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ภาคที่หนึ่ง
ก่อนกำเนิดองค์การการค้าโลก

พัฒนาการของ
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทความนี้ตัดตอนจาก รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ กระบวนการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย บทวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530
(กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2546) หน้า 15-30

ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ อังกฤษได้ปรากฏโฉม
เป็ น ผู ้ น ำของระบบทุ น นิ ย มโลกเมื ่ อ ประสบความสำเร็ จ ในการปฏิ ว ั ต ิ
อุตสาหกรรมเป็นชาติแรกนับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
อังกฤษจึงเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เพือ่ วางกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ต่างๆ ในระบบทุนนิยมโลก อังกฤษได้ยดึ ถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ มเป็น
พืน้ ฐานในการกำหนดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่
เป็นเพราะเหตุว่า ปรัชญาเศรษฐกิจดังกล่าวนี้มีข้อสนับสนุนทางทฤษฎี
จากสำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเท่านัน้ หากทว่ายังเป็นเพราะว่าอังกฤษ
มีฐานะการแข่งขันในตลาดโลกเหนือกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากประสบ
ความสำเร็จในการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมก่อนประเทศอืน่ ๆอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี
เอง อังกฤษจึงชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม และใช้พลานุภาพทางทหาร
ในการยึดดินแดนต่างๆเป็นอาณานิคม ตลอดจนบีบบังคับให้ประเทศต่างๆ
เปิดประตูการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ เป็นตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรม
จากอังกฤษและอาณานิคม และเพือ่ เป็นแหล่งวัตถุดบิ สำหรับป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงดูประชาชนใน
อังกฤษและอาณานิคมอีกด้วย ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศดังกล่าวนี้

จาก GATT สู่ WTO

จึงเป็นระเบียบที่มีอังกฤษเป็นผู้ดูแล หรืออีกนัยหนึ่งอังกฤษทำหน้าที่เป็น
จ้าวโลก (Pax Britannica) เงินปอนด์สเตอร์ลงิ กลายเป็นเงินตราสกุลหลัก
สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศที่อังกฤษ
เลือกใช้และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่กำหนดขึ้นจะมี
ผลกระทบต่อตลาดการเงินระหว่างประเทศและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในระบบทุนนิยมโลกอย่างสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ภาวะความเป็นจ้าวโลกของอังกฤษได้สิ้นสุดลง
ประมาณปี 2457 เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศซึ่งกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมมีอันต้อง
พังทลายลง เมื่อประเทศต่างๆพากันดำเนินนโยบายการกีดกันทางการค้า
และปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศเมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ สิน้ สุดลง
ซึง่ เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครัง้ ใหญ่
ในทศวรรษ 2470 ภัยพิบัติจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำดังกล่าวนีไ้ ด้บน่ั ทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของอังกฤษไปเป็นอันมาก
ยิ่งเมื่อถูกซ้ำเติมด้วยสงครามโลกครั้งที่สองในทศวรรษ 2480 ภาวะความ
เป็นผู้นำของอังกฤษในระบบทุนนิยมโลกจึงยุติลงโดยสมบูรณ์
แท้ที่จริงแล้วโครงสร้างอำนาจในระบบทุนนิยมโลกเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนับตั้งแต่ทศวรรษ 2430 เป็นต้นมา เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ อ่ี าศัยพลังงานจากไฟ
ฟ้าและการเผาไหม้ภายในของเครือ่ งยนตร์ จนเกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครัง้ ทีส่ อง ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงเพิม่ พูนขึน้ ในขณะที่
อังกฤษอ่อนกำลังลง ด้วยเหตุนี้เอง ศูนย์อำนาจในระบบทุนนิยมโลกจึง
ค่อยๆเคลื่อนย้ายจากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก
และเมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลง สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏโฉมเป็นผูน้ ำ
ของระบบทุนนิยมโลกอย่างชัดเจน
4
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ในระหว่างทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษ 2480 เป็นช่วงเวลาทีร่ ะบบ
ทุนนิยมโลกปราศจากระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพราะเป็นช่วง
เวลาของการถ่ายโอนอำนาจระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องใกล้จะยุตลิ ง สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นผูน้ ำ
ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระเบียบเศรษฐกิจใหม่นี้ยัง
ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมดังเช่นระเบียบเศรษฐกิจเดิม ทั้งนี้เนื่อง
จากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิ มเกือ้ กูลผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ
นั่นเอง การเจรจาเพื่อจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเริ่มต้นในปี 2486 ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างประเทศ
ทั้งสองเป็นประเด็นในการเจรจากับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ หลังจากที่
ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วจึงจัดให้มี
การประชุมนานาชาติ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีก่ ำหนดขึน้ ใหม่น้ี
มีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ระเบียบการเงินระหว่างประเทศ
และระเบียบการค้าระหว่างประเทศ

1. ระเบียบการเงินระหว่างประเทศ
ในการประชุมนานาชาติเพือ่ จัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศ ณ
เมืองเบรตตันวูดส์ (Bretton Woods) มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2487 ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาข้อเสนอของ
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ผูแ้ ทนประเทศอังกฤษ
และข้อเสนอของแฮร์รี่ ไวท์ (Harry D. White) ผู้แทนสหรัฐอเมริกา
และในทีส่ ดุ ก็มมี ติยอมรับข้อเสนอหลักของไวท์ โดยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
รายละเอียดในบางประเด็น1 สิ่งที่เรียกว่า "ระบบเบรตตันวูดส์" (Bretton
Woods System) จึงถือกำเนิดขึน้ ในมนุษยโลก โดยมีการจัดตัง้ "กองทุน
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การเงินระหว่างประเทศ" (International Monetary Fund) ขึน้ เพือ่ ทำหน้าที่
ดูแลให้การเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ และขณะเดียวกันก็มีการจัด
ตั้งธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (International
Bank for Reconstruction and Development) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
"ธนาคารโลก" (World Bank) เพื่อทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศสมาชิก และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา
ระบบเบรตตันวู้ดส์ได้เลือกใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
(Fixed Exchange Rate System) เป็นกรอบในการกำหนดกติกาทาง
การเงินระหว่างประเทศ ตามระบบดังกล่าวนี้ ประเทศสมาชิกกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) จักต้องกำหนดค่าเสมอภาค
(Par Value) ของเงินตราของตนเทียบกับเงินดอลลาร์อเมริกันโดยที่เงิน
ดอลลาร์อเมริกนั กำหนดค่าเสมอภาคเทียบกับทองคำในอัตรา 35 เหรียญต่อ
ทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก 1 ออนซ์ เงินตราสกุลต่างๆของประเทศสมาชิก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงมีค่าเสมอภาคเทียบกับทองคำด้วย
ธนาคารกลางของประเทศสมาชิ ก จั ก ต้ อ งดำเนิ น การซื ้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศเพื่อมิให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวขึ้นลงเกินกว่า 1% ของ
ค่าเสมอภาค หากมีปัญหาดุลยภาพภายนอกจนมิอาจธำรงไว้ซึ่งค่าเสมอ
ภาคที่กำหนดไว้ได้ ประเทศสมาชิกจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าเสมอ
ภาคของอัตราแลกเปลี่ยนเสียใหม่ ภายใต้กติกาทางการเงินระหว่าง
ประเทศดังกล่าวนี้ สหรัฐอเมริกาไม่มพี นั ธะทีจ่ ะต้องเข้าไปซือ้ ขายเงินตรา
เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ภาระในเรื่องนี้ตกเป็นหน้าที่
ของประเทศสมาชิกอื่นๆ เพราะเงินดอลลาร์อเมริกันถูกยึดถือเป็นเงินตรา
สกุลหลักภายใต้ระเบียบการเงินระหว่างประเทศใหม่น้ี โดยรัฐบาลอเมริกนั
ยินยอมที่จะรับแลกเงินดอลลาร์อเมริกันกับทองคำ (Gold Convertibility)
อย่างไม่จำกัดจำนวน การรับแลกเงินดอลลาร์อเมริกนั กับทองคำดังกล่าวนี้
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นับเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ เงินดอลลาร์อเมริกนั
ในฐานะเงินตราสกุลหลัก
สำหรับประเทศที่มิได้เป็นเจ้าของเงินตราสกุลหลัก การมีภาระ
ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับค่าเสมอภาค
ทีก่ ำหนดไว้ ย่อมสร้างขีดจำกัดในการดำเนินนโยบายเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
เศรษฐกิจมหภาคอืน่ ๆ ส่วนประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของเงินตราสกุลหลักนัน้ เล่า
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวก็สร้างปัญหาพื้นฐานในการดำเนิน
นโยบายดังที่เรียกกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่า "ปัญหาของประเทศที่ n"
(The n-th Country Problem) กล่าวคือ หากประเทศเจ้าของเงินตราสกุล
หลักมีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเกินดุลติดต่อกันหลายปี ระบบ
ทุนนิยมโลกจะต้องประสบปัญหาสภาพคล่องระหว่างประเทศ (International
Liquidity) แต่ถ้าหากประเทศเจ้าของเงินตราสกุลหลักมีดุลการชำระเงิน
ขาดดุล ปริมาณเงินดอลลาร์ทห่ี มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มีมากขึน้ แม้ปญ
ั หาสภาพคล่องระหว่างประเทศจะหมดไป แต่ปญ
ั หาใหม่ท่ี
เกิดขึ้นก็คือ ความเชื่อมั่นในค่าของเงินตราสกุลหลักอาจจะสั่นคลอน
สภาพการณ์ดงั กล่าวนีป้ รากฏอย่างชัดเจนเมือ่ รัฐบาลประธานาธิบดีจอห์น
เอฟ เคนเนดี และประธานาธิบดีลนิ ดอน จอห์นสัน ได้เลือกดำเนินนโยบาย
การเงินการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Policy) อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการใช้จ่ายของรัฐบาลอเมริกันในสงครามเวียดนาม ทำให้ดุล
การชำระเงิ น ระหว่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก าขาดดุ ล อย่ า งร้ า ยแรง
การดำเนินนโยบายในลักษณะเช่นนี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลอเมริกัน
กู้เงินจากต่างประเทศมาใช้จ่าย เงินดอลลาร์อเมริกันที่อยู่ในครอบครอง
ของประเทศอืน่ ๆมีสภาพเสมือนหนึง่ "ตัว๋ เงินคลัง" ทีร่ ฐั บาลอเมริกนั จะต้อง
ชำระคืนเป็นทองคำตราบใดที่รัฐบาลอเมริกันยังมีทองคำที่จะรับแลกเงิน
ดอลลาร์อเมริกัน ความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลักจะยังไม่เสื่อมคลาย
แต่เนือ่ งจากการขาดดุลการชำระเงินของสหรัฐอเมริกากลายเป็นปัญหาเรือ้ รัง
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ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล
อเมริกันเอง แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุว่า ฐานะการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในระบบทุนนิยมโลกได้อ่อนแอลงไปเป็นอันมากในทศวรรษ 2510
ทั้งนี้เนื่องจากญี่ปุ่นและประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเติบกล้าขึ้นมาเป็น
ศูนย์อำนาจใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในระบบทุนนิยมโลก
ดังกล่าวนี้มีส่วนซ้ำเติมปัญหาศรัทธาและความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์
อเมริกันอย่างสำคัญ รัฐบาลหลายต่อหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐบาลประธานาธิบดีเดอโกลแห่งฝรั่งเศสพากันนำเงินดอลลาร์อเมริกันไป
แลกเป็นทองคำจากรัฐบาลอเมริกนั ในสภาพการณ์ดงั กล่าวนี้ เงินดอลลาร์
อเมริกันย่อมมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับทองคำ แต่รัฐบาลอเมริกันไม่ยอมลด
ค่าเงินของตน เพราะไม่ต้องการให้สหภาพโซเวียตและสหภาพอัฟริกาใต้
ซึ่งเป็นผู้ส่งออกทองคำได้รับประโยชน์จากการลดค่าเงินดอลลาร์อเมริกัน
รัฐบาลอเมริกันหาทางออกด้วยการใช้ระบบราคาทองคำสองราคา (TwoTier Gold Price System) เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2511 โดยมีทง้ั ราคาทางการ
และราคาตลาด การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นทองคำระหว่างรัฐบาลให้ยดึ ถือราคา
35 เหรียญอเมริกนั ต่อทองคำบริสทุ ธิน์ ำ้ หนัก 1 ออนซ์ ส่วนราคาตลาดปล่อย
ให้เป็นไปตามสภาวะของอุปสงค์และอุปทาน แต่ระบบราคาทองคำสอง
ราคานี้มิอาจช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานได้ ในเมื่อดุลการชำระเงินของสหรัฐอเมริกายังคงขาดดุลต่อไป เงินดอลลาร์อเมริกันจึงมีค่าตกต่ำลงไปเรื่อยๆ
เมื่อเทียบกับทองคำ แม้รัฐบาลอเมริกันจะพยายามต่อรองมิให้มีการนำ
เงินดอลลาร์อเมริกันมาแลกเป็นทองคำ แต่ก็มิอาจยับยั้งได้ ในที่สุด
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันจึงประกาศยกเลิกการรับแลกเงินดอลลาร์
อเมริกนั กับทองคำเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2514 ระบบเบรตตันวูดส์จงึ มาถึง
จุดจบหลังจากที่มีบทบาทในการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศเพียง
ประมาณเสีย้ วศตวรรษ2
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การละเมิดหลักการของระบบค่าเสมอภาคปรากฏอยูเ่ นืองๆ ในช่วง
เสีย้ วศตวรรษดังกล่าวนี้ ประเทศทีม่ ปี ญ
ั หาการขาดดุลการชำระเงินเรือ้ รัง
มักจะลังเลทีจ่ ะลดค่าเงินสกุลของตน ส่วนประเทศทีม่ ดี ลุ การชำระเงินเกินดุล
ก็ขัดขืนต่อแรงผลักดันที่จะให้ขึ้นค่าของเงิน ยิ่งรัฐบาลอเมริกันดำเนิน
นโยบายการเงินการคลังแบบขยายตัวด้วยแล้ว การรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลีย่ นก็ยง่ิ มีปญ
ั หามากขึน้ เพราะการดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้
ทำให้ปริมาณเงินดอลลาร์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศมี
มากขึน้ ซึง่ มีสว่ นสร้างแรงกดดันแห่งภาวะเงินเฟ้อในระบบทุนนิยมโลกด้วย
ในที่สุดประเทศอุตสาหกรรมหลายต่อหลายประเทศจึงพากันละทิ้งระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัว (Flexible Exchange Rate System)

2. ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษซึง่ เริม่ ต้นในปี 2486
ได้ข้อยุติร่วมกันว่า ระเบียบการค้าระหว่างประเทศภายหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องจักต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานแห่งหลักการเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ทัง้ นี้ เพราะ
เชื่อว่า หลักการดังกล่าวนี้เกื้อกูลผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ
ทัศนคติดังกล่าวนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในบันทึกของเจมส์ มีด (James
Meade) เรือ่ ง "A Proposal for an International Commercial Union"3
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2485 สาระสำคัญของบันทึกดังกล่าวนีเ้ ป็นประเด็น
การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ การเจรจาได้ข้อยุติร่วมกัน4
จนมีการนำเสนอเอกสารร่วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองเรื่อง Proposals for
Expansion of World Trade and Employment ในเดือนพฤศจิกายน 2488
ต่อมามีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการจ้างงาน (United
Nations Conference on Trade and Employment) ณ กรุงฮาวานา
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ประเทศคิวบา ในปี 2491 สมาชิกสหประชาชาติ 50 ประเทศได้ลงนาม
ในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) และสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ องค์การ
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Organization = ITO) เพือ่
ทำหน้าทีด่ แู ลและกำกับให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปโดยเสรี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การขจัดอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศทัง้ ในด้านภาษีศลุ กากร
(Tariff Barriers) และด้านอืน่ (Non-Tariff Barriers) การขจัดจารีตปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจอันขัดต่อหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม (Restrictive Business
Practices) การพัฒนาและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและการ
จัดการเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด่วยโภคภัณฑ์ต่างๆ (International Commodity Agreements) ก่อนการประชุม ณ กรุงฮาวานาในปี
2491 ได้มีการประชุม ณ นครลอนดอนในเดือนธันวาคม 2489 รัฐบาล
อเมริกันได้เสนอให้จัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
(General Agreement on Tariff and Trade = GATT) ซึง่ ครอบคลุมมาตรการ
ทางด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (อันเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตร
ฮาวานาปี 2491) ข้อตกลงทั่วไปดังกล่าวนี้มีสมาชิกสหประชาชาติร่วม
ลงนามแรกเริม่ 23 ประเทศ และมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2491
เป็นต้นมา การณ์ปรากฏต่อมาว่า รัฐสภาอเมริกันไม่ยอมให้สัตยาบันแก่
กฎบัตรฮาวานา อันเป็นผลให้การจัดตัง้ องค์การการค้าระหว่างประเทศต้อง
ล้มเหลวลง คงเหลือแต่ GATT ซึง่ มิได้มฐี านะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
และมิได้มีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
ครบทุกด้าน โดยมีบทบาทหน้าที่เฉพาะการขจัดอุปสรรคการค้าระหว่าง
ประเทศเท่านั้น ดังนั้น การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองจึงมีปัญหามาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การจัดองค์การเพือ่ ดูแล กำกับ และบังคับใช้กติกาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้
(Finlayson and Zacher, 1981)
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แม้ ว ่ า GATT จะเป็ น ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที ่ ร ่ า งขึ ้ น บน
พื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม แต่ความพยายามในการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจทำให้บทบัญญัติของ GATT หลาย
ต่อหลายข้อบิดเบือนหลักการดังกล่าว หัวใจของ GATT อยู่ที่หลักการ
ปฏิบัติอย่างปราศจากความลำเอียง (Principle of Non-Discrimination)
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศสมาชิกพึงปฏิบัติต่อกันเยี่ยงประเทศที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยง่ิ อย่างปราศจากเงือ่ นไข (Unconditional Most-Favourednation Treatment) แต่บทบัญญัตขิ อง GATT ก็ละเมิดหลักการดังกล่าวนี้
มาตัง้ แต่ตน้ ในเมือ่ มีขอ้ ยกเว้นให้องั กฤษและฝรัง่ เศสสามารถให้สทิ ธิพเิ ศษ
แก่อาณานิคมของตน อีกทัง้ ยังยินยอมให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการใน
การปกป้องตนเอง (Safeguard Measures) ด้วยการกำหนดโควต้าการ
นำเข้าหรือขึน้ อากรขาเข้า ในกรณีทก่ี ารปฏิบตั ติ ามกฎของ GATT ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง (Serious Injury) แก่อุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ นอกจากนัน้ การปล่อยให้กลุม่ ประเทศยุโรปตะวันตกรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในปี 2501 โดยปราศจากการท้วงติงจาก GATT
นับเป็นจุดด่างพร้อยในประวัตศิ าสตร์ของ GATT เพราะการจัดตัง้ สหภาพ
ศุลกากร (customs union) นัน้ ขัดต่อหลักการปฏิบตั อิ ย่างปราศจากความ
ลำเอียงอย่างกระจ่างชัด
ในรอบสี ่ ท ศวรรษหลั ง สงครามโลกครั ้ ง ที ่ ส อง โครงสร้ า งของ
ระบบทุนนิยมโลกได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาได้ลดลงเนือ่ งจากเกิดมีศนู ย์อำนาจใหม่ในระบบทุนนิยม
โลก การเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปและญีป่ นุ่ ทำให้เป็นที่
ประจักษ์ชัดว่า สหรัฐอเมริกามิใช่ศูนย์อำนาจแห่งเดียวที่มีอยู่ในระบบ
ทุนนิยมโลกดังเช่นที่เคยเป็นอยู่ในทศวรรษ 2490 อีกต่อไป ภายในกลุ่ม
ประเทศโลกทีส่ ามเอง ศักยภาพทางเศรษฐกิจก็ได้เติบกล้าขึน้ เป็นอันมาก
กำเนิดของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) นับเป็นประจักษ์พยาน
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ของความข้อนี้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกดังกล่าว
นีย้ อ่ มทำให้ฐานะการแข่งขันระหว่างประเทศและความได้เปรียบเชิงเปรียบ
เทียบ (Comparative Advantage) ของประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย หากประเทศสมาชิก GATT ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม
และต้องการประโยชน์จากหลักการดังกล่าวนี้ ก็ควรที่จะต้องปรับโครง
สร้างการผลิตตามการเปลี่ยนแปลงในด้านความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
แต่การณ์กลับปรากฎว่า ประเทศมหาอำนาจต่างแสดงความแข็งขืนต่อ
การปรับโครงสร้างการผลิต ส่วนหนึง่ เป็นผลจากแรงกดดันทางการเมืองของ
กลุ่มผลประโยชน์ภายในประเทศและดำเนินนโยบายปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการสร้าง
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) ขณะเดียว
กันก็อาศัยบทบัญญัติในส่วนที่เป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของ GATT (Escape Clause) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ การดำเนินการดังกล่าวนีแ้ ม้จะไม่ละเมิดกฎข้อบังคับของ
GATT แต่ก็ขัดต่อหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม การที่ประเทศมหาอำนาจ
ใช้อำนาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศที่เหนือกว่าในการบังคับให้
ประเทศคู่ค้าจำต้องลงนามในข้อตกลงการจำกัดการส่งออกโดยสมัครใจ
(Voluntary Export Restraints) ดังเช่นข้อตกลงสิง่ ทอระหว่างประเทศ (MultiFibre Arrangement) นับเป็นอุทาหรณ์อันดีของความข้อนี้ ถ้าหาก
ประเทศสมาชิก GATT โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ประเทศมหาอำนาจมีศรัทธา
อย่างแน่นแฟ้นในหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมก็ควรที่จะส่งเสริมให้การค้า
ระหว่างประเทศขยายตัว การบีบบังคับให้ประเทศคู่ค้าจำกัดการส่งออก
เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยมิพักต้องสงสัย
อย่างไรก็ตาม GATT ประสบความสำเร็จพอสมควรในการผลักดัน
ให้ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศอุตสาหกรรม ลดอากรขาเข้า
เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการเจรจา
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ว่าด้วยภาษีศลุ กากรมาแล้ว 7 รอบ การเจรจารอบทีส่ ำคัญได้แก่ การเจรจา
รอบเคนเนดี (Kennedy Round) ระหว่างปี 2506-2510 และ การเจรจา
รอบโตเกียว (Tokyo Round) ระหว่างปี 2516-2522 ผลของการเจรจาเหล่านี้
ทำให้อตั ราอากรขาเข้าในประเทศอุตสาหกรรมลดลงจนอยูใ่ นระดับต่ำกว่า
10% แต่การเจรจาเพื่อลดภาษีศุลกากรส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสินค้าหัตถอุตสาหกรรม โดยที่สินค้าเกษตรและวัตถุดิบได้ประโยชน์จากการเจรจา
เหล่านีน้ อ้ ยมาก นอกจากนี้ บรรดาประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุ่นล้วนมีนโยบายให้เงินอุดหนุน
การผลิตด้านเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตส่วนเกินอย่างผิดธรรมชาติ
และมีส่วนสำคัญในการกดราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกให้ต่ำกว่าที่ควร
จะเป็น พัฒนาการของ GATT และนโยบายของประเทศมหาอำนาจไม่เพียง
แต่จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนาที่ต้องพึ่งพิงสินค้าเกษตรเป็น
สินค้าออกเท่านั้น หากยังซ้ำเติมชะตากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านี้อีกด้วย5
ความไม่พึงพอใจในกฎและระเบียบของ GATT ที่ไม่เกื้อกูล
ประโยชน์ของประเทศด้อยพัฒนาเท่าทีค่ วร ทำให้กลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา
หันไปยึดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations Conference on Trade and Development = UNCTAD)
เป็นหัวหอกในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไปในการที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มประเทศโลกที่สามมากยิ่งขึ้น
จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า UNCTAD ก็คือ GATT ของประเทศผู้ยากไร้
(Jordan, 1982: 64) UNCTAD ถือกำเนิดและประชุมครัง้ แรกในปี 2507
การก่อเกิดของ UNCTAD ทำให้คณะกรรมการเฉพาะกาลว่าด้วยการ
ประสานงานระหว่างข้อตกลงโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Interim Coordination Committee on International Commodity Agreements =
ICCICA) ยุตบิ ทบาทลงและโอนภาระหน้าทีไ่ ปให้แก่ UNCTAD การประชุม
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UNCTAD I ในปี 2507 ส่งผลให้มกี ารเพิม่ เติมบทบัญญัตภิ าค 4 ใน GATT
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2508 โดยอนุญาตให้ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วให้สทิ ธิพเิ ศษ
ด้านภาษีศุลกากรแก่ประเทศด้อยพัฒนาได้ แต่ความพยายามของ GATT
ทีจ่ ะพิสจู น์ให้กลุม่ ประเทศโลกทีส่ ามเห็นว่า GATT ให้ประโยชน์แก่ประเทศ
ด้อยพัฒนาไม่นอ้ ยไปกว่า UNCTAD นัน้ ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะบท
บัญญัติภาค 4 ที่เพิ่มเติมใน GATT นั้นมีความกำกวมและมิได้ถือเป็น
พันธกรณีทป่ี ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจักต้องเกือ้ กูลประเทศด้อยพัฒนา ในการ
ประชุม UNCTAD II ณ นครนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย ในปี 2511 กลุม่ ประเทศ
77 (Group of 77)6 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศโลกที่สามที่ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม UNCTAD I ได้ผลักดันให้ที่ประชุมยอมรับระบบการให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference:
GSP) จนประสบความสำเร็จ7 (Langhammer and Sapir, 1987) แต่กระนัน้
ก็ตาม ความไม่พงึ พอใจทีก่ ลุม่ ประเทศโลกทีส่ ามมีตอ่ ระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องยังคงมีอยูเ่ ป็นอันมาก

3. ระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(New International Economic Order: NIEO)
ยุคความเป็นจ้าวของสหรัฐอเมริกา (Pax Americana) ในฐานะ
ผู้ดูแลการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
จบสิน้ ลงในปี 2514 เมือ่ ระบบเบรตตันวูดส์ถงึ กาลอวสาน นับแต่นน้ั มาจน
บัดนี้ (2552) นานาประเทศกำลังแสวงหาระเบียบใหม่ทางการเงินระหว่าง
ประเทศที่จะช่วยเกื้อกูลการเติบโตของมนุษยโลก โดยที่สภาวการณ์ทาง
การเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพด้วย ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศ
โลกทีส่ ามก็พยายามผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ด้วยมีความเห็นว่า ระเบียบเดิมทีม่ อี ยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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กฎข้อบังคับของ GATT และ IMF ไม่เกือ้ กูลผลประโยชน์ของประเทศด้อย
พัฒนาเท่าทีค่ วร เข้าทำนองทีว่ า่ ชนชัน้ ใดร่างกฎหมาย ประโยชน์ยอ่ มตกแก่
ชนชั้นนั้น แม้กลุ่มประเทศโลกที่สามจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่ความพยายามดังกล่าวนีไ้ ม่สปู้ ระสบผลสำเร็จนัก ดังเป็น
ทีท่ ราบกันดีวา่ หัวใจของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุคหลังสงคราม
โลกครั้งที่สองอยู่ที่ IMF และ GATT ในกรณีของ IMF อำนาจในการลง
คะแนนเสียงของประเทศสมาชิกมิได้เท่าเทียมกัน หากแต่เป็นไปตาม
สัดส่วนของทุนเรือนหุ้นใน IMF ประเทศมหาอำนาจจึงมีคะแนนเสียง
มากกว่าประเทศด้อยพัฒนา ในกรณีของ GATT ดังได้กล่าวแล้วว่า แม้วา่
GATT จะเป็นข้อตกลงที่ร่างขึ้นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
แต่ก็มีข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งขัดต่อปรัชญาดังกล่าวนี้ ประเทศมหาอำนาจเอง
พยายามหาประโยชน์จากกฎข้อบังคับของ GATT ทัง้ ๆทีข่ ดั ต่อเจตนารมณ์
ของหลักการเศรษฐกิจเสรีนยิ ม และในหลายต่อหลายกรณีกก็ ระทำการอัน
ขัดต่อกฎข้อบังคับเหล่านี้
เมื่อกลุ่มประเทศโลกที่สามไม่สามารถยึดกุมสถาบันที่เป็นหัวใจ
ของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ ก็หันไปยึดกุมสถาบันที่มีความ
สำคัญรองลงไป สถาบันทีย่ ดึ กุมได้มกั เป็นสถาบันทีย่ ดึ หลักการลงคะแนน
เสียงอย่างเสมอภาค (หนึ่งประเทศต่อหนึ่งคะแนนเสียง) อาทิเช่น สมัชชา
ทั่วไปแห่งสหประชาชาติ UNCTAD UNESCO ILO UNIDO เป็นต้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างความไม่พอใจแก่ประเทศมหาอำนาจผู้ให้
เงินอุดหนุนแก่องค์กรเหล่านีเ้ ป็นอันมาก (โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกา)
จนในบางกรณีถึงกับขอถอนสมาชิกภาพและเลิกให้เงินอุดหนุน
ความไม่พึงพอใจระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ดำรงอยู่
ทำให้กลุ่มประเทศโลกที่สามพยายามผลักดันให้มีการจัดระเบียบใหม่ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประะเทศ หากจะกล่าวให้ถงึ ทีส่ ดุ แล้ว กลุม่ ประเทศด้อย
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พัฒนาทีม่ บี ทบาทสำคัญในเรือ่ งนีก้ ค็ อื กลุม่ ประเทศทีไ่ ม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด (NonAligned Countries: NACs) ในการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 4 ของกลุม่ ประเทศ
ดังกล่าวนี้ ณ นครอัลเยียร์ส ประเทศอัลจีเรีย ในเดือนกันยายน 2516 ได้มี
ข้อเสนอเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ต่อมาสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ
ครัง้ ที่ 6 ในเดือนเมษายน 2517 ทีป่ ระชุม มีมติยอมรับให้มกี ารจัดระเบียบ
ใหม่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ8 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2517 สมัชชา
ทั่วไปในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 29 ได้มีมติยอมรับกฎบัตรว่าด้วย
สิทธิและหน้าทีท่ างเศรษฐกิจของรัฐ9 ข้อเรียกร้องทางฝ่ายใต้ (South) หรือ
กลุม่ ประเทศด้อยพัฒนาทำให้ฝา่ ยเหนือ (North) หรือประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
จำต้องเจรจาเพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันในการประชุมสมัชชาทัว่ ไปสมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายน 2518 จนสามารถมีมติว่าด้วยความร่วมมือใน
การพัฒนาและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ10 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมติยอมรับ
ให้มีการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจระว่างประเทศ แต่ความคืบหน้า
ในเรื่องนี้ยังมีไม่มากนัก ทั้งๆ ที่เวลาได้ล่วงเลยมากว่าทศวรรษแล้ว
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ภาคที่สอง
กำเนิดองค์การการค้าโลก

องค์การการค้าพหุภาค (MTO)
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2537

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2536 ด้วยความสำเร็จระดับหนึ่ง หากบรรดาภาคีสมาชิก GATT 116
ประเทศลงนามรับรอง Final Act Embodying the Results of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (ซึ่งต่อไปนี้เรียก
ย่อๆ ว่า Final Act) โลกก็จะมีระเบียบการค้าระหว่างประเทศทีม่ คี วามครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
ผู้ที่มิได้ติดตามการเจรจารอบอุรุกวัยอย่างใกล้ชิด อาจเกิดความ
สับสนได้โดยง่าย เพราะภายหลังการลงนามรับรอง Final Act และ Final
Act มีผลบังคับใช้ โลกจะมีระเบียบการค้าระหว่างประเทศ 2 ระเบียบ ซึง่ ใช้
ควบคูก่ นั ไป
ผลการเจรจารอบอุรุกวัยก่อให้เกิด "ข้อตกลงการค้าพหุภาคี"
(Multilateral Trade Agreements) ข้อตกลงเหล่านี้ปรากฏในภาคผนวก
Annex 1, 2 และ 3 ใน Final Act นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทีย่ งั ตกลงกันไม่ได้
ซึง่ ปรากฏใน Annex 4 และมีชอ่ื เรียกว่า Plurilateral Trade Agreements
ซึ่งกำหนดที่จะหาข้อตกลงในอนาคต
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ภายหลังการบังคับใช้ Final Act ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
จะประกอบด้วย GATT 1947 และข้อตกลงการค้าพหุภาคี (MTA) GATT
1947 เป็นข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าฉบับดั้งเดิม ซึ่งมี
บทบัญญัติเฉพาะข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreements on Trade
in Good) ส่วนข้อตกลงการค้าพหุภาคี (MTA) ฉบับใหม่นี้ ประกอบด้วย
GATT 1994 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม GATT 1947 GATT 1994 ปรากฏในภาคผนวก
Annex 1A ของ Final Act แต่ขอ้ ตกลงการค้าพหุภาคีฉบับใหม่มไิ ด้มเี ฉพาะ
แต่ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเท่านั้น หากยังมีข้อตกลงว่าด้วยการค้า
บริการ (Annex 1B) ข้อตกลงเกีย่ วกับการค้าสินค้าทีม่ กี รรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (TRIPs) ซึ่งปรากฏใน Annex 1C การทบทวนความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Annex 2) และกลไก
การประเมินนโยบายการค้า (Trade Policy Review Mechanism ใน Annex
3) อีกด้วย
ดังนี้ จะเห็นได้ว่า ระเบียบการค้าระหว่างประเทศภายหลังจากที่
Final Act มีผลบังคับใช้ จะประกอบด้วยข้อตกลงการค้าพหุภาคี (MTA)
ซึ่งใช้ควบคู่กับ GATT 1947 ระเบียบใหม่นี้จะมีกฏข้อบังคับครอบคลุม
ประเด็นทางการค้าระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง อันเป็นผลจาก
การเจรจารอบอุรุกวัย ก็คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดองค์การของ
GATT จากเดิมที่มีเพียงสำนักงานเลขาธิการ GATT มาเป็นการจัดตั้ง
"องค์การการค้าพหุภาคี" (Multilateral Trade Organization = MTO)
องค์กรใหม่นี้ละม้ายคล้ายคลึงกับองค์การการค้าระหว่างประเทศ (Inter
national Trade Organization = ITO) ซึ่งประเทศมหาอำนาจดำริที่จะ
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องยุตลิ งใหม่ๆ ดังนัน้ จึงเป็นประเด็นทีค่ วร
แก่การศึกษา
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ระเบียบการค้าระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ถือกำเนิดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียามสงคราม (War Cabinet
Secretariat) ของรัฐบาลอังกฤษ ในระหว่างสงครามโลกที่สองรัฐบาล
อังกฤษสามารถระดมปัญญาชนคนหนุม่ สาวเข้าไปทำงานใน War Cabinet
Secretariat จำนวนมาก ทีเ่ ป็นนักเศรษฐศาสตร์มจี ำนวนไม่นอ้ ย หลายคน
กลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในภายหลัง โดยที่บางคนได้รับรางวัล
โนเบลด้วย นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญทีท่ ำงานใน War Cabinet Secretariat
ได้แก่ ดัดลีย์ เซียร์ส (Dudley Seers) นิโคลัส คาลดอร์ (Nicholas Kaldor)
ริชาร์ด สโตน (Richard Stone) เจมส์ มีด้ (James Meade) เป็นต้น
เมื่อสงครามในยุโรปดำเนินไปได้เพียง 3 ปี รัฐบาลอังกฤษเริ่ม
คาดการณ์วา่ สงครามโลกจะยุตลิ งด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร เจมส์
มี้ด ได้รับมอบหมายให้ร่างระเบียบการค้าระหว่างประเทศสำหรับการจัด
ระเบียบเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มี้ดเสนอบันทึกเรื่อง "A
Proposal for an International Commercial Union" ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2485 บันทึกนี้เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุอังกฤษ (Public Record Office)
และเพิง่ จะเผยแพร่สสู่ าธารณชนเมือ่ เวลาล่วงพ้นไปแล้ว 30 ปี วารสาร The
World Economy นำมาเผยแพร่ในฉบับเดือนธันวาคม 2530
บันทึกของเจมส์ มี้ดเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเจรจาระหว่าง
อังกฤษกับสหรัฐอเมริกา ในปี 2486 ประเทศมหาอำนาจทั้งสองบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันว่า ระเบียบการค้าระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง จักต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้เพราะ
เชื่อว่า หลักการดังกล่าวนี้เกื้อกูลผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลประเทศทั้งสองจะยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมร่วมกัน แต่กม็ คี วามเห็นต่างกันในเรือ่ งวิธขี จัดอุปสรรคการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดภาษีศลุ กากร อังกฤษต้องการให้มกี าร
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เจรจาในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Agreement) แต่สหรัฐอเมริกา
ต้องการให้มีการเจรจาลักษณะทวิภาคี เพราะสหรัฐฯ ไม่มีจารีตในการทำ
สัญญาระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคี
รัฐบาลอเมริกนั อาศัย U.S. Reciprocal Trade Agreements Act
of 1934 เป็นเครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆ
ตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาอเมริกนั ได้ให้อำนาจแก่รฐั บาลอเมริกนั ในการ
เจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะต่างตอบแทนกับประเทศต่างๆ โดย
มิจำต้องขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในระหว่าง 2477-2488 รัฐบาลอเมริกนั
ได้ลงนามในข้อตกลงลดภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆ รวม 32 ประเทศ
ในปี 2488 นัน้ เอง รัฐสภาอเมริกนั ได้ตอ่ อายุกฎหมายฉบับนีไ้ ปจนถึงปี 2491
ด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลอเมริกันจึงต้องการ ใช้ U.S. Reciprocal Trade
Agreements Act of 1934 เป็นเครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากร
ในลักษณะทวิภาคี
อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนรัฐบาลอังกฤษประสบความสำเร็จ
ในการโน้มน้าวให้คณะผู้แทนรัฐบาลอเมริกันเห็นดีเห็นงามกับการทำข้อ
ตกลงในลักษณะพหุภาคี จนมีการเสนอเอกสารร่วมของรัฐบาลทั้งสอง
ในเดือนพฤศจิกายน 2488 เอกสารนี้มีชื่อว่า Proposals for Expansion
of World Trade and Employment ครัน้ ในเดือนธันวาคม 2488 รัฐบาล
อเมริกันได้เชิญชวนนานาประเทศประชุมร่วมกันเพื่อจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ
ในปี 2488 นั้นเอง มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น ต่อมา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2489 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การ
สหประชาชาติมีมติให้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อร่างกฎบัตร
ในการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ ต่อมารัฐบาลอเมริกันได้จัด
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พิมพ์ร่างกฎบัตรดังกล่าวออกเผยแพร่ และมีการประชุมตระเตรียมการ
ประชุมระหว่างประเทศ ณ นครลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2489
การประชุมระหว่างประเทศเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าระหว่าง
ประเทศมีขึ้น ณ นครเจนีวา ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
2490 และมีการประชุมครัง้ สุดท้าย ณ นครฮาวานา ประเทศคิวบา ในปี 2491
การประชุมครัง้ นีม้ ชี อ่ื เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและ
การจ้างงาน" (United Nations Conference on Trade and Employment)
โดยมีสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมประชุม 50 ประเทศ ด้วยเหตุนี้เอง
กฎบัตรเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศจึงมีชื่อเรียกว่า กฎบัตร
ฮาวานา (Havana Charter)
ในระหว่างที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าระหว่าง
ประเทศนีเ้ อง คณะกรรมาธิการหลายต่อหลายชุดในรัฐสภาอเมริกนั ได้เตือน
รัฐบาลอเมริกนั ว่า U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934
ให้อำนาจรัฐบาลอเมริกันในการทำข้อตกลงลดภาษีศุลกากรในลักษณะ
ต่างตอบแทนเท่านั้น หาได้ให้อำนาจรัฐบาลอเมริกันในการจัดตั้งองค์กร
ระหว่างประเทศขึ้นใหม่ไม่ หากรัฐบาลอเมริกันไปทำข้อตกลงเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ จะต้องกลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
รัฐบาลประธานาธิบดีทรูแมนหวั่นเกรงอย่างยิ่งว่า รัฐสภาจะไม่ยอมให้
สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การค้าระหว่างประเทศ จึงเตรียมหาทีหนีทีไล่
ซึง่ โดยพืน้ ฐานก็คอื การลอยแพองค์การการค้าระหว่างประเทศ
ในการประชุมเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
เจนีวา ในปี 2490 นัน้ มีขอ้ ตกลงทีจ่ ำแนกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนทีห่ นึง่ ได้แก่
การจัดตัง้ องค์การการค้าระหว่างประเทศ ส่วนทีส่ องได้แก่ ข้อตกลงพหุภาคี
เพื่อลดภาษีศุลกากร และส่วนที่สามได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากร ข้อตกลงสองส่วนหลังนี้เป็นที่มาของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
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ศุลกากรและการค้า (GATT) ซึง่ ร่างเสร็จในเดือนตุลาคม 2490 และมีประเทศ
ต่างๆลงนามในขั้นแรกเพียง 23 ประเทศ การเร่งรัดลงนามรับรอง GATT
ก็เพื่อลดสภาวะความไม่แน่นอนของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง แต่ประเด็น
สำคัญเหนือสิง่ อืน่ ใดก็คอื รัฐบาลอเมริกนั ต้องการลงนามรับรอง GATT โดย
อาศัยอำนาจตาม U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เพราะ
ถือว่า GATT เป็นข้อตกลงลดภาษีศุลกากรที่มีลักษณะต่างตอบแทน
แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะสิ้นอายุในกลางปี 2491 รัฐบาลอเมริกัน
จึงเป็นฝ่ายเร่งรัดลงนามรับรอง GATT ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2491 เป็นต้นมา
ในอีกด้านหนึง่ รัฐบาลอเมริกนั ได้ยน่ื เรือ่ งให้รฐั สภารับรองกฎบัตร
ฮาวานา เพือ่ จัดตัง้ องค์การการค้าระหว่างประเทศตัง้ แต่กลางปี 2491 แต่
รัฐสภาอเมริกันนั่งทับเรื่องเอาไว้ จนถึงปี 2494 ประธานาธิบดีทรูแมนจึง
ประกาศว่า รัฐบาลอเมริกันไม่สนใจที่จะขอสัตยาบันจากรัฐสภาเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีอ้ กี ต่อไป องค์การการค้าระหว่างประเทศจึงตายทัง้ กลม
GATT เป็ น เพี ย งข้ อ ตกลงพหุ ภ าคี ท ี ่ ไ ม่ ม ี อ งค์ ก รการบริ ห าร
ของตนเอง เพราะตามแผนการดั้งเดิม องค์การการค้าระหว่างประเทศจะ
เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่การบริหารระเบียบการค้าระหว่างประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังจากที่มีกฎบัตรฮาวานา มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
ชั่วคราวสำหรับองค์การการค้าระหว่างประเทศ (Interim Commission
for the ITO: ICITO) ขึ้น เมื่อองค์การการค้าระหว่างประเทศมีอันต้อง
แท้งไป ICITO ก็แปรสภาพเป็นสำนักเลขาธิการ GATT แต่สำนักเลขาธิการ
GATT ไม่มกี ฎหมายระหว่างประเทศรองรับ จึงทำให้ไม่สามารถทำหน้าทีไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีความพยายามที่จะผลักดันให้มี
องค์กรทีท่ ำหน้าทีด่ แู ลและรักษาระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ดุจเดียวกับ
30

เอกสารเหตุการณ์ปจั จุบนั หมายเลข 11 โครงการ WTO Watch

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และนี่เองเป็นที่มาของ
องค์การการค้าพหุภาคี (MTO) ในการเจรจารอบอุรกุ วัย
ในชั้นต้น ผู้แทนการค้าอเมริกัน (USTR) ต่อต้านแนวความคิด
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรใหม่นี้ ส่วนสำคัญเป็นเพราะรัฐบาลอเมริกัน
ต้องการใช้การเจรจาการค้าทวิภาคีเป็นเวทีในการต่อรองผลประโยชน์
และตอบโต้ประเทศคู่ค้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่ผู้แทน
การค้าอเมริกนั มิอาจทนแรงกดดันจากภาคี GATT อืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประชาคมยุโรปได้ จึงจำต้องโอนอ่อนผ่อนตาม กระนั้นก็ตาม นายมิกกี้
แคนเตอร์ (Mickey Kantor) ผู้แทนการค้าอเมริกัน ยังมิวายให้ความเห็น
ภายหลังจากที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติแล้วว่า องค์การการค้าพหุภาคี
(MTO) ควรจะเปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น องค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade
Organization: WTO)
แม้วา่ องค์การการค้าพหุภาคี (MTO) จะสืบสายโลหิตจากองค์การ
การค้าระหว่างประเทศ (ITO) แต่ขอบข่ายหน้าทีก่ แ็ ตกต่างกันมาก องค์การ
การค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่ดูแลและกำกับให้การค้าระหว่างประเทศ
เป็นไปโดยเสรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขจัดอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ
ทัง้ ในด้านภาษีศลุ กากร (Tariff Barriers) และด้านอืน่ (Non-Tariff Barriers)
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหน้าทีอ่ น่ื ๆอีก 3 ด้าน ได้แก่ การขจัดจารีตปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจอันขัดต่อหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม (Restrictive Business
Practices) การพั ฒ นาและบู ร ณะเศรษฐกิ จ ของประเทศสมาชิ ก และ
การจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International
Commodity Agreements)
ส่วนองค์การการค้าพหุภาคี มีหน้าที่ตามที่ปรากฏใน Final Act
เพียง 4 ประการ คือ
31

จาก GATT สู่ WTO

(1) การดูแลและกำกับให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปตาม
ข้ อ ตกลงการค้ า พหุ ภ าคี (MTA) และข้ อ ตกลง Plurilateral Trade
Agreements ทีจ่ ะมีในอนาคต
(2) การเกื้อกูลให้มีการเจรจาระหว่างภาคีสมาชิกในประเด็น
เกีย่ วกับการค้าพหุภาคีตามทีป่ รากฏในข้อตกลง รวมตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกในการเจรจาเพิม่ เติมเพือ่ ประโยชน์ของความสัมพันธ์ทางการค้า
พหุพาคี
(3) การไกล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าททางการค้ า ตามกฎข้ อ บั ง คั บ และ
กระบวนการตามที่ปรากฏในข้อตกลง
(4) การบริหารกลไกการทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy
Review Mechanism) ของภาคีสมาชิก
ดังนี้ จะเห็นได้วา่ บทบาทหน้าทีข่ ององค์การการค้าพหุภาคี (MTO)
มีขอบข่ายจำกัดมากกว่าองค์การการค้าระหว่างประเทศ (ITO) มากนัก
กระนั้นก็ตาม โอกาสที่รัฐสภาอเมริกันจะไม่ยอมให้สัตยาบันยังคงมีอยู่
สมาชิกรัฐสภาบางคนไม่ยอมยกอำนาจการทำข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศให้แก่องค์กรเหนือรัฐดุจดังองค์การการค้าพหุภาคี เพราะถือว่าเป็น
การสูญเสียอธิปไตยของชาติ ความเห็นทำนองนี้ได้ปรากฏมาก่อนแล้ว
เมื่อคราวที่รัฐสภาอเมริกันมิได้ให้สัตยาบันกฎบัตรฮาวานา
...............................
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การเจรจารอบอุรกุ วัย
กับทวิภาคีนยิ มทางการค้า
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2537

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัย ซึง่ เริม่ ต้นในปี 2529 ยืดเยือ้
มาจนถึงกลางเดือนธันวาคม 2536 แม้ว่าผลการเจรจาจะมีข้อตกลง
หลายต่อหลายประเด็น บางประเด็นแม้จะตกลงกันได้ แต่ก็ยืดเวลา
การบังคับใช้ออกไปอีกหลายปี ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้
ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป
ต่างได้ประโยชน์จากผลการเจรจาครั้งนี้ แต่ผลกระทบที่มีต่อโลกที่สาม
จะออกหัวหรือออกก้อยยังเป็นประเด็นที่สมควรตั้งข้อกังขาอย่างมากและ
คงต้องพิจารณาเป็นรายประเทศ
ความสำเร็จในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจช่วยจุดประกายแห่ง
ความหวังว่า โลกกำลังบรรลุเป้าหมายในการมีระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศทีร่ า่ งขึน้ บนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ มเพียงระเบียบเดียว
แต่เมื่อเพ่งพินิจอย่างรอบด้านและถ่องแท้แล้ว ประกายแห่งความหวัง
ดังกล่าวนี้เป็นเพียงประกายแห่งจินตนาการเท่านั้น
จริงละหรือที่การยุติการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยจะทำให้
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศพัฒนาไปตามเส้นทางเศรษฐกิจเสรี และ
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จริงละหรือที่ระเบียบการค้าระหว่างประเทศทั้งปวงจะหล่อหลอมและผนึก
เป็นระเบียบเดียวกัน?
หากการค้าเสรีหมายถึงการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ และปัจจัย
การผลิตระหว่างประเทศบนพืน้ ฐานของหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ผลการเจรจารอบอุรกุ วัยยังห่างไกลจากสภาวะ
การค้าเสรีนัก แม้จนเมื่อข้อตกลงการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade
Agreements: MTA) มีผลบังคับใช้ไปแล้ว 10 ปี การค้าระหว่างประเทศ
ยังมิอาจเรียกได้ว่าเป็นการค้าเสรี ยิ่งถ้ายึดถือคำนิยามของสำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกด้วยแล้ว สภาวะการค้าเสรียง่ิ มิอาจเป็นไปได้ หนังสือเรือ่ ง
The Wealth of Nations ของอาดัม สมิธ (Adam Smith) ซึง่ ถือเป็นคัมภีร์
เศรษฐศาสตร์เล่มแรก แม้จะปรากฏสู่บรรณพิภพกว่าสองศตวรรษแล้ว
แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีสภาวะเศรษฐกิจเสรี ณ ดินแดนใด แม้แต่สหรัฐอเมริกา
แม้วา่ ข้อตกลงการค้าพหุภาคีอนั เป็นผลจากการเจรจารอบอุรกุ วัย
จะประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศ (Market
Access) ด้วยการควบสินค้าเข้าระบบภาษีศุลกากร (Tariffication) และ
ด้วยการลดเงินอุดหนุนสินค้าเกษตร แต่การเปิดตลาดก็เป็นไปอย่างเชือ่ งช้า
เพื่อประนอมผลประโยชน์ของประเทศที่เคยปกป้องตลาดภายในประเทศ
ของตน มิฉะนั้นการเจรจารอบอุรุกวัยจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
หากต้องการให้นานาประเทศเปิดตลาดมากไปกว่านี้ จำเป็นต้องมีการเจรจา
การค้าพหุภาคีอีกหลายรอบในอนาคต
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกบ่งชี้ว่า นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ แรกเป็นต้นมา ประเทศมหาอำนาจจะชูธงเศรษฐกิจเสรีนยิ มเสมอ
หากนโยบายดังกล่าวนี้เกื้อประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจเหล่านั้น แต่
ยามใดก็ตามที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีสร้างความเสียเปรียบ ประเทศมหา34
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อำนาจเหล่านี้ก็จะดำเนินนโยบายกีดกันการค้า ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกดังกล่าวนี้ได้ให้บทเรียนสำคัญว่า การค้าเสรีจะขยาย
ตัวต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
เป็นสำคัญ การเจรจาเพื่อการค้าเสรีจะบรรลุข้อตกลงได้ง่ายในเรื่องที่
ประเทศมหาอำนาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่การบรรลุข้อตกลงจะเป็นไป
ด้วยความยากยิง่ หากผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจขัดแย้งกัน ยิง่ ถ้า
การค้าเสรีขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจร่วมกันด้วยแล้ว
ประเทศมหาอำนาจก็จะเตะถ่วงและยืดเวลาที่จะมีการค้าเสรี ดังกรณี
ข้อตกลงสิ่งทอในรอบการเจรจาอุรุกวัยครั้งนี้
ความสำเร็จในการหาข้อตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัยอาจสร้าง
มายาภาพเกีย่ วกับการค้าเสรี อย่างน้อยทีส่ ดุ ข้อตกลงการค้าพหุภาคีได้ให้
ความหวังว่า เมื่อพ้นไปจากระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) แล้ว
การค้าระหว่างประเทศจะมีลักษณะเสรียิ่งขึ้น แต่ในระหว่างที่ยังอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยนนี้ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศจะลดความรุนแรงลง ขอให้ดูกรณีเงินอุดหนุนการเกษตรตาม
ข้อตกลงการค้าพหุภาคี ภาคี GATT จะต้องลดเงินอุดหนุนการส่งออกสินค้า
เกษตรลง 36% จากระดับถัวเฉลีย่ ระหว่างปี 2534-2535 ในช่วงเวลา 6 ปี
นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นไป ในช่วงเวลาการปรับเปลี่ยน 6 ปีนี้กระทรวง
เกษตรอเมริกนั ตระเตรียมการต่อสูก้ บั สหภาพยุโรป โดยกำหนดหลักการว่า
หากสภาพยุโรปให้เงินอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรในระดับใด รัฐบาล
อเมริกันก็จะให้เงินอุดหนุนในอัตราเดียวกัน (The Nation, December
20,1993)
การกีดกันการค้าด้วยมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff
Barriers) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่วิกฤติการณ์น้ำมันในปี 2516
เป็นต้นมา ยังไม่มวี แ่ี ววว่าจะลดลง การตอบโต้ประเทศคูค่ า้ ด้วยมาตรการ
35
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ดังเช่นมาตรา 301 ตาม U.S. Omnibus Trade and Competitiveness
Act of 1988 ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้ว่าขัดต่อข้อตกลงการค้า
พหุภาคีหรือไม่ ในทันทีที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติลง เจ้าหน้าที่รัฐบาล
อเมริกันก็กล่าวเตือนว่า ข้อตกลงใหม่นี้หาได้บั่นทอนอาวุธของรัฐบาล
อเมริกนั ในการตอบโต้ประเทศคูค่ า้ ทีม่ กี ารค้าอันไม่เป็นธรรมแต่ประการใด
ไม่ ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็ตระเตรียมอาวุธการตอบโต้ประเทศคู่ค้า
ประเภทเดียวกับมาตรา 301 ด้วย (Bangkok Post, December 17, 1993)
ข้อตกลงการค้าพหุภาคีใหม่นี้ได้ปรับปรุงกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างภาคีสมาชิก ประกอบกับการจัดตัง้ องค์การการค้าพหุภาคี
(Multilateral Trade Organization: MTO) เพือ่ ดูแลและกำกับให้ภาคีสมาชิก
ปฏิบตั ติ ามระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ จะเกือ้ กูลให้การไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น หากแม้นว่าประเทศมหาอำนาจไม่
สามารถพิพากษาประเทศคู่ค้าว่า มีการค้าอันไม่เป็นธรรมตามข้อตกลง
การค้าพหุภาคีใหม่นไ้ี ด้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็สามารถยืน่ เรือ่ งให้
องค์การการค้าพหุภาคีวินิจฉัยได้ หากผลการวินิจฉัยปรากฏว่า ประเทศ
คู่ค้ามีการค้าอันไม่เป็นธรรมจริง ประเทศมหาอำนาจดังกล่าวก็ยิ่งมีความ
ชอบธรรมทีจ่ ะตอบโต้ประเทศคูค่ า้ และอาวุธดังเช่นมาตรา 301 ก็จะยังคง
ถูกนำมาใช้ต่อไป โดยที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเทศมหาอำนาจมีความสันทัดและเจนจัดในการเล่นเกมตามข้อตกลง
การค้าพหุภาคี ดังจะเห็นได้จากการทำสงครามบนโต๊ะการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป แต่ประเทศในโลกที่สามไม่มีความ
จัดเจนในการเล่นเกมนี้ เนื่องจากขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ทำให้เสียเปรียบประเทศมหาอำนาจ และบางครัง้ ต้องเสียประโยชน์
ที่ไม่กล้าเล่นงานประเทศมหาอำนาจตามกติการะหว่างประเทศอีกด้วย
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แม้จะมีข้อตกลงการค้าพหุภาคีแล้วก็ตาม แต่การทำข้อตกลง
การค้าทวิภาคีจะยังคงขยายตัวต่อไป ข้อตกลงการค้าพหุภาคีไม่สามารถ
หล่อหลอมและผนึกข้อตกลงการค้าทวิภาคีทั้งปวงเข้าเป็นระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศเดียวกัน เพราะนานาประเทศล้วนแล้วแต่อาศัยการทำ
ข้อตกลงการค้าทวิภาคีในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
เพื่อปรับตำแหน่งในสังคมเศรษฐกิจโลก (Repositioning) และเพื่อขยาย
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า (Networking) ประเทศมหาอำนาจต้อง
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของตน อันเป็นยุทธวิธี
ในการรักษาตำแหน่งสัมพัทธ์ของตนในสังคมเศรษฐกิจโลก หากปราศจาก
ซึ่งยุทธวิธีดังกล่าวนี้ ประเทศมหาอำนาจเก่าอาจต้องสูญเสียตำแหน่งแก่
กลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเวลามิชา้ มินาน ส่วนประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่และประเทศในโลกทีส่ ามเข้าร่วมเขตการค้าเสรี โดยหวังว่า เขตการค้า
เสรีจะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัว ซึ่งมีผลต่อการจำเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง
แม้ว่าเวลานี้ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements)
จะมีจำนวนไม่เกิน 50 ข้อตกลง แต่เพียงชั่วระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า
มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มจำนวนเป็น 100 ข้อตกลง ข้อตกลงการค้าเสรี
แต่ละฉบับมีสถานะเสมือนหนึง่ ระเบียบการค้าภูมภิ าค ในอนาคตโลกจะมี
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศนับร้อยระเบียบ ระเบียบการค้าเหล่านีม้ ไิ ด้
มีลกั ษณะเอกเทศจากกัน หากแต่เชือ่ มโยงกัน ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา และเม็กซิโก ร่วมทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็มีข้อตกลงทำนองเดียวกันนี้กับอิสราเอล
และเกาหลีใต้ โดยที่กำลังจะมีข้อตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย
แต่ประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลง
การค้าพหุภาคี เนือ่ งเพราะต่างก็เป็นภาคีของ GATT เช่นเดียวกัน
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กล่าวโดยสรุปก็คือ ข้อตกลงการค้าพหุภาคีจากการเจรจารอบ
อุรุกวัยไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำโลกเข้าสู่สภาวะการค้าเสรีได้มากนัก
หากยังไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของลัทธิทวิภาคีนิยมทางการค้า
(Bilateralism) ตลอดจนไม่สามารถขจัดลัทธิเอกภาคีนยิ ม (Unilateralism)
อีกด้วย ข้อตกลงการค้าพหุภาคีเพียงแต่แปรเปลี่ยนโฉมหน้าของลัทธิเอกภาคีนยิ มเท่านัน้ แทนทีป่ ระเทศมหาอำนาจจะเป็นทัง้ โจทก์ ผูพ้ พิ ากษา และ
ผูล้ งทัณฑ์ประเทศคูค่ า้ ทีถ่ กู กล่าวหาว่ามีการค้าอันไม่เป็นธรรม บัดนีอ้ งค์การ
การค้าพหุภาคีเข้ามารับบทผูพ้ พิ ากษาแทน กฎหมายดังเช่น U.S.Omnibus
Trade and Competitiveness Act of 1988 และอาวุธดังเช่น มาตรา 301,
Super 301 และ Special 301 จะยังคงมีอทิ ธิฤทธิใ์ นสังคมเศรษฐกิจโลก
ต่อไป ด้วยความชอบธรรมระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น

............................
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ปลายทางของรอบอุรกุ วัย
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2536

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) กำลัง
มาถึงปลายทาง เมือ่ ภาคีสมาชิก GATT จำนวน 124 ประเทศ ร่วมประชุม
ณ นครมาร์ราเกช (Marrakesh) ประเทศมอร็อกโค ระหว่างวันที่ 12-15
เมษายน 2537 เพือ่ ลงนามใน Final Act Embodying the Results of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
รอบอุรุกวัยเริ่มต้นด้วยการประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์ของภาคี
สมาชิก GATT ณ นครปุนต้า เด เอสเต้ (Punta de Este) ประเทศอุรกุ วัย
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2529 และบรรลุขอ้ ตกลงการค้าพหุภาคี (Multilateral
Trade Agreement) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 โดยที่เพิ่งจะลงนามใน
ข้อตกลงเมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2537
การเจรจารอบอุรุกวัย ซึ่งควรจะหาข้อยุติภายในปี 2533 ยืดเยื้อ
ยาวนานกว่าที่คาดเป็นอันมาก หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มเตะลูกในปี 2529
มาจนถึงวันที่ลงนามในข้อตกลง ก็ยาวนานถึง 7 ปี 7 เดือน นายไมตรี
อึ๊งภากรณ์ แห่งหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post ซึ่งเป็นนักหนังสือ
พิมพ์ไทยเพียงคนเดียวที่ไปสังเกตการณ์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้
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ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้แทนประเทศภาคีสมาชิก GATT ที่ลงนามในข้อตกลง
รอบอุรกุ วัยเมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2537 เป็นคนละคนกับเมือ่ เริม่ การประชุม
รอบอุรกุ วัยในปี 2529 สำหรับบางประเทศมีการเปลีย่ นแปลงประธานาธิบดี/
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปแล้วหลายคน ว่าจำเพาะ GATT ก็มี
การเปลีย่ นแปลงเลขาธิการ GATT จากนายอาร์เธอร์ ดุงเกล (Arthur Dunkel)
เป็นนายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ (Peter Sutherland) เมื่อเดือนกรกฎาคม
2536 โดยที่นายดุงเกลได้เลื่อนเวลาการเกษียณอายุหลายต่อหลายครั้ง
เพียงหวังว่าจะเห็นความสำเร็จของการเจรจารอบอุรกุ วัย แต่แล้วก็ตอ้ งตัดใจ
ออกจากตำแหน่ง เมือ่ เห็นว่า การเจรจาทำท่าจะยืดเยือ้ ต่อไป
ความยื ด เยื ้ อ ของการเจรจารอบอุ ร ุ ก วั ย โดยพื ้ น ฐานเกิ ด จาก
ผลประโยชน์ทไ่ี ม่ลงตัวระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึง่ เป็นคูก่ าร
เจรจาทีส่ ำคัญ ทัง้ สองฝ่ายต่างงัดเอาเหลีย่ มคูผสมผสานกับความสันทัดด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศเข้าห้ำหัน่ กัน โดยอาศัยพลานุภาพทางเศรษฐกิจ
และการเมืองระหว่างประเทศเป็นเครื่องสนับสนุน ประเทศภาคีสมาชิก
GATT อื่นๆเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น มหาอำนาจทางเศรษฐกิจดังเช่น
ญีป่ นุ่ ก็มปี ระพฤติกรรมประดุจผูส้ งั เกตการณ์ โดยทีเ่ กือบไม่มบี ทบาทนำการ
เจรจาแต่ประการใด แม้วา่ ประเทศกลุม่ แคร์นส์ (CAIRNS) ซึง่ ประกอบด้วย
ประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้าเกษตรทีส่ ำคัญ 14 ประเทศ จะพยายามผลักดันการ
เจรจาไปในแนวทางทีเ่ กือ้ ประโยชน์ของประเทศเกษตรกรรม แต่เสียงชีข้ าด
ยังคงอยู่ที่ความตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
ในช่วงเวลากว่า 7 ปีทผ่ี า่ นมานี้ โลกได้เปลีย่ นแปลงไปเป็นอันมาก
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการเจรจา
รอบอุรุกวัย การพังทลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 2532 ตามมาด้วย
การล่ ม สลายของระบบโซเวี ย ต มี ผ ลกระทบต่ อ ดุ ล ยภาพและการจั ด
ระเบียบใหม่ในสังคมโลก สงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 2533-2534 ดึงดูด
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ความสนใจของผู้นำประเทศมหาอำนาจมากกว่าการเจรจารอบอุรุกวัย
การรณรงค์เพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันในปี 2535 และ
การเจรจาในการทำสนธิสัญญามาสทริชต์ (Maastricht Treaty) เพื่อปรับ
เปลี่ยนประชาคมยุโรปเป็นสหภาพยุโรปในช่วงเวลาเดียวกัน ล้วนแล้วแต่
มีผลต่อความยืดเยื้อในการเจรจารอบอุรุกวัยทั้งสิ้น
แม้ว่าภาคีสมาชิก GATT บรรลุข้อตกลงการค้าพหุภาคีมาแต่
เดือนธันวาคม 2536 แต่การเจรจาหลายต่อหลายเรือ่ งยังไม่บรรลุขอ้ ตกลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่เรียกว่า Plurilateral Trade Agreements
อันประกอบด้วยข้อตกลงเกีย่ วกับการค้าเครือ่ งบินพลเรือน ข้อตกลงเกีย่ วกับ
การพัสดุหรือการจัดซื้อของหน่วยราชการ (Government Procurement)
การจัดการเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์นมระหว่างประเทศ และการจัดการ
เกี่ยวกับการค้าเนื้อวัว
แต่กว่าทีก่ ารเจรจารอบอุรกุ วัยจะบรรลุผล ก็สร้างความหวาดเสียว
หลายครัง้ หลายครา การประชุมเดือนธันวาคม 2536 เกือบจะอับปาง เมือ่
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างยื้อแย่งผลประโยชน์จนถึงที่สุด ทั้งใน
ประเด็นเงินอุดหนุนการเกษตรและการนำเข้าภาพยนตร์เสรี ต่อเมื่อ
การเจรจาใกล้ถึงจุดล้มเหลวทั้งสองฝ่ายจึงยอมประนีประนอมเพื่อยืดอายุ
การเจรจาต่อไป
การประชุมเดือนเมษายน 2537 ก็มีเหตุการณ์หวาดเสียวในท่วง
ทำนองเดียวกัน เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝรั่งเศสพยายามผลักดันให้มี `บทบัญญัติด้านสังคม' (Social Clause)
ในกฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization)
บทบัญญัติด้านสังคมดังกล่าวนี้ได้แก่ การเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิ
แรงงานเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ สิทธิแรงงานทีส่ ำคัญ ได้แก่
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(1) สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
(2) สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับ
นายจ้าง และการนัดหยุดงาน
(3) สิทธิและเสรีภาพในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
(4) การกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับแรงงานเด็ก
(5) การกำหนดมาตรฐานขัน้ ต่ำเกีย่ วกับสภาพการทำงาน ความ
ปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบของอาชีพการงานทีม่ ตี อ่ สุขภาพอนามัย
ฯลฯ
การณ์ปรากฏว่า ประเทศในโลกทีส่ ามพากันต่อต้าน `บทบัญญัติ
ด้านสังคม' ดังกล่าวนี้ เพราะกริง่ เกรงว่า สิทธิแรงงานจะกลายเป็นเครือ่ งมือ
ของประเทศมหาอำนาจในการกีดกันการค้าในอนาคต แท้ทจ่ี ริงแล้ว สหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแต่ปี 2530 แล้ว ด้วยการเล่นงาน
ประเทศที่บังคับใช้แรงงานเกณฑ์นักโทษและแรงงานเด็กในการผลิตสินค้า
การขายสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานราคาถูกและสภาพการทำงานต่ำกว่า
มาตรฐาน ถือเป็นการทุ่มตลาดที่สร้างปัญหาแก่สังคม หรือที่เรียกกันว่า
Social Dumping
ด้วยเหตุที่โลกที่สามมีแรงงานราคาถูก โลกที่สามจึงมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น (Labour-Intensive Production)
หากมีการกำหนดสิทธิแรงงานในกฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลก
ประเทศมหาอำนาจอาจอ้างการละเมิดสิทธิแรงงานในการเก็บอากรขาเข้า
เพือ่ ลบล้างความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานของโลกทีส่ าม ซึง่ มีผลบัน่ ทอน
ศักยภาพการส่งออกของโลกทีส่ ามโดยตรง แรงต่อต้านอย่างรุนแรงจากโลก42
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ที่สามจึงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ และทำให้สหรัฐฯและฝรั่งเศสต้องล่าทัพ
ชั่วคราว
แม้วา่ ภาคีสมาชิก GATT 124 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการค้า
พหุภาคีแล้วก็ตาม แต่การเจรจารอบอุรกุ วัยก็ยงั ไปไม่ถงึ ปลายทาง เพราะยัง
ต้องรอคอยการให้สตั ยาบันของรัฐสภาประเทศต่างๆ สำหรับสหรัฐอเมริกา
นายริชาร์ด เกปฮาร์ด (Richard A Gephardt) ผูน้ ำพรรคดีโมแครตในรัฐสภา
อเมริกันกล่าวว่า มิใช่เรื่องง่าย ผู้ชำนาญการเมืองอเมริกันบางคนเชื่อว่า
ประธานาธิบดีคลินตันคงต้องออกแรงไม่ยง่ิ หย่อนกว่าเมือ่ ครัง้ ทีผ่ ลักดันรัฐสภา
ให้สตั ยาบันแก่ขอ้ ตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
การเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งใหญ่กว่าการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
อืน่ ใด เนือ่ งเพราะเป็นการเจรจาทีค่ รอบคลุมประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวาง
และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การจัดตั้งองค์การการค้าโลก ซึ่งมีหน้าที่
รักษาระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป เมือ่ องค์การการค้าโลก
ปรากฏเป็นรูปร่างแล้ว ธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) สมทบด้วยองค์การการค้าโลก (WTO) จะมีฐานะเป็นองค์กรโลกบาล
ที่ดูแลระเบียบสังคมเศรษฐกิจโลก
การเจรจารอบอุรกุ วัยกำลังเดินมาถึงปลายทาง ด้วยความหวังทีจ่ ะ
ได้เห็นความรุ่งโรจน์ของสังคมโลก ทั้งธนาคารโลกและ OECD ต่างมอง
การณ์ดีว่า การค้าระหว่างประเทศจะขยายตัว และก่อให้เกิดความจำเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก แต่ผลการศึกษาเชิงปริมาณมากกว่า 1 ชิน้
ให้ข้อสรุปต้องตรงกันว่า ผลพวงของการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวนี้มีการกระจายไม่เท่าเทียมกัน โดยที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเจรจารอบอุรุกวัยได้มากกว่าประเทศ
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อื่นใด ส่วนกลุ่มประเทศที่ยากจนมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอัฟริกา
อาจมิได้รับประโยชน์โภคผลใดๆ เลย ประเทศเหล่านี้มีธัญญาหารไม่
พอเพียงแก่การบริโภค การเจรจารอบอุรุกวัยทำให้ต้องซื้อธัญญาหารใน
ราคาแพงขึ้น ในขณะเดียวกันอาจต้องสูญเสียสิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออก องค์กร Christian Aids เรียกร้อง
ให้ประเทศมหาอำนาจ ซึง่ ได้ประโยชน์อย่างมากจากการเจรจารอบอุรกุ วัย
จ่ายเงินชดเชยแก่ประเทศยากจนที่มิได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
การเจรจารอบอุรุกวัยให้ความหวังว่า โลกจะมีการค้าระหว่าง
ประเทศที่เสรีมากขึ้น แต่นักเศรษฐศาสตร์และผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชน
จำนวนไม่น้อยต่างไม่แน่ใจว่า การกีดกันการค้าจะลดน้อยลง เพราะการ
เจรจารอบอุรุกวัยได้ให้เครื่องมือใหม่แก่ประเทศมหาอำนาจในการกีดกัน
การค้า บัดนี้ ประเทศมหาอำนาจสามารถหยิบยกเรือ่ งการไม่ยอมเปิดตลาด
บริการ การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมการ
ลงทุนด้วยมาตรการต่างๆมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้าหรือในการตอบโต้
ประเทศคู่ค้าด้วยความชอบธรรมมากขึ้น
ประเทศมหาอำนาจจะยิ่งมีข้ออ้างในการกีดกันการค้ามากขึ้น
หากองค์การการค้าโลกมีข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อม
ในประการสำคัญ หากมีการเชื่อมโยงประเด็นเรื่องการค้าเสรีเข้ากับการ
จัดสรรเงินกู้ ประเทศมหาอำนาจก็จะมีอำนาจการต่อรองมากยิง่ ขึน้ ดังเป็น
ที่ทราบกันดีว่า ประเทศมหาอำนาจมีอำนาจการบริหารและการควบคุม
จัดการทั้งในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เนื่องจาก
องค์การระหว่างประเทศทัง้ สองมิได้ถอื หลัก `หนึง่ ประเทศ หนึง่ คะแนนเสียง'
หากแต่จำนวนคะแนนเสียงแตกต่างไปตามจำนวนเงินค่าบำรุงทีจ่ า่ ย ดังนัน้
จึงมิใช่เรื่องยากที่จะผลักดันให้องค์กรโลกบาลทั้งสองกำหนดนโยบายการ
จัดสรรเงินกูเ้ ฉพาะแก่ประเทศทีม่ นี โยบายการค้าเสรี ประเทศทีไ่ ม่ยอมเปิด
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ตลาดรับสินค้าและบริการจากต่างประเทศจะหวังพึง่ เงินกูจ้ ากธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อไปมิได้ ข้อคาดการณ์ดังกล่าวนี้
แม้จะดูเป็นการตีตนไปก่อนไข้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อย
ความสำเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัยในส่วนหนึ่งนับเป็นชัยชนะ
ของหลั ก การพหุ ภ าคี น ิ ย ม (Multilateralism) แต่ ช ั ย ชนะดั ง กล่ า วนี ้
ไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตของลัทธิทวิภาคีนิยม (Bilateralism) ได้
ดังจะเห็นได้วา่ การจัดตัง้ เขตการค้าภูมภิ าคยังคงขยายตัวต่อไป มิหนำซ้ำ
ลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) อาจขยายตัวตามไปด้วย ดังจะเห็นว่า
รัฐบาลอเมริกันยังคงกล่าวหา พิพากษา และลงโทษประเทศคู่ค้าที่ถูก
กล่าวหาว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรม สหภาพยุโรปอาจเจริญรอยตามสหรัฐ
อเมริกาด้วยการตรากฎหมาย ดังเช่น U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act หากประเทศมหาอำนาจยังไม่ผละจากลัทธิเอกภาคีนิยม
โลกจะไม่มีบรรยากาศแห่งการค้าเสรี การค้าระหว่างประเทศจะมีสัดส่วน
ของการค้าภายใต้การจัดการ (Managed Trade) มากยิง่ ขึน้
การที่ประเทศมหาอำนาจยังคงใช้อำนาจเป็นธรรมในการลงโทษ
ประเทศคู่ค้าย่อมทำให้องค์การการค้าโลกกลายเป็นเสือกระดาษตั้งแต่ต้น
เพราะแทนทีข่ อ้ พิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะให้องค์การการค้าโลก
เป็นผู้พิจารณาพิพากษา ประเทศมหาอำนาจกลับทำตัวเป็น ‘ศาลเตี้ย’
เสียเอง
ความเป็น ‘เสือกระดาษ' ขององค์การการค้าโลกเป็นเรือ่ งทีป่ ระเทศ
ในโลกทีส่ ามหวัน่ เกรงอย่างยิง่ เพราะหมายความว่า องค์การการค้าโลกจะ
ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่โลกที่สามได้ ในยามที่มีข้อพิพาททาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างโลกทีส่ ามกับประเทศ
มหาอำนาจ หากองค์การการค้าโลกมีข้อวินิจฉัยประการหนึ่งประการใด
แล้วประเทศมหาอำนาจไม่ยอมปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยดังกล่าว องค์การ
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การค้ า โลกก็ ค งไม่ ส ามารถลงโทษประเทศมหาอำนาจเหล่ า นั ้ น ได้
สภาพการณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้ นับตัง้ แต่มี GATT จนถึงบัดนี้ และจะยังคงปรากฏ
ต่อไป แม้จะมีองค์การการค้าโลกแล้วก็ตาม
ปลายทางของรอบอุรุกวัย ก็คือ กำเนิดขององค์การการค้าโลก
แต่องค์การการค้าโลกหาได้ให้หลักประกันการค้าที่เสรีและที่เป็นธรรมไม่
...............................
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อนาคตขององค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม 2537

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) กำลังอยู่ใน
สถานะ ‘ลูกผีลกู คน' ระหว่างการก่อกำเนิดกับการแท้งก่อนคลอด
แม้ว่าการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)
จะยุติลงด้วยความสำเร็จระดับหนึ่ง ทั้งในการผลักดันให้การค้าระหว่าง
ประเทศเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น และการจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อจัด
และดูแลระเบียบการค้าระหว่างประเทศ แต่สถานการณ์ดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั (2537) ก่อให้เกิดการหวัน่ เกรงว่า องค์การทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นโลกบาล
แห่งนี้จะแท้งก่อนคลอด
จนถึงเวลาในขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ (สิงหาคม 2537) มีความคืบหน้าเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ การเลือกที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ ทัง้ นีป้ รากฏว่ามีเมืองทีอ่ ยูใ่ นข่ายพิจารณาเพียง 2 เมือง คือ
นครเจนีวากับกรุงบอนน์ สำนักงานเลขาธิการ GATT ตัง้ อยู่ ณ นครเจนีวา
มาเป็นเวลาช้านาน แต่เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของ GATT ไม่สพู้ อใจบริการและ
การปฏิบัติที่ได้รับจากรัฐบาลสวิสมากนัก ในประการสำคัญ รัฐบาลสวิส
ไม่ยอมให้พนักงานของ GATT มีสถานะทางการทูต ดังนัน้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
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สูงของ GATT จึงคิดทีจ่ ะจัดตัง้ สำนักงานองค์การการค้าโลก ณ กรุงบอนน์
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า ภายหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกผนึกเข้ากับเยอรมนีตะวันออกเป็นประเทศเดียวกัน ทีท่ ำการรัฐบาลเยอรมันย้ายจากกรุงบอนน์
ไปสูน่ ครเบอร์ลนิ อาคารทีท่ ำการรัฐบาลในกรุงบอนน์หลายต่อหลายอาคาร
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ การจัดตั้งสำนักงานองค์การการค้าโลกในกรุงบอนน์
นอกจากจะมีความสะดวกในด้านตึกอาคารแล้ว ยังมีส่วนช่วยอัดฉีด
การเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่เยอรมนีอีกด้วย รัฐบาลเยอรมันเองก็เตรียม
อ้าแขนรับเต็มที่
แต่รัฐบาลสวิสไม่ยอมปล่อยให้ลูกค้าเก่าหลุดลอยไป จึงเสนอ
สิ่งจูงใจที่จะดึงดูดองค์การการค้าโลกให้เข้าไปตั้งสำนักงานใหญ่ในนคร
เจนีวา นอกเหนือจากการยอมรับสถานะทางการทูตของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การการค้าโลกแล้ว รัฐบาลสวิสยังเอาใจนักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่
นับถือศาสนาอิสลามเป็นพิเศษ ด้วยการให้สถานะทางการทูตแก่ภรรยา
มุสลิมถึง 2 คน นอกจากนี้ รัฐบาลสวิสยังออกค่าใช้จ่ายในการสร้างตึก
ทีท่ ำการมูลค่า 75 ล้านเหรียญอเมริกนั รวมตลอดจนการสร้างห้องประชุม
ขนาดใหญ่และที่จอดรถด้วย ด้วยเหตุที่รัฐบาลสวิสปล่อยทีเด็ดถึงขนาดนี้
จึงมิใช่เรือ่ งน่าประหลาดใจทีค่ ณะกรรมการพิจารณาการเลือกทีต่ ง้ั องค์การ
การค้าโลก อันมีนายอันเดรียส เซเปซิ (Andreas Szepesi) เอกอัครราชทูต
ฮังการีประจำ GATT เป็นประธาน ตัดสินใจเลือกนครเจนีวา เรื่องนี้ทำให้
รัฐบาลเยอรมันผิดหวังเป็นอันมาก รัฐมนตรีบางคนถึงกับกล่าวหาว่า
รัฐบาลสวิส ‘เล่นสกปรก' แต่แล้วก็ตอ้ งยอมรับมติโดยปริยาย
ความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกอีกเรื่องหนึ่ง
ได้แก่ การรณรงค์เพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้อำนวยการ (Director General)
ทัง้ นีป้ รากฏว่า นายปีเตอร์ ซัตเธอร์แลนด์ (Peter Sutherland) เลขาธิการ
GATT แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่สนใจตำแหน่งนี้ อันเป็นเหตุให้การรณรงค์
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เพื่อแย่งชิงตำแหน่งดังกล่าวทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เดิมทีนายอานันท์
ปันยารชุน เป็นชื่อที่ถูกกล่าวขวัญว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา แต่
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยไม่มีนโยบายผลักดันให้นายอานันท์รับตำแหน่งนี้
อีกทั้งนายอานันท์มิได้มีท่าทีสนใจตำแหน่งดังกล่าวด้วย
แม้ว่าในที่สุดแล้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO คงตกแก่ตัวแทน
จากประเทศมหาอำนาจ แต่กลุ่มประเทศโลกที่สามก็ไม่ละความพยายาม
ในการแย่งชิงตำแหน่ง ผู้ที่เริ่มรณรงค์หาเสียงอย่างจริงจังก็คือ นายชุลซู
คิม (Chulsu Kim) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และ
พลังงานแห่งเกาหลีใต้ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนระหว่างวันที่ 22-28
กรกฎาคม 2537 ณ กรุงเทพฯ กลายเป็นสนามหาเสียงที่ดียิ่ง นอกจาก
เกาหลีใต้ทร่ี ณรงค์หาเสียงเพือ่ ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ WTO แล้ว รัฐบาลไทย
ก็รณรงค์ที่จะยึดกุมตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเกษตรแห่ง WTO
ซึง่ หนังสือพิมพ์บางฉบับรายงานว่าญีป่ นุ่ ให้การสนับสนุน ในขณะเดียวกัน
สิงคโปร์พยายามผลักดันให้การประชุมรัฐมนตรี WTO จัดขึน้ ในนครสิงคโปร์
ในขณะที่ความหวังของไทยแลดูสดใส แต่ความหวังของสิงคโปร์
ค่อนไปทางริบหรี่ ส่วนสำคัญเป็นเพราะความขัดแย้งทีส่ งิ คโปร์มกี บั สหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดคดีเด็กชายชาวอเมริกันทำลายทรัพย์สินในที่สาธารณะ
และศาลสิงคโปร์พพิ ากษาให้โบยด้วยหวาย ประธานาธิบดีคลินตันพยายาม
เกลี้ยกล่อมให้ผู้นำสิงคโปร์ใช้วิธีการลงโทษวิธีอื่น แต่ไร้ผล ซึ่งสร้างความ
ระคายเคืองแก่ผนู้ ำอเมริกนั อย่างยิง่ จนถึงกับมีการปล่อยข่าวว่า การประชุม
รัฐมนตรี WTO จะไม่มวี นั ทีจ่ ะจัดขึน้ ในสิงคโปร์ได้
ในขณะทีม่ กี ารแย่งชิงทีต่ ง้ั และตำแหน่งผูบ้ ริหารองค์การการค้าโลก
อนาคตของ WTO กลับขึ้นอยู่กับการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา องค์การการค้าโลกจะคลอดตามกำหนดวันที่ 1 มกราคม 2538 ได้ ก็ต่อเมื่อภาคี
สมาชิกให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade Agree49
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ment) อันเป็นผลจากการเจรจารอบอุรกุ วัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคีสมาชิก
ที่เป็นประเทศมหาอำนาจ เพราะถ้าหากประเทศมหาอำนาจใดไม่ยอมให้
สัตยาบัน ประเทศนั้นก็จะไม่เข้าสู่ระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ร่างขึ้น
ใหม่นี้ ความพยายามในการจัดระเบียบการค้าให้มีลักษณะเสรีมากขึ้น
ย่อมไร้ความหมาย หากประเทศมหาอำนาจมิได้ร่วมอยู่ด้วย
แต่การเมืองภายในสหรัฐอเมริกาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีทีท่าว่า
การขอสัตยาบันจากรัฐสภาในการจัดตั้งองค์การการค้าโลกไม่สู้ราบรื่นนัก
ประเด็นที่ก่อให้เกิดวิวาทะมีอยู่อย่างน้อย 4 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก ได้แก่ วิธีการบริหารของรัฐบาลคลินตันซึ่งอาศัย
การปล่อยข่าวสูส่ อ่ื มวลชนเพือ่ หยัง่ ประชามติ แม้จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
2537 รัฐบาลยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลคลินตัน
มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ร่างขึ้นใหม่นี้
อย่างไร จนวุฒิสมาชิกดาเนียล แพททริก มอยนิฮัน (Daniel Patrick
Moynihan) แห่งมลรัฐนิวยอร์ก ซึง่ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
การเงินแห่งวุฒสิ ภา (Senate Finance Committee) ต้องออกมาฟาดงวง
ฟาดงา ทัง้ ๆ ทีส่ งั กัดพรรคเดโมแครตด้วยกัน
ประเด็นที่สอง การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยมีข้อตกลงที่จะขจัด
อุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศด้วยการลดอากรขาเข้าประเภทต่างๆ
การลดอากรขาเข้าทำให้รัฐบาลอเมริกันต้องสูญเสียรายได้อย่างสำคัญ
เมือ่ เป็นเช่นนี้ รัฐบาลคลินตันจะต้องเสนอมาตรการในด้านการลดรายจ่าย
และ/หรือเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งตามระเบียบรัฐสภาอเมริกัน จะต้องหาทาง
ชดเชยรายได้ประมาณ 12,000 ล้านเหรียญอเมริกนั ในช่วง 5 ปีแรก วิวาทะ
สำคัญจึงมุ่งสู่ประเด็นที่ว่า จะหาทางลดรายจ่ายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
อย่างไร ผูน้ ำพรรครีปบั ลิกนั บางส่วนมีความเห็นว่า รัฐบาลไม่จำเป็นต้องลด
รายจ่ายและไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ เพราะข้อตกลงการค้าใหม่นจ้ี ะ
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เกื้อกูลให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมาก ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงพอที่จะชดเชยอากรขาเข้าที่ลดลง
ประเด็นที่สาม การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยมีข้อตกลงที่จะลด
เงินอุดหนุนการเกษตร เพราะการให้เงินอุดหนุนในการผลิตและในการ
ส่งออกมีผลในการบิดเบือนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) อันเป็นเหตุให้การค้าระหว่างประเทศมิได้เป็นไปตามความ
ชำนัญพิเศษโดยธรรมชาติ แต่โดยเหตุที่รัฐบาลอเมริกันได้ให้เงินอุดหนุน
การเกษตรมาเป็นเวลาช้านาน และเกษตรกรเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ทรง
อิทธิพลในระบบการเมืองอเมริกัน การลดเงินอุดหนุนการเกษตรจึงเป็น
ปฏิบตั กิ ารทีย่ ากยิง่ สำหรับรัฐบาลอเมริกนั ในทันทีทร่ี ฐั บาลคลินตันกำหนด
ที่จะลดเงินอุดหนุนการเกษตรจำนวน 1,700 ล้านเหรียญอเมริกัน เสียงคัดค้านก็ดังขรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองที่มาจากมลรัฐการ
เกษตร เกษตรกรอเมริกนั ยังคงต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทัง้ นีโ้ ดยอ้าง
เหตุผลว่า เงินอุดหนุนการเกษตรที่รัฐบาลอเมริกันจ่ายมีมูลค่าเพียง 10%
ของเงินอุดหนุนที่จ่ายกันในสหภาพยุโรป บางคนอ้างว่า หากรัฐบาล
อเมริกนั จ่ายเงินอุดหนุนการเกษตรในระดับปีละ 900 ล้านเหรียญอเมริกนั
ก็ยงั ไม่ขดั ต่อกฎข้อบังคับของ GATT ความเป็นจริงในสังคมการเมืองอเมริกนั
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นโยบายเงินอุดหนุนการเกษตรจะเป็นประเด็นการ
ต่อรองสำคัญระหว่างรัฐบาลคลินตันกับรัฐสภาอเมริกัน
ประเด็นทีส่ ี่ ผูน้ ำพรรคเดโมแครตบางคนต้องการให้แก้ไขเพิม่ เติม
กฎข้อบังคับของ GATT โดยให้มบี ทบัญญัตทิ างด้านสังคม (Social Clause)
ในการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
เรือ่ งสิทธิแรงงานและสิง่ แวดล้อม แต่ผนู้ ำพรรครีปบั ลิกนั คัดค้านข้อเสนอนี้
เพราะเกรงว่าจะทำให้ต้นทุนของการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันเป็น
ผลเสียต่อนายทุนอเมริกันเอง
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คณะกรรมาธิการการเงินแห่งวุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2537 ลงมติดว้ ยคะแนน 11 ต่อ 9 เสียง รับหลักการการแก้ไข
กฎข้อบังคับของ GATT ตามการเจรจารอบอุรุกวัย ความสูสีของคะแนน
เสียงสะท้อนให้เห็นความยากลำบากในการฝ่าข้ามไป รัฐบาลคลินตัน
ยังคงต้องฝ่าด่านคณะกรรมาธิการอีกหลายชุด ก่อนที่จะนำเสนอสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สถานการณ์ในปัจจุบันเรียก
ได้ว่า ‘ลูกผีลูกคน' และทำให้ต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์เมื่อสงคราม
โลกครั้งที่สองยุติลง ในครั้งกระนั้น รัฐสภาอเมริกันไม่ยอมให้สัตยาบัน
แก่กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันเป็นเหตุให้องค์การการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trade Organnization: ITO) มีอนั ต้องแท้งไป โดยทีม่ ี
GATT เกิดขึ้นมาแทนที่
ผู้ที่เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ ITO ได้แต่ตั้งจิตภาวนาว่า
ขออย่าให้ WTO ต้องย่ำรอยประวัตศิ าสตร์เดียวกับ ITO
....................................
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สหรัฐอเมริกากับองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2537

โลกกำลังจับตามองการเมืองอเมริกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ (ธันวาคม 2537) ชะตากรรมของการค้าโลกและชะตากรรมของสังคมเศรษฐกิจโลกแขวนอยู่กับกระบวนการ
การต่อรองทางการเมืองในรัฐสภาอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
เกี่ยวกับการให้สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization: WTO) อันเป็นข้อตกลงจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
อุรกุ วัย (Uruguay Round)
องค์การการค้าโลกกำหนดทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 1 มกราคม 2538
แต่องค์การการค้าระหว่างประเทศองค์การใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและจัด
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศนี้ จะสามารถมีบทบาทและทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อประเทศต่างๆในโลกพร้อมใจกันเป็นภาคีสมาชิก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีรายได้
ประชาชาติมากกว่า 20% ของรายได้ประชาชาติของโลก หากสหรัฐอเมริกา
ไม่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก องค์การระหว่างประเทศแห่งใหม่นี้
ย่อมมีความหมายไม่มากเท่าที่ควร

จาก GATT สู่ WTO

เมื่อการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลง โลกพากันจับตา
ดูว่า สหรัฐอเมริกาจะให้สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือไม่
ยิง่ ใกล้กำหนดวันจัดตัง้ มากเพียงใด ความกระสับกระส่ายก็ยง่ิ มีมากเพียงนัน้
ผู้ที่มีอาการกระสับกระส่ายมิได้จำกัดเฉพาะนายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์
(Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT เท่านั้น หากยังรวมถึงผู้นำยุโรปตะวันตกหลายต่อหลายคน แม้แต่นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี
ของไทยก็มีอาการกระสับกระส่ายด้วย จนถึงกลับผลักดันให้คำประกาศ
แห่งโบกอร์ (Bogor Declaration) ผูกมัดภาคี APEC ในการให้สัตยาบัน
แก่องค์การการค้าโลก
นั บ ตั ้ ง แต่ ก ารเจรจาการค้ า พหุ ภ าคี ร อบอุ ร ุ ก วั ย ยุ ต ิ ล ง วงการ
การเมืองอเมริกันก็มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการให้สัตยาบันในการจัดตั้ง
องค์การการค้าโลก วิวาทะในประเด็นนี้ปรากฏสู่สาธารณชนอย่างหนาหู
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้กำหนดการจัดตั้ง การจำแนกกลุ่ม
ผู้สนับสนุนออกจากกลุ่มผู้คัดค้านมิอาจกระทำได้เพียงการขีดเส้นพรรค
เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคเดโมแครต
ของประธานาธิบดีบิล คลินตัน จำนวนไม่น้อยคัดค้านการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก ในขณะที่นักการเมืองในสังกัดพรรครีปับลิกัน
หลายต่อหลายคนให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ เนื่องจากพรรคเดโมแครต
เสียงแตก ประธานาธิบดีคลินตันจึงต้องพึ่งพาคะแนนเสียงบางส่วนจาก
พรรครีปับลิกัน
ความเห็นทีแ่ ตกต่างเกีย่ วกับการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกมิได้เป็น
ผลจากความแตกต่างด้านอุดมการณ์ เพราะปรากฏว่าทัง้ กลุม่ ผูส้ นับสนุน
และกลุม่ ผูค้ ดั ค้านมีทง้ั ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายผสมปนเปกันไป ดังจะเห็นได้วา่
กลุ่มผู้คัดค้านมีตั้งแต่นายราล์ฟ เนเดอร์ (Ralph Nader) และสาธุคุณ
เจสซี่ แจ๊กสัน (Jesse Jackson) ไปจนถึงนายรอสส์ เปโรต์ (Ross Perot)
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และนายแพททริก บูคานัน (Patrick Buchanan) อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้
คัดค้านทีส่ ำคัญประกอบด้วยกลุม่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนักการเมืองชาตินิยม
กลุ่มผู้คัดค้านนำเสนอวิวาทะว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลกจะทำให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านสุขภาพ
อนามัย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยหย่อนยานลงจากมาตรฐาน
อเมริกัน เพราะข้อตกลงการค้าพหุภาคีอันเป็นผลจากการเจรจารอบ
อุรุกวัยได้ละเลยการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ และด้วยเหตุที่ระเบียบ
การค้าใหม่ของโลกมิได้มีข้อบังคับทางด้านสังคม (Social Clause) นี้เอง
กลุ่มสิทธิมนุษยชนจึงต่อต้านองค์การการค้าโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจมี
สินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กทะลักเข้าสู่ตลาดอเมริกัน
กลุ่มชาตินิยมนำเสนอวิวาทะว่า การเข้าร่วมองค์การการค้าโลก
จะทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียอธิปไตย เพราะเมื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกแล้ว
องค์กรพหุภาคีแห่งนี้สามารถออกกฎระเบียบมาบังคับรัฐบาลอเมริกันได้
กลุ่มชาตินิยมไม่เห็นด้วยกับกฎการลงคะแนนเสียงที่ยึดหลักการว่า ภาคี
ทุกประเทศมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน กล่าวคือ 'หนึง่ ประเทศ
หนึ ่ ง คะแนนเสี ย ง' (One Country, One Vote)
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลัวเกรงว่า การเข้าร่วมเป็นภาคีองค์การ
การค้าโลก ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกามีพันธะลดอากรขาเข้าลงถัวเฉลี่ยปีละ
38% จะทำให้ ส ิ ่ ง ทออเมริ ก ั น ไม่ ส ามารถต่ อ กรกั บ สิ ่ ง ทอที ่ น ำเข้ า จาก
ต่างประเทศ อุตสาหกรรมทีก่ ำลังร่วงโรย (Sunset Industries) อืน่ ๆ ต่างพา
กันหวาดหวั่นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยทีม่ กี ารประโคมข่าวกันว่าสินค้าต่างชาติจะท่วม
ตลาดอเมริกัน และการว่างงานจะมีมากขึ้น
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กลุ่มผู้สนับสนุนการให้สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลก
ประกอบด้วยผู้นำอเมริกันในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีจิมมี่
คาร์เตอร์ และประธานาธิบดียอร์จ บุช บรรดารัฐมนตรีคนสำคัญในรัฐบาล
บุชต่างดาหน้าออกมาสนับสนุนประธานาธิบดีคลินตัน ทั้งๆที่สังกัดพรรค
การเมืองต่างพรรคก็ตาม นางคาร์ลา่ ฮิลส์ (Carla Hills) อดีตผูแ้ ทนการค้า
อเมริกนั (USTR) ก็ออกมาหนุนช่วยนายมิกกี้ แคนเตอร์ (Mickey Kantor)
ผู้แทนการค้าอเมริกันคนปัจจุบันด้วย ในประการสำคัญ นักเศรษฐศาสตร์
เสรีนิยมได้ออกแถลงการณ์ผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเข้าเป็นภาคีองค์การ
การค้าโลก ในจำนวนนี้รวมนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายต่อ
หลายคน
กลุ่มผู้สนับสนุนองค์การการค้าโลกนำเสนอวิวาทะว่า ระเบียบ
การค้าใหม่ของโลกภายใต้การกำกับขององค์การการค้าโลก จะช่วยให้
การค้าระหว่างประเทศขยายตัว ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะได้ประโยชน์
จากการขยายตัวของการค้าโลกนี้ ไม่เพียงแต่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น หากทว่าดุลการค้ายังมีส่วนขาดดุลลดลง
อี ก ด้ ว ย ผลการศึ ก ษาของสถาบั น เพื ่ อ เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ
(Institute for International Economics) ในรายงานเรือ่ ง The Uruguay
Round: An Assessment พบว่า ในปี 2543 การส่งออกของสหรัฐฯ
จะเพิ่มขึ้น 41.9 พันล้านเหรียญอเมริกัน ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง
22 พันล้านเหรียญอเมริกนั ซึง่ หมายความว่า ฐานะของดุลการค้าระหว่าง
ประเทศจะดีขึ้นถึง 19.9 พันล้านเหรียญอเมริกัน โดยที่จะมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 265,000 คน ผลประโยชน์ดังกล่าวนี้มีมากกว่าการจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ถึง 10 เท่า
การยอมรับกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ ทางปัญญา (Intellectual Property
Rights) ไม่วา่ จะเป็นสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และเครือ่ งหมายการค้า เป็นประเด็น
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สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาจะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็น
ภาคีองค์การการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการมีกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาจะเพิ่มขึ้นอีกมาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการค้า
ระหว่างประเทศจะช่วยให้การขาดดุลการคลังของรัฐบาลอเมริกันลดลง
เพราะรายได้จากการเก็บภาษีอากรทัง้ ปวงจะเพิม่ ขึน้ มากเกินกว่าอากรขาเข้า
ที่ลดลง ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธะที่ต้องลดอากรขาเข้าตาม
ระเบียบการค้าใหม่ของโลก ข้อกำหนดนีเ้ องทำให้รฐั บาลคลินตันต้องจัดทำ
แผนการหารายได้เพื่อชดเชยอากรขาเข้าที่หดหายไป เพื่อแสดงต่อรัฐสภา
แผนการหารายได้ชดเชยของรัฐบาลคลินตันครอบคลุมช่วงเวลาเพียง 5 ปี
ซึง่ ยาวนานพอทีจ่ ะผลักดันให้ผา่ นสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
แต่ไม่ยาวนานพอที่จะใช้กฎการลงคะแนนเสียงเดียวกันในวุฒิสภา เพราะ
วุฒสิ ภามีขอ้ บังคับว่าจะต้องแสดงแผนการหารายได้ชดเชยอย่างน้อย 10 ปี
ดังนั้น การให้สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลกจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒสิ มาชิกอย่างน้อย 60 คน จากจำนวน 100 คน
กลุ่มผู้คัดค้านองค์การการค้าโลกในรัฐสภาอเมริกันพยายามเตะ
ถ่วงการให้สตั ยาบัน โดยต้องการยืดเวลาออกไปหลังจากองค์การแห่งนีจ้ ดั
ตั้งขึ้นแล้ว 6 เดือน แต่รัฐบาลคลินตันพยายามทัดทานกระแสดังกล่าวนี้
อย่างไรก็ตาม ผูน้ ำพรรครีปบั ลิกนั ผลักดันให้การลงมติในเรือ่ งนีเ้ ลือ่ นออกไป
หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก และผู้ว่าการมลรัฐ
ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2537 เพราะเกรงว่า หากรัฐบาลคลินตัน
สามารถดำเนินการให้รัฐสภาให้สัตยาบันก่อนการเลือกตั้งจะมีผลกระทบ
ต่อการเลือกตั้งของพรรครีปับลิกันอย่างสำคัญ ในที่สุดจึงตกลงที่จะบรรจุ
วาระการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน และ
วุฒสิ ภาในวันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2537
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เมื่อผลการเลือกตั้งกลางสมัยปรากฏว่า พรรคเดโมแครตพ่ายแพ้
อย่างยับเยิน รัฐบาลคลินตันยิ่งมีเหตุที่จะต้องผลักดันการให้สัตยาบัน
ในขณะทีพ่ รรคเดโมแครตยังมีเสียงข้างมากในรัฐสภา เพราะนับตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป รัฐสภาอเมริกนั จะตกเป็นของพรรครีปบั ลิกนั
ซึ่งสร้างปัญหาแก่รัฐบาลคลินตันมากยิ่งขึ้น
การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรเมือ่ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2537
ปรากฏว่า สภามีมติเห็นชอบกับการให้สัตยาบันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลก ด้วยคะแนนเสียง 288 ต่อ 146
บัดนี้ ชะตากรรมขององค์การการค้าโลก กำลังอยู่ในเงื้อมมือ
ของวุฒิสภาอเมริกัน ซึ่งในขณะที่เขียนบทความนี้กำลังจะมีการประชุม
โดยทีร่ ฐั บาลคลินตันยังมิได้แสดงความมัน่ ใจว่า จะสามารถกุมคะแนนได้ถงึ
60 เสียง
.........................
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ภาคที่สาม
กฎกติกาองค์การการค้าโลก

กฎกติกาองค์การการค้าโลก
บทความนีต้ ดั ตอนจาก “คำนำ” หนังสือชุด กฎกติกา WTO โครงการ WTO Watch
(จับกระแสองค์การการค้าโลก)

กฎกติกาขององค์การการค้าโลกมีที่มาจาก 2 แหล่ง อันได้แก่
แหล่งหลัก และแหล่งรอง ที่มาหลักของกฎกติกาองค์การการค้าโลก
ประกอบด้วย General Agreement on Tariffs and Trade ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2491 (ต่อไปนีเ้ รียกว่า GATT 1947) และ The
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
ซึ่งบรรลุข้อตกลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1
มกราคม 2538
The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization เป็นผลผลิตของการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย (Uruguay
Round) ประกอบด้วยข้อตกลงทั่วไป อันได้แก่ General Agreement on
Tariffs and Trade 1994 (เรียกย่อๆว่า GATT 1994) และข้อตกลงเฉพาะอีก
17 ฉบับ
(1) Agreement on Agriculture
(2) Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures
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(3) Agreement on Textiles and Clothing
(4) Agreement on Technical Barriers to Trade
(5) Agreement on Trade-Related Investment Measures
(6) Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994
(7) Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994
(8) Agreement on Preshipment Inspection
(9) Agreement on Rules of Origin
(10) Agreement on Import Licensing Procedures
(11) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
(12) Agreement on Safeguards
(13) General Agreement on Trade in Services (GATS)
(14) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights
(15) Understanding on Rules and Procedures Governing
the Settlement of Disputes
(16) Trade Policy Review Mechanism
(17) Plurilateral Trade Agreements อันประกอบด้วย Agreement on Trade in Civil Aircrafts และ Agreement on Government
Procurement
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นอกจากข้อตกลงหลักและข้อตกลงเฉพาะดังกล่าวข้างต้นแล้ว
กฎกติกาองค์การการค้าโลกยังมีทม่ี าจากแหล่งรองอืน่ ๆ อันได้แก่
(1)
รายงานคำวินิจฉัยข้อพิพาทการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO Dispute Settlement Reports) ทัง้ คำวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นและ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ คำวินิจฉัยเหล่านี้ช่วยให้กฎกติกาองค์การการค้าโลก
มีความชัดเจนและโปร่งใสยิง่ ขึน้ นับเป็นทีม่ าของกฎกติกาองค์การการค้า
โลกทีส่ ำคัญ
(2)
ปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานภายในองค์การการค้าโลก และ
ข้อตกลงภายใต้บริบทขององค์การการค้าโลก ตัวอย่างเช่น มติของคณะ
มนตรีทั่วไปหรือที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO
Ministerial Conference) รวมทัง้ ข้อตกลงการค้าทีส่ มาชิกลงนามในบริบท
ขององค์การการค้าโลก
(3) จารีตกฎหมายระหว่างประเทศ (Customary International
Law) จารีตเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ มีผลบังคับใช้กบั
รัฐทัง้ ปวง คำวินจิ ฉัยเพือ่ ระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลกมักอ้างอิง
จารีตกฎหมายระหว่างประเทศ
(4) หลักทัว่ ไปของกฎหมาย (General Principles of Law)
(5) ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ กฎกติกาหลักและกฎกติกา
เฉพาะขององค์การการค้าโลกอาจอ้างอิงข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่
ก่อนแล้ว หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ก่อนแล้วอาจสัมพันธ์กับกฎ
กติกาองค์การการค้าโลก ตัวอย่างเช่น Paris Convention (1967), Berne
Convention(1971), UN Convention on the Law of the Sea, The
Convention on Biological Diversity เป็นต้น
63

จาก GATT สู่ WTO

(6) การปฏิบตั ใิ นเวลาต่อมา (Subsequent Practices) ของภาคี
องค์การการค้าโลก
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ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
ว่าด้วยประเทศแหล่งผลิตสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ งห่ม
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "หอคอยส่องโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 4
กันยายน 2539

ในสมัยก่อน สินค้าที่ส่งไปขายยังประเทศต่างๆ ไม่สู้มีปัญหาใน
การระบุว่า สินค้าเหล่านั้นมีต้นกำเนิดการผลิตในประเทศใด ถึงจะมี
การส่งผ่านประเทศที่สามก่อนที่จะถึงประเทศปลายทาง (Country of
Destination) ก็สามารถติดตามหาข้อมูลได้โดยง่าย เพราะการผลิตและ
การค้ามิได้มกี ระบวนการทีซ่ บั ซ้อน แต่ในปัจจุบนั หาได้เป็นเช่นนัน้ ไม่ เพราะ
กระบวนการผลิตทีส่ ามารถแยกชิน้ ส่วนในการผลิตได้ โดยทีป่ ระเทศผูผ้ ลิต
สินค้าสำเร็จรูปขัน้ สุดท้าย เพียงแต่นำชิน้ ส่วนมาประกอบกันเท่านัน้ หาได้มี
ส่วนสร้างมูลค่าเพิม่ (value added) อืน่ ใดอีกไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับ 'ประเทศแหล่งผลิต' หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด'
(Country of Origin) มีความสำคัญในการจัดทำสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศ
และในการคำนวณดุลการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ความเที่ยงตรงของ
ข้อมูลมีผลอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของสถิติ ด้วยเหตุที่กระบวนการ
ผลิตมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ อันเป็นผลจากการแบ่งงานกันทำระหว่าง
ประเทศ (International Division of Labour) การระบุ 'ประเทศแหล่งผลิต'
หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด' จึงมิใช่เรือ่ งง่ายและกลายมาเป็นข้อพิพาทการค้า
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ระหว่างประเทศ จนถึงกับต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เกีย่ วกับเรือ่ งนีภ้ ายใต้
GATT และต่อมาภายใต้ WTO
การออกเอกสาร 'ประเทศแหล่งผลิต' หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด'
มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เอกสาร
เหล่านี้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า ในกรณีที่มีการ
ควบคุมปริมาณการนำเข้า (Import Control) เอกสารเหล่านีช้ ว่ ยให้ตรวจสอบได้ว่า มีการนำเข้าจาก 'ประเทศแหล่งผลิต' แต่ละประเทศเต็มตาม
โควต้าแล้วหรือไม่ แต่ในโลกที่ระบบการค้าระหว่างประเทศทวีความสลับ
ซับซ้อน ประเทศผูส้ ง่ ออกสามารถแปลง 'ประเทศแหล่งผลิต' เพือ่ หลบเลีย่ ง
มาตรการทางนโยบายของ 'ประเทศปลายทาง' ได้ ด้วยการส่งสินค้าออก
ผ่านประเทศทีส่ ามก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ 'ประเทศปลายทาง' เพือ่ มิให้ปรากฏเป็น
โควต้าของ 'ประเทศแหล่งผลิต' การส่งออกผ่านประเทศทีส่ ามมักจะปรากฏ
ในกรณีที่ 'ประเทศแหล่งผลิต' ใช้มาตรการลงโทษทางการค้า (Trade
Sanction) 'ประเทศปลายทาง' ด้วย ยิง่ ในกรณีทม่ี กี ารให้สทิ ธิพเิ ศษทางด้าน
ภาษีศลุ กากร (GSP) ด้วยแล้ว ประเทศทีต่ อ้ งการสิทธิประโยชน์ทางด้านนี้
มักจะหาทางส่งสินค้าผ่านประเทศที่ยังคงได้รับ GSP แต่การใช้กลเม็ด
เด็ดพรายเพือ่ ให้ได้ประโยชน์หรือหลีกเลีย่ งการเสียประโยชน์จากมาตรการ
ทางนโยบายของประเทศคูค่ า้ เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไป พิธกี ารทางศุลกากร
และการออกเอกสาร 'ประเทศแหล่งผลิต' จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
กลเม็ดเด็ด-พรายเหล่านี้
สิ่งทอและเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่มีปัญหาในการกำหนด 'ประเทศ
แหล่งผลิต' หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด' อย่างมาก เพราะวัตถุดบิ สินค้าขัน้ กลาง
(Intermediate Goods) และสินค้าสำเร็จรูปผลิตในประเทศต่างๆ กัน
ใยสังเคราะห์และเส้นด้ายอาจผลิตในประเทศหนึ่ง ประเทศที่ทอผ้าอาจไม่
สามารถผลิตใยสังเคราะห์และเส้นด้ายเองและต้องนำเข้าจากประเทศอื่น
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แม้แต่เสื้อผ้าที่เป็นสินค้าออกสำคัญของโลกที่สาม ก็ยังมีการแยกส่วนใน
การผลิต โดยทีม่ กี ารตัดผ้าตามแบบกระสวนในประเทศหนึง่ แล้วส่งไปเย็บ
ยังอีกประเทศหนึง่ ทีม่ แี รงงานราคาถูกจำนวนมาก การระบุ 'ประเทศแหล่ง
ผลิต' หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด' จึงมิใช่เรือ่ งง่าย และกลายมาเป็นข้อพิพาท
การค้าระหว่างประเทศ
รัฐบาลอเมริกันไม่พอใจระเบียบวิธีการระบุ 'ประเทศแหล่งผลิต'
หรือ 'ประเทศต้นกำเนิด' โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้า
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงทำตัวเป็นนักเลงโตจัดระเบียบเสียเอง ทั้งนี้ด้วย
การตรา Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996
กฎหมายฉบั บ นี ้ น ำเสนอโดยนายจอห์ น บี . โบรส์ (John B.
Breaux) วุฒิสมาชิกและนายเบนจามิน แอล. คาร์เดน (Benjamin L.
Carden) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ สังกัดพรรคเดโมแครตทัง้ คู่ BreauxCarden Act นำเสนอต่อรัฐสภาในเดือนมิถุนายน 2537 ในขณะที่มีการ
พิจารณาให้สตั ยาบันในการจัดตัง้ องค์การการค้าโลก (WTO) โดยทีร่ ฐั บาล
คลินตันมีสว่ นร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนี้ ดุก๊ ซูรโู อกะ (Doug Tsuruoka)
แห่งหนังสือพิมพ์ Asia Times (July 10, 1996) รายงานว่า นางริตา้ เฮยส์
(Rita Hayes) ผู้มีส่วนสำคัญในการร่างกฎหมายฉบับนี้ เดิมเป็นประธาน
คณะกรรมการประสานงานนโยบายสิง่ ทอของรัฐบาลคลินตัน ปัจจุบนั เป็น
หัวหน้าคณะผูเ้ จรจานโยบายสิง่ ทอของสำนักผูแ้ ทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา
(USTR) คนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือนางเจนนิเฟอร์ ฮิลล์แมน (Jennifer
Hillman) ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาทัว่ ไปของ USTR
ด้วยการผลักดันของรัฐบาลคลินตัน ร่างกฎหมาย Textile and
Apparel Global Competitiveness Act ผ่าน Ways and Means
Committee ของสภาผู ้ แ ทนราษฎรโดยไม่ ย ากลำบาก แต่ ต ้ อ งเผชิ ญ
อุปสรรคสำคัญในคณะกรรมาธิการการเงินแห่งวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งวุฒิสมาชิกบ็อบ แพ็กวูด (Bob Packwood) แห่งพรรครีปับลิกันซึ่ง
ต้องการเลือ่ นการบังคับใช้กฎหมายฉบับนีอ้ อกไปอีก 5 ปี ในขณะทีร่ ฐั บาล
คลินตันต้องการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2538
ประธานาธิบดีวลิ เลียม คลินตันต้องการคะแนนนิยมทางการเมือง
ในปีทม่ี กี ารเลือกตัง้ ประธานาธิบดีใหม่น้ี จึงพยายามผลักดัน Textile and
Apparel Global Competitiveness Act อย่างเต็มที่ กฎหมายฉบับนีไ้ ด้รบั
การสนับสนุนจากนายทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังเช่น American Textile
Manufactureres Institute และจากสหภาพแรงงาน เพราะการนำเข้าสิง่ ทอ
และเสื้อผ้าขัดต่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมนี้ และทำให้การจ้างงานมี
ไม่มากเท่าทีค่ วร ในขณะทีว่ ฒ
ุ สิ มาชิกแพ็กวูดเป็นตัวแทนของกลุม่ ผูน้ ำเข้า
สิ่งทอและเสื้อผ้าจากต่างประเทศ
เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร
เกี่ยวกับกำหนดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาได้ถามความเห็น
ฝ่ายบริหาร รัฐบาลคลินตันเสนอให้เลือ่ นการบังคับใช้กฎหมายนีอ้ อกไป 18
เดือน โดยเพิ่งขอให้รัฐสภาลงมติในเดือนมิถุนายน 2539 ในลักษณะ
'วิถีด่วน' ในการพิจารณา (Fast-Track Option) กล่าวคือ ให้ลงมติรบั หรือ
ไม่รบั กฎหมาย โดยห้ามแก้ไขบทบัญญัตใิ ดๆ ในกฎหมายนี้ เพราะต้องการ
บังคับใช้กฎหมายนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบ
การบังคับใช้กฎหมายจึงเกิดขึ้น
ตามกฎหมายใหม่นี้ สิ่งทอถือเอาประเทศที่ทอผ้าเป็น 'ประเทศ
แหล่งผลิต' มิใช่ประเทศทีย่ อ้ มหรือพิมพ์ผา้ สิง่ ทอดิบทีส่ ง่ ออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพือ่ ย้อมและพิมพ์ลายในอิตาลี เมือ่ ส่งออกจากอิตาลี เดิม
ถือว่าอิตาลีเป็น 'ประเทศแหล่งผลิต' แต่ตามกฎหมายใหม่นถ้ี อื ว่าเป็นการ
ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเครือ่ งแต่งกายถือเอาประเทศที่
เย็บผ้าเป็นเสือ้ ผ้าสำเร็จรูปเป็น 'ประเทศต้นกำเนิด' มิใช่ประเทศทีต่ ดั ผ้าตาม
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แบบกระสวน ในปัจจุบัน ฮ่องกงตัดผ้า แล้วส่งไปเย็บในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกจำนวนมาก ตามกฎหมายใหม่
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บและส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ต้องถือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น 'ประเทศแหล่งผลิต' ทัง้ ๆ ทีผ่ า้ และ
วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากฮ่องกงก็ตาม หากการตัดเย็บกระทำในประเทศ
ต่างๆ มากกว่าหนึง่ ประเทศ ให้ถอื เอาประเทศทีม่ สี ว่ นตัดเย็บมากทีส่ ดุ เป็น
'ประเทศต้นกำเนิด'
Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996
มีผลกระทบต่อบรรดาประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายอย่าง
ถ้วนหน้า แต่ผลกระทบตกหนักแก่ฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพราะสหรัฐอเมริการะแวงว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนลอบส่งสิ่งทอและ
เสื้อผ้าผ่านฮ่องกงไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให้ปรากฏอยู่ในโควต้าของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่การค้าสิ่งทอและเสื้อผ้ามีการจำกัดโควต้า
ตาม Multi-Fibre Arrangement (MFA)
ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ การศุลกากรแห่งสหรัฐ
อเมริกา (U.S. Customs Service) ประกาศใช้ระเบียบการศุลกากรเกีย่ วกับ
การค้าสิง่ ทอและเครือ่ งแต่งกายอย่างเข้มงวด เมือ่ กลางเดือนมิถนุ ายน 2539
เอกสารการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งแต่งกายต้องมีขอ้ มูลรายละเอียดและเอกสาร
ประกอบชนิดทีไ่ ม่เคยบังคับใช้มาก่อน การศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกาถึงกับ
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโรงงานและบริษัทผู้ส่งออกในฮ่องกง แต่
ฮ่องกงไม่ยินยอม เพราะถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน และสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในฮ่องกง
รัฐบาลอเมริกันเลือกเล่นงานสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมิได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก จึงไม่
สามารถร้องเรียนต่อ WTO ได้ แต่ประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ ซึ่งเดือดร้อน
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จากกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา เริ่มร้องเรียนต่อ WTO เพื่อให้
ไต่สวนว่า Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996
ขัดต่อกฎข้อบังคับของ WTO หรือไม่
Multi-Fibre Arrangement เป็นระเบียบการค้าสิ่งทอระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน แยกต่างหากจาก GATT ผลการเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบอุรุกวัย (Uruguay Round) มีข้อยุติว่า MFA จะค่อยๆ ผนวกเข้าเป็น
ระเบียบการค้าเดียวกับ WTO ภายในปี 2548 โดยต้องเลิกการกำหนด
โควต้าการนำเข้า และหันมาใช้มาตรการภาษีศุลกากรแทน นอกจากนี้
ยังมีข้อตกลงอีกด้วยว่า จะมีการปรับกฎว่าด้วยประเทศแหล่งผลิตสิ่งทอ
และเสื้อผ้า (Country-of-Origin Rule) ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน
ปี 2541
สหรัฐอเมริกาอ้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงกฎนี้ว่า
ในเมื่อบรรดาประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าหาประโยชน์จากการ
เลี่ยงกฎ สหรัฐฯ ย่อมมีความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเพื่ออุดช่อง
โหว่ดังกล่าวนี้ (Loophole-Closing Device) แต่กฎใหม่ที่กำหนดขึ้นหามี
ความคงเส้นคงวาไม่ ในขณะที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเอาประเทศที่ทำ
การผลิตในขัน้ ตอนสุดท้าย (เย็บ) เป็นประเทศแหล่งผลิต ทัง้ ๆ ทีม่ ลู ค่าเพิม่
ที่เกิดจากการเย็บอาจน้อยกว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต
ก่อนหน้านี้ ส่วนผ้าทอกลับมิได้ถือเอาประเทศที่ทำการผลิตในขั้นตอน
สุดท้าย (ดังเช่นย้อมสี และพิมพ์ลาย) เป็นประเทศแหล่งผลิต
นอกจากนี้ การกำหนดให้ผสู้ ง่ ออกต้องมีเอกสารรับรองจากผูผ้ ลิต
โดยผู้ผลิตต้องลงนามรับรองในเอกสารศุลกากรด้วยนั้น นอกจากจะเป็น
การสร้างอุปสรรคการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barrier) แล้ว
ยังขัดต่อระเบียบศุลกากรทั่วไป (General Customs Rule) ของสหรัฐ72
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อเมริกาเอง เพราะการนำเข้าสินค้าอื่นๆ ไม่มีข้อกำหนดเช่นนี้ ซึ่งเท่ากับ
เป็นการปฏิบัติอย่างลำเอียง
Textile and Apparel Global Competitveness Act of 1996
กำลังก่อให้เกิดความโกลาหลในการค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายระหว่าง
ประเทศอย่างมาก เพราะประเทศผู้ส่งออกไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ
กฎหมายฉบับนีม้ าก่อน จึงตัง้ รับไม่ทนั ประเทศเหล่านีก้ ำลังเจรจากับสำนัก
ผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทางบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้
ตามข้อตกลง WTO ว่าด้วยสิง่ ทอและเครือ่ งแต่งกาย หากมีการเปลีย่ นแปลง
ข้อบังคับ จะต้องมีการปรับโควต้าเพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดแก่ประเทศ
คูค่ า้ ด้วย
ด้วยเหตุที่การค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมีการจำกัดการส่งออก
โดยสมัครใจ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื มีการกำหนดโควต้าตามข้อตกลงสิง่ ทอ
ระหว่างประเทศ (MFA) ในขณะที่ MFA เป็นข้อตกลงพหุภาคี การกำหนด
โควต้าเป็นข้อตกลงทวิภาคี การเปลี่ยนแปลง Country-of-Origin Rule
อันเป็นผลจากการบังคับใช้ Textile and Apparel Global Competitiveness Act of 1996 จึงทำให้การส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของ
ผู้ส่งออกบางประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเต็มโควต้าหรือเกินเลยกว่าโควต้า
ทีต่ กลงกันไว้ นัน่ หมายความว่า ประเทศเหล่านีไ้ ม่สามารถขยายการส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกาอีกได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตและการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายภายในประเทศ
แม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในสหรัฐอเมริกาได้
ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ แต่ประชาชนผูบ้ ริโภคเป็นฝ่ายเสียประโยชน์
เพราะต้องซื้อสิ่งทอและเครื่องแต่งกายในราคาแพงขึ้น
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สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายรายสำคัญ
ของโลก การบังคับใช้ Textile and Apparel Global Competitiveness Act
of 1996 จึงมีผลกระทบต่อระเบียบการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งแต่งกายระหว่าง
ประเทศอย่างสำคัญ
...............................................
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ข้าวกับ Tariffication
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2536

Tariffication เป็นศัพท์ใหม่ที่มีอายุประมาณ 5 ปี และเป็นที่รู้จัก
มักคุ้นเฉพาะในหมู่ผู้คนที่ติดตามข่าวการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
Tariffication คืออะไร
Tariffication หมายถึง การเลิกใช้มาตรการการควบคุมเชิงปริมาณ
(Quantitative Control) ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ทัง้ การส่งออกและ
การนำเข้า โดยหันมาใช้มาตรการภาษีศุลกากรแทน หรือกล่าวอย่างสั้นๆ
ก็คอื การควบสินค้าเข้าระบบภาษีศลุ กากร
การควบคุมเชิงปริมาณเป็นมาตรการที่ใช้ในการกำหนดกระแส
การเคลือ่ นย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทัว่ ไปหมายถึงการกำหนดโควต้า
การนำเข้า (Import Quota) หรือโควค้าการส่งออก (Export Quota)
การควบคุมเชิงปริมาณขัน้ สุดโต่ง ได้แก่ การห้ามนำเข้า (Import Ban) หรือ
การห้ามส่งออก (Export Ban) การห้ามนำเข้าก็คอื การกำหนดโควต้าการ
นำเข้าเท่ากับศูนย์ ส่วนการห้ามส่งออกก็คอื การกำหนดโควต้าการส่งออก
เท่ากับศูนย์
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การใช้มาตรการการควบคุมการค้าเชิงปริมาณปรากฏอย่างแพร่
หลายในทศวรรษ 2460 จนก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษ 2470
และเป็นสาเหตุประการหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสงครามโลก
ครั้งที่สองยุติ ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกาและ
สหราชอาณาจักรพยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศบนพืน้ ฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ความข้อนีค้ รอบคลุมถึงธนาคารโลก กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ และข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า
(GATT)
ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพยายาม
ผลักดันให้ภาคีสมาชิกเลิกใช้มาตรการการกำหนดโควต้า โดยหันมาใช้
มาตรการภาษีศุลกากรแทน GATT ก็ร่างขึ้นด้วยหลักการที่คล้ายคลึงกัน
GATT ต้องการให้การค้าในสังคมโลกเป็นไปโดยเสรี โดยที่ประเทศต่างๆ
จั ก ต้ อ งผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ ต นมี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(Comparative Advantage) เพือ่ นำไปแลกเปลีย่ นกับสินค้าและบริการทีต่ น
มิได้มคี วามถนัดในการผลิต ภายใต้ระบบการค้าเสรี ประเทศต่างๆจะต้อง
ไม่กดี กันการค้า หากต้องการควบคุมหรือกำกับการค้าระหว่างประเทศ ก็ควร
ทีจ่ ะกำกับและควบคุมด้วยมาตรการภาษีศลุ กากร หาควรทีจ่ ะใช้มาตรการ
การควบคุมเชิงปริมาณดังเช่นการกำหนดโควต้าไม่
แต่ประเทศมหาอำนาจที่ร่วมร่างกฎข้อบังคับของ GATT ต่าง
ต้องการปกป้องกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทของตน จึงเป็นเหตุให้
GATT มีข้อยกเว้นต่างๆอันเบี่ยงเบนจากปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม อาทิ
เช่น การห้ามการนำเข้า หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื การกำหนดโควต้าการนำเข้า
เท่ากับศูนย์ เป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการค้าเสรี ระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศที่ยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจักต้องมีบทบัญญัติ
ห้ามมิให้ใช้มาตรการดังกล่าวนี้ GATT ก็วางหลักการในเรือ่ งนีไ้ ว้ กล่าวคือ
ในกรณีทั่วไป ภาคีสมาชิกของ GATT จะใช้มาตรการการห้ามการนำเข้า
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มิได้ แต่มาตรา 11 (2) (C) กำหนดข้อยกเว้นว่า การห้ามนำเข้าผลิตผล
การเกษตรและผลิตผลการประมงเป็นเรื่องที่ทำได
ด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา 11(2) (C) นีเ้ อง รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ปกป้อง
การเพาะปลูกข้าวภายในประเทศด้วยการห้ามนำเข้าข้าว แท้ที่จริงแล้ว
ญีป่ นุ่ ได้ปกป้องการเพาะปลูกข้าวมาตัง้ แต่ปี 2486 ทัง้ นีโ้ ดยอาศัย Staple
Food Control Act of 1943 ซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะมีระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศเสียอีก แม้เมื่อ GATT มีผลบังคับใช้แล้ว ญี่ปุ่นยังคงห้าม
นำเข้าข้าว ซึง่ มิได้ละเมิดกฎข้อบังคับของ GATT ทัง้ นีด้ ว้ ยการอ้างอิงมาตรา
11 (2) (C) นัน่ เอง
ไม่เพียงแต่ญป่ี นุ่ เท่านัน้ ทีป่ กป้องการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศ
ด้วยการห้ามนำเข้าข้าว เกาหลีใต้ก็ใช้มาตรการเดียวกัน ประเทศทั้งสอง
มีปัญหาร่วมกันในข้อที่มีธัญพืชไม่พอเพียงแก่การบริโภค จึงพยายาม
ดำเนินนโยบายการพึ่งตนเองในเรื่องอาหาร แต่น่าประหลาดใจที่ประเทศ
ผูส้ ง่ ออกธัญพืชรายสำคัญดังเช่นไทย ก็ประกาศใช้มาตรการการห้ามนำเข้า
ข้าวด้วย ทัง้ นีต้ ามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2514) ออกตาม
ความในพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ สินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 โดยที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึง่ สินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482
เมือ่ การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัยเริม่ ต้นในปี 2529 สหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันให้ใช้มาตรการการควบสินค้าเกษตรเข้าระบบ
ภาษีศุลกากร หรือ Tariffication โดยให้ภาคีสมาชิกของ GATT เลิกใช้
มาตรการการกำหนดโควต้าและการห้ามการนำเข้า และหันมาใช้มาตรการ
ภาษีศุลกากรแทน
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เดิมที่รัฐบาลอเมริกันมิได้ให้ความสำคัญแก่ข้าวในการเจรจา
รอบอุ ร ุ ก วั ย แต่ ด ้ ว ยแรงกดดั น ของสมาคมโรงสี อ เมริ ก ั น (American
Rice Millers' Association) ทั้งรัฐบาลนายเรแกนและรัฐบาลนายบุช
ต่างต้องให้ความสนใจเรื่องนี้ สมาคมโรงสีอเมริกันสามารถเข้าไปรณรงค์
ในรัฐสภาอย่างได้ผล ทั้งๆที่ข้าวมิได้มีความสำคัญในโครงสร้างการผลิต
ของสหรัฐอเมริกา โดยที่ชาวนาอเมริกันมีอยู่เพียง 11,000 ครอบครัว
ในปี 2529 สมาคมโรงสีอเมริกันได้ยื่นคำร้องภายใต้มาตรา 301
แห่งกฎหมายการค้าปี 2517 (Trade Act of 1974) เพือ่ ให้รฐั บาลอเมริกนั
กดดันรัฐบาลญี่ปุ่นให้เลิกนโยบายการให้เงินอุดหนุนในการเพาะปลูกข้าว
และการห้ามการนำเข้าข้าว เพราะสร้างความเสียหายแก่ข้าวอเมริกัน
นับตั้งแต่นั้นมา ข้าวกลายเป็นประเด็นการเจรจาการค้าทวิภาคีระหว่าง
สหรัฐฯกับญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นก็บ่ายเบี่ยงที่จะเปิดตลาดข้าว โดยให้รอผลการ
เจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
ในปี 2532 สหรั ฐ ฯเสนอแผนการปฏิ ร ู ป การค้ า สิ น ค้ า เกษตร
โดยให้นำระบบภาษีศุลกากรมาใช้แทนมาตรการการกำหนดโควต้าการ
นำเข้า ทัง้ นีจ้ ะต้องลดอากรขาเข้าตลอดช่วงเวลา 10 ปี และขณะเดียวกัน
ก็ค่อยๆลดและเลิกการให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร ข้อเสนอดังกล่าวนี้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาคมยุโรป ครั้นใน
เดือนพฤศจิกายน 2534 สหรัฐฯและประชาคมยุโรปสามารถตกลงกันได้
ในเรื่องการผลิตพืชน้ำมันและการให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการ
ส่งออก ต่อมาในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน นายอาร์เธอร์ ดังเกล (Arthur
Bunkel) เลขาธิการ GATT ได้รา่ งข้อตกลงเกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบการค้า
สิ น ค้ า เกษตร โดยให้ ม ี ก ารควบสิ น ค้ า เกษตรเข้ า ระบบภาษี ศ ุ ล กากร
โดยปราศจากข้อยกเว้น (Tariffication Without Exception) ภาคีสมาชิก
GATT จำนวน 108 ประเทศในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535
มีมติยอมรับร่างข้อตกลงนี้
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ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารประชุมรอบอุรกุ วัย ญีป่ นุ่ ทำตัวเสมือนหนึง่
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ไม่สมกับที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของสังคมโลก
ครั้นเมื่อภาคีสมาชิก GATT ยอมรับมาตรการการควบสินค้าเกษตรเข้า
ระบบภาษีศลุ กากร ญีป่ นุ่ ก็ตกอยูใ่ นฐานะเสือลำบาก ในด้านหนึง่ หากญีป่ นุ่
ไม่ยอมรับมาตรการดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่ญี่ปุ่นจะต้องมีข้อขัดแย้งทั้งกับ
สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปเท่านัน้ หากยังต้องถูกประนามจากสังคม
โลกว่า เป็นตัวการแห่งความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
อุรกุ วัยอีกด้วย แต่ในอีกด้านหนึง่ หากญีป่ นุ่ ยอมเปิดตลาดข้าว รัฐบาลญีป่ นุ่
ก็ต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองภายในประเทศ การเดินขบวนของชาวนา
เป็นเรือ่ งทีค่ าดการณ์ได้ แต่ตน้ ทุนทางการเมืองทีส่ ำคัญกว่า ก็คอื การสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง ซึ่งมีผลกระเทือนต่อผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้
เพราะเหตุวา่ Zenchu หรือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลาง (Central Union
of Agricultural Cooperatives) ยังคงทรงอิทธิพลทางการเมืองในสังคม
ชนบทญี่ปุ่นอย่างมาก แม้ว่าอิทธิพลในช่วงหลังๆ นี้จะลดลงไปบ้างแล้ว
ก็ตาม
ด้วยเหตุทร่ี ฐั บาลญีป่ นุ่ ต้องยืนอยูบ่ นทางสองแพ่งนีเ้ อง จุดยืนของ
รัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับนโยบายข้าวจึงแกว่งไปแกว่งมา เมื่อรัฐบาลอเมริกัน
กดดันให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดข้าวครั้งแรกนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งการ์ดต่อต้าน
แต่เมือ่ ประธานาธิบดียอร์จ บุช เยือนญีป่ นุ่ ในเดือนมกราคม 2535 รัฐบาล
ญีป่ นุ่ แสดงความเอนเอียงทีจ่ ะเปิดตลาดข้าว ครัน้ เมือ่ เผชิญกับแรงต่อต้าน
จากชาวนารัฐบาลญีป่ นุ่ ก็ยนื กรานทีจ่ ะปกป้องการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศ
ต่อไป ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมานี้จึงเต็มไปด้วย
ความสับสน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนะของผู้ให้ข่าว
นายอาร์เธอร์ ดังเกล เลขาธิการ GATT ซึ่งเพิ่งพ้นจากตำแหน่ง
พยายามผลักดันให้ทง้ั ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ยอมเปิดตลาดข้าว ในกรณีญป่ี นุ่
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นายดังเกลเสนอให้ข้าวจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นในขั้นแรก 3-5%
ของปริมาณการบริโภค ซึ่งตกประมาณปีละ 300,000-500,000 ตัน โดย
รัฐบาลญีป่ นุ่ ต้องเลิกมาตรการการห้ามนำเข้าข้าว และใช้ภาษีศลุ กากรเป็น
เครือ่ งมือในการปกป้องภาคเศรษฐกิจข้าวแทน เนือ่ งจากราคาข้าวในญีป่ นุ่
สูงกว่าราคาในตลาดโลกประมาณ 6 เท่า ดังนัน้ หากจะปกป้องภาคเศรษฐกิจ
ข้าว ก็ตอ้ งเก็บอากรขาเข้าสูงถึง 700% แต่กำแพงภาษีจะต้องค่อยๆทลายลง
ทั้งนี้ด้วยการลดอากรขาเข้าปีละ 15% ของอัตราที่จัดเก็บจนถึงปี 2542
ในระหว่างที่กำแพงภาษีกำลังถูกทลายลงนี้ ญี่ปุ่นสามารถใช้มาตรการ
ปกป้องตนเองในกรณีพเิ ศษ (Special Safeguards) ภายใต้กฎข้อบังคับของ
GATT กล่าวคือ หากการนำเข้าข้าวเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ (Import Surge) หรือ
ราคาข้าวภายในประเทศตกต่ำผิดปกติ จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อภาคเศรษฐกิจข้าว รัฐบาลญี่ปุ่นก็สามารถเก็บอากรขาเข้าใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Tariff) เพือ่ ปกป้องภาคเศรษฐกิจข้าวได้
แม้ว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะพยายามแข็งขืนมิให้ข้าวถูกควบ
เข้าสู่ระบบภาษีศุลกากร แต่ในที่สุดแล้ว อาการแข็งขืนดังกล่าวนี้จะต้อง
อ่อนระโหย เมือ่ สังคมโลกเพิม่ แรงกดดันในเรือ่ งนี้ ปัญหาจึงมีอยูแ่ ต่เพียงว่า
รัฐบาลประเทศทัง้ สองจะเตรียมการปรับตัวปรับนโยบายและปรับโครงสร้าง
การผลิตอย่างไร
..................................
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ญีป่ นุ่ กับการเปิดตลาดข้าว
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2536

นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ Staple Food Control Act ในปี 2486
เป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปกป้องการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศ การ
ปกป้องดังกล่าวนีอ้ าศัยมาตรการสำคัญ 3 ประเภท คือ
มาตรการที่หนึ่ง ได้แก่ การควบคุมการนำเข้าข้าว โดยทั่วไปแล้ว
รัฐบาลญีป่ นุ่ ห้ามนำเข้าข้าว ทัง้ นีเ้ พือ่ มิให้ขา้ วญีป่ นุ่ ต้องแข่งกับข้าวทีน่ ำเข้า
จากต่างประเทศ แต่ญี่ปุ่นหาได้ปิดประตูการค้าข้าวโดยสิ้นเชิงไม่ ปีใดที่
ผลผลิตภายในประเทศมีไม่พอเพียงแก่การบริโภค ก็มีการนำเข้าปริมาณ
มากน้อยตามแต่สถานการณ์ ในช่วงทศวรรษ 2500 ญีป่ นุ่ นำเข้าข้าวเพียง
ประมาณปีละ 20,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของปริมาณการบริโภคภายใน
ประเทศ การนำเข้าปริมาณมากจะมีในปีที่การทำนาไม่ได้ผล นอกจากนี้
ยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าว เพราะกฎหมายญี่ปุ่นมีบทบัญญัติว่า
ผลิตภัณฑ์ขา้ วทีม่ ขี า้ วเป็นส่วนประกอบไม่ถงึ 80% สามารถนำเข้าได้
มาตรการทีส่ อง ได้แก่ การให้เงินอุดหนุนแก่ชาวนาเพือ่ เป็นสิง่ จูงใจ
ในการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนด้วยการให้องค์กรการควบคุม
อาหาร (Food Control Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ รับซื้อข้าวจาก
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สหกรณ์การเกษตรในราคาสูงกว่าราคาตลาด หรือมิฉะนัน้ ก็จา่ ยเงินอุดหนุน
แก่สหกรณ์การเกษตรโดยตรง มาตรการเงินอุดหนุนดังกล่าวนี้ทำให้ราคา
ข้าวในญีป่ นุ่ สูงกว่าราคาตลาดโลกถึง 6-10 เท่า และทำให้รายได้ของชาวนา
เขยิบขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประชาชนในเขตเมืองในปัจจุบัน
มาตรการทีส่ าม ได้แก่ การควบคุมพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกข้าว ผลจาก
การดำเนินสองมาตรการแรกทำให้ญป่ี นุ่ สามารถผลิตธัญพืชได้พอเพียงแก่
การบริโภค และสามารถพึง่ ตนเองในเรือ่ งอาหารได้ในทศวรรษ 2500 ครัน้
ในทศวรรษ 2510 ญีป่ นุ่ เริม่ มีขา้ วส่วนเกิน ซึง่ ต้องระบายส่งออกนอกประเทศ
ในระหว่างปี 2511-2513 รัฐบาลญีป่ นุ่ ต้องตรึงราคาข้าวทีร่ บั ซือ้ ไว้ในระดับ
เดิม เพราะเกรงว่า การขึน้ ราคารับซือ้ จะจูงใจให้ชาวนาญีป่ นุ่ เพิม่ การผลิต
พร้อมกันนี้ ก็มกี ารจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ ให้ชาวนาลดพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกข้าว
ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 นัน้ เอง ประมาณกันว่า พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกข้าว
ในญีป่ นุ่ ลดลง 70,000-80,000 เฮกตาร์ หรือประมาณร้อยละ 25 ของพืน้ ที่
การเพาะปลูกข้าวเดิม
สังคมญี่ปุ่นต้องสูญเสียต้นทุนเป็นจำนวนมากในการดำเนิน
นโยบายข้าวดังกล่าวข้างต้นนี้ ผลการประมาณการให้ตัวเลขแตกต่างกัน
มากตั้งแต่ 11,000 ล้านเหรียญอเมริกันต่อปี จนถึง 60,000 ล้านเหรียญ
อเมริกันต่อปี กระทรวงเกษตรอเมริกัน (USDA) ประมาณการโดยอาศัย
ข้อมูลในปี 2528-2532 และพบว่า สังคมญี่ปุ่นต้องสูญเสียต้นทุนในการ
ดำเนินนโยบายข้าวปีละ 19,000 ถึง 23,000 ล้านเหรียญอเมริกัน ต้นทุน
ดังกล่าวนีค้ รอบคลุมรายจ่ายเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้แก่ชาวนา และรายจ่าย
ของผู้บริโภคที่ต้องซื้อข้าวแพงกว่าปกติ
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รัฐบาลญี่ปุ่นมิได้แทรกแซงเฉพาะแต่การผลิตข้าวเท่านั้น หากยัง
แทรกแซงการจัดจำหน่ายข้าวอีกด้วย ระบบการจัดจำหน่ายข้าวของทาง
การมีอยู่ 2 ช่องทาง คือ
ช่องทางแรก องค์กรการควบคุมอาหาร (Food Control Agency)
รับซื้อข้าวจากชาวนาโดยผ่านสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศ
ราคาข้าวที่รับซื้อ ซึ่งเป็นราคาที่รวมเงินอุดหนุน ปกติราคาข้าวที่รัฐบาล
รับซือ้ จะเขยิบสูงขึน้ ทุกปี จวบจนกระทัง่ ในปี 2530 รัฐบาลนายนากาโซเนะ
ตัดสินใจลดราคาที่รับซื้อ ราคาที่องค์กรการควบคุมอาหารรับซื้อจาก
สหกรณ์การเกษตรจะมีผลในการกำหนดราคาขายส่งและราคาขายปลีก
เป็นทอด ๆ
ช่องทางที่สอง สหกรณ์การเกษตรเมื่อรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้ว
จะขายต่อให้พ่อค้าขายส่งโดยตรง โดยไม่ผ่านองค์กรการควบคุมอาหาร
ในกรณีหลังนี้ รัฐบาลก็จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรเช่นเดียว
กับกรณีแรก
แม้ว่ากฎหมายจะไม่อนุโลมให้เอกชนขายข้าวโดยตรง แต่การณ์
ก็ปรากฏว่า ชาวนาจำนวนไม่นอ้ ยต้องการขายข้าวโดยตรงแก่พอ่ ค้าขายส่ง
โดยไม่ผ่านสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า การขายข้าวโดยตรง
จะได้ราคาดีกว่าการขายในตลาดราชการ นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าเอกชน
ทีป่ ระกอบธุรกิจการค้าข้าว ดังเช่น JAI (Japan Agriculture Information)
ซึ่งประกอบการมาแล้ว 15 ปี ในการให้สารสนเทศแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ข้าว ธุรกิจการค้าข้าวเอกชนเหล่านี้เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอย่างยิ่ง
การบริ โ ภคข้ า วในญี ่ ป ุ ่ น ในปี ห นึ ่ ง ๆตกประมาณ 10 ล้ า นตั น
ในจำนวนนี้ องค์กรการควบคุมอาหารรับซื้อข้าวจากชาวนา 2-3 ล้านตัน
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อีก 5-6 ล้านตัน สหกรณ์การเกษตรรับซื้อจากชาวนา แล้วขายต่อให้
พ่อค้าขายส่ง ส่วนทีเ่ หลือเข้าสูต่ ลาดมืด และมักจะเป็นข้าวคุณภาพดี
ระบบการควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่ายข้าวดังที่กล่าว
ข้างต้นนี้ทำให้ Zenchu หรือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลาง (Central
Union of Agricultural Cooperatives) ทรงอิทธิพลทางการเมือง ทัง้ ในสังคม
ชนบทและในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล
Zenchu ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร 4,300 แห่ง และมีสมาชิก
ประมาณ 4.4 ล้านคน กล่าวกันว่า Zenchu มีอทิ ธิพลมากถึงขัน้ ทีจ่ ะกำหนด
ราคาข้าวทีร่ ฐั บาลรับซือ้ ได้ ซึง่ นัยสำคัญก็คอื การกำหนดระดับเงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจ่ายให้แก่ชาวนานั่นเอง อิทธิพลของ Zenchu ที่มีต่อพรรคเสรี
ประชาธิปไตย ทำให้ Zenchu สามารถผลักดันให้รัฐบาลขึ้นราคาข้าวที่
รับซื้อทุกปี แม้ว่ารัฐบาลต้องการลดสิ่งจูงใจในการเพาะปลูกข้าว เพื่อลด
ภาระทางการคลัง และเพื่อมิให้มีข้าวส่วนเกินเหลือจำนวนมาก แต่ด้วย
แรงกดดันของ Zenchu ทำให้รัฐบาลนายนากาโซเนะไม่กล้าหักหาญลด
ราคาข้าวที่รัฐบาลรับซื้อในปี 2529 เพียงแต่ตรึงไว้ในระดับเดียวกับปีก่อน
หน้านั้น แต่แล้วในปี 2530 รัฐบาลนายนากาโซเนะก็มิอาจหลีกเลี่ยงการ
ลดราคาข้าวได้
Zenchu ทุ่มทรัพยากรจำนวนมากในการรณรงค์ให้รัฐบาลญี่ปุ่น
ปกป้องการเพาะปลูกข้าวต่อไป แม้แต่ Shodanren ซึง่ เป็นองค์กรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ยังแสดงจุดยืนต่อต้านการเปิดตลาดข้าว ทัง้ ๆทีก่ ารปิดตลาดข้าว
ทำให้ผู้บริโภคต้องเสียประโยชน์ที่ต้องซื้อข้าวราคาแพง นับตั้งแต่เมื่อ
สหรัฐอเมริกากดดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดตลาดข้าวในปี 2529 เป็นต้นมา
Zenchu ได้เคลือ่ นไหวโดยจัดให้มกี ารชุมนุมและการเดินขบวนของชาวนา
การเดินขบวนคัดค้านมีความถี่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2534-2535 ทั้งนี้มีความ
พยายามที่จะผนึกกำลังกับขบวนการชาวนาในต่างประเทศ อาทิเช่น
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ขบวนการชาวนาญี่ปุ่นได้ส่งตัวแทนไปร่วมเดินขบวนกับเกษตรกรฝรั่งเศส
ณ นครปารีส เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2535 เพือ่ ประท้วงข้อตกลงการเจรจา
รอบอุรกุ วัยทีจ่ ะลดการให้เงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตร ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2536 ชาวนาจากญี่ปุ่นและไต้หวันได้ร่วมกับชาวนาเกาหลีใต้
เดินขบวนในกรุงโซล เพือ่ คัดค้านมาตรการการเปิดตลาดข้าว
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังๆนี้ Zenchu เริ่มต้องเผชิญกับการ
ต่อต้านจากกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆมากขึ้น ในขณะที่ Zenchu ต้องการ
ปกป้ อ งตลาดข้ า วภายในประเทศ Keidanren ซึ ่ ง เป็ น องค์ ก รกลุ ่ ม
ผลประโยชน์นอกภาคเกษตรกรรม สนับสนุนนโยบายการเปิดตลาดข้าว
เพราะการเปิดตลาดข้าวจะทำให้ราคาข้าวในญี่ปุ่นถูกลง ซึ่งมีผลเสมือน
หนึง่ การเพิม่ อำนาจซือ้ ให้แก่ลกู จ้าง ในรัฐสภา เริม่ มีนกั การเมืองทีส่ นับสนุน
การดำเนินนโยบายข้าวในแนวทางเสรีนิยม ความข้อนี้ครอบคลุมถึง ส.ส.
ในสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยด้วย ในระบบราชการ มีแต่กระทรวงเกษตร
ป่าไม้ และประมง (MAFF) ที่ยังคงสนับสนุนนโยบายการปกป้องภาค
เศรษฐกิจข้าวอย่างแข็งขัน ในขณะที่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ
อุตสาหกรรม (MITI) และกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนนโยบาย
ข้าวเสรี ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยง่าย เพราะกระทรวงทั้งสองนี้ต้องเผชิญ
กับแรงกดดันจากต่างประเทศโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีสญ
ั ญาณทีบ่ ง่ บอกว่า
ทัศนคติของชาวญีป่ นุ่ ทีม่ ตี อ่ นโยบายข้าวกำลังแปรเปลีย่ นไป ชาวญีป่ นุ่ เริม่
ไม่แน่ใจว่า ตนได้ประโยชน์จากนโยบายการปิดตลาดข้าว ในขณะเดียวกันนี้
สมาคมโรงสีอเมริกนั (American Rice Millers' Association) กำลังรณรงค์
ให้ชาวญีป่ นุ่ รูจ้ กั ข้าวอเมริกนั การรณรงค์นม้ี มี าแต่ปี 2532 แล้ว
สภาพภูมิอากาศอันเลวร้าย ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวตกต่ำกว่าปกติ
ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำต้องนำเข้าข้าวในปี 2536 หนังสือพิมพ์ Asahi
Shimbun (ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2536) รายงานข่าวว่า รัฐบาลญีป่ นุ่
อาจต้องนำเข้าข้าวปริมาณ 150,000 ตัน ขณะเดียวกัน นายมอริฮโิ ร โฮโซ
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กาวา (Morihiro Hosokawa) นายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ได้ให้สมั ภาษณ์สอ่ื มวลชน
อเมริกนั เมือ่ วันศุกร์ท่ี 24 กันยายน 2536 และกล่าวเป็นนัยๆว่า ญีป่ นุ่ อาจ
ต้องยอมเปิดตลาดข้าวเพือ่ ให้การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัยบรรลุผล
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2536 อันเป็นเส้นตายที่กำหนดโดยสำนักเลขาธิการ GATT ญี่ปุ่นไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้การเจรจารอบอุรุกวัย
ล้มเหลว
นับตัง้ แต่ปี 2529 เป็นต้นมา เมือ่ รัฐบาลอเมริกนั เริม่ กดดันให้ญป่ี นุ่
เปิดตลาดข้าว ญีป่ นุ่ พยายามแข็งขืนต่อแรงกดดันดังกล่าวนี้ อาการแข็งขืน
เริม่ อ่อนตัวลงในยุครัฐบาลนายมิยาซาวะ และอาจหมดสิน้ ไปในยุครัฐบาล
นายโฮโซกาวานี้ อย่างไรก็ตาม บทสัมภาษณ์ของนายโฮโซกาวาดังกล่าว
ข้างต้นนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะนายโฮโซกาวาให้สมั ภาษณ์สอ่ื มวลชนเกีย่ วกับเรือ่ งนีโ้ ดยทีย่ งั มิได้ปรึกษาคณะรัฐมนตรี
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีหลายต่อหลายนายมีความเห็นต่อต้านการ
เปิดตลาดข้าว ในขณะที่นายโฮโซกาวาได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการเปิด
ตลาดข้าวบางส่วนมาตัง้ แต่การหาเสียงเลือกตัง้ ในฤดูการเลือกตัง้ ทีผ่ า่ นมา
แรงกดดั น จากชุ ม ชนสั ง คมโลก ประกอบกั บ การเห็ น แก่ ผ ล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะยาว ในทีส่ ดุ แล้วจะทำให้รฐั บาลญีป่ นุ่ จำต้อง
เปิดตลาดข้าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงต่อไปได้ ปัญหาสำคัญมีแต่เพียงว่า
รัฐบาลญี่ปุ่นจะปรับโครงสร้างการผลิตของภาคเศรษฐกิจข้าวอย่างไร
และจะใช้มรรควิธีอะไรบ้างในการลดทอนแรงต่อต้านทางการเมือง
......................................
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อุตสาหกรรมและเครือ่ งนุง่ ห่ม
การปรับตัวยุคการค้าเสรี

อุ ต สาหกรรมสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม เป็ น กรณี ค ลาสสิ ก ของ
ประพฤติกรรม 'มือถือสาก ปากถือศีล' ของประเทศมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างพ่นมนตราว่าด้วยความ
ดีงามของการค้าเสรี และกดดันบังคับประเทศด้อยพัฒนาที่อ่อนแอให้เดิน
ตามลู่การค้าเสรี ในหลายต่อหลายกรณี ถึงกับข่มเหงรังแกประเทศที่เดิน
ออกจากลู่ดังกล่าว แต่ครั้นถึงยุคการค้าเสรีของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกลับยึดกุมนโยบายการปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ อันตรงกันข้ามกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมแรกๆของกระบวนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศที่เริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในโลก
ที่หนึ่งตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 และในโลกที่สามหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง มักเลือกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรม
ทีน่ ำกระบวนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
เป็นหนึ่งในกลุ่มปัจจัยสี่ อันมีอุปสงค์และตลาดภายในประเทศรองรับเป็น
ปฐม แต่สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
(Labour-intensive Industry) ซึง่ เติบโตได้ดใี นประเทศทีม่ แี รงงานราคาถูก
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ประเทศที่สูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นในโลกแห่งการค้าเสรี จักต้องปรับ
โครงสร้างการผลิตโดยผันทรัพยากรไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่
ยังคงมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
ต่างสูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น
เนือ่ งจากแรงงานราคาถูกหมดสิน้ ไป แต่ดว้ ยอิทธิพลของกลุม่ ผลประโยชน์
ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม อุตสาหกรรมดังกล่าวจึงยังคงได้รบั
การปกป้องและอุ้มชูจากรัฐบาลของตน เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าญี่ปุ่นมีความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเหนือกว่า
ยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 2500 ทั้งสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปตะวันตกพร้อมใจกันกดดันให้ญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มโดยสมัครใจ (Voluntary Export Restraint) ญีป่ นุ่ จำยอมต้อง
จำกัดการส่งออกทัง้ ๆทีม่ ไิ ด้สมัครใจ ต่อมาเมือ่ กลุม่ ประเทศ Asian NICs
และ Second-Generation NICs (ในอุษาคเนย์) มีความได้เปรียบเชิงเปรียบ
เทียบในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มเหนือกว่าญีป่ นุ่ ประเทศเหล่านี้
ก็ถูกสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
อื่นๆกระทำด้วยท่วงทีที่เคยกระทำต่อญี่ปุ่น
สัญญาการจำกัดการส่งออกสิ่งทอโดยความสมัครใจ ซึ่งลงนาม
ระหว่างประเทศผูน้ ำเข้ากับประเทศผูส้ ง่ ออก มีลกั ษณะเป็นสัญญาทวิภาคี
(Bilateral Agreement) แต่ต่อมามีการผนวกเป็นสัญญาพหุภาคี (Multilateral Agreement) ภายใต้ "ข้อตกลงเส้นใยระหว่างประเทศ" (Multi-Fibre
Arrangement: MFA) โดยที่มีการกำหนดโควตาการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งต้องมีการเจรจาในลักษณะทวิภาคี
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ข้อตกลงเส้นใยระหว่างประเทศมิได้สอดคล้องต้องตามปรัชญา
การค้าเสรีอย่างเห็นได้ชดั ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (25292537) ภาคี GATT ตกลงที่จะผนวก MFA เข้าสู่ระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศภายใต้ GATT/WTO เพือ่ ให้มกี ารปรับเปลีย่ นสูแ่ นวทางการค้าเสรี
โดยทีก่ ำหนดระยะเวลาการปรับตัวเป็นเวลา 10 ปี ดังรายละเอียดปรากฏ
ในข้อตกลงสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textile and Clothing:
ATC) ทั้งนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเข้าสู่ยุคการค้าเสรีตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเข้าสู่ยุคการค้าเสรีเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมิได้เป็นไปตาม
กำหนดการ ทัง้ ๆที่ ATC ให้เวลาสำหรับการปรับตัวนานถึง 10 ปี ปัญหามี
มากเป็นพิเศษในประเทศที่สูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อันได้แก่ ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2547 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนทะลักเข้าสูต่ ลาดโลก และเข้าไปท่วมตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างนำมาตรการอันละเมิดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ มออกมาใช้ โดยอ้างความจำเป็นใน
การปกป้องอุตสาหกรรมของตน (Safeguard Measures) สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเป้าแห่งการโจมตีของทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาตระหนักดีถงึ ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าสิง่ ทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มอันเป็นผลจาก ATC ด้วยเหตุดงั นัน้ สหรัฐอเมริกาจึงกดดัน
ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนจำยอมลงนามในข้อตกลงสิง่ ทอกับสหรัฐอเมริกา
ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก สาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในภาวะจำยอม เพราะ
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ต้องการคะแนนเสียงเอกฉันท์จึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกได้
ข้อตกลงดังกล่าวลงนามเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 โดยทีส่ าระสำคัญ
อยู่ 2 ส่วน
ส่วนทีห่ นึง่ ว่าด้วย Specifically Negotiated Textile Safeguard
(TS) ซึง่ มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2551 และใช้กบั ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มทีเ่ ปิดเสรีภายใต้ ATC ก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2548 สหรัฐอเมริกามีสทิ ธิทจ่ี ะกำหนดโควตาการนำเข้าได้
หากการเปิดเสรีกอ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ตลาดในสหรัฐอเมริกา (Market
Disruption)
ส่วนทีส่ องว่าด้วย Product-Specific Safeguard (PSS) มีผลบังคับ
ใช้เป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป เพียงแต่
ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเฉพาะประเภทในสหรัฐอเมริกาเกิด Market
Disruption ไม่ถงึ กับเกิด Serious Injury สหรัฐอเมริกาก็สามารถนำมาตรการในการปกป้องตนเองออกมาใช้ได้
ในเมือ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการ
ปกป้องตนเอง ในกรณีที่การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก่อให้เกิด Market Distruption สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็ต้องยอมให้ภาคีองค์การการค้าโลกประเทศอื่นๆใช้มาตรการปกป้อง
ตนเองในกรณีเดียวกัน อันเป็นไปตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง (The Most-Favoured Nation Principle: MFN)
สหภาพยุโรปอาศัยเหตุผลในเรือ่ ง Market Disruption และ Serious Injury
ในการปกป้องตนเองในท่วงทำนองเดียวกับสหรัฐอเมริกา และการปกป้อง
ตนเองอาศัยมาตรการการจำกัดโควต้าการนำเข้าเช่นเดียวกัน
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หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2547 การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน
ตลาดโลกเต็มไปด้วยความวุน่ วาย เพราะทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ต่างเล่นงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการควบคุมโควตาการนำเข้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันมิได้เป็นไปตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม การใช้มาตรการการควบคุมเชิงปริมาณ (Quantitative Restrictions: QRs) ดังกล่าวนี้ มิได้มผี ลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น หากยังกระทบต่อสวัสดิการ
ของผู้บริโภคทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอีกด้วย เพราะต้องซื้อ
สินค้าในราคาแพงกว่าในกรณีที่การค้าเป็นไปโดยเสรี
การเมืองว่าด้วยการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีทั้งระดับระหว่าง
ประเทศและระดับภายในประเทศ ในระดับระหว่างประเทศ ความขัดแย้งใน
ประเด็นการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอาจก่อให้เกิดการบาดหมางระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในระดับ
ภายในประเทศ มีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุ โ รปในประเด็ น การเล่ น งานสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม จากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน กลุ่มทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่างกดดันให้
รัฐบาลของตนดำเนินนโยบายปกป้องอุตสาหกรรม และเล่นงานสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป กลุ่มผู้บริโภคและผู้นำเข้า ซึ่งได้ประโยชน์จาก
การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่พอใจ
นโยบายการปกป้องอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ ภายในสหภาพยุโรปยังมี
ความแตกต่างระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันออก โดยที่
ฝ่ายเหนือ (อันประกอบด้วยเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมณี ฟินแลนด์
สวีเดน และสหราชอาณาจักร) ต้องการให้การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เป็นไปโดยเสรี แต่ฝา่ ยใต้ (อันประกอบด้วย กรีซ อิตาลี ฝรัง่ เศล สเปน
และปอร์ตุเกส) และฝ่ายตะวันออก (อันประกอบด้วยสาธารณรัฐเช็ค
โปแลนด์ สโลวาเกีย และลิธวั เนีย) ต้องการให้สหภาพยุโรปดำเนินนโยบาย
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ปกป้องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยการควบคุมโควตาการ
นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเคร่งครัด
การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างการผลิตอย่างสำคัญ โดยที่ประเทศที่ไม่มีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบในการผลิตต้องออกจากตลาด และผันทรัพยากรไปใช้ในการ
ผลิตสินค้าและบริการประเภทอืน่ แต่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคง
ฝืนไม่ปรับโครงสร้างการผลิต ทัง้ ๆทีม่ เี วลาปรับตัวยาวนานถึง 10 ปีภายใต้
ATC แทนทีอ่ ตุ สาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในสังคมเศรษฐกิจโลกจะมี
การค้าเสรีตามเจตนารมณ์ของ ATC ภาวะการค้าเสรีถูกเลื่อนเวลาออก
ไปจนถึงปี 2556 เป็นอย่างน้อย ตราบเท่าทีส่ หรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ยังคงควบคุมโควตาการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การปรับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมนีจ้ ะยังคงมีตอ่ ไป
รวมทั ้ ง ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ ว ย หากแม้ น สหรั ฐ อเมริ ก าและ
สหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในการกีดกันสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศอื่นๆที่มี
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าประเภทนี้ ก็จะเข้าคิวทะลัก
เข้าสูส่ หรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตามลำดับ โลกแห่งการค้าเสรีมพี น้ื ฐาน
ตามหลักการความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปโพนทะนาความดีงามของการค้าเสรี แต่ไม่ยอมรับหลักการความได้
เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
........................................
หมายเหตุ
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บทความนี้เดิมเป็นบทนำหนังสือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม: การปรับตัวสู่ยุคการค้าเสรี เอกสารวิชาการ
หมายเลข 8 โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การ
การค้าโลก) รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณธิการ (โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548)

อัตราแลกเปลี่ยนและระบบอัตราแลกเปลี่ยน
กับการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
กรณีศึกษาค่าเงินหยวน
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าว WTO Watch ปีท่ี 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2547)

ปฐมบท
การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศกำลังรุกล้ำไปสู่การจัด
ระเบียบการเงินระหว่างประเทศ เมือ่ สหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอำนาจ
อื่นสร้างแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศในอาเซียบูรพาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเปลีย่ นแปลงนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอำนาจอื่นกล่าวหาว่า ประเทศใน
อาเซียบูรพาหลายประเทศจงใจกดค่าเงินตราของตนให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่
เป็นจริง (Undervaluation) ทำให้ราคาสินค้าออกเมือ่ คิดเทียบเป็นเงินตรา
สกุลหลักดังเช่นดอลลาร์อเมริกนั ต่ำกว่าทีค่ วรจะเป็น และสามารถส่งออกได้
มากกว่าที่ควรจะเป็น การจงใจกดค่าเงินตราให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง
ในทัศนะของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจึงก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Trade) ด้วยเหตุดงั นี้ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจึงกดดันให้ประเทศ
ในอาเซียบูรพาปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการปรับค่าเงินตราให้ ต รงตามพื ้ น ฐานที ่ เ ป็ น จริ ง และเปลี ่ ย นระบบอั ต ราแลกเปลี ่ ย น
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(Exchange Rate Regime) จากระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate System) ไปสูร่ ะบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว (Flexible
Exchange Rate System)

ค่าเงินหยวน
สาธารณรัฐประชาชนจีนละทิง้ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นหลายอัตรา
(Multiple Exchange Rate System) และหันมาใช้ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราเดียว (Single Exchange Rate System) ในปี 2537 ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียม
ตัวสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การเปลีย่ นระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนครั้งนั้นยังผลให้มีการลดค่าเงินหยวน เงินหยวนผูกติดกับ
ดอลลาร์อเมริกนั และตรึงอัตราแลกเปลีย่ นในระดับ 8.28 หยวนต่อดอลลาร์
อเมริกนั นับตัง้ แต่ปี 2538 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและทุนสำรองระหว่างประเทศ
สะสมเพิม่ ขึน้ เป็นอันมาก หากปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน เงินหยวนน่าจะ
มีคา่ แข็งตัวเพิม่ ขึน้ แต่รฐั บาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงกดค่าเงินหยวน
ให้ต่ำโดยคงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับ 8.28 หยวนต่อดอลลาร์อเมริกัน
ต่อไป ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดึงเงินตราสกุลหลักดังเช่น
ดอลลาร์อเมริกันออกจากการหมุนเวียนในตลาดด้วยการซื้อไปเก็บไว้
เพือ่ ให้ดอลลาร์มรี าคาแพง หรืออีกนัยหนึง่ เงินหยวนมีราคาถูกเมือ่ เทียบกับ
ดอลลาร์อเมริกัน
สหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายดอลลาร์แพง (Strong Dollar Policy)
นับตัง้ แต่ยคุ รัฐบาลคลินตัน ยังผลให้ดอลลาร์มคี า่ สูงกว่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นจริง
(Overvaluation) ผลการประมาณการทางวิชาการพบว่า ในปี 2545 ดอลลาร์
อเมริกันมีค่าสูงเกินไป 20-30% นับตั้งแต่ต้นปี 2545 เป็นต้นมา รัฐบาล
อเมริกันปล่อยให้ดอลลาร์มีค่าอ่อนตัวลงตามลำดับ1 ในเมื่อธนาคารกลาง
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แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงตรึงค่าเงินหยวนให้อยู่ในอัตรา 8.28
หยวนต่อดอลลาร์อเมริกันดังเดิม เมื่อเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนค่าลง
เงินหยวนจึงมีค่าอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรสหภาพยุโรปและเงินเยน
ญี่ปุ่นด้วย สินค้าจากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจึงสูญเสียฐานะการแข่งขัน
เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้
เป็นผลจากนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเอง
ด้วยเหตุดังนี้ เสียงโจมตีที่ว่า นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมจึงมิได้มาจากสหรัฐอเมริกา
เท่านั้น หากยังมาจากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นด้วย
เงินหยวนมีค่าต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงอย่างปราศจากข้อกังขา
ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
โดยทีเ่ งินหยวนถูกตรึงไว้ในระดับ 8.28 หยวนต่อดอลลาร์อเมริกนั นับตัง้ แต่
ปี 2538 เป็นต้นมา ทั้งๆที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลและสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ จนอยูใ่ นระดับ 270,000
ล้านดอลลาร์อเมริกนั เมือ่ สิน้ ปี 2545 การทีเ่ งินหยวนมีคา่ ต่ำกว่าพืน้ ฐานที่
เป็นจริงยังพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อเปรียบเทียบระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา ในขณะทีร่ ะดับราคาผูบ้ ริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา
เพิม่ ขึน้ ถึง 15% นับตัง้ แต่ปี 2540 เป็นต้นมา ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนดีขน้ึ อย่างน้อย 15% เมือ่
เทียบกับสินค้าจากสหรัฐอเมริกา นั่นย่อมหมายความว่า เงินหยวนมีค่า
ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงอย่างน้อย 15%
เงินหยวนมีคา่ ต่ำกว่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นจริงมากน้อยเพียงใดเป็นประเด็น
ที่ถกเถียงกันได้ เพราะขึ้นอยู่กับมาตรวัดที่เลือกใช้ การใช้มาตรวัดที่
แตกต่างกันย่อมได้คำตอบแตกต่างกัน
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หากยอมรั บ Big Mac Index ที ่ พ ั ฒ นาโดยนิ ต ยสาร The
Economist โดยเปรียบเทียบอำนาจซื้อแฮมเบอร์เกอร์ Big Mac ของ
McDonald's ในประเทศต่างๆ เงินหยวนมีค่าต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงถึง
53% เพราะราคา Big Mac ในสหรัฐอเมริกาตกชิ้นละ 2.56 ดอลลาร์
อเมริกนั ในขณะที่ Big Mac ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาเทียบเท่า
1.20 ดอลลาร์อเมริกันต่อชิ้น ราคา Big Mac ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนจึงถูกกว่าในสหรัฐอเมริกาถึง 53% (Bryson 2003)
Institute for International Economics (IIE) ซึง่ เป็น Think Tank
ที่มีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล
อเมริกัน จับตามองการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวน และเสนอประมาณการค่าเงินหยวนที่สูงกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง เฟรด เบิร์กสเตน (Fred
Bergsten) ผู้อำนวยการ IIE ต้องการให้เงินหยวนปรับค่าขึ้น 20-25%
(Williamson 2003) Goldstein and Lardy (2003b) เสนอตัวเลข 15-25%
นอร์เบิร์ต วอลเตอร์ (Norbert Walter) ผู้อำนวยการ Deutsche Bank
Research ให้ตวั เลขใกล้เคียงกันคือ 20% โดยประมาณการจาก Purchasing
Power Parity (Berg,et.al. 2003)
แต่ประมาณการทีใ่ ห้คา่ ค่อนไปทางต่ำก็มี อาทิเช่น ยีน ชาง (Gene
H. Chang) แห่ง Institute for Asian Studies, University of Toledo
มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พบว่า เงินหยวนมีค่าต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็น
จริงเพียง 4.75% (Berg.et.al. 2003) ในอีกสุดโต่งหนึง่ ผลการศึกษาของ
DBS Bank โดยใช้ DBS Real Effective Exchange Rate Model กลับพบว่า
เงินหยวน Marginally undervalued ดังที่ Leung Shiu Kay รองประธาน
DBS Bank นำเสนอในวารสาร The International Economy (Spring 2003)
(Berg,et.al 2003)
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ทาเกะชิ โอห์ตะ (Takeshi Ohta) แห่ง Daiwa Research Institute,
Inc นำเสนอประมาณการว่า เงินหยวนตามพื้นฐานที่เป็นจริงจะต้องปรับ
จากระดับ 8.28 หยวนต่อดอลลาร์ไปสูร่ ะดับ 2 หยวนต่อดอลลาร์ หากยึด
Purchasing Power Parity หรือระดับ 3.7 หยวนต่อดอลลาร์ หากยึด Big
Mac Index (Berg,et.al. 2003)
ด้วยสาเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบตายตัว และมีนโยบายการควบคุมเงินทุนไหลออก (Capital Outflow)
การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุน
เกินดุล และสามารถสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมากย่อม
สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงทีว่ า่ เงินหยวนมีคา่ ต่ำกว่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นจริงอย่าง
ปราศจากข้อกังขา คำถามพืน้ ฐานมีแต่เพียงว่าเงินหยวนมีคา่ ต่ำกว่าพืน้ ฐาน
ที่เป็นจริงมากน้อยเพียงใด การประมาณการในเรื่องนี้ให้ผลแตกต่างกัน
ตามมาตรวัดทีใ่ ช้ ตัง้ แต่คา่ ต่ำมาก (ผลการประมาณการของ DBS Bank)
ไปจนถึงมากกว่า 53% (Big Mac Index)

ผลกระทบของนโยบายค่าเงินหยวนอ่อน
การกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงมีผลกระทบต่อ
สังคมเศรษฐกิจโลก ประเทศคูค่ า้ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนก่อผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจโลก
ในด้านโครงสร้างและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในด้านโครงสร้าง สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความสำคัญใน
สังคมเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ปกติ การกดค่าเงินหยวนให้
ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง ทำให้สินค้าออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อคิดเป็นเงินตราสกุลหลัก ดังเช่นดอลลาร์
อเมริกัน ยูโรสหภาพยุโรป และเยนญี่ปุ่น ซึ่งมีผลในการเสริมส่งฐานะการ
แข่งขันของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดระหว่างประเทศ
ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทต่างๆมี
มากกว่าที่ควรจะเป็น ประเทศต่างๆมีปัญหาในการแข่งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่าปกติ มิพักต้องกล่าวว่า สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ในการผลิต (Labour-intensive Products) ยากทีจ่ ะแข่งขันกับสินค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูแ่ ล้ว ด้วยเหตุดงั นี้ นโยบายการกดค่าเงินหยวน
ให้ตำ่ กว่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นจริงจึงทำให้ขนาดสัมพัทธ์ของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในสังคมเศรษฐกิจโลกขยายใหญ่มากกว่าปกติ
นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนมีผลต่อราคาสินค้าและบริการต่างๆใน
สังคมเศรษฐกิจโลก เพราะมีผลในการกดราคาด้วย สาธารณรัฐประชาชน
จีนถูกกล่าวหาว่า มีบทบาทในการส่งออกภาวะเงินฝืด (Deflation) สูส่ งั คม
เศรษฐกิจโลก โดยผ่านนโยบายค่าเงินหยวน ข้อกล่าวหานี้มีมูลแห่งความ
เป็นจริงหรือไม่เพียงใด ยังไม่มีการศึกษาเพื่อหาประจักษ์พยานข้อเท็จจริง
แต่ภาวะเงินฝืดที่กำลังเกิดขึ้นในขอบเขตทั่วโลก (Gobal Deflation)
ในปัจจุบันหากแม้นเกิดจากการที่สินค้าราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนทะลักเข้าสู่ตลาดโลก ก็มิอาจโทษสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เพียง
ฝ่ายเดียว นักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่า การที่ประเทศโลกที่สามจำนวน
มากแข่งขันกันในการผลิตเพื่อการส่งออก จนกำลังการผลิตมีมากเกินกว่า
ความต้องการบริโภค เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ก่อปัญหาภาวะเงินฝืดใน
ขอบเขตทัว่ โลก (Blecker 2000; Palley 2002)
ประเทศคูค่ า้ ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายค่าเงินหยวนอ่อนโดยตรง
เพราะต้องสูญเสียฐานะการแข่งขันจากการกดค่าเงินหยวน ประเทศคู่ค้า
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีปัญหาการขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนอยู่ก่อนแล้วจะมีปัญหามากขึ้น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
ได้รับผลกระเทือนจากนโยบายค่าเงินหยวนอ่อน ญี่ปุ่นต้องเสียตลาดแก่
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกาถูกถล่มด้วยสินค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จนมีการกล่าวหาว่า นโยบายการกดค่าเงินหยวนมีผลในการ
ทำลายอุตสาหกรรมอเมริกันและสร้างปัญหาการว่างงานในสหรัฐอเมริกา
(Preeg 2002) ข้อกล่าวหาเหล่านี้ล้วนต้องการประจักษ์พยานข้อเท็จจริง
สนับสนุน ข้อเท็จจริงด้านหนึ่งก็คือ สหรัฐอเมริกาแปรเปลี่ยนเป็นสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตดังกล่าวนี้ มีกระบวนการ
ลดทอนความสำคัญของภาคอุตสาหกรรม (Deindustrialization) ควบคูก่ บั
การเพิ่มความสำคัญของภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม (Manufacturing Sector) ซึ่งเคยเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ของระบบเศรษฐกิ จ อเมริ ก ั น ลดทอนความสำคั ญ ลงไปมาก
สินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมากเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกามิได้มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต
ประเทศคู่ค้าใช่ว่าจะได้ผลกระทบด้านลบจากนโยบายการกดค่า
เงินหยวนเพียงโสดเดียว ประชาชนในประเทศเหล่านี้มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น
จากการได้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า ราคาถู ก จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ ว ย
นอกจากนี้ บรรดาบรรษัทระหว่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนล้วนได้ประโยชน์จากนโยบายการกดค่าเงินหยวนในยามส่ง
สินค้าออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในจำนวนนี้รวมบรรษัทยักษ์ใหญ่
จากสหรัฐอเมริกาด้วย
นโยบายการกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงเกื้อกูล
การส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างปราศจากข้อกังขา แต่ในการตรึงค่าเงินหยวนนั้น เมื่อมีเงินตราต่าง99
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ประเทศไหลเข้าทั้งที่ผ่านบัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินทุน ธนาคารกลาง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องระดมซื้อเงินตราต่างประเทศมาเก็บไว้
เพือ่ ธำรงอัตราแลกเปลีย่ นในระดับ 8.28 หยวนต่อดอลลาร์อเมริกนั ดังเดิม
ด้วยเหตุดงั นี้ ปริมาณเงินหยวนทีห่ มุนเวียนภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงเพิ่มขึ้นจนสร้างแรงกดดันของเงินเฟ้อ หากแรงกดดันของเงินเฟ้อรุนแรง
สาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมมิอาจกดค่าเงินหยวนให้ต่ำในระดับเดิมได้
อีกต่อไป
อนึ่ง การหลั่งไหลของเงินทุนนำเข้าระยะสั้นกำลังสร้างภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การปล่อยกู้โดยปราศจาก
การกลั่นกรองโครงการอย่างเข้มงวดกำลังสั่นคลอนความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินจนอาจก่อเกิดวิกฤติการณ์การเงินได้

การเมืองว่าด้วยค่าเงินหยวน
นโยบายการกดค่าเงินหยวนของสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้าง
ความไม่พอใจแก่ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ผู้นำญี่ปุ่นจุดพลุการโจมตีนโยบายค่าเงินหยวนตั้งแต่
ปลายปี 2545 เพราะสินค้าญีป่ นุ่ ถูกเบียดออกจากตลาดโลกมากขึน้ เรือ่ ยๆ
เมื่อมิอาจแข่งกับสินค้าราคาถูกกว่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเดือนธันวาคม 2545 ฮารุฮิโกะ กูโรดะ (Karuhiko Kuroda)
ซึ ่ ง ในปั จ จุ บ ั น เป็ น ที ่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี ญ ี ่ ป ุ ่ น เขี ย น
บทความในหนังสือพิมพ์ The Financial Times กล่าวหาว่า นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีผลในการส่งออกภาวะเงินฝืด (Deflation)
ไปสูภ่ าคส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจโลก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากนโยบายดังกล่าว
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ทำให้สนิ ค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาถูกในตลาดโลก ระดับราคา
สินค้าและบริการต่างๆในตลาดโลกจึงถูกกดให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง
ในการประชุม ASEAN Plus Three ณ ประเทศสิงคโปร์ เมือ่ ต้น
เดือนสิงหาคม 2546 นายมาสะจูโระ ชิโอะกาวะ (Masajuro Shiokawa)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นปราศรัยในที่ประชุมว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนควรสะท้อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงและเป็นไปตาม
หลักการแห่งกลไกตลาด หาควรบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนไม่ ภายหลัง
การประชุม นายชิโอะกาวะ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า การที่เงินหยวน
มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อเมริกันอาจสร้างปัญหาแก่สังคม
เศรษฐกิจโลก เมื่อเงินหยวนถูกตรึงให้มีค่าต่ำ ญี่ปุ่นย่อมมีปัญหาในการ
ส่งออกสินค้าและบริการ เพราะมิอาจแข่งขันกับสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันมีผลทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเชื่องช้า
กว่าที่ควร
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้สนใจแรงกดดันจากญี่ปุ่นมากนัก
เพราะแรงกดดันที่เข้มข้นกว่ามาจากสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานและ
สมาคมหัตถอุตสาหกรแห่งชาติ (National Association of Manufacturers
: NAM) เป็นกลุ่มผลประโยชน์สำคัญที่โจมตีนโยบายการกดค่าเงินหยวน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกล่าวหาว่า นโยบายดังกล่าวทำให้
แรงงานอเมริกนั ว่างงานและธุรกิจอเมริกนั ล้มละลายจำนวนมาก แรงกดดัน
ดังกล่าวนี้ส่งผ่านไปถึงรัฐสภาอเมริกัน ด้วยเหตุดังนั้น จึงถึงวาระที่จะต้อง
แสดงความรักชาติ กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจจึงขึ้นสูงในปีแห่งการ
เลือกตัง้ วุฒสิ ภาประสบความสำเร็จในการกดดันให้นายจอห์น สโนว์ (John
Snow) ให้ ก ารว่ า นโยบายค่ า เงิ น หยวนสร้ า งความเสี ย หายแก่ ร ะบบ
เศรษฐกิจอเมริกัน และกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกามีหน้าที่กดดัน
ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับค่าเงินหยวน คำให้การนี้ปรากฏในคราวที่
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วุฒสิ ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจอห์น สโนว์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในเดือนมกราคม 2546
สหรัฐอเมริกามีปญ
ั หาการขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐประชาชน
จีน จากระดับ 30,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันในปี 2538 จนอยู่ในระดับ
มากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันในปี 2545 โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแซงหน้าญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้า
มากที่สุด ผู้นำอุตสาหกรรมอเมริกันจำนวนมากมีความเห็นว่า ปัญหาการ
ขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิอาจแก้ไขให้ลลุ ว่ งได้ตราบเท่าที
่เงินดอลลาร์อเมริกันยังคงมีค่าแข็งเมื่อเทียบกับเงินหยวน หรือกล่าวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื ตราบเท่าทีเ่ งินหยวนยังมีคา่ อ่อนเมือ่ เทียบกับดอลลาร์อเมริกนั
สิ น ค้ า และบริ ก ารส่ ง ออกจากสหรั ฐ อเมริ ก ายากที ่ จ ะแข่ ง ขั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้
รัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดียอร์จ บุช จูเนียร์ ในชั้นต้น
มิได้กระโดดเข้าไปกดดันสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ปรับเปลี่ยนค่าเงิน
หยวน เพราะมีแรงกดดันรัฐบาลอเมริกันทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง สหภาพแรงงานและสมาคมอุตสาหกรแห่งชาติ (NAM) ต้องการให้รฐั บาลอเมริกนั
'จัดการ' สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้านหนึ่ง บรรดาบรรษัทยักษ์ใหญ่
อเมริกันที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตเพื่อส่งออก
ล้วนได้ประโยชน์จากนโยบายการกดค่าเงินหยวน
นายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูว้ า่ การ
ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (The Federal Reserve) นับเป็นผู้นำ
อเมริกันคนแรกๆที่ออกมาจุดปะทุการโจมตีนโยบายค่าเงินหยวนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นายกรีนสแปนแสดงความเห็นในเดือนกรกฎาคม
2546 ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนควรปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
หยวนลอยตัว การยึดกุมระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบตายตัวต่อไปอาจนำมา
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ซึง่ หายนภัยทางเศรษฐกิจได้ เพราะธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนต้องซื้อเงินตราต่างประเทศอันได้มาจากส่วนเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
และบัญชีเงินทุนไปเก็บไว้เพือ่ ธำรงค่าเงินหยวนในระดับต่ำ ในกระบวนการ
ดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ย่อมเพิ่มพูนขึ้นจนสร้างแรงกดดันของเงินเฟ้อได้
กระแสชาตินิยมที่ขึ้นสูงในปีแห่งการเลือกตั้งทำให้ในที่สุดรัฐบาล
บุชต้องเป็นผูน้ ำในการโจมตีนโยบายค่าเงินหยวน เพราะนอกจากได้รบั แรง
กดดันจากกลุม่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังถูกกดดันจากนักการเมือง
ทั้งที่สังกัดพรรครัฐบาล (รีปับลิกัน) และพรรคฝ่ายค้าน (เดโมแครต) ด้วย
มีการนำเสนอข้อมูลว่า คนอเมริกันต้องว่างงานอันเป็นผลจากนโยบาย
ค่าเงินหยวนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาถึง 2.7 ล้านคน ในขณะที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและสะสมทุนสำรองระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สมาคมอุตสาหกรแห่งชาติ (NAM) กล่าวอ้าง
ว่า เงินหยวนมีค่าสูงกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงถึง 40% โดยที่ข้อกล่าวอ้างนี้
ไม่เป็นทีเ่ ชือ่ ถือในวงวิชาการ (Goldstein 2003)
ในเดือนกันยายน 2546 นายจอห์น สโนว์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังแห่งสหรัฐอเมริกา เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อกดดันให้ปรับค่าเงินหยวนและเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้
สาธารณรัฐประชาชนจีนละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
ในเดือนตุลาคม 2546 เมื่อมีการประชุมรัฐมนตรีการคลังและ
ผู้ว่าการธนาคารกลุ่ม G7 สหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันวาระนโยบาย
ค่าเงินหยวน ท้ายทีส่ ดุ กลุม่ G7 ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นานาประเทศ
ดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมโดยยึดกลไกตลาด
เป็นหลัก ทั้งนี้โดยมิได้เอ่ยชื่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีบุช
หยิบยกประเด็นเดียวกันนีใ้ นวาระการประชุม APEC ในกรุงเทพฯช่วงปลาย
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เดือนตลุาคม ศกเดียวกัน แต่บรรดาประเทศในอาเซียบูรพามิได้เออออ
ห่อหมกด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมีฐานะเป็น
'พี่เอื้อย' แห่งอาเซียบูรพา อย่างน้อยทำหน้าที่คานอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งเป็น
เพราะสหรัฐอเมริกามิได้มุ่งเล่นงานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงประเทศ
เดียว หากยังเล่นงานญี่ปุ่นและบรรดาประเทศในอาเซียบูรพาที่มีนโยบาย
กดค่าเงินให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงด้วย

ปฏิกริ ยิ าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แรงกดดันทีม่ ตี อ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเด็นนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนมีอยู่ 2 ด้าน ด้านหนึ่ง ได้แก่ แรงกดดันให้ละทิ้งระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
อีกด้านหนึ่ง ได้แก่ แรงกดดันให้ขึ้นค่าเงินหยวนในกรณีที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังคงยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวต่อไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอบโต้แรงกดดันเหล่านี้ โดยระดมใช้
สือ่ มวลชนทัง้ หนังสือพิมพ์และ internet เป็นกลไกในการอธิบายว่า นโยบาย
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินหยวนเป็นนโยบายทีถ่ กู ต้อง ในชัน้ ต้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมุ่งตอบโต้ญี่ปุ่นมากกว่าสหรัฐอเมริกา ส่วนสำคัญอาจเป็น
เพราะว่า ผู้นำญี่ปุ่นระดับรัฐมนตรีออกมากดดันสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในขณะทีใ่ นชัน้ ต้นไม่มบี คุ คลระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลบุชโจมตีนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินหยวน โดยทีน่ ายอลัน กรีนสแปน เป็นอิสระจากรัฐบาล
บุช
ผู้นำจีนไม่พอใจผู้นำญี่ปุ่นที่นำเสนอ Theory of China Exporting Disinflation ในทัศนะของผูน้ ำจีน ผูน้ ำญีป่ นุ่ กำลังใช้สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนเป็น 'แพะ' ด้วยการกล่าวหาว่า เป็นเพราะนโยบายอัตราแลก
เปลีย่ นของเงินหยวน ญีป่ นุ่ จึงยังไม่สามารถหลุดจากกับดักแห่งวิกฤติการณ์
เศรษฐกิจ ผูน้ ำจีนอดตัง้ คำถามมิได้วา่ ผูน้ ำญีป่ นุ่ 'รำไม่ดี โทษปีโ่ ทษกลอง'
หรือเปล่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในการปกป้อง
นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นของตน ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจเงินทุนระหว่างประเทศ
ดั ง เช่ น Morgan Stanley เลื อ กยื น อยู ่ ข ้ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
นายสตีเฟน โรช (Stephen S. Roach) หัวหน้าเศรษฐกรของ Morgan
Stanley เสนอความเห็นว่า ความสามารถในการแข่งขันของสาธารณรัฐประชาชนจีนในตลาดโลกโดยพื้นฐานมิได้เป็นผลจากนโยบายอัตราแลกเปลีย่ น หากเป็นผลจากต้นทุนแรงงานทีต่ ำ่ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) และด้านทุนมนุษย์ นายโรชตัง้ ข้อกังขาว่า
ถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ ค่าเงินหยวน จะช่วยให้สนิ ค้าและบริการจาก
นานาประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพิม่ ขึน้ ได้เพียงใด (Roach 2003)
ในทันทีท่ี Morgan Stanley เลือกยืนอยูข่ า้ งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนนำความเห็นของนายสตีเฟน โรช เผยแพร่ผ่าน People's
Daily Online รวมตลอดจนหนังสือพิมพ์ของมณฑลต่างๆ และหนังสือพิมพ์
ที่เป็นกลไกของรัฐบาลกลาง
ในประเด็นการละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และ
หันไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ศาสตราจารย์ซีบาสเตียน
เอ็ดเวิรด์ ส (Sebastian Edwards) แห่ง UCLA เห็นว่ายังไม่ถงึ เวลาในเมือ่
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวใช้การได้ดีในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเป็นเวลายาวนาน ย่อมไม่มเี หตุผลทีจ่ ะละทิง้ ระบบดังกล่าว ในประการ
สำคัญ ระบบสถาบันการเงินภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มั่นคง
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แข็งแรง และอาจมีปัญหาในการรับมือกับปัญหาที่ตามมากับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ในประการสำคัญ ตลาดปริวรรตเงินตรายังไม่
พัฒนาเท่าที่ควร นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการเวลาใน
การปรับตัว เมื่อมีการเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการอย่างเสรีมากขึ้น
ภายหลังจากทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (Edwards 2003)
สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังอยู่ในช่วงแห่งการปรับโครงสร้าง
การผลิตเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่มีมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปิดเสรี
ทางการค้าภายหลังการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก หากสาธารณรัฐประชาชนจีนหันไปยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวพร้อมๆกับ
การเปิ ด เสรี บ ั ญ ชี เ งิ น ทุ น (Capital Account Liberalization) ภาระ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจย่อมต้องทบทวี มิไยต้องกล่าวว่า ขีดความ
สามารถในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคยังต้องพัฒนาอีกมาก
การคาดการณ์ เ กี ่ ย วกั บ การปรั บ ค่ า เงิ น หยวนมิ ใ ช่ เ รื ่ อ งใหม่
หากมีมาแต่ปี 2544 แล้ว (Chi Lo 2001) เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
เผชิญแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกามากขึน้ ๆ ชุมชนการเงินระหว่างประเทศ
เริ่มคาดการณ์ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนในท้ายที่สุดอาจทนแรงกดดัน
มิได้ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ Goldman Sachs ให้คำทำนายว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะขึ้นค่าเงินหยวน และจะเปลี่ยนแปลงระบบ
อั ต ราแลกเปลี ่ ย นจากระบบปั จ จุ บ ั น ที ่ ก ำหนดค่ า เงิ น หยวนตรึ ง ไว้ ก ั บ
ดอลลาร์อเมริกนั (Dollar-pegged Exchange Rate System) ไปสูร่ ะบบ
ตะกร้า (Currency Basket) ภายในไตรมาสแรกของปี 25472
Goldman Sachs คาดการณ์วา่ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปรับ
ค่าเงินหยวนเพิ่มขึ้นเพียง 5% ทั้งๆที่ควรจะปรับถึง 10% การปรับค่าเงิน
หยวนจะค่อยเป็นค่อยไปจากอัตรา 8.28 หยวนต่อดอลลาร์อเมริกัน เป็น
8.07 และ 7.54 หยวนต่อดอลลาร์อเมริกนั ตามลำดับ
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ผูช้ ำนัญการเศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงินจำนวนมาก
ไม่เห็นด้วยกับคำทำนายของ Goldman Sachs ผู้นำใหม่ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมิอาจสนองตอบแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาโดยฉับพลัน
เพราะจะทำให้สูญเสียความเป็นผู้นำและความน่าเชื่อถือทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยที่อาจถูกตีตราว่าเป็นนักยอมจำนนได้โดยง่าย ผู้นำ
อเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจอห์น สโนว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกล่าวว่า จะใช้ Quiet Diplomacy ในการโน้มน้าวผูน้ ำจีนให้เปลีย่ นแปลงนโยบายค่าเงินหยวน แต่ในข้อเท็จจริง ทั้งนายสโนว์และประธานาธิบดีบชุ ล้วนให้สมั ภาษณ์และกล่าวสุนทรพจน์เล่นงานสาธารณรัฐประชาชน
จีนต่อสาธารณชน ยังความไม่พอใจในหมู่ผู้นำจีนไม่น้อย
สาธารณรัฐประชาชนจีนมิใช่ชาติแรกที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็น
เครือ่ งมือในการกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ญีป่ นุ่ นำร่องในการดำเนิน
นโยบายเช่นว่าน ้ี รัฐบาลญีป่ นุ่ เมือ่ พ้นจากการยึดครองของกองทัพอเมริกนั
ในปี 2495 จงใจทำให้เงินเยนมีค่าต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง ทั้งๆที่ญี่ปุ่น
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดและมีทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่เงิน
เยนมิได้แข็งตัวตาม การจงใจทำให้เงินเยนมีค่าต่ำเกื้อกูลการส่งออก
สินค้าญี่ปุ่น และทำให้ภาคการส่งออกเป็นจักรกลสำคัญของการจำเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จนญี่ปุ่นแปรสภาพเป็น Japan as Number One
ในทศวรรษ 2520 สาธารณรัฐประชาชนจีนเจริญรอยตามญี่ปุ่นในการ
ดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแนวทางนี้
การเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้
ผู้นำอเมริกันจำนวนมากมองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภัยคุกคาม
แทนที่จะมองว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพันธมิตรในการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจโลก ทั้งๆที่บรรษัทยักษ์ใหญ่อเมริกันจำนวนมากเข้าไป
ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน หาประโยชน์จากแรงงานอัตราค่าจ้างต่ำ
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และทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ หากนโยบายการกดเงินหยวนให้มีค่าต่ำ
ให้ประโยชน์แก่การส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทอเมริกัน
ทีเ่ ข้าไปลงทุนในประเทศนัน้ ย่อมได้รบั อานิสงส์จากนโยบายดังกล่าวนีด้ ว้ ย
สาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกเส้นทางการปฏิรูปเศรษฐกิจชนิด
ค่อยเป็นค่อยไป ยึดกุม ลัทธิช้าๆได้พร้าเล่มงาม (Gradualism) และมิได้
ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างฉับพลัน หรือ Shock Theraphy อันเป็น
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกหลายประเทศ กาล
เวลาพิสูจน์แล้วว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจมากกว่าประเทศสังคมนิยมใดๆ จนบัดนี้กลายเป็นจักรกล
สำคัญของสังคมเศรษฐกิจโลก
ประสบการณ์ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจดังที่กล่าว
ข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงยึดกุมลัทธิ ช้าๆได้
พร้าเล่มงาม ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุดังนี้
การขึ้นค่าเงินหยวนจะไม่เป็นไปอย่างฮวบฮาบ แต่จะเป็นการปรับขึ้นทีละ
เล็กทีละน้อย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเวลาในการปรับตัวและเพื่อมิให้ก่อ
ผลกระทบอันรุนแรง
สาธารณรัฐประชาชนจีนตระหนักดีว่า สังคมเศรษฐกิจโลกกำลัง
เผชิญกับกระแสการกีดกันการค้า (Protectionism) ที่มีมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอเมริกันและสหภาพยุโรปมิได้อยู่
ในระดับที่น่าพอใจ ประกอบกับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทำให้ต้องเอาใจประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กระแสชาตินิยมจึง
ขึ้นสูงในปีแห่งการเลือกตั้ง การปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและ
การกีดกันการค้าทวีความเข้มข้นตามไปด้วย การปรับค่าเงินหยวนให้ตรง
ต่อพื้นฐานที่เป็นจริงอาจช่วยลดแรงเสียดทานในสังคมเศรษฐกิจโลกได้
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แรงกดดันระหว่างประเทศมิใช่ปจั จัยชีข้ าดในการทำให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนขึ้นค่าเงินหยวน ผลประโยชน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ต่างหากที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การกด
ค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริงแม้จะเกื้อกูลการส่งออก แต่อาจ
เป็นเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงเกินระดับที่เหมาะสม (Over
heating) นอกจากนี้ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการสะสมทุนสำรอง
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมีผลในการสั่งสมเงินพลังสูง (High-Powered
Money) อันนำไปสูก่ ารเพิม่ ปริมาณเงินทีห่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และ
สร้างแรงกดดันของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในท้ายที่สุด หากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะขึ้นค่าเงินหยวน น่าจะเป็นผลจากความต้องการชะลอ
ความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
ในประเด็นเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คงไม่ผลีผลามเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบลอยตัว (Flexible Exchange Rate System) นอกจากจะไม่ถึง
เวลาแล้ว ยังมีปัญหาความไม่พร้อมอีกด้วย ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัวใช่ว่าจะดีเลิศไร้ข้อตำหนิ ระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงอาจต้องเผชิญปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน
หากเลือกใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ต่อไป เพียงแต่เปลีย่ นจากระบบ
การตรึงค่าเงินหยวนกับดอลลาร์อเมริกันมาเป็นระบบการผูกค่าเงินหยวน
กับตะกร้าเงินตราสกุลสำคัญ (Currency Basket) ธนาคารกลางแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาเรือ่ งนีม้ าตัง้ แต่ปี 2545 แล้ว แต่เป็นเพราะ
อิทธิพลของลัทธิ ช้าๆได้พร้าเล่มงาม สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงยังไม่
รีบร้อนเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน
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สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มต้นปฏิรูประบบปริวรรตต่างประเทศ
ในปี 2537 การลดค่าเงินหยวนในปีนั้นส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออก
ของประเทศต่างๆในอาเซียบูรพา รวมทั้งประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์
บางคนตัง้ ข้อกังขาว่า การลดค่าเงินหยวนในปี 2537 อาจก่อชนวนอันนำ
มาสู่วิกฤติการณ์การเงินอาเซียบูรพาในปี 2540 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ยอมรับกฎข้อบังคับมาตรา 8 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือน
ธันวาคม 2539 ด้วยการละทิง้ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นหลายอัตรา (Multiple
Exchange Rate System) และหันไปใช้ระบบอัตราแลกเปลีย่ นอัตราเดียว
(Single Exchange Rate System)
เมื่อเกิดวิกฤติการณ์การเงินอาเซียบูรพาในปี 2540 ผู้นำประเทศ
มหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา กริ่งเกรงว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะลดค่าเงินหยวนตามประเทศต่างๆที่เผชิญวิกฤติการณ์
ดังกล่าว ผู้นำจีนยืนยันอย่างเป็นทางการว่า จะไม่ลดค่าเงินหยวน และ
รักษาพันธสัญญาดังกล่าวนี้ การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้เข้าสู่
ลู่แข่งในการลดค่าเงินตราในปี 2540-2541 มีส่วนสำคัญในการไม่ซ้ำเติม
ให้วิกฤติการณ์การเงินอาเซียบูรพาเลวร้ายลง
ช่วงปี 2547-2548 อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปลี ่ ย นของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อี ก ครั ้ ง หนึ ่ ง แต่ ม ิ ใ ช่ เ ป็ น ไป
โดยฉับพลัน หากแต่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
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อัตราแลกเปลีย่ นกับระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สังคมเศรษฐกิจโลกเคยมีระเบียบการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Order) ที่รู้จักกันในนาม "ระบบเบรตตันวูดส์" (The
Bretton Woods System) ซึง่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำหน้าที่
ดูแล แต่ระบบเบรตตันวูดส์สน้ิ อายุขยั ในเดือนสิงหาคม 2514 หลังจากนัน้
สังคมเศรษฐกิจโลกหาได้มีระเบียบการเงินระหว่างประเทศที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันไม่
อย่างไรก็ตาม องค์กรโลกบาลกำหนดระเบียบว่าด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนอยู่บ้าง ทั้งในกฎระเบียบของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ
องค์การการค้าโลก
ภายใต้ Article IV ของ IMF Agreement มีกฎระเบียบว่า ภาคี
สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศควรจะ ‘......avoid manipu
lating exchange rates .... in order ....to gain an unfair
competitive advantage over other members.....’ ด้วยเหตุดงั นี้ การแทรก
แซงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมนั้น
ขัดต่อกฎข้อบังคับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาทีร่ ะบบเบรตตันวูดส์มผี ลบังคับใช้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
มิอาจบังคับให้ภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้
GATT 1947 กำหนดกฎกติกาว่าด้วย Exchange Arrangement
ใน Article XV สาระสำคัญก็คือ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ส่วนประเทศที่ยังมิได้เป็นสมาชิกต้องพยายาม
หาทางเป็นสมาชิก กฎกติกาที่อาจนับเนื่องว่าเกี่ยวพันกับนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นปรากฏใน Article XV (4) ซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ ภาคี GATT 1947
‘..... shall not, by exchange actions, frustrate the intent of the
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provision of this Agreement....’ ภาคี GATT 1947 จะไม่ใช้ exchange
actions ในทางที่ frustrate วัตถุประสงค์ของข้อตกลง GATT อย่างไรก็ตาม
คำทีต่ อ้ งตีความในวรรคนีม้ อี ยู่ 2 คำ คือ exchange actions และ frustrate
Article XV (4) มิได้เขียนอย่างชัดเจนว่า ห้ามใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

ปัจฉิมบท
การเมืองว่าด้วยค่าเงินหยวนมีนัยสำคัญว่า อัตราแลกเปลี่ยน
และระบบอัตราแลกเปลี่ยนกำลังกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก าแสดงตั ว เป็ น หั ว หอกในการ
กล่าวหาประเทศคู่ค้าว่าประกอบการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair) ด้วยการ
บิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเกินกว่า
พื้นฐานที่เป็นจริง คำถามพื้นฐานมีอยู่ว่า อะไรคืออัตราแลกเปลี่ยนตาม
พื ้ น ฐานที ่ เ ป็ น จริ ง ในกรณี เ งิ น หยวน แม้ น ั ก เศรษฐศาสตร์ ม ี ข ้ อ สรุ ป
ร่วมกันว่า เงินหยวนมีคา่ ต่ำกว่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นจริง แต่เมือ่ ถามว่า เงินหยวน
จะต้องขึ้นค่ามากเพียงใดจึงจะตรงต่อพื้นฐานที่เป็นจริง นักเศรษฐศาสตร์
หาได้มีคำตอบร่วมกันไม่ หากแต่มีคำตอบแตกต่างไปตามมาตรที่ใช้วัด
หากสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นค่าเงินหยวนเพียง 10% สหรัฐอเมริกา
อาจหาเรื่องทะเลาะกันใหม่ว่า เงินหยวนขึ้นค่าน้อยเกินไป
สหรัฐอเมริกาไปไกลถึงกับกดดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีน
ละทิง้ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบตายตัว โดยเชือ่ ว่า ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
แบบลอยตัวช่วยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ตรงต่อพื้นฐานที่เป็นจริงได้
แต่สำหรับประเทศที่ระบบการเงินยังด้อยพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน
ปราศจากความมั่นคง การควบคุมและกำกับทางการเงิน (Financial
Regulation) ด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ
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มหภาคปราศจากระบบ การเลือกระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
สร้างความเสี่ยงในการเผชิญหายนภัยทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น
ไม่วา่ การจะเป็นประการใดก็ตาม ณ บัดนี้ การจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศกำลังขยายปริมณฑลไปสู่การจัดระเบียบการเงินระหว่าง
ประเทศ
เชิงอรรถ
นับตัง้ แต่ปี 2538 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ดอลลาร์มคี า่ เพิม่ ขึน้ 35-50%
แตกต่ า งไปตามดั ช นี ท ี ่ ใ ช้ เ ป็ น มาตรวั ด นั บ ตั ้ ง แต่ ต ้ น ปี 2545 จนถึ ง กลางปี 2546
ดอลลาร์มีค่าลดลง 10-20% แต่การลดค่าเงินดอลลาร์เป็นไปอย่างไม่สมดุล กล่าวคือ
ดอลลาร์ ม ี ค ่ า ลดลงเมื ่ อ เที ย บกั บ เงิ น ยู โ ร 30% แต่ ล ดลงเพี ย ง 15% เมื ่ อ เที ย บกั บ เยน
และมิได้เปลี่ยนค่าเลยเมื่อเทียบกับเงินหยวน Bergsten (2003a) เสนอประมาณการว่า
ดอลลาร์จะต้องลดค่าลง 25-35% จึงจะช่วยให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเข้าสู่ดุลยภาพ ดังนั้น
การลดค่าของเงินดอลลาร์อเมริกันจนถึงกลางปี 2546 จึงเป็นเพียงครึ่งทาง
1.

คำทำนายของ Goldman Sachs ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนของสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรดอ่านรายงานข่าว "China to Revalue Yuan
in First Quarter of 2004 : Goldman Sachs", Channelnewsasia.com (January
12, 2004).
2.

บทวิเคราะห์นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นของเงินหยวน โปรดอ่าน Williamson
(2003) และ Zhaoyong Zhang (1996)
3.
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กลไกการประเมินนโยบายการค้า
ขององค์การการค้าโลก

บทความนี้ปรากฏครั้งแรกในคำนำหนังสือ Trade Policy Review of Thailand:
The Thai Government Report, 1995-2007 เอกสารข้อมูลหมายเลข 17 โครงการ WTO
Watch (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551)

การประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (Trade Policy
Review) เป็นกลไกที่ภาคีสมาชิก GATT มีฉันทมติให้สร้างขึ้นเมื่อการ
ประชุมการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัย (2529-2537) ดำเนินไปได้ครึง่ ทาง ทัง้ นี้
เป็นผลจากมติที่ประชุม ณ นครมอนทรีอัล (Montreal) ประเทศคานาดา
ในเดือนธันวาคม 2531 โดยทีต่ อ่ มาปรากฏใน Article III ของ Marrakesh
Agreement Establishing the World Trade Organization ในเดือน
เมษายน 2537 ยังผลให้การประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็น
กลไกหลักขององค์การการค้าโลกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นมา
เหตุใดจึงต้องมีการประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศของ
ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก Annex 3 ของ Marakesh Agreement
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก
เพื่อดูแลให้ภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎกติกา
และพันธะผูกพันทีม่ ตี อ่ องค์การการค้าโลก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระบบการค้าพหุภาคี
ดำเนินอย่างราบรืน่ มีความโปร่งใสมากขึน้ และเอือ้ อำนวยให้ภาคีสมาชิก
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รับรู้และเข้าใจนโยบายการค้าระหว่างประเทศของภาคีสมาชิกด้วยกัน
โดยทีม่ ไิ ด้ใช้เป็นกลไกในการบังคับให้ภาคีสมาชิกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง หรือ
ใช้ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งมิได้ใช้ในการบังคับให้ภาคี
สมาชิกยอมรับพันธะผูกพันใหม่ในด้านนโยบาย
ประการที่สอง เพื่อประเมินว่า นโยบายและจารีตปฏิบัติด้าน
การค้าระหว่างประเทศของภาคีสมาชิกหนึ่งๆมีผลกระทบต่อระบบการค้า
พหุภาคีอย่างไรบ้าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศของภาคีสมาชิก คือ Trade Policy Review Body (TPRB)
ทัง้ นีโ้ ดยใช้คณะมนตรีทว่ั ไปขององค์การการค้าโลก (WTO General Council)
ทำหน้าที่ TPRB ประกอบด้วยภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศ
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคีทุกประเทศ
ความถีใ่ นการประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศมีขอ้ กำหนด
ใน Annex 3 ของ Marakesh Agreement โดยยึดความสำคัญของการค้า
ระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ
(1) ภาคีสมาชิกที่มีการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก 4
อันดับแรก (ปัจจุบัน ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน) จะมีการประเมินทุก 2 ปี
(2) ภาคี ส มาชิ ก ที ่ ม ี ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศมากเป็ น อั น ดั บ
ถัดไป 16 ประเทศ จะมีการประเมินทุก 4 ปี
(3) ภาคีสมาชิกนอกเหนือจาก (1) และ (2) จะมีการประเมินทุก
6 ปี
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(4) ภาคีสมาชิกทีด่ อ้ ยพัฒนามากทีส่ ดุ (The Least Developed
Countries) อาจกำหนดระยะเวลาการประเมินยาวนานกว่าปกติได้
การประเมินนโยบายการค้าระหว่างประเทศของภาคีสมาชิก
องค์การการค้าโลก เน้นประเด็นนโยบายและจารีตปฏิบัติ โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการพัฒนา
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมาจาก 2 แหล่ง แหล่งที่หนึ่งมาจากรัฐบาล
ภาคีสมาชิกที่ถูกประเมิน ซึ่งต้องนำเสนอรายงานว่าด้วยนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศของตน อีกแหล่งหนึ่งมาจากสำนักเลขาธิการ
องค์การการค้าโลก ซึ่งต้องนำเสนอข้อมูลและรายงานนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศของภาคีสมาชิกดังกล่าว องค์กรประเมินนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ (TPRB) จะประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลจากแหล่งทั้งสอง
ในการนี้ TPRB กำหนดตัวผูท้ รงคุณวุฒิ 2 คนล่วงหน้าเป็นผูน้ ำการอภิปราย
โดยที่ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ภายหลังการถกอภิปราย TPRB แล้ว สำนักเลขาธิการองค์การการค้าโลก
เป็ น ฝ่ า ยนำข้ อ มู ล และผลการถกอภิ ป รายเขี ย นเป็ น รายงาน โดยเป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในรายงานแต่เพียงผู้เดียว
หลังจากนั้นจึงมีการเผยแพร่รายงานการประเมินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศฉบับที่เขียนโดยสำนักเลขาธิการองค์การการค้าโลก และฉบับที่
นำเสนอโดยรัฐบาลภาคีสมาชิกที่ถูกประเมิน รวมทั้งรายงานการประชุม
TPRB และข้อสรุปของประธาน TPRB ด้วย
.............................................
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การรายวัน ฉบับวันที่ 14 และ 21 กรกฎาคม
2547

สหภาพยุโรปประกาศไม่ยอมรับว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market-Economy Status: MES)
เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2547 คำประกาศนี้สร้างปัญหาแก่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวพันกับตำแหน่งแห่งหนของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในสังคมเศรษฐกิจโลก รวมตลอดจนเส้นทางการพัฒนาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มิ เ พี ย งแต่ ม ิ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ จาก
สหภาพยุโรปเท่านั้น หากยังมิได้รับการรับรองสถานะระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดจากสหรัฐอเมริกาด้วย โดยที่มิอาจคาดหวังการยอมรับเช่นนี้
ได้ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในเมื่อสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนถูกกล่าวหาว่า มีการค้าที่ไม่เป็นธรรม ด้วยการกดค่าเงิน
หยวนให้ต่ำกว่าพื้นฐานที่เป็นจริง และการทุ่มตลาดสินค้านานาประเภท
ผูน้ ำจีนมิได้คาดหวังการรับรองจากสหรัฐอเมริกา แต่หวังผลอย่างมากจาก
สหภาพยุโรป เมือ่ สหภาพยุโรปประกาศไม่รบั รองเช่นนี้ ยังความผิดหวังแก่
ผู้นำจีนอย่างยิ่ง
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สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาด คืออะไร?
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเป็นระบบเศรษฐกิจที่ปล่อยให้กลไก
ราคาทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและแก้ปัญหาพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจ
โดยทีร่ ฐั บาลข้องเกีย่ วกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เพียงเล็กน้อย กล่าวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื รัฐบาลมิได้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆแข่งขันกับเอกชน มิได้
บังคับใช้มาตรการการควบคุมราคา และมิได้ให้เงินอุดหนุนแก่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ซึ่งมีผลบิดเบือนฐานะการแข่งขันที่แท้จริง
ในประการสำคัญ ต้องเปิดตลาดเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไป
โดยเสรี
สถานะระบบเศรษฐกิ จ แบบตลาดมี ค วามสำคั ญ ในสั ง คมเศรษฐกิ จ โลก เพราะสั ง คมเศรษฐกิ จ โลกจั ด ระเบี ย บบนพื ้ น ฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจะได้รับ
การปฏิบตั เิ สมอเหมือนกัน เพราะระเบียบของสังคมเศรษฐกิจโลกต้องการ
ให้มี Level Playing Field กล่าวคือ ประเทศต่างๆในสังคมเศรษฐกิจโลก
ต้องแข่งขันในระนาบเดียวกัน เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม ก็ตอ้ งยึดกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศชุดเดียวกัน ซึง่ ต้อง
เป็นกฎกติกาทีส่ อดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ มด้วย ประเทศทีม่ รี ะบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดอยู่ในฐานะที่จะแข่งขันบนระนาบเดียวกันด้วยความ
เป็นธรรมได้ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจที่มิใช่ระบบตลาด (Non-Market
Economy Status: NES) รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จนก่อให้เกิดการบิดเบือนต้นทุนการผลิตและบิดเบือนราคาตลาด สินค้า
ที่ส่งออกจากประเทศเหล่านี้อาจอยู่ในฐานะได้เปรียบเหนือสินค้าจาก
ประเทศอื่น อันมิใช่ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบตามธรรมชาติ หากแต่
เป็นเพราะได้รับการเกื้อหนุนจากรัฐบาลของตน
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สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสถานะ
Non-Market Economy
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี
2544 ทั้งๆที่ยื่นสมัครตั้งแต่ปี 2529 ใช้เวลายาวนานถึง 15 ปีกว่าที่จะได้
เป็นสมาชิกองค์การโลกบาลแห่งนี้
องค์การการค้าโลกมี WTO Working Party on Accession เป็น
หน่วยงานพิจารณาการรับสมาชิก มติการรับสมาชิกในขั้นตอนนี้ต้องเป็น
มติเอกฉันท์ WTO Working Party on Accession เป็นเวทีทส่ี มาชิก WTO
ปัจจุบนั ใช้ในการกดดันให้สมาชิกใหม่เปิดตลาดรับสินค้าและบริการของตน
กล่าวโดยภาษาชาวบ้าน เป็นขั้นตอนการไล่บี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถูกบีใ้ นขัน้ ตอนนีย้ าวนาน เพราะสมาชิก WTO ทุกประเทศร่วมอยูใ่ น WTO
Working Party on Accession หากสมาชิกประเทศหนึง่ ประเทศใดไม่ให้
ความเห็นชอบในขั้นตอนนี้ ก็มิอาจเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
เพราะต้องได้รบั คะแนนเสียงเอกฉันท์
ด้วยเหตุดงั นี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงต้องปรับนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ ปรับโครงสร้างการผลิต และปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพียง
เพื่อให้ได้ฉันทานุมัติในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนต้องจ่าย 'เงินดาวน์' (Down Payment) อย่างหนักแก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมทัง้ การยอมรับสถานะ NES
เมือ่ ผ่านจาก WTO Working Party on Accession แล้ว ต้องขอ
ความเห็นชอบจาก WTO General Council หรือ WTO Ministerial
Conference ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม
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ด้วยเหตุทส่ี าธารณรัฐประชาชนจีนจำยอมรับสถานะ Non-Market
Economy เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนี้เอง สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องเผชิญกับปัญหาการส่งออกสินค้า
และบริการ และปัญหาการกีดกันการค้า ทัง้ จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปโดยเฉพาะ โดยทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนอาจต้องมีสถานะ NES ยาว
นานถึง 15 ปี (สิน้ สุดปี พ.ศ. 2559)

กฎกติกา GATT/WTO กับสถานะ NES
ภายใต้กฎกติกา GATT/WTO ประเทศทีม่ สี ถานะ NES จะอยูใ่ น
ฐานะเสียเปรียบประเทศที่มี MES ในยามที่มีคดีความว่าด้วยการทุ่มตลาด (Dumping) และการให้เงินอุดหนุน (Subsidy)
การทุ่มตลาดเป็นการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต
หรือต่ำกว่ามูลค่าปกติ (Normal Value) ดังเช่นการขายสินค้าออกในราคา
ต่ำกว่าทีข่ ายภายในประเทศ หากการทุม่ ตลาดก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ประเทศผู้นำเข้า GATT/WTO กำหนดกฎกติกาและกระบวนการให้
ประเทศผู้นำเข้าสามารถปกป้องตนเองด้วยการเก็บอากรการตอบโต้การ
ทุม่ ตลาด (Anti-Dumping Duty : ADD) ได้
การให้เงินอุดหนุนมีผลในการทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและ
บริการต่ำกว่าที่ควร สินค้าและบริการบางประเภทโดยพื้นฐานปกติมิอาจ
ส่งออกได้ แต่เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐอาจเกื้อกูลให้มีการส่งออกได้
การให้เงินอุดหนุนจึงมีผลในการบิดเบือนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ หากการให้
เงินอุดหนุนก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประเทศผู้นำเข้า GATT/WTO
กำหนดกฎกติกาและกระบวนการให้ประเทศผูน้ ำเข้าสามารถปกป้องตนเอง
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ด้วยการเก็บอากรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) ได้
ทั้งในกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด (ADD) และการตอบโต้การอุดหนุน
(CVD) ผู้ดำเนินการตอบโต้ต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดใน
กฎกติกา GATT/WTO รวมทั้งต้องมีกระบวนการไต่สวนและกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทในกรณีทข่ี อ้ พิพาทนำสูก่ ารพิจารณาขององค์การการค้าโลก
ในกรณีการทุ่มตลาด การไต่สวนมุ่งหาข้อเท็จจริงที่ว่า ประเทศ
ที่ถูกกล่าวหาปฏิบัติการทุ่มตลาดด้วยการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุน
การผลิตหรือไม่ หรือขายสินค้าออกในราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายภายใน
ประเทศหรือไม่ GATT 1947 กำหนกกฎกติกาในเรื่องนี้ใน Ad Article
VI.1 ว่า หากประเทศผู้ส่งออกมีการแทรกแซงจากมาตรการต่างๆของรัฐ
ข้อมูลราคาและต้นทุนการผลิตในประเทศดังกล่าวไม่เหมาะที่จะนำมา
เปรี ย บเที ย บ เพราะการแทรกแซงของรั ฐ มี ผ ลในการบิ ด เบื อ นต้ น ทุ น
และราคา กฎกติกาดังกล่าวนีส้ บื ทอดต่อมาใน GATT 1994 ดังปรากฏใน
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 หรือที่
รูจ้ กั กันในชือ่ Anti-Dumping Agreement (มาตรา 6 ของ GATT 1947 และ
GATT 1994 เป็นกฎกติกาว่าด้วยการป้องกันการทุม่ ตลาด)
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Ad Article VI. 1 แห่ง GATT 1947
ประเทศทีม่ สี ถานะ NES จะได้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างจากประเทศทีม่ สี ถานะ
MES ลำพังการไต่สวนว่า มีการทุ่มตลาดหรือไม่ และมีการทุ่มตลาด
มากน้อยเพียงใด เป็นเรือ่ งยากลำบากโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เพราะมีปญ
ั หา
ในการประเมิน Normal Value ของสินค้า เมื่อมีประเด็นว่าด้วยสถานะ
ของระบบเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ความยุ่งยากยิ่งทบทวี
ในกรณีที่ประเทศผู้ถูกกล่าวหามีสถานะ NES การไต่สวนต้นทุน
การผลิตและราคาจะไม่กระทำในประเทศนั้น เพราะเชื่อว่า มาตรการ
การแทรกแซงของรัฐก่อผลบิดเบือนต้นทุนการผลิตและราคาที่ซื้อขาย
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ในตลาดแล้ว ในกรณีเช่นนี้ การไต่สวนต้นทุนการผลิตและราคาจะกระทำ
ในประเทศที่สามที่เรียกว่า Surrogate Country ตรงกันข้ามกับกรณีที่
ประเทศผู้ถูกกล่าวหามีสถานะ MES การไต่สวนจะกระทำในประเทศผู้ถูก
กล่าวหานั้นเอง

สถานะ NME กับผลกระทบทีม่ ตี อ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในฐานะประเทศที่มีสถานะ NES เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด การไต่สวนข้อเท็จจริงจะกระทำใน Surrogate Country ตัวอย่างเช่น
ในปี 2536 เมือ่ สหภาพยุโรปกล่าวหาว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนทุม่ ตลาด
ขายเครือ่ งรับโทรทัศน์ สหภาพยุโรปเลือกสิงคโปร์เป็น Surrogate Country
ผลการไต่สวนพบว่า บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งรับโทรทัศน์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 87 บริษทั มีความผิดฐานทุม่ ตลาด และต้องเผชิญมาตรการการตอบโต้
การทุ่มตลาดจากสหภาพยุโรป โดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากรัฐบาลจีนว่า
อัตราค่าจ้างในสิงคโปร์สงู กว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่า 20 เท่า
ในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดสินค้าระหว่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจับตามองจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอยูแ่ ล้ว
ทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างใช้มาตรการการตอบโต้การทุม่ ตลาด
ในการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปัจจุบัน
สินค้าจีนรวม 84 รายการถูกสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเล่นงานใน
ฐานทุม่ ตลาด (ดูรายงานข่าวของ Tschang Chi-chu, "Market Economy
Status: China in the Dumps", The Straits Times, July 3, 2004)
สาธารณรัฐประชาชนจีนครองอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ถูกกล่าวหาว่า
มีการทุ่มตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว (ดูรายงานข่าว "China
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Deserves Market Economy Status", People's Daily Online, May 17,
2004)
ลำพังการถูกเล่นงานด้วยมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดก็
สร้างปัญหาแก่สาธารณรัฐประชาชนจีนมากพออยู่แล้ว เมื่อถูกซ้ำเติม
ด้วยสถานะ NES ซึ่งต้องมีการไต่สวนต้นทุนการผลิตและมูลค่าปกติใน
Surrogate Country ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนตกอยูใ่ นมุมอับ เพราะ
การไต่สวนมักจะปรากฏผลว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนทุ่มตลาดจริง
นอกจากต้องสูญเสียรายจ่ายค่าจ้างทนายความระหว่างการไต่สวนแล้ว
ยังต้องถูกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (ADD) ซึ่งในบางกรณีมีอัตรา
สูงกว่า 100% อีกด้วย ในประการสำคัญ บริษทั ผูส้ ง่ ออกจำนวนไม่นอ้ ยเป็น
SMEs เมื่อถูกเล่นงานด้วยมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดอย่างรุนแรง
มิอาจทนประกอบการต่อไปได้
ด้วยเหตุดงั นี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงพยายามดิน้ รนสลัดออก
จากแอกของสถานะ NME

ระบบเศรษฐกิจจีนในสายตานานาประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมรับสถานะระบบเศรษฐกิจที่มิใช่
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (NES) ดังความปรากฏอย่างเด่นชัดในมาตรา 15
ของพิธีสารเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (Protocol on WTO
Accession) กระนั้นก็ตาม ภาคีองค์การการค้าโลกปฏิบัติต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติของรัฐบาลประเทศ
คู่ค้าสำคัญอันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย และ
เกาหลีใต้
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สหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลด้านการนำเข้า อันได้
แก่ Import Administration ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ถือว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น NES ในยามที่มีข้อกล่าวหาว่าด้วยการทุ่มตลาดและ
การให้เงินอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาจะไม่รับข้อมูลจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในกระบวนการไต่สวน หากแต่จะแสวงหาข้อมูล
จาก Surrogate Country เพือ่ กำหนดต้นทุนการผลิตและมูลค่าปกติ (Normal
Value) ของสินค้าที่ถูกกล่าวหา ในทางปฏิบัติ กระทรวงพาณิชย์แห่ง
สหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนและใช้
Regression Analysis ในการคำนวณอัตราค่าจ้างในประเทศต่างๆที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับประเทศที่มิได้มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ในขณะที่
สหรัฐอเมริกาตีความกฎกติกา GATT/WTO และปฏิบัติต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนตามการตีความดังกล่าวนี้อย่างเข้มงวด สหภาพยุโรปปฏิบัติ
ต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างผ่อนปรน มติคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป Commission Decision No.435/2001/ECSC เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม
2544 ยอมรับการประเมินสถานะระบบเศรษฐกิจเป็นรายภาคเศรษฐกิจหรือ
รายอุตสาหกรรม หากบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการทุ่มตลาดอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ และรัฐบาลมิได้เข้าไป
เกื้อหนุนไม่ว่าจะประการใด บริษัทดังกล่าวจะถือว่าอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด สหภาพยุโรปยังมิอาจยอมรับว่า ระบบเศรษฐกิจจีนโดยองค์รวม
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แต่พร้อมที่จะยอมรับว่า ภาคเศรษฐกิจ
บางภาคและอุตสาหกรรมบางประเภทเข้าข่ายระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
อินเดียยึดแนวทางผสมเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป กล่าวคือ อินเดีย
ถือว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสถานะ NES การไต่สวนการทุม่ ตลาด และ
การให้เงินอุดหนุนจะยึดถือข้อมูลจาก Surrogate Country แต่ถา้ หากบริษทั
ที่ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์โดยชัดแจ้งได้ว่า บริษัทดังกล่าวประกอบการ
ในอุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโดยพร้อมมูล
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การไต่สวนจะกระทำเสมือนหนึ่งว่า บริษัทดังกล่าวประกอบการในระบบ
เศรษฐกิจที่มี MES กล่าวคือ ไต่สวนหาข้อเท็จจริงจากบริษัทนั้นเอง
เกาหลีใต้ปฏิบัติต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนดุจเดียวกับอินเดีย
เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของเกาหลีใต้
นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เกาหลีใต้โน้มเอียงที่จะยอมรับข้อมูลจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในยามทีม่ กี ารไต่สวนการทุม่ ตลาดและการให้เงิน
อุดหนุน ทั้งๆที่โดยนิตินัยสาธารณรัฐประชาชนจีนยังถือเป็น NES
ดังนี้ จะเห็นได้ว่า แม้ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสถานะ NES
ตามข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก แต่การปฏิบตั ทิ น่ี านาประเทศมีตอ่
สาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างไปตามพื้นฐานแห่งสัมพันธภาพ ซึ่งมี
ตั้งแต่การปฏิบัติชนิดเอาเป็นเอาตาย ดังเช่นสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงการ
ปฏิบัติที่ผ่อนปรนอย่างมากดังเช่นเกาหลีใต้
ออสเตรเลียเป็นตัวอย่างของประเทศที่มิได้ยอมรับสถานะระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่มีการปฏิบัติที่ผ่อน
ปรนยิง่ ภายใต้กฎหมายการตอบโต้การทุม่ ตลาด สาธารณรัฐประชาชนจีน
ถูกจัดไว้ในกลุ่ม "ระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่าน" (Economy in
Transition: EIT) EIT เป็นระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากระบบ
ที่มีการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ระบบตลาด แต่ยังมิใช่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดอย่างเต็มรูป ภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ หลักการ Surrogacy
(การไต่สวนต้นทุนและราคาในประเทศทีส่ าม) ยังมีการบังคับใช้ แม้ในกรณี
ที่มีสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแล้ว ก็ยังอาจบังคับใช้หลักการ
Surrogacy ด้วย หากไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ในประเทศที่ถูกกล่าวหา หรือ
ประเทศหรือบริษทั ทีถ่ กู กล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวนข้อเท็จจริง
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ออสเตรเลียอยู่ในฐานะที่จะบังคับใช้หลักการ Surrogacy กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเต็มที่ ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
สถานะ EIT แต่ออสเตรเลียก็ปฏิบตั ติ อ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างผ่อน
ปรน การไต่สวนข้อหาการทุม่ ตลาดยึดถือข้อมูลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
หากปรากฏว่ารัฐบาลมิได้ควบคุมราคาหรือแทรกแซงอุตสาหกรรมนั้น
หรือภาคเศรษฐกิจนั้น ต่อเมื่อไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงหันไปใช้หลักการ
Surrogacy
ในเดือนตุลาคม 2546 ออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลงนามในข้อตกลง Australia-China Trade and Economic Framework
(TEF) ภายใต้ความตกลงนี้ ทัง้ สองประเทศจะเริม่ เจรจาเพือ่ จัดทำข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) ก็ตอ่ เมือ่ ออสเตรเลียยอมรับสถานะระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตามนิยามของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกายึดคำนิยาม "ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด" ตาม
บทบัญญัติของ US Tariff Act of 1930 กฎหมายฉบับนี้รู้จักกันในชื่อ
Smoot-Hawley Tariff Act ตามชื่อสมาชิกรัฐสภาที่นำเสนอกฎหมายนี้
สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่การขึ้นอากรขาเข้าเพื่อกีดกันการ
นำเข้า ซึง่ นักประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจจำนวนมากเชือ่ ว่า มีสว่ นสำคัญในการ
โหมการทำสงครามการค้าระหว่างประเทศ อันนำมาซึ่งภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำครั้งใหญ่ (The Great Depression) ในทศวรรษ 2470
ตาม Smoot-Hawley Tariff Act of 1930 ประเทศที่มีสถานะ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจักต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้อย 6 ประการ กล่าวคือ
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ประการแรก
การปริ ว รรตเงิ น ตราต่ า งประเทศจั ก ต้ อ งมี
ขอบเขตกว้างขวางพอสมควร ซึ่งบางคนตีความว่า อัตราแลกเปลี่ยนต้อง
เคลือ่ นไหวตามกลไกตลาด
ประการที่สอง อัตราค่าจ้างจักต้องขึ้นอยู่การต่อรองระหว่าง
ฝ่ายบริหารธุรกิจกับผู้ใช้แรงงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราค่าจ้างต้อง
เป็นไปตามกลไกตลาด
ประการที่สาม การประกอบธุรกิจร่วมทุน (Joint Venture) และ
การลงทุนจากต่างประเทศจักต้องเป็นไปได้
ประการที่สี่
รั ฐ บาลจั ก ต้ อ งไม่ ผ ู ก ขาดความเป็ น เจ้ า ของ
และควบคุมปัจจัยการผลิตทั้งมวล
ประการที่ห้า รัฐบาลจักต้องไม่ควบคุมการจัดสรรทรัพยากร
และจักต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจในการกำหนดราคาและปริมาณการ
ผลิตของธุรกิจ
ประการที่หก เกณฑ์อน่ื ๆที่ Import Administration ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเหมาะสม เกณฑ์ขอ้ นีก้ ลายเป็น
เครื่องมือสำคัญในการปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านสถานะ MES ในการ
ประเมินสถานะของระบบเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2545 กระทรวงพาณิชย์แห่ง
สหรัฐอเมริกาหยิบยกประเด็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงขึ้นมาเป็นเกณฑ์
โดยอ้างว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวงมีผลกระทบต่อการทำงานของกลไก
ตลาด
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ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตามนิยามของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปมีนิยามว่าด้วยระบบเศรษฐกิจแบบตลาด นิยามนี้
ปรากฏใน EU Anti-Dumping Regulation มาตรา 2 (7) (C) ซึง่ กำหนด
เกณฑ์สำคัญอย่างน้อย 5 เกณฑ์ กล่าวคือ
เกณฑ์ที่หนึ่ง การตัดสินใจอันเกี่ยวพันกับราคา ต้นทุน และ
ปัจจัยการผลิต จักต้องสนองตอบต่อกลไกราคาและอุปสงค์ในตลาด โดยที่
ไม่มีการแทรกแซงของรัฐอย่างสำคัญ
เกณฑ์ทส่ี อง
หน่วยธุรกิจจักต้องมีการจัดทำบัญชีพื้นฐาน
และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ
เกณฑ์ที่สาม ต้ น ทุ น การผลิ ต และสถานะทางการเงิ น ของ
หน่วยธุรกิจจักต้องไม่ถูกบิดเบือนอย่างสำคัญดังเช่นที่ปรากฏในระบบ
เศรษฐกิจที่มิใช่ระบบตลาด
เกณฑ์ที่สี่
และกฎหมายทรัพย์สิน

หน่วยธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายล้มละลาย

เกณฑ์ที่ห้า
อัตราตลาด

การปริ ว รรตเงิ น ตราต่ า งประเทศต้ อ งยึ ด ถื อ

การเมืองว่าด้วยสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีนโดนเล่นงานด้วยข้อหาการทุ่มตลาด
ครัง้ แรกจากประชาคมยุโรปในปี 2522 เริม่ ต้นด้วยการทุม่ ตลาดขัณฑสกร
จวบจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2547 สาธารณรัฐประชาชนจีนถูกเล่นงานด้วย
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ข้อหาการทุ่มตลาดถึง 610 กระทง คิดเป็นมูลค่าการส่งออกถึง 10,000
ล้านดอลลาร์อเมริกัน
ด้ ว ยเหตุ ท ี ่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น ติ ด ขั ด ด้ ว ยสถานะระบบ
เศรษฐกิ จ ที ่ ม ิ ใ ช่ ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบตลาดซึ ่ ง ผู ก พั น ไว้ ก ั บ องค์ ก าร
การค้าโลก การแก้ข้อกล่าวหาการทุ่มตลาดจึงยากลำบากและอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เพราะการไต่สวนต้นทุน
การผลิตและมูลค่าสามัญ (Normal Value) ของสินค้าที่ถูกกล่าวหา
มิได้กระทำในสาธารณรัฐประชาชนจีน หากแต่กระทำในประเทศที่สาม
การถูกลงโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข้อหาการทุ่มตลาด ทำให้ผู้นำจีน
เดินเครื่องร้องขอสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดจากนานาประเทศ
แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะปรากฏว่ามีเพียง 5 ประเทศ
เท่านัน้ ทีใ่ ห้การรับรองเช่นนัน้ (จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2547) อันได้แก่
(1) นิวซีแลนด์ (14 เมษายน 2547)
(2) สิงคโปร์ (14 พฤษภาคม 2547)
(3) มาเลเซีย (29 พฤษภาคม 2547)
(4) เกอร์กสิ ถาน (Kyrgyzstan) (16 มิถนุ ายน 2547)
(5) ไทย (21 มิถนุ ายน 2547)
สาธารณรัฐประชาชนจีนหวังที่จะได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากกว่าประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นใด เพราะ
ทัง้ สองเป็นยักษ์ใหญ่ในสังคมเศรษฐกิจโลก ความหวังทีจ่ ะได้รบั การรับรอง
จากสหรัฐอเมริกาดูริบหรี่ยิ่ง ผู้นำอเมริกันคนแล้วคนเล่ากล่าวซ้ำแล้วซ้ำ
อีกว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนยังต้องปฏิรูปเศรษฐกิจอีกยาวไกล กว่าจะ
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ได้สถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เพราะระบบเศรษฐกิจจีนยังมิได้เป็น
ไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ใน US Tariff Act of 1930 ในการพิจารณาสถานะ
ระบบเศรษฐกิจจีนในเดือนมิถุนายน 2547 สหรัฐอเมริกายังยืนกรานท่าที
เดิม การที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนและอัตราค่าจ้างแรงงานมิได้
เป็นไปตามกลไกตลาดเป็นข้ออ้างของสหรัฐอเมริกาในการไม่รบั รองสถานะ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมือ่ ผิดหวังจากสหรัฐอเมริกา หันไปทุม่ เท
ความหวังจากสหภาพยุโรป กระนั้นก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่า สัมพันธภาพ
อันดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกับสหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา มิได้ช่วยให้สาธารณรัฐประชาชนจีนสมหวัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นคำร้องขอให้สหภาพยุโรปพิจารณา
รับสถานะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน
มิถุนายน 2546 โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาในเดือนกันยายน
ศกเดียวกัน สหภาพยุโรปสรุปผลการประเมินเบื้องต้นในปลายเดือน
มิถนุ ายน 2547 ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่เข้าข่ายระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด แม้จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจหลายด้านในช่วงเวลาหลายปีที่
ผ่านมา แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเกณฑ์เพียงข้อเดียวในจำนวน
เกณฑ์ 5 ข้อ รัฐบาลจีนยังคงแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป
การบริหารจัดการวิสาหกิจยังขาดบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินและกฎหมายล้มละลายยังขาดความ
โปร่งใส และภาคเศรษฐกิจการเงินยังมิได้กำกับโดยกลไกตลาด
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังต้องเรียกร้องสถานะระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดต่อไป
..................................
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ผูอ้ ำนวยการองค์กาการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2538

ในทีส่ ดุ นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศอิตาลี ก็ได้รับ ‘ฉันทานุมัติ’ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (World Trade Organization)
ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นต้นไป
องค์การการค้าโลก (WTO) ถือกำเนิดเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2538
โดยผลของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round)
ในชั้นแรก นายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ (Peter Sutherland) เลขาธิการ
GATT ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ WTO โดยที่ต้องสรรหาผู้อำนวย
การตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นกำหนดการ
ที่นายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์พ้นจากตำแหน่ง
แต่แล้วการสรรหาผู้อำนวยการ WTO คนแรกกลับเป็นไปอย่าง
ยืดเยื้อ จนนายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ต้องรักษาการต่อไปจนถึงสิ้นเดือน
เมษายน กระบวนการสรรหาที่ยืดเยื้อนี้เป็นผลจากข้อบังคับของ WTO
ทีก่ ำหนดว่า ผูอ้ ำนวยการจักต้องได้รบั คะแนนเสียงเอกฉันท์จากมวลสมาชิก
มิฉะนั้นผู้อำนวยการจะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างประเทศด้วยความยากลำบากยิ่ง กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์นี้เอง
ทำให้กระบวนการสรรหากินเวลา
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ในชั้นแรกมีผู้แสดงความจำนงรับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO
อยู่ 3 ท่าน ได้แก่
(1)
นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์อิตาลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป และกลุม่ ประเทศ ACP (African, Caribbean, and Pacific
Countries) อันประกอบด้วยบรรดาประเทศทีเ่ คยเป็นอาณานิคมของยุโรป
ตะวันตก
(2)
นายคาร์ลอส ซาลินาส เดอ กอร์ตาริ (Carlos Salinas de
Gortari) อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
(3)
นายกิม ชุล ซู (Kim Chul-su) อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นและกลุ่ม
ประเทศอาเซียแปซิฟิก
องค์ ก ารการค้ า โลกได้ ม อบหมายให้ น ายเกสวาปาณี (K.
Kesavapany) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำ WTO ในฐานะประธาน WTO
General Council ทำหน้าที่ประเมินคะแนนเสียง ครั้นถึงเดือนมกราคม
2538 ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า นายรุกเกียโรมีคะแนนเสียงนำโด่ง ทิ้งคู่แข่ง
อีกสองท่าน โดยที่นายซาลินาสมีคะแนนเป็นอันดับสาม แต่สหรัฐอเมริกา
ยังคงยืนกรานที่จะสนับสนุนนายซาลินาสต่อไป แม้จะมีรายงานข่าวใน
หนังสือพิมพ์บางฉบับว่า รัฐบาลนายคลินตันอาจถอนการสนับสนุนนาย
ซาลินาส แต่ผนู้ ำรัฐบาลอเมริกนั ก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว กระบวนการ
สรรหาผู้อำนวยการ WTO จึงกลายเป็นการงัดข้อระหว่างสหภาพยุโรป
กับสหรัฐอเมริกา ตราบเท่าที่ความขัดแย้งนี้ยังคงดำรงอยู่ การแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการ WTO มิอาจกระทำได้ เนื่องเพราะไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับ
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คะแนนเสียงเอกฉันท์ ด้วยเหตุดังนี้ กระบวนการสรรหาจึงยืดเยื้อ จนเลย
กำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2538
อย่างไรก็ตาม การเมืองในเม็กซิโกมีสว่ นเปลีย่ นกระแสการสรรหา
ผู้อำนวยการ WTO เมื่อปรากฏว่า นายราอูล ซาลินาส (Raul Salinas)
พี่ชายของนายคาร์ลอส ซาลินาสถูกจับในข้อหาบงการฆ่าปรปักษ์ทาง
การเมือง เรือ่ งนีส้ ร้างความเสือ่ มเสียแก่นายคาร์ลอส ซาลินาส อย่างยิง่ จนถึง
กับก่นด่ารัฐบาลเม็กซิโก และวิพากษ์วิจารณ์การลดค่าเงินเปโซ ซึ่งก่อ
ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง การที่อดีตประธานาธิบดี
ออกมาวิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ ร ั ฐ บาลชุ ด ต่ อ มาเป็ น การกระทำที ่ ข ั ด ต่ อ จารี ต
ทางการเมืองในเม็กซิโก ในที่สุด นายคาร์ลอส ซาลินาส ประกาศถอนตัว
จากการเป็นผู้สมัครรับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO เมื่อต้นเดือนมีนาคม
2538 และต่อมาอพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไปว่าคงมีข้อตกลงบางประการกับรัฐบาลเม็กซิโกแลกเปลี่ยนกับ
การ ‘ลีภ้ ยั ' ครัง้ นี้
การถอนตัวของนายคาร์ลอส ซาลินาส ทำให้กระบวนการสรรหา
ผู้อำนวยการ WTO ราบรื่นมากขึ้น ส่วนสำคัญก็คือ ช่วยให้สหรัฐอเมริกา
ไม่เสียหน้า แต่เส้นทางสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO ของนายรุกเกียโร
หาได้โรยด้วยดอกกุหลายไม่ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2538 นั้นเอง
นายรุกเกียโรต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพือ่ พบปะกับนายมิกกี้ แคนเตอร์
(Mickey Kantor) ผูแ้ ทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USTR) และบรรดาผูน้ ำ
รัฐบาลคลินตันเพื่อขอเสียงสนับสนุน อย่างน้อยที่สุดก็มีการเจรจาใน
ประเด็นสำคัญบางประเด็น จนเป็นที่พอใจ รัฐบาลคลินตันจึงประกาศ
รับรองนายรุกเกียโร
กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ WTO ดังที่เล่ามาข้างต้นนี้
ดูเผินๆแล้วเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย แท้ที่จริงแล้วหาได้เป็น
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เช่นนั้นไม่ แม้จะมีการกำหนดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ แต่ผลการเลือกตั้ง
ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างอำนาจในสังคมโลกเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อ
สหรัฐอเมริกางัดข้อกับสหภาพยุโรป กระบวนการสรรหามิอาจยุติลงได้
แต่เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นชอบด้วยกับผู้สมัครของสหภาพยุโรป การสรรหา
ก็จบสิ้นลงโดยเกือบมิต้องฟังเสียงสมาชิกจากประเทศโลกที่สาม ไม่ว่าจะ
เป็นละตินอเมริกาหรืออาเซีย
ข้อที่น่าสังเกตก็คือ ในทันทีที่สหรัฐอเมริกาให้การรับรองนาย
รุกเกียโร นายกิมชุลซู คูแ่ ข่งจากอาเซียแปซิฟกิ ก็สน้ิ ความหมาย หากนาย
กิมชุล ซู ยังคงดื้อดึงที่จะแข่งขันต่อไป กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ
WTO ก็จะยังยืดเยือ้ ต่อไปอีก การทีก่ ารสรรหายุตลิ งได้ ก็เพราะมีการเสนอ
ให้นายกิมชุลซูดำรงตำแหน่งผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ WTO ประพฤติกรรมเช่นนี้
จะถือเป็นการซื้อเสียงหรือไม่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ แต่ข้อตกลง
ดังกล่าวนีก้ อ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าความไม่พอใจในกลุม่ ประเทศอัฟริกาอย่างมาก
เพราะอัฟริกาต้องการมีสว่ นร่วมในการบริหารองค์กรทีเ่ ป็นโลกบาลมากขึน้
ณ บัดนี้ องค์กรเหนือรัฐ (Supra-national Organization) ที่ทำ
หน้าทีเ่ ป็นโลกบาลทัง้ สาม อันประกอบธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การการค้าโลก (WTO) ล้วนตกอยูใ่ นกำมือ
ประเทศมหาอำนาจ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศตก
อยู่ในกำมือประเทศมหาอำนาจ ด้วยเหตุที่กฎการลงคะแนนเสียงมิได้
ยึดถือหลักการ ‘หนึง่ ประเทศ หนึง่ คะแนนเสียง' ภาคีสมาชิกมิได้มคี ะแนน
เสียงเท่าเทียมกัน จำนวนคะแนนเสียงแตกต่างไปตามทุนเรือนหุ้นที่จ่าย
ให้แก่องค์กรทัง้ สอง ด้วยเหตุดงั นี้ ประเทศมหาอำนาจจึงยึดกุมการบริหาร
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยที่มีข้อตกลงตั้งแต่
ต้นว่า ประธานธนาคารโลกจักต้องเป็นชาวอเมริกัน และผู้อำนวยการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศจักต้องมาจากยุโรปตะวันตก
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ในองค์การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ยึดถือกฎการลง
คะแนนเสียง ‘หนึง่ ประเทศ หนึง่ คะแนนเสียง' กลุม่ ประเทศโลกทีส่ ามมักจะ
ยึดกุมการบริหารได้ UNESCO และ ILO นับเป็นอุทาหรณ์อนั ดีของความ
ข้อนี้ แต่ถา้ หากการบริหารองค์การระหว่างประเทศเหล่านีเ้ ป็นไปในทิศทาง
ที่ประเทศมหาอำนาจไม่เห็นชอบด้วย ประเทศมหาอำนาจมักจะกดดันให้
ปรับเปลี่ยนนโยบาย จนท้ายที่สุดกดดันด้วยการลดทอนเงินอุดหนุน และ
จบลงด้วยการลาออกจากสมาชิก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
UNESCO นับเป็นกรณีตวั อย่างอันดียง่ิ
แม้ว่าองค์การการค้าโลกจะยึดถือกฎการลงคะแนนเสียง ‘หนึ่ง
ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' แต่ประเทศในโลกที่สามไม่สามารถรวมตัว
กันติด จึงขาดฐานคะแนนเสียงที่จะยึดกุมอำนาจการบริหาร ในประการ
สำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างมุ่งมั่นที่จะยึดกุมการบริหาร
ในองค์กรโลกบาลแห่งนี้ ประกอบกับประเทศโลกที่สามต้องพึ่งพิงประเทศ
มหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจ จึงต้องผนึกเข้ากับประเทศมหาอำนาจต้น
สังกัด ดังที่กลุ่มประเทศละตินอเมริกาผนึกเข้ากับสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศ ACP ผนึกเข้ากับสหภาพยุโรป การทีป่ ระเทศโลกทีส่ ามต้องพึง่ พิง
ประเทศมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจนี้เอง นับเป็นสาเหตุปฐมฐานที่โลก
ที่สามมิอาจยึดกุมการบริหารองค์การการค้าโลกได้
ณ บัดนี้ มนุษยโลกมีประธานธนาคารโลกที่เป็นชาวอเมริกัน
มีผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เป็นชาวฝรั่งเศส และมี
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกทีเ่ ป็นชาวอิตาลี การบริหารสังคมเศรษฐกิจ
โลกให้เป็นไปตามระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศล้วนอยู่ในมือมหาอำนาจ
....................................
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ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2542

เมือ่ คุณศุภชัย พานิชภักดิ์ สมัครรับตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การ
การค้าโลก ผมได้แต่อำนวยอวยพรอยูใ่ นใจ แต่นกึ เสียดายทรัพยากรมนุษย์
ผู้ทรงคุณค่า ซึ่งสมควรทำงานรับใช้ปิตุภูมิมาตุคาม สังคมการเมืองไทย
ทำลายบุคคลทัง้ ทีเ่ ป็นคนดีและคนมีความสามารถ ความไร้สมรรถภาพของ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณศุภชัยกับคุณธารินทร์ นิมมาน
เหมินท์ มีสว่ นสำคัญในการผลักดันให้คณ
ุ ศุภชัยไขว่คว้าเก้าอีผ้ อู้ ำนวยการ
องค์การการค้าโลก
ผมตั้งคำถามมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า หากคุณศุภชัยยึดครอง
เก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกได้จริงๆ สังคมไทยจะได้ประโยชน์
อะไรบ้าง ผู้คนในสังคมไทยพากันตั้งคำถามนี้มากขึ้น นักหนังสือพิมพ์
และคอลัมนิสต์หลายคนเรียกร้องคำตอบคำถามข้อนี้ จะมีก็เฉพาะแต่
หนังสือพิมพ์ที่เชียร์คุณศุภชัยชนิดสุดใจขาดดิ้นเท่านั้นที่ไม่ตั้งคำถาม
พื้นฐานข้อนี้
หากคุณศุภชัยยึดครองเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
ได้จริงๆ ประโยชน์ย่อมตกแก่คุณศุภชัยโดยตรง คุณศุภชัยจะได้งานใหม่
และไปจากสังคมการเมืองไทยอันอุดมด้วยน้ำเน่า สามานยชน และสวะ-
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สังคม คุณศุภชัยจะแปรสภาพเป็นผู้บริหารองค์กรโลกบาลถีบตัวขึ้นมา
เป็นผู้นำโลก และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ทำงานอย่างเต็มที่ ภาระหน้าที่ที่มีมากขึ้นนี้ทำให้คุณศุภชัยมีเงินเดือน
เพิ่มขึ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไทยนับร้อยเท่า ความข้อนี้อาจทำ
ให้ปรปักษ์ของคุณศุภชัยรู้สึกอิจฉาตาร้อน หากคุณศุภชัยฝากฝีมือให้
ปรากฏ คุณศุภชัยอาจได้รบั ยกย่องเป็น 'โลกบุรษุ ' เมือ่ ลงจากเก้าอีผ้ อู้ ำนวย
การองค์การการค้าโลกดุจเดียวกับนายอาร์เธอร์ ดุงเกล (Arthur Dunkel)
นายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ (Peter Sutherland) และนายเรนาโต รุกเจียโร
(Renato Ruttiero)
แต่สังคมไทยจะได้อะไรจากการหางานใหม่ให้คุณศุภชัยทำ ข้อที่
ผมได้ยนิ จนชินหู ก็คอื เกียรติประวัตขิ องประเทศไทย ชือ่ เสียงของประเทศ
ไทยจะขจรขจายที่มีคนไทยดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรโลกบาล แต่
ชื่อเสียงกิตติคุณหาใช่ของจิรังยั่งยืนไม่ ทุกวันนี้จะมีรัฐมนตรีการคลัง
ของประเทศต่างๆสักกี่ประเทศที่รับรู้และจดจำชื่อ 'วิศวกร' ผู้ออกแบบ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ หากคุณศุภชัยมีผลงาน
อันเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป ประเทศไทยก็ไม่ตอ้ งเสียหน้า แต่จะให้เชิดหน้าด้วย
ความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีคนอย่างคุณศุภชัย มิใช่ประพฤติกรรม
อันเหมาะสม ในเมือ่ ประเทศไทยมิอาจกล่าวอ้างอย่างสนิทใจว่า คุณศุภชัย
เป็นผลผลิตของสังคมไทย โดยปราศจากการปรุงแต่งจากสังคมอืน่ ในกรณี
กลับกัน หากคุณศุภชัยเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกที่ไม่ได้เรื่อง
ดีแต่แสดงเทศนาโวหาร แต่ทำงานไม่เป็น ประเทศไทยก็ไม่ควรต้องรับ
ผิดชอบต่อความล้มเหลวของคุณศุภชัยด้วย ในประการสำคัญ หากคุณ
ศุภชัยจะไขว่คว้าเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกได้ ก็ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจ หากปราศจากแรงหนุนดังกล่าวนี้ ย่อม
ยากที่จะบรรลุเป้าประสงค์ได้ การเมืองระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจัยที่ชี้
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ขาดว่า คุณศุภชัยจะได้ตำแหน่งหรือไม่ แล้วประเทศไทยจะยังควรภาคภูมใิ จ
ละหรือที่คุณศุภชัยได้ตำแหน่งด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ
ความไร้เดียงสาทำให้ผู้คนบางส่วนในสังคมไทยเปล่งมธุรพจน์
ว่า หากคุณศุภชัยได้เป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ประเทศไทย
จะได้ไม่ถูกประเทศมหาอำนาจ 'รังแก' ในยามที่มีข้อพิพาททางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ คุณศุภชัยจะช่วยดูแลให้ประเทศไทยได้รับความเป็น
ธรรมจากกระบวนการระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บางคนวาดฝันไปไกล
ถึงกับกล่าวว่า เมื่อคุณศุภชัยยึดเก้าอี้ได้ คุณศุภชัยจะอำนวยการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในทางที่เกื้อประโยชน์
ของประเทศโลกทีส่ ามมากขึน้ โดยทีป่ ระเทศไทยได้รบั ประโยชน์ดว้ ย บรรดา
'ประโยชน์' ที่กล่าวอ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการวาดฝัน โดยไม่คำนึงถึง
ความเป็นจริงในสังคมเศรษฐกิจโลก ใครก็ตามทีค่ ดิ ว่า ประเทศมหาอำนาจ
จะปล่อยให้คุณศุภชัยบริหารองค์การการค้าโลกอย่างอิสระเสรี ใครคนนั้น
คงต้องไร้เดียงสามากๆ
ด้ ว ยเหตุ ด ั ง ที ่ พ รรณนาข้ า งต้ น นี ้ ผมจึ ง มองไม่ เ ห็ น ประโยชน์
โภคผลใดๆที ่ ส ั ง คมไทยพึ ง ได้ ร ั บ จากการที ่ ค ุ ณ ศุ ภ ชั ย ดำรงตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก นอกเหนือจากประโยชน์ที่ตกแก่คุณ
ศุภชัยเอง
แต่การที่คุณศุภชัยใช้เวลาสัดส่วนสำคัญในการรณรงค์หาเสียง
เพื่อให้ได้มาซึ่งเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก สร้างต้นทุนให้แก่
สังคมไทย ไม่เพียงแต่คุณศุภชัยย่อหย่อนในการทำหน้าที่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเท่านั้น หากยังย่อหย่อนในการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย แม้ผมจะยืนอยู่ข้าง
คุณศุภชัย หากต้องเลือกกับคุณธารินทร์ในประเด็นผู้บริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค แต่ผมเห็นว่า คุณศุภชัยให้เวลากับกระทรวงพาณิชย์นอ้ ย
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เกินไป ทั้งๆที่การส่งออกอยู่ในภาวะตกต่ำ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื ่ อ การส่ ง ออก หากต้ อ งแก้ ไ ข มิ อ าจกระทำได้ ใ นช่ ว งเวลาอั น สั ้ น
ผมพยายามสดับตรับฟังและติดตามผลงานของกระทรวงพาณิชย์ ก็ไม่พบ
นวัตกรรมทางด้านนโยบาย แม้ในกรณีนโยบายข้าว รัฐบาลของคุณศุภชัย
ก็ยังคงยึดยุทธวิธีเดิม โดยการใช้งบประมาณแผ่นดินในการแทรกแซง
ซื้อข้าวเพื่อ 'พยุง' ราคา ทั้งๆที่มีงานวิจัยจำนวนมากที่พบความล้มเหลว
ของนโยบายดังกล่าวนี้ ในเมื่องบประมาณมีจำกัด นโยบายการพยุงราคา
ข้าวจึงกลายเป็นกลไกทางการเมืองในการโปรยเงินให้แก่ผู้นำเกษตรกร
ที่เป็นหัวคะแนน มิหนำซ้ำยังถูกซ้ำเติมด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในองค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จนปรากฏเป็น
ข่าวอย่างแพร่หลาย คุณศุภชัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และในฐานะรองนายกรัฐมนตรียากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้
ต้นทุนที่สังคมไทยต้องแบกรับอีกประเภทหนึ่ง อันเกิดจากการ
ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์หนุนช่วยให้คุณศุภชัยได้งานในตำแหน่งใหม่
ก็คอื ต้นทุนอันเกิดจากความเสือ่ มทรามของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คุณศุภชัยและผูน้ ำพรรคประชาธิปตั ย์หวังอย่างไร้เดียงสาว่า บรรดาประเทศ
มหาอำนาจและประเทศในโลกที่สามจะให้การสนับสนุนคุณศุภชัย เพราะ
คุณศุภชัยเสนอตัวเป็นตัวเป็นตัวแทนของโลกทีส่ าม หรืออีกนัยหนึง่ 'ฝ่ายใต้'
(South) และด้วยความสัมพันธ์ในฐานะ 'บริวาร' ทีม่ กี บั สหรัฐอเมริกา ก็หวัง
อย่างลมๆแล้งๆว่า สหรัฐอเมริกาจะต้องหนุนช่วย ด้วยการใช้ตรรกชนิด
ที่เข้าข้างตนเอง ทำให้คุณศุภชัยและผู้นำพรรคประชาธิปัตย์มองข้าม
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ สหรัฐอเมริกามี 'บริวาร' หลายประเทศ และมีความสัมพันธ์
กับนานาประเทศ สหรัฐอเมริกามีสทิ ธิอ์ นั ชอบธรรมทีจ่ ะเลือกผูแ้ ทนประเทศ
ใดก็ได้ หากสหรัฐอเมริกายึดผลประโยชน์ของตนเองในการตัดสินเป็นหลัก
ประชาชาติก็มิอาจวิพากษ์สหรัฐอเมริกาได้ ในเมื่อทุกประเทศล้วนแล้ว
แต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนทั้งสิ้น หากคุณศุภชัยต้องการคะแนนเสียง
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จากสหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส หรือแม้แต่เยอรมนี คุณศุภชัยก็ตอ้ งเสนอจุดยืน
ด้านนโยบาย (Policy Platform) เพื่อสนองประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ หากคุณศุภชัยไม่สามารถสนองประโยชน์ของประเทศเหล่านี้
ไม่เป็นการเข้าข้างตนเองมากไปหรอกหรือที่คุณศุภชัยยังหวังที่จะได้
คะแนนเสียงจากประเทศดังกล่าว
คุณศุภชัยและผูน้ ำพรรคประชาธิปตั ย์ตโี พยตีพายว่า สหรัฐอเมริกา
'รังแก' ประเทศไทย แท้ที่จริงแล้ว สหรัฐอเมริกามิได้ 'รังแก' ประเทศไทย
หากแต่ 'รังแก' คุณศุภชัย แม้คุณศุภชัยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ุ ศุภชัยไม่ และการทีส่ หรัฐเมริกา 'รังแก' คุณศุภชัย
แต่ประเทศไทยหาใช่คณ
ได้ ก็เป็นเพราะความไม่โปร่งใสของกระบวนการสรรหาผูอ้ ำนวยการองค์การ
การค้าโลก ประกอบกับกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ (Unanimity Rule) ทีเ่ ปิด
ช่องให้มกี ารใช้อำนาจวีโต้ (Veto) โดยพฤตินยั ได้
การที่สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ฝรั่งเศสมิได้แสดงท่าทีสนับสนุน
คุณศุภชัยตั้งแต่ต้น น่าเป็นสัญญาณให้คุณศุภชัยปรับยุทธศาสตร์การ
หาเสียง แต่คุณศุภชัยชัยยังคงดันทุรังยึดถือยุทธศาสตร์การหาเสียงเดิม
ไม่มีการวิเคราะห์และวิพากษ์ตนเอง หากคุณศุภชัยยังคงยืนกรานว่า
ยุทธศาสตร์การหาเสียงของตนเป็นยุทธศาสตร์อันดีเลิศ โดยไม่สนใจว่า
จะสนองประโยชน์ของภาคีองค์การการค้าโลกประเทศใด คุณศุภชัยสมควร
อยู่ในหอคอยงาช้าง หาควรกระโดดขึ้นสู่เวทีการเมืองโลกไม่
ด้วยเหตุที่ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์มิได้แยกแยะว่า ประเทศไทย
หาใช่คุณศุภชัยไม่ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงใช้กลไกของรัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ 'เล่นงาน' สหรัฐอเมริกา จนท้ายที่สุดถึงกับ 'เล่นงาน' นิวซีแลนด์ ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์
บางคนถึงกับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนความสัมพันธ์ที่มีกับสหรัฐอเมริกา
และเรียกร้องชนชั้นนำไทยมิให้ไปร่วมงานวันชาติอเมริกัน ความมุ่งมั่นที่
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จะให้คนไทยหนึ่งคนมีตำแหน่งระดับโลกยังผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่มีกับสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์เสื่อมทรามลง นับเป็นต้นทุน
สังคมที่น่าจะทบทวนว่าสูงเกินไปหรือไม่ และคุ้มประโยชน์หรือไม่
ต้นทุนการหาเสียงของคุณศุภชัยนับเป็นต้นทุนของสังคมไทย
ที่มีความสำคัญไม่น้อย และเป็นภาระของประชาชนผู้เสียภาษีอากร คุณ
ศุภชัยเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจนีวาบ่อยครัง้ เพือ่ รณรงค์
หาเสียง ไม่มีรายงานข่าวว่า คุณศุภชัยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง
ดังนั้น จึงอนุมานได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อหาเสียงมาจากงบประมาณแผ่นดิน ในเวลาต่อมา เมื่อหนังสือพิมพ์เริ่มตั้งคำถามมากขึ้นว่า
สังคมไทยได้อะไรจากการที่คุณศุภชัยได้ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก คุณศุภชัยเริ่มให้ข่าวว่า การเดินทางไปต่างประเทศนั้นมิใช่ไป
หาเสียงเพียงประการเดียว หากแต่ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์
เมื่อการรณรงค์เพื่อช่วงชิงตำแหน่งถึงขั้นแตกหัก นายไมค์ มัวร์
(Mike Moore) คูแ่ ข่งคนสำคัญของคุณศุภชัยให้ขา่ วว่า เขาเดินทางหาเสียง
อย่างคนสมถะ ต่างกับคุณศุภชัยที่อยู่โรงแรมหรูหรา มีรถประจำตำแหน่ง
โอ่อ่า และมีคณะผู้ติดตามเป็นขบวน ฝ่ายของคุณศุภชัยปฏิเสธข้อกล่าว
หานี้ ขณะเดียวกัน คอลัมนิสต์ที่สนับสนุนคุณศุภชัยอ้างว่า รัฐบาล
นิวซีแลนด์จัดสรรเงินสนับสนุนการหาเสียงให้นายไมค์ มัวร์ถึง 1 ล้าน
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ผมไม่สามารถหาข้อมูลมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนี้ได้
ในอดีตทีเ่ ป็นมา คนไทยดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศ
หลายคน แต่ ม ี น ้ อ ยคนที ่ ม ี โ อกาสดำรงตำแหน่ ง ระดั บ โลกหรื อ แม้ แ ต่
ระดับภูมภิ าค กระนัน้ ก็ตาม ไม่มคี นไทยคนใดทีร่ ฐั บาลและสังคมไทยต้อง
รับภาระต้นทุนการหางานมากเท่ากับที่เสียให้แก่คุณศุภชัย
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ด้ ว ยเหตุ ท ี ่ ผ มมองไม่ เ ห็ น ประโยชน์ โ ภคผลที ่ ส ั ง คมไทยได้ ร ั บ
จากการทีค่ ณ
ุ ศุภชัยยึดกุมเก้าอีผ้ อู้ ำนวยการองค์การการค้าโลก ผมจึงรูส้ กึ
ไม่สบายใจที่มีการใช้งบประมาณแผ่นดิน ในการหาเสียงให้คุณศุภชัย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีอากร ผมขอ
เรียกร้องให้รฐั บาลเปิดเผยข้อเท็จจริงว่า รัฐบาลได้ใช้จา่ ยเงินในการหาเสียง
ให้คณ
ุ ศุภชัยมากน้อยเท่าใด ไม่วา่ จะเป็นค่าเดินทาง ค่าพักโรงแรม ค่าใช้สอย และรายจ่ายอันเกิดจากการใช้กลไกของรัฐในการเกื้อหนุนคุณศุภชัย
พรรคประชาธิปตั ย์เป็นพรรคทีร่ ำ่ ร้องเรียกหาความโปร่งใสและนายกรัฐมนตรี
ได้ชื่อว่าเป็น 'จอมหลักการ' ผมต้องการความโปร่งใสในเรื่องนี้ ผมรู้สึก
ไม่สบายใจยิง่ ทีม่ กี ารเดินทางไปต่างประเทศ โดยอ้างการปฏิบตั ิ 'ราชการ'
ทั้งที่เป็นการเดินทางไปหาเสียงเป็นด้านหลัก
หากคุณชวน หลีกภัยเป็น 'จอมหลักการ' ในเนื้อแท้ ผมใคร่เห็น
การกำหนดหลักการว่า การรณรงค์เพื่อให้คนไทยคนหนึ่งคนใดมีตำแหน่ง
ระดับภูมภิ าคหรือระดับโลก หากมีรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จักต้อง
มีการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส เพื่อให้รัฐสภา
พิจารณา หากรัฐสภาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายการนี้ ย่อมมีนยั ว่า
รัฐสภาเห็นว่า การที่คนไทยได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่
ประเทศไทย จะได้ไม่มขี อ้ คลางแคลงใจ ดังกรณีการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อให้คุณศุภชัยได้ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกในครั้งนี้
...........................................
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กฎการลงคะแนนเสียงกับ
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "เศรษฐทรรศน์ท่าพระจันทร์" นิตยสาร Corporate
Thailand ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2542

สังคมมนุษย์ย่อมต้องมีการกำหนดทางเลือกของสังคม (Social
Choice) ทางเลือกของสังคมจะกำหนดขึน้ อย่างไร ย่อมขึน้ อยูก่ บั โครงสร้าง
อำนาจทางการเมืองในสังคมนั้น ในสังคมที่มีการปกครองแบบเผด็จการ
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจเผด็จการย่อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทาง
เลือกของสังคม ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนย่อมมีส่วนร่วมในการ
กำหนดทางเลือกหรือมติของสังคม ทางเลือกหรือมติดังกล่าวนี้จักได้มา
ก็แต่โดยการกำหนดกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ทีช่ ดั เจน ซึง่ โดย
ทัว่ ไปนิยมใช้กฎคะแนนเสียงข้างมาก (Simple Majority Rule)
กฎการลงคะแนนเสียงกำลังสร้างปัญหาแก่องค์การการค้าโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรหาผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกยึดหลักการ "หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง"
(One Country, One Vote) ประเทศด้ อ ยพั ฒ นาจึ ง มี ค ะแนนเสี ย ง
เสมอด้วยประเทศมหาอำนาจ ความข้อนี้นับว่าต่างจากธนาคารโลกและ
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศที ่ ภ าคี ส มาชิ ก มิ ไ ด้ ม ี ค ะแนนเสี ย งเท่ า
เทียมกัน โดยที่จำนวนคะแนนเสียงแตกต่างไปตามเงินอุดหนุนที่จ่ายให้
แก่องค์กรทั้งสอง ด้วยเหตุดังนี้ ประเทศมหาอำนาจจึงยึดกุมการบริหาร
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ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยที่มีข้อตกลงนับแต่
แรกก่อตั้งว่า ประธานธนาคารโลกต้องเป็นชาวอเมริกัน และผู้อำนวยการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องมาจากยุโรปตะวันตก
ประเทศโลกที ่ ส ามมั ก จะยึ ด กุ ม การบริ ห ารองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศได้ หากองค์การดังกล่าวยึดหลักการ "หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนน
เสียง" แต่ในกรณีองค์การการค้าโลก ประเทศโลกทีส่ ามไม่สามารถรวมตัว
และผนึกกำลังในการยึดกุมการบริหารได้ เหตุทเ่ี ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะว่า ประเทศ
โลกที ่ ส ามแต่ ล ะประเทศต้ อ งพึ ่ ง พาประเทศมหาอำนาจบางกลุ ่ ม บาง
ประเทศ บางครั้งความสัมพันธ์มีลักษณะประดุจหนึ่ง 'เมื อ งแม่ ' กับ
'ดาวบริวาร' ห่วงโซ่แห่งความสัมพันธ์ดงั กล่าวนีเ้ องทำให้ประเทศโลกทีส่ าม
จำนวนมากยึดจุดยืนเดียวกับ 'เมืองแม่' ในยามที่มีการสรรหาผู้อำนวย
การองค์การการค้าโลก ด้วยเหตุดังนี้เอง นายเรนาโต รุกเจียโร (Renato
Ruggiero) ตัวแทนของสหภาพยุโรปจึงลอยลำเข้านั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกปี 2538 แม้ในการสรรหาผูอ้ ำนวยการคนใหม่ในปี 2542
นายศุภชัย พานิชภักดิ์มิอาจกล่าวอ้างได้ว่าเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวแทนจาก
โลกที่สาม ในเมื่อโลกที่สามหลายประเทศสนับสนุนนายไมค์ มัวร์ (Mike
Moore) แห่งนิวซีแลนด์ ทั้งนี้เป็นผลจากการรณรงค์หาเสียงของสหรัฐอเมริกาและผู้นำสหภาพยุโรปบางประเทศ
ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
ประธานคณะมนตรี ท ั ่ ว ไปแห่ ง องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO General
Council) ทำหน้าที่เป็นผู้สรรหา การสรรหาหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียง
และผูท้ จ่ี ะดำรงตำแหน่งนีไ้ ด้จะต้องได้รบั ฉันทมติ (Consensus) จากภาคี
สมาชิกทัง้ ปวง ด้วยเหตุดงั นี้ จึงมักมีการอ้างถึงหลักการ No Vote, No Veto
ผู้สมัครคนใดหากมีภาคีสมาชิกคัดค้านเพียงประเทศเดียวก็มิอาจดำรง
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการได้ ทัง้ นีก้ ารมิได้รบั คะแนนเสียงมิได้มคี วามหมายเท่า
กับการถูกคัดค้าน เพราะภาคีสมาชิกอาจมีความพึงพอใจผู้สมัครแต่ละ
152

เอกสารเหตุการณ์ปจั จุบนั หมายเลข 11 โครงการ WTO Watch

คนแตกต่างกัน และมีการจัดลำดับความพึงพอใจ การที่ภาคีสมาชิกชอบ
ผู้สมัครคนหนึ่งน้อยกว่าอีกคนหนึ่ง มิได้มีความหมายว่า ภาคีสมาชิก
ดังกล่าวคัดค้านผู้สมัครคนแรก การชอบน้อยแตกต่างจากการไม่ชอบ
การคัดค้านย่อมมีมูลฐานจากความไม่พึงพอใจ
เหตุ ใ ดองค์ ก ารการค้ า โลกจึ ง ยึ ด กฎคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์
(Unanimity Rule) ในการสรรหาผู้อำนวยการ ?
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกมีหน้าทีแ่ ละบทบาทในการจัดการ
ประชุมเพื่อจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดูแลให้ภาคีสมาชิก
ปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กร
ดังกล่าวนี้จึงต้องเป็นที่ยอมรับของภาคีสมาชิกทั้งมวล ทั้งในด้านความ
สามารถ ความเป็นผูน้ ำ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ด้วยเหตุดงั นี้
การยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ในการสรรหาผู้อำนวยการจึงเป็นเรื่อง
ชอบด้วยเหตุผล
กฎการลงคะแนนเสียงใดๆย่อมก่อให้เกิดต้นทุนอย่างน้อย 2
ประเภท ต้นทุนประเภทแรกเรียกว่า ต้นทุนภายนอกอันเกิดจากการลง
มติ (Vote - Externality Cost) ต้นทุนประเภทที่สองเรียกว่า ต้นทุนการ
ตัดสินใจ (Decision-making Cost)
การลงมติ ใ ดๆย่ อ มต้ อ งมี ผ ู ้ ไ ด้ ป ระโยชน์ แ ละผู ้ เ สี ย ประโยชน์
การลงมติจึงก่อให้เกิดต้นทุนภายนอก ซึ่งตกเป็นภาระแก่ผู้เสียประโยชน์
จากมตินั้น ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ต้นทุนภายนอกที่ตกแก่
ผู ้ เ สี ย ประโยชน์ จ ะมี ม าก เพราะทางเลื อ กหรื อ มติ ข องสั ง คมเกิ ด จาก
ดุลพินจิ ของผูม้ อี ำนาจเผด็จการเพียงคนเดียวหรือกลุม่ คณะเดียว ในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ยึดกฎคะแนนเสียงข้างมาก (Simple Majority Rule)
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ผู้เสียประโยชน์มีไม่ถึง 50% ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง กฎคะแนนเสียง
เอกฉันท์ไม่กอ่ ให้เกิดต้นทุนภายนอกแต่ประการใด เพราะทางเลือกหรือมติ
ของสังคมตามกฎการลงคะแนนเสียงดังกล่าวนี้ไม่ทำให้สมาชิกคนหนึ่ง
คนใดในสังคมเสียประโยชน์แม้แต่คนเดียว เนื่องจากได้รับฉันทมติจาก
สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกคน ในทำนองเดียวกัน ผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกทีไ่ ด้รบั การสรรหาตามกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ ย่อมเป็น
ที่ยอมรับของภาคีสมาชิกทั้งมวล ด้วยเหตุดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดต้นทุน
ภายนอก เนื่องจากไม่มีภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งประเทศใดไม่พอใจ
ผู้อำนวยการที่ได้รับการสรรหาแม้แต่ประเทศเดียว
แต่การลงมติใดๆย่อมต้องมีต้นทุนการตัดสินใจ ในระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการ ต้นทุนการตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกหรือ
มติของสังคมจะอยู่ในระดับต่ำ เพราะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมีเพียง
คนเดียวหรือกลุม่ เดียว การตัดสินใจทำได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว แต่ผล
การตัดสินใจจะยังประโยชน์สทุ ธิแก่สงั คมหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดเป็น
อีกประเด็นหนึง่ ในสังคมประชาธิปไตยทีย่ ดึ กฎคะแนนเสียงข้างมาก ต้นทุน
การตัดสินใจย่อมสูงกว่าระบอบเผด็จการ เพราะการกำหนดทางเลือกหรือ
มติของสังคมต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเสียงข้างมากในสังคม กระบวนการทีจ่ ะได้มาซึง่ ทางเลือกหรือมตินน้ั กินเวลา และมีคา่ ใช้จา่ ยสูง กฎคะแนน
เสียงเอกฉันท์นบั เป็นกฎการลงคะแนนเสียงทีเ่ สียต้นทุนการตัดสินใจสูงสุด
เพราะต้องได้รับฉันทมติจากสมาชิกทั้งมวล ความยืดเยื้อในการสรรหา
ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนับเป็นอุทาหรณ์ของความข้อนี้
แม้ว่ามีเหตุผลที่จะสนับสนุนให้การสรรหาผู้อำนวยการองค์การ
การค้าโลกยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ แต่กฎการลงคะแนนเสียงดังกล่าวนี้
นอกจากต้องเสียต้นทุนการตัดสินใจสูงแล้ว ยังเปิดช่องให้ภาคีสมาชิกมี
ประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Behaviour) ได้ เพราะเพียง
แต่มีภาคีสมาชิกหนึ่งประเทศไม่ให้ความเห็นชอบ ถึงจะได้รับความเห็น
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ชอบจากภาคีส่วนที่เหลือทั้งหมด ก็มิอาจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการได้
คะแนนเสียงของภาคีสมาชิกภายใต้กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์จึงเป็นเสียง
ที ่ม ีพ ลัง แห่ง วี โต้ (Veto) อำนาจในการวีโ ต้นี้เ องกลายเป็นเครื่ องมือ
ที่ประเทศมหาอำนาจใช้ในการสกัดมติที่ตนไม่เห็นชอบ ประเทศมหาอำนาจมีอำนาจและใช้อำนาจในการวีโต้อย่างแพร่หลายในคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในยุคสงครามเย็น แม้องค์การการค้าโลก
มิได้ให้อภิสิทธิ์แก่ประเทศมหาอำนาจในการใช้อำนาจวีโต้ แต่กฎคะแนน
เสียงเอกฉันท์ทำให้ภาคีสมาชิกมีอำนาจวีโต้โดยปริยาย
สหรั ฐ อเมริ ก ายื น ยั น มาโดยตลอดว่ า ไม่ ค ั ด ค้ า นนายศุ ภ ชั ย
พานิชภักดิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก แต่การ
ไม่คดั ค้านมิได้แปลว่าสนับสนุน ในระยะแรก สหรัฐเมริกาทำตัวเป็น 'อีแอบ'
ในการสนับสนุนนายไมค์ มัวร์ (Mike Moore) ให้ดำรงตำแหน่งนี้ พร้อมทัง้
รณรงค์หาเสียงให้นายมัวร์ดว้ ย แต่เมือ่ การแย่งชิงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง
ดุเดือด สหรัฐอเมริกาจำต้องเปิดตัวยืนอยูข่ า้ งนายมัวร์ ถึงจะยืนยันทีจ่ ะไม่
คัดค้านนายศุภชัย แต่เมื่อถึงที่สุด สหรัฐอเมริกาอาจใช้อำนาจ 'วีโต้' ได้
ด้วยการไม่ให้ความเห็นชอบให้นายศุภชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ความยืดเยื้อในการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกมิได้
เกิดจากกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์เท่านัน้ หากยังเป็นผลจากความไม่โปร่งใส
ของกระบวนการสรรหาอีกด้วย ความไม่โปร่งใสดังกล่าวนี้มีอยู่อย่างน้อย
2 ด้าน ด้านแรกได้แก่ ความไม่โปร่งใสในกระบวนการซาวเสียง เนือ่ งจาก
ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง ข้อมูลความพึงพอใจของภาคีสมาชิกทีม่ ตี อ่ ผูส้ มัคร
ท่านต่างๆอยูท่ ป่ี ระธานคณะกรรมการสรรหาแต่เพียงผูเ้ ดียว ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รายงานว่า ผู้สมัครแต่ละคนได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ในเมือ่ ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า รายงานผลการซาวเสียงของประธานคณะ155
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กรรมการสรรหาตรงต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ ระบบการซาวเสียงดังกล่าวนี้มี
สมมติฐานสำคัญว่า ประธานคณะกรรมการสรรหามีความซื่อสัตย์สุจริต
รักความเป็นธรรม และมีความเป็นกลาง
ความไม่โปร่งใสด้านทีส่ องได้แก่ ความไม่โปร่งใสในลำดับขัน้ ตอน
ของกระบวนการสรรหา ไม่มกี ฎกติกาทีช่ ดั เจนว่า การขอฉันทมติจากภาคี
สมาชิกจะกระทำเมื่อไร ในยามที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งหลายคน จะมี
กระบวนการคัดผูส้ มัครออกอย่างไร นับตัง้ แต่องค์การการค้าโลกถือกำเนิด
ในปี 2538 เป็นต้นมา การคัดผู้สมัครออกมักจะใช้วิธีการเจรจาหรือมิ
ฉะนั้นก็ 'บีบ' ให้ออก ในการสรรหาครั้งนี้ นายฮัสซัน อาบูยุบ (Hassan
Abouyoub) ผู้สมัครจากมอร็อคโคถูกบีบให้ถอนตัวด้วยความไม่เต็มใจ
ความไม่โปร่งใสในลำดับขั้นตอนของกระบวนการสรรหายังความขมขื่นแก่
นายศุภชัยและผู้สนับสนุนอย่างมาก ในยามที่นายศุภชัยมีคะแนนนำ
ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่คดิ เสนอชือ่ นายศุภชัยเพือ่ ขอฉันทมติจาก
ภาคีสมาชิก ต่อเมื่อสหรัฐอเมริการณรงค์หาเสียงจนนายมัวร์มีคะแนนนำ
นายศุภชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาจึงดำเนินการขอฉันทมติเพื่อยก
ตำแหน่งผู้อำนวยการให้นายมัวร์
ความไม่โปร่งใสของลำดับขัน้ ตอนของกระบวนการสรรหาดังกล่าว
ข้างต้นนี้ เปิดช่องให้ประธานคณะกรรมการสรรหาใช้อำนาจในการจัด
ระเบียบเพือ่ เกือ้ ประโยชน์ผสู้ มัครคนหนึง่ คนใดก็ได้ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้
สำนักเศรษฐศาสตร์ Public Choice เรียกว่า Agenda Manipulation
ซึ่งก็คือ การจัดวาระการลงมติเพื่อให้ได้มติตามที่ต้องการ ประพฤติกรรม
ของนายอาลี เอ็มชูโม (Ali MChumo) ประธานคณะมนตรีทั่วไปแห่ง
องค์การการค้าโลก (WTO General Council) ในฐานะกรรมการสรรหา
ซึง่ พยายามผลักดันให้นายมัวร์ได้รบั ฉันทมติเพือ่ ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
ครั้งนี้ นับเป็นอุทาหรณ์ของความข้อนี้
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ความขัดแย้งในการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกจะยัง
คงมีตอ่ ไปในอนาคต และอาจจะรุนแรงยิง่ กว่าคราวนี้ หากไม่มกี ารเปลีย่ น
แปลงกระบวนการสรรหาให้มีความโปร่งใส และการเปลี่ยนแปลงกฎการ
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เปิดช่องให้มีอำนาจวีโต้
......................................
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การเมืองว่าด้วย
การสรรหาผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2542

แม้ว่านายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruggiero) ผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกคนแรกจะพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2542 เป็นต้นมา แต่จนบัดนี้ (กลางเดือนพฤษภาคม 2542) การสรรหา
ผูอ้ ำนวยการคนใหม่ยงั หาได้บรรลุผลไม่ โดยทีค่ งเหลือคูแ่ ข่งขันเพียง 2 คน
อันได้แก่นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย กับนายไมค์ มัวร์
(Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนวิ ซีแลนด์
ในการหยั่งคะแนนเสียงช่วงแรก นายศุภชัยมีคะแนนนำผู้สมัคร
คนอืน่ แต่แล้วในช่วงปลายเดือนเมษายน 2542 นัน้ เอง นายอาลี เอ็มชูโม
(Ali Mchumo) ประธานคณะมนตรีทั่วไปแห่งองค์การการค้าโลก (WTO
General Council) เสนอให้ ภ าคี ส มาชิ ก พิ จ ารณาให้ ฉ ั น ทมติ ร ั บ รอง
ให้นายมัวร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนต่อไป โดยอ้างว่า นายมัวร์มี
คะแนนนำนายศุภชัย 62 ต่อ 59 จากจำนวนภาคีสมาชิกทั้งหมด 134
ประเทศ โดยทีบ่ างประเทศยังไม่ตดั สินใจ

จาก GATT สู่ WTO

ข้อเสนอของนายเอ็มชูโมถูกญี่ปุ่นและบรรดาประเทศที่สนับสนุน
นายศุภชัยคัดค้าน พร้อมทัง้ เสนอให้ภาคีสมาชิกพิจารณาให้ฉนั ทมติแก่นาย
ศุภชัยในการดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก แต่นายเอ็มชูโม
ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ ภาคีสมาชิกจำนวนมาก ตัง้ ข้อกังขาเกีย่ วกับความเป็น
กลางของนายเอ็มชูโม ในยามที่นายศุภชัยมีคะแนนนำ นายเอ็มชูโม
ไม่คดิ ทีจ่ ะเสนอชือ่ นายศุภชัยเพือ่ ขอฉันทมติ แต่แล้วกลับเสนอชือ่ นายมัวร์
โดยอ้างว่า นายมัวร์มีคะแนนนำนายศุภชัย โดยที่ภาคีสมาชิกไม่ทราบ
แน่ชดั ว่า ข้ออ้างนีม้ มี ลู แห่งความเป็นจริงหรือไม่เพียงใด ในเมือ่ กระบวนการ
ซาวเสียงมิได้เป็นไปอย่างโปร่งใส
สหรัฐอเมริกาค่อยๆเผยโฉมเป็นผู้ขัดขวางมิให้นายศุภชัยขึ้นสู่
ตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการองค์ ก ารการค้ า โลก มิ ห นำซ้ ำ ยั ง ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น
หัวคะแนนของนายมัวร์อีกด้วย และการรณรงค์หาเสียงของสหรัฐอเมริกา
นี้เอง นับเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้คะแนนเสียงของนายมัวร์ตีตื้นขึ้นมา
ในตอนท้าย ในขณะที่ฐานที่มั่นของนายศุภชัยอยู่ในอาเซียแปซิฟิกและ
ตะวันออกกลาง ฐานที่มั่นของนายมัวร์อยู่ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ โดยที่ทั้งสองได้คะแนนก้ำกึ่งกันทั้งในอัฟริกาและสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปมิได้แสวงหาฉันทมติในการสนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่ง
คนใดโดยเฉพาะ หากแต่ปล่อยให้ภาคีแต่ละประเทศตัดสินใจกันเอง
ความข้อนีน้ บั ว่าต่างจากการสรรหาผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกคนแรก
ในปี 2538 ทีส่ หภาพยุโรปพร้อมใจกันสนับสนุนนายเรนาโต รุกเจียโร อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศอิตาลี ในคราวนี้ เสียงของ
สหภาพยุโรปขาดเอกภาพอย่างเห็นได้ชดั แม้นาย ศุภชัยจะได้คะแนนเสียง
จากบางภาคส่วนของสหภาพยุโรป แต่นายมัวร์มีความได้เปรียบที่ได้การ
สนับสนุนจากฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญของสหภาพยุโรป
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การแย่งชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนแรกในปี
2538 มีความยุง่ ยากไม่มาก เนือ่ งจากนายคาร์ลอส ซาลินาส เดอ กอร์ตาริ
(Calos Salinas de Gortari) อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโกผู้สมัครที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนถอนตัวจากการแข่งขัน อันเป็นผลจากการเมืองภายใน
เม็กซิโก จนถึงขัน้ ทีน่ ายซาลินาสต้อง 'ลีภ้ ยั ' ไปอยูส่ หรัฐอเมริกา เมือ่ ผูส้ มัคร
ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุน 'ตกม้าตาย' เช่นนี้ นายรุกเจียโร ซึ่งเป็นม้าแข่ง
สังกัด 'คอกสหภาพยุโรป' จึงขึน้ สูต่ ำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก
คนแรกอย่างค่อนข้างสะดวกดาย
แต่การแย่งชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนที่สอง
ในปี 2542 กลับไม่ราบรื่น ในเมื่อภาคีสมาชิกจากโลกที่สามบางภาคส่วน
ยืนยันหลักการว่า ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกควรจะมาจากโลกทีส่ าม
ในเมือ่ ประเทศมหาอำนาจยึดกุมตำแหน่งสำคัญในธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศแล้ว พร้อมทั้งฟื้นความหลังว่า หลักการดังกล่าวนี้
ได้เคยถกแถลงกันมาแล้วในคราวสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
คนแรก เพียงแต่มิได้มีมติให้เป็นที่ปรากฏเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศ
มหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเมินเฉยต่อข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวนี้ และพยายามผลักดันผู้สมัครที่เกื้อกูลผลประโยชน์ของตนเป็น
ด้านหลัก
การรณรงค์เพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
เป็นไปอย่างเข้มข้นและดุเดือด จนขั้นสุดท้ายมีการสาดโคลนเข้าหากัน
ทัง้ สองฝ่าย ฝ่ายทีส่ นับสนุนนายมัวร์กล่าวหาว่า นายศุภชัยมีประพฤติกรรม
การซื้อเสียง ด้วยการนำตำแหน่งรองผู้อำนวยการแลกกับคะแนนเสียง
จากบางประเทศ นิตยสาร Inside U.S. Trade (April 23, 1999) ประโคม
ข่าวเรือ่ งนี้ พร้อมทัง้ รายงานว่า นายศุภชัยสัญญาทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีม่ ากกว่า
4 ประเทศดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ หากตนได้รบั เลือก ทัง้ ๆทีต่ ำแหน่ง
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รองผูอ้ ำนวยการมีเพียง 4 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ไทยตอบโต้รายงานข่าว
ดังกล่าว โดยอ้างว่า การซือ้ เสียงมิได้อยูใ่ นแผนการหาเสียงของผูแ้ ทนไทย
รายงานข่าวของนิตยสาร Inside U.S. Trade ดังกล่าวนีช้ ว่ ยกระพือสำนึก
แห่งชาตินิยมภายในประเทศไทย
กลุ่มที่สนับสนุนนายศุภชัย (ซึ่งอาจจะมิใช่ตัวนายศุภชัยเอง)
ก็กล่าวในทำนองว่า สหรัฐอเมริกาใช้พลานุภาพทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในการ 'บีบ' ให้บางประเทศสนับสนุนนายมัวร์ รวมทัง้ การผลักดัน
ให้ธนาคารโลกจัดสรรเงินให้กแู้ ก่ทานซาเนียไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์
อเมริกัน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ โดยที่มีการกล่าวหาเป็นนัยว่า เงินให้กู้
จากธนาคารโลกจำนวนดังกล่าวนี้อาจเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการที่นาย
เอ็มชูโม (ชาวทานซาเนีย ผูด้ ำรงตำแหน่งประธาน WTO General Council)
เสนอชื่อนายมัวร์เพื่อขอฉันทมติจากภาคีองค์การการค้าโลก หนังสือพิมพ์
มติชน (ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2542) พาดหัวว่า "ตกรางวัล 3.7 หมืน่ ล้าน
เขี่ยศุภชัย"
หากข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่ายเป็นจริง การสรรหาผู้อำนวย
การองค์การการค้าโลกได้ยกระดับมาเทียบเทียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไทย หรือหากข้อกล่าวหาเหล่านี้มิได้เป็นจริง การสาด
โคลนซึ่งกันและกันก็ทำให้การสรรหาดังกล่าวนี้มีกลิ่น 'สะอาด' พอๆกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
การสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนใหม่สร้างความ
ร้าวฉานในหมู่ภาคีองค์กรโลกบาลแห่งนี้อย่างสาหัสสากรรจ์ ความไม่
ชัดเจนในกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) และกระบวนการสรรหา
ประกอบกับความไม่เป็นกลางของประธานคณะกรรมการสรรหา นับเป็น
เหตุปจั จัยพืน้ ฐานอันนำมาซึง่ ความร้าวฉานดังกล่าวนี้ น่าอนาจนักทีอ่ งค์กร
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ซึ่งทำหน้าที่ระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดุจดังองค์การ
การค้าโลก กลับไม่สามารถจัดระเบียบภายในองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กร
ทีไ่ ร้ขอ้ พิพาทได้ องค์กรทีป่ ราศจากระเบียบภายในทีช่ ดั เจนเช่นนีจ้ ะทำหน้า
ที่จัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
แท้ทจ่ี ริงแล้ว การสรรหาผูอ้ ำนวยการ องค์การการค้าโลกมีปญ
ั หา
ตัง้ แต่เมือ่ แรกก่อตัง้ แต่เป็นเพราะผูส้ มัครทีส่ หรัฐอเมริกาหนุนหลัง 'ตกม้า'
ตาย ปัญหาพืน้ ฐานของการสรรหาผูอ้ ำนวยการองค์กรโลกบาลแห่งนีจ้ งึ ถูก
กลบไว้ ภายหลังจากทีน่ ายคาร์ลอส ซาลินาสถอนตัว สหภาพยุโรปก็ดนั นาย
รุกเจียโรเข้าเส้นชัย ด้วยการเสนอตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการให้แก่นายกิม ชุล
ซู (Kim Chul-su) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ ซึ่งเป็น
ผู้สมัครอีกคนหนึ่ง เพื่อให้ถอนตัวจากการแข่งขัน
ในการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนที่สอง กลุ่ม
ประเทศที่สนับสนุนนายมัวร์ดำเนินยุทธวิธีอย่างน้อย 2 ด้าน ด้านหนึ่ง
พยายาม 'ซื้อ' นายศุภชัย โดยหยิบยื่นตำแหน่งรองผู้อำนวยการแลกกับ
การถอนตัว เมือ่ นายศุภชัยปฏิเสธ ก็มกี ารปรับข้อเสนอให้ตำแหน่ง Super
Deputy อีกด้านหนึ่งพยายามกดดันให้นายศุภชัยถอนตัว โดยอ้างว่า
นายศุภชัยแพ้นายมัวร์แล้ว สมควรแสดงสปิริตด้วยการถอนตัว เพื่อธำรง
สมานฉันท์ภายในองค์การการค้าโลก
แต่การสรรหาผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกครัง้ นีแ้ ตกต่างจากปี
2538 อย่างสำคัญ ในข้อที่ญี่ปุ่นลุกขึ้นมาทานอำนาจของสหรัฐอเมริกา
ในการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกในปี 2538 ญี่ปุ่นและกลุ่ม
ประเทศอาเซียแปซิฟิกร่วมกันสนับสนุนนายกิม ชุล ซู แต่แรงสนับสนุน
ของญีป่ นุ่ ในครัง้ นัน้ เทียบเทียมมิได้กบั แรงสนับสนุนทีญ
่ ป่ี นุ่ ให้แก่นายศุภชัย
ดังจะเห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นเป็นหัวหอกในการทักท้วงข้อวินิจฉัยของนาย
เอ็มชูโมที่จะให้ภาคีสมาชิกให้ฉันทมติเลือกนายมัวร์
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ด้วยแรงสนับสนุนของญี่ปุ่นเช่นนี้เอง นายศุภชัยและรัฐบาลไทย
จึงมีแรงฮึดสูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ความไม่เป็นกลางและความไม่เป็นธรรม
ของกระบวนการสรรหามีส่วนสำคัญในการผนึกกลุ่มประเทศผู้สนับสนุน
นายศุภชัยเข้าด้วยกัน ยิง่ กระบวนการสรรหายืดเยือ้ มากเพียงใด ยิง่ ไม่เป็น
ผลดีทง้ั แก่องค์การการค้าโลกและสหรัฐอเมริกามากเพียงนัน้ ประพฤติกรรม
ของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนนายมัวร์และความจงใจในการกีดกัน
นายศุภชัย ช่วยจุดปะทุสำนึกแห่งชาตินยิ มมิจำเพาะแต่ภายในประเทศไทย
หากยังส่งผลต่อประเทศอื่นๆในโลกที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซีย
แปซิฟิกอีกด้วย กระแสชาตินิยมดังกล่าวนี้กำลังแปรเปลี่ยนเป็นความจง
เกลียดจงชังอเมริกนั จนบรรดานักธุรกิจอเมริกนั พากันหวัน่ วิตกว่า บทบาท
ของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
กำลังกัดกร่อนผลประโยชน์ของธุรกิจอเมริกันในอาเซียแปซิฟิก
ไม่วา่ นายมัวร์หรือนายศุภชัยก้าวขึน้ นัง่ เก้าอีผ้ อู้ ำนวยการ องค์การ
การค้าโลกอาจบอบช้ำเกินกว่าทีจ่ ะเยียวยา หนทางทีด่ ที ส่ี ดุ ในการสถาปนา
สมานฉันท์ภายในองค์กรโลกบาลแห่งนี้ ก็แต่โดยการที่ทั้งนายศุภชัยและ
นายมัวร์ถอนตัวจากการแข่งขัน พร้อมๆ กับการลาออกจากตำแหน่ง
ประธาน WTO General Council ของนายเอ็มชูโม ควบคู่กับการสะสาง
กฎการลงคะแนนเสียงและกระบวนการสรรหาให้มคี วามโปร่งใสและความ
เป็นธรรมมากขึ้น
............................................
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องค์การการค้าโลก
กับการแต่งตัง้ ผูอ้ ำนวยการ
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2542

วันที่ 1 กันยายน 2542 นายไมค์ มัวร์ (Mike Moore) อดีตนายก
รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนที่สอง
สืบต่อจากนายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruggiero) ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กร
โลกบาลแห่งนี้ยืดเยื้อยาวนานกว่า 9 เดือน และสร้างความร้าวฉานในหมู่
ภาคีสมาชิกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันเป็นเหตุให้เก้าอี้ผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกไร้ผยู้ ดึ ครองถึง 4 เดือน
การสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกกำหนดกฎเกณฑ์ว่า
ผูท้ จ่ี ะดำรงตำแหน่งดังกล่าวนีจ้ กั ต้องได้รบั ฉันทมติ (consensus) จากมวล
ภาคีสมาชิก โดยมอบหน้าที่ให้ประธานคณะมนตรีทั่วไปแห่งองค์การ
การค้าโลก (WTO General Council) เป็นผู้สรรหาและหยั่งเสียง ทั้งนี้
โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลงมติและการใช้อำนาจวีโต้ (No Vote, No
Veto) กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ต้องนับว่าปราศจากความโปร่งใสอย่างยิ่ง
ทั้งความไม่โปร่งใสในกระบวนการซาวเสียง และความไม่โปร่งใสในลำดับ
ขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ในเมื่อไม่มีการลงมติ ประธานคณะกรรม
การสรรหาเป็นผู้ยึดกุมข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวว่า ภาคีสมาชิกแต่ละประเทศ
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มีความพึงพอใจผู้สมัครรับตำแหน่งแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และ
ผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนนิยมสูงสุด ในเมื่อลำดับขั้นตอนการสรรหา
ไม่มีความโปร่งใส ประธานคณะกรรมการสรรหาสามารถจัดระเบียบวาระ
การสรรหาเพื่อให้ได้ผลการสรรหาตามที่ต้องการได้ อาทิเช่น เมื่อผู้ได้รับ
คะแนนนิยมในการหยั่งเสียงรอบแรกๆเป็นผู้ที่ประธานฯไม่ต้องการให้ได้
ตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธานฯอาจหน่วงเหนี่ยวการเสนอชื่อเพื่อขอ
ฉันทมติจากมวลสมาชิกก็ได้ และปล่อยให้มีการหาเสียงจนดุลคะแนน
เสียงแปรเปลี่ยนไป ต่อเมื่อผู้สมัครที่ประธานฯสนับสนุนได้คะแนนนำ
จึงเสนอชื่อเพื่อขอฉันทมติต่อคณะมนตรีทั่วไปแห่งองค์การการค้าโลก
นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) ชาวทานซาเนีย ผูด้ ำรงตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีทว่ั ไปแห่งองค์การการค้าโลก ถูกวิพากษ์วา่ ดำเนินการ
สรรหาผู้อำนวยการด้วยความไม่โปร่งใส นายศุภชัย พานิชภักดิ์และ
ประเทศผู้สนับสนุนกล่าวอ้างว่า ในการหยั่งเสียงช่วงแรกเมื่อนายศุภชัยมี
คะแนนนำ ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่คิดเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อ
ขอฉันทมติจากมวลสมาชิก แต่แล้วในช่วงปลายเดือนเมษายน 2542 กลับ
คิดเสนอชือ่ นายมัวร์ พร้อมทัง้ บีบให้นายศุภชัยถอนตัว โดยอ้างว่า นายมัวร์
มีคะแนนนำนายศุภชัย ข้ออ้างทีว่ า่ นายศุภชัยมีคะแนนนำในการหยัง่ เสียง
ช่วงแรก และนายมัวร์มคี ะแนนนำช่วงปลาย ล้วนเป็นข้ออ้างทีไ่ ม่มปี ระจักษ์
พยานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ เพราะมีประธานคณะกรรมการสรรหาเพียง
ผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบข้อเท็จจริง ในเมื่อไม่มีการลงคะแนนเสียงอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ
สหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการกีดกันมิให้นายศุภชัยดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ในด้านหนึ่ง ด้วยการหาเสียง
ให้นายมัวร์ โดยใช้อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศทัง้ ปวง
ในอีกด้านหนึ่ง ด้วยการกดดันให้นายศุภชัยถอนตัวด้วยวิธีการนานัปการ
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บทบาทของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนี้ยังความไม่พอใจแก่รัฐบาลนายชวน
หลีกภัย อย่างยิง่ และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทัง้ สอง
การที่สหรัฐอเมริกาสามารถเล่นบทกีดกันนายศุภชัยได้ ก็เพราะ
สหภาพยุโรปไม่มีฉันทมติที่จะเลือกผู้สมัครคนหนึ่งคนใด โดยปล่อยให้
เป็นการตัดสินใจของแต่ละประเทศ หากมิใช่แรงสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จากญีป่ นุ่
นายศุภชัยอาจต้องหลุดจากโผไปแล้ว ด้วยเหตุทท่ี ง้ั นายมัวร์และนายศุภชัย
ได้คะแนนเสียงก้ำกึ่งกัน และผู้สมัครทั้งสองต่างไม่ยอมถอนตัว องค์การ
การค้าโลกจึงตกอยูใ่ นฐานะอิหลักอิเหลือ่ ทางออกทีเ่ หลือก็คอื การแบ่งปัน
ตำแหน่งระหว่างผู้สมัครทั้งสอง ทั้งนี้โดยมีออสเตรเลียเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลีย่
คณะมนตรี ท ั ่ ว ไปแห่ ง องค์ ก ารการค้ า โลกมี ม ติ เ มื ่ อ วั น ที ่ 22
กรกฎาคม 2542 ให้นายไมค์ มัวร์ ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการระหว่างวันที่
1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2545 และให้นายศุภชัย พานิชภักดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545 จนถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2548 โดยจะไม่มีการขยายเวลาวาระการดำรงตำแหน่ง และทั้ง
สองคนจะไม่ได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งนี้ซ้ำอีก
ในเดือนมีนาคม 2545 คณะมนตรีทั่วไปจะขอคำยืนยันจากนาย
ศุภชัยเกีย่ วกับความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ หากนายศุภชัย
ไม่พร้อม ก็จะมีกระบวนการสรรหาผูอ้ ำนวยการคนใหม่ให้ทนั ดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 1 กันยายน 2545 หากการสรรหาไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จะมี
การแต่งตัง้ รองผูอ้ ำนวยการคนหนึง่ คนใดให้รกั ษาการตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
องค์การการค้าโลก ในกรณีที่นายมัวร์ออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระให้
นายศุภชัยดำรงตำแหน่งสืบต่อได้ทนั ที โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
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ข้อเสนอในการแบ่งปันตำแหน่ง (Job Sharing) ระหว่างนายมัวร์
กับนายศุภชัยมีมาแต่เดือนเมษายน 2542 แล้ว ในเวลานัน้ นายศุภชัยไม่รบั
ข้อเสนอนี้ โดยอ้างว่า วาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 4 ปี ตามกฎ
บังคับขององค์การการค้าโลกนั้นเหมาะสมอยู่แล้ว การเวียนกันดำรง
ตำแหน่งคนละ 2 ปีนั้นสั้นเกินไป เมื่อคำนึงข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้อำนวยการ
คนใหม่ตอ้ งมีหน้าทีจ่ ดั การประชุมการค้าพหุภาคีรอบใหม่ ซึง่ ในรอบอุรกุ วัย
(Uruguay Round) ใช้เวลาประชุมยาวนานถึง 7 ปี (The Nation, April 20,
1999)
การขยายวาระการดำรงตำแหน่งเป็นคนละ 3 ปี ในด้านหนึง่ เพือ่
โน้มน้าวให้นายศุภชัยรับข้อเสนอนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่งทำให้การสรรหา
ผูอ้ ำนวยการไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ซึง่ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้
4 ปี แทนที่กระบวนการสรรหาจะได้ผู้อำนวยการเพียงคนเดียว กลับได้
ผู้อำนวยการ 2 คน อยู่ในตำแหน่งรวมกัน 6 ปี คิดเทียบเท่าจำนวน
ผูอ้ ำนวยการ 1.5 คน
ความขัดแย้งในประเด็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งก่อนหลังหมด
สิ้นไป เมื่อฝ่ายไทยตกลงที่จะให้นายศุภชัยดำรงตำแหน่งสืบต่อจากนาย
มัวร์ ทั้งนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การตัดสินใจดังกล่าวนี้เป็นผลจากการไกล่เกลี่ยของออสเตรเลีย หรือเป็นผลจากการประเมินประโยชน์ของพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นด้านหลัก กระนั้นก็ตาม การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการยัง
มิได้กำหนดจำนวนและเกณฑ์ที่แน่นอน ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต้องการยึดกุมตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ อัฟริกา ละตินอเมริกาและอาเซีย ล้วนต้องการ
ดุลยภาพแห่งภูมภิ าคด้วยกันทัง้ สิน้ ไม่วา่ รองผูอ้ ำนวยการจะมีจำนวนกีค่ น
ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้จะอยู่ในตำแหน่งจนสิ้นวาระของนายศุภชัย
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การเวียนกันดำรงตำแหน่งกำลังกลายเป็นจารีตใหม่ของสังคมโลก
เนื่องจากไม่สามารถมีฉันทมติเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ นอกจาก
ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ซึ่งตกลงให้ 'เล่นเก้าอี้ดนตรี'
ระหว่างนายมัวร์กับนายศุภชัยในครั้งนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ ก็มีข้อตกลง
แบ่งปันเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank)
ระหว่าง Wim Duisenberg (ชาวฮอลันดา) กับ Jean-Claude Trichet
(ชาวฝรั่งเศส) ตำแหน่งประธานรัฐสภายุโรป (European Parliament)
ก็บรรลุข้อตกลงลักษณะเดียวกัน แม้แต่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2545
ยังต้องแบ่งเค็กระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในการเป็นเจ้าภาพ
แม้วา่ การแต่งตัง้ ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกคนทีส่ องและสาม
จะบรรลุขอ้ ตกลงได้ แต่ปญ
ั หาพืน้ ฐานในการสรรหาผูด้ ำรงตำแหน่งดังกล่าว
ยังมิได้มีการเยียวยาแก้ไข คณะมนตรีทั่วไปในการประชุมเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2542 มีมติให้ร่างกติกาเพื่อให้ภาคีสมาชิกพิจารณาในการ
ประชุม ณ นครซีแอตเติล สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2542
กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกดังที่เป็นมา
มีปญ
ั หาพืน้ ฐานอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก
กระบวนการสรรหาปราศจากความโปร่ ง ใส
(Transparency) ความไม่โปร่งใสเกิดจากการหลีกเลีย่ งการลงคะแนนเสียง
และการหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจวีโต (No Vote, No Veto) ด้วยเหตุที่ไม่มี
การลงคะแนนเสียง จึงไม่เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่า ผูส้ มัครคนใดมีคะแนน
นำ โดยทีป่ ระธานคณะกรรมการสรรหายึดกุมข้อมูลนีแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว อันเป็น
เหตุให้ประธานฯสามารถใช้ขอ้ มูลให้เป็นประโยชน์ในการจัดวาระการประชุม
เพื่อให้ได้ผลการประชุมตามที่ต้องการได้ (Agenda Manipulation) หาก
ประธานฯ ตกอยูใ่ นอำนาจหรืออิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ อำนาจใน
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การจัดวาระการประชุมกลายเป็นช่องทางที่ประเทศมหาอำนาจใช้ผลักดัน
ผู้ที่ตนสนับสนุน
ประการที่สอง ข้อกำหนดที่ว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
องค์การการค้าโลกจักต้องได้รับฉันทมติจากภาคีสมาชิกนั้นมีผลเท่ากับ
การยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ (Unanimity Rule) ในการสรรหา แต่การ
บรรลุฉนั ทมตินน้ั เป็นเรือ่ งยาก และต้องเสียต้นทุนการตัดสินใจ (Decision
Cost) สูงยิง่ ในเมือ่ องค์การการค้าโลกมีสมาชิกถึง 134 ประเทศ (ปี 2542)
และนับวันแต่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์
ขัดแย้งกับหลักการหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจวีโต เพราะการยึดกฎคะแนน
เสียงเอกฉันท์ทำให้ภาคีสมาชิกมีอำนาจวีโต หากผู้สมัครคนใดมิได้รับ
ความเห็นชอบจากภาคีเพียงประเทศเดียวก็หมดโอกาสที่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ด้วยเหตุดังที่กล่าวข้างต้นนี้ การกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง
และการละทิง้ กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์จะช่วยแก้ปญ
ั หาพืน้ ฐานในการสรรหา
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกได้
ข้อเสนอทีเ่ ป็นรูปธรรมมีอยู่ 4 ลำดับขัน้
ขัน้ ทีห่ นึง่ ภายหลังการปิดรับสมัครไม่เกิน 1 เดือน ให้ผสู้ มัครแถลง
นโยบายการบริหารองค์การการค้าโลก
ขัน้ ทีส่ อง ภายหลังการดำเนินการตามขัน้ ทีห่ นึง่ ไม่เกิน 1 เดือนให้
ภาคีสมาชิกลงมติคัดค้านหรือไม่คัดค้านผู้สมัครแต่ละคน โดยคัดผู้สมัคร
ทีไ่ ม่ถกู คัดค้านด้วยคะแนนสูงสุดให้เหลือเพียง 2 คน
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ขัน้ ทีส่ าม ภายหลังการดำเนินการตามขัน้ ทีส่ องไม่เกิน 1 เดือนให้
ภาคีสมาชิกลงมติเลือกผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการสรรหาขั้นที่สองเพื่อ
ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโดยคัดผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุด
ขั้นที่สี่ นำชื่อผู้สมัครซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาขั้นที่สาม ขอ
ความเห็นชอบจากภาคีสมาชิก ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจักต้อง
ได้รับคะแนนความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนภาคีสมาชิก
หากคะแนนความเห็นชอบน้อยกว่า 75% ของจำนวนสมาชิก
ให้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ โดยในระหว่างนั้น ให้เลือกรองผู้อำนวย
การคนหนึง่ คนใดขึน้ มารักษาการตำแหน่งผูอ้ ำนวยการตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
หากไม่ ล ะทิ ้ ง หลั ก การ No Vote, No Veto และไม่ ล ะทิ ้ ง
กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ การสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก
ในอนาคตจะยังคงปราศจากความโปร่งใส และจะยังคงยืดเยื้อและสร้าง
ความร้าวฉานในหมู่ภาคีสมาชิกต่อไป
.................................

171

บทเรียนจากการสรรหา
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2542

การสรรหาผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนที่สองในปี 2542
ก่อให้เกิดความร้าวฉานในหมู่ภาคีสมาชิกชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ประชาชาติได้บทเรียนอะไรบ้างจากการสรรหาครั้งนี้
บทเรียนบททีห่ นึง่ ผลประโยชน์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากจะกล่าวให้สุดโต่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่ปราศจากผลประโยชน์นั้นหามีไม่ ผู้นำรัฐบาลไทยมีความเข้าใจ
อย่างไร้เดียงสาว่า เมื่อไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
อเมริกนั จักต้องสนับสนุนนายศุภชัย พานิชภักดิใ์ ห้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
ประธานาธิบดีอเมริกนั ยืนยันว่าจะไม่คดั ค้านนายศุภชัย หลังจากถูกกดดัน
ให้แสดงจุดยืนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ความไร้เดียงสาทำให้ผนู้ ำรัฐบาลไทยตีความ
อย่างผิดๆว่ารัฐบาลอเมริกันสนับสนุนนายศุภชัย การตีความชนิดเข้าข้าง
ตนเองนำไปใช้กบั กรณีฝรัง่ เศสในท่วงทำนองเดียวกัน โดยทีส่ อ่ื มวลชนไทย
มีส่วนกระพือความเข้าใจผิดนี้ด้วย ผู้นำรัฐบาลไทยไม่ตระหนักแม้แต่
น้อยว่า ภาษาการทูตนั้นแตกต่างจากภาษาชาวบ้าน สหรัฐอเมริกาเลือก
สนับสนุนนายไมค์ มัวร์ (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนวิ ซีแลนด์ ทัง้ ๆ
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ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนด์มิได้แน่นแฟ้นไปกว่า
ความสัมพันธ์ทส่ี หรัฐอเมริกามีกบั ไทย แต่เป็นเพราะรัฐบาลอเมริกนั ประเมิน
แล้วว่า องค์การการค้าโลกภายใต้การอำนวยการของนายมัวร์จะเกื้อ
ประโยชน์แก่สหรัฐอเมริกามากกว่าการปล่อยให้นายศุภชัยเป็นผู้อำนวยการ ผู้นำรัฐบาลและสื่อมวลชนไทยพากันตีโพยตีพายที่สหรัฐอเมริกา
ไม่สนับสนุนนายศุภชัย ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์บางคนถึงกับนำขบวน
ประท้วงและวางหรีดหน้าสถานเอกอัครราชทูตอเมริกนั ประจำประเทศไทย
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทบทวนความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับสหรัฐอเมริกา มิได้
ตระหนักถึงสัจธรรมทีว่ า่ ไม่มมี ติ รแท้ และไม่มศี ตั รูถาวร ทัง้ ในการเมืองไทย
และการเมืองโลก
บทเรียนบททีส่ อง การเมืองภายในประเทศมีความสำคัญในการ
กำหนดการเมืองระหว่างประเทศ เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกัน
เลือกสนับสนุนนายมัวร์ ก็เพราะว่า นายมัวร์เป็น 'เด็กในคาถา' ของขบวน
การกรรมกรในสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุท่ี AFL (American Federation
of Labor) และ CIO (Congress of Industrial Organization) เป็นฐาน
การเมืองสำคัญของพรรคเดโมแครต รัฐบาลคลินตันจำเป็นต้องฟังเสียง
ของ AFL - CIO ในขณะทีน่ ายมัวร์นอกจากเป็นผูน้ ำขบวนการกรรมกรใน
นิวซีแลนด์แล้ว ยังเข้าหานายจอห์น สวีนยี ์ (John Sweeney) ประธาน AFL
- CIO อีกด้วย การทีน่ ายศุภชัยไม่หาโอกาสเข้าพบและหาเสียงกับนายสวีนยี ์
นับเป็นความผิดพลาดอย่างยิง่ ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกนัน้
เป็นตำแหน่งทางการเมืองระหว่างประเทศ เมื่อเลือกที่จะเล่นการเมือง
ระดับโลกก็ต้องเข้าใจการเมืองโลก นายศุภชัยแสดงความไร้เดียงสา
เมือ่ ออกมาตอบโต้ AFL -CIO ทีก่ ล่าวหาว่า ประเทศไทยยังคงมีการลิดรอน
สิทธิแรงงาน ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัตขิ อง พ.ร.บ. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2534 นายศุภชัยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า สิทธิแรงงาน
เป็นเรื่องขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (International Labour
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Organization: ILO) หาควรเป็นเรื่องขององค์การการค้าโลกไม่ ทั้งๆที่
ตระหนักแก่ใจดีว่า ประเทศมหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป พยายามผลักดันให้มีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางสังคม (Social Clause) ซึ่งครอบคลุม
มาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ด้วย บทสัมภาษณ์ในทำนองนี้มี
ส่วนผลักให้รัฐบาลอเมริกันยืนอยู่ข้างนายมัวร์อย่างเด่นชัดมากขึ้นๆ
ในขณะที่ AFL-CIO มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาล
คลินตันสนับสนุนนายมัวร์ ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย นับเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้นายศุภชัย
ไขว่คว้าเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ความขัดแย้งทางด้าน
ความคิดและบุคลิกภาพระหว่างนายศุภชัยกับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประกอบกับข้อเท็จจริงทีว่ า่ อำนาจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
หลุดลอยจากนายศุภชัย มิอาจปฏิเสธได้ว่า มีส่วนผลักดันให้นายศุภชัย
หันไปหาเก้าอี้ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ในอีกด้านหนึ่ง หากนาย
ศุภชัยประสบความสำเร็จในการนั่งเก้าอี้ตัวใหม่ ปัญหาความขัดแย้งใน
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจภายในคณะรัฐบาลจะบรรเทาลงระดับหนึ่ง
ความข้อนี้อาจเป็นอรรถาธิบายได้ว่า เหตุใดพรรคประชาธิปัตย์จึงทุ่ม
ทรัพยากรของแผ่นดินในการรณรงค์หาเสียงให้นายศุภชัย
บทเรียนบทที่สาม ประเทศมหาอำนาจยากที่จะละวางการยึดกุม
การบริหารองค์กรโลกบาลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้แทนประเทศมหาอำนาจยึดกุม
การบริหารทั้งธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การ
การค้าโลก เพราะการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจในขั้นรากฐาน นายศุภชัย
เสนอตัวเป็นตัวแทนของกลุม่ ประเทศโลกทีส่ าม ซึง่ สร้างภาพว่า อาจมีการ
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เปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในทิศทางที่เกื้อประโยชน์
ของโลกที่สาม หากได้รับเลือก การเสนอจุดยืนเช่นนี้ย่อมยากที่สหรัฐ
อเมริกาจะยอมรับได้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับกับกลุม่ ประเทศ
77 (Group of 77) ในประเด็นการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มีมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทศวรรษ 2510 เมือ่ กลุม่ ประเทศ 77
พยายามผลักดันให้มีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสียใหม่
(New International Economic Order: NIEO) เมือ่ นายศุภชัยแสดงจุดยืน
ในลักษณะทวนกระแสอเมริกันเช่นนี้ ความคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเรือ่ งไร้เดียงสายิง่ สหรัฐอเมริกาประสบความ
สำเร็จอย่างดียิ่งในการสลายภาพลักษณ์ของนายศุภชัย ด้วยการรณรงค์
หาเสียงจากโลกทีส่ ามให้นายมัวร์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากประเทศต่างๆ
ในละตินอเมริกาและอัฟริกา จนถึงระดับทีน่ ายศุภชัยมิอาจกล่าวอ้างฐานะ
การเป็นตัวแทนของโลกที่สามได้อย่างสนิทปาก และการแย่งชิงเก้าอี้
ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกครั้งนี้ ก็มิใช่การแย่งชิงระหว่างฝ่ายเหนือ
(North) กับฝ่ายใต้ (South) ดังทีน่ ายศุภชัยพยายามฉายภาพให้เห็น
บทเรียนบทที่สี่ หากไม่เชื่อมั่นและศรัทธาฉันทมติแห่งวอชิงตัน
(Washington Consensus) อย่าได้คาดหวังการสนับสนุนจากรัฐบาล
อเมริกัน ฉันทมติแห่งวอชิงตันเป็นฉันทมติว่าด้วยการดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม รัฐบาลอเมริกันพยายามผลักดันให้ระเบียบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศปรับเปลี่ยนในแนวทางนี้ และกดดันให้ประเทศ
ต่างๆในโลกที่สามดำเนินนโยบายในแนวทางเดียวกัน แม้ว่านายศุภชัย
สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมในหลักใหญ่ แต่ก็ตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับ
นโยบายเสรีนยิ มทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปล่อยให้เงินทุนเคลือ่ นย้ายเข้าออกระหว่างประเทศโดยเสรี ในวงวิชาการ เศรษฐทรรศน์ของนาย
ศุภชัยในเรื่องนี้มิใช่เรื่องแปลกประหลาด นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากก็มี
เศรษฐทรรศน์เช่นนี้ แต่ในปริมณฑลของการเมืองโลก การตั้งข้อกังขา
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เกีย่ วกับนโยบายเสรีนยิ มทางการเงินขัดต่อฉันทมติแห่งวอชิงตัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนการเงินแห่ง Wall Street รัฐบาล
อเมริกันจะให้การสนับสนุนผู้ที่มีความเห็นต่างจากฉันทมติแห่งวอชิงตัน
กระไรได้
บทเรียนบททีห่ า้ กฎการลงคะแนนเสียง "หนึง่ ประเทศหนึง่ คะแนน"
(One Country, One Vote) ทีอ่ งค์การการค้าโลกยึดถือ มิได้หมายความว่า
ภาคีสมาชิกมีอำนาจเท่าเทียมและเสมอภาคกัน แท้ที่จริงแล้ว อำนาจถูก
กำหนดโดยพลานุภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ แม้สหรัฐอเมริกา
มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเสมอด้วยภาคีสมาชิกประเทศอื่น แต่สหรัฐอเมริกามีอำนาจเหนือประเทศอื่น และใช้อำนาจในการผลักดันผู้สมัคร
ที่ตนสนับสนุน
บทเรี ย นบทที ่ ห ก ตลาดการเลื อ กตั ้ ง เป็ น ตลาดแลกเปลี ่ ย น
ผลประโยชน์ การซื้อขายเสียงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในตลาดนี้
ไม่จำเพาะแต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในประเทศ
ที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว และประเทศด้ อ ยพั ฒ นา หากยั ง รวมทั ้ ง การเลื อ กตั ้ ง
ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกด้วย การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกกระทำในลักษณะต่างๆ การเสนอตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการเพื่อให้ผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งถอนตัวเป็นรูปแบบที่แพร่หลาย
บางครั้งประเทศมหาอำนาจขอให้ประเทศที่เป็นบริวารสนับสนุนผู้สมัคร
ที ่ ต นหนุ น หลั ง โดยแลกเปลี ่ ย นกั บ ผลประโยชน์ บ างประการ (ดั ง เช่ น
เงินช่วยเหลือ เงินให้กู้ สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ฯลฯ) บางครั้ง
ประเทศมหาอำนาจตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อ
กำหนดผู้สมัครที่สนับสนุนร่วมกัน
บทเรียนบทที่เจ็ด กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์ (Unanimity Rule)
และความไม่โปร่งใสของขั้นตอนการสรรหา ไม่เพียงแต่จะทำให้กระบวน177
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การสรรหายืดเยื้อเท่านั้น หากยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสรรหา
อีกด้วย ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกจักต้องได้รับ
ฉันทมติ (Consensus) จากภาคีสมาชิก หากภาคีสมาชิกแม้เพียงประเทศ
เดียวไม่ให้ความเห็นชอบผู้สมัครคนหนึ่งคนใด ผู้สมัครคนนั้นย่อมหมด
โอกาสนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ กฎคะแนนเสียงเอกฉันท์จึงเปิดช่องให้ภาคี
สมาชิกแต่ละประเทศมีอำนาจวีโต (Veto) และมีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Behaviour) ได้ การที่การสรรหาหลีกเลี่ยงการลงมติ
ทำให้กระบวนการสรรหายืดเยื้อและกินเวลา และมีแต่ประธานคณะ
กรรมการสรรหาเท่านั้นที่รับทราบความพึงพอใจของภาคีสมาชิกที่มีต่อ
ผู้สมัครแต่ละคน โดยไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ในเมื่อขั้นตอน
การสรรหาปราศจากความโปร่งใส การสรรหาจึงเปิดช่องให้ประธานคณะ
กรรมการสรรหาใช้ดลุ พินจิ ตามอำเภอใจได้ ไม่มกี ฎเกณฑ์ทช่ี ดั เจนว่า จะคัด
ผู้สมัครที่มีหลายคนออกได้อย่างไร และเมื่อไรจึงเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อขอ
ฉันทมติจากภาคีสมาชิก ความไม่โปร่งใสของขั้นตอนการสรรหาเปิดช่อง
ให้มีการจัดวาระการลงมติเพื่อให้ได้มติตามที่ต้องการ (Agenda Manipulation) เมือ่ นายศุภชัยมีคะแนนนำ ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่คดิ
ขอฉันทมติจากภาคีสมาชิก ครั้นมีการกล่าวอ้างว่า นายมัวร์มีคะแนนนำ
ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอวาระขอฉันทมติจากภาคีสมาชิกเพื่อ
รับรองนายมัวร์ นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) ประธานคณะมนตรีทว่ั ไป
แห่งองค์การการค้าโลก (WTO General Council) ในฐานะกรรมการสรรหา
ถูกวิพากษ์อย่างรุนแรงในฐานที่มีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
บทเรียนบทที่แปด ในโลกธรรมชาติ ปลาใหญ่กินปลาเล็กฉันใด
ในโลกเศรษฐกิจและการเมือง ปลาเล็กไม่เคยกินปลาใหญ่ฉันนั้น หาก
พิจารณาจากมุมมองของนายศุภชัยและกลุ่มผู้สนับสนุน เก้าอี้ผู้อำนวย
การองค์การการค้าโลกอยูใ่ กล้เพียงช่วงมือเอือ้ ม แต่เป็นเพราะการขัดขวาง
ของประเทศมหาอำนาจดังเช่นสหรัฐอเมริกา และการเล่นเกมของประธาน
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คณะกรรมการสรรหาซึ่งอาศัยช่องโหว่อันเกิดจากความไม่โปร่งใสของ
กระบวนการสรรหา เก้าอี้ดังกล่าวค่อยๆเลื่อนห่างออกไปทุกที นายศุภชัย
และผู้นำพรรคประชาธิปัตย์บางภาคส่วนรู้สึกขมขื่นที่ถูกสหรัฐอเมริกา
'รังแก' และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม แต่การจมอยูใ่ นความขมขืน่
คงหาประโยชน์อันใดมิได้ สมควรแปรความขมขื่นให้เป็นพลัง อย่างน้อย
ที่สุดเพื่อผลักดันให้มีการปฏิรูปกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การ
การค้าโลกให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และเมื่อได้ลิ้มรสความขื่นขม
ก็ควรทบทวนบทเรียนทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ในอดีตกาลทีเ่ ป็นมา เมือ่ กลุม่
ประเทศโลกทีส่ าม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ประเทศ 77 เรียกร้องและผลักดัน
ให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในทางที่เกื้อ
ประโยชน์ของประเทศด้อยพัฒนา รัฐบาลไทยเกือบมิได้รว่ มออกแรงแม้แต่
น้อยนิด แม้ในภายหลังไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีกลุ่มประเทศ 77 ก็ตาม
จุดยืนที่รัฐบาลไทยยึดกุมมาเกือบโดยตลอด ก็คือ การเป็น 'บริวาร' ของ
'มหามิตร' สหรัฐอเมริกาแม้ตัวจะอยู่ฝ่ายใต้ (South) แต่ใจอยู่ฝ่ายเหนือ
(North) แกนนำของกลุม่ ประเทศ 77 อาจรูส้ กึ ขมขืน่ ทีร่ ฐั บาลไทยมีประพฤติกรรม 'ตัวเป็นไทย ใจเป็นทาส' มาในคราวนี้เมื่อนายศุภชัยเสนอตัวเป็น
ตัวแทนของโลกทีส่ าม ประเทศทีส่ ามจำนวนมากกลับเลือกอยูใ่ ต้ 'ชายคา'
ของสหรัฐอเมริกาด้วยการสนับสนุนนายมัวร์
หากกระบวนการกำหนดนโยบายหรื อ 'ทางเลื อ กของสั ง คม'
ในสังคมเศรษฐกิจโลกเกื้อประโยชน์ประเทศมหาอำนาจมากกว่าประเทศ
ด้อยอำนาจ ปรากฏการณ์เดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับกระบวนการกำหนด
นโยบายภายในประเทศด้วย ประชาชนที่ยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมไทยจำนวนมากต้องขื่นขมและทุกข์ทนกับนโยบายและทางเลือก
ของสังคมที่กำหนดโดยรัฐบาลชุดต่างๆ ซึ่งรวมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ด้วย หากผู้นำพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกขมขื่นที่ถูกสหรัฐอเมริกา 'รังแก'
ก็สมควรตระหนักถึงความขมขื่นของประชาชนที่มีต่อนโยบายที่กำหนด
โดยพรรคประชาธิปตั ย์ดว้ ย จึงจะได้ชอ่ื ว่าเป็นเวไนยสัตว์
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เสียงโพนทะนาให้นานาประเทศจงเกลียดจงชังสหรัฐอเมริกา
ซึ่งออกมาจากกระบอกเสียงของรัฐบาลประชาธิปัตย์ในเวลานี้ เกือบมิได้
แตกต่างจากเสียงวิพากษ์ของสมัชชาคนจนที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์
ในขณะเดียวกับที่ผู้คนในสังคมไทยจำนวนมากต้องตกอยู่ในบ่วงเคราะห์
ที่เกิดจากนโยบายหลายต่อหลายนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ สังคม
ไทยต้องรับภาระรายจ่ายในการหาเสียงเพื่อให้นายศุภชัย พานิชภักดิ์มี
งานทำ
.....................................
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ภาคทีห่ า้
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา

จากพหุภาคีนยิ มสูท่ วิภาคีนยิ ม
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2546

เมื่อผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (World Trade Organi
zation = WTO) เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกสนใจผลักดันให้การเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบโดฮา (Doha Round) รุดหน้า สัญญาณบ่งบอกปัญหาการ
เจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่ปรากฏโดยชัดเจนยิ่ง
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 28
มกราคม 2545 และกำหนดจะเสร็จสิน้ ในวันที่ 1 มกราคม 2548 นายศุภชัย
พานิชภักดิ์ ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน
ให้การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่
กำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างและแสดงผลงานของผู้อำนวยการองค์การ
การค้าโลกอีกด้วย
แม้ว่าการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาจะล่วงเลยมาแล้วเกือบ
หนึ่งปี แต่ความก้าวหน้าเกือบไม่มีเลย สมาชิกองค์การการค้าโลกจำนวน
มากมิได้สนใจผลักดันให้การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย อาการเฉยเมยดังกล่าวนี้ปรากฏทั้งในหมู่ประเทศมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจและประเทศด้อยพัฒนา
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การเจรจาการค้าพหุภาคีส่งผลต่อการจัดระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศในลักษณะพหุภาคี เพราะองค์การการค้าโลกมีสมาชิกถึง 140
ประเทศ (ต้นปี 2546) เมื่อภาคีสมาชิกบรรลุข้อตกลงในการจัดระเบียบ
การค้าใหม่ ย่อมต้องปฏิบตั ติ ามพันธะแห่งข้อตกลงดังกล่าว ระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศทีส่ ถาปนาโดย GATT และต่อมา GATT/WTO จึงมีลกั ษณะ
พหุภาคีนยิ ม (Multilateralism)
แต่การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคี
นิยมเป็นเรื่องยากนัก ยิ่งองค์การการค้าโลกมีภาคีสมาชิกจำนวนมาก
เพียงใด ความยากลำบากในการบรรลุข้อตกลงยิ่งมีมากเพียงนั้น เนื่อง
เพราะต้นทุนการเจรจา (Negotiation Cost) เพิ่มขึ้นตามจำนวนภาคี
สมาชิก ภาคีสมาชิกย่อมต้องการผลักดันการจัดระเบียบในทางที่เกื้อกูล
ผลประโยชน์ของตน และต่อต้านการเปลีย่ นแปลงระเบียบในทางทีล่ ดิ รอน
ผลประโยชน์ของตน
ในโลกแห่งความเป็นจริงของการเจรจาการค้าพหุภาคี การจัด
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ภาคีสมาชิกทุกประเทศได้ประโยชน์
ในทุกๆเรือ่ งมิอาจเป็นไปได้ การเปลีย่ นแปลงระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
บางด้านย่อมมีภาคีสมาชิกบางประเทศได้ประโยชน์ และบางประเทศเสีย
ประโยชน์ ภาคีสมาชิกแต่ละประเทศจึงต้องประเมินประโยชน์สทุ ธิทค่ี าดว่า
จะได้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ โดยที่อาจต้องเสียประโยชน์จากการ
จัดระเบียบใหม่บางด้าน เพือ่ แลกกับผลประโยชน์ในด้านอืน่ ด้วยเหตุดงั นี้
ภาคีสมาชิกจึงมักจะรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจา เพื่อให้
การเปลี่ยนแปลงระเบียบการค้าระหว่างประเทศเกื้อกูลผลประโยชน์ของ
กลุ่มตน ความใหญ่โตมโหฬารขององค์การการค้าโลก นอกจากจะทำให้
การเจรจาการค้าพหุภาคีเสียต้นทุนสูงแล้ว ยังทำให้ประเด็นการเจรจามี
ความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนยิ่งอีกด้วย
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การจัดตัง้ เขตการค้าเสรียกั ษ์ใหญ่ในลักษณะ Super Bloc ดังเช่น
APEC และ FTAA (=Free Trade Area of the Americas) มีความยากลำบาก
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาการค้าพหุภาคีด้วยเหตุผล
เดียวกัน ทั้ง APEC และ FTAA ล้วนมีลักษณะพหุภาคี เพียงแต่จำนวน
สมาชิกน้อยกว่า WTO ณ บัดนี้ APEC ตายทัง้ กลมตัง้ แต่ไม่คลอด FTAA
เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน สหภาพยุโรปเป็น Super Bloc หนึ่งเดียวที่
ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง และกำลังอยู่ในกระบวนการขยายตัว
ทั้งการขยายปริมณฑลของสหภาพยุโรป (EU Enlargement) และการทำ
ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีกบั ประเทศในกลุม่ สมุทรเมดิเตอร์เรเนียน (EuroMediterrance Economic Area = EMEA) และกลุม่ ประเทศในตลาดร่วม
ของภูมภิ าคส่วนใต้ (MERCOSUR)
ความยากลำบากในการบรรลุขอ้ ตกลงในการเจรจาการค้าพหุภาคี
และความยากลำบากในการผลักดันการเปลีย่ นแปลงระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อเกื้อกูลผลประโยชน์ของตน ทำให้ประเทศมหาอำนาจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา หันไปสู่เส้นทางทวิภาคีนิยม (Bilateralism)
โดยมิได้สนใจเดินต่อบนเส้นทางพหุภาคีนยิ มเท่าทีค่ วร นายโรเบิรต์ โซลลิก
(Robert Zoellick) ผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USTR) ใช้เวลา
ในสัดส่วนสำคัญในการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีในรูปแบบทวิภาคี
(Bilateral Trade Agreement) กับประเทศต่างๆ ทั้งในละตินอเมริกา
อาเซีย และอัฟริกา
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศทีส่ หรัฐอเมริกาต้องการเห็น เมือ่ มิ
อาจผลักดันเป็นระเบียบพหุภาคี เนื่องเพราะติดขัดด้วยการเมืองภายใน
WTO สหรัฐอเมริกาก็นำระเบียบดังกล่าวมาบรรจุไว้ในข้อตกลงการค้า
ทวิภาคี เมื่อข้อตกลงการค้าทวิภาคีขยายตัว อันเป็นผลจากการที่จำนวน
ประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงลักษณะนีก้ บั สหรัฐอเมริกามีมากขึน้ เครือข่ายประเทศ
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ทีท่ ำข้อตกลงการค้าทวิภาคีกบั สหรัฐอเมริกาขยายใหญ่ขน้ึ ข้อตกลงการค้า
ทวิภาคีย่อมแปรสภาพเป็นข้อตกลงการค้าพหุภาคีโดยปริยาย
ผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกายังคงยืนยันที่จะผลักดันให้การ
เจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาบรรลุผล โดยยืนยันว่า การทำข้อตกลงการค้า
ทวิภาคีมิได้ขัดต่อการเจรจาการค้าพหุภาคี ตรงกันข้ามการทำข้อตกลง
การค้าทวิภาคีกลับจะเป็นตัวเร่งให้การเจรจาการค้าพหุภาคีบรรลุขอ้ ตกลง
เร็วขึ้น
แต่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก รวมทั้งผู้อำนวยการองค์การ
การค้าโลก มีเศรษฐทรรศน์ตรงกันข้ามกับความเห็นข้างต้นนี้ เพราะ
ข้อตกลงการค้าทวิภาคีมักจะให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ประเทศคู่สัญญา
อันก่อให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างลำเอียงต่อประเทศทีส่ าม จนในทีส่ ดุ อาจสร้าง
ความรู้สึกเป็นปรปักษ์ในหมู่ประเทศต่างๆ ข้อตกลงการค้าทวิภาคีจึงสร้าง
มหันตภัยต่อระบบการค้าโลก
การเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
ได้สำเร็จ นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของ
ข้อตกลงการค้าทวิภาคี เพราะบัดนี้สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถแข่งขันในตลาดโลกบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับภาคีองค์การการ
ค้าโลกโดยทั่วไป เนื่องเพราะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยง่ิ (The Most-Favoured-Nation Principle) ความเกรงกลัวพลัง
การแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour-intensive Industries) ทำให้นานา
ประเทศพากันจัดตัง้ 'เขตการค้าเสรี' ในลักษณะทวิภาคี เพือ่ ให้สนิ ค้าของ
ตนมีพื้นที่ในตลาดโลก
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ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีตามความข้างต้นนี้ แต่เดิมญี่ปุ่นเดินตาม
แนวทางพหุภาคีนิยม ดังจะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นเกือบไม่มีข้อตกลงการค้าใน
ลักษณะทวิภาคีกับประเทศใดเลย นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา
ญี่ปุ่นเริ่มทำสัญญาการค้าในลักษณะทวิภาคีมากขึ้น เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มอาเซียนในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
(China-Asean Free Trade Area) ในเดือนพฤศจิกายน 2545 ญีป่ นุ่ ก็บรรลุ
ข้อตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนในลักษณะเดียวกันเกือบจะทันทีทันควัน
สิงคโปร์เป็นตัวอย่างอีกประเทศหนึง่ ทีห่ นั เข็มสูเ่ ส้นทางทวิภาคีนยิ ม
สิงคโปร์ผิดหวังจาก AFTA การปรากฏตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในองค์การการค้าโลก ทำให้สิงคโปร์ต้องปรับโครงสร้างการผลิตสู่สังคม
เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) สิงคโปร์เริ่มหาหนทางขยาย
ตลาดด้วยการทำสัญญาการค้าทวิภาคีกับนิวซีแลนด์ (ANZSEP) ญี่ปุ่น
(JSEPA) และมีแผนที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา คานาดา
เม็กซิโก ออสเตรเลีย และเขตการค้าเสรียโุ รป (EFTA)
ไม่เพียงแต่ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะไม่สนใจแนวทาง
พหุภาคีนิยมเท่านั้น ประเทศด้อยพัฒนาก็ขาดความกระตือรือร้นด้วย
ประเทศในโลกที่สามเริ่มพบข้อเท็จจริงมากขึ้นเรื่อยๆว่า ตนมิได้ประโยชน์
จากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย ความไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์
จากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่ทำให้ประเทศด้อยพัฒนาลังเลใจที่
จะเปิดเสรีมากกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปกดดันให้มีการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศในแนว
ทางเสรีนยิ มมากกว่าเดิม ข้อเรียกร้องในการเปิดเสรีดา้ นการค้าบริการและ
การยอมรับกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา ล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศใน
โลกทีส่ ามเสียประโยชน์ แต่ในอีกด้านหนึง่ ประเทศมหาอำนาจกลับละเมิด
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หลักการเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ด้วยการให้เงินอุดหนุนการผลิตด้านเกษตรกรรม
ฝรั่งเศสจับมือกับเยอรมนีในการดำรงนโยบาย Common Agricultural
Policy (CAP) ต่อไป ส่วนสหรัฐอเมริกาก็ตรากฎหมาย Farm Act หรือทีม่ ี
ชือ่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า Farm Security and Rural Investment Act
of 2002 ซึ่งจัดสรรเงินอุดหนุนการเกษตร 180,000 ล้านดอลลาร์อเมริกัน
ในช่วงเวลา 10 ปีขา้ งหน้า การให้เงินอุดหนุนการผลิตด้านการเกษตร ย่อม
ทำให้อุปทานสินค้าเกษตรมีมากกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำมากกว่าทีค่ วรจะเป็น ทัง้ หมดนีส้ ร้างปัญหาแก่ประเทศในโลก
ที่สามที่พึ่งรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร
นักเศรษฐศาสตร์บางคน ดังเช่นศาสตราจารย์อลัน วินเตอร์ส (Alan
Winters) แห่ง University of Sussex นำเสนออรรถาธิบายว่า การขยายตัว
ของข้อตกลงการค้าทวิภาคีเป็นผลจากการเติบโตของกองทัพนักเจรจา
การค้า การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยและการสถาปนาองค์การ
การค้าโลกมีผลให้นานาประเทศต้องผลิตนักเจรจาการค้า กลุม่ ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ดังกล่าวนี้ มีงานทำน้อยลงเมื่อการเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบอุรุกวัยจบสิ้นลง การริเริ่มการเจรจาการค้าในลักษณะทวิภาคี
ทำให้นักเจรจาการค้ามีงานทำและมีความสำคัญในเวทีเศรษฐกิจโลก
บัดนี้ มนุษยพิภพกำลังหันเข็มสู่แนวทางทวิภาคีนิยม ความหวัง
ของผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกทีจ่ ะผลักดันให้การเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบโดฮาเสร็จสิ้นในปี 2548 นับเป็นการวาดวิมานในฝันโดยแท้
....................................
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สมรภูมิ Cancun
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในหนังสือพิมพ์ ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 11 กันยายน พ.ศ.
2546

เสียงเพรียกหาเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อไปชุมนุม ณ เมือง Cancun
ประเทศเม็กซิโก ดังกังวานมาเป็นเวลากว่าครึง่ ปี บัดนี้ 'กองทัพประชาชน'
เตรียมพร้อมในที่ตั้ง และกำลังขับเคลื่อนสู่สมรภูมิ Cancun เพื่อทำ
สงครามการเจรจาการค้า
กองทัพชาวนาเม็กซิกนั นำโดย Popular Civic Front of Puebla
ผสานกับขบวนการประชาชนดังเช่น Mexican Action Network Against
Free Trade เป็นกองทัพหน้าในการบุกยึดพืน้ ที่ Kilometre Zero อันเป็นทีต่ ง้ั
ของศูนย์การประชุมหรือ Convention Centre ส่วนหนึง่ เพือ่ แสดงการต่อต้าน
องค์การการค้าโลก อีกส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบกำลังและความสามารถของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐบาลเม็กซิกัน
ไม่มีใครคาดเดาว่า สมรภูมิ Cancun จะ 'นองเลือด' มากเท่า
สมรภูมิ Seattle เมือ่ สีป่ ที แ่ี ล้วหรือไม่ ขบวนการประชาชนระหว่างประเทศ
มิได้มีเป้าประสงค์ที่จะก่อการนองเลือด หากการนองเลือดเกิดขึ้นก็ต้อง
เป็นผลจากการตัดสินใจของรัฐบาลเม็กซิกันในการใช้ตำรวจและทหาร
ปราบปรามขบวนการต่อต้านองค์การการค้าโลกอย่างรุนแรง
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นคร Cancun เป็นสถานที่จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของ
องค์การการค้าโลกระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2546 การประชุม
ดังกล่าวนี้มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) อย่างสำคัญ มิเฉพาะต่อการจัด
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น หากยังมีผลต่ออนาคตและชะตากรรมขององค์การการค้าโลกอีกด้วย
การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) มีขน้ึ ครัง้ แรก
ในปี 2525 ขณะที่ยังมิได้สถาปนาองค์การการค้าโลก ภายใต้ข้อตกลง
ทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า (GATT) มีการประชุมระดับรัฐมนตรี
รวม 6 ครั้ง เมื่อมีการตั้งองค์การการค้าโลกในปี 2538 การประชุมระดับ
รัฐมนตรีถูกกำหนดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ปีต่อหนึ่งครั้ง
การประชุม ณ เมือง Cancun นับเป็นการประชุมองค์การการค้าโลกระดับ
รัฐมนตรีครั้งที่ 5 (ดูตาราง) การประชุมเท่าที่ผ่านมามีทั้งที่สำเร็จและ
ล้มเหลว ครัง้ ทีล่ ม้ เหลวอย่างไม่เป็นท่า คือ การประชุม ณ เมือง Seattle
ในปี 2542
ขบวนการต่อต้านองค์การการค้าโลกมีจุดประสงค์หลักในการ
โค่นล้มองค์การการค้าโลก และมีจุดประสงค์รองในการคว่ำการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Cancun ขบวนการประชาชนเหล่านี้มีฉันทมติ
ว่า ระบบการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบนั เป็นระบบทีไ่ ม่เป็นธรรม ประเทศ
เล็กเสียเปรียบประเทศใหญ่ ประเทศด้อยพัฒนาถูกเอาเปรียบโดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว องค์การการค้าโลกเป็นกลไกของประเทศมหาอำนาจและ
บรรษัทระหว่างประเทศในการหาประโยชน์จากการผลักดันการขยาย
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่นำพาว่า การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างภาวะทุกข์เข็ญแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในโลกที่สาม
อย่างไรบ้าง
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ขบวนการต่อต้านองค์การการค้าโลกเกือบจะเป็นอันหนึง่ อันเดียว
กับขบวนการต่อต้านโลกานุวัตร เนื่องเพราะองค์การการค้าโลกเป็นกลไก
ของกระบวนการโลกานุวัตร แต่ภายในขบวนการเหล่านี้มีจุดยืนและ
ความคิดเห็นแตกต่างกันมาก บางกลุ่มต้องการโค่นล้มองค์การการค้าโลก
เนือ่ งเพราะไม่ตอ้ งการเดินบนเส้นทางทุนนิยม กลุม่ เหล่านีช้ คู ำขวัญ 'Other
Worlds Are Possible' แต่บางกลุม่ ต้องการผลักดันการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์มากขึ้น
ในท่ามกลางความหลากหลายของขบวนการต่อต้านองค์การ
การค้าโลก นับแต่องค์กรดังเช่น Attac, Focus on the Global South,
Continental Social Alliance, Friends of the Earth, Greenpeace, Global
Exchange ไปจนถึง Oxfam มีความพยายามในการประสานงานในการ
ชุมนุม ณ เมือง Cancun ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประท้วงอย่างน้อย
20,000 คน และอาจมีมากถึง 50,000 คน ทั้งๆที่คณะผู้จัดการประชุม
จะพยายามสกัดมิให้ NGOs เข้าสูเ่ มือง Cancun ก็ตาม Jose Bove ผูน้ ำ
เกษตรกรฝรั่งเศสผู้มีสมญานามว่า McHero เป็นคนหนึ่งที่ถูกกันมิให้เข้า
เมือง Cancun
ขบวนการต่อต้านองค์การการค้าโลกเปลี่ยนโฉมไปค่อนข้างมาก
นอกจากจะดู ด ดึ ง ปั ญ ญาชนและนั ก เคลื ่ อ นไหวทั ้ ง ฝ่ า ยซ้ า ยและฝ่ า ย
เสรีนิยมเป็นฐานกำลังที่กว้างขวางขึ้นแล้ว ยังให้ความสนใจในการผลิต
งานวิชาการเกีย่ วกับองค์การการค้าโลกและระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้รู้เท่าทันประเทศมหาอำนาจและบรรษัท
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดจุดยืนเกี่ยวกับการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศเพื่อเกื้อประโยชน์โลกที่สามและกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้
องค์กรเอกชนทีม่ บี ทบาทในการผลิตงานวิชาการดังกล่าวนี้ ได้แก่ Focus on
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the Global South, Global Exchange, Global Development Network
เป็นต้น
สมรภูมิ Cancun มิได้ปรากฏบนท้องถนน ณ ที่นี้ซึ่งขบวนการ
ต่อต้านองค์การการค้าโลกอาจต้อง 'ต่อสู้' กับตำรวจและทหารเม็กซิกัน
เท่านั้น หากยังปรากฏในศูนย์การประชุมอีกด้วย
บนโต๊ะเจรจา ฝ่ายใต้ตอ้ งต่อสูก้ บั ฝ่ายเหนือ แม้องค์การการค้าโลก
จะยึดกฎการลงคะแนนเสียง 'หนึ ่ ง ประเทศ หนึ ่ ง คะแนนเสี ย ง' (One
Country, One Vote) แต่ฝา่ ยใต้ตอ้ งเสียเปรียบในด้านวิทยายุทธ และอำนาจ
ต่อรอง ในขณะที่ฝ่ายเหนือมีผู้ชำนัญการเฉพาะเรื่องจำนวนมาก แม้กฎ
กติกาขององค์การการค้าโลกเพียงหนึ่งบรรทัดหรือหนึ่งย่อหน้าก็สามารถ
นำเสนอบทวิเคราะห์เป็นคุ้งเป็นแคว ฝ่ายใต้มิได้มีวิทยายุทธชนิดเทียบ
เทียมได้ ลำพังแต่จะทำความเข้าใจกฎกติกาเหล่านั้นก็แสนยากเสียแล้ว
ฝ่ายเหนือยังมีไม้ตายในด้านอำนาจต่อรองด้วยการหยิบยกผลประโยชน์
ระดับทวิภาคีมากดดันให้บางประเทศในฝ่ายใต้ยอมรับกติกาใหม่บางกติกา
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ล้วนเป็นการเล่นเกมเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือ Trade-Off Game
ผลการเจรจานอกจากจะขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของประเทศคู่เจรจาแล้ว
ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อีกด้วย หากการเล่ม
เกมมีลกั ษณะเป็นการเล่มเกมเชิงลบ หรือ Negative Linkage การเจรจา
อาจจบลงโดยที่ประเทศคู่เจรจามิได้รับประโยชน์มากเท่าที่ควร ตัวอย่าง
ของ Negative Linkage ได้แก่ การกำหนดจุดยืนในการเจรจาว่า หากไม่มี
การลดเงินอุดหนุนการผลิตด้านเกษตรกรรม จะไม่มกี ารเจรจาเรือ่ งการเปิด
เสรีการค้าบริการ
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ประเทศโลกที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัฟริกา หากประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไม่กำหนด
เงื่อนเวลาที่ชัดเจนในการลดเงินอุดหนุนด้านเกษตรกรรม ประกาศอย่าง
ชัดเจนว่า จะไม่ยอมพิจารณาประเด็นใหม่ที่เรียกว่า Singapore Issues
(จากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ปี 2539) อันได้แก่ กติกาว่าด้วย
การลงทุน นโยบายการแข่งขัน การจัดจ้างจัดซือ้ ของรัฐบาล (Government
Procurement) และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation)
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสร้างความแค้นเคืองแก่โลกทีส่ าม
ด้วยการเพิ่มเงินอุดหนุนการเกษตรในปี 2545 ทั้งๆที่มีพันธะในการลดเงิน
อุดหนุนดังกล่าวตามข้อตกลงในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย จน
การประชุม ณ เมือง Cancun ทำท่าจะล้มเหลวตัง้ แต่การประชุมยังไม่เริม่ ต้น
แต่แล้วสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปช่วยประคองให้การประชุมมีชีวิต
ต่อไปด้วยการยื่นข้อเสนอการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศ โดยที่ในเวลาไล่เลี่ยกันภาคีองค์การการค้าโลกบรรลุข้อตกลงใน
การให้ประเทศด้อยพัฒนาซื้อยารักษาโรคสำคัญในราคาถูกได้
การรวมกลุม่ ประเทศทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนับเป็นยุทธวิธสี ำคัญ
ในการเพิ่มอำนาจต่อรอง ดังกรณีประเทศผู้ส่งออกธัญพืช 18 ประเทศที่
รวมตัวกันเป็น CAIRNS Group และประเทศด้อยพัฒนา 20 ประเทศทีร่ วมตัว
กันเป็น Group of 20 โดยมีบราซิล สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และ
อัฟริกาใต้เป็นผู้นำ
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) ถูก
กำหนดให้เป็น Development Round ซึ่งมีนัยเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศเพื่อเกื้อกูลกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
ที่สาม แต่การเจรจามีความคืบหน้าน้อยมาก จนเกินกำหนดเวลาเกือบ
ทุกหัวข้อการเจรจา มิหนำซ้ำสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังย่ำยีสปิริต
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แห่งโดฮา ด้วยการสืบทอดนโยบายการอุดหนุนการผลิตด้านเกษตรกรรม
อันขัดต่อเจตนารมณ์ของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกด้วย
ในประการสำคัญ นานาประเทศมิได้สนใจการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
โดฮาเท่าทีค่ วร เพราะต่างหันเข็มมุง่ ไปสูก่ ารทำข้อตกลงการค้าทวิภาคี
ภายใต้บรรยากาศดังกล่าวนี้ หากการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ
เมือง Cancun จบลงโดยไม่มีข้อตกลงเป็นชิ้นเป็นอัน ก็มิใช่เรื่องน่า
ประหลาดใจ แต่คำถามพื้นฐานที่พึงหาคำตอบ ก็คือ องค์การการค้าโลก
ควรจะมีอนาคตอย่างไร

ตารางที่ 1
การประชุม ระดับรัฐ มนตรีภายใต GATT 2525 – 2537
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ครั้งที่

ปที่ประชุม

1
2
3
4
5
6

2525
2529
2531
2532
2533
2537

เมืองที่ประชุม
Geneva สวิตเซอรแ ลนด
Punta del Este อุ รุกวัย
Montreal คานาดา
Geneva สวิตเซอรแ ลนด
Brussels เบลเยีย่ ม
Marrakesh มอร็อ คโค

ผล
ลมเหลว
สําเร็ จ
กึ่งลมเหลว
กึ่งสําเร็จ
ลมเหลว
สําเร็ จ
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ตารางที่ 2
การประชุมระดับ รัฐมนตรี ภายใต WTO 2538 - 2546

ที่มา

ครั้ง ที่

ปที่ประชุม

1
2
3
4
5

2539
2541
2542
2543
2546

เมืองที่ประชุม
สิง คโปร
Geneva สวิตเซอรแลนด
Seattle สหรัฐ อเมริกา
Doha กาตาร
Cancún เม็กซิโก

ผล
กึง่ สําเร็จ
กึง่ สําเร็จ
ลมเหลว
กึง่ สําเร็จ
?

Jean-Marie Metzger, “Mapping the Bumpy Road to Cancún”, OECD Observer
(May 28, 2003).

**********************************
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การเจรจาการค้าพหุภาคี
ในฐานะการเล่นเกม
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2547

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา (Doha Round) กลับมามีชวี ติ
ชีวาอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ภาคีองค์การการค้าโลกตกลงกรอบการเจรจาทีจ่ ะเดิน
หน้าต่อไปได้เมือ่ ปลายเดือนกรกฎาคม 2547
เมือ่ การประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรี ณ เมืองแคนคูน
ประเทศเม็กซิโก (Cancun Ministerial Conference) จบลงในเดือนกันยายน
2546 โดยที่ภาคีสมาชิกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้ อนาคตของการ
เจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาแลดูมืดมน จนเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า
การขยายการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนยิ มถึงจุดอับตัน ผลทีต่ ามมาก็คอื นานาประเทศจะหันเหจาก
แนวทางพหุภาคีนยิ ม (Multilateralism) ไปสูแ่ นวทางทวิภาคีนยิ ม (Bilateralism) และภูมภิ าคนิยม (Regionalism)
แต่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นข้อตกลงการค้า
พหุภาคี ข้อตกลงการค้าทวิภาคี หรือข้อตกลงการค้าภูมิภาคล้วนเป็น
การเล่นเกม ประเทศคู่เจรจาล้วนต้องการประโยชน์สูงสุดจากการเจรจา
ด้วยกันทั้งสิ้น ความขัดแย้งอันเกิดจากกระบวนการเจรจานับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วย
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เหตุที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีลักษณะเสมือนหนึ่งการเล่นเกม
ทฤษฎีเกม (Game Theory) จึงมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้
เป็นอย่างดี ตามภาษาของทฤษฎีเกม การเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral
Trade Negotiations: MTNs) เป็นเกมที่เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า (Repeated
Game) นับตั้งแต่ปี 2490 เมื่อข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและศุลกากร
(General Agreement on Trade and Tariff: GATT) มีผลบังคับใช้ จนกระทัง่
มีการสถาปนาองค์การการค้าโลกในเวลาต่อมาในปี 2538 การเจรจาการค้า
พหุภาคีมีมาแล้ว 8 รอบ โดยที่รอบโดฮาเป็นรอบที่ 9 ด้วยเหตุที่การจัด
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศในแนวทางเสรีนิยมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และมิอาจตกลงให้จบสิ้นภายในการเจรจารอบเดียว เนื่องจากติดขัดด้วย
เงื่อนไขสภาวการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ การเจรจาการค้าพหุภาคีจึง
มีหลายรอบและจักเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานแสนนาน เนื่องเพราะระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์นน้ั ไม่มปี ระการหนึง่ อีกประการ
หนึ่ง ความขัดแย้งและข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 'พัฒนา'
และเคลือ่ นตัวจากปริมณฑลหนึง่ ไปสูอ่ กี ปริมณฑลหนึง่ อันเป็นเหตุให้ตอ้ ง
มีการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้ข้อพิพาทเหล่านี้
เกิดขึ้นอีกด้วย
การเจรจาการค้าทวิภาคีแตกต่างจากการเจรจาการค้าพหุภาคี
ในขณะที่การเจรจาการค้าพหุภาคีเป็นการเล่นเกมที่มีลักษณะซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่า การเจรจาการค้าทวิภาคีเป็นการเล่นเกมทีม่ ลี กั ษณะจบแล้วจบเลย
หากจะมี ก ารเล่ น เกมใหม่ ก ็ ต ้ อ งทอดเวลายาวนาน เมื ่ อ ข้ อ ตกลงเดิ ม
สิ้นอายุ หรือมีประเด็นใหม่ที่ต้องการเจรจา ในขณะที่การเจรจาการค้า
พหุภาคีมกี ารกำหนดรอบ และมีความคาดหวังว่า จะมีการเจรจารอบใหม่
ในอนาคต เนื่องจากการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศในแนวทาง
เสรีนยิ มยังค้างคา
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การเจรจาการค้าทวิภาคียงั แตกต่างจากการเจรจาการค้าพหุภาคี
ในประเด็นความเต็มใจในการเจรจา ในการเจรจาการค้าทวิภาคี ประเทศ
คูส่ ญ
ั ญาต้องมีความเต็มใจในการเจรจา มิฉะนัน้ การเจรจามิอาจเกิดขึน้ ได้
ด้วยเหตุดังนี้ การเจรจาการค้าทวิภาคี จึงเป็นเกมที่คู่เจรจามีสมานฉันท์
ในการเจรจา (Co-operative Game) ในขณะทีใ่ นการเจรจาการค้าพหุภาคี
ประเทศคู่เจรจาบางประเทศไม่เต็มใจที่จะเจรจาในประเด็นสำคัญบาง
ประเด็น จนมีการข่มขู่ว่า หากมีการนำประเด็นดังกล่าวขึ้นโต๊ะการเจรจา
การเจรจาก็จะยุติลง ในบางกรณี ประเทศคู่เจรจาอาจกำหนดให้มีการ
ยอมรับกฎกติกาบางชุดก่อนที่การเจรจาจะดำเนินต่อไป ด้วยเหตุดังนี้
การเจรจาการค้าพหุภาคีจึงเป็นเกมที่ประเทศคู่เจรจาไม่มีสมานฉันท์ใน
การเจรจา (Non-Cooperative Game)
การผนึกตัวของประเทศโลกที่สามนับตั้งแต่การเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบอุรุกวัยเป็นต้นมา ประกอบกับการเติบใหญ่ของขบวนการ
ประชาชนระหว่างประเทศ มีสว่ นทบทวีลกั ษณะไร้สมานฉันท์ในการเจรจา
การค้าพหุภาคี ในเมื่อประเทศด้อยพัฒนาประจักษ์ว่า ระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศที่ผลักดันโดยประเทศมหาอำนาจไม่เป็นประโยชน์แก่
ประเทศยากจน ในประการสำคัญ ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ไม่มีความจริงใจในการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศให้เป็นธรรม ผลทีต่ ามมาก็คอื ขบวนการต่อต้านโลกานุวตั ร
(Anti-Globalization Movement) เติบใหญ่กล้าแข็งตามลำดับ ในเมื่อ
ผลประโยชน์อันเกิดจากกระบวนการโลกานุวัตรมิได้มีการจัดสรรอย่าง
เท่าเทียมกัน การต่อต้านองค์การการค้าโลก ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ เป็นผลจากขบวนการต่อต้านโลกานุวัตร ในเมื่อ
องค์กรโลกบาลทั้งสามเป็นกลไกขับเคลื่อนโลกานุวัตร
ขบวนการต่อต้านโลกานุวัตรประสบความสำเร็จในการทำให้การ
ประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 3 ณ นครซีแอตเติล
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สหรัฐอเมริกาในปี 2542 ล่มลงชนิดมิอาจพรรณนาได้ ตามมาด้วยสวรรค์
ล่ม ณ เมืองแคนคูน ในปี 2546
ประเทศมหาอำนาจพยายามรุกคืบในการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศในประเด็นใหม่ที่รู้จักกันในนาม Singapore Issues
อันประกอบด้วยประเด็นการค้ากับการลงทุน (Trade and Investment)
การแข่งขันทางการค้า (Competition Policy) การจัดจ้างจัดซื้อของรัฐ
(Government Procurement) และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
(Trade Facilitation) ประเทศโลกที่สามจำนวนมากไม่พร้อมที่จะรับ
ระเบียบใหม่เหล่านี้ และต้องตกอยูใ่ นฐานะเสียเปรียบประเทศมหาอำนาจ
มากยิ่งขึ้น ในประการสำคัญ ระเบียบใหม่เหล่านี้จำนวนมากมิได้ข้อง
เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรง แต่ประเทศมหาอำนาจพยายาม
โยงให้เป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
ในขณะที ่ ป ระเทศมหาอำนาจพยายามผลั ก ดั น ระเบี ย บใหม่
แต่กลับไม่มคี วามจริงใจในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การลดการอุดหนุนการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร อันเป็นเจตนารมณ์ที่ปรากฏจากการเจรจารอบอุรุกวัย สหรัฐอเมริกากลับตรากฎหมาย
การเกษตรฉบับใหม่ชอ่ื Farm Security and Rural Investment Act of 2002
อันมีผลในการเพิ่มเงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตรถึง 80% และยังผล
ให้รัฐบาลอเมริกันใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ 189,000 ล้านดอลลาร์อเมริกัน
ในช่วงเวลา 10 ปีทก่ี ฎหมายนีม้ ผี ลบังคับใช้ ในอีกด้านหนึง่ สหภาพยุโรป
ก็เพิ่มเงินอุดหนุนการผลิตทางการเกษตรภายใต้ Common Agricultural
Policy (CAP) ในปี 2545 นอกจากนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ต่างเล่นแร่แปรธาตุกฎกติกาขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้การอุดหนุนการผลิต
ทางการเกษตรถูกต้องตามกฎกติกาขององค์การการค้าโลก
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ประเทศโลกทีส่ ามผนึกตัวเป็นกลุม่ G20+ ในการเจรจารอบโดฮา
ทั้งนี้โดยมีบราซิล อินเดีย แอฟริกาใต้ และต่อมาสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นผู้นำ G20+ คว่ำการเจรจาที่เมืองแคนคูน เมื่อสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปไม่แสดงความจริงใจในการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตร
ให้เป็นธรรม แต่กลับพยายามผลักดัน Singapore Issues
ในการเจรจาการค้าพหุภาคี ประเทศคู่เจรจาต่างมี Reputation
ที่ชัดเจนในการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปมีชื่อเสีย(ง) ในฐาน 'จอมเบี้ยว' ผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง มิหนำซ้ำ
ยังพยายามพลิกแพลงกฎกติกาขององค์การการค้าโลกให้เป็นประโยชน์
แก่ตนอีกด้วย โดยไม่คำนึงว่า การพลิกแพลงเช่นนี้จะสร้างความเสียหาย
แก่โลกที่สามอย่างไรบ้าง กลุ่ม G 3 อันประกอบด้วยบราซิล อินเดีย
และแอฟริกาใต้ ก็มีชื่อเสียงในฐานะหน่วยกล้าตาย ผู้ชอบใช้หัวชนฝา
และไม่ยอมประนีประนอม
พฤติ ก รรมเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Behaviour) ปรากฏ
โดยทั่วไปในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพราะประเทศคู่เจรจา
จักต้องกำหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้าว่า จะยอมประเด็นใดและไม่ยอม
ประเด็นใด การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ หากประเทศคู่เจรจายึดโยงผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง
โดยไม่ยอมอ่อนข้อ การเจรจายากที่จะบรรลุข้อตกลงได้ ดังเห็นได้จาก
การเจรจาที่เมืองแคนคูน
ในการเจรจาการค้ า ทวิ ภ าคี การแลกเปลี ่ ย นผลประโยชน์ ใ น
ลักษณะยื่นหมูยื่นแมว (Trade-off) ทำได้ง่าย เพราะประเทศคู่เจรจามี
เพียง 2 ประเทศ แต่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการเจรจาการค้า
พหุภาคีทำได้ยาก เนื่องจากติดขัดด้วยจำนวนประเทศคู่เจรจา (ปี 2548
องค์การการค้าโลกมีสมาชิก 147 ประเทศ)
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สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยันกลุ่ม G20+ จนติดกำแพง
ด้วยการขับเคลื่อน Singapore Issues และการเบี้ยวข้อตกลงว่าด้วย
การลดการอุดหนุนการผลิตด้านเกษตรกรรม หาก G20+ ติดกำแพงอยู่
เช่นนี้ นานาประเทศย่อมชอบที่ประณามสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ว่าเป็นผู้ร้ายใจคด โดยที่ G20+ จะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้น มิพัก
ต้องกล่าวว่า โลกทีส่ ามมีการรวมกลุม่ เป็น G90 ด้วย สังคมเศรษฐกิจโลก
ยากที่จะขยายตัวเติบโตต่อไป และกระบวนการโลกานุวัตรต้องตกอยู่ใน
ภาวะชะงักงัน ดังเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง การถอยฉากของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจึง
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้
G20+ และ G90 อยู่ในฐานะที่ต้องตอบรับการถอยฉากของ
ประเทศมหาอำนาจ มิ ฉ ะนั ้ น จะกลายเป็ น ผู ้ ร ้ า ยในสายตาของสั ง คม
เศรษฐกิจโลกเสียเอง ในประการสำคัญ ประเทศโลกที่สามที่เป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก ล้วนเห็นประโยชน์ของระบบการค้าเสรี และต้องการ
ประโยชน์จากกระบวนการโลกานุวัตร มิฉะนั้นคงไม่เป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก
มติของสมาชิกองค์การการค้าโลกปลายเดือนกรกฎาคม 2547
แม้จะช่วยให้การเจรจารอบโดฮารุดหน้าต่อไปได้ แต่ยังรวดเร็วเกินกว่า
ที่จะสรุปว่า การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาก่อให้เกิดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศที่เสรีและเป็นธรรม
.......................................

202

จากโดฮาสูฮ่ อ่ งกง
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าว WTO Watch ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2548)

การประชุ ม การค้ า พหุ ภ าคี ร อบโดฮา (WTO Doha Round)
ก่อเกิดจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ขององค์การการค้าโลก ณ
นครโดฮา ประเทศกาตาร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยเริม่ ต้นการเจรจา
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2545 และกำหนดจะเสร็จสิน้ ในวันที่ 1 มกราคม 2548
แต่แล้วกำหนดการก็ถกู เลือ่ นออกไป โดยทีย่ งั มองไม่เห็นอนาคตแห่งความ
สำเร็จ
การประชุมระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 5 ขององค์การการค้าโลก ณ เมือง
แคนคูน ประเทศเม็กซิโก ในเดือนกันยายน 2546 นับเป็นการประชุมนัด
สำคัญทีม่ ผี ลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบโดฮา แต่แล้วการประชุมกลับจบลงด้วยความล้มเหลวอย่างยิง่ ในเมือ่
ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
พยายามบรรจุประเด็นการเจรจาใหม่ทร่ี จู้ กั กันในนาม Singapore Issues
โดยไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ ตกลงในการเจรจาการค้ า พหุ ภ าคี ร อบอุ ร ุ ก วั ย
(Uruguay Round) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการค้าสินค้าเกษตร
ประเทศโลกทีส่ ามนำโดยกลุม่ G20+ ยืนหยัดไม่ยอมรับ Singapore Issues
และยืนกรานว่า หากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังไม่จัดการประเด็น
ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรจนน่าพอใจ จะไม่มกี ารพิจารณาประเด็นใหม่
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ความล้มเหลวของการประชุมที่แคนคูน สร้างภาวะชะงักงันแก่
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา กระนัน้ ก็ตาม ยังคงมีความร่วมมือในหมู่
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกจนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระดับหนึ่ง
ในการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งรู้จักกันในนาม July 2004
Package หลังจากนั้น มีความพยายามในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
WTO ต่างๆ ในการขับเคลื่อนการประชุมรอบโดฮาให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้
การประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 6 ซึง่ กำหนด
จัดระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2548 ณ ประเทศฮ่องกง กลายเป็นความ
หวังของการเจรจารอบโดฮา ก่อนการประชุมดังกล่าว มีการประชุมย่อย
ระดับรัฐมนตรี ณ เมืองต้าเหลียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Dalian
Meeting) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2548 เพือ่ เป็นการอุน่ เครือ่ งและ
แสวงหาความตกลงเท่าที่จะเป็นไปได้
เส้นทางจากโดฮาสูฮ่ อ่ งกงกินเวลา 4 ปี ในแง่ระยะทางฮ่องกงมิได้
ห่างไกลจากโดฮามากนัก แต่ในแง่ผลประโยชน์ระหว่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วกับประเทศยากจน เวลาและระยะทางดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะเกลี่ย
ผลประโยชน์ระหว่างประเทศให้เป็นธรรมได้ เมื่อใกล้เวลาการประชุมที่
ฮ่องกง ข้อเสนอการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปพรั่งพรูสู่โต๊ะการประชุม กระนั้นก็ตาม ความหวังที่จะได้
เห็นความสำเร็จของการประชุมที่ฮ่องกงยังดูลางเลือน ในเมื่อข้อเสนอ
เหล่านี้ยังห่างไกลจากปรัญชาการค้าเสรี
................................
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จากแคนคูนถึงฮ่องกง
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในจดหมายข่าว WTO Watch ปีท่ี 3 ฉบับที่ 2 (มีนาคม 2549)

การประชุมองค์การการค้าโลกระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 6 ณ ประเทศ
ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2548 จบลงด้วยความล้มเหลว ระดับ
ใกล้เคียงกับการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ณ เมืองแคนคูน ประเทศ
เม็กซิโก ในเดือนกันยายน 2546
การประชุมทีฮ่ อ่ งกงมีขอ้ ตกลงสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก
ภาคีองค์การการค้าโลกตกลงที่จะยกเลิกการ
อุดหนุนการส่งออกทุกรุปแบบภายในปี 2556
ประการที่สอง ภาคีองค์การการค้าโลกตกลงที่จะจัดระเบียบ
การค้าเพือ่ เกือ้ กูลกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ (The Least-Developed
Countries) เพือ่ ให้สมกับทีก่ ารเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาเป็นการเจรจา
รอบการพัฒนา (Doha Development Round) ในการนี้ ภาคีองค์การการค้าโลกตกลงที่จะเปิดตลาดรับสินค้าจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
โดยได้รบั ยกเว้นภาษีการนำเข้า และไม่มกี ารกำหนดโควตา รวมทัง้ การให้
ความช่วยเหลือทางการค้า (Aid for Trade)
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อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงสำคัญทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นนี้
มิอาจถือเป็นความสำเร็จของการประชุมทีฮ่ อ่ งกงได้ การยกเลิกมาตรการ
การอุดหนุนเพื่อการส่งออกเป็นข้อตกลงตั้งแต่การประชุมพหุภาคีรอบ
อุรกุ วัยซึง่ ปิดรอบในเดือนธันวาคม 2537 แต่ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป กลับเล่นเกมเตะถ่วงเวลา จนต้องใช้
เวลาถึง 12 ปี จึงจะตกลงเงื่อนเวลาได้ ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนา
ผลักดันให้ประเทศมหาอำนาจยกเลิกมาตรการการอุดหนุนเพือ่ การส่งออก
ในปี 2553 แต่สหภาพยุโรป 'เล่นเกม' จนประสบความสำเร็จในการเลือ่ น
กำหนดเวลาเป็นปี 2556
ข้ อ ตกลงการปฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น พิ เ ศษและแตกต่ า ง (Special and
Differential Treatment) ในการเปิดตลาดแก่สินค้าจากประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด ดูเผินๆเป็นมติที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศยากจนอย่างยิ่ง แต่
ปฏิญญาฮ่องกงแตกต่างจากปฏิญญาโดฮา เพราะปฏิญญาฮ่องกงสงวน
รายการสินค้าอ่อนไหว มิได้เปิดตลาดแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดอย่าง
เต็มที่ ดังเช่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อันเป็นผลจากการผลักดันของสหรัฐอเมริกา
ในขณะที ่ ม ี ก ารกำหนดเงื ่ อ นเวลาการยกเลิ ก มาตรการการ
อุดหนุนการส่งออก แต่ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ยังคงดำเนินมาตรการอุดหนุนการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศ
ต่อไป ดังเช่นการอุดหนุนการผลิตฝ้าย ซึ่งกระทบต่อประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อย
ที่สุดในอัฟริกาตะวันตก แม้ว่าปฏิญญาฮ่องกงกำหนดหลักการเรื่องการ
อุดหนุนการผลิตภายในประเทศในลักษณะที่เข้มงวดขึ้น แต่ความคลุมเครือยังปรากฏโดยทัว่ ไป
การเล่มเกมในการเจรจาการค้าปรากฏตลอดการประชุมครั้งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเล่นเกมลักษณะ 3 เส้า ระหว่างสหรัฐอเมริกา
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สหภาพยุโรป และโลกที่สาม สหรัฐอเมริกาพยายามหลีกเลี่ยงการตก
เป็นจำเลยในฐานที่เป็นผู้ทำให้การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาล้มเหลว
โดยการโยนความผิดไปยังสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรป
พยายามเบี่ยงประเด็นการเจรจา จากการเพ่งพินิจการจัดระเบียบการค้า
สินค้าเกษตรไปสู่ประเด็นการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาประเทศยากจน โลกทีส่ ามมีการผนึกกำลังเป็นกลุม่ เพือ่ เพิม่ พูน
อำนาจต่อรอง แต่เนื่องจากผลประโยชน์ของโลกที่สามมิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จุดยืนในการเจรจาจึงแตกต่างกันไปด้วย ด้วยเหตุน้ี โลกทีส่ าม
จึงผนึกกันหลายกลุม่ ดังเช่น G-20 G-33 G-90 G-110 ACP และกลุม่
ประเทศผูผ้ ลิตฝ้ายในอัฟริกาตะวันตก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่าง
ตระหนักดีว่า โลกที่สามขาดเอกภาพ จึงพยายามใช้ประโยชน์จากข้อเท็จ
จริงดังกล่าวนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใน
กระบวนการเจรจา สหภาพยุโรปพยายามแยกแยะและแบ่งแยกประเทศ
โลกทีส่ ามทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังเช่นอินเดีย จีน บราซิล และอาร์เจนตินา ออก
จากกลุ่มประเทศยากจนอื่นๆ และประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง
การประชุมที่ฮ่องกงล้มเหลวในระดับใกล้เคียงกับการประชุม
ทีแ่ คนคูน แม้วา่ การประชุมทีฮ่ อ่ งกงจะสามารถผลิต "ปฏิญญาฮ่องกง" ได้
แต่ความก้าวหน้าในการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศภายใต้ปฏิญญา
ฮ่ อ งกงมี ไ ม่ ม ากนั ก เมื ่ อ เที ย บกั บ กรรมสารสุ ด ท้ า ย (Final Act) ของ
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
การประชุมการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังคงมีปญ
ั หา
การขาดธรรมาภิบาล การประชุมห้องเขียว (Green Room) ยังคงมีตอ่ มา
ที่ฮ่องกง แม้จะเป็นการประชุมที่ขาดความโปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของ
มวลภาคีสมาชิกอย่างเสมอภาค และขาดความรับผิด แต่องค์การการค้าโลก
ยังคงยึดเป็นจารีตการประชุม
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การประชุมรอบโดฮามีข้อจำกัดด้านเวลาเท่ากับ U.S. Trade
Promotion Authority Act ซึ่งจะสิ้นอายุในเดือนกรกฎาคม 2550 พ้นไป
จากนัน้ รัฐบาลอเมริกนั มิอาจขอสัตยาบันจากรัฐสภาโดยการเจรจาวิถดี ว่ น
(Fast Track Negotiation) ได้ หากรัฐสภาอเมริกันรื้อข้อตกลงและมิให้
สัตยาบันผลการเจรจารอบโดฮา การเจรจาย่อมเป็นหมัน ด้วยเหตุดังนี้
ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกจะต้องพยายามตกลงกรอบข้อตกลงภายใน
กลางปี 2549 ให้ได้ เพือ่ ทีจ่ ะสรุปรอบโดฮาทันการขอสัตยาบันจากรัฐสภา
อเมริกนั ก่อนที่ Fast Track Authority จะสิน้ อายุ
อนาคตของการเจรจารอบโดฮามี ค วามหมายต่ อ อนาคตของ
แนวทางพหุภาคี ในโลกที่นานาประเทศเร่งรุดเดินแนวทางทวิภาคีและ
ภูมิภาคี
........................................
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ความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาดูเหมือน
จะเป็นข้อคาดการณ์ร่วมกันของบรรดาผู้ติดตามความเป็นไปขององค์การ
การค้ า โลกในปั จ จุ บ ั น หากการเจรจาการค้ า พหุ ภ าคี ร อบโดฮาบรรลุ
เป้าหมายการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ จะยังความประหลาดใจแก่นกั สังเกตการณ์อย่างยิง่ ดังนัน้
การที่สมาชิกองค์การการค้าโลกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการกำหนด
กรอบการเจรจา (Modality) ประเด็นการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตร
และประเด็นการเข้าถึงตลาดทีม่ ใิ ช่สนิ ค้าเกษตร (Non-Agricultural Market
Access: NAMA) ภายในกำหนดเวลา วันที่ 30 เมษายน 2549 ตามทีต่ กลง
กันไว้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครัง้ ที่ 6 ขององค์การการค้าโลกในเดือน
ธันวาคม 2548 จึงมิใช่เรือ่ งทีอ่ ยูเ่ หนือการคาดการณ์
ความไม่คบื หน้าของการเจรจารอบโดฮา เกิดจากคูค่ วามขัดแย้ง 3
คู่ ทีพ่ นั กันอีรงุ ตุงนัง อันได้แก่
คู่ความขัดแย้งคู่ที่หนึ่ง เป็นความขัดแย้งระหว่างสหภาพยุโรป
และ G-20 ฝ่ายหนึ่ง กับสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่ง สหภาพยุโรปและ
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G-20 กดดันให้สหรัฐอเมริกาตัดทอนการอุดหนุนการผลิตทางการเกษตร
ภายในประเทศ
คู่ความขัดแย้งคู่ที่สอง เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา
และ G-20 ฝ่ายหนึ่ง กับสหภาพยุโรปอีกฝ่ายหนึ่ง สหรัฐอเมริกาและ
G-20 กดดันให้สหภาพยุโรปลดการปกป้อง (กำแพงภาษีศุลกากร) สินค้า
เกษตร
คูค่ วามขัดแย้งคูท่ ส่ี าม เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปฝ่ายหนึ่ง กับ G-20 อีกฝ่ายหนึ่ง สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกดดันให้ประเทศด้อยพัฒนาเปิดตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร
รวมทัง้ การเปิดตลาดบริการด้วย
คูค่ วามขัดแย้งทัง้ สามเป็นปมเงือ่ นทีท่ ำให้การเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบโดฮากำลังเข้ามุมอับ
ประการแรก
รัฐบาลอเมริกันมิอาจลดการอุดหนุนการผลิต
ด้านการเกษตรภายในประเทศได้ เพราะเกษตรกรเป็นกลุ่มผลประโยชน์
ที่ทรงอิทธิพลทางการเมือง ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอเมริกันจะตรา
Farm Act ฉบับใหม่ เพือ่ สืบทอดนโยบายการอุดหนุนการเกษตร ในขณะที่
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮายังไม่ลุล่วง
ประการที่สอง สหภาพยุโรปยืนกรานที่จะคงระดับการปกป้องการผลิตการเกษตรในระดับปัจจุบัน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจาก
สมาชิกที่พึ่งการผลิตด้านเกษตรกรรมในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
บางประเทศยังคงยึดนโยบายการปกป้องสินค้าเกษตรอย่างมัน่ คง
ประการที่สาม กลุม่ G-20 ยืนกรานว่า การจัดระเบียบการค้า
สินค้าเกษตรเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบการค้าระหว่าง
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ประเทศในประเด็นอื่น หากยังไม่สามารถตกลงประเด็นการจัดระเบียบ
การค้าสินค้าเกษตรได้ ประเด็นอืน่ ก็ตอ้ งแขวนไว้กอ่ น นอกจากนี้ ประเทศ
กำลั ง พั ฒ นากริ ่ ง เกรงว่ า การเปิ ด ตลาดสิ น ค้ า หั ต ถอุ ต สาหกรรมและ
บริการตามแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จะมีผลในการ
ทำลายศักยภาพในการพัฒนาภายในประเทศ
แม้ว่าคู่ความขัดแย้งทั้งสามยังดำรงอยู่ ฝ่ายสุขทรรศน์ (Optimists) ยังมีความหวังว่า หากสามารถตกลงกรอบการเจรจาภายในเดือน
กรกฎาคม 2549 และบรรลุข้อตกลงภายในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาอาจลุล่วงได้
การสิ้นอายุของ U.S. Trade Promotion Authority Act of
2002 ในเดือนกรกฎาคม 2550 เป็นเงื่อนเวลาสำคัญที่กำกับการเจรจา
การค้าพหุภาคีรอบโดฮา หากการเจรจาล่าไปกว่าเดือนกรกฎาคม 2550
รั ฐ บาลอเมริ ก ั น มิ อ าจขอสั ต ยาบั น จากรั ฐ สภาโดยการเจรจาวิ ถ ี ด ่ ว น
(Fast Track Negotiation) ได้ ดังนั้น ภาคีองค์การการค้าโลกจะต้องหา
ทางบรรลุการจัดระเบียบการค้าพหุภาคีรอบโดฮาให้ทันการขอสัตยาบัน
จากรัฐสภาอเมริกันก่อนที่ Fast Track Authority จะสิ้นอายุ
..............................................
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เมื่อนายปาสกาล ลามี (Pascal Lamy) ผู้อำนวยการองค์การ
การค้าโลกประกาศหยุดพักการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาอย่างไม่มี
กำหนด เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 โดฮาก็ถกู ส่งเข้าห้อง ICU เพือ่ เยียวยา
อาการป่วยไข้และรอวันฟืน้ คืนสุขภาพ หรือมิฉะนัน้ ก็ถกู ส่งเข้าฌาปนสถาน
ในท้ายที่สุด นายกมล ณัฐ (Kamal Nath) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์แห่งอินเดีย กล่าวสรุปอย่างถูกต้องว่า บัดนี้ โดฮาอยู่ระหว่างห้อง
ICU กับหลุมฝังศพ
ผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลกประกาศหยุดพักการเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบโดฮา ภายหลังที่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีชุดเล็ก (Mini - Ministerial Conference) ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวนี้ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บราซิล และอินเดีย
อันรูจ้ กั กันในชือ่ กลุม่ G-6 การจัดการประชุมเฉพาะกลุม่ G-6 เพือ่ กำหนด
ชะตากรรมองค์การการค้าโลกถูกโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ในขณะที่
ผูอ้ ำนวยการองค์การค้าโลกหวังว่า การบรรลุขอ้ ตกลงในการประชุมกลุม่ เล็ก
จะทำได้ง่ายกว่าการประชุมกลุ่มใหญ่
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นายปาสกาล ลามี กล่าวอย่างถูกต้องว่า หัวใจของความสำเร็จ
ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาอยู่ที่การโอนอ่อนของประเทศผู้นำ
องค์การการค้าโลก 3 ฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาจักต้องลดการ
อุดหนุนการผลิตสินค้าเกษตรมากกว่าข้อเสนอดั้งเดิม ฝ่ายที่สอง คือ
สหภาพยุโรปและประเทศโลกที่สามที่มีระดับการพัฒนาสูง จักต้องลด
กำแพงภาษีสนิ ค้าการเกษตรมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ และฝ่ายทีส่ าม คือ ประเทศ
โลกที่สามที่ค่อนข้างพัฒนาจะต้องลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าที่มิใช่
สินค้าเกษตร (Non-Agricultural Market Access: NAMA)
เมื่อสหรัฐอเมริกายืนกรานที่จะไม่ลดการอุดหนุนการผลิตสินค้า
เกษตรจนกว่าจะได้รบั ผลต่างตอบแทนจากการเปิดตลาดของสหภาพยุโรป
และประเทศโลกทีส่ ามทีค่ อ่ นข้างพัฒนาในระดับทีเ่ ท่าเทียมกัน โดฮาก็ตอ้ ง
เข้าห้อง ICU สหรัฐอเมริกามีท่าทีอันแข็งกร้าวในการเจรจา เนื่องเพราะ
กำลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางฤดู (Mid-Term Election)
ประธานาธิบดีบชุ และพรรครีปบั ลิกนั ไม่ตอ้ งการพ่ายแพ้การเลือกตัง้ ดังนัน้
จึงต้องรักษาฐานเสียงเกษตรกรไว้โดยมั่นคง ในอีกด้านหนึ่ง นางซูซาน
ชว็อบ(Susan Schwab) ผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาคนใหม่ จำต้อง
แสดงความแข็งกร้าวเพือ่ ให้ได้การยอมรับจากรัฐสภา เพราะกว่าทีจ่ ะได้รบั
ความเห็ น ชอบจากวุ ฒ ิ ส ภาเพื ่ อ ขึ ้ น สู ่ ต ำแหน่ ง ก็ แ ทบเลื อ ดตากระเด็ น
เพราะวุฒิสมาชิกจำนวนไม่น้อยเห็นนางชว็อบเป็น 'ละอ่อน' ในเวทีการ
เจรจาการค้าโลก การเลือกนางชว็อบให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าแห่ง
สหรัฐอเมริกายังถูกวิจารณ์ว่า ประธานาธิบดีบุชมิได้ให้ความสำคัญกับ
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
ในทันทีที่โดฮาถูกส่งเข้าห้อง ICU ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปต่างเล่นเกมสาดโคลนซึ่งกันและกัน และกล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามว่า
เป็นต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
ข้างฝ่ายนายปาสกาล ลามี หวังว่า ด้วยการ 'เว้นวรรค' การเจรจา สมาชิก
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องค์การการค้าโลกทั้งมวลจะได้สงบสติอารมณ์ และทบทวนว่า การเดิน
หน้าในการเจรจาจะให้ประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจโลกหรือไม่ โดฮา
เริ่มต้นการเจรจาในเดือนพฤศจิกายน 2544 บัดนี้เวลาเวลาล่วงเลยมา
เกือบ 5 ปี แต่ความคืบหน้าเกือบไม่มเี ลย ฝ่ายสุขทรรศน์ยงั มีความหวังว่า
โดฮาจะบรรลุความสำเร็จ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเจรจา
การค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 4 ปี แต่แล้วกลับต้องใช้เวลาถึง 8 ปี โดยทีต่ อ้ งมีการพักการเจรจา
ระหว่างทางในปี 2533 เฉกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับโดฮาในขณะนี้
คำถามพื้นฐานมีอยู่ว่า หากโดฮาต้องสิ้นชีพ และสิงสถิต ณ
ฌาปนสถาน สังคมเศรษฐกิจโลกควรจะเสียดายหรือไม่ ?
วงวิชาการมีการโต้เถียงกันว่า การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
จะก่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขแก่สังคมเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด
โดฮาต่างจากอุรุกวัย เพราะอุรุกวัยมีประจักษ์พยานจากการศึกษาทาง
วิชาการอย่างชัดเจนว่า การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศช่วยเพิม่ พูน
สวัสดิภาพแก่สงั คมเศรษฐกิจโลก แต่เมือ่ เริม่ เจรจารอบโดฮา นานาประเทศ
ได้เปิดตลาดไปมากแล้ว ผลการศึกษาทางวิชาการในระยะหลัง แม้แต่
ผลการศึกษาทางธนาคารโลกได้ขอ้ สรุปว่า โดฮาจะช่วยเพิม่ พูนสวัสดิภาพ
แก่สงั คมเศรษฐกิจโลกไม่มากเท่าทีค่ าด มิหนำซ้ำการกระจายผลประโยชน์
จากโดฮามิได้เป็นไปอย่างเสมอภาค โดยประเทศด้อยพัฒนาได้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์น้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
นักวิชาการฝ่ายซ้ายและขบวนการประชาชนระหว่างประเทศ
บางภาคส่วนเสนอความเห็นว่า ในเมื่อโดฮาเข้าห้อง ICU แล้ว สมควร
ทีป่ ระชาสังคมโลกจะร่วมกันทบทวนว่า WTO ควรจะปฏิรปู หรือไม่อย่างไร
ในช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา WTO เป็นเพียงกลไกในการขับเคลื่อน
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Corporate Globalization และทำหน้ า ที ่ ข ยายฉั น ทมติ ว อชิ ง ตั น
(Washington Consensus) ให้เป็นเมนูนโยบายเศรษฐกิจโลก (Global
Economic Policy Menu) บัดนีป้ ระเทศต่างๆพากันปฏิเสธแนวทางเสรีนยิ ม
สมัยใหม่ (Neo-Liberalism) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ละตินอเมริกาที่ฝ่ายซ้ายตบเท้าเข้าไปยึดกุมอำนาจรัฐ
ปัญหาที่ว่า WTO จะไปทางไหน สำคัญยิ่งกว่าปัญหาที่ว่าโดฮา
ตายหรือไม่ตาย
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ประเทศด้อยพัฒนาได้ประโยชน์
จากการเจรจารอบโดฮาจริงหรือ
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกเป็นคำนำหนังสือเรือ่ ง การเจรจารอบโดฮาให้ประโยชน์แก่ประเทศ
ด้อยพัฒนาจริงหรือ? เอกสารวิชาการหมายเลข 19 โครงการ WTO Watch (พฤษภาคม 2551)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และสมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย บรรณาธิการ

การเจรจาการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiations)
นับตัง้ แต่ GATT มีผลบังคับใช้ในปี 2491 เป็นต้นมา มีเป้าประสงค์ในการ
ขยายระเบียบการค้าระหว่างประเทศบนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม
โดยทีใ่ นระยะหลังระเบียบดังกล่าวนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะขยายออกไปครอบคลุม
ปริมณฑลนอกการค้าระหว่างประเทศในความหมายดัง้ เดิม การเจรจารอบ
โดฮาสืบทอดมรดกทางประวัตศิ าสตร์ของการเจรจาการค้าพหุภาคีดงั กล่าวนี้
ด้านหนึง่ การเจรจารอบโดฮาพยายามขยายปริมณฑลของระเบียบการค้าเสรี
อีกด้านหนึง่ พยายามบรรจุ Singapore Issues เข้าสูร่ ะเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปพยายามผลักดันการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศในแนวทางที่
เอื้อผลประโยชน์แห่งชาติตน จนบางกรรมบางวาระถึงกับหลงลืมคำ
ประกาศเจตนารมณ์ของการเจรจารอบโดฮาที่ต้องการให้เป็นรอบแห่ง
การพัฒนา (Development Round) โดยกำหนดเข็มมุง่ ในการจัดระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศเพื่อเกื้อกูลกระบวนการพัฒนาของประเทศด้อย
พัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (The Least Developed
Countries)

จาก GATT สู่ WTO

ประสบการณ์จากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยทำให้เกิด
คำถามว่า ประเทศด้อยพัฒนาจะได้ประโยชน์จากการเจรจารอบโดฮา
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด
คำถามที่ว่า ประเทศด้อยพัฒนาจะได้ประโยชน์จากการเจรจา
การค้าพหุภาคีรอบโดฮาหรือไม่ เกือบจะเป็นคำถามเดียวกับคำถามที่ว่า
ประเทศด้อยพัฒนาจะได้ประโยชน์จากระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
ที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือไม่
สมาชิกองค์การการค้าโลกต้องปฏิบัติตามกฎกติกาชุดเดียวกัน
(Level Playing Field) การค้ า ระหว่ า งประเทศภายใต้ ก ารดู แ ลของ
องค์ ก ารการค้ า โลกเป็ น ระบบที ่ ย ึ ด กฎกติ ก าเป็ น ที ่ ต ั ้ ง (Rule-Based
Trading System) ประเทศด้อยพัฒนาที่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้ระบบ
ดังกล่าวนี้ย่อมต้องมีความสามารถในการแข่งขัน หากไม่สามารถปรับ
โครงสร้างการผลิตไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความได้เปรียบเทียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ได้ ย่อมยากที่จะได้ประโยชน์
จากระบบการค้าเสรี ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในฐานะเช่นที่ว่านี้
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยได้ให้บทเรียนแก่ประเทศโลกทีส่ ามว่า
จะต้องไม่ผลีผลามรับระเบียบการค้าเสรี เพราะนอกจากไม่แน่วา่ จะอยูร่ อด
ทางเศรษฐกิจได้เท่านั้น หากยังต้องเผชิญกับการเล่นแร่แปรธาตุของ
ประเทศมหาอำนาจในการหาประโยชน์จากกฎกติกาองค์การการค้าโลก
อีกด้วย
ประเทศมหาอำนาจพยายามโน้มน้าวให้ประเทศด้อยพัฒนาเปิด
เสรีการค้าระหว่างประเทศ และเดินแนวทางการพัฒนาโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศด้อยพัฒนาที่จำต้องพึ่งพิงเงินกู้จากองค์กร
โลกบาล ดังเช่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อยูใ่ นภาวะ
จำยอมในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจตามฉันทมติวอชิงตัน (Washington
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Consensus) ซึ่งถีบตัวเป็นเมนูนโยบายเศรษฐกิจหลักของโลกนับตั้งแต่
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ประเทศมหาอำนาจและองค์กรโลกบาลพยายาม
เผยแพร่ความเชื่อที่ว่า การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศช่วยเพิ่มพูน
สวัสดิการทางเศรษฐกิจแก่ประเทศคู่ค้า อีกทั้งยังมีการผลิตงานวิชาการที่
ให้ขอ้ สรุปว่า การเปิดเสรีแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยปราศจากการถูกผูกมัดและ
โดยปราศจากปฏิบัติการต่างตอบแทน (Unilateral Liberalization) ให้
ประโยชน์แก่ประเทศมากยิ่งกว่าการเปิดเสรีที่ถูกผูกมัดและที่มีปฏิบัติการ
ต่างตอบแทนจากประเทศคู่ค้า หากการเปิดเสรีชนิด 'ข้าไปคนเดียว' ให้
ประโยชน์มหาศาลจริงแท้แน่นอน เหตุไฉนประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จึงไม่เลือกเส้นทางการเปิดเสรีชนิด
'ฉายเดี่ยว' โดยไม่ต้องนำพาว่าประเทศคู่ค้าเปิดเสรีตามไปด้วยหรือไม่
และโดยไม่ต้องนำพาในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกติกาขององค์การการค้าโลก
ให้ยุ่งยาก
ประเทศด้อยพัฒนาจะได้ประโยชน์จากการเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบโดฮาหรือไม่ ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นการเจรจา อีกส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ผลการเจรจา
ประเด็นการเจรจาขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ หากเป้าประสงค์ในการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
อยู่ที่การเปิดตลาดและการส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัว
ประเด็นการเจรจาเกือบจะเป็นชุดเดียวกับที่เจรจาในรอบโดฮา แต่ถ้าวัตถุ
ประสงค์ของการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่การเกื้อกูลให้
ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาพ้นจากความยากจน ประเด็นการเจรจา
ย่อมแตกต่างจากชุดทีก่ ำลังเจรจาในรอบโดฮา Rodrik (2004) และ Stiglitz
and Charlton (2005) วิพากษ์ประเด็นการเจรจาในรอบโดฮาว่า มิได้
เกือ้ กูลกระบวนการพัฒนาของประเทศยากจน Rodrik (2004) ชีใ้ ห้เห็นว่า
การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งประเด็นการเปิดเสรีตลาด
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การค้าสินค้าเกษตรให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนาเพียงบางประเทศ
เท่านั้น หาได้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหมดไม่
เพราะประเทศด้อยพัฒนาจำนวนมากมิได้ส่งออกสินค้าเกษตร ในทัศนะ
ของ Rodrik (2004) การเจรจารอบโดฮาจะได้ชอ่ื ว่าเป็น 'รอบแห่งการพัฒนา'
(Development Round) ก็ตอ่ เมือ่ จับประเด็นการเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศโดยเสรีเป็นประเด็นหลัก อีกทั้งต้องเปิดให้ประเทศด้อยพัฒนามี
พื้นที่ในการกำหนดนโยบายของตนเอง (Policy Space) มิใช่กำหนดกฎ
กติกาขององค์การการค้าโลกเพือ่ รัดรึงประเทศด้อยพัฒนาจนไม่มอี ธิปไตย
ในการเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเอง ในการนี้จำเป็นต้องยอมรับ
ความแตกต่างด้านสถาบันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อย
พัฒนา ด้วยเหตุที่ประเด็นการเจรจารอบโดฮามิได้ให้ประโยชน์โดยตรง
แก่ประเทศในโลกทีส่ าม Rodrik (2005) จึงมีความเห็นว่า หากการเจรจา
รอบโดฮาจบลงด้วยความล้มเหลวก็มิใช่เรื่องอันควรแก่การเสียดายแต่
ประการใด
Stiglitz and Charlton (2005) เสนอความเห็นว่า ประเด็นการ
เจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาจำนวนมากมิได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อเกื้อกูลการพัฒนาและการแก้
ปัญหาความยากจนของประเทศด้อยพัฒนา ประเด็นที่สร้างต้นทุนแก่
ประเทศด้อยพัฒนาและสมควรที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกการเจรจา ได้แก่
(1) ความตกลงด้านการลงทุน
(2) กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(3) การเปิดเสรีการค้าบริการ
(4) มาตรการต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการค้า เช่น มาตรฐานแรงงาน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
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(5) การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงิน
กล่าวโดยสรุปก็คอื ทัง้ Rodrik (2004; 2005) และ Stiglitz and
Charlton (2005) มีความเห็นว่า วาระการเจรจารอบโดฮาที่กำลังดำเนิน
การอยู่มิได้ให้ประโยชน์ขั้นรากฐานแก่ประเทศด้อยพัฒนาหากต้องการ
ให้รอบโดฮาเป็น 'รอบแห่งการพัฒนา' จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเด็น
และวาระการเจรจาใหม่
นอกเหนื อ จากประเด็ น การเจรจาแล้ ว ผลการเจรจานั บ เป็ น
ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดผลประโยชน์ที่ภาคีสมาชิกองค์การ
การค้าโลกได้รับ การเจรจารอบโดฮาที่ผ่านมาเน้นประเด็นการเปิดเสรี
ตลาดสินค้าเกษตร เนือ่ งจากประเทศด้อยพัฒนา ซึง่ นำโดยกลุม่ G20 และ
กลุม่ อืน่ ๆ ไม่ยอมเจรจาประเด็นภายใต้ Singapore Issues กระนัน้ ก็ตาม
ประเทศมหาอำนาจพยายามผลักดันประเด็นการเปิดเสรีตลาดสินค้าทีม่ ใิ ช่
สินค้าเกษตร (Non-Agricultural Market Access: NAMA) รวมตลอดจน
การเปิดเสรีการค้าบริการ และการยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
แม้ว่าการเจรจารอบโดฮาจะผ่านพ้นมาเกินครึ่งทศวรรษ แต่ยังไม่สามารถ
บรรลุขอ้ ตกลงได้
เมือ่ การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาเริม่ ต้นในปี 2544 ประเทศ
มหาอำนาจโหมโฆษณาว่ า ประเทศด้ อ ยพั ฒ นาจะได้ ป ระโยชน์ จ าก
นโยบายการค้าเสรีอย่างมหาศาล ประหนึ่งว่า ประเทศด้อยพัฒนาอุดม
ด้วยอวิชชา และไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากนโยบายการค้า
เสรี ธนาคารโลกเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการโฆษณานี้ รายงานเรื่อง
Global Economic Prospects 2004: Realizing the Development
Promise of the Doha Agenda ขององค์กรโลกบาลแห่งนี้ เสนอผล
การวิเคราะห์ว่า การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้การเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบโดฮาจะให้ประโยชน์แก่ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่าง
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มหาศาล และสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า
เกษตรนี้ตกแก่ประเทศด้อยพัฒนาเป็นสำคัญ (World Bank 2003)
รายงานนี้ก่อให้เกิดวิวาทะในวงวิชาการเป็นอันมาก ประเด็นการถกเถียง
ที่สำคัญ ก็คือ การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาให้ประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจโลกมากมหาศาลจริงหรือ และประเทศด้อยพัฒนาเป็นผู้ได้
ประโยชน์ในสัดส่วนสำคัญจากรอบโดฮาจริงหรือ นักวิชาการโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักเศรษฐศาสตร์พากันดาหน้าออกมาวิพากษ์ World Bank (2003)
ข้อวิจารณ์ทส่ี ำคัญ ก็คอื World Bank (2003) ประมาณการผลได้ผลเสียจาก
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาจากข้อมูลที่ไม่ทันสมัย World Bank
(2003) พบว่า ประโยชน์ในสัดส่วนสำคัญที่ได้จากรอบโดฮาเกิดจากการ
ลดกำแพงภาษีสินค้าเกษตร แต่ World Bank (2003) มิได้ตระหนักว่า
ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ได้รบั สิทธิพเิ ศษด้านภาษีศลุ กากรจากประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว กำแพงภาษีโดยข้อเท็จจริงต่ำอยูแ่ ล้ว ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้
จากการลดกำแพงภาษีสินค้าเกษตรจึงมิได้มีมากดังผลการประมาณการ
ของ World Bank (2003) ในประการสำคัญ มีความเคลื่อนไหวในสังคม
เศรษฐกิจโลกในการทำข้อตกลงการค้าเสรี ทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาคี
ซึ่งมีผลในการลดกำแพงภาษีในหมู่ภาคีสมาชิก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนี้ ทำให้วงวิชาการมีข้อกังขาอย่าง
สำคัญเกีย่ วกับประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้จากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
เมื่อมีการพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จึงมีการศึกษาประเด็นนี้
จากฐานข้อมูลใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จาก
รอบโดฮามิได้มมี าก ในประการสำคัญประโยชน์ตกแก่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
มากกว่าประเทศด้อยพัฒนา (Ackerman 2005; Polaski; 2006)
แบบจำลองที่นิยมใช้ในการประเมินผลกระทบอันเกิดจากการ
เปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอันเป็นผลจากการเจรจารอบโดฮาเป็น
224

เอกสารเหตุการณ์ปจั จุบนั หมายเลข 11 โครงการ WTO Watch

Computable General Equilibrium (CGE) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Global
Trade Analysis Project Model (GTAP) และอาศัยฐานข้อมูลจาก GTAP
Dataset การใช้ฐานข้อมูลที่ต่างกันทำให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกัน
GTAP Dataset Version 5 ใช้ขอ้ มูลปี 2540 เป็นฐาน ในขณะที่ Version 6
ใช้ขอ้ มูลปี 2544 เป็นฐาน ความแตกต่างสำคัญ ก็คอื กำแพงภาษีในสังคม
เศรษฐกิจโลกลดลงเป็นอันมากระหว่างปี 2540-2544 ทั้งนี้เป็นผลจาก
การทำข้อตกลงการค้าเสรี ทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาคี การใช้ข้อมูลจาก
GTAP Dataset Version 6 จะทำให้ประมาณการประโยชน์สุทธิที่ได้จาก
การเจรจารอบโดฮามีไม่มากเท่าการใช้ขอ้ มูลจาก Version 5
ความข้างต้นนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่าง World Bank
(2003) กับ Anderson and Martin (2006) ในการประชุมระดับรัฐมนตรี
ขององค์การการค้าโลก ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโกในเดือนกันยายน
2546 ธนาคารโลกชี้นำให้ประเทศด้อยพัฒนายอมรับการเปิดเสรีตลาด
สินค้าเกษตรโดยอ้างว่า สวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมเศรษฐกิจโลก
จะเพิ่มขึ้นถึง 500,000 ล้านดอลลาร์อเมริกัน (Suppan 2005) ในขณะที่
World Bank (2003:131) สรุปว่า สวัสดิการทางเศรษฐกิจของโลกทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการเจรจารอบโดฮาอยู่ระหว่าง 400,000 - 900,000 ล้านดอลลาร์
อเมริกัน โดยที่มากกว่าครึ่งหนึ่งตกแก่ประเทศด้อยพัฒนา ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ณ นครฮ่องกงในเดือนธันวาคม 2548
นายปาสกาล ลามี ผู้อำนวยการองค์กรโลกบาลแห่งนี้อ้างผลการวิจัยของ
นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนว่า การขจัดกำแพงภาษีและ
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรจะทำให้สวัสดิการของสังคมเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
574,000 ล้านดอลลาร์อเมริกนั (Suppan 2005) บัดนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้จากการเจรจารอบโดฮามิได้มมี ากดังทีอ่ วดอ้างกัน
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ด้วยเหตุท่ี World Bank (2003) ถูกวิพากษ์และโจมตีเป็นอันมาก
ธนาคารโลกจึงจัดการให้มีการวิจัยใหม่โดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่าเดิม
ทั้งนี้ภายใต้การอำนวยการของศาสตรารจารย์คิม แอนเดอร์สัน (Kym
Anderson) แห่ง University of Adelaide ปรเทศออสเตรเลีย งานวิจัย
ภายใต้โครงการดังกล่าวนีท้ ยอยปรากฏสูโ่ ลกวิชาการ โดยทีม่ กี ารปรับปรุง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ตามลำดับ (Anderson and Martin 2005;
Anderson, Martin, and Valenzuela 2006; Anderson, Martin, and van
der Mensbrugghe 2006; Anderson and Valenzuela 2006) ผลงานวิจยั
เหล่านี้รวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือในเวลาต่อมา ดังปรากฏใน Anderson
and Martin (2006) ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า การเปิดเสรีตลาดสินค้า
เกษตรอย่างเต็มทีป่ ระกอบกับการเลิกการอุดหนุนสินค้าเกษตรจะให้ประโยชน์
แก่สงั คมเศรษฐกิจโลกเพียง 55,000 ล้านดอลลาร์อเมริกนั คิดเป็นประมาณ
0.13% ของ World GDP ในจำนวนนีเ้ ป็นประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนา
เพียง 12,000 ล้านดอลลาร์อเมริกนั ซึง่ มีไม่ถงึ 22% ของประโยชน์ทค่ี าดว่า
จะเกิดขึ้น (Hertal and Keeney 2006) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จาก
การเจรจารอบโดฮาตามประมาณการใหม่นี้ต่ำกว่าประมาณการเดิมมาก
ยิ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าการเจรจารอบโดฮาไม่สามารถผลักดัน
ให้เปิดตลาดสินค้าเกษตรอย่างเต็มที่ ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้จากการเจรจา
รอบนีย้ ง่ิ ต่ำลงไปอีก ด้วยเหตุดงั นี้ การเจรจารอบโดฮามิอาจเป็น 'รอบแห่ง
การพัฒนา' ได้ เพราะช่วยแก้ปญ
ั หาความยากจนในสังคมเศรษฐกิจโลกได้
เพียงน้อยนิด ทัง้ ๆทีผ่ ลการวิจยั ออกมาเช่นนี้ Anderson and Martin (2006:
384) ยังคงกล่าวสรุปว่า ".......The potential gains from further global
trade reform are larger....." จนถูกวิพากษ์โดย Bureau (2006)
ผลการศึกษาของ Anderson and Martin (2006) ประกอบกับ Ackerman
(2005) และ Polaski (2006) ยังความยินดีปราโมทย์แก่ขบวนการประชาสังคมทีต่ อ่ ต้านองค์การการค้าโลก และลัทธิเสรีนยิ มทางเศรษฐกิจสมัยใหม่
ในประเทศต่างๆ งานศึกษาผลประโยชน์อันคาดว่าจะได้จากการเจรจา
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รอบโดฮา ถึงจะพยายามธำรงลักษณะวิชาการมากเพียงใดในท้ายที่สุด
มิอาจปฏิเสธได้วา่ มีลกั ษณะการเมืองอย่างเด่นชัด ด้านหนึง่ ผูค้ นทีต่ อ่ ต้าน
องค์การการค้าโลก ต่อต้านกระบวนการโลกานุวัตร และต่อต้านลัทธิ
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ล้วนต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า การเปิดเสรีการค้า
ระหว่างประเทศมิได้ให้ประโยชน์แก่ประเทศโลกที่สามอย่างสำคัญ ในอีก
ด้านหนึง่ ผูท้ ข่ี บั เคลือ่ นกระบวนการโลกานุวตั รและสนับสนุนลัทธิเศรษฐกิจ
เสรีนยิ มสมัยใหม่ลว้ นต้องการพิสจู น์ให้เห็นว่า ระบบการค้าเสรีให้ประโยชน์
แก่มวลมนุษย์รว่ มกัน ดังทีธ่ นาคารโลกพยายามโหมประโคมว่า การเจรจา
รอบโดฮาจะให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนาอย่างมหาศาล
หากองค์การการค้าโลกขยายระเบียบการค้าเสรี ภาคีสมาชิก
ต้องมีภาระในการปรับโครงสร้างการผลิต โดยผันทรัพยากรจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบไปสู่กิจกรรมที่ยัง
มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ มิพักต้องกล่าวว่า การปรับโครงสร้าง
การผลิตอาจมีปัญหาและอุปสรรคทางด้านสถาบันและการเมืองภายใน
ประเทศ หากพิจารณาจากแง่มุมของประเทศด้อยพัฒนา ต้นทุนการปรับ
โครงสร้างการผลิตดังกล่าวนี้อาจสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนามากที่สุด ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการค้า
ระหว่ า งประเทศ ย่ อ มมี ป ระเทศที ่ ไ ด้ ร ั บ ประโยชน์ แ ละประเทศที ่ เ สี ย
ประโยชน์ แต่ GATT/WTO รวมทัง้ ชุมชนระหว่างประเทศไม่เคยสร้างกลไก
ในการถ่ายโอนส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศที่ได้ประโยชน์
ไปช่วยเหลือประเทศที่เสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เสีย
ประโยชน์ที่เป็นประเทศด้อยพัฒนา
หากองค์การการค้าโลกขยายปริมณฑลของกฎกติกาออกไปจาก
ปริมณฑลเดิม ภาคีสมาชิกต้องสูญเสียพื้นที่การดำเนินนโยบาย (Policy
Space) เพิ่มขึ้น ต้นทุนอันเกิดจากการสูญเสียปริมณฑลด้านนโยบาย
ดังกล่าวนีอ้ าจสูงมากสำหรับประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศ (Di Caprio
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and Gallagher, 2006; Gallagher, 2005, Gallagher, 2007, Hoekman,
2005) การเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกโดยพื้นฐานต้องสูญเสียพื้นที่
การดำเนินนโยบายอยู่แล้ว เพราะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาขององค์กร
โลกบาลแห่งนี้ ไม่สามารถดำเนินนโยบายตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึง
กฎกติกาขององค์การการค้าโลก ดังนั้นการขยายปริมณฑลของกฎกติกา
องค์การการค้าโลกย่อมทำให้ภาคีสมาชิกต้องสูญเสียพื้นที่การดำเนิน
นโยบายเพิม่ ขึน้ จนท้ายทีส่ ดุ ไม่มอี ธิปไตยในการกำหนดนโยบายของตนเอง
เพราะถูกรัดรึงโดยกฎกติกาองค์การการค้าโลก จนไม่สามารถเลือกเส้นทาง
การพัฒนาเส้นทางอื่นที่มิได้กำกับโดยฉันทมติวอชิงตัน ในขณะที่ประเทศ
มหาอำนาจกดดันให้ประเทศโลกที่สามดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีใน
ปริมณฑลต่างๆ แต่ประเทศเหล่านี้ ทั้งยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา
ล้วนมีประสบการณ์ในการปกป้องอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางประเภท แม้จนทุกวันนี้ นโยบายการปกป้องอุตสาหกรรมซึ่งขัดต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ก็ยงั คงดำรงอยู่
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา ดุจเดียวกับการเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบก่อนหน้านี้ มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ผู้ได้
ประโยชน์มีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา ส่วนผู้เสีย
ประโยชน์กเ็ ช่นเดียวกันทีม่ ที ง้ั ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นการเจรจาและข้อตกลงในการจัดระเบียบการค้า
ระหว่ า งประเทศใหม่ ผลการศึ ก ษาในช่ ว งหลั ง ให้ ข ้ อ สรุ ป ที ่ ช ั ด เจนว่ า
ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับจากการเจรจารอบโดฮามิได้มีมากเท่าการ
ประโคมข่าวในช่วงต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประโคมข่าวของธนาคารโลก
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ภาคทีห่ ก
การเมืองในองค์การการค้าโลก

สาธารณรัฐประชาชนจีน
กับองค์การการค้าโลก
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับวันศุกร์ท่ี 13 มิถนุ ายน 2540

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและ
มีการค้าระหว่างประเทศ (รวมการส่งออกและการนำเข้า) สูงเป็นอันดับ
ที ่ ห กของโลก ยั ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ภาคี อ งค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade
Organization: WTO)
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพี ย รพยายามเข้ า ร่ ว มในข้ อ ตกลง
ทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff
and Trade: GATT) ตั ้ ง แต่ ป ี 2529 ในเวลานั ้ น องค์ ก ารการค้ า โลก
ยังไม่ถือกำเนิด แต่ภาคี GATT กำลังเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
(Uruguay Round) อย่างหน้าดำคร่ำเคร่ง และยังไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จ
แม้แต่น้อย
เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มดำเนินนโยบายเปิดประเทศนับ
ตัง้ แต่ปี 2522 เป็นต้นมา จีนพบว่า การทีม่ ไิ ด้เป็นภาคีสมาชิกของ GATT
เป็นอุปสรรคในการขยายการค้าระหว่างประเทศอย่างยิ่ง เพราะต้องเสีย
เวลาในการเจรจาการค้าทวิภาคีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle:
MFN) หากไม่มีข้อตกลงว่าด้วย MFN สินค้าจีนจะประสบปัญหาในการ
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ขยายตลาดเพื่อการส่งออกอย่างยิ่ง เพราะประเทศคู่ค้าอาจเลือกปฏิบัติ
อย่างลำเอียง ด้วยการเก็บอากรขาเข้าจากสินค้าจีนสูงกว่าสินค้าชนิด
เดียวกันที่นำเข้าจากประเทศอื่น การมีข้อตกลงว่าด้วย MFN จึงเป็นหลัก
ประกันว่า สินค้าจีนจะมีฐานะการแข่งขันเสมอด้วยสินค้าจากประเทศอื่น
เพราะไม่ถกู ปฏิบตั อิ ย่างลำเอียง
แต่ข้อตกลงว่าด้วย MFN นั้นกว่าจะได้มา ต้องเสียเวลาในการ
เจรจา มิหนำซ้ำยังมิใช่ข้อตกลงถาวร เพราะมีกำหนดระยะเวลา ด้วยเหตุ
ผลดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงถวิลหวังที่จะได้เป็นภาคีของ GATT
เพราะ GATT ยึดหลักการการไม่ปฏิบตั อิ ย่างลำเอียง (Principle of NonDiscrimination) หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นภาคีของ GATT แล้ว
ภาคีอน่ื ๆจะปฏิบตั ติ อ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างลำเอียงมิได้ เพราะขัด
ต่อกฎข้อบังคับของ GATT นั่นหมายความว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามหลักการ MFN เสมอด้วยภาคี GATT
ทุกประเทศ การเป็นสมาชิกของ GATT เปรียบประดุจการยิงกระสุน
นัดเดียว แต่ได้นกร้อยกว่าตัว
กระนั้นก็ตาม ความฝันของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่เป็น
ความจริง เพราะประเทศมหาอำนาจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกา
พากันกีดขวาง เมื่อการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยใกล้จะลุล่วง
สาธารณรัฐประชาชนจีนร้องที่จะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การการค้าโลก
แต่บรรดาประเทศมหาอำนาจพากันเอาหูทวนลม การลงนามในกรรมสาร
สุดท้ายของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรกุ วัย ณ เมืองมาร์ราเกส ประเทศ
มอร็อกโค เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2537 จึงไม่มสี าธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกาใช้ MFN เป็นเครือ่ งมือต่อรองทางการเมืองระหว่าง
ประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หากรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า
WTO เสียแล้ว สหรัฐอเมริกาก็มิอาจใช้ MFN เป็นเครื่องมือต่อรองต่อไป
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อีกได้ ด้วยเหตุนี้ สหรัฐอเมริกาจึงประวิงการรับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้า WTO ในอดีตที่เป็นมา สหรัฐอเมริกาใช้ MFN เป็นเครื่องมือกดดัน
รัฐบาลจีนในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นการเปิดตลาด
(Market Access) การเจรจาว่าด้วย MFN จึงเป็นข่าวทุกปี ด้วยเหตุที่
ผลประโยชน์ของนายทุนอเมริกันในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอยู่อย่าง
มหาศาล การใช้ MFN เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ
จึงมีประสิทธิผลลดน้อยถอยลงตามลำดับ ตลาดที่มีขนาดมหึมาของจีน
ทำให้นายทุนอเมริกันน้ำลายหก และนายทุนอเมริกันนั้นเองที่เป็นฝ่าย
กดดันรัฐบาลของตนให้ยอมทำข้อตกลง MFN กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จนท้ายที่สุด ประธานาธิบดีคลินตันเป็นฝ่ายประกาศว่า จะไม่นำประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาต่ออายุ MFN
การเมืองมิใช่เหตุผลประการเดียวที่กีดขวางการก้าวสู่ WTO
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น แนวนโยบายเศรษฐกิ จ เป็ น ข้ อ อ้ า งอี ก
ประการหนึ่ง WTO จัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแนวทางเสรีนิยม ประเทศที่เป็นสมาชิก WTO จักต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมด้วย จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาพืน้ ฐานของ WTO ประเทศมหาอำนาจ
มีความระแวงและตั้งข้อกล่าวหาว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการ
ประโยชน์จากการเป็นภาคี WTO แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักการและปรัชญา
พื้นฐานของ WTO กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต้องการประโยชน์จาก MFN และการเจาะตลาดประเทศสมาชิก WTO แต่
ไม่ยอมเปิดตลาดรับสินค้าเข้าจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ด้วยเหตุดังนี้เอง
ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
จึงกดดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเล่นเกมเศรษฐกิจเสรีนิยมบนพื้นฐาน
ทีเ่ ท่าเทียมกัน หรือทีภ่ าษา GATT/WTO เรียกว่า Level Playing Field หาก
ปราศจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมบนระนาบเดียวกับภาคี
WTO อืน่ ๆ จีนก็ยากทีจ่ ะก้าวสูส่ นาม WTO
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แต่ความขัดแย้งมิได้มีเพียงเท่าที่กล่าวข้างต้นนี้ หากยังมีความ
ขัดแย้งอีกด้วยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนจักต้องเล่นเกมเศรษฐกิจเสรี
นิยมบนพื้นระนาบระดับใด ประเทศมหาอำนาจต้องการให้จีนอยู่ใน
ระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่จีนก็อ้างปัญหาความด้อยพัฒนา
และรายได้ประชาชาติตอ่ หัวซึง่ ยังอยูใ่ นระดับต่ำ จึงต้องการให้ปฏิบตั ติ อ่ จีน
ในฐานะประเทศด้อยพัฒนา ในประเด็นนี้ จำเป็นต้องอธิบายว่า ระนาบ
การเล่นเกมเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นมีความรัดรึงและผ่อนปรนแตกต่างกัน
หากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องเล่นเกมในระนาบเดียวกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว จีนก็ตอ้ งเปิดประตูการค้าอย่างกว้างขวาง มิจำเพาะแต่การเปิด
รับสินค้าเท่านัน้ หากยังคลุมถึงบริการจากต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ จีน
ยังต้องทลายกำแพงภาษีจนอยูใ่ นระดับต่ำสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ และต้อง
เร่งทลายกำแพงภาษีต่อไปภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในกรรมสารสุ ด ท้ า ยของการเจรจาการค้ า พหุ ภ าคี ร อบอุ ร ุ ก วั ย แต่ ถ ้ า สาธารณรั ฐ ประชาชนจีนถูกจัดไว้ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ก็มิต้องเร่งเปิดประตู
การค้าและเร่งทลายกำแพงภาษีชนิดฉับพลัน และมีเวลาปรับตัวรับการ
เปลีย่ นแปลงได้
การทีป่ ระเทศมหาอำนาจยืนหยัดทีจ่ ะให้สาธารณรัฐประชาชนจีน
เล่นเกมเศรษฐกิจเสรีนยิ มระนาบเดียวกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วนับเป็นเรือ่ ง
ไม่เป็นธรรมยิ่ง เพราะข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยพื้นฐานแล้วยังเป็นประเทศด้อยพัฒนา หากต้องแข่งขัน
ในระนาบเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ย่อมทำให้จีนเสียเปรียบอย่างยิ่ง
เหตุใดประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาจึงมี
ข้อเรียกร้องชนิดสุดโต่งเช่นนี้ ?
คำตอบคงอยู่ที่ความเกรงกลัวสินค้าราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิต
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(Labour-Intensive Product) ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มี
ตลาดสินค้าออกชนิดเปิดกว้างดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศมหาอำนาจ
ก็เริ่มมีปัญหาการขาดดุลการค้ากับจีนแล้ว สหรัฐอเมริกามีปัญหาการ
ขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนสูงเป็นอันดับสอง รองจากญีป่ นุ่
หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าสู่ WTO แล้ว ตลาดสินค้าออกของจีนจะยิง่
เปิดกว้างกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเท่านัก
เหตุผลที่ลึกไปยิ่งกว่านี้เป็นเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ
หากสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่เข้า
เป็นภาคี WTO แล้ว ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอาจทำให้จีนกลายเป็น
มหาอำนาจทางการเมืองที่น่าเกรงขาม ซึ่งอาจมีผลต่อเสถียรภาพใน
ภูมิภาคอาเซียแปซิฟิก การกดดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเล่นเกม
เศรษฐกิจเสรีนยิ มในระนาบเดียวกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เป็นการป้องกัน
มิให้จนี มีสว่ นเกินทางเศรษฐกิจมากเกินไป เพราะเกรงว่าจีนอาจนำส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจไปใช้สะสมอาวุธ
สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามปรับตัวให้เข้ากับระบบ GATT/
WTO ด้วย ในเดือนพฤศจิกายน 2538 ประธานาธิบดีเจียงเจอะหมึน
ในขณะประชุม APEC Summit ณ เมืองโอซากา ประเทศญีป่ นุ่ ประกาศ
ลดอากรขาเข้าสินค้า 4,000 รายการ และเลิกโควต้าการนำเข้าสินค้า 170
รายการ กระนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอทีป่ ระเทศมหาอำนาจจะยอมให้จนี เข้า WTO
สหรัฐอเมริกายังคงกดดันให้จีนเปิดประตูการค้าต่อไปอีก พร้อมทั้งกดดัน
ให้ตรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมตลอดจนการปราบปรามการ
ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
นับตัง้ แต่เมือ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนยืน่ ใบสมัครเป็นภาคี GATT
ในปี 2529 เวลาได้ล่วงเลยมากว่าทศวรรษแล้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
เริ่มเปิดประตูการค้าในปี 2522 จนบัดนี้ยังไม่สามารถผนึกเข้ากับระบบ
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เศรษฐกิจโลกได้อย่างเต็มตัว 2540 อาจเป็นปีหวั เลีย้ วหัวต่อของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในเมื่อสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเริ่มใจอ่อน เหลือแต่สหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาค้างคาใจ โดยที่พรรครีปับลิกันไม่พอใจที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแอบให้เงินอุดหนุนแก่พรรคเดโมแครต อันถือเป็นการแทรก
แซงกิจการภายใน
องค์การการค้าโลกประเมินสถานะของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเดือนพฤษภาคม 2540 และจะมีการเจรจากันอีกในเดือนกันยายน
ศกเดียวกัน นายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruggiero) ผูอ้ ำนวยการ WTO
เอาใจช่วยสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงกับกล่าวว่า จีนเป็นเสาหลักเสาหนึง่
ของระบบการค้าโลก จึงสมควรทีจ่ ะดึงจีนเข้าสู่ WTO แต่จนี ก็ตอ้ งปรับตัว
เพื่อให้อยู่ในระนาบการแข่งขันเดียวกัน การปฏิบัติต่อจีนเสมือนหนึ่ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วปรากฏเป็นนัยๆในคำให้สัมภาษณ์ของนายรุกเจียโร
ซึง่ กล่าวว่า เมืองเซีย่ งไฮ้ถอื เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แต่ลกึ เข้าไปในชนบท
ยังเป็นประเทศด้อยพัฒนา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีทง้ั ส่วนทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
และส่วนที่ด้อยพัฒนา
ประเด็ น ที ่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น กำลั ง ถู ก กดดั น ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ
ก่อนที่จะเข้าเป็นภาคี WTO มีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ ประเด็นแรกได้แก่
การเปิดตลาด (Market Access) กลุ่มประเทศ CAIRNS ต้องการให้
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดตลาดสินค้าเกษตร กลุม่ ประเทศมหาอำนาจ
ต้องการให้จนี เปิดตลาดบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดบริการทางการเงิน
อันได้แก่ การธนาคาร และการประกันภัย รวมตลอดจนตลาดบริการอืน่ ๆ
อันได้แก่ บริการการศึกษา บริการการท่องเทีย่ ว และบริการด้านกฎหมาย
ประเด็นใหญ่ที่สอง ได้แก่ การปรับระนาบการเล่นเกมเศรษฐกิจ
เสรีนิยม (Level Playing Field) เรื่องใหญ่ในประเด็นนี้มีอยู่ 3 เรื่อง
เรื่องแรกก็คือ สิทธิในการค้าขาย (Trading Rights) ในปัจจุบัน ชาวต่าง240
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ประเทศไม่สามารถประกอบธุรกิจการนำเข้าและธุรกิจการส่งออกใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นต่าง
ต้องการให้จนี ปรับระนาบในเรือ่ งนี้ เรือ่ งทีส่ อง ได้แก่ ระบบการจัดจำหน่าย
สินค้าภายในประเทศ (Distribution System) ซึ่งมีการปฏิบัติที่ลำเอียง
ต่อผู้ผลิตชาวต่างประเทศ ประเทศมหาอำนาจต้องการให้จีนยึดหลักการ
ปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติเดียวกัน (National Treatment) ในเรือ่ งนี้ เรือ่ งทีส่ าม ได้แก่
การให้เงินอุดหนุนแก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ
หรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
แม้ว่าบรรยากาศในสังคมเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเกื้อกูลต่อการเข้า
เป็นสมาชิก WTO ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เมื่อพิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว หนทางหาได้ปูด้วยกลีบกุหลาบไม่
.......................................
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จีนกับการปฏิบตั ติ ามพันธะ
การเป็นสมาชิก WTO
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกเป็นคำนำหนังสือของ สุนทร ตันมันทอง จีนกับการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การเข้าเป็นสมาชิก WTO: รายงาน USTR ปี 2549 เอกสารข้อมูลหมายเลข 16 โครงการ
WTO Watch (มกราคม 2551)

สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สมั ค รเป็ น สมาชิ ก GATT ในเดื อ น
กรกฎาคม 2529 ขณะที่ยังไม่มีองค์การการค้าโลก และต้องใช้เวลา
ในการเจรจาและปรับตัวเนิ่นนานกว่า 15 ปี จนในที่สุดได้เป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 นับเป็นสมาชิกลำดับที่
146 ขององค์กรโลกบาลแห่งนี้
ในกระบวนการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก GATT/WTO สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Regime) แก่บรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ว
ขณะเดียวกันก็ต้องเจรจาทั้งระดับพหุภาคีและระดับทวิภาคี การเจรจา
ระดับพหุภาคีกบั สมาชิก GATT/WTO ก็เพือ่ กำหนดพันธะของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในการปฏิ บ ัต ิ ต ามกฎกติ ก าของ GATT/WTO พร้ อ มทั ้ ง
กำหนดตารางเวลาในการปฏิบัติตามกฎกติกาเหล่านั้น การเจรจาระดับ
ทวิภาคีกับสมาชิก GATT/WTO เป็นรายประเทศก็เพื่อให้มีหลักประกันว่า
จะไม่มีสมาชิกประเทศใดคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพราะในขั้นตอนการพิจารณาของ Working Party on
WTO Accession สาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องได้รับคะแนนเสียง
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เอกฉันท์จากมวลสมาชิก ด้านทีส่ ำคัญอยูท่ ส่ี หรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีนจำต้องทำข้อตกลงทวิภาคีกับสมาชิกรายสำคัญ
ขององค์การการค้าโลก การบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรปนับเป็นปมเงื่อนสำคัญที่ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลกได้
สำนักผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USTR) มีหน้าที่รายงาน
ความเป็นไปใน WTO Regime แก่รัฐสภาอเมริกัน อีกทั้งต้องรายงาน
ให้รัฐสภาอเมริกันทราบด้วยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิบัติตามพันธะ
ผูกพันที่มีต่อองค์การการค้าโลกหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งพันธะที่มีต่อ
สหรัฐอเมริกา รายงานนีม้ ชี อ่ื ว่า USTR Report to Congress on China’s
WTO Compliance
.......................................
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อนาคตของ WTO
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "หอคอยส่งโลก" Financial Day ฉบับวันพุธที่ 1
พฤษภาคม 2539

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization = WTO) กำหนด
ทีจ่ ะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2539 ณ ประเทศสิงคโปร์
นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกนับตั้งแต่องค์กรโลกบาลแห่งนี้
ก่อเกิดเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นมา ก่อนทีจ่ ะถึงกำหนดการประชุม
ครั้งสำคัญนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้
การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และระเบียบวาระการประชุม
ดังกล่าวนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคีองค์การการค้าโลก
ร่วมกัน มิฉะนั้นจะเกิดความโกลาหลในการประชุม เนื่องจากมีความเห็น
ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม
การประชุม World Trade Congress เมือ่ กลางเดือนเมษายน 2539
ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นเพื่อตระเตรียมวาระการประชุมระดับรัฐมนตรี
ของ WTO ดังที่กล่าวข้างต้นนี้ วาระการประชุมสำคัญวาระหนึ่งได้แก่
การประเมินผลการดำเนินงานในรอบสองขวบปีของ WTO และการกำหนด
อนาคตของ WTO ที่ประชุม World Trade Congress มิได้มีความเห็น
ขัดแย้งเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ หากแต่เมื่อพ้นไปจากวาระนี้แล้ว ภาคี
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WTO เริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการบรรจุวาระการประชุม
การลดอุปสรรคและทำนบภาษีศุลกากรสำหรับการค้าสินค้าเป็นญัตติที่ที่
ประชุมเห็นว่าควรจะมีการหารือกัน แต่เมื่อมีการผลักดันให้บรรจุวาระ
การค้าบริการเสรี ที่ประชุมเริ่มมีความเห็นที่แตกต่างกัน กลุ่มประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาพยายามผลักดันให้มีวาระเกี่ยวกับนโยบายโทรคมนาคมเสรี
(Telecommunications Liberalization) และนโยบายพาณิชย์นาวีเสรี
ในช่วงเวลาเดียวกับทีม่ กี ารประชุม World Trade Congress ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ก็มกี ารประชุมสำคัญอีก 2 รายการ ได้แก่ การประชุมกลุม่ อภิมหา
อำนาจ 4 เส้า (Quadrilateral Group) อันประกอบด้วยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา คานาดา และญีป่ นุ่ ณ เมืองโกเบ ประเทศญีป่ นุ่ และการประชุม
WTO เพือ่ พิจารณานโยบายโทรคมนาคมเสรี ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยที่วันที่ 30 เมษายน 2539 เป็นเส้นตายที่ภาคี WTO
จะต้องตัดสินใจว่าจะลงนามใน Telecommunication Pact หรือไม่ World
Trade Congress จึงกลายเป็นทีป่ ระชุมทีป่ ระเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปใช้เกลี้ยกล่อมภาคี WTO ให้เข้าร่วม
Telecom Pact โดยทีป่ ระเทศด้อยพัฒนาจำนวนมากไม่แน่ใจว่า นโยบาย
โทรคมนาคมเสรีจะเป็นประโยชน์แก่ตนหรือไม่
ระเบียบการลงทุนระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคี (Multi
lateral Investment Codes) เป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศมหาอำนาจ
ผลักดันให้เป็นวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีปลายปีนี้ เท่าที่ผ่านมาการ
ลงทุ น ระหว่ า งประเทศหาได้ ม ี ร ะเบี ย บเศรษฐกิ จ ในลั ก ษณะพหุ ภ าคี
(Multilateral Agreement) ไม่ ประเทศต่างๆ มีกฎหมายการลงทุนจาก
ต่ า งประเทศของตนเอง ซึ ่ ง มี เ งื ่ อ นไขและความเข้ ม งวดแตกต่ า งกั น
บางประเทศก็เปิดประตูต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่
บางประเทศกลับกลัน่ กรองโครงการการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด
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OECD พยายามผลักดันให้มี Multilateral Investment Codes แต่ประเทศ
ในโลกที่สามจำนวนมากไม่แน่ใจว่า การเปิดประตูต้อนรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศโดยเสรีจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของตนหรือไม่ เพียงใด
และจะเป็นเหตุให้ตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของบรรษัทระหว่าง
ประเทศหรือไม่ ในการประชุม World Trade Congress ครัง้ นี้ เซอร์ลอี อน
บริตตัน (Sir Leon Brittan) รองประธานสหภาพยุโรป พยายามชักจูงและ
หว่านล้อมให้ภาคี WTO เห็นดีเห็นงามว่า นโยบายเสรีนยิ มด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นว่า เมือ่ WTO จัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ทัง้ การค้าสินค้า
และการค้าบริการในแนวทางเสรีนิยมแล้ว ก็ควรก้าวไปจัดระเบียบการ
ลงทุนระหว่างประเทศในแนวทางเสรีนิยมด้วย
แต่ประเด็นทีก่ อ่ ให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเด็ดเผ็ดมันในการประชุม
World Trade Congress ครัง้ นีเ้ กิดจากข้อเสนอเกีย่ วกับวาระการพิจารณา
การเชือ่ มโยงเงือ่ นไขทางสังคม (Social Clause) กับการค้าระหว่างประเทศ
ข้อพิจารณาว่าด้วยผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
เป็นประเด็นที่ประเทศในโลกที่สามยอมรับได้ แต่เมื่อก้าวล่วงไปสู่ประเด็น
เรือ่ งสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงาน (Labour Standards) แรงตอบโต้
จากโลกที่สามเริ่มรุนแรงขึ้น และรุนแรงถึงที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปเสนอวาระการพิจารณาความเชือ่ มโยงระหว่างการฉ้อราษฎร์
บังหลวงกับการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นนี้ทำให้นางราฟิดาห์ อาซิส
(Rafidah Aziz) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ
อุตสาหกรรมแห่งมาเลเซียกลายเป็น ‘ขวัญใจ' ของโลกทีส่ าม เมือ่ ลุกขึน้ มา
ตอบโต้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปว่า หากมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง
เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ ความผิดไม่ควรตกแก่ผู้รับหรือผู้เรียก
ร้องเงินสินบนแต่ฝ่ายเดียว ผู้จ่ายสินบนก็ควรมีความผิดไม่แตกต่างกัน
หากไม่ตอ้ งการส่งเสริมการฉ้อราษฎร์บงั หลวง หนทางทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื อย่า
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คบค้ากับประเทศทีม่ กี ารฉ้อราษฎร์บงั หลวง การจัดระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศโดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากจะ
ไม่จำเป็นแล้ว ยังทำให้ระเบียบดังกล่าวยุ่งเหยิงและซับซ้อนเกินกว่า
ความจำเป็นอีกด้วย
World Trade Congress ครัง้ นีม้ รี ายการปะดาบระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลุ ก ขึ ้ น มาโจมตี ส หรั ฐ อเมริ ก าว่ า เป็ น ตั ว การกี ด ขวางมิ ใ ห้ ส าธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเข้าเป็นภาคี WTO แต่ผแู้ ทนสหรัฐอเมริกาแก้เกีย้ วว่า การเข้า
เป็ น สมาชิ ก WTO ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มิ ใ ช่ ป ั ญ หาระหว่ า ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาแต่ประการใดไม่ หากแต่เป็น
ปัญหาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ WTO โดยตรง
WTO กำลังเดินหน้าในการจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
ในแนวทางเสรีนิยม ทั้งการค้าสินค้าและการค้าบริการ และกำลังก้าวล่วง
ไปจัดระเบียบการลงทุนระหว่างประเทศในแนวทางเดียวกัน ในขณะที่
WTO พยายามจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในลักษณะข้อตกลง
พหุ ภ าคี (Multilateralism) ประเทศต่ า งๆ ในโลกกลั บ รวมกลุ ่ ม กั น
ในลักษณะทวิภาคี (Bilateralism) ดังเช่นการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU)
และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
ตลาดร่วมละตินอเมริกา (MERCOSUR) เขตเศรษฐกิจยูโรเมติเตอร์เรเนียน
(EMEA) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการค้าเสรีย่อยอื่น ๆ
อี ก จำนวนมาก โดยที ่ เ ขตเศรษฐกิ จ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ก ำลั ง ก่ อ ตั ว ขึ ้ น ดั ง เช่ น
การเชือ่ มโยงระหว่าง EU กับ EMEA ระหว่าง EU กับ MERCOSUR และ
ระหว่าง EU กับยุโรปตะวันออก การขยายตัวของ NAFTA จนกลายเป็น
เขตการค้าเสรีอเมริกา (Free Trade Area of the Americas) การเชือ่ มโยง
ระหว่างอเมริกาเหนือกับ EU เพือ่ จัดตัง้ Trans-Atlantic Free Trade Area
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(TAFTA) การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกิ (APEC) และการจัดตัง้ เขต
เศรษฐกิจลุ่มสมุทรอินเดีย (AIOEC = Association for Indian Ocean
Economic Cooperation)
เส้นทางพหุภาคีนิยมของ WTO กำลังดำเนินควบคู่กับเส้นทาง
ทวิภาคีนิยมของกลุ่มประเทศต่างๆ หากเส้นทางทั้งสองกลายเป็นเส้นคู่
ขนานทีไ่ ม่สามารถบรรจบกันได้ WTO ก็คอ่ ยๆสิน้ มนต์ขลัง เพราะประเทศ
ต่างๆ จะสนใจหาผลประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจที่ตนสังกัดและมุ่งจัด
ระเบียบภายในเขตของตน มากกว่าที่จะสนใจการจัดระเบียบในลักษณะ
พหุภาคีของ WTO โลกในอนาคตจะประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่
(super blocs) เพียง 3-4 เขต โดยทีม่ กี ารค้าและการลงทุนเสรีภายในเขต
แต่จะกีดกันการค้าและการลงทุนจากต่างเขต
ในท่ามกลางกระแสทวิภาคีนิยมที่เชี่ยวกราก อนาคตของ WTO
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดดึงกระแสทวิภาคีนิยมมาบรรจบกับ
กระแสพหุภาคีนิยมเพื่อเป็นกระแสอันหนึ่งอันเดียวกัน
.................................................
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องค์การการค้าโลก ชุมชนท้องถิน่ พัฒนา
และเศรษฐกิจพอเพียง
ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง" ผู้จัดการรายวัน
ฉบับพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2545

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นปรัชญาพื้นฐานขององค์การ
การค้าโลกได้หรือไม่ ?
ผมมีคำตอบและ 'ฟันธง' ประเด็นนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า
ไม่ได้ ดังนัน้ จึงรูส้ กึ ประหลาดใจทีผ่ อู้ ำนวยการองค์การการค้าโลกคนใหม่
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในทำนองว่า จะน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้กับองค์การการค้าโลก
องค์การการค้าโลกก่อเกิดในปี 2538 อันเป็นผลจากการเจรจา
การค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย สืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมจาก GATT
องค์การการค้าโลกจึงเป็นจักรกลสำคัญในการแผ่อิทธิพลของฉันทมติ
แห่งวอชิงตัน (Washington Consensus)
แต่ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมย่อมมิใช่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และฉันทมติแห่งวอชิงตันย่อมมิใช่ฉนั ทมติแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (Bangkok
Consensus)
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องค์การการค้าโลกมีหน้าที่จัดและรักษาระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมีเป้าหมายพื้นฐานในการส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศ
ขยายตัว ทั้งนี้ด้วยความเชื่อว่า การขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ
จะช่วยเพิ่มพูนสวัสดิภาพแห่งมนุษยพิภพ ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
จึงจัดวางบนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม และองค์การการค้าโลก
มีหน้าที่ดูแลให้ภาคีสมาชิกเปิดประตูการค้าต่างประเทศ ทั้งการค้าสินค้า
และการค้าบริการ โดยที่ภาคีสมาชิกที่ร่ำรวยกำลังผลักดันให้เปิดประตู
การลงทุนระหว่างประเทศด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมยึดหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ตามหลักการนี้ นานาประเทศควรเลือกผลิต
สินค้าและบริการที่ตนเองมีความชำนัญพิเศษและมีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบในการผลิต เพื่อนำไปแลกกับสินค้าและบริการที่ตนเองไม่มี
ความถนัดในการผลิต เมือ่ ระบบเศรษฐกิจปราศจากทำนบกีดขวางการค้า
ระหว่างประเทศ สินค้าเข้าย่อมทะลักเข้ามา หากประเทศคูค่ า้ มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าและบริการใดมากกว่า กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ
ดังกล่าวย่อมเสือ่ มทรุด เพราะมิอาจแข่งขันกับสินค้าเข้าจากต่างประเทศได้
กิจการที่จะดำรงอยู่ได้ย่อมมีเฉพาะกิจการที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ภายใต้ระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ประเทศต่างๆย่อมถูกกดดันให้จัดสรรทรัพยากรในการผลิตตาม
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
แต่ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มิได้ยึดหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ หากแต่ยึดหลักการ
พึ่งตนเอง การผลิตภายในครัวเรือนเป็นไปเพื่อกินเพื่อใช้ หากมีผลผลิต
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงนำออกขาย หลักการผลิตเพื่อกินเพื่อ
ใช้ไม่สอดคล้องกับหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพราะการยึดหลัก
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ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทำให้ประชาชนในชนบทผลิตพืชเชิงเดี่ยว
(Monocrop) ไม่มีการกระจายการผลิตภายในครัวเรือน แต่การพึ่งตนเอง
และหลักการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เน้นการกระจายการผลิตภายในครัวเรือน
เพราะการใช้ความชำนัญพิเศษในการผลิตพืชเชิงเดีย่ วก่อให้เกิดภาวะความ
เสี่ยงและสภาวะความไม่แน่นอนแก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยาม
ที่มีภัยธรรมชาติหรือในยามที่มีความแปรปรวนของราคาในตลาดโลก
ด้วยเหตุดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไปด้วยกันมิได้กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการกระจาย
การผลิตภายในครัวเรือน และการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ ในขณะที่ปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยมยึดหลักการผลิตตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
และเน้นการผลิตเพื่อการพาณิชย์
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง แตกต่ า งจากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
เสรีนิยมในด้านวิถีการดำรงชีวิต เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้น
การอยู่พอดีกินพอดี ในขณะที่ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเน้นการอยู่ดีกินดี
และมองไม่เห็นภัยพิบัติอันเกิดจากลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism)
เพราะลัทธิบริโภคนิยมหล่อลื่นการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องการลดทอนอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม
เพราะมองเห็นหายนภัยอันเกิดจากลัทธิบริโภคนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทำให้มนุษย์อยู่เกินพอดี กินเกินพอดี และการปลุกเร้ากิเลส ตัณหา
และราคะของมนุษย์
หากองค์การการค้าโลกต้องการเดินบนเส้นทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ก็ต้องละทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม และต้องเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสียใหม่ ในประการสำคัญต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และชุดแห่งความคิดว่าด้วยโลกและชีวิตในองค์การการค้าโลกนั้นเอง
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ผู้อำนวยการคนใหม่ขององค์การการค้าโลกคงทราบและควรจะ
ทราบว่า การหันเหองค์การการค้าโลกจากเส้นทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพราะเส้นทางดังกล่าวนี้ให้ประโยชน์แก่ประเทศ
มหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในประการ
สำคัญ ผู้อำนวยการคนใหม่ตระหนักดีว่า ตนมีหน้าที่จัดการให้การเจรจา
การค้าพหุภาคีรอบใหม่บรรลุผล โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคีล้วนมี
เป้าหมายในการนำมนุษยพิภพสู่ภาวะการค้าเสรี
คงไม่มผี ทู้ ม่ี สี ติสมั ปชัญญะคนใดทีท่ มุ่ เทแย่งชิงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการองค์การการค้าโลก โดยมิได้ศรัทธาปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนยิ ม
ถ้าเช่นนี้ การกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญา
ขององค์การการค้าโลก และในฐานะปรัชญาของระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ คงไม่มีความหมายจริงจังใดๆ นอกจากเป็นเพียงการเปล่งมธุรส
วาจา
...................................................
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หนึง่ ทศวรรษ WTO
ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นคำนำหนังสือเรื่อง หนึ่งทศวรรษ WTO รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
และสมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย บรรณาธิการ เอกสารวิชาการหมายเลข 18 โครงการ WTO Watch
(กุมภาพันธ์ 2551)

องค์การการค้าโลกจุติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 และมีอายุ
ครบทศวรรษเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 หากพิจารณาแต่เพียงผิวเผิน
ก็อาจคิดว่า องค์การการค้าโลกเป็นเพียงทารกที่ต้องการฟูมฟักเพื่อการ
เติบโตกล้าแข็ง แท้ทจ่ี ริงแล้ว องค์การการค้าโลกใช้เวลา 'ตัง้ ท้อง' ยาวนานถึง
47 ปี กว่าทีจ่ ะ 'คลอด' ได้
การจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ได้มาแต่ "ข้อตกลงทัว่ ไปว่าด้วยศุลกากรและการค้า" (General Agreement
on Tariffs and Trade: GATT) หาได้ได้มาซึ่ง "องค์การการค้าระหว่าง
ประเทศ" (International Trade Organization: ITO) พร้อมกันด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐสภาอเมริกันไม่ยอมพิจารณาให้สัตยาบันกฎบัตรฮาวานา
(Havana Charter) ITO จึงตายทัง้ กลม ในขณะที่ GATT มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่
วันที่ 1 มกราคม 2491 แม้ GATT จะมีสำนักเลขาธิการ (GATT Secretariat)
ทำหน้าที่แม่บ้าน แต่ GATT มีฐานะเป็นเพียงข้อตกลงการค้าพหุภาคี
หาได้ ม ี ฐ านะเป็ น องค์ ก รโลกบาลที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ด ู แ ลการจั ด ระเบี ย บและ
การปฏิบัติตามระเบียบการค้าระหว่างประเทศไม่นานาประเทศจึงโหยหา
องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ดังกล่าวนี้
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องค์การการค้าโลกเป็นผลผลิตของการเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบอุรกุ วัย (Uruguay Round) การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบดังกล่าว มิได้
'คลอด' เฉพาะแต่องค์กรโลกบาลแห่งใหม่เท่านัน้ หากยังให้กำเนิด GATT
1994 อันเป็นระเบียบการค้าระหว่างประเทศระเบียบใหม่ควบคูก่ บั GATT
1947 ซึ ่ ง มี ม าแต่ ด ั ้ ง เดิ ม องค์ ก ารการค้ า โลกมี ห น้ า ที ่ ด ู แ ลให้ ม วล
สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง GATT 1947 และ
GATT 1994
GATT 1994 ก่อให้เกิดระเบียบใหม่ 2 ระเบียบ และกลไกใหม่
2 กลไก ระเบียบใหม่อันเป็นผลผลิตของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
อุรุกวัย ได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement
on Trade in Services: GATS) และข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Right: TRIPS) ส่วนกลไกใหม่ทต่ี กทอดแก่องค์การ
การค้าโลก ได้แก่ กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Dispute Settlement
Mechanism) และกลไกการประเมินนโยบายการค้า (Trade Policy Review
Mechanism) ของมวลสมาชิก
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยยังผลให้ระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศขยายออกไป และจะขยายมากยิ่งขึ้นไปอีกหากการเจรจา
รอบโดฮาบรรลุผล การขยายขอบเขตระเบียบการค้าระหว่างประเทศเป็นไป
ในทิศทางที่ออกนอกปริมณฑลของการค้าระหว่างประเทศในความหมาย
ดัง้ เดิม นอกจากจะก้าวล่วงไปจัดระเบียบว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาแล้ว
ยังมีแนวโน้มที่จะก้าวล่วงไปจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ระเบียบการลงทุน
ระหว่างประเทศ และอื่นๆอีกด้วย ข้อดีของพัฒนาการดังกล่าวนี้ ก็คือ
ระบบการค้าโลกแปรเปลี่ยนไปเป็นระบบที่ยึดกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้น
(Rule-Based Trading System) แต่ข้อเสียก็คือ ภาคีองค์การการค้าโลก
ต้ อ งสู ญ เสี ย อธิ ป ไตยในการกำหนดนโยบายของตนเอง การสู ญ เสี ย
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ปริมณฑลด้านนโยบาย (Policy Space) ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดต้นทุนแก่
มวลสมาชิก รวมทั้งประเทศที่ต้องการเป็นสมาชิกใหม่มากขึ้น ซึ่งยังผล
ให้ประโยชน์สทุ ธิทไ่ี ด้จากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกลดน้อยถอยลง
ประเทศด้อยพัฒนามีขอ้ กังขาเพิม่ ขึน้ ตามลำดับว่า ระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นระเบียบทีเ่ ป็นธรรมมากน้อย
เพียงใด ความกังขาดังกล่าวนีเ้ กิดจากข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ประการ
ประการแรก
ประเทศด้ อ ยพั ฒ นาไม่ ม ี ศ ั ก ยภาพทั ้ ง ทาง
เศรษฐกิ จ และการเมื อ งในการ 'เล่ น เกม' ระนาบเดี ย วกั บ ประเทศที ่
พัฒนาแล้ว ระบบการค้าโลกที่ยึดกฎกติกาเป็นที่ตั้ง ย่อมต้องการให้มวล
สมาชิก 'เล่นเกม' ภายใต้กฎกติกาชุดเดียวกัน (Level Playing Field)
โดยกล่าวอ้างว่า การ 'เล่นเกม' ภายใต้กฎกติกาชุดเดียวกันนับเป็นการ
'เล่นเกม' ที่เป็นธรรม แต่ประเทศด้อยพัฒนาเริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่า
ประเทศด้อยพัฒนาไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ และถึง
ขั้นอาจไม่สามารถพัฒนาได้ หาก 'เล่นเกม' ภายใต้กฎกติกาชุดเดียวกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อประเทศด้อยพัฒนา
เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment) จึงดังขรม
ประการที่สอง ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป มิได้ 'เล่นเกม' ตามกฎกติกาภายใต้องค์การ
การค้าโลกอย่างเคร่งครัด มีการเล่นแร่แปรธาตุกฎกติกาเหล่านัน้ อาทิเช่น
เมื่อมีข้อตกลงในการทลายกำแพงภาษี เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็น
ไปโดยเสรี ประเทศมหาอำนาจกลับไปสร้างกำแพงกีดขวางการค้าระหว่าง
ประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Barriers) ดังเช่นมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures)
การอ้างอิงความเสียหายอันเกิดจากการทุม่ ตลาด (Dumping) และการใช้
อากรต่อต้านการทุม่ ตลาด (Anti-Dumping Duty) ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศในประการสำคัญ
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ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยในการลดการอุดหนุนและปกป้องการผลิต
สินค้าเกษตร มีการเสกสรรค์มาตรการกล่อง และเล่นแร่แปรธาตุกับ
มาตรการกล่อง (Box Shifting) เพื่ออำพรางการไม่ 'เล่นเกม' ตามกฎกติกาขององค์การการค้าโลกโดยเคร่งครัด
กฎกติกาภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นกฎกติกาทีเ่ ป็นธรรมหรือไม่
เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันโดยหาข้อยุติมิได้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของ
แต่ละประเทศ แต่ประเทศด้อยพัฒนาดูเหมือนจะมีความเห็นร่วมกันว่า
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั ไม่เกือ้ กูลกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศโลกที่สาม
กลไกการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททีส่ ร้างขึน้ ในการเจรจาการค้าพหุภาคี
รอบอุรุกวัย ซึ่งตกเป็นมรดกขององค์การการค้าโลกในปัจจุบัน แม้จะ
มิอาจอวดอ้างได้ว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ดีกว่ากลไกภายใต้
GATT 1947 และมีส่วนช่วยป้องกันการก่อเกิดสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศ ประเทศด้อยพัฒนาไม่เสียเปรียบประเทศพัฒนาแล้วมากนัก
ในยามที่เกิดข้อพิพาททางการค้า เพราะอย่างน้อยที่สุดก็มีองค์การการค้าโลกเป็นทีพ่ ง่ึ กระนัน้ ก็ตาม ความเชือ่ งช้าในการวินจิ ฉัยข้อพิพาทก็ดี
และอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในการคัดสรรคณะผู้วินิจฉัยข้อพิพาท
ก็ดี ยังเป็นประเด็นทีต่ อ้ งแก้ไข
กลไกการประเมินนโยบายการค้าของมวลสมาชิก อันเป็นกลไก
ใหม่ ท ี ่ ม าพร้ อ มกั บ องค์ ก ารการค้ า โลก มี ป ระโยชน์ ใ นการประเมิ น ว่ า
เส้นทางการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกแต่ละประเทศเบี่ยงเบนจาก
เส้นทางเสรีนิยมหรือไม่ หากมีการเบี่ยงเบน องค์การการค้าโลกมีหน้าที่
ในการดำเนินการให้สมาชิกทั้งมวลยังคงเดินบนเส้นทางการค้าเสรีต่อไป
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เมื่อองค์การการค้าโลกมีอายุครบหนึ่งทศวรรษเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2547 องค์กรโลกบาลแห่งนี้มีสมาชิก 148 ประเทศ โดยที่
เมือ่ แรกก่อตัง้ มีสมาชิกเพียง 76 ประเทศ อาณาจักรขององค์การการค้าโลก
ครอบคลุมปริมณฑลของสังคมเศรษฐกิจโลก ประเทศทีย่ งั อยูน่ อกปริมณฑล
ขององค์การการค้าโลกยังต้องการทีจ่ ะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรโลกบาลแห่งนี้
เพราะได้ประโยชน์จากหลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความอนุเคราะห์ยง่ิ
(The Most-Favoured Nation Principle: MFN) ซึง่ เกือ้ กูลการเข้าถึงตลาด
ของภาคีสมาชิกกว่าร้อยประเทศ กระนั้นก็ตาม กระบวนการรับสมาชิก
องค์การการค้าโลกกลับเชื่องช้าและกินเวลาอย่างเหลือเชื่อ โดยที่ในช่วง
เวลาหลังนี้กว่าจะได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ต้องใช้เวลาเจรจา
เกินกว่าทศวรรษ
องค์การการค้าโลกมีขนาดใหญ่โตและอุ้ยอ้าย ในขณะที่ประเทศ
มหาอำนาจต้องการขยายระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้ครอบคลุม
สิ่งที่ตนเองจะได้ประโยชน์ แต่ประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งได้บทเรียนในอดีต
ต่างระมัดระวังมิให้ระเบียบใหม่ไม่เกื้อกูลกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศตน การขยายระเบี ย บการค้ า ระหว่ า งประเทศ
จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะองค์การการค้าโลกยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท์
เมื่อประเทศมหาอำนาจผลักดันการขยายระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
ในทิศทางที่ต้องการมิได้ จึงหันไปทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งระดับภูมิภาคี
(Regionalism) และทวิภาคี (Bilateralism) ข้อตกลงการค้าเสรีและ
เขตการค้าเสรีจงึ ผุดขึน้ จำนวนมาก ยังผลให้ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
มีทง้ั ระเบียบพหุภาคี ภูมภิ าคี และทวิภาคี กฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ
เหล่านี้พันกันอย่างยุ่งเหยิงดุจเดียวกับการพันกันของเส้นสปาเก็ตตีในชาม
(Spaghetti Bowl Effects) ความเป็นไปดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดคำถาม
เกีย่ วกับอนาคตขององค์การการค้าโลก
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ในเดือนมิถนุ ายน 2546 องค์การการค้าโลกแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ 8
ท่าน โดยมีนายปีเตอร์ ซัทเธอร์แลนด์ (Peter Sutherland) อดีตผูอ้ ำนวยการ
องค์การการค้าโลกเป็นประธานเพื่อให้จัดทำรายงานว่าด้วยการปฏิรูป
องค์การการค้าโลก ซึ่งปรากฏต่อมาในชื่อ The Future of the WTO:
Addressing Institutional Changes in the New Millennium (2004)
ข้อเสนอที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วไป
ประเทศมหาอำนาจไม่พอใจองค์การการค้าโลก เพราะไม่สามารถ
ขยายระเบี ย บการค้ า ระหว่ า งประเทศให้ ค รอบคลุ ม ปริ ม ณฑลที ่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ตน ประเทศด้อยพัฒนาไม่พอใจองค์การการค้าโลก เพราะ
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศทีด่ ำรงอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่เกือ้ กูลการพัฒนาของ
ประเทศโลกทีส่ าม ดูเหมือนว่าใครต่อใครพากันไม่พอใจองค์การการค้าโลก
แต่องค์การการค้าโลกจะยังคงมีชีวิตสืบต่อไปในอนาคตเท่าที่เห็น
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ตุลาคม 2550

หมายเลข 16

จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO
รายงาน USTR ปี 2549
โดย สุนทร ตันมันทอง
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มกราคม 2551

หมายเลข 17

Thailand Trade Policy Review:
The Thai Government Report
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
บรรณาธิการ
กุมภาพันธ์ 2551

หมายเลข 18

Thailand Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Reports,
Volume One: 1995-1999
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
มีนาคม 2551

หมายเลข 19

Thailand Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Reports,
Volume Two: 2003 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เมษายน 2551
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หมายเลข 20

National Trade Estimate of Thailand:
The USTR Reports, 2001-2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เมษายน 2551

หมายเลข 21

จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO
รายงาน USTR ปี 2550
โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มิถนุ ายน 2551

หมายเลข 22

Trade Policy Review of China, 2006
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
กันยายน 2551

หมายเลข 23

US Trade Policy Review:
The U.S. Government Report, 1996-2006
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ตุลาคม 2551

หมายเลข 24

Trade Policy Review of the USA:
The WTO Secretariat Report, Volume one: 1996
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ตุลาคม 2551

หมายเลข 25

Trade Policy Review of the USA:
The WTO Secretariat Report, Volume Two: 1999
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
พฤศจิกายน 2551
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หมายเลข 26

US Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Report, 2001
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
พฤศจิกายน 2551

หมายเลข 27

US Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Report, 2004
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ธันวาคม 2551

หมายเลข 28

US Trade Policy Review:
The WTO Secretariat Report, 2006
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ธันวาคม 2551

หมายเลข 29

Trade Policy Review of the European Union:
The EU Reports, 1997 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ธันวาคม 2551

หมายเลข 30

Trade Policy Review of the European Union:
The WTO Secretariat Reports, 1997 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ธันวาคม 2551

หมายเลข 31

Trade Policy Review of Japan:
The Japan Government Reports, 1995 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
กุมภาพันธ์ 2552
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หมายเลข 32

Trade Policy Review of Japan:
The WTO Secretariat Reports, 1995 - 2007
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
กุมภาพันธ์ 2552

หมายเลข 33

เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าบริการ
บรรณาธิการ
สิทธิกร นิพภยะ
กุมภาพันธ์ 2552

หมายเลข 34

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
และการค้ากับสหรัฐอเมริกา
บรรณาธิการ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย
เมษายน 2552

หมายเลข 35

เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วย
การค้าสินค้าเกษตร เล่ม 1
บรรณาธิการ
อิสร์กลุ อุณหเกตุ
เมษายน 2552

หมายเลข 36

เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วย
การค้าสินค้าเกษตร เล่ม 2
บรรณาธิการ
อิสร์กลุ อุณหเกตุ
เมษายน 2552

หมายเลข 37

เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วย
การเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 1
บรรณาธิการ
อิสร์กลุ อุณหเกตุ
พฤษภาคม 2552
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หมายเลข 38

เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วย
การเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 2
บรรณาธิการ
อิสร์กลุ อุณหเกตุ
พฤษภาคม 2552

เอกสารวิชาการ
หมายเลข 1

GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ตุลาคม 2547

หมายเลข 2

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มกราคม 2548

หมายเลข 3

GATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
โดย พรเทพ เบญญาอภิกลุ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 4

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย
โดย สิทธิกร นิพภยะ
พฤษภาคม 2548

หมายเลข 5

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
โดย ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์
มิถนุ ายน 2548

หมายเลข 6

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด:
ข้อตกลงและประสบการณ์
โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
มิถนุ ายน 2548
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หมายเลข 7

หมายเลข 8

สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยา
โดย สิทธิกร นิพภยะ
กันยายน 2548
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม :
การปรับตัวยุคการค้าเสรี
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2548

หมายเลข 9

ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน มาตรการ SPS
สิง่ แวดล้อม และแรงงานของ WTO
โดย ทัชชมัย ฤกษะสุต
พฤศจิกายน 2548

หมายเลข 10

ข้าวภายใต้องค์การการค้าโลก
โดย มณเฑียร สติมานนท์
มกราคม 2549

หมายเลข 11

MFA กับการจัดระเบียบการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
โดย ศันสนีย์ ลิม้ พงษ์
พฤศจิกายน 2549

หมายเลข 12

ลิขสิทธิ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรการทางเทคโนโลยี
และทางเลือกสำหรับประเทศไทย
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์
นันทน อินทนนท์
มกราคม 2550

หมายเลข 13

การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO
โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร
มีนาคม 2550
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หมายเลข 14

ข้อพิพาทว่าด้วย GMOs
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
โดย สิทธิกร นิพภยะ
พฤษภาคม 2550

หมายเลข 15

มาตรการบังคับใช้สิทธิกับปัญหาการเข้าถึงยา:
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและ
ความตกลงระหว่างประเทศ
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์
กรกฎาคม 2550

หมายเลข 16

การเมืองว่าด้วยการเจรจาการค้าพหุภาคี:
จากซีแอตเทิลถึงแคนคูน
โดย สุนทร ตันมันทอง
ตุลาคม 2550

หมายเลข 17

การจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
โดย ปัทมาวดี โพชนุกลู ซูซกู ิ
ธันวาคม 2550

หมายเลข 18

หนึ่งทศวรรษ WTO
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
กุมภาพันธ์ 2551

หมายเลข 19

การเจรจารอบโดฮาให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนา
จริงหรือ?
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
พฤษภาคม 2551
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หมายเลข 20

การตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯผ่านมาตรา 301
และสิทธิจีเอสพี: ศึกษากรณีการบังคับใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตรยาของไทย
โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์
กรกฎาคม 2551

หมายเลข 21

การเจรจาการค้าบริการใน WTO
โดย พิมพ์ชนก วอนขอพร
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
สิงหาคม 2551

หมายเลข 22

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ยุคหลังความตกลง ATC
โดย สมคิด พุทธศรี
สิทธิกร นิพภยะ (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2552

หมายเลข 23

นโยบายข้าวหลังการเจรจารอบอุรุกวัย:
สหรัฐอเมริกา และอาเซียบูรพา
โดย ศุภณัฏฐ์ ศศิวฒ
ุ วิ ตั น์
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
สมบูรณ์ ศิริประชัย
เมษายน 2552

หมายเลข 24

ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ
โดย ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล
พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
สิทธิกร นิพภยะ
มิถนุ ายน 2552
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หมายเลข 25

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
บันทึกความคืบหน้าการเจรจา: 2548-2552
โดย สิทธิกร นิพภยะ
กรกฎาคม 2552

เอกสารวิจยั
หมายเลข 1

การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร: ความไม่สมดุล
ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร
สิรลิ กั ษณา คอมันตร์
กุมภาพันธ์ 2548

หมายเลข 2

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ
ต่อประเทศไทย
โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ครรชิต สุขนาค
มีนาคม 2548

หมายเลข 3

การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO
และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดอน นาครทรรพ
หฤษฏ์ รอดประเสริฐ
สิงหาคม 2548

หมายเลข 4

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
สาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ธราธร รัตนนฤมิตศร
สิงหาคม 2548
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หมายเลข 5

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงปี 2543 - 2549
โดย ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
ตุลาคม 2549

หมายเลข 6

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มิถนุ ายน 2550

หมายเลข 7

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัว
ในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
โดย เกรียงไกร เตชกานนท์
ภัททา เกิดเรือง
กรกฎาคม 2550

หมายเลข 8

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย
นโยบายเขตการค้าเสรีของไทย
โดย ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
กรกฎาคม 2551

หมายเลข 9

ผลกระทบของการยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
(Multi-Fibre Arrangement: MFA): วิเคราะห์โดยใช้
แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable
General Equilibrium Model: CGE Model)
โดย สายพิณ ชินตระกูลชัย
พฤษภาคม 2552
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หนังสือชุดกฎกติกา WTO
เล่มที่ 1

กฎกติกาทั่วไป
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
มกราคม 2552

เล่มที่ 2

การเข้าถึงตลาด Market Access
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
กุมภาพันธ์ 2552

เล่มที่ 3

การค้าที่ไม่เป็นธรรม Unfair Trade
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2552

เล่มที่ 4

ภาคเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Sectors)
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2552

เล่มที่ 5

ทรัพย์สินทางปัญญา
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
พฤษภาคม 2552

เล่มที่ 6

การศุลกากรและสถาบัน
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ)
มิถนุ ายน 2552
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ประวัตผิ เู้ ขียน
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) จาก
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