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การเมืองระหวางประเทศวาดวยความขี้เกียจ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           นบัต้ังแตตนเดือนมกราคม 2535 เปนตนมา ความขี้เกียจกลายเปนประเด็นแหง
วิวาทะระหวางผูนํ าญี่ปุนกับผูนํ าอเมริกาอยางไมนาเชื่อ ผูนํ าญี่ปุนหลายตอหลายคนไดกลาว 
ในท ํานองเดยีวกนัวา ความลมสลายของระบบเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของกรรมกร
อเมริกนั ผูที่จุดประเด็นแหงวิวาทะนี้คือ นายโยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธาน
สภาผูแทนราษฎรญี่ปุน ซึ่งใหสัมภาษณส่ือมวลชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2535 ตามมาดวยการ
อภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของนายกอิิช ิ มิยาซาวา (Kiichi Miyazawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน 
เมือ่วนัที่ 3 กุมภาษพันธ 2535

นับเปนเวลากวาสองทศวรรษแลวที่ญ่ีปุนถูกสหรัฐอเมริกากดดันใหชวยฟนฟูและ
แกปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาการขาดดุลการคาระหวาง
ประเทศของสหรัฐฯ ตลอดจนชวยแบงเบาภาระรายจายดานการทหารในการรักษาความมั่นคง
ระหวางประเทศ แรงกดดันดังกลาวนี้ถาโถมสูญ่ีปุนระลอกแลวระลอกเลา และรุนแรงมากเปน
พเิศษในชวงที่สหรัฐฯเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเยือนญี่ปุนของประธานาธิบดียอรจ บุช 
ระหวางวันที่ 7-10 มกราคม 2535 นับเปนแรงกดดันระลอกลาสุด

ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกามีเร่ืองกดดันญี่ปุนหลายเรื่อง แตมีเร่ืองที่สํ าคัญ
อยู 2 เร่ืองทีรั่ฐบาลอเมริกันเนนมากเปนพิเศษ เร่ืองแรกไดแก การขอใหญ่ีปุนยกเลิกการหามนํ าเขา
ขาวและเรื่องที่สองไดแก  การขอใหญ่ีปุนรับซื้อรถยนตอเมริกันมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศมาเปนเวลา 
ยาวนาน ชาวนาญี่ปุนไมเพียงแตจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของตนเทานั้น หากทวายัง 
ไมตองเผชิญกับการแขงขันจากขาวตางประเทศอีกดวย เพราะรัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายหามการ 
นํ าเขาขาว ขาวในประเทศญี่ปุนจึงมีราคาสูงกวาราคาขาวในตลาดโลก การหามนํ าเขาขาวเปน
มาตรการที่ไมขัดตอขอบังคับของ GATT เพราะเปนขอยกเวนที่บรรดาประเทศมหาอํ านาจขอเอาไว
ในขณะรางขอบังคับนี้ แตการหามการนํ าเขาขาวเปนมาตรการที่ทํ าใหประเทศผูขายขาวสูญเสีย
ผลประโยชน เพราะทํ าใหไมสามารถขายขาวไดมากเทาที่ควร รัฐบาลอเมริกันไดใชเวลามาชานาน
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ในการกดดันใหเปดตลาดญี่ปุนรองรับขาวจากตางประเทศ เพราะสหรัฐฯมีขาวเหลือกินเหลือใช 
เหตุที่เปนเชนนี้มิใชเปนเพราะวาสหรัฐฯมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) ในการเพาะปลูกขาว หากแตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันไดใหเงินอุดหนุนในการ 
เพาะปลูกขาว ทั้งๆที่คนอเมริกันมิไดรับประทานขาวเปนอาหารหลัก หากปราศจากนโยบายการ 
ใหเงินอุดหนุน ขาวอเมริกันไมอยูในฐานะที่จะแขงขันกับขาวจากเขตมรสุมได ฐานะทางการคลัง
อันงอนแงนทํ าใหรัฐบาลอเมริกันมีปญหาในการใหเงินอุดหนุนการเกษตร แตก็ไมสามารถลมเลิก
นโยบายดังกลาวนี้ได เพราะเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงพลังในสังคมการเมืองอเมริกัน 
ดังนัน้ รัฐบาลอเมริกันจึงหันมาบีบใหญ่ีปุนเปดตลาดขาว แตชาวนาญี่ปุนก็เปนกลุมผลประโยชน 
ทีท่รงพลงัยิง่ในสังคมการเมืองญี่ปุน และพรรคลิเบอรัลเดโมแครตซึ่งเปนพรรครัฐบาลก็มิหาญกลา
ที่จะลิดรอนผลประโยชนของชาวนาญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลญี่ปุนจึงบายเบี่ยงการเรียกรอง 
ของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้มาโดยตลอด อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวา รัฐบาลญี่ปุนอาจตอง 
โอนออนตามแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกัน โดยจํ าตองปลอยใหมีการนํ าเขาขาว แตอาจสกัดกั้น
การนํ าเขาดวยการกํ าหนดโควตา หรือดวยการตั้งกํ าแพงภาษี รายงานขาวบางกระแสกลาววา  
รัฐบาลญี่ปุนอาจพิจารณาเรียกเก็บอากรขาเขาจากขาวที่นํ าเขาจากตางประเทศในอัตรา 700% 
ของราคา

แมการยกเลิกมาตรการการหามนํ าเขาขาวจะเปนวาระการเจรจาที่สํ าคัญระหวาง
ผูนํ าอเมริกันกับญ่ีปุน แตก็ไมสํ าคัญเทากับการเปดตลาดญี่ปุนเพื่อรองรับรถยนตอเมริกัน ในป 
2534 สหรัฐฯขาดดลุการคาประมาณ 70,600 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนการขาดดุลกับ
ญ่ีปุนถงึ 42,000 ลานเหรียญอเมริกัน หรือคิดเปนประมาณ 60% ของยอดขาดดุลทั้งหมดของ
สหรัฐฯ รายการสินคาที่สหรัฐฯขาดดุลกับญ่ีปุนมากที่สุด ก็คือรถยนต ซึ่งขาดดุลประมาณ 30,000 
ลานเหรยีญอเมริกัน คิดเปนรอยละ 75 ของยอดขาดดุลระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุน ดวยเหตุนี้เอง 
ประธานาธิบดีบุชจึงพยายามกดดันใหญ่ีปุ นซื้อรถยนตจากสหรัฐฯมากขึ้น ในการนี้ ทาน
ประธานาธบิดีแหงสหรัฐอเมริกาไดนํ าประธานบริษัทรถยนตยักษใหญแหงนครดีทรอยต 3 บริษัท
รวมขบวนในการเจรจากับญ่ีปุนดวย ประกอบดวย นายโรเบิรต สเตมเปล (Robert Stempel) แหง
General Motors นายฮาโรลด เอ โพลิง (Harold A. Poling) แหง Ford Motors และนายลี  
ไออาคอกา (Lee Iacocca) แหง Chryster

ยอรจ บุช ฝากความหวังและอนาคตทางการเมืองของตนไวกับการเจรจาการคา
กับญ่ีปุนในครั้งนี้อยางมาก แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศทํ าใหประธานาธิบดีบุชจํ าตอง
เลือ่นการเดนิทางตระเวนอาเซียในเดือนพฤศจิกายน 2534 มาเปนเดือนมกราคม 2535 กระนั้น 
กต็าม นกัรัฐศาสตรและผูเชี่ยวชาญการเมืองอเมริกันหลายตอหลายทานมีความเห็นวา บุชเลือก 
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ชูประเด็นในการรณรงคทางการเมืองอยางผิดพลาด เพราะแมวาญี่ปุนจะยอมซื้อสินคาอเมริกัน
เพิ่มข้ึน แตก็จะไมมีผลตอการฟนตัวจากภาวะถดถอยและการแกปญหาการวางงานในระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันมากนัก

ดวยภมูหิลงัดงัทีก่ลาวขางตนนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ประธานาธิบดีบุชให
สัมภาษณเมือ่การเจรจาการคากับญ่ีปุนสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 วา การเจรจาการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุนประสบความสํ าเร็จอยางดงาม โดยญี่ปุนตกลงที่จะนํ าเขารถยนต 
อะไหลรถยนต คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑแกว กระดาษ และสินคาอื่นๆจากสหรัฐอเมริกามากขึ้น  
ซึ่งจะชวยแกปญหาการวางงานในสหรัฐอเมริกา รายงานขาวในเรื่องนี้กลาววา ญ่ีปุนตกลง 
ทีจ่ะปรบัมาตรฐานสินคา 50 รายการ เพื่อใหสินคาอเมริกาเขาสูตลาดญี่ปุนไดงายขึ้น อีกทั้งยังมี
เปาหมายทีจ่ะน ําเขารถยนตอเมริกันเพิ่มข้ึนอีกปละ 20,000 คัน จากระดับปจจุบันที่นํ าเขา 18,000 
คันตอป ตลอดจนมีเปาหมายที่จะซื้ออะไหลรถยนตจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนจากระดับปละ 
90,000 ลานเหรยีญอเมริกัน เปน 190,000 ลานเหรียญอเมริกันในป 2537

ประธานาธิบดีบุชกลาวถึงขอตกลงทางการคาดังที่กลาวขางตนนี้วา เปนคํ ามั่น
สัญญาของรฐับาลญี่ปุน แตดูเหมือนวา บรรดาประธานบริษัทรถยนตอเมริกันที่รวมคณะการเจรจา
คร้ังนีจ้ะไมเหน็ดวยกับคํ าใหสัมภาษณของประธานาธิบดีบุช เพราะในทันทีที่เดินทางกลับถึงสหรัฐ
อเมริกา ผูยิ่งใหญแหงอตุสาหกรรมรถยนตอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายลี ไออาคอกกา ออกโรง
ใหสัมภาษณโจมตีญ่ีปุนวาไมมีความจริงใจในการแกปญหาการขาดดุลการคาของสหรัฐฯ โดย
กลาววา คํ ามัน่ที่จะนํ าเขารถยนตอเมริกันเพิ่มข้ึนปละ 20,000 คันนั้นนอยเกินไป นายไออาคอกกา
กลาวตอไปอีกวา บัดนี้ สหรัฐอเมริกามีสภาพเสมือนหนึ่งอาณานิคมของญี่ปุน พรอมทั้งเรียกรองให
รัฐบาลอเมรกินัด ําเนินการแกปญหาการขาดดุลการคาอยางจริงจัง หนทางในการแกปญหาวิธีหนึ่ง
กคื็อ การก ําหนดใหญ่ีปุนตองชวยลดสวนขาดดุลการคาของสหรัฐฯลงปละ 20% มิฉะนั้นจักตอง
ถกูตอบโตดวยมาตรการดังเชนการกํ าหนดโควตาสินคาเขาจากญี่ปุน (The Nation, January 13, 
1992)

ความววัยงัมทินัหาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อนายกอิิช ิ มยิาซาวา นายก 
รัฐมนตรีญ่ีปุนรวมกับประธานบริษัทโตโยตามอเตอร จํ ากัด ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2535 วา ขอที่ประธานาธิบดีบุชกลาวอางวาเปนคํ ามั่นสัญญาของญี่ปุนในการซื้อรถยนตและ
อะไหลจากสหรฐัฯนัน้ แทที่จริงเปนเพียงเปาหมายมากกวาคํ ามั่นสัญญา ตัวเลขตางๆที่มีการเจรจา
กนันัน้ ในทศันะของฝายญี่ปุนเปนเพียง 'คํ าทํ านาย' เกีย่วกบัปริมาณรถยนตและอะไหลที่ญ่ีปุน
สามารถซื้อจากสหรัฐฯไดเทานั้น (The Nation, January 22, 1992) ในชวงเวลาเดียวกันนี้ นาย 
โยชิโอะ ซากุระอุชิ (Yoshio Sakurauchi) ประธานสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนไดกลาวถึงความตกตํ่ า
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ของสหรัฐอเมริกาในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งหากไมระมัดระวังแลว สหรัฐฯก็จะหมดสิ้นฐานะความ
เปนผูน ําในสงัคมโลก นายซากุระอุชิยังไดใหความเห็นในทํ านองที่วา การที่สหรัฐฯขาดดุลการคา
กบัญ่ีปุนจ ํานวนมากนัน้ หาใชเปนเพราะญี่ปุนมีการคาที่ไมเปนธรรมไม หากแตเปนเพราะเหตุวา 
คนงานอเมริกันนั้นขี้เกียจและอานหนังสือพิมพไมได (The Bangkok Post, January 22, 1992)

คํ าใหสัมภาษณของผูนํ าญี่ปุนทั้งสองนี้ กอใหเกิดความโกรธแคนในหมูผูนํ า
อเมริกันเปนอยางมาก แมนายมิยาซาวาจะพยายามกลบเกลื่อนสถานการณในเวลาตอมา แต
ความแคนเคืองในหมูผูนํ าอเมริกันยังคงดํ ารงอยู นางคารลา ฮิลส (Carla Hills) ผูแทนการคา
อเมริกัน (USTR) ไดกลาวเตือนผูนํ าญี่ปุนวา หากมีการบิดพลิ้วขอตกลงในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศทั้งสอง สหรัฐฯจะอาศัยอํ านาจตาม Omnibus Trade and Competitiveness Act 
of 1988 เพือ่กดีกนัการนํ าสินคาเขาจากญี่ปุน (The Nation, January 25, 1992)

อยางไรก็ตาม นายมิยาซาวาไดกลาวในที่ประชุมประจํ าปของพรรคลิเบอรัล 
เดโมแครตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 วา รัฐบาลญี่ปุนจะปฏิบัติตาม 'คํ ามั่น' ทีใ่หไวกับผูนํ า
อเมริกนั แตแลวในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2535 เมื่อมีผูซักถามวา 
เหตุใดความสัมพันธระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนจึงเกิดความตึงเครียด นายมิยาซาวาตอบวาเปน
เพราะกรรมกรอเมริกันขาดจรยิธรรมในการทํ างาน (work ethics) คํ าตอบดังกลาวนี้ไดชวยขยาย
บาดแผลในความสมัพันธระหวางสหรัฐฯกับญ่ีปุนชนิดที่คาดการณได แมนายมิยาซาวาจะขอโทษ
ประชาชนชาวอเมริกันในเวลาตอมา แตคํ าขอโทษนั้นมิอาจชวยเยียวยาและสมานแผลได

ววิาทะวาดวยความขี้เกียจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ใหแงคิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ววิาทะครัง้นีช้วยใหเราเขาใจโลกทัศนของผูนํ าและปญญาชนญี่ปุน 

คนญี่ปุนกํ าลังภาคภูมิใจใน 'ความเปนหนึ่ง' ของตน บางคนอาจแอบคิดอยูในใจวา สภาวะความ
เปนจาวของญี่ปุนในระบบทุนนิยมโลก (pax japonica) จกัตองปรากฏขึ้น ไมชาก็เร็ว ผูนํ าญี่ปุน
จํ านวนมากจึงแสดงความสมเพชสหรัฐฯที่เผชิญกับความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  
ยิ่งรัฐบาลอเมริกันกดดันรัฐบาลญี่ปุนมากเพียงใด ความสมเพชนี้ก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดังนั้น  
จงึไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูนํ าญี่ปุนหลายตอหลายคนมีความเห็นเหมือนกันวา ความลมสลาย
ของเศรษฐกิจอเมริกันเกิดจากความขี้เกียจของคนอเมริกันเอง

ประการที่สอง ประชาชนบางเชื้อชาติอาจไมรูสึกอะไรที่ถูกตีตราวามีสันดาน 
ข้ีเกียจ แตคนอเมริกันกลับรูสึกโกรธแคนและไมสบอารมณเมื่อถูกตีตราเชนนี้ ความโกรธแคน 
อาจจะมไีมมากหากผูตีตราเปนอังกฤษหรือประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆที่เคยมีฐานะ 'เมืองแม' หรือ 
'บานเกิดบิดามารดร' แตเมือ่ผูตีตราเปนชนผิวเหลือง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฐานะเปน 'ลูกไล' อารมณ
แคนจงึมมีากเปนพิเศษ คนอเมริกันไมเคยสํ านึกวา การที่รัฐบาลอเมริกันเที่ยวไปตีตราประเทศอื่นๆ
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วามีการคาอันไมเปนธรรม ผูคนในประเทศเหลานั้นจะมีความรูสึกนึกคิดเชนไร คนอเมริกันยัง 
ไมยอมรับขอเท็จจริงอันโหดรายที่วา ภาวะความเปนผูนํ าในระบบทุนนิยมโลกของสหรัฐอเมริกา
ก ําลังหมดสิ้นไป


