธรรม
ทั้งสิ้น มิหนําซํ้ารัฐบาลและผูนําอเมริกันเหลานี้ไมเคยกระดากปากที่จะกลาวถึง `ความเปนธรรม
แบบอเมริกัน'
ดวยความรักความเปนธรรม รัฐบาลอเมริกันจึงตองทําตัวเปน `ตํารวจโลก'
สหรัฐอเมริกาเขาไปทํ าสงครามเกาหลีและสงครามอินโดจีน เขาไปแทรกแซงการเมืองภายใน
ทั้งในนิคารากัว เอลซัลวาดอร ปานามา และประเทศละตินอเมริกาอื่นๆ รวมตลอดจนเขาไป
โคนลมรัฐบาลอัลยันเดแหงชิลี `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' เปนความเปนธรรมที่ยึดถือระบบ
ทุนนิยมเหนือกวาระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาทนเห็นการเติบใหญของระบบ
สังคมนิยมและคอมมิวนิสมมิได จึงพยายามสกัดกั้นการเติบใหญดังกลาวนี้ และหลายตอหลาย
ครั้งถึงกับเขาไปโคนลมรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เดินแนวทางสังคมนิยม/คอมมิวนิสม
ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มมิ ใ ช ร ากฐานป จ จั ย เดี ย วของ `ความเป น ธรรมแบบ
อเมริกัน' ระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็เปนที่มาของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวย
รัฐบาลและผูนําอเมริกันมักจะชูแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และหลายตอหลายครั้ง
เขาไปโคนลมรัฐบาลเผด็จการในประเทศตางๆ แตเมื่อถึงคราวตองเลือกระหวางระบบทุนนิยม
กับระบอบเผด็จการ สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกระบบทุนนิยมเหนือกวาระบอบเผด็จการ เพราะ
รัฐบาลและผูนําอเมริกันกลัวคอมมิวนิสมมากกวากลัวเผด็จการ ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกัน
จึงมีบทบาทสํ าคัญในการอุมชูจอมเผด็จการในประเทศตางๆ ไมวาจะเปนเกาหลีใต ไตหวัน
เวียดนามใต หรือชิลี
`ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังมีพื้นฐานของการตอตานยาเสพติด รัฐบาล
และผูนําอเมริกันไมตองการใหประชาชนเผชิญภาวะเสื่อมโทรมดานสุขภาพ จึงไมเพียงรณรงค
ตอตานยาเสพติดอยางแข็งขัน หากยังประนามทั้งประเทศและบุคคลที่มีสวนรวมในการผลิตและ
การคายาเสพติดอีกดวย
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สุขภาพเปนคุณภาพสําคัญของทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการอาหารและยา
แหงสหรัฐอเมริกาจึงเขมงวดในการรับจดทะเบียนตํ ารับยา แมตํ ารับยาที่รับจดทะเบียนแลว
หากพบในภายหลังวามีผลขางเคียงที่ทํ าลายสุขภาพอยางสํ าคัญ คณะกรรมการฯไมรีรอที่จะ
ถอนทะเบียนตํารับยาดังกลาว ประชาชนชาวอเมริกันจึงไดรับการคุมครองสุขภาพจากการบริโภค
ยาอยา งดี ยิ่ง แตย าที่รัฐ บาลอเมริกัน หา มขายในสหรัฐอเมริ ก า มิได ถู กหามสงออกไปขาย
ตางประเทศ ดวยเหตุดังนี้จึงมียาที่ไมไดมาตรฐานอเมริกันจํานวนมากถูกสงไปขายในโลกที่สาม
ในยุครัฐบาลเรแกน `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มีรากฐานจากขอสมมติที่สําคัญวา ชีวิต
ชาวอเมริกันมีคามากกวาประชาชนในโลกที่สาม
ในดานเศรษฐกิจ นับเปนเวลาเกือบสองทศวรรษแลวที่รัฐบาลอเมริกันชูแนว
ความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม (Fair Trade Doctrine) โดยไมยอมรับแนวความคิดวาดวย
การคาเสรี (Free Trade Doctrine) ผูนําอเมริกันจํานวนมากชี้ใหเห็นวา เหตุที่สหรัฐอเมริกา
มีปญหาการขาดดุลการคายืดเยื้อยาวนานและรุนแรงเปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศโดยเสรี สินคา
อเมริกันกลับมีปญหาโดยไมสามารถเขาถึงตลาดในหลายตอหลายประเทศ U.S. Omnibus Trade
and Competitiveness Act of 1988 ตราขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม
โดยใหอํ านาจรั ฐ บาลอเมริ กั นในการเปนโจทกกลาวหาประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับ
สหรัฐอเมริกา ในการเปนผูไตสวนพฤติกรรมอันไมเปนธรรมเหลานั้น และในการเปนผูพิพากษา
คดีความที่กลาวหา และดวยอํานาจตามบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลอเมริกันบีบบังคับ
นานาประเทศใหเปดประตูรับสินคาอเมริกัน มากบางนอยบางตามแตกรณี
`ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังยึดหลักการ `ตาตอตา ฟนตอฟน' อีกดวย
ดวยเหตุที่รัฐบาลอเมริกันมีความเชื่อวา บรรดาประเทศที่มีการคาเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาลวนแลว
แตมีปฏิบัติการอันไมเปนธรรม หากรัฐบาลอเมริกันจะกระทําการอันไมเปนธรรมบางก็มิไดผิด
หลักการ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' การที่ C.I.A. ดักฟงโทรศัพทเจาหนาที่กระทรวงการคา
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหงประเทศญี่ปุน หาไดทําให `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกัน' เบี่ยงเบนจากหลักการไม
หนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2538 รายงานขาววา
ในระหว า งการเจรจาการค า ระหว า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ญี่ ปุ  น เรื่ อ งการเป ด ตลาดญี่ ปุ  น เพื่ อ
รับรถอเมริกันเมื่อตนป 2538 นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐ
อเมริกา (USTR) ทราบอยูตลอดเวลาวารัฐบาลญี่ปุนมีจุดยืนและยุทธวิธีการเจรจาอะไรบาง
ทั้งนี้ดวยการดักฟงโทรศัพทที่ขาราชการกระทรวง MITI ติดตอกันเอง และที่ติดตอกับผูบริหาร
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บริษัทรถยนตญี่ปุน C.I.A. ซึ่งดักฟงโทรศัพทดังกลาวนี้รายงานใหนายแคนเตอรทราบอยูตลอด
เวลา อันเปนเหตุใหนายแคนเตอรเลนเกมรุกในการเจรจาได
รายงานขาวของสถานีโทรทัศน NBC ในวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ยืนยันรายงาน
ขาวของ The New York Times ดังกลาวขางตนนี้ เรื่องนี้สรางความรูสึกเปนเดือดเปนแคนแก
ผูนํ าญี่ปุนอยางมาก เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํ าสหรัฐอเมริกาถึงกับเขาพบ
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกัน และนายเรียวตาโร ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto)
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง MITI แจ ง ความพอใจต อ นายแคนเตอร ใ นระหว า งการประชุ ม
Quadrilateral Summit ณ เมือง Ripley ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538
ผูนําญี่ปุนมีความรูสึกวา การดักฟงโทรศัพทนั้นเปนการเลนสกปรก และเปนการ
เอาเปรียบคูเจรจาการคา เพราะทํ าใหการเจรจามิไดอยูบนพื้นฐานที่เสมอภาคกัน ในขณะที่
สหรัฐฯรํ่ าหาความเปนธรรมทางการคา แตสหรัฐฯกลับเอาเปรียบในการเจรจาอยางนาละอาย
เหตุที่ผูนําญี่ปุนมีความรูสึกเชนนี้เปนเพราะมิไดมีความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวยเหตุที่ผูนําอเมริกันจํานวนมากเห็นวาญี่ปุนมีการคาอัน
ไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา จนดุลการคาเกินดุลจํานวนมหาศาล หากสหรัฐฯจะเอาเปรียบ
ในการเจรจาการคาบางก็เปนเรื่องที่ญี่ปุนจะตองรูจักอดทน เพราะความไมเปนธรรมในการเจรจา
ถูกชดเชยดวยความไมเปนธรรมทางการคา
หลักการพื้นฐานของ U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of
1988 ชวยใหเขาใจ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ไดเปนอยางดี ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนี้
รัฐบาลอเมริกันเปนทั้งโจทก ผูไตสวน และผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน หลักการดังกลาวนี้
สืบสานจากหลักการของการเปน `ตํารวจโลก' นั่นเอง สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน `ตํารวจโลก' และ
เคยชินกับการเปน `ตํารวจโลก' มาเปนเวลานาน `ตํารวจโลก' จะตองสามารถบอกไดวา ใคร
เปนผูรายและมีหนาที่ตองจับผูราย ผูนําอเมริกันจึงเคยชินกับการพิพากษาผูอื่น
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มิใชอะไรอื่น หากแต
ไดแก หลักการที่วา `ขาคือความเปนธรรม' เมื่อสหรัฐอเมริกาบอกวา สิ่งใดไมเปนธรรม สิ่งนั้น
ยอมตองไมเปนธรรม และเมื่อสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใดๆ ปฏิบัติการนั้นยอมตองเปนปฏิบัติการ
ที่เปนธรรม
นี่แหละคือ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'

