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กฎการลงคะแนนเสียง
กับตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 สังคมมนุษยยอมตองมีการกํ าหนดทางเลือกของสังคม (Social Choice) ทาง
เลือกของสังคมจะกํ าหนดขึ้นอยางไร ยอมข้ึนอยูกับโครงสรางอํ านาจทางการเมืองในสังคมนั้น  
ในสังคมที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ดุลพินิจของผูมีอํ านาจเผด็จการยอมเปนปจจัยสํ าคัญ 
ในการก ําหนดทางเลือกของสังคม ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนยอมมีสวนรวมในการกํ าหนด
ทางเลือกหรือมติของสังคม ทางเลือกหรือมติดังกลาวนี้จักไดมาก็แตโดยการกํ าหนดกฎการ 
ลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ทีช่ดัเจน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชกฎคะแนนเสียงขางมาก (Simple 
Majority Rule)

กฎการลงคะแนนเสียงกํ าลังสรางปญหาแกองคการการคาโลก โดยเฉพาะ 
อยางยิง่ในการสรรหาผูอํ านวยการ

องคการการคาโลกยึดหลักการ "หนึง่ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง" (One Country, 
One Vote) ประเทศดอยพฒันาจึงมีคะแนนเสียงเสมอดวยประเทศมหาอํ านาจ ความขอนี้นับวา
ตางจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ภาคีสมาชิกมิไดมีคะแนนเสียงเทาเทียม
กนั โดยทีจ่ ํานวนคะแนนเสียงแตกตางไปตามเงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกรทั้งสอง ดวยเหตุดังนี้ 
ประเทศมหาอํ านาจจึงยึดกุมการบริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยที่มี 
ขอตกลงนับแตแรกกอต้ังวา ประธานธนาคารโลกตองเปนชาวอเมริกัน และผูอํ านวยการกองทุน
การเงนิระหวางประเทศตองมาจากยุโรปตะวันตก

ประเทศโลกที่สามมักจะยึดกุมการบริหารองคการระหวางประเทศได หาก 
องคการดังกลาวยึดหลักการ "หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง" แตในกรณีองคการการคาโลก 
ประเทศโลกที่สามไมสามารถรวมตัวและผนึกกํ าลังในการยึดกุมการบริหารได เหตุที่เปนเชนนี้ 
ก็เพราะวา ประเทศโลกที่สามแตละประเทศตองพึ่งพาประเทศมหาอํ านาจบางกลุมบางประเทศ 
บางครัง้ความสัมพันธมีลักษณะประดุจหนึ่ง 'เมืองแม' กับ 'ดาวบริวาร' หวงโซแหงความสัมพันธ 
ดังกลาวนีเ้องท ําใหประเทศโลกที่สามจํ านวนมากยึดจุดยืนเดียวกับ 'เมืองแม' ในยามที่มีการสรร
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หาผูอํ านวยการองคการการคาโลก  ดวยเหตุดังนี้เอง  นายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruggiero) 
ตัวแทนของสหภาพยุโรปจึงลอยลํ าเขานั่งเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลกป 2538  แมในการ
สรรหาผูอํ านวยการคนใหมในป 2542 นายศภุชยั พานิชภักดิ์มิอาจกลาวอางไดวาเปนผูสมัครที่
เปนตวัแทนจากโลกที่สาม ในเมื่อโลกที่สามหลายประเทศสนับสนุนนายไมค มัวร (Mike Moore) 
แหงนิวซีแลนด ทั้งนี้เปนผลจากการรณรงคหาเสียงของสหรัฐอเมริกาและผูนํ าสหภาพยุโรปบาง
ประเทศ

ในการสรรหาผูดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก ประธานคณะมนตรี
ทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) ท ําหนาที่เปนผูสรรหา  การสรรหา 
หลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียง และผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงนี้ไดจะตองไดรับฉันทมติ (Consensus)  
จากภาคสีมาชกิทั้งปวง ดวยเหตุดังนี้ จึงมักมีการอางถึงหลักการ No Vote, No Veto ผูสมัครคนใด
หากมภีาคสีมาชกิคดัคานเพียงประเทศเดียวก็มิอาจดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการได ทั้งนี้การมิไดรับ
คะแนนเสียงมิไดมีความหมายเทากับการถูกคัดคาน เพราะภาคีสมาชิกอาจมีความพึงพอใจ 
ผูสมัครแตละคนแตกตางกัน และมีการจัดลํ าดับความพึงพอใจ การที่ภาคีสมาชิกชอบผูสมัคร 
คนหนึ่งนอยกวาอีกคนหนึ่ง มิไดมีความหมายวา ภาคีสมาชิกดังกลาวคัดคานผูสมัครคนแรก  
การชอบนอยแตกตางจากการไมชอบ  การคัดคานยอมมีมูลฐานจากความไมพึงพอใจ

เหตใุดองคการการคาโลกจึงยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) ใน
การสรรหาผูอํ านวยการ ?

ผูอํ านวยการองคการการคาโลกมีหนาที่และบทบาทในการจัดการประชุมเพื่อจัด
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดูแลใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และไกลเกลี่ยขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ 
องคกรดงักลาวนีจ้ึงตองเปนที่ยอมรับของภาคีสมาชิกทั้งมวล ทั้งในดานความสามารถ ความเปน 
ผูน ํา ความเปนกลาง และความเปนธรรม ดวยเหตุดังนี้ การยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันทในการ 
สรรหาผูอํ านวยการจึงเปนเรื่องชอบดวยเหตุผล

กฎการลงคะแนนเสียงใดๆยอมกอใหเกิดตนทุนอยางนอย 2 ประเภท ตนทุน
ประเภทแรกเรียกวา  ตนทุนภายนอกอันเกิดจากการลงมติ (Vote - Externality Cost)  ตนทุน
ประเภทที่สองเรียกวา  ตนทุนการตัดสินใจ (Decision-making Cost)

การลงมติใดๆยอมตองมีผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน การลงมติจึงกอใหเกิด
ตนทนุภายนอก ซึ่งตกเปนภาระแกผูเสียประโยชนจากมตินั้น ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ 
ตนทนุภายนอกทีต่กแกผูเสียประโยชนจะมีมาก เพราะทางเลือกหรือมติของสังคมเกิดจากดุลพินิจ
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ของผูมอํี านาจเผด็จการเพียงคนเดียวหรือกลุมคณะเดียว ในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎคะแนน
เสยีงขางมาก (Simple Majority Rule) ผูเสยีประโยชนมีไมถึง 50% ของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง 
กฎคะแนนเสียงเอกฉันทไมกอใหเกิดตนทุนภายนอกแตประการใด เพราะทางเลือกหรือมติของ
สังคมตามกฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวนี้ไมทํ าใหสมาชิกคนหนึ่งคนใดในสังคมเสียประโยชน 
แมแตคนเดยีว เนื่องจากไดรับฉันทมติจากสมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกคน ในทํ านองเดียวกัน 
ผูอํ านวยการองคการการคาโลกที่ไดรับการสรรหาตามกฎคะแนนเสียงเอกฉันท ยอมเปนที่ยอมรับ
ของภาคสีมาชกิทัง้มวล ดวยเหตุดังนั้น จึงไมกอใหเกิดตนทุนภายนอก เนื่องจากไมมีภาคีสมาชิก
ประเทศหนึ่งประเทศใดไมพอใจผูอํ านวยกการที่ไดรับการสรรหาแมแตประเทศเดียว

แตการลงมติใดๆยอมตองมีตนทุนการตัดสินใจ ในระบอบการปกครองแบบเผด็จ
การ ตนทุนการตัดสินใจในการกํ าหนดทางเลือกหรือมติของสังคมจะอยูในระดับต่ํ า เพราะผูมี
อํ านาจในการตดัสินใจมีเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว  การตัดสินใจทํ าไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
แตผลการตัดสินใจจะยังประโยชนสุทธิแกสังคมหรือไม และมากนอยเพียงใดเปนอีกประเด็นหนึ่ง 
ในสังคมประชาธิปไตยที่ยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก ตนทุนการตัดสินใจยอมสูงกวาระบอบ 
เผด็จการ เพราะการกํ าหนดทางเลือกหรือมติของสังคมตองไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมาก
ในสงัคม กระบวนการที่จะไดมาซึ่งทางเลือกหรือมตินั้นกินเวลา และมีคาใชจายสูง กฎคะแนนเสียง
เอกฉนัทนบัเปนกฎการลงคะแนนเสียงที่เสียตนทุนการตัดสินใจสูงสุด เพราะตองไดรับฉันทมติจาก
สมาชิกทั้งมวล ความยืดเยื้อในการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกนับเปนอุทาหรณของ
ความขอนี้

แมวามีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกยึด 
กฎคะแนนเสยีงเอกฉันท แตกฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวนี้ นอกจากตองเสียตนทุนการตัดสินใจ
สูงแลว ยังเปดชองใหภาคีสมาชิกมีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Behaviour) ได  
เพราะเพียงแตมีภาคีสมาชิกหนึ่งประเทศไมใหความเห็นชอบ ถึงจะไดรับความเห็นชอบจากภาคี
สวนที่เหลือทั้งหมด ก็มิอาจดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการได คะแนนเสียงของภาคีสมาชิกภายใต 
กฎคะแนนเสียงเอกฉันทจึงเปนเสียงที่มีพลังแหงวีโต (Veto) อํ านาจในการวีโตนี้เองกลายเปน
เครือ่งมอืทีป่ระเทศมหาอํ านาจใชในการสกัดมติที่ตนไมเห็นชอบ ประเทศมหาอํ านาจมีอํ านาจและ
ใชอํ านาจในการวีโตอยางแพรหลายในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติในยุคสงคราม
เย็น แมองคการการคาโลกมิไดใหอภิสิทธิ์แกประเทศมหาอํ านาจในการใชอํ านาจวีโต แต 
กฎคะแนนเสยีงเอกฉันททํ าใหภาคีสมาชิกมีอํ านาจวีโตโดยปริยาย

สหรัฐอเมริกายืนยันมาโดยตลอดวา ไมคัดคานนายศุภชัย พานชิภักดิ์ในการดํ ารง
ตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก แตการไมคัดคานมิไดแปลวาสนับสนุน ในระยะแรก 
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สหรัฐเมริกาทํ าตัวเปน 'อีแอบ' ในการสนับสนุนนายไมค มัวร (Mike Moore) ใหดํ ารงตํ าแหนงนี้  
พรอมทั้งรณรงคหาเสียงใหนายมวัรดวย แตเมื่อการแยงชิงคะแนนเสียงเปนไปอยางดุเดือด สหรัฐ
อเมริกาจํ าตองเปดตัวยืนอยูขางนายมัวร ถึงจะยืนยันที่จะไมคัดคานนายศุภชัย แตเมื่อถึงที่สุด 
สหรัฐอเมริกาอาจใชอํ านาจ 'วโีต' ได  ดวยการไมใหความเห็นชอบใหนายศภุชัยดํ ารงตํ าแหนง 
ผูอํ านวยการ

ความยืดเยื้อในการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกมิไดเกิดจากกฎคะแนน
เสียงเอกฉันทเทานั้น หากยังเปนผลจากความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหาอีกดวย ความ 
ไมโปรงใสดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ดาน ดานแรกไดแก ความไมโปรงใสในกระบวนการ 
ซาวเสียง เนื่องจากไมมีการลงคะแนนเสียง ขอมูลความพึงพอใจของภาคีสมาชิกที่มีตอผูสมัคร
ทานตางๆอยูที่ประธานคณะกรรมการสรรหาแตเพียงผูเดียว ประธานคณะกรรมการสรรหาเปน 
ผูรายงานวา ผูสมัครแตละคนไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนมากนอยเพียงใด ในเมื่อไมมีการ 
ลงคะแนนเสยีงเปนลายลักษณอักษร จึงไมสามารถตรวจสอบไดวา รายงานผลการซาวเสียงของ
ประธานคณะกรรมการสรรหาตรงตอขอเท็จจริงหรือไม ระบบการซาวเสียงดังกลาวนี้มีสมมติฐาน
สํ าคัญวา ประธานคณะกรรมการสรรหามีความซื่อสัตยสุจริต รักความเปนธรรม และมีความ 
เปนกลาง

ความไมโปรงใสดานที่สองไดแก ความไมโปรงใสในลํ าดับข้ันตอนของกระบวน
การสรรหา ไมมกีฎกติกาที่ชัดเจนวา การขอฉันทมติจากภาคีสมาชิกจะกระทํ าเมื่อไร ในยามที่มี 
ผูสมคัรชงิต ําแหนงหลายคน จะมีกระบวนการคัดผูสมัครออกอยางไร นับต้ังแตองคการการคาโลก
ถอืก ําเนดิในป 2538 เปนตนมา  การคัดผูสมัครออกมักจะใชวิธีการเจรจาหรือมิฉะนั้นก็ 'บีบ' ให
ออก  ในการสรรหาครั้งนี้ นายฮสัซัน อาบูยุบ (Hassan Abouyoub) ผูสมัครจากมอร็อคโคถูกบีบ
ใหถอนตัวดวยความไมเต็มใจ ความไมโปรงใสในลํ าดับข้ันตอนของกระบวนการสรรหายังความ 
ขมขื่นแกนายศุภชัยและผูสนับสนุนอยางมาก ในยามที่นายศุภชัยมีคะแนนนํ า ประธานคณะ
กรรมการสรรหาไมคิดเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อขอฉันทมติจากภาคีสมาชิก ตอเมื่อสหรัฐอเมริกา
รณรงคหาเสียงจนนายมวัรมีคะแนนนํ านายศภุชยั ประธานคณะกรรมการสรรหาจึงดํ าเนินการขอ
ฉันทมตเิพือ่ยกตํ าแหนงผูอํ านวยการใหนายมัวร

ความไมโปรงใสของลํ าดับข้ันตอนของกระบวนการสรรหาดังกลาวขางตนนี้ 
เปดชองใหประธานคณะกรรมการสรรหาใชอํ านาจในการจัดระเบียบเพื่อเกื้อประโยชนผูสมัคร 
คนหนึง่คนใดก็ได ปรากฏการณดังกลาวนี้  สํ านักเศรษฐศาสตร Public Choice เรียกวา Agenda 
Manipulation  ซึง่กคื็อ การจัดวาระการลงมติเพื่อใหไดมติตามที่ตองการ  ประพฤติกรรมของนาย
อาลี เอ็มชูโม (Ali MChumo) ประธานคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General 
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Council) ในฐานะกรรมการสรรหา  ซึ่งพยายามผลักดันใหนายมัวรไดรับฉันทมติเพื่อดํ ารงตํ าแหนง
ผูอํ านวยการครั้งนี้ นับเปนอุทาหรณของความขอนี้

ความขัดแยงในการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกจะยังคงมีตอไปใน
อนาคต และอาจจะรุนแรงยิ่งกวาคราวนี้ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาใหมีความ
โปรงใส และการเปลี่ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียงที่ไมเปดชองใหมีอํ านาจวีโต


