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เมื่อภัยเหลืองระบาด

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ภัยเหลืองกํ าลังอาละวาดอยูในศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ความเกรงกลัวภัยเหลืองปรากฏทั่วทุกระแหง เพียงแต
ความเขมขนแหงความกลัวนั้นแตกตางกัน และดูเหมือนวา ความเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐ
อเมริกาจะมีมากกวาในประชาคมยุโรป นาประลาดใจที่ภัยเหลืองระบาดในโลกที่สามกอนที่จะ
ลุกลามสูโลกที่หนึ่ง และหากประตูเศรษฐกิจระหวางประเทศเปดกวางพอ ในไมชาภัยเหลืองก็จะ
ทะลุทะลวงสูโลกที่สอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันออก

         ในประเทศไทย ความเกรงกลัวภัยเหลืองเริ่มกอตัวจนถึงกับมีการรณรงคตอตาน 
สินคาญี่ปุนในชวงป 2514-2516 การรณรงคดังกลาวนี้ทวีความเขมขนยิ่งขึ้นในชวงป 2516-2519 
โดยที่ในชวงเวลานั้นมีความตองการเอกราชและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอยางแรงกลาในหมู   
ขบวนการประชาชน แตความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกาเปนปรากฏการณใหมในชวง 
ทศวรรษที่ผานมานี้เอง ในขณะที่ความรูสึกตอตานญี่ปุนในเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียตะวันออก
เฉียงใตบรรเทาเบาบางลง แตความรูสึกเดียวกันนี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นตามลํ าดับในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น ?

         เราจะเขาใจปรากฏการณดังกลาวนี้ไดดียิ่งขึ้น หากเราเขาใจพัฒนาการของระบบ 
ทุนนิยมโลก หลังจากที่อังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนชาติแรกใน
ทศวรรษ 2310 กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) ก็ปรากฏขึ้นในระบบ
ทุนนิยมโลก หลายตอหลายประเทศพยายามไลกวดอังกฤษเพื่อเปนประเทศอุตสาหกรรมรุนที่สอง 
ในจํ านวนนี้ประกอบดวยเยอรมนี ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย บรรดาประเทศที่บรรลุ
โสดาบันเปนประเทศอุตสาหกรรมกอนประเทศอื่นๆไดเติบใหญเปนประเทศมหาอํ านาจในระบบ
ทุนนิยมโลกในเวลาตอมา แตประเทศเหลานี้ก็แปรสภาพเปนประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old 
Industrialized Countries = OICs) พลันที่ปรากฏโฉมของประเทศอุตสาหกรรมใหม  (NICs)
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          ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกากลายเปนผูนํ าของระบบทุนนิยม
โลกอยางชัดเจน คร้ันในทศวรรษ 2500 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่ถีบตัวขึ้นมาเปนศูนยอํ านาจ
ควบคูกับสหรัฐอเมริกา ตลอดชวงเวลาสองทศวรรษแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุน
พยายามไลกวดยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเริ่มตน
จากการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (labour-
intensive industry) ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประเทศมหาอํ านาจมีปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประกอบกับเทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทํ าใหเร่ิมละทิ้งการผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคและตีจากอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน หันไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ข้ันสูง ดังเชนอุตสาหกรรมวิศวการและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ตลอดจนการผลิตสินคาประเภททุน
อ่ืนๆ การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกเปนประโยชนตอญ่ีปุน
อยางยิ่ง เพราะญี่ปุนสามารถเขามาสวมบทบาทในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแทนได ใน
ทศวรรษ 2490 อัตราคาจางในญี่ปุนยังคงอยูในระดับต่ํ า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เข มข นจึงสอดคลองกับโครงสร างปจจัยการผลิต และความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) ของญี่ปุนเอง แตเพียงชั่วเวลาทศวรรษตอมา อัตราคาจางในญี่ปุน
ก็ถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
ในอัตราสูงยิ่ง อัตราคาจางจึงตองปรับตัวตามการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิต ญ่ีปุนเริ่มปรับ
โครงสรางการผลิตไปสูการผลิตสินคาประเภททุนและอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง กลุม
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) จึงเขามาแทนที่ญ่ีปุนในการผลิตสินคา อุปโภค
บริโภค
         กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจของญี่ปุนอาศัยยุทธศาสตรที่อาจเรียกไดวา  
`ปาลอมเมือง' สินคาญี่ปุนทะลักเขาสูประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเปนตลาดสํ าคัญของประเทศมหาอํ านาจ
เกา   อาเซียตะวันออกเฉียงใตเคยเปนตลาดสิ่งทอของอังกฤษและอาณานิคม แตเพียงตนทศวรรษ 
2500 ส่ิงทอจากญี่ปุนก็เร่ิมขับดันสิ่งทอจากอังกฤษออกไปจากอาเซียตะวันออกเฉียงใต ความ
พายแพของสิ่งทออังกฤษสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative advantage) ในสังคมทุนนิยมโลก เพราะความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ผลิตสิ่งทอของอังกฤษกํ าลังหมดสิ้นไป ในปลายทศวรรษ 2500 นั้นเอง รถยนตญ่ีปุนก็เขามา
ตีตลาดรถยุโรปใน อาเซียตะวันออกเฉียงใต พอถึงตนทศวรรษ 2520 ญ่ีปุนก็สามารถยึดครอง
ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคทั้งประเภทคงทน (consumer durables) และประเภทใชส้ินเปลือง 
(consumer non-durables) สวนใหญไวได
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         หลังจากที่ยึดตลาดสํ าคัญของประเทศมหาอํ านาจเกาไดแลว สินคาญี่ปุนก็
ถาโถมเขาสู `เมืองแม' ปราการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปแข็งแกรงไมพอ
ที่จะตานทานสินคาญี่ปุน เมื่อความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบแปรเปลี่ยนไป ประเภทของสินคา
ออกของญี่ปุนก็แปรเปลี่ยนไปดวย จากสินคาอุปโภคบริโภคประเภทใชส้ินเปลืองดังเชนสิ่งทอ 
แปรเปลี่ยนมาเปนสินคาอุปโภคบริโภคคงทนดังเชนรถยนต รวมตลอดจนเครื่องใชไฟฟาและ
อีเล็กทรอนิกส และกาวมาเปนสินคาขั้นกลาง (intermediate goods) และสินคาประเภททุน
ในที่สุด ทั้งสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปตางกดดันใหญ่ีปุนจํ ากัดการสงออกดวยการ
ทํ าสัญญาจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export Restraints = VERs) ดังกรณีของ
ส่ิงทอและรถยนต แตก็ไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของญี่ปุนได เมื่อมาตรการการกีดกันการคา
ทวีความรุนแรงมากขึ้น บรรษัทยักษใหญของญี่ปุนก็พากันยายโรงงานเขาไปสูสหรัฐอเมริกาและ
ประชาคมยุโรป อังกฤษเปนฐานที่มั่นของบริษัทญี่ปุนในประชาคมยุโรป นายจากส กัลแวต 
(Jacques Valvet) ประธานบริษัทรถยนตเปอโยต (Peugot) แหงฝร่ังเศสเคยคอนแคะวา บัดนี้
อังกฤษไดกลายเปน `เกาะใหญเกาะที่หา' ของญี่ปุนไปเสียแลว บริษัทญี่ปุนบางบริษัทไดเขาไปตั้ง
โรงงานในยุโรปตะวันออก เพื่อผลิตสินคาสงเขาไปทะลวง `ปราการยุโรป' เพราะเล็งการณไกลวา 
ถึงอยางไร ประชาคมยุโรปจํ าเปนตองอุมชูยุโรปตะวันออก เพราะการลมสลายของยุโรปตะวันออก
ยอมสงผลกระทบตอประชาคมยุโรปอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

         ความเกรงกลัวภัยเหลืองในประชาคมยุโรปตองนับวานอยเมื่อเทียบกับความ
รูสึกของคนอเมริกัน อิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในสหรัฐฯเริ่มสะทอนใหเห็นในบทเพลงแหง 
ยุคสมัยบางเพลงดังเชน Working for the Japanese หรือในภาพยนตรอยางเชน Gung Ho
หนังสือที่เสนอทัศนะตอตานญี่ปุนดังเชน In the Shadow of the Rising Sun (แตงโดย William  
S. Dietrich) ปรากฏสูบรรณพิภพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยรวมกลุม 
เพื่อตอตานญี่ปุน ดังเชน กลุม Americans for Fair Play ความเกรงภัยเหลืองในสหรัฐอเมริกา 
มีมากถึงขั้นที่มีการรณรงคทางการเมืองเพื่อตอตานสินคาญี่ปุน และเรียกรองใหซื้อแตสินคา
อเมริกัน (Buy American Campaign) การรณรงคทางการเมืองเพื่อเรียกรองใหชาวอเมริกันซื้อแต
สินคาอเมริกันทวีความเขมขนมากขึ้นในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2535 เมื่อผูนํ าญี่ปุนแสดง
ทัศนะวา การลมสลายของสังคมเศรษฐกิจอเมริกันเปนผลจากสันดานขี้เกียจของกรรมกรอเมริกัน 
ซึ่งสรางบาดแผลในความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับญ่ีปุน ในชวงเวลาดังกลาวนี้เอง  
องคการบริหารสวนทองถิ่นบางแหงในสหรัฐฯไดแสดงความรูสึกชาตินิยมทางเศรษฐกิจใหปรากฏ 
ดังเชนคณะกรรมาธิการการขนสงแหง Los Angeles County ประกาศ ลมสัญญาวาจางบริษัท 
ในเครือของ Sumitomo Corp ในการผลิตรถไฟเพื่อใชในการขนสงมวลชนมูลคา 122 ลานเหรียญ
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อเมริกัน ในชวงเวลาไลเลี่ยกันนั้น องคการบริหารสวนจังหวัด Greece แหงมลรัฐนิวยอรก ระงับ
การซื้อเครื่องขุดดินมูลคา 40,000 เหรียญอเมริกันจากบริษัท Komatsu ทั้งๆที่หากจัดซื้อจาก
บริษัทอเมริกันจะตองจายเงินแพงขึ้น 15,000 เหรียญอเมริกัน (The Nation, January 25, 1992)

         สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตจะขาดดุลการคาจํ านวนมากกับญ่ีปุนเทานั้น หากทวา
ยังเปน นํ้ าบอทรายที่ธุรกิจญ่ีปุนเขาไปแสวงหาผลประโยชนอยางเปนลํ่ าเปนสันอีกดวย การเติบโต
ของอุตสาหกรรมรถยนตญ่ีปุนทํ าใหบริษัทรถยนตอเมริกันเริ่มเผชิญกับภาวะการลมลุกคลุกคลาน 
บริษัทยักษใหญของญี่ปุนเขาไปซื้อกิจการของธุรกิจอเมริกันมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ แต
คนอเมริกัน เพิ่งจะตื่นตระหนกเมื่อพบวา ธุรกิจที่บริษัทญี่ปุนไปในชวงหลังนี้เปนธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรม ในป 2530 Sony เขาไปซื้อ CBS Records มูลคา 2,000 ลานเหรียญอเมริกัน 
และในป 2532 ซื้อ Columbia Pictures Entertainment จาก Coca Cola มูลคา 3,400 ลาน
เหรียญอเมริกัน คร้ันในป 2534 Sony เปลี่ยนชื่อ CBS Records เปน Sony Music และเปลี่ยนชื่อ 
Columbia Pictures เปน Sony Pictures สวนบริษัท Matsushita ก็เขาไปซื้อ MCA 
Communications ดวยราคา 6,100  ลานเหรียญอเมริกันในป 2533 โดยที่ MCA  เปนเจาของ 
Universal Pictures และ Yosemite National Park ในป 2534 บริษัท Toshiba และบริษัท C. Ito 
เขาไปซื้อหุนของบริษัท Time-Warners บริษัทละ 500 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งเมื่อรวมกันแลว
ตกประมาณ 12.2% ของจํ านวนหุนรวม

         ในปจจุบันมีรางกฎหมายประมาณ 24 ฉบับในรัฐสภาอเมริกันที่มีผูเสนอเพื่อ
จํ ากัดการลงทุนจากตางประเทศ รางกฎหมายที่นาสนใจมีดังตอไปนี้
         (1) การแกไขเพิ่มเติม Reclamation Act  เพื่อมิใหธุรกิจตางชาติใชนํ้ าจากเขื่อน
และโครงการชลประทานของรัฐบาลสวนกลาง
         (2) การตรา Fair Trade in Financial Services Act โดยละทิ้งหลักปฏิบัติเยี่ยง
คนในชาติ (National Treatment) การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติยึดถือหลักการที่วา บริษัทตางชาติ
จักไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับบริษัทในชาติ แตตามกฎหมายฉบับนี้ หากประเทศใดไมยอม 
ใหบริษัทอเมริกันเขาไปประกอบธุรกิจการเงิน หรือบริษัทการเงินอเมริกันมิไดรับการปฏิบัติเยี่ยง
บริษัทในชาติ กระทรวงการคลังและธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกาก็จะใชนโยบาย `ตาตอตา  
ฟนตอฟน' กับธุรกิจการเงินของประเทศนั้น ๆ
         (3) การแกไขเพิ่มเติม Exon-Florio Provision ใน Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988 เพื่อใหอํ านาจประธานาธิบดีอเมริกันในการทบทวนนโยบายการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยสามารถใชอํ านาจระงับการลงทุนจากตางประเทศดวยเหตุผลในดาน
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ความมั่นคงแหงชาติได ทั้งนี้ความมั่นคงแหงชาติมีความหมายครอบคลุมถึงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ (economic security) ดวย

         การเติบโตของกลุมประเทศ Asian NICs อาจทํ าใหความรูสึกเกรงกลัวภัยเหลือง 
ในอนาคตรุนแรงขึ้น ในขณะนี้  Asian NICs  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวันกํ าลังยึด
หัวหาดในอาเซียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเตรียมจูโจมศูนยอํ านาจของระบบทุนนิยมโลก ทั้งในสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป หากเวลานั้นมาถึงจริงๆภัยเหลืองจะมิไดหมายเฉพาะภัยจาก ญ่ีปุน
เพียงประเทศเดียว หากแตหมายถึงอิทธิพลการครอบงํ าทางเศรษฐกิจของชนผิวเหลืองทั้งปวง ทั้ง
นี้นาสังเกตวา ประเทศที่หวาดกลัวภัยเหลืองในปจจุบันมักเปน `สังคมเศรษฐกิจของวันวาน' ที่
กํ าลังจมดิ่งสูหุบเหวแหงความตกตํ่ า ในขณะที่ประเทศที่เลิกกลัวภัยเหลือง ดังเชนประเทศตางๆใน
อาเซียตะวันออกเฉียงใตกํ าลังดํ าเนินอยูบนเสนทางแหง `สังคมเศรษฐกิจของวันพรุง' ซึ่งมองเห็น
แตอนาคตทางเศรษฐกิจอันสดใส แมวาภาพที่เห็นจะเปนเพียงมายาภาพก็ตาม


