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ญี่ปุนกับการเปดตลาดขาว

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           นับต้ังแตมีการบังคับใช Staple Food Control Act ในป 2486 เปนตนมา  
รัฐบาลญี่ปุนไดปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ การปกปองดังกลาวนี้อาศัยมาตรการ
สํ าคัญ 3 ประเภท  คือ

           มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การควบคุมการนํ าเขาขาว โดยทั่วไปแลว รัฐบาลญี่ปุน 
หามนํ าเขาขาว ทั้งนี้เพื่อมิใหขาวญี่ปุนตองแขงกับขาวที่นํ าเขาจากตางประเทศ แตญ่ีปุนหาได 
ปดประตูการคาขาวโดยสิ้นเชิงไม ปใดที่ผลผลิตภายในประเทศมีไมพอเพียงแกการบริโภค ก็มี 
การนํ าเขาปริมาณมากนอยตามแตสถานการณ ในชวงทศวรรษ 2500 ญ่ีปุนนํ าเขาขาวเพียง
ประมาณปละ 20,000 ตัน  คิดเปนรอยละ 0.2 ของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ การ 
นํ าเขาปริมาณมากจะมีในปที่การทํ านาไมไดผล นอกจากนี้ ยังมีการนํ าเขาผลิตภัณฑขาว  
เพราะกฎหมายญี่ปุนมีบทบัญญัติวา ผลิตภัณฑขาวที่มีขาวเปนสวนประกอบไมถึง 80% สามารถ
นํ าเขาได

           มาตรการที่สอง ไดแก การใหเงินอุดหนุนแกชาวนาเพื่อเปนสิ่งจูงใจในการ 
เพาะปลูกขาว  รัฐบาลจายเงินอุดหนุนดวยการใหองคกรการควบคุมอาหาร (Food Control 
Agency) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ รับซื้อขาวจากสหกรณการเกษตรในราคาสูงกวาราคาตลาด  
หรือมิฉะนั้นก็จายเงินอุดหนุนแกสหกรณการเกษตรโดยตรง มาตรการเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ทํ าให
ราคาขาวในญี่ปุนสูงกวาราคาตลาดโลกถึง 6-10 เทา  และทํ าใหรายไดของชาวนาเขยิบข้ึนมาอยู 
ในระดับใกลเคียงกับประชาชนในเขตเมืองในปจจุบัน

           มาตรการที่สาม ไดแก การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกขาว ผลจากการดํ าเนิน 
สองมาตรการแรกทํ าใหญ่ีปุนสามารถผลิตธัญพืชไดพอเพียงแกการบริโภค และสามารถพึ่งตนเอง
ในเรื่องอาหารไดในทศวรรษ 2500 คร้ันในทศวรรษ 2510 ญ่ีปุนเริ่มมีขาวสวนเกิน ซึ่งตองระบาย 
สงออกนอกประเทศ ในระหวางป 2511-2513 รัฐบาลญี่ปุนตองตรึงราคาขาวที่รับซื้อไวในระดับ 
เดิม เพราะเกรงวา การขึ้นราคารับซื้อจะจูงใจใหชาวนาญี่ปุนเพิ่มการผลิต พรอมกันนี้ ก็มีการ 
จายเงินอุดหนุนเพื่อใหชาวนาลดพื้นที่การเพาะปลูกขาว ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง 
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ประมาณกันวา พื้นที่การเพาะปลูกขาวในญี่ปุนลดลง 70,000-80,000 เฮกตาร หรือประมาณ 
รอยละ 25 ของพื้นที่การเพาะปลูกขาวเดิม

           สังคมญี่ปุ นตองสูญเสียตนทุนเปนจํ านวนมากในการดํ าเนินนโยบายขาว
ดังกลาวขางตนนี้ ผลการประมาณการใหตัวเลขแตกตางกันมากตั้งแต 11,000 ลานเหรียญ 
อเมริกันตอป จนถึง 60,000 ลานเหรียญอเมริกันตอป กระทรวงเกษตรอเมริกา (USDA) ประมาณ
การโดยอาศัยขอมูลในป 2528-2532 และพบวาสังคมญี่ปุนตองสูญเสียตนทุนในการดํ าเนิน
นโยบายขาวปละ 19,000 ถึง 23,000 ลานเหรียญอเมริกัน ตนทุนดังกลาวนี้ครอบคลุมรายจาย 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหแกชาวนา  และรายจายของผูบริโภคที่ตองซื้อขาวแพงกวาปกติ

           รัฐบาลญี่ปุนมิไดแทรกแซงเฉพาะแตการผลิตขาวเทานั้น หากยังแทรกแซงการ
จัดจํ าหนายขาวอีกดวย  ระบบการจัดจํ าหนายขาวของทางการมีอยู 2 ชองทาง คือ
           ชองทางแรก องคกรการควบคุมอาหาร (Food Control Agency) รับซื้อขาวจาก 
ชาวนาโดยผานสหกรณการเกษตร ทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศราคาขาวที่รับซื้อ ซึ่งเปนราคาที่รวม 
เงินอุดหนุน ปกติราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อจะเขยิบสูงขึ้นทุกป จวบจนกระทั่งในป 2530 รัฐบาล 
นายนากาโซเนะตัดสินใจลดราคาที่รับซื้อ ราคาที่องคกรการควบคุมอาหารรับซื้อจากสหกรณ 
การเกษตรจะมีผลในการกํ าหนดราคาขายสงและราคาขายปลีกเปนทอด ๆ
           ชองทางที่สอง สหกรณการเกษตรเมื่อรับซื้อขาวจากชาวนาแลว จะขายตอให 
พอคาขายสงโดยตรง โดยไมผานองคกรการควบคุมอาหาร ในกรณีหลังนี้ รัฐบาลก็จายเงิน 
อุดหนุนใหแกสหกรณการเกษตรเชนเดียวกับกรณีแรก

           แมวากฎหมายจะไมอนุโลมใหเอกชนขายขาวโดยตรง แตการณก็ปรากฏวา 
ชาวนาจํ านวนไมนอยตองการขายขาวโดยตรงแกพอคาขายสง โดยไมผานสหกรณการเกษตร  
ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา การขายขาวโดยตรงจะไดราคาดีกวาการขายในตลาดราชการ นอกจากนี้  
ยังมีพอคาเอกชนที่ประกอบธุรกิจการคาขาว ดังเชน JAI (Japan Agriculture Information)  
ซึ่งประกอบการมาแลว 15 ป ในการใหสารสนเทศแกผูผลิตและผูบริโภคขาว ธุรกิจการคาขาว 
เอกชนเหลานี้เสี่ยงตอการทํ าผิดกฎหมายอยางยิ่ง
           การบริโภคขาวในญี่ปุนในปหนึ่งๆตกประมาณ 10 ลานตัน ในจํ านวนนี้ องคกร
การควบคุมอาหารรับซื้อขาวจากชาวนา 2-3 ลานตัน อีก 5-6 ลานตัน สหกรณการเกษตรรับซื้อ 
จากชาวนา แลวขายตอใหพอคาขายสง  สวนที่เหลือเขาสูตลาดมืด และมักจะเปนขาวคุณภาพดี
           ระบบการควบคุมการผลิตและการจัดจํ าหนายขาวดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าให 
Zenchu หรือชุมนุมสหกรณการเกษตรกลาง (Central Union of Agricultural Cooperatives)  
ทรงอิทธิพลทางการเมือง ทั้งในสังคมชนบทและในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเปน 
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พรรครัฐบาล Zenchu ประกอบดวยสหกรณการเกษตร 4,300 แหง และมีสมาชิกประมาณ 4.4 
ลานคน  กลาวกันวา  Zenchu มีอิทธิพลมากถึงขั้นที่จะกํ าหนดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อได  ซึ่ง 
นัยสํ าคัญก็คือ การกํ าหนดระดับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายใหแกชาวนานั่นเอง อิทธิพลของ  
Zenchu ที่มีตอพรรคเสรีประชาธิปไตย ทํ าให Zenchu สามารถผลักดันใหรัฐบาลขึ้นราคาขาว 
ที่รับซื้อทุกป แมวารัฐบาลตองการลดสิ่งจูงใจในการเพาะปลูกขาว เพื่อลดภาระทางการคลัง และ
เพื่อมิใหมีขาวสวนเกินเหลือจํ านวนมาก แตดวยแรงกดดันของ Zenchu ทํ าใหรัฐบาลนาย 
นากาโซเนะไมกลาหักหาญลดราคาขาวที่รัฐบาลรับซื้อในป 2529 เพียงแตตรึงไวในระดับเดียวกับ
ปกอนหนานั้น  แตแลวในป 2530  รัฐบาลนายนากาโซเนะก็มิอาจหลีกเลี่ยงการลดราคาขาวได
           Zenchu ทุมทรัพยากรจํ านวนมากในการรณรงคใหรัฐบาลญี่ปุนปกปองการ 
เพาะปลูกขาวตอไป แมแต Shodanren ซึ่งเปนองคกรคุมครองผูบริโภค ยังแสดงจุดยืนตอตาน 
การเปดตลาดขาว ทั้งๆที่การปดตลาดขาวทํ าใหผูบริโภคตองเสียประโยชนที่ตองซื้อขาวราคาแพง 
นับต้ังแตเมื่อสหรัฐอเมริกากดดันใหรัฐบาลญี่ปุนเปดตลาดขาวในป 2529 เปนตนมา Zenchu ได
เคลื่อนไหวโดยจัดใหมีการชุมนุมและการเดินขบวนของชาวนา การเดินขบวนคัดคานมีความถี่ 
เพิ่มข้ึนในชวงป 2534-2535 ทั้งนี้มีความพยายามที่จะผนึกกํ าลังกับขบวนการชาวนาใน 
ตางประเทศ อาทิเชน ขบวนการชาวนาญี่ปุนไดสงตัวแทนไปรวมเดินขบวนกับเกษตรกรฝรั่งเศส  
ณ นครปารีส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535  เพื่อประทวงขอตกลงการเจรจารอบอุรุกวัยที่จะลดการ 
ใหเงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตร ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2536 ชาวนาจากญี่ปุนและ 
ไตหวันไดรวมกับชาวนาเกาหลีใตเดินขบวนในกรุงโซล  เพื่อคัดคานมาตรการการเปดตลาดขาว
           อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆนี้ Zenchu เร่ิมตองเผชิญกับการตอตานจากกลุม 
ผลประโยชนอ่ืนๆมากขึ้น ในขณะที่ Zenchu ตองการปกปองตลาดขาวภายในประเทศ  
Keidanren ซึ่งเปนองคกรกลุมผลประโยชนนอกภาคเกษตรกรรม สนับสนุนนโยบายการเปดตลาด
ขาว เพราะการเปดตลาดขาวจะทํ าใหราคาขาวในญี่ปุนถูกลง ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการเพิ่มอํ านาจ
ซื้อใหแกลูกจาง ในรัฐสภา เร่ิมมีนักการเมืองที่สนับสนุนการดํ าเนินนโยบายขาวในแนวทาง 
เสรีนิยม  ความขอนี้ครอบคลุมถึง ส.ส. ในสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยดวย  ในระบบราชการ  
มีแตกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง (MAFF) ที่ยังคงสนับสนุนนโยบายการปกปอง 
ภาคเศรษฐกิจขาวอยางแข็งขัน ในขณะที่กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) 
และกระทรวงการตางประเทศสนับสนุนนโยบายขาวเสรี ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยงาย เพราะ
กระทรวงทั้งสองนี้ตองเผชิญกับแรงกดดันจากตางประเทศโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่บง
บอกวา ทัศนคติของชาวญี่ปุนที่มีตอนโยบายขาวกํ าลังแปรเปลี่ยนไป ชาวญี่ปุนเริ่มไมแนใจวา  
ตนไดประโยชนจากนโยบายการปดตลาดขาว ในขณะเดียวกันนี้ สมาคมโรงสีอเมริกัน (American 
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Rice Millers' Association) กํ าลังรณรงคใหชาวญี่ปุนรูจักขาวอเมริกัน  การรณรงคนี้มีมาแตป 
2532 แลว
           สภาพภูมิอากาศอันเลวราย ซึ่งทํ าใหผลผลิตขาวตกตํ่ ากวาปกติ ทํ าใหรัฐบาล
ญ่ีปุนจํ าตองนํ าเขาขาวในป 2536 หนังสือพิมพ Asahi Shimbun  (ฉบับวันที่  27  กันยายน 2536) 
รายงานขาววา รัฐบาลญี่ปุนอาจตองนํ าเขาขาวปริมาณ 150,000 ตัน ขณะเดียวกัน นายมอริฮิโร 
โฮโซกาวา (Morihiro Hosokawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดใหสัมภาษณส่ือมวลชนอเมริกันเมื่อ 
วันศุกรที่ 24 กันยายน 2536 และกลาวเปนนัยๆวา ญ่ีปุนอาจตองยอมเปดตลาดขาวเพื่อให 
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยบรรลุผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 อันเปนเสนตาย 
ที่กํ าหนดโดยสํ านักเลขาธิการ GATT ญ่ีปุนไมตองการไดชื่อวาเปนผูทํ าใหการเจรจารอบอุรุกวัย 
ลมเหลว

           นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลอเมริกันเริ่มกดดันใหญ่ีปุนเปดตลาดขาว 
ญ่ีปุนพยายามแข็งขืนตอแรงกดดันดังกลาวนี้ อาการแข็งขืนเริ่มออนตัวลงในยุครัฐบาลนาย 
มิยาซาวะ และอาจหมดสิ้นไปในยุครัฐบาลนายโฮโซกาวานี้ อยางไรก็ตาม บทสัมภาษณของนาย 
โฮโซกาวาดังกลาวขางตนนี้อาจกอใหเกิดความขัดแยงกับพรรครวมรัฐบาล เพราะนายโฮโซกาวา 
ใหสัมภาษณส่ือมวลชนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยที่ยังมิไดปรึกษาคณะรัฐมนตรี ขอเท็จจริงปรากฏวา  
รัฐมนตรีหลายตอหลายนายมีความเห็นตอตานการเปดตลาดขาว ในขณะที่นายโฮโซกาวาได
แสดงจุดยืนสนับสนุนการเปดตลาดขาวบางสวนมาตั้งแตการหาเสียงเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งที่
ผานมา
           แรงกดดันจากชุมชนสังคมโลก ประกอบกับการเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว ในที่สุดแลวจะทํ าใหรัฐบาลญี่ปุนจํ าตองเปดตลาดขาวอยางมิอาจหลีกเลี่ยงตอไปได     
ปญหาสํ าคัญมีแตเพียงวา รัฐบาลญี่ปุนจะปรับโครงสรางการผลิตของภาคเศรษฐกิจขาวอยางไร 
และจะใชมรรควิธีอะไรบางในการลดทอนแรงตอตานทางการเมือง
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