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รัฐบาลอเมริกันผูรักความเปนธรรม

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมมีความรู สึกอิจฉาประชาชนชาวอเมริกันเสมอมาที่มีรัฐบาลและผูนํ าที่เอา 
ใจใสทุกขสุขของราษฎร ในประการสํ าคัญ รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลา และผูนํ าอเมริกัน 
รุนแลวรุนเลา ไมวาจะสังกัดพรรครีปบลิกันหรือพรรคเดโมแครต ลวนแลวแตรักความเปนธรรม 
ทั้งสิ้น มิหนํ าซํ้ ารัฐบาลและผูนํ าอเมริกันเหลานี้ไมเคยกระดากปากที่จะกลาวถึง `ความเปนธรรม
แบบอเมริกัน'
           ดวยความรักความเปนธรรม  รัฐบาลอเมริกันจึงตองทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก'  
สหรัฐอเมริกาเขาไปทํ าสงครามเกาหลีและสงครามอินโดจีน เขาไปแทรกแซงการเมืองภายใน  
ทั้งในนิคารากัว เอลซัลวาดอร ปานามา และประเทศละตินอเมริกาอื่นๆ รวมตลอดจนเขาไป 
โคนลมรัฐบาลอัลยันเดแหงชิลี `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' เปนความเปนธรรมที่ยึดถือระบบ 
ทุนนิยมเหนือกวาระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาทนเห็นการเติบใหญของระบบ
สังคมนิยมและคอมมิวนิสมมิได จึงพยายามสกัดกั้นการเติบใหญดังกลาวนี้ และหลายตอหลาย
คร้ังถึงกับเขาไปโคนลมรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เดินแนวทางสังคมนิยม/คอมมิวนิสม
           ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมิใชรากฐานปจจัยเดียวของ `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกัน' ระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็เปนที่มาของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ดวย  
รัฐบาลและผูนํ าอเมริกันมักจะชูแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และหลายตอหลายครั้ง 
เขาไปโคนลมรัฐบาลเผด็จการในประเทศตางๆ แตเมื่อถึงคราวตองเลือกระหวางระบบทุนนิยม 
กับระบอบเผด็จการ สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกระบบทุนนิยมเหนือกวาระบอบเผด็จการ เพราะ 
รัฐบาลและผูนํ าอเมริกันกลัวคอมมิวนิสมมากกวากลัวเผด็จการ ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลอเมริกัน 
จึงมีบทบาทสํ าคัญในการอุมชูจอมเผด็จการในประเทศตางๆ ไมวาจะเปนเกาหลีใต ไตหวัน  
เวียดนามใต หรือชิลี
           `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังมีพื้นฐานของการตอตานยาเสพติด รัฐบาล
และผูนํ าอเมริกันไมตองการใหประชาชนเผชิญภาวะเสื่อมโทรมดานสุขภาพ จึงไมเพียงรณรงค
ตอตานยาเสพติดอยางแข็งขัน หากยังประนามทั้งประเทศและบุคคลที่มีสวนรวมในการผลิตและ
การคายาเสพติดอีกดวย
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           สุขภาพเปนคุณภาพสํ าคัญของทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการอาหารและยา
แหงสหรัฐอเมริกาจึงเขมงวดในการรับจดทะเบียนตํ ารับยา แมตํ ารับยาที่รับจดทะเบียนแลว  
หากพบในภายหลังวามีผลขางเคียงที่ทํ าลายสุขภาพอยางสํ าคัญ คณะกรรมการฯไมรีรอที่จะ 
ถอนทะเบียนตํ ารับยาดังกลาว ประชาชนชาวอเมริกันจึงไดรับการคุมครองสุขภาพจากการบริโภค
ยาอยางดียิ่ง แตยาที่รัฐบาลอเมริกันหามขายในสหรัฐอเมริกา มิไดถูกหามสงออกไปขาย 
ตางประเทศ ดวยเหตุดังนี้จึงมียาที่ไมไดมาตรฐานอเมริกันจํ านวนมากถูกสงไปขายในโลกที่สาม 
ในยุครัฐบาลเรแกน `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มีรากฐานจากขอสมมติที่สํ าคัญวา  ชีวิต 
ชาวอเมริกันมีคามากกวาประชาชนในโลกที่สาม
           ในดานเศรษฐกิจ นับเปนเวลาเกือบสองทศวรรษแลวที่รัฐบาลอเมริกันชูแนว
ความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม (Fair Trade Doctrine) โดยไมยอมรับแนวความคิดวาดวย 
การคาเสรี (Free Trade Doctrine) ผูนํ าอเมริกันจํ านวนมากชี้ใหเห็นวา  เหตุที่สหรัฐอเมริกา 
มีปญหาการขาดดุลการคายืดเยื้อยาวนานและรุนแรงเปนเพราะสหรัฐอเมริกาไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเปดตลาดรับสินคาจากตางประเทศโดยเสรี สินคา
อเมริกันกลับมีปญหาโดยไมสามารถเขาถึงตลาดในหลายตอหลายประเทศ U.S. Omnibus Trade 
and Competitiveness Act of 1988 ตราขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดวาดวยการคาที่เปนธรรม 
โดยใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการเปนโจทกกลาวหาประเทศที่มีการคาอันไมเปนธรรมกับ 
สหรัฐอเมริกา ในการเปนผูไตสวนพฤติกรรมอันไมเปนธรรมเหลานั้น และในการเปนผูพิพากษา 
คดีความที่กลาวหา และดวยอํ านาจตามบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลอเมริกันบีบบังคับ
นานาประเทศใหเปดประตูรับสินคาอเมริกัน มากบางนอยบางตามแตกรณี
           `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ยังยึดหลักการ `ตาตอตา ฟนตอฟน' อีกดวย 
ดวยเหตุที่รัฐบาลอเมริกันมีความเชื่อวา บรรดาประเทศที่มีการคาเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาลวนแลว
แตมีปฏิบัติการอันไมเปนธรรม หากรัฐบาลอเมริกันจะกระทํ าการอันไมเปนธรรมบางก็มิไดผิด 
หลักการ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' การที่ C.I.A. ดักฟงโทรศัพทเจาหนาที่กระทรวงการคา
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหงประเทศญี่ปุน หาไดทํ าให `ความเปนธรรมแบบ
อเมริกัน' เบี่ยงเบนจากหลักการไม
           หนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2538 รายงานขาววา 
ในระหวางการเจรจาการค าระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุ นเรื่องการเปดตลาดญี่ปุ นเพื่อ 
รับรถอเมริกันเมื่อตนป 2538 นายมิกกี้ แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐ 
อเมริกา (USTR) ทราบอยูตลอดเวลาวารัฐบาลญี่ปุนมีจุดยืนและยุทธวิธีการเจรจาอะไรบาง  
ทั้งนี้ดวยการดักฟงโทรศัพทที่ขาราชการกระทรวง MITI ติดตอกันเอง และที่ติดตอกับผูบริหาร 
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บริษัทรถยนตญ่ีปุน C.I.A. ซึ่งดักฟงโทรศัพทดังกลาวนี้รายงานใหนายแคนเตอรทราบอยูตลอด
เวลา  อันเปนเหตุใหนายแคนเตอรเลนเกมรุกในการเจรจาได
           รายงานขาวของสถานีโทรทัศน NBC ในวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ยืนยันรายงาน
ขาวของ The New York Times ดังกลาวขางตนนี้  เร่ืองนี้สรางความรูสึกเปนเดือดเปนแคนแก 
ผูนํ าญี่ปุ นอยางมาก เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํ าสหรัฐอเมริกาถึงกับเขาพบ 
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศอเมริกัน และนายเรียวตาโร ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto) 
รัฐมนตรีว าการกระทรวง MITI แจงความพอใจตอนายแคนเตอรในระหวางการประชุม 
Quadrilateral Summit ณ เมือง Ripley ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2538
           ผูนํ าญี่ปุนมีความรูสึกวา การดักฟงโทรศัพทนั้นเปนการเลนสกปรก และเปนการ
เอาเปรียบคูเจรจาการคา เพราะทํ าใหการเจรจามิไดอยูบนพื้นฐานที่เสมอภาคกัน ในขณะที่ 
สหรัฐฯร่ํ าหาความเปนธรรมทางการคา แตสหรัฐฯกลับเอาเปรียบในการเจรจาอยางนาละอาย  
เหตุที่ผูนํ าญี่ปุนมีความรูสึกเชนนี้เปนเพราะมิไดมีความเขาใจอันถองแทเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'  ดวยเหตุที่ผูนํ าอเมริกันจํ านวนมากเห็นวาญี่ปุนมีการคาอัน 
ไมเปนธรรมกับสหรัฐอเมริกา จนดุลการคาเกินดุลจํ านวนมหาศาล หากสหรัฐฯจะเอาเปรียบ 
ในการเจรจาการคาบางก็เปนเรื่องที่ญ่ีปุนจะตองรูจักอดทน เพราะความไมเปนธรรมในการเจรจา
ถูกชดเชยดวยความไมเปนธรรมทางการคา

           หลักการพื้นฐานของ U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act of  
1988 ชวยใหเขาใจ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' ไดเปนอยางดี ตามกฎหมายฉบับดังกลาวนี้  
รัฐบาลอเมริกันเปนทั้งโจทก ผูไตสวน และผูพิพากษาในเวลาเดียวกัน หลักการดังกลาวนี้ 
สืบสานจากหลักการของการเปน `ตํ ารวจโลก' นั่นเอง  สหรัฐอเมริกาทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก' และ
เคยชินกับการเปน `ตํ ารวจโลก' มาเปนเวลานาน  `ตํ ารวจโลก' จะตองสามารถบอกไดวา  ใคร 
เปนผูรายและมีหนาที่ตองจับผูราย  ผูนํ าอเมริกันจึงเคยชินกับการพิพากษาผูอ่ืน
           หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน' มิใชอะไรอื่น หากแต 
ไดแก หลักการที่วา `ขาคือความเปนธรรม' เมื่อสหรัฐอเมริกาบอกวา ส่ิงใดไมเปนธรรม ส่ิงนั้น 
ยอมตองไมเปนธรรม และเมื่อสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใดๆ ปฏิบัติการนั้นยอมตองเปนปฏิบัติการ 
ที่เปนธรรม

          นี่แหละคือ `ความเปนธรรมแบบอเมริกัน'
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