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           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) กํ าลังมาถึงปลายทาง  
เมื่อภาคีสมาชิก GATT จํ านวน 124 ประเทศ รวมประชุม ณ นครมารราเกช (Marrakesh)  
ประเทศมอร็อกโค ระหวางวันที่ 12-15 เมษายน 2537 เพื่อลงนามใน Final Act Embodying the 
Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations

           รอบอุรุกวัยเริ่มตนดวยการประชุมรัฐมนตรีพาณิชยของภาคีสมาชิก GATT  
ณ นครปุนตา เด เอสเต (Punta de Este) ประเทศอุรุกวัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2529 และบรรลุ
ขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Agreement) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 โดยที่เพิ่ง
จะลงนามในขอตกลงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537
           การเจรจารอบอุรุกวัย ซึ่งควรจะหาขอยุติภายในป 2533 ยืดเยื้อยาวนานกวา
ที่คาดเปนอันมาก หากนับต้ังแตวันที่เร่ิมเตะลูกในป 2529 มาจนถึงวันที่ลงนามในขอตกลง  
ก็ยาวนานถึง 7 ป 7 เดือน นายไมตรี อ๊ึงภากรณ แหงหนังสือพิมพ The Bangkok Post ซึ่งเปน 
นักหนังสือพิมพไทยเพียงคนเดียวที่ไปสังเกตการณเหตุการณประวัติศาสตรคร้ังนี้ ต้ังขอสังเกตวา  
ผูแทนประเทศภาคีสมาชิก GATT ที่ลงนามในขอตกลงรอบอุรุกวัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537  
เปนคนละคนกับเมื่อเร่ิมการประชุมรอบอุรุกวัยในป 2529 สํ าหรับบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชยไปแลวหลายคน วาจํ าเพาะ GATT ก็มี 
การเปลี่ยนแปลงเลขาธิการ GATT จากนายอารเธอร ดุงเกล (Arthur Dunkel) เปนนายปเตอร  
ซัทเธอรแลนด (Peter Sutherland) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2536 โดยที่นายดุงเกลไดเลื่อนเวลา 
การเกษียณอายุหลายตอหลายครั้ง เพียงหวังวาจะเห็นความสํ าเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัย  
แตแลวก็ตองตัดใจออกจากตํ าแหนง  เมื่อเห็นวา การเจรจาทํ าทาจะยืดเยื้อตอไป
           ความยืดเยื้อของการเจรจารอบอุรุกวัยโดยพื้นฐานเกิดจากผลประโยชนที่ไม
ลงตัวระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป ซึ่งเปนคูการเจรจาที่สํ าคัญ ทั้งสองฝายตางงัดเอา
เหลี่ยมคูผสมผสานกับความสันทัดดานกฎหมายระหวางประเทศเขาหํ้ าหั่นกัน โดยอาศัย 
พลานุภาพทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหวางประเทศเปนเครื่องสนับสนุน ประเทศภาคีสมาชิก 
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GATT อ่ืนๆเปนเพียงตัวประกอบเทานั้น มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจดังเชนญี่ปุนก็มีประพฤติกรรม
ประดุจผูสังเกตการณ โดยที่เกือบไมมีบทบาทนํ าการเจรจาแตประการใด แมวาประเทศกลุม
แครนส (CAIRNS) ซึ่งประกอบดวยประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สํ าคัญ 14 ประเทศ  
จะพยายามผลักดันการเจรจาไปในแนวทางที่เกื้อประโยชนของประเทศเกษตรกรรม แตเสียงชี้ขาด
ยังคงอยูที่ความตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป
           ในชวงเวลากวา 7 ปที่ผานมานี้ โลกไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอการเจรจารอบอุรุกวัย การพังทลายของ
กํ าแพงเบอรลินในป 2532 ตามมาดวยการลมสลายของระบบโซเวียต มีผลกระทบตอดุลยภาพ 
และการจัดระเบียบใหมในสังคมโลก สงครามอาวเปอรเซียในป 2533-2534 ดึงดูดความสนใจ 
ของผูนํ าประเทศมหาอํ านาจมากกวาการเจรจารอบอุรุกวัย การรณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีอเมริกันในป 2535 และการเจรจาในการทํ าสนธิสัญญามาสทริชต (Maastricht 
Treaty) เพื่อปรับเปลี่ยนประชาคมยุโรปเปนสหภาพยุโรปในชวงเวลาเดียวกัน ลวนแลวแตมีผล 
ตอความยืดเยื้อในการเจรจารอบอุรุกวัยทั้งสิ้น
           แมวาภาคีสมาชิก GATT บรรลุขอตกลงการคาพหุภาคีมาแตเดือนธันวาคม  
2536 แตการเจรจาหลายตอหลายเรื่องยังไมบรรลุขอตกลง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงที่เรียกวา 
Plurilateral Trade Agreements อันประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับการคาเครื่องบินพลเรือน  
ขอตกลงเกี่ยวกับการพัสดุหรือการจัดซื้อของหนวยราชการ (Government Procurement) การ 
จัดการเกี่ยวกับการคาผลิตภัณฑนมระหวางประเทศ และการจัดการเกี่ยวกับการคาเนื้อวัว
           แตกวาที่การเจรจารอบอุรุกวัยจะบรรลุผล ก็สรางความหวาดเสียวหลายครั้ง
หลายครา การประชุมเดือนธันวาคม 2536 เกือบจะอับปาง เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
ตางยื้อแยงผลประโยชนจนถึงที่สุด ทั้งในประเด็นเงินอุดหนุนการเกษตรและการนํ าเขาภาพยนตร
เสรีตอเมื่อการเจรจาใกลถึงจุดลมเหลว ทั้งสองฝายจึงยอมประนีประนอมเพื่อยืดอายุการเจรจา 
ตอไป
           การประชุมเดือนเมษายน 2537 ก็มีเหตุการณหวาดเสียวในทวงทํ านองเดียวกัน  
เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งฝร่ังเศสพยายามผลักดันใหมี `บทบัญญัติ
ดานสังคม' (Social Clause) ในกฎขอบังคับขององคการการคาโลก (World Trade Organization) 
บทบัญญัติดานสังคมดังกลาวนี้ไดแกการเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานเขากับการคาระหวาง
ประเทศ สิทธิแรงงานที่สํ าคัญ ไดแก
           (1)  สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
           (2)  สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อตอรองผลประโยชนจากนายจาง  และการ
นัดหยุดงาน
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           (3)  สิทธิและเสรีภาพในการไมถูกเกณฑแรงงาน
           (4)  การกํ าหนดอายุข้ันตํ่ าสํ าหรับแรงงานเด็ก
           (5)  การกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน ความปลอดภัยในการ
ทํ างาน ผลกระทบของอาชีพการงานที่มีตอสุขภาพอนามัย ฯลฯ

           การณปรากฏวา ประเทศในโลกที่สามพากันตอตาน `บทบญัญัติดานสังคม'  
ดังกลาวนี้ เพราะกริ่งเกรงวา สิทธิแรงงานจะกลายเปนเครื่องมือของประเทศมหาอํ านาจในการ 
กีดกันการคาในอนาคตแทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกาไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางมาแตป 2530 แลว 
ดวยการเลนงานประเทศที่บังคับใชแรงงานเกณฑนักโทษและแรงงานเด็กในการผลิตสินคา  
การขายสินคาที่ผลิตโดยแรงงานราคาถูกและสภาพการทํ างานตํ่ ากวามาตรฐาน ถือเปนการ 
ทุมตลาดที่สรางปญหาแกสังคม หรือที่เรียกกันวา Social Dumping
           ดวยเหตุที่โลกที่สามมีแรงงานราคาถูกโลกที่สามจึงมีความไดเปรียบในการผลิต
สินคาที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) หากมีการกํ าหนดสิทธิแรงงานในกฎ 
ขอบังคับขององคการการคาโลก ประเทศมหาอํ านาจอาจอางการละเมิดสิทธิแรงงานในการเก็บ
อากรขาเขาเพื่อลบลางความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานของโลกที่สาม ซึ่งมีผลบ่ันทอนศักยภาพ
การสงออกของโลกที่สามโดยตรง แรงตอตานอยางรุนแรงจากโลกที่สามจึงเปนเรื่องที่คาดการณได 
และทํ าใหสหรัฐฯและฝรั่งเศสตองลาทัพชั่วคราว
           แมวาภาคีสมาชิก GATT 124 ประเทศไดลงนามในขอตกลงการคาพหุภาคีแลว
ก็ตาม แตการเจรจารอบอุรุกวัยก็ยังไปไมถึงปลายทาง เพราะยังตองรอคอยการใหสัตยาบันของ 
รัฐสภาประเทศตางๆ สํ าหรับสหรัฐอเมริกา นายริชารด เกปฮารด (Richard A Gephardt) ผูนํ า
พรรคดีโมแครตในรัฐสภาอเมริกันกลาววา มิใชเร่ืองงาย ผูชํ านาญการเมืองอเมริกันบางคน 
เชื่อวา ประธานาธิบดีคลินตันคงตองออกแรงไมยิ่งหยอนกวาเมื่อคร้ังที่ผลักดันรัฐสภาใหสัตยาบัน
แกขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
           การเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งใหญกวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอ่ืนใด เนื่องเพราะ
เปนการเจรจาที่ครอบคลุมประเด็นตางๆอยางกวางขวาง และที่สํ าคัญเหนือส่ิงอื่นใดก็คือ การจัด
ต้ังองคการการคาโลก ซึ่งมีหนาที่รักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ
           นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป เมื่อองคการการคาโลกปรากฏเปน
รูปรางแลว ธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) สมทบดวยองคการการคา
โลก (WTO) จะมีฐานะเปนองคกรโลกบาลที่ดูแลระเบียบสังคมเศรษฐกิจโลก
           การเจรจารอบอุรุกวัยกํ าลังเดินมาถึงปลายทาง ดวยความหวังที่จะไดเห็นความ 
รุงโรจนของสังคมโลก ทั้งธนาคารโลกและ OECD ตางมองการณดีวา การคาระหวางประเทศ 
จะขยายตัว และกอใหเกิดความจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอันมาก แตผลการศึกษา 
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เชิงปริมาณมากกวา 1 ชิ้นใหขอสรุปตองตรงกันวา ผลพวงของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดังกลาวนี้มีการกระจายไมเทาเทียมกัน โดยที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเก็บเกี่ยวผล 
ประโยชนจากการเจรจารอบอุรุกวัยไดมากกวาประเทศอื่นใด สวนกลุมประเทศที่ยากจนมากที่สุด
ซึ่งสวนใหญอยู ในอัฟริกาอาจมิไดรับประโยชนโภคผลใดๆเลย ประเทศเหลานี้มีธัญญาหาร 
ไมพอเพียงแกการบริโภค การเจรจารอบอุรุกวัยทํ าใหตองซื้อธัญญาหารในราคาแพงขึ้น ในขณะ
เดียวกันอาจตองสูญเสียสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออก องคกร 
Christian Aids เรียกรองใหประเทศมหาอํ านาจ ซึ่งไดประโยชนอยางมากจากการเจรจารอบอุรุก
วัย จายเงินชดเชยแกประเทศยากจนที่มิไดรับประโยชนเทาที่ควร
           การเจรจารอบอุรุกวัยใหความหวังวา โลกจะมีการคาระหวางประเทศที่เสรี
มากขึ้น แตนักเศรษฐศาสตรและผูนํ าองคกรพัฒนาเอกชนจํ านวนไมนอยตางไมแนใจวา การกีด
กันการคาจะลดนอยลง เพราะการเจรจารอบอุรุกวัยไดใหเครื่องมือใหมแกประเทศมหาอํ านาจใน
การกีดกันการคา บัดนี้ ประเทศมหาอํ านาจสามารถหยิบยกเรื่องการไมยอมเปดตลาดบริการ  
การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา และการสงเสริมการลงทุนดวยมาตรการตางๆมาเปน
ขออางในการกีดกันการคาหรือในการตอบโตประเทศคูคาดวยความชอบธรรมมากขึ้น
           ประเทศมหาอํ านาจจะยิ่งมีขออางในการกีดกันการคามากขึ้น หากองคการ
การคาโลกมีขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม ในประการสํ าคัญ หากมีการเชื่อมโยง
ประเด็นเรื่องการคาเสรีเขากับการจัดสรรเงินกู ประเทศมหาอํ านาจก็จะมีอํ านาจการตอรองมาก 
ยิ่งขึ้น ดังเปนที่ทราบกันดีวา ประเทศมหาอํ านาจมีอํ านาจการบริหารและการควบคุมจัดการทั้งใน
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ เนื่องจากองคการระหวางประเทศทั้งสองมิได 
ถือหลัก `หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' หากแตจํ านวนคะแนนเสียงแตกตางไปตามจํ านวนเงิน 
คาบํ ารุงที่จาย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองยากที่จะผลักดันใหองคกรโลกบาลทั้งสองกํ าหนดนโยบายการ 
จัดสรรเงินกูเฉพาะแกประเทศที่มีนโยบายการคาเสรี ประเทศที่ไมยอมเปดตลาดรับสินคาและ
บริการจากตางประเทศจะหวังพึ่งเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศตอไป 
มิได ขอคาดการณดังกลาวนี้แมจะดูเปนการตีตนไปกอนไข แตก็มีความเปนไปไดไมนอย
           ความสํ าเร็จของการเจรจารอบอุรุกวัยในสวนหนึ่งนับเปนชัยชนะของหลักการ
พหุภาคีนิยม (Multilateralism) แตชัยชนะดังกลาวนี้ไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของลัทธิ 
ทวิภาคีนิยม (Bilateralism) ได ดังจะเห็นไดวา การจัดตั้งเขตการคาภูมิภาคยังคงขยายตัวตอไป  
มิหนํ าซํ้ าลัทธิเอกภาคีนิยม (Unilateralism) อาจขยายตัวตามไปดวย ดังจะเห็นวา รัฐบาลอเมริกัน
ยังคงกลาวหา พิพากษา และลงโทษประเทศคูคาที่ถูกกลาวหาวามีการคาที่ไมเปนธรรม สหภาพ 
ยุโรปอาจเจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาดวยการตรากฎหมาย ดังเชน U.S. Omnibus Trade and 
Competitiveness Act หากประเทศมหาอํ านาจยังไมผละจากลัทธิเอกภาคีนิยมโลกจะไมมี
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บรรยากาศแหงการคาเสรี การคาระหวางประเทศจะมีสัดสวนของการคาภายใตการจัดการ 
(managed trade) มากยิ่งขึ้น
           การที่ประเทศมหาอํ านาจยังคงใชอํ านาจเปนธรรมในการลงโทษประเทศคูคา
ยอมทํ าใหองคการการคาโลกกลายเปนเสือกระดาษตั้งแตตน เพราะแทนที่ขอพิพาททางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศจะใหองคการการคาโลกเปนผูพิจารณาพิพากษา ประเทศมหาอํ านาจกลับทํ าตัว
เปน `ศาลเตี้ย' เสียเอง
           ความเปน `เสือกระดาษ' ขององคการการคาโลกเปนเรื่องที่ประเทศในโลกที่สาม 
หวั่นเกรงอยางยิ่ง เพราะหมายความวาองคการการคาโลกจะไมสามารถใหความเปนธรรมแกโลก 
ที่สามได ในยามที่มีขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางโลกที่สาม
กับประเทศมหาอํ านาจ หากองคการการคาโลกมีขอวินิจฉัยประการหนึ่งประการใด แลวประเทศ
มหาอํ านาจไมยอมปฏิบัติตามขอวินิจฉัยดังกลาว องคการการคาโลกก็คงไมสามารถลงโทษ
ประเทศมหาอํ านาจเหลานั้นได สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นนับต้ังแตมี GATT จนถึงบัดนี้ และจะ 
ยังคงปรากฏตอไป  แมจะมีองคการการคาโลกแลวก็ตาม
           ปลายทางของรอบอุรุกวัย ก็คือ กํ าเนิดขององคการการคาโลก แตองคการการคา
โลก  หาไดใหหลักประกันการคาที่เสรีและที่เปนธรรมไม
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