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อนาคตของ UNCTAD

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            การประชุม  UNCTAD สมัยที่ 9 ณ นครมิดแรนด (Midrand) ประเทศอัฟริกาใต 
ซึ่งเริ่มแตวันที่ 28 เมษายน และจบการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2539  ทิ้งขอกังขาเกี่ยวกับ
อนาคตขององคกรแหงนี้ไวไมนอย
           UNCTAD มีชื่อเต็มวา The United Nations Conference on Trade and 
Development แมจะแปลวา "การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา"  แตก็เปน
องคกรระหวางประเทศที่มีการจัดองคกร การกอเกิดของ UNCTAD เกิดจากการผลักดันของโลก 
ที่สาม เนื่องเพราะไมพอใจที่ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง GATT หรือ  
"ขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาและศุลกากร" (General Agreement on Trade and Tariff)  
ไมเอื้อประโยชนแกโลกที่สามเทาที่ควร โลกที่สามไมตองการเรียกรองผลประโยชนในที่ประชุม 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) และในที่ประชุม GATT เพราะ 
ถือเปนองคกรของประเทศที่ร่ํ ารวย จึงหันมายึดกุม UNCTAD เปนหัวหอกในการผลักดันให 
เปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทางที่เกื้อประโยชนโลกที่สามมากขึ้น จนมีการ
ขนานนาม UNCTAD วา `GATT  ของประเทศผูยากไร'
           UNCTAD  เปนองคกรที่โลกที่สามใชในการกํ าหนดนโยบาย ดํ าเนินนโยบาย  
และเจรจาตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโลกที่สาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแกไขระเบียบการคาระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศดอยพัฒนาไดประโยชน  
ในการนี้จํ าเปนตองมีการรักษาเสถียรภาพของราคาสินคาขั้นปฐมอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ 
สินคาขั้นปฐมเปนสินคาออกสํ าคัญของโลกที่สาม ความแปรปรวนของราคาและการตกตํ่ า 
ของเทอมแหงการคา (terms of trade) มีผลอยางสํ าคัญตอรายไดจากการสงออกของโลก 
ที่สาม ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการยุบคณะกรรมการเฉพาะกาลวาดวยการประสานงานระหวาง 
ขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (Interim Co-ordination Committee on International 
Agreements = ICCICA)  และโอนภาระหนาที่ไปให UNCTAD นอกจากนี้โลกที่สามยังเรียกรอง
สิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร และเรียกรองใหประเทศที่พัฒนาแลวเพิ่มความชวยเหลือที่ใหแก
โลกที่สามอีกดวย
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           UNCTAD ประกอบดวยภาคีสมาชิก 4 กลุม Group A  ประกอบดวยประเทศใน
อัฟริกาและอาเซีย (ยกเวนญี่ปุน) โดยที่ยูโกสลาเวียขออยูในกลุมนี้ดวย  Group B ประกอบดวย
ประเทศที่พัฒนาแลวที่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ไดแก ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา คานาดา  
ออสเตรีเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน  Group C ประกอบดวยประเทศในละตินอเมริกา  และ  
Group D ประกอบดวยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก
           แมวา UNCTAD จะมีภาคีสมาชิกทั้งที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศ 
ดอยพัฒนา แตกลุมผลประโยชนที่สํ าคัญก็คือ กลุมประเทศ 77 (Group of 77) ซึ่งกอต้ังเมื่อ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2507 ในระหวางที่มีการประชุม UNCTAD I ณ นครเจนีวา ประเทศ 
สวิตเซอรแลนด สมาชิกกลุมประเทศ 77 มีเฉพาะภาคีในอัฟริกาและอาเซีย (Group A) และละติน 
อเมริกา (Group C) โดยที่ประเทศดอยพัฒนาบางประเทศมิไดเขารวมกลุม เมื่อแรกกอต้ัง  
กลุมประเทศ 77 มีสมาชิก 77 ประเทศ จํ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนตามลํ าดับจนมีถึง 128 ประเทศ  
หากแตยังคงใชชื่อกลุมประเทศ 77 ดังเดิม  สมญานาม `GATT ของประเทศผูยากไร' เปนผล 
จากการทํ าหนาที่หัวหอกของกลุมประเทศ 77 ในการผลักดันการเคลื่อนไหวของ UNCTAD
           UNCTAD มีการประชุมทุกป แตมีบางสมัยที่การประชุมมิไดเปนไปตามกํ าหนด
การ ดังเชน UNCTAD V  หางจากสมัยประชุมที่ 4 เพียง 3 ป  และ UNCTAD VIII  หางจากสมัย
ประชุมที่ 7 ถึง 5 ป (ดูตารางที่ 1)
           การประชุม UNCTAD I ในป 2507 ยังผลใหมีการแกไขระเบียบการคาระหวาง 
ประเทศ ดวยการเพิ่มเติมบทบัญญัติภาค 4 ใน GATT ในเดือนกุมภาพันธ 2508  โดยอนุญาตให
ประเทศที่พัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (tariff preferences) แกประเทศ 
ดอยพัฒนาได  แตความพยายามของ GATT ที่จะพิสูจนใหกลุมประเทศโลกที่สามเห็นวา  GATT 
ใหประโยชนแกประเทศดอยพัฒนาไมนอยไปกวา UNCTAD นั้นไมประสบความสํ าเร็จ เพราะ 
บทบัญญัติภาค 4 ที่เพิ่มเติมใน GATT มีความกํ ากวมและมิไดถือเปนพันธกรณีที่ประเทศ 
ที่พัฒนาแลวจักตองเกื้อกูลประเทศดอยพัฒนา
           ในการประชุม UNCTAD II  ณ นครเดลฮี ประเทศอินเดีย ในป 2511 กลุม 
ประเทศ 77 เสนอใหมีระบบการใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized 
System of Preferences) หรือที่รูจักกันในชื่อยอวา  GSP ดวยเหตุผลที่วา หากสินคาอุตสาหกรรม
จากโลกที่สามตองเสียอากรขาเขาเสมอดวยสินคาเขาจากประเทศที่พัฒนาแลว โลกที่สาม 
ยอมยากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะมิอาจแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลวได  สหรัฐอเมริกา 
ไมเห็นดวยกับระบบ GSP และคัดคานอยางแข็งกราวในการประชุม UNCTAD I ดวยเหตุที่วา  
GSP ขัดตอหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle 
= MFN)  แตดวยความเกรงกลัวตอการสูญเสียฐานอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศในโลก 
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ที่สาม ประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน จึงกลับลํ าสนับสนุนญัตตินี้ในป 2510 กอนการ 
ประชุม UNCTAD II เพียงปเดียว ระบบ GSP จึงผานที่ประชุม UNCTAD II อยางราบรื่น
           ความพยายามในการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (New 
International Economic Order = NIEO) เพื่อเกื้อประโยชนของโลกที่สาม แมจะผลักดัน 
จนเปนมติของสมัชชาทั่วไปแหงสหประชาชาติ (General Assembly) ในการประชุมสมัยวิสามัญ  
คร้ังที่ 6 ในเดือนเมษายน 2517 และมีการประชุมระหวางกลุมฝายเหนือ (North) หรือกลุม 
ประเทศที่พัฒนาแลว กับกลุมฝายใต (South) หรือกลุมประเทศดอยพัฒนาในเวลาตอมา แตก็ 
มิไดมีความคืบหนาในทางปฏิบัติแตประการใด จนทายที่สุด NIEO กลายเปนคํ าขวัญที่ตอง 
กลาวถึง และคอย ๆ เลือนหายไปจากที่ประชุมระหวางประเทศ
           ภายหลังจากการผลักดันระบบ GSP ในป 2511 แลว  UNCTAD ก็ไมมีผลงาน
เปนชิ้นเปนอัน และกลายเปนเวทีที่บรรดาภาคีจากโลกที่สามใชถมนํ้ าลายรดฟา การจัดการ 
ประชุมแตละสมัยลวนไมมีประสิทธิภาพ เพราะมีวาระการประชุมมากเกินกวาที่จะมีจุดเนน  
แมจะมีมติจากการประชุมในบางเรื่องบางประเด็น  แตก็มิไดมีการแปรมติออกเปนการปฏิบัติ 
อยางมีประสิทธิภาพ
           การพังทลายของกํ าแพงเบอรลิน และการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต รวม
ตลอดจนการผนวกประเทศสังคมนิยมเดิมเขาสูระบบทุนนิยมโลกนับต้ังแตป 2532 เปนตนมา  
มีผลกระทบตอ UNCTAD อยางสํ าคัญ การประชุม UNCTAD VIII ณ นคร Cartagena de Indias 
ประเทศโคลอมเบีย ในป 2535 มีผลอยางสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของ UNCTAD  
นับต้ังแตป 2507 เปนตนมา UNCTAD เปนเวทีการตอรองผลประโยชนระหวางโลกที่สามกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว ตอแตนี้ไป UNCTAD จะแปรเปลี่ยนเปนองคกรที่สรางสมฉันทามติ 
(consensus building) ของภาคีสมาชิก การจัดกลุมประเทศออกเปน 4 กลุมแปรเปลี่ยนไป  
อยางนอยที่สุด  Group D ซึ่งเดิมประกอบดวยสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกแตกกระจาย 
ไปอยูกลุมอ่ืน ความยืดหยุนในการแบงกลุมมีมากกวาเดิม การลงมติมิไดยึดผลประโยชนของกลุม
เปนหลักอีกตอไป
           ในระหวางที่มีการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) เพื่อแกไข
กฎขอบังคับของ GATT ระหวางป 2529-2537  กลุมประเทศ 77 เปนหัวหอกในการตอรอง 
ผลประโยชนแทนโลกที่สาม แตบทบาทและอิทธิพลของกลุมนี้ลดนอยถอยลงตามลํ าดับ  สวนหนึ่ง
เปนเพราะขนาดของกลุมใหญข้ึนมาก ยิ่งกลุมมีขนาดใหญมากเพียงใด ความเปนเอกภาพของ 
กลุมยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น นอกจากนี้ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลง
สํ าคัญในโลกที่สาม โดยที่บางประเทศกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs)  แนวนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยมไดรับการยอมรับมากขึ้นในหมูประเทศโลกที่สาม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ 
มีสวนสํ าคัญในการทํ าลายเอกภาพของกลุมประเทศ 77
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           เมื่อการเจรจารอบอุรุกวัยยุติลงดวยฉันทามติระดับหนึ่ง และมีการจัดตั้งองคการ
การคาโลก (WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538  UNCTAD ก็เร่ิมกลายเปน `ส่ิงชํ ารุดทาง 
ประวัติศาสตร'  การประชุม UNCTAD IX  ซึ่งจบสิ้นลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2539 กํ าหนด 
หัวขอเร่ืองการผนวกประเทศที่ยากจนที่สุดเขาสูสังคมเศรษฐกิจโลก แตวาระการประชุมที่อยูในใจ
ของผูเขารวมประชุมประมาณ 3,000 คนจากภาคีสมาชิก 188 ประเทศ ประเทศ ก็คือ อนาคตของ  
UNCTAD
           นายรูเบ็นส  ริกูเปอโร (Rubens Ricupero) อดีตรัฐมนตรีการคลังแหงบราซิล  
ซึ่งถูกดึงใหเขามากอบกูฐานะของ UNCTAD ในตํ าแหนงเลขาธิการ พยายามตอกยํ้ าวา UNCTAD 
จักตองอยูคูกับ WTO ในขณะที่ WTO ทํ าหนาที่จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ และไกลเกลี่ย 
ขอพิพาททางการคา  UNCTAD ทํ าหนาที่ในดานการวิจัยและวิชาการ  และเปนกระบอกเสียง 
ในการเตือนมิใหละทิ้งกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก คํ าประกาศแหงนครมิดแรนด (Midrand 
Declaration) เรียกรองใหภาคีสมาชิก UNCTAD ผนึกกํ าลังในการแกปญหาความยากจนของโลก
เพื่อชวยเหลือประชากรประมาณ 2,000 ลานคน
           แต UNCTAD ก็ตองยอมรับอนิจลักษณะของสังคมเศรษฐกิจโลก ในเมื่อบทบาท
ของ UNCTAD ลดนอยถอยลง การลดขนาดขององคกร (downsizing) จึงเปนมาตรการ 
ในการเยียวยา UNCTAD การประชุมสมัยที่ 9 นี้ไดขอยุติที่เปนรูปธรรม คือ การยุบหนวยงาน 
ภายในจาก 7 กองใหเหลือ 3 กอง การลดการประชุมระหวางภาคีสมาชิกในหัวขอตางๆ และ 
ทายที่สุดก็คือ การตัดทอนงบประมาณ โดยในป 2538/2539 งบประมาณลดลง 10% ต้ังแตนี้ไป  
UNCTAD หันเข็มมุงสูการวิจัยและงานวิชาการ ในจํ านวนนี้รวมทั้งการจัดทํ า World Investment 
Report อันมีชื่อเสียงดวย
            UNCTAD มีบทบาทสูงยิ่งในชวงทศวรรษแรกภายหลังการกอเกิดระหางป  
2507-2517 หลังจากนั้น UNCTAD กลายเปนเวทีสํ าหรับการพูด พูด และพูด  โดยไมมีผลลัพธ 
ที่เปนรูปธรรม ประเทศภาคีสมาชิกที่ใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให UNCTAD ดํ ารงอยูได  
เร่ิมไมพอใจการดํ ารงอยูของ UNCTAD  และเริ่มสงสัญญาณที่จะถอนการสนับสนุนทางการเงิน  
ดวยเหตุดังนี้เอง UNCTAD จึงตองปรับตัวเพื่อการอยูรอด
           UNCTAD อาจกลับมามีบทบาทสํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง หาก WTO ประสบความ 
ลมเหลวในการทัดทานลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) และในการชักนํ ากระแสทวิภาคีนิยม 
(Bilateralism) เขาสูกระแสพหุภาคีนิยม (Multilateralism) รวมตลอดจนประสบความลมเหลว 
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคา และในการดูแลและใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 
WTO
            อนาคตของ UNCTAD ใชวาจะมืดมนเสียเลยทีเดียว
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ตารางที่ 1
การประชุม UNCTAD

2507-2539

สมัยการประชุม เมือง/ประเทศ ป

           UNCTAD I Geneva สวิตเซอรแลนด 2507
           UNCTAD II New Delhi อินเดีย 2511
           UNCTAD III Santiago  ชิลี 2515
           UNCTAD IV Nairobi  เคนยา 2519
           UNCTAD V Manila   ฟลิปปนส 2522
           UNCTAD VI Belgrade   ยูโกสลาเวีย 2526
           UNCTAD VII Geneva   สวิตเซอรแลนด 2507
           UNCTAD VIII Cartagena  โคลอมเบีย 2535
           UNCTAD IX Midrand  อัฟริกาใต 2539


