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อาเบะโนมิกส์กับการเปลี่ยนรูปรัฐญี่ปุ่น
บทคัดย่อ
อาเบะโนมิกส์เป็นชื่อเรียกนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอาเบะ ชินโซที่ประกาศ
ในปี 2013 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจซบเซายาวนานของประเทศญีป่ นุ่
ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ด้านคือ การปฏิรูปนโยบายการเงิน การปฏิรูปนโยบาย
การคลังและการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการผ่อนคลาย
กฎระเบียบนักวิชาการและผู้ก�ำหนดนโยบายได้ประเมินนโยบายดังกล่าวภายหลัง
การด�ำเนินการระยะหนึ่ง ผลการประเมินส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลวในการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจ
นี้เกิดในวงกว้างมากไปกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ บทความนี้ต้องการเสนอว่า
อาเบะโนมิกส์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนรูปรัฐของญี่ปุ่นจากรัฐชาติ
ไปสู่รัฐตลาด ซึ่งในผลกระทบในภาพรวมของมันคือการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
นโยบายต่าง ๆ ไปในทิศทางทีก่ ารจัดสรรทรัพยากรเอือ้ อ�ำนวยฝ่ายธุรกิจเอกชนมากกว่า
ฝ่ายแรงงาน
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Abenomics and Japanese
State Transformation
Abstract
“Abenomics,” the Abe administration’s economic policy announced
in 2013,   aims to revive Japan’s long stagnant economy. The policy
consists of three “policy arrows” targeted at monetary policy reform, fiscal
policy reform, and economic structural reform focused on deregulation.
Scholars and policy makers have assessed the policy after implementation
for some time, and a number of assessments have focused on the
success or failure of the policy impacts on economic stimulation, while
the impacts went beyond economic growth. This article proposes that
Abenomics has played a part in Japanese state transformation from
a nation-state to a “market-state.” Its (Abenomics) overall impact is
that the economic policies seem to prioritize the allocation of resources
to the business sector rather than to labor.
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1. บทน�ำ: รัฐชาติกับการเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณะรัฐไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่งตายตัว การที่รัฐ
คือศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจท�ำให้รูปรัฐชนิด
หนึ่งก�ำหนดความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจแบบหนึ่ง ส�ำหรับ
รัฐชาติ (nation-state) นั้น โดยนิยามฉบับสั้นอาจกล่าว
ได้วา่ หมายถึง รูปแบบรัฐที่ “รัฐ” ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของ “ชาติ” ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่าง
จากรูปแบบรัฐยุคก่อนหน้านั้น เช่น รัฐราชอาณาจักรที่
“รัฐ” ท�ำหน้าที่บริหารจัดการผลประโยชน์ของราชวงศ์
เป็นต้น รัฐชาติจึงเป็นของใหม่เปลี่ยนแปลงมาจากรูป
รัฐชนิดอื่น ดังนั้นสภาวะของรัฐชาติเองจึงไม่หยุดนิ่ง
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐย่อมหมายถึงการท�ำ
หน้าที่ที่แตกต่างออกไปด้วย
ในกรณีของญี่ปุ่นนั้นอาจนับยุคหลังการปฏิวัติ
เมจิในปี 1868 เป็นการก้าวเข้าสูร่ ฐั ชาติสมัยใหม่ ค�ำถาม
คือ ในปัจจุบันรูปรัฐดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
มากน้ อ ยเพี ย งใดหากประเมิ น จากการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยเฉพาะแนวนโยบาย
เศรษฐกิจที่เรียกว่า “อาเบะโนมิกส์” (Abenomics)

ร้อยละ 3.80 ในไตรมาส 4 ของปี 1990 (“China GDP
Annual Growth Rate 1989-2016,” 2016)
ผลพวงส�ำคัญของเศรษฐกิจชะงักงันคือรัฐท�ำหน้าที่
ยากล�ำบากมากขึ้นในการประนีประนอมระหว่างฝ่าย
ทุนกับผู้ใช้แรงงานด้วยการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายบริษัท
และน�ำส่วนเกินในรูปแบบภาษีจากผลก�ำไรมากระจาย
กลับเป็นสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทีร่ ฐั บาล
ญี่ปุ่นเคยด�ำเนินการอย่างประสบความส�ำเร็จก่อนปี
1989

1.2 ความพยายามฟืน้ เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ก่อน
อาเบะโนมิกส์

ญี่ปุ่นตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจของตนเองอย่างน้อยนับจากคริสต์ทศวรรษ
ที่ 90 โดยมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองในปี
1995 ที่มีสาระส�ำคัญคือการเปลี่ยนระบบการเลือก
ตั้ง ผ่อนคลายกฎระเบียบ (Deregulation) ยกเลิก
มาตรการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
และน�ำกฎระเบียบใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันใน
1.1 เศรษฐกิจญี่ปุ่นก่อนอาเบะโนมิกส์
ตลาดด้วย (Re-regulate) เปิดเสรีและการปฏิรูปด้าน
ภายหลังเศรษฐกิจฟองสบู่ในญี่ปุ่นปี 1989 จนถึง การเงิน (Financial liberalization and reforms)
ปัจจุบันดูเหมือนว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่สามารถกลับไป ปรั บ โครงสร้ า งกลไกของรั ฐ ใหม่ (Government
สู่ยุครุ่งเรืองเช่นในอดีตได้อีก ตัวเลขการขยายตัวทาง reorganization) ลดจ�ำนวนสถาบันที่รัฐเป็นเจ้าของ
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นระหว่างปี 1980-2016 มีแนวโน้ม หรือด�ำเนินการลง การปฏิรูปกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ลดต�่ำลง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในรอบ (Information disclosure law) ให้ประชาชนสามารถ
เกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 0.48 โดยมี เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงมิให้กลุ่ม
อัตราการเติบโตสูงสุดร้อยละ 3.20 ในไตรมาสที่ 2 ของ บุคคลใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน การ
ปี 1990 และมีอัตราการเติบโตต�่ำสุดร้อยละ -4.10 ใน ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและนโยบายต่ อ ต้ า นการผู ก ขาด
ไตรมาสแรกของปี 2009 (Japan GDP Growth Rate (Antitrust law and policy) และปฏิรูปบรรษัทภิบาล
1980-2016, 2016) เปรียบเทียบกับอัตราการเจริญ (Corporate governance reform)
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทีม่ อี ตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อย
นอกจากการปฏิ รู ป ครั้ ง ใหญ่ ใ นปี 1995 แล้ ว
ละ 9.82 ระหว่างปี 1989-2016 มีอตั ราการเติบโตสูงสุด รัฐบาลต่อมาหลังจากนั้นต่างมีความพยายามที่จะเพิ่ม
ร้อยละ 15.40 ในไตรมาสแรกของปี 1993 และต�่ำสุด ประสิทธิภาพในการแข่งขันของญี่ปุ่น โดยเฉพาะรัฐบาล
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จุนอิจิโร โคอิสุมิ (Junichiro Koizumi) ที่พยายาม
ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ปใน 4 ด้านส�ำ คัญ คือ ปฏิรูป ระบบ
บ�ำนาญ ปฏิรูปการใช้งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่น
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมและไปรษณีย์ที่อาจถือ
ได้ว่าประสบความส�ำเร็จพอสมควรแต่หลังจากธนาคาร
แห่งชาติญี่ปุ่นยกเลิกนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
(quantitative easing-QE) เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ก็ฟบุ ลงไปอีก
ในภาพรวมเมื่ อ พิ จ ารณาจากตั ว เลขการเจริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นบ่ง
ชี้ว่าการปฏิรูปดังกล่าวไม่ประสบความส�ำเร็จหรืออย่าง
น้อยที่สุดก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายส�ำคัญคือการผลักดัน
เศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. มาตรการหลักของอาเบะโนมิกส์
อาเบะโนมิกส์เป็นชื่อเรียกชุดนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลชินโซ อาเบะ ในการด�ำรงต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรีรอบที่ 2 ของเขา (2012-ปัจจุบัน) ประกอบ
ด้วย 3 เสาหลักหรือ “ศร 3 ดอก” คือ นโยบายการเงิน
(bold monetary policy) นโยบายการคลัง (flexible
fiscal policy) และยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต (growth
strategy) เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนและ “เป็น
มาตรการที่แตกต่างจากมาตรการในอดีตทั้งในแง่ของ
ขอบเขตและเป้าหมาย” (Cabinet Decision, 2013)
นโยบายการเงินของอาเบะมีเป้าหมายเพื่อแก้
ปัญหาเงินฝืดด้วยการผ่อนคลายการเงินโดยธนาคาร
กลางเพิ่ ม ปริ ม าณเงิ น จ� ำ นวนมากเข้ า ไปในระบบ
เศรษฐกิ จโดยตรงผ่านการซื้อพัน ธบัต รรัฐ บาลคืน ซึ่ ง
ท�ำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นรัฐบาลที่ถือครองสินทรัพย์มาก
ที่สุดในโลกถึงร้อยละ 70 ของ GDP เปรียบเทียบกับ
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปทีถ่ อื ครองประมาณร้อยละ 25
ของ GDP (Council on Foreign Relations, 2016)
นโยบายการคลั ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ด้วยการใช้จา่ ยภาครัฐ รัฐบาล
ตัง้ วงเงินในการใช้จา่ ยไว้ถงึ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐและ

มีกว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจะเป็นผู้ใช้จ่าย
โดยตรงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคือสะพาน อุโมงค์
และถนนทีท่ นทานต่อแผ่นดินไหว (Council on Foreign
Relations, 2016)
ยุทธศาสตร์การเติบโตนั้นรัฐบาลมีความพยายาม
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันของประเทศด้วยการลดภาษีบริษัท เปิด
เสรี ภ าคเกษตร ปฏิ รู ป กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ พลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ปรับปรุงวิธีการลงทุนของรัฐบาล
สร้างแรงจูงใจทางภาษีเพื่อเพิ่มโอกาสในการท�ำงาน
ของสตรี
3 ปี ห ลั ง การประกาศนโยบายเศรษฐกิ จ ของ
รัฐบาลนายอาเบะ ผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการประเมิน
ของรัฐบาลเองคือ การแก้ปัญหาเงินฝืด เพิ่มรายได้
ประชาชาติ (GNI) ท�ำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้น ลดจ�ำนวน
ผู้ว่างงานลง ท�ำให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นในบริษัทขนาด
ใหญ่และบริษทั ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางงบประมาณทัง้ ของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นได้ ท้องถิ่นเก็บภาษีได้มากขึ้น สามารถบรรลุ
ข้อตกลงโดยหลักการในการเจรจา TPP มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมาเที่ยวญี่ปุ่นในปี 2015 เป็นจ�ำนวน 19.74
ล้านคนมากกว่าในปี 2012 ที่มีเพียง 8.36 ล้านคน และ
ยังสามารถเพิ่มการจ้างงานสตรีมากขึ้นด้วย (Cabinet
office, 2016)

2.1 การประเมินอาเบะโนมิกส์

นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตก เช่น พอล ครุกแมน
(Paul Krugman) โจเซฟ สติกลิสซ์ (Joseph Stiglitz)
มีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับรัฐบาลญี่ปุ่น
โดยประเมินอาเบะโนมิกส์ในทางบวก แต่ปัญญาชน
ฝ่ายซ้ายในญี่ปุ่นไม่ต้อนรับนโยบายนี้ (Wakatabe,
2015, 116)
Wakatabe (2015) ประเมิ น อาเบะโนมิ ก ส์
ว่ า มี ผ ลสองทางคื อ ทางการเมื อ งและทางเศรษฐกิ จ
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ในทางการเมืองนัน้ มาซาซุมเิ ห็นว่าอาเบะโนมิกส์เป็นการ
ประนีประนอมทางการเมืองของมุ้ง ต่าง ๆ ในพรรค
แอลดีพี ขณะที่ในทางเศรษฐกิจนั้น อาเบะโนมิกส์เป็น
เครื่องมือจัดการปัญหาเงินฝืด ผลของอาเบะโนมิกส์
ในช่วงต้นท�ำให้ดัชนีนิเคอิขึ้นจาก 8,664 เยน ในวันที่
14 พฤศจิกายน 2012 เป็น 15,071 เยนใน วันที่ 3
เมษายน 2014 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเริ่มเป็นบวก อัตราการว่างงานลดลง
จากร้อยละ 4.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2012 เหลือ
ร้อยละ 3.8 ในเดือนมิถุนายน 2014
ส� ำ หรั บ มาซาซุ มิ นั้ น นโยบายทางการเงิ น ของ
อาเบะโนมิกส์มคี วามส�ำคัญและน่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์
ในขณะทีน่ โยบายทางการคลังด้วยการใช้จา่ ยภาครัฐนัน้
ไม่ใคร่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก ส�ำหรับ
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ประกอบด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุน การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์
การสร้างตลาดใหม่และการหลอมรวมกับเศรษฐกิจโลก
นัน้ เขาประเมินว่ามีความยากล�ำบากรออยู่ (Wakatabe,
2015, 114-130)
ฝ่ า ยนั ก วิ ช าการผู ้ ที่ ติ ด ตามอาเบะโนมิ ก ส์
อย่ า งใกล้ ชิ ด เช่ น ฮิ ว จ์ แพทริ ค (Hugh Patrick)
ผู้อ�ำนวยการ Center on Japanese Economy and
Business, Columbia Business School หรือ โจชัว
เฮาส์มัน (Joshua Hausman) กับ โยฮันเนส ไวแลนด์
(Johannes Wieland) แห่ง University of Michigan
และ University of California นั้น ในปี 2016 แพทริค
กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับอาเบะโนมิกส์และประเมินว่า ใน
ภาพรวมอาเบะโนมิกส์ให้ผลกระทบด้านบวกในระยะสัน้
แต่ทตี่ อ้ งระวังคือ ปัญหาด้านผลิตภาพของแรงงานญีป่ นุ่
ปัญหาด้านแรงงาน และปัญหาประชากร (Patrick,
2016, 1-25) ขณะที่เฮาส์มันกับไวแลนด์ได้ประเมิน
อาเบะโนมิกส์ในปี 2014 ด้วยบทความชือ่ Abenomics:
Preliminary Analysis and Outlook และประเมิน
อาเบะโนมิ ก ส์ อี ก ครั้ ง ในบทความชื่ อ Abenomics:
100

An Update ปี 2015 ซึ่งมุ่งเน้นพิจารณานโยบาย
การเงินและชี้ว่านโยบายอาเบะโนมิกส์ซ่ึงเริ่มปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจนั้นไม่ประสบผลส�ำเร็จ (Hausman
& Wieland, 2015, 1-32)
นักวิชาการจ�ำนวนหนึ่งประเมินอาเบะโนมิกส์ใน
ด้านลบกว่านั้น หลังเศรษฐกิจญี่ปุ่นทรุดลงในปี 2014
มิลตัน เอซ์ราติ (Milton Ezrati) มีความเห็นว่าอาเบะโนมิกส์นั้น ซ�้ำรอยกับนโยบายที่ล้มเหลวมาแล้วในอดีต
การใช้งบประมาณกับโครงสร้างพื้นฐานจ�ำนวนมากใน
ปัจจุบันนี้ไม่ให้ผลตอบแทนกลับคืนมามากนักในขณะที่
การปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ดเู หมือนจะเล็กน้อย
เกินไป (Ezrati, 2015, 94)
ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจคื อ การที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ซื้ อ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละพั น ธบั ต รท� ำ ให้ เ งิ น เยนอ่ อ นและอั ต รา
ดอกเบี้ยต�่ำมีส่วนผลักดันภาคการผลิตเพื่อส่งออกท�ำให้
บริษัทมีรายได้มากขึ้น แต่ปัญหาของญี่ปุ่นคือ ผู้ผลิต
ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศแล้ว การที่ค่าเงินเยน
อ่อนแม้ว่าจะเป็นผลดีต่อภาคการผลิตเพื่อส่งออกแต่ก็
มีผลกระทบอีกด้านคือท�ำให้สินค้าน�ำเข้ามีราคาสูง ส่ง
ผลกระทบต่อการบริโภคในครัวเรือนกับบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก
ในเรื่องที่รัฐบาลใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ น ฐานและพลั ง งานทดแทน เพิ่ ม การลงทุ น ในภาค
สาธารณะนั้นแม้ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชนแต่ตลาดแรงงานของญี่ปุ่น ณ ขณะนี้ต้อง
เผชิญปัญหาก�ำลังแรงงานเนื่องจากสภาวะสังคมสูงวัย
รุนแรง (hyper aged society) อีกทั้งการที่รัฐบาล
มุ่งสร้างงานผ่านธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นอาจ
ท�ำให้เกิดการกระจุกตัวของรายได้บางภาคส่วนเป็น
พิเศษซึง่ ประเด็นนีเ้ คยเป็นทีม่ าของวิกฤตเศรษฐกิจญีป่ นุ่
ในปี 1989 (ดูข้อวิพากษ์นโยบาย trickle down แบบ
เลือกภาคธุรกิจและการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ใน Itoh
Makoto, The Japanese Economy Reconsidered,
2000)
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นโยบายเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป กฎระเบี ย บ สร้ า ง
พันธมิตรทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การท�ำข้อตกลง
เปิดเขตเสรีทางการค้าส่งผลให้มีการตอบรับแรงกดดัน
จากต่างชาติในการปรับปรุงกฎหมายการจ้างงาน และ
มีแนวโน้มว่าตลาดแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่เคยเป็น
“วัฒนธรรมการจ้างงานแบบญี่ปุ่น” จะเปลี่ยนมาเป็น
“ระบบตลาดแข่งขันแบบนีโอคลาสสิค” ที่บริษัทมุ่งไป
ที่การบริหารจัดการแรงงานเพื่อผลก�ำไรระยะสั้นของ
บริษัท (Tsuneki & Matsunaka, 2011, 552)
ผลก็คือแม้ว่าในภาพรวมจะสามารถเพิ่มปริมาณ
การส่งออก เพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัท
ขึ้นเงินเดือนพนักงาน (The Japan Institute for
Labour Policy and Training, 2016, 13) เพิ่มมูลค่า
ราคาหุ้นในระยะสั้น น�ำไปสู่การจ้างงานมากขึ้นและ
การบริโภคทีม่ ากขึน้ แต่ถงึ ทีส่ ดุ แล้วบริษทั ทีไ่ ด้ประโยชน์
จากเงินเยนอ่อนไม่ได้มีก�ำไรส่วนเกินมากพอที่จะน�ำไป
ขึน้ เงินเดือนพนักงาน ในขณะทีแ่ ม้วา่ รายได้ของพนักงาน
จะเพิ่มขึ้น แต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้นด้วย

สามารถในการแข่งขันของบริษัทและดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติมากขึ้น ในอดีตนั้นปัญหาความไม่มั่นคง
ในการท�ำงานของผู้ใช้แรงงานในญี่ปุ่นไม่รุนแรงมากนัก
อย่างน้อยเมื่อสามารถแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงาน
ประจ�ำได้แล้วด้วยระบบการจ้างงานตลอดชีพแต่ใน
ปัจจุบันความไม่มั่นคงในการท�ำงานของผู้ใช้แรงงาน
ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นพร้อมกันกับระบบการจ้างงานตลอดชีพที่
ค่อย ๆ เสื่อมสลายลงไป ในปี 2015 ญี่ปุ่นมีพนักงานไม่
ประจ�ำประมาณ 19.80 ล้านคน พนักงานประจ�ำ 33.13
ล้านคน (Statistics Bureau, 2015, 2) หรือกว่า 2 ใน
3 เมื่อเทียบกับจ�ำนวนเพียงประมาณ 1.5 ใน 10 ใน
ปี 1984 (Watanabe, 2016)
ความไม่มั่นคงของการไม่มีงานประจ�ำนั้นเห็นได้
อย่างชัดเจนจากปริมาณผู้ที่ท�ำงานอิสระหรือลูกจ้าง
แบบไม่ประจ�ำ  (freeter) ในญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้น จาก
ข้อมูลของ The Japan Institute for Labour Policy
and Training (JILPT) นับจากทศวรรษที่ 90s เป็นต้น
มาผูใ้ ช้แรงงานประเภทไม่เต็มเวลายังคงเพิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงในปี 2015 (The Japan Institute for
3. อาเบะโนมิกส์กับผู้ใช้แรงงาน
Labour Policy and Training, 2016) ผู้ใช้แรงงานที่
เนือ่ งจากผูใ้ ช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ มี สั ง กั ด เหล่ า นี้ มี ค วามไม่ มั่ น คงในการด� ำ รงชี วิ ต
มีจำ� นวนแรงงานประมาณ 65.98 ล้านคนจากประชากรที่ เนื่องจากรับค่าแรงเป็นรายชิ้นงานหรือรายวันและไม่มี
มีอายุเกิน 15 ปีจำ� นวนประมาณ 110 ล้านคน (Statistics สวัสดิการที่ดีพอ ในขณะที่บริษัทเอกชนได้ประโยชน์
Bureau, 2015, 1) ดังนั้นหากต้องการประเมินผลของ จากแรงงานในลักษณะนีด้ ว้ ยเหตุผลทีว่ า่ ไม่ตอ้ งรับภาระ
อาเบะโนมิกส์ทมี่ ตี อ่ ญีป่ นุ่ ในวงกว้างควรท�ำการพิจารณา ด้านสวัสดิการและปรับเปลี่ยนบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
สถานการณ์ของผู้ใช้แรงงานด้วยนอกเหนือไปจากการ
ในอดีตวัฒนธรรมการจ้างงานในญี่ปุ่นมีรากฐาน
ประเมินเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เด่นชัดว่า จากกฏหมายแรงงานทีส่ นับสนุนให้มกี ารต่อรองระหว่าง
อาเบะโนมิกส์ให้ประโยชน์กับภาคธุรกิจเอกชนขนาด บริษัทกับคนงาน ด้วยกระบวนการที่นายจ้างต้องส่ง
ใหญ่
กฏระเบียบการจ้างงานต่าง ๆ ที่นายจ้างเป็นผู้ร่างให้
ปัญหาส�ำคัญของผู้ใช้แรงงานคือความไม่มั่นคงใน สหภาพแรงงานพิจารณาและมีหน่วยงานรัฐคือ Labor
การท�ำงานซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขการจ้างงานเป็นส�ำคัญ Standard Inspection Office ตรวจดูกฏระเบียบ
ทั้งความไม่มั่นคงที่เกิดจากการไม่ได้ท�ำงานประจ�ำและ ดั ง กล่ า วอี ก ชั้ น หนึ่ ง นอกจากนี้ ต ามกฏหมายและ
ความไม่มนั่ คงทีเ่ กิดขึน้ จากแรงกดดันให้ญปี่ นุ่ ผ่อนคลาย วัฒนธรรมการจ้างงานของญี่ปุ่นท�ำให้การไล่คนงาน
กฎระเบียบการจ้างงานให้เอื้ออ�ำนวยต่อการเพิ่มความ ออกยังเป็นเรื่องยุ่งยากส�ำหรับบริษัทเนื่องจากต้องมี
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หลั ก ฐานอย่ า งเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย ว่ า คนงานกระท� ำ การที่
สมควรถูกให้ออกจริงและหากบริษัทแพ้คดีจะต้องจ่าย
ค่าแรงแก่คนงานส�ำหรับช่วงเวลาที่ฟ้องร้องด�ำเนินคดี
กันด้วย (Tsuneki & Matsunaka, 2011, 540-541,
543-545)
ในปัจจุบันแม้แต่ผู้ที่ท�ำงานประจ�ำก็ไม่ได้มีความ
มั่นคงดังแต่ก่อน วัฒนธรรมการจ้างงานในญี่ปุ่นปรับ
เปลีย่ นไปตามการผ่อนคลายกฏระเบียบด้านการจ้างงาน
ของรัฐบาล นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้าและการ
ส่งเสริมการลงทุนท�ำให้แรงกดดันจากนักลงทุนต่างชาติ
มีน�้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ดังที่นายดาเนียล เลียบ (Daniel
Loeb) ผู้ก่อตั้ง Third Point LLC บริษัทบริหารจัดการ
กองทุนต่างชาติรายใหญ่แห่งหนึง่ กล่าวกดดันรัฐบาลของ
นายอาเบะในเดือนตุลาคมปี 2013 ว่าศรดอกที่ 3 ของ
อาเบะโนมิกส์หรือการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจนัน้ ต้อง
ด�ำเนินการด้านการปฏิรูปแรงงานและระบบภาษีด้วย
(Kana Inagaki, 2013) (เพื่อให้เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน
ของบริษัทต่างชาติ) ซึ่งความเห็นของนายเลียบนั้นสอด
รับกับมาตรการของรัฐบาลนายอาเบะที่ประกาศปฏิรูป
ตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ญี่ปุ่นและสิ่งที่รัฐบาลได้ด�ำเนินการแล้วคือการลดภาษี
บริษัทลงจากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 32.11 ในปี 2015
และตัง้ เป้าหมายจะลดลงเหลือร้อยละ 29.97 ในปี 2016
(Cabinet Office, 2016)
อี ก ประเด็ น ที่ น ่ า สั ง เกตคื อ ผลิ ต ภาพของผู ้ ใ ช้
แรงงานญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนส่วนค่าแรง
ของบริษัทลดลง ยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มผลิตภาพของผู้ใช้
แรงงานญี่ปุ่นสูงเกินกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงมากเป็น
เวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับค่าแรง
ของผู้ใช้แรงงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหมายความ
ว่ามายาคติเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงเมื่อคนงานเพิ่มผลิต
ภาพของตนเองขึ้นมานั้นไม่เป็นความจริง การเพิ่มขึ้น
ของค่าแรงมักเป็นเรื่องของการมีโอกาสและเงื่อนไขใน
การต่อรองมากกว่าเรื่องผลิตภาพ
เป้าหมายของการด�ำเนินนโยบายและการประเมิน
อาเบะโนมิกส์มีผลรูปธรรมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่ ผ ลกระทบของอาเบะโนมิ ก ส์ มี ม ากกว่ า มิ ติ
ทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว เมื่อเปรียบเทียบตัวเลข
ความส�ำเร็จที่รัฐบาลประเมินระหว่างฝ่ายบริษัทกับฝ่าย
แรงงานแล้วยังน่าสงสัยว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ประโยชน์

แผนภาพที่ 1
ที่มา: “Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overview 2015/2016,”
by The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016.
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จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร
ยกตัวอย่างเช่น การที่อัตราเพิ่มของค่าแรงไม่ทันอัตรา
เพิม่ ของเงินเฟ้อจากการทีร่ ฐั บาลด�ำเนินนโยบายการเงิน
โดยมีเป้าหมายยกระดับเงินเฟ้อร้อยละ 2 (สินค้าราคา
แพงขึน้ ร้อยละ 2) ในขณะทีผ่ ลของการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของรัฐบาลท�ำให้คา่ แรงของผูใ้ ช้แรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
(Cabinet Office, 2016)
ในประเด็ น แรงงานนั้ น ฮิ โ รอากิ วาตานาเบะ
(Hiroaki Watanabe) แห่ง University of Sheffield
ได้ศึกษาผลกระทบของแรงงานที่เกิดจากอาเบะโนมิกส์
โดยเสนอผลการศึกษาว่า รัฐบาลอาเบะสมัยที่ 2 นั้น
ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนายจ้าง (ภาคธุรกิจ) เข้ามามี
บทบาทในการก�ำหนดกฎระเบียบการจ้างงานมากขึน้ ลด
บทบาทขององค์กรตัวแทนคนงาน เช่น สหภาพแรงงาน
และสหกรณ์การเกษตร นอกจากนีย้ งั มีการผ่อนคลายกฎ
ระเบียบส�ำคัญ ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานหลายข้อซึ่งท�ำให้
คนงานได้รับผลกระทบทางด้านลบมากขึ้นทั้งประเด็น
ค่าจ้างแรงงานที่ต�่ำลง และการไม่พัฒนาฝีมือแรงงาน
เช่น การอนุญาตให้บริษัทจ้างคนงานแบบไม่ประจ�ำที่
จัดส่งโดยบริษัทนายหน้าได้อย่างไม่จ�ำกัดเวลาตราบใด
ที่เปลี่ยนตัวคนงานตามระยะเวลา
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาจากแง่มมุ ด้านสวัสดิการข้อมูล
บ่งชี้ว่านับจากทศวรรษที่ 90 สถานการณ์ด้านสวัสดิการ
ผู้ใช้แรงงานในญี่ปุ่นมีแนวโน้มไม่เป็นผลบวกต่อผู้ใช้
แรงงานและอาเบะโนมิกส์กไ็ ม่ได้มสี ว่ นท�ำให้สถานการณ์
ดังกล่าวดีขึ้นในทางกลับกันคือ ภายหลังการประกาศ
อาเบะโนมิกส์สถานการณ์ดงั กล่าวในภาพรวมมีแนวโน้ม
แย่ลง ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่ารัฐบาลอาเบะจะชูค�ำขวัญ
ที่ว่า “งานเหมือนกันจ่ายเท่ากัน” (equal pay for
equal work) หรือมีมาตรการลดจ�ำนวนชั่วโมงการ
ท�ำงาน แต่ในทางปฏิบัติมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยให้
บริษัทลดต้นทุนการจ้างงานส�ำหรับคนงานที่มีอายุงาน
ยาวนานแต่สูงวัยมากกกว่าและในปี 2016 สถิติผู้ที่อยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อการท�ำงานหนักจนเสียชีวิต (karoshi)

ในญี่ปุ่นก็ยังสูงถึงร้อยละ 20 หมายความว่าพนักงาน
ชาวญี่ปุ่น 1 ใน 5 คนตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว (“Survey
Shows High Rate of Overwork in Japan,” 2016)

4. ความขัดแย้งระหว่างทุนกับผู้ใช้แรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมือง
อาเบะโนมิกส์คือการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเสรีนิยมใหม่สืบเนื่องจากทศวรรษที่ 90
เพือ่ ขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนด้วยการผ่อน
คลายกฏระเบียบ ปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เปิดเสรี
ทางการค้า หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าทั้งหมดนี้
เป็นการ “ท�ำทางเดินทุนให้เรียบ” ทุนในรูปแบบต่าง ๆ
จึงเคลื่อนที่เข้าออกญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ในเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่ทุนเคลื่อนที่ได้
โดยเสรีมากขึ้นท�ำให้ผู้ที่สามารถแข่งขันได้และมีโอกาส
เติบโตได้รับประโยชน์แลกกับการลดมาตรการปกป้อง
ภาคส่วนที่มีความสามารถในการแข่งขันต�่ำ ในกรณีของ
ญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะเป็นประเทศทุนนิยมแบบปกป้องมา
ก่อนกล่าวคือรัฐท�ำการปกป้องภาคการผลิตในประเทศ
เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษและ
ปกป้องภาคอุตสาหกรรมในประเทศและน�ำเงินภาษีที่
เก็บจากก�ำไรของบริษัทเหล่านั้นกระจายคืนกลับไปสู่
ภาคส่วนที่แข่งขันไม่ได้เช่น ภาคเกษตร ในรูปแบบของ
การอุดหนุนต่าง ๆ หรือการก�ำหนดกฏหมายแรงงานให้
มีลักษณะปกป้องและคุ้มครองสวัสดิการคนงานอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่งระบบดังกล่าวนี้เคยท�ำงานได้ผลดีในช่วง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างสูงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
จนถึงทศวรรษที่ 90
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเติบโตอย่างสูงนี้ท�ำให้
รัฐสามารถเกลี่ยผลประโยชน์ผ่านระบบการเมืองแบบ
“เขตใหญ่-เรียงเบอร์” “ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กลุ ่ ม สนั บ สนุ น ทางการเมื อ ง” รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์
“3 เหลี่ยมเหล็ก” ระหว่างข้าราชการ นักธุรกิจและ
นักการเมือง การเกลี่ยผลประโยชน์ดังกล่าวท�ำให้รัฐ
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สามารถรอมชอมความขัดแย้งระหว่างฝ่ายธุรกิจกับฝ่าย
แรงงานลงไปได้
ทว่าการปฏิรูปการเมืองในปี 1995 อันเกิดมาจาก
เศรษฐกิจถดถอยและการด�ำเนินเศรษฐกิจตามแนวทาง
เสรีนิยมใหม่ได้ท�ำลายโครงสร้างการเกลี่ยผลประโยชน์
นี้ลงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความผันผวนทางการ
เมืองที่มากขึ้น ภายหลังการสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีโคอิสมุ ิ ผูป้ ฏิรปู ญีป่ นุ่ ให้เดินเข้าสูแ่ นวทาง
เสรีนิยมใหม่อย่างแข็งขัน ระหว่างปี 2006-2011 ญี่ปุ่น
มีการเปลี่ยนตัวผู้น�ำประเทศปีละ 1 คน จนกระทั่งนาย
อาเบะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 ในปี 2012
ที่ผ่านมา
ผลจากเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวัตน์และการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจการเมืองใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน
ระบบเลือกตั้งมาเป็นแบบเขตเล็ก การรวมศูนย์อ�ำนาจ
ของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์
นโยบายแบบข้ า ราชการมี บ ทบาทส� ำ คั ญ และความ
สัมพันธ์ของ 3 เหลี่ยมเหล็กอันเป็นกลไกไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งระหว่างทุนกับคนงานเดิมเสื่อมสลายลงไปจาก
การเปิ ด เสรี ท างเศรษฐกิจที่ม ากขึ้น ของญี่ปุ่น ผลใน
บั้นปลายคือการเปลี่ยนขั้วพันธมิตรทางการเมืองหรือ
เกิดการเปลี่ยนกลุ่มผู้ที่ได้ประโยชน์/เสียประโยชน์จาก
กระบวนการก�ำหนดนโยบาย กล่าวคือพันธมิตรทางการ
เมืองของญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามจนถึงทศวรรษที่ 90
คือพันธมิตรฝ่ายหนึ่งคือภาคธุรกิจกับภาคเกษตร ส่วน
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง คื อ ผู ้ บ ริ โ ภคกั บ ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน ได้ เ กิ ด การ
แตกคอสลับขั้วพันธมิตรกัน กลายเป็นภาคธุรกิจขนาด
ใหญ่ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคฝ่ า ยหนึ่ ง และภาคเกษตรกั บ ผู ้ ใ ช้
แรงงานอีกฝ่ายหนึ่ง ปรากฎการณ์ส�ำคัญประการหนึ่ง
คือการปฏิรูปสมาพันธ์สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นหรือ
JA โดยยกเลิกอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลสหกรณ์ท้องถิ่น
ทั่วประเทศลง
1

ความเสื่อมสลายของฉันทามติเดิมระหว่างรัฐทุน-คนงานปรากฎชัดเจนผ่านการแตกแยกระหว่าง
ฝ่ า ยบริ ษั ท กั บ ฝ่ า ยเกษตรกรจากการเข้ า ร่ ว มเจรจา
ท�ำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TPP การแตกแยกระหว่างประชาชน
ต่างกลุ่มจนเกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในโตเกียว
ด้วยเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ รวมไปถึงการ
แตกแยกระหว่างเทคโนแครตกับนักการเมืองในกรณี
ธนาคารแห่งญี่ปุ่นที่ถูกภาคการเมืองแทรกแซงให้ใช้
มาตรการทางการเงินเพือ่ บรรลุอตั ราเงินเฟ้อร้อยละ 2 อัน
เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น

5. บทสรุป

5.1 “ชาติ” กับการนับ

ชาติ คือชุมชนจินตนากรรม (Anderson, 2016)1
ในขณะที่รัฐชาติอันเป็นรัฐสมัยใหม่ท�ำหน้าที่ นับว่าใคร
บ้างทีจ่ ะถูกนับรวมเป็น “ชาติ” การนับนีแ้ สดงออกอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการก�ำหนดสัญชาตินับเป็น
พลเมืองซึ่งรัฐชาติก่อนการมาถึงของเสรีนิยมใหม่นั้นให้
ดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนในประเทศโดยยึดเกณฑ์
สัญชาติค่อนข้างเคร่งครัดและเกณฑ์นี้ ได้ผ่อนคลาย
ลงไปเมื่ อ มี ก ารเปิ ด เสรี ท างการค้ า มากขึ้ น เรื่ อ ยมา
ตัวอย่างที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือการปรับลดความเข้ม
งวดของการเข้า-ออก-อาศัย-ใช้-ครอบครองทรัพยากร
ต่าง ๆ ในประเทศโดยบุคคลต่างสัญชาติ

5.2 การนับและการคัดออก

ฌาคส์ รองซีแอร์ (Jacques Ranciere) นักปรัชญา
การเมืองชาวฝรัง่ เศสกล่าวถึง “การเมือง” ว่าเป็น “กลไก
ทีท่ ำ� ให้สว่ นทีถ่ กู นับเพือ่ ทีจ่ ะไม่นบั รวมหรือ “ประชาชน”
ปรากฎหรือมองเห็นได้ในพื้นที่เฉพาะแบบหนึ่งเพื่อใช้
เป็นชื่ออ้างในการปกครอง” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรื่อง Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism ของ Benedict
Anderson
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2550, 41) ในแง่นี้รัฐมิได้ท�ำการนับเพื่อที่จะ “รวม”
เป็นชาติเท่านั้น แต่ยังท�ำการนับเพื่อที่จะคัดออกอีก
ด้วย การคัดออกนี้ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการ
เสียประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
นโยบายรัฐที่ไม่สามารถจะเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ให้แก่
ทุกกลุ่มอย่างเสมอหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลของนโยบายแบบ “รัฐพัฒนา” ของญี่ปุ่นก่อน
ทศวรรษที่ 90 เคยนับรวมภาคเกษตรกับผู้ใช้แรงงาน
ให้อยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคมาก่อน แต่
นโยบายตามแนวทางอาเบะโนมิกส์นั้นผู้ที่จะต้องเสีย
ประโยชน์โดยตรงหรือ “ถูกนับเพื่อคัดออก” คือภาค
เกษตรและผูท้ ไี่ ม่สามารถแข่งขันได้ ซึง่ รวมถึงผูใ้ ช้แรงงาน
จ�ำนวนหนึ่งด้วย

5.3 “เข้านอกออกใน”

การนับเพื่อรวมและการนับเพื่อคัดออกนั้นส่งผล
ต่อการเคลือ่ นทีเ่ ข้านอกออกในหรือทีถ่ กู ต้องกว่าอาจจะ
ต้องกล่าวว่า “นอกเข้า-ในออก” กล่าวคือในสถานการณ์
ที่รัฐบาลอาเบะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยการส่งเสริม
การลงทุน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตลอดจนส่งเสริมการน�ำ
เข้าคนงานไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ได้แก่
พื้นที่บริเวณ คันไซ โตเกียว นีงาตะ ฟุคุโอกะ เฮียวโกะ
มิยากิ ไอจิ ฯลฯ เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานของ
ญี่ปุ่นนั้นท�ำให้ “คนนอก” ไหลบ่าเข้าในประเทศอย่างมี
นัยส�ำคัญ กล่าวคือในปี 2012 มีแรงงานต่างชาติท�ำงาน
ในญี่ปุ่นจ�ำนวนประมาณ 6.8 แสนราย ในขณะที่ 3 ปี
หลังประกาศนโยบายอาเบะโนมิกส์มชี าวต่างชาติทำ� งาน
ในญีป่ นุ่ ถึงประมาณ 9 แสนราย โดยมีชาวจีนเป็นสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 35.5 ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว (JILPT Statistical
Information, 2016)
ในขณะที่คนนอกไหลเข้าประเทศมากขึ้น คนที่
เคยอยู่ “ในบ้าน” เช่น ผู้สูงอายุและผู้หญิงก็ถูกส่งเสริม
ให้ออกนอกบ้านมากขึน้ ทัง้ การสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุออก

มาจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ผู้หญิงออก
มาท�ำงาน ซึ่งการที่ผู้หญิงญี่ปุ่นออกมาท�ำงานนอกบ้าน
นีม้ ไิ ด้เป็นเรือ่ งของการยกระดับสิทธิสตรีเนือ่ งจากเหตุผล
หลักทีผ่ หู้ ญิงญีป่ นุ่ ออกมาท�ำงานนัน้ เป็นเหตุผลทางด้าน
เศรษฐกิจคือพวกเธอต้องการหารายได้จนุ เจือครอบครัว
ที่ล�ำพังการเงินเดือนจากผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว
เพียงผู้เดียวนั้นไม่สามารถดูแลครอบครัวได้อีกต่อไป

5.4 นัยของอาเบะโนมิกส์ต่อญี่ปุ่น

จากข้อมูลข้างต้นอาเบะโนมิกส์มีแนวโน้มส่อนัย
ต่อญี่ปุ่นในระดับรากฐาน 3 ประการดังนี้
5.4.1 แปรชาติ เ ป็ น ทุ น (Commodifying
national assets)
ความต้ อ งการและความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ า ง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องแปลงสินทรัพย์อันได้แก่
ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศให้เป็นทุน รัฐบาลท�ำหน้าที่
เป็นนายหน้าเสนอโครงการขนาดใหญ่ทจี่ ะน�ำรายได้เข้า
ประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่าน
มารัฐบาลญี่ปุ่นด�ำเนินนโยบายเชิงรุกทางด้านนี้หลาย
ประการ เช่น การส่งเสริมการทูตวัฒนธรรม การส่งเสริม
การน�ำสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก การผ่อนคลายความเข้มงวดในการออกเอกสาร
เข้าประเทศให้แก่ประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้รัฐบาล
ยังผลักดันให้ต่างประเทศท�ำสัญญาว่าจ้างบริษัทญี่ปุ่น
ด�ำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น
อังกฤษ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น
5.4.2 เชื่ อ มต่ อ และตั ด ขาด (Connect and
disconnect)
การเชือ่ มต่อกับโลกภายนอกมากขึน้ ของญีป่ นุ่ เพือ่
ที่จะก้าวให้ทันโลกนั้น ท�ำให้ญี่ปุ่นต้องปรับปรุงเงื่อนไข
ภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น
ลดการปกป้องอุดหนุนภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การ
ปฏิ รู ป ภาคเกษตรเท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง การลดภาระ
งบประมาณของรัฐด้วย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีแนวทางที่
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จะถอยจากการ “ท�ำหน้าที่ผู้พาย” มาเป็นนายท้ายเรือ
เท่านัน้ ด้วยการท�ำสัญญาจ้างบริษทั เอกชนมาด�ำเนินการ
กิจการของรัฐบางประเภท เช่น ท่าอากาศยาน หรือความ
พยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างสุดโต่งของอาการ
อยากลดภาระงบประมาณของญี่ปุ่นอาจเป็นกรณีของ
นายทาโร อาโซะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เคยกล่าว
ถ้อยค�ำส่อนัยว่าผู้สูงอายุเป็นภาระถึง 2 ครั้ง 2 ครา ใน
การประชุม National Council on Social Security
Reforms วันที่ 21 มกราคม 2013 และล่าสุดนายอาโซะ
ได้กล่าวถ้อยค�ำลักษณะดังกล่าวอีกครั้งระหว่างการ
หาเสียงให้พรรคแอลดีพีที่ฮอกไกโดเมื่อเดือนมิถุนายน
2016 (The Japan Times, 2016 June 19)
5.4.3 ความขัดแย้งทางชนชัน้ ผ่านหีบบัตรและท้อง
ถนน (Class conflict via ballot and street protest)
การถอนตัวของรัฐจากการดูแลสวัสดิการสังคม
การเปิดประเทศและการแปลงทรัพยากรร่วมของชาติ
ให้เป็นทุนในความหมายคือการน�ำสิ่งที่เคยถูกจ�ำกัดการ
เข้าถึงโดยเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนในตลาด
มาเข้าสู่ระบบตลาดที่หมายถึงการเข้าถึงอย่างไม่จ�ำกัด
ผ่านระบบแลกเปลี่ยนท�ำให้ “ชาติ” มีความหมายลด
น้อยลงเรื่อย ๆ และไม่ใช่สิ่งที่สามารถปกป้องคุ้มครอง
คนในชาติได้อย่างดีเท่าในอดีต การอ้างผลประโยชน์
แห่งชาติในการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลมีแนวโน้มที่
จะคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงและอาจจะไม่สามารถใช้เป็น
ความชอบธรรมในการด�ำเนินมาตรการทีม่ ผี ไู้ ด้และผูเ้ สีย
ผลประโยชน์ได้อย่างสงบราบคาบได้อกี ต่อไป ในฐานะที่
ญีป่ นุ่ เป็นประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยความ
ขัดแย้งของกลุม่ ผลประโยชน์หรือความขัดแย้งทางชนชัน้
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ผ่านช่องทางในระบอบประชาธิปไตยคือการ
เลือกตั้งและการประท้วง
2

5.5 จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด

หากถื อ นิ ย ามรั ฐ ตามเวเบอร์ ที่ ว ่ า รั ฐ คื อ องค์ ก ร
ที่ผูกขาดความชอบธรรมในการใช้ก�ำลังทางกายภาพ
ภายในดินแดนหนึ่ง ๆ ก็อาจจะนิยาม “รัฐชาติ” หรือ
Nation-state โดยจับประเด็นเป้าหมายของรัฐว่าจะใช้
ความชอบธรรมในการใช้ก�ำลังทางกายภาพดังกล่าวไป
เพือ่ ใคร ดังนัน้ ในกรณีของรัฐชาติ ก็คอื รัฐใช้กลไกต่าง ๆ ของ
รัฐเพื่อผลประโยชน์ของชาติ ในขณะที่ฟิลลิป บ็อบบิทท์
(Philip Bobbitt) หรือเสกสรรค์ ประเสริฐกุลได้เสนอ
ให้พิจารณารัฐในยุคโลกาภิวัฒน์ใหม่ว่าอาจจะไม่ได้ท�ำ
หน้าที่ดังกล่าวเพื่อ “ชาติ” เช่นเคยเป็นมาหลังก�ำเนิด
รัฐชาติ โดยบ็อบบิทท์เสนอค�ำว่า “รัฐตลาด” หรือ
Market-state ในความหมายว่ารัฐที่บริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ของตลาด2
สิ่งนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนจาก “สวนญี่ปุ่น” ที่ถูก
จัดแจงไว้อย่างมีระเบียบกลายเป็น “ทุ่งหญ้า” (“สวน
ญี่ปุ่น” และ “ทุ่งหญ้า” เป็นอุปนัยที่บ็อบบิทท์นิยาม
ระบบเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกาตามล�ำดับ) ที่
เปิดกว้างส�ำหรับการเอาชีวิตรอดตามความสามารถของ
ผู้ที่อาศัยและผู้ที่มาเยือน ณ ที่ดังกล่าว โดยการเปรียบ
เทียบดังกล่าวญีป่ นุ่ ในยุคอาเบะโนมิกส์จงึ เป็นการเปลีย่ น
รูปรัฐจากรัฐชาติไปสู่รัฐตลาดหรือรัฐเสรีนิยมใหม่
อาเบะโนมิกส์ไม่ได้เป็นปัจจัยประการเดียวทีท่ ำ� ให้
เกิดการเปลีย่ นรูปรัฐ แต่อาจจะกล่าวได้วา่ อาเบะโนมิกส์
เป็นทัง้ ผลและเหตุของการเปลีย่ นรูปรัฐดังกล่าว ด้วยเหตุ
ทีว่ า่ ตัวมันเองนัน้ ก�ำเนิดขึน้ จากความจ�ำเป็นของญีป่ นุ่ ใน
การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันเพือ่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและผลของนโยบายดังกล่าวก็ผลักดันให้ญี่ปุ่น
เดินหน้าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปรัฐจากรัฐชาติไปสู่
รัฐตลาดมากยิ่งขึ้น

ดูประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดได้จาก “บทที่ 3 การเมืองภาคประชาชนกับการขยายตัวของประชาธิปไตยไทย: หลักการและความจ�ำเป็นทาง
สถานการณ์” ใน เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิภาษา,
2553) และ “Part III The Society of Market-States” in  Philip Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of
History, (London: Penguin Books, 2003)
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