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อนาคตขององคการการคาโลก

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 องคการการคาโลก (World Trade Organization) กํ าลังอยูในสถานะ `ลูกผี 
ลูกคน' ระหวางการกอกํ าเนิดกับการแทงกอนคลอด
           แมวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จะยุติลงดวย
ความสํ าเร็จระดับหนึ่ง ทั้งในการผลักดันใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีมากขึ้น และ 
การจัดตั้งองคการการคาโลกเพื่อจัดและดูแลระเบียบการคาระหวางประเทศ แตสถานการณดังที่
เปนอยูในปจจุบันกอใหเกิดการหวั่นเกรงวา องคการที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาลแหงนี้จะแทงกอน
คลอด
           จนถึงเวลาในขณะที่เขียนบทความนี้ มีความคืบหนาเกี่ยวกับองคการการคาโลก 
เพียงเรื่องเดียว ไดแก การเลือกที่ต้ังสํ านักงานใหญ ทั้งนี้ปรากฏวามีเมืองที่อยูในขายพิจารณา 
เพียง 2 เมือง คือ นครเจนีวากับกรุงบอนน สํ านักงานเลขาธิการ GATT ต้ังอยู ณ นครเจนีวา  
มาเปนเวลาชานาน แตเจาหนาที่ระดับสูงของ GATT ไมสูพอใจในบริการและการปฏิบัติที่ไดรับ 
จากรัฐบาลสวิสมากนัก ในประการสํ าคัญ รัฐบาลสวิสไมยอมใหพนักงานของ GATT มีสถานะ 
ทางการทูต ดังนั้น เจาหนาที่ระดับสูงของ GATT จึงคิดที่จะจัดตั้งสํ านักงานองคการการคาโลก  
ณ กรุงบอนน ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา ภายหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกผนึกเขากับเยอรมนีตะวันออก
เปนประเทศเดียวกัน ที่ทํ าการรัฐบาลเยอรมันยายจากกรุงบอนนไปสูนครเบอรลิน อาคารที่ทํ าการ
รัฐบาลในกรุงบอนนหลายตอหลายอาคารไมไดใชประโยชน การจัดตั้งสํ านักงานองคการการคา
โลกในกรุงบอนน นอกจากจะมีความสะดวกในดานตึกอาคารแลว ยังมีสวนชวยอัดฉีดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหแกเยอรมนีอีกดวย  รัฐบาลเยอรมันเองก็เตรียมอาแขนรับเต็มที่
           แตรัฐบาลสวิสไมยอมปลอยใหลูกคาเกาหลุดลอยไป จึงเสนอสิ่งจูงใจที่จะดึงดูด 
องคการการคาโลกใหเขาไปตั้งสํ านักงานใหญในนครเจนีวา นอกเหนือจากการยอมรับสถานะ 
ทางการทูตของเจาหนาที่ขององคการการคาโลกแลว รัฐบาลสวิสยังเอาใจนักการทูตและ 
เจาหนาที่ที่นับถือศาสนาอิสลามเปนพิเศษ ดวยการใหสถานะทางการทูตแกภรรยามุสลิมถึง  
2 คน นอกจากนี้ รัฐบาลสวิสยังออกคาใชจายในการสรางตึกที่ทํ าการมูลคา 75 ลานเหรียญ
อเมริกัน รวมตลอดจนการสรางหองประชุมขนาดใหญและที่จอดรถดวย ดวยเหตุที่รัฐบาล 
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สวิสปลอยทีเด็ดถึงขนาดนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คณะกรรมการพิจารณาการเลือกที่ต้ัง 
องคการการคาโลก อันมีนายอันเดรียส เซเปซิ (Andreas Szepesi) เอกอัครราชทูตฮังการี 
ประจํ า GATT เปนประธาน ตัดสินใจเลือกนครเจนีวา เร่ืองนี้ทํ าใหรัฐบาลเยอรมันผิดหวังเปน 
อันมาก รัฐมนตรีบางคนถึงกับกลาวหาวารัฐบาลสวิส `เลนสกปรก' แตแลวก็ตองยอมรับมติโดย
ปริยาย
           ความเคลื่อนไหวสํ าคัญเกี่ยวกับองคการการคาโลกอีกเรื่องหนึ่ง ไดแก การ
รณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนงผูอํ านวยการ (Director General) ทั้งนี้ปรากฏวา นายปเตอร  
ซัตเธอรแลนด (Peter Sutherland) เลขาธิการ GATT แสดงเจตนารมณวาไมสนใจตํ าแหนงนี้  
อันเปนเหตุใหการรณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนงดังกลาวทวีความเขมขนยิ่งขึ้น เดิมทีนายอานันท  
ปนยารชุน เปนชื่อที่ถูกกลาวขวัญวาอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณา แตรัฐบาลนายชวน  
หลีกภัยไมมีนโยบายผลักดันใหนายอานันทรับตํ าแหนงนี้ อีกทั้งนายอานันทมิไดมีทาทีสนใจ
ตํ าแหนงดังกลาวดวย
            แมวาในที่สุดแลว ตํ าแหนงผูอํ านวยการ WTO คงตกแกตัวแทนจากประเทศ
มหาอํ านาจ แตกลุมประเทศโลกที่สามก็ไมละความพยายามในการแยงชิงตํ าแหนง ผูที่เร่ิม 
รณรงคหาเสียงอยางจริงจังก็คือ นายชุลซู คิม (Chulsu Kim) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา  
อุตสาหกรรม และพลังงานแหงเกาหลีใต ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนระหวางวันที่ 22-28 กรกฎาคม 
2537 ณ กรุงเทพฯ กลายเปนสนามหาเสียงที่ดียิ่ง นอกจากเกาหลีใตที่รณรงคหาเสียงเพื่อ 
ตํ าแหนงผูอํ านวยการ WTO แลว รัฐบาลไทยก็รณรงคที่จะยึดกุมตํ าแหนงประธานคณะกรรมการ
การเกษตรแหง WTO ซึ่งหนังสือพิมพบางฉบับรายงานวาญี่ปุนใหการสนับสนุน ในขณะเดียวกัน 
สิงคโปรพยายามผลักดันใหการประชุมรัฐมนตรี WTO จัดขึ้นในนครสิงคโปร
           ในขณะที่ความหวังของไทยแลดูสดใส แตความหวังของสิงคโปรคอนไปทาง 
ริบหร่ี สวนสํ าคัญเปนเพราะความขัดแยงที่สิงคโปรมีกับสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดคดีเด็กชาย 
ชาวอเมริกันทํ าลายทรัพยสินในที่สาธารณะ และศาลสิงคโปรพิพากษาใหโบยดวยหวาย 
ประธานาธิบดีคลินตันพยายามเกลี้ยกลอมใหผูนํ าสิงคโปรใชวิธีการลงโทษวิธีอ่ืน แตไรผล ซึ่ง 
สรางความระคายเคืองแกผูนํ าอเมริกันอยางยิ่ง จนถึงกับมีการปลอยขาววา การประชุมรัฐมนตรี 
WTO จะไมมีวันที่จะจัดขึ้นในสิงคโปรได
           ในขณะที่มีการแยงชิงที่ต้ังและตํ าแหนงผูบริหารองคการการคาโลก อนาคตของ 
WTO กลับข้ึนอยูกับการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา องคการการคาโลกจะคลอดตามกํ าหนดวันที่  
1 มกราคม 2538 ได ก็ตอเมื่อภาคีสมาชิกใหสัตยาบันขอตกลงการคาพหุภาคี (Multilateral  
Trade Agreement) อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคีสมาชิกที่เปน
ประเทศมหาอํ านาจ เพราะถาหากประเทศมหาอํ านาจใดไมยอมใหสัตยาบัน ประเทศนั้นก็จะไม
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เขาสูระเบียบการคาระหวางประเทศที่รางขึ้นใหมนี้ ความพยายามในการจัดระเบียบการคาใหมี
ลักษณะเสรีมากขึ้นยอมไรความหมาย หากประเทศมหาอํ านาจมิไดรวมอยูดวย

           แตการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาดังที่เปนอยูในปจจุบันมีทีทาวา การขอสัตยาบัน
จากรัฐสภาในการจัดตั้งองคการการคาโลกไมสูราบร่ืนนัก ประเด็นที่กอใหเกิดวิวาทะมีอยูอยาง
นอย 4 ประเด็น คือ
           ประเด็นแรก ไดแก วิธีการบริหารของรัฐบาลคลินตันซึ่งอาศัยการปลอยขาว 
สูส่ือมวลชนเพื่อหยั่งประชามติ แมจนถึงตนเดือนกรกฎาคม 2537 รัฐบาลยังไมมีขอเสนอที่เปน
รูปธรรมตอรัฐสภาวา รัฐบาลคลินตันมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามระเบียบการคาระหวางประเทศ 
ที่รางขึ้นใหมนี้อยางไร จนวุฒิสมาชิกดาเนียล แพททริก มอยนิฮัน (Daniel Patrick Moynihan) 
แหงมลรัฐนิวยอรก ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภา (Senate 
Finance Committee) ตองออกมาฟาดงวงฟาดงา ทั้งๆ ที่สังกัดพรรคเดโมแครตดวยกัน
           ประเด็นที่สอง การเจรจาการคารอบอุรุกวัยมีขอตกลงที่จะขจัดอุปสรรคของ 
การคาระหวางประเทศดวยการลดอากรขาเขาประเภทตางๆ การลดอากรขาเขาทํ าใหรัฐบาล
อเมริกันตองสูญเสียรายไดอยางสํ าคัญ เมื่อเปนเชนนี้ รัฐบาลคลินตันจะตองเสนอมาตรการ 
ในดานการลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ซึ่งตามระเบียบรัฐสภาอเมริกัน จะตองหาทาง 
ชดเชยรายไดประมาณ 12,000 ลานเหรียญอเมริกันในชวง 5 ปแรก วิวาทะสํ าคัญจึงมุงสูประเด็น 
ที่วา จะหาทางลดรายจายและ/หรือเก็บภาษีเพิ่มข้ึนอยางไร ผูนํ าพรรครีปบลิกันบางสวนมีความ
เห็นวา รัฐบาลไมจํ าเปนตองลดรายจายและไมจํ าเปนตองเก็บภาษีเพิ่มข้ึน เพราะขอตกลงการคา
ใหมนี้จะเกื้อกูลใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางมาก ซึ่งจะทํ าใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มข้ึน 
โดยอัตโนมัติเพียงพอที่จะชดเชยอากรขาเขาที่ลดลง
           ประเด็นที่สาม การเจรจาการคารอบอุรุกวัยมีขอตกลงที่จะลดเงินอุดหนุน 
การเกษตร เพราะการใหเงินอุดหนุนในการผลิตและในการสงออกมีผลในการบิดเบือนความ 
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) อันเปนเหตุใหการคาระหวางประเทศมิได
เปนไปตามความชํ านัญพิเศษโดยธรรมชาติ แตโดยเหตุที่รัฐบาลอเมริกันไดใหเงินอุดหนุนการ
เกษตรมาเปนเวลาชานาน และเกษตรกรเปนกลุมผลประโยชนที่ทรงอิทธิพลในระบบการเมือง
อเมริกัน การลดเงินอุดหนุนการเกษตรจึงเปนปฏิบัติการที่ยากยิ่งสํ าหรับรัฐบาลอเมริกัน ในทันที 
ที่รัฐบาลคลินตันกํ าหนดที่จะลดเงินอุดหนุนการเกษตรจํ านวน 1,700 ลานเหรียญอเมริกัน เสียง 
คัดคานก็ดังขรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักการเมืองที่มาจากมลรัฐการเกษตร เกษตรกรอเมริกัน 
ยังคงตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เงินอุดหนุนการเกษตรที่รัฐบาล
อเมริกันจายมีมูลคาเพียง 10% ของเงินอุดหนุนที่จายกันในสหภาพยุโรป บางคนอางวา หาก 
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รัฐบาลอเมริกันจายเงินอุดหนุนการเกษตรในระดับปละ 900 ลานเหรียญอเมริกัน ก็ยังไมขัดตอ 
กฎขอบังคับของ GATT ความเปนจริงในสังคมการเมืองอเมริกันเปนที่ประจักษชัดวา นโยบาย 
เงินอุดหนุนการเกษตรจะเปนประเด็นการตอรองสํ าคัญระหวางรัฐบาลคลินตันกับรัฐสภาอเมริกัน
           ประเด็นที่ส่ี ผูนํ าพรรคเดโมแครตบางคนตองการใหแกไขเพิ่มเติมกฎขอบังคับ 
ของ GATT โดยใหมีบทบัญญัติทางดานสังคม (social clause) ในการจัดระเบียบการคาระหวาง
ประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดลอม แตผูนํ าพรรครีปบลิกัน
คัดคานขอเสนอนี้ เพราะเกรงวาจะทํ าใหตนทุนของการลงทุนในตางประเทศเพิ่มข้ึน อันเปนผลเสีย
ตอนายทุนอเมริกันเอง
           คณะกรรมาธิการการเงินแหงวุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  
2537 ลงมติดวยคะแนน 11 ตอ 9 เสียง รับหลักการการแกไขกฎขอบังคับของ GATT ตาม 
การเจรจารอบอุรุกวัย ความสูสีของคะแนนเสียงสะทอนใหเห็นความยากลํ าบากในการฝาขามไป 
รัฐบาลคลินตันยังคงตองฝาดานคณะกรรมาธิการอีกหลายชุด กอนที่จะนํ าเสนอสูการพิจารณา 
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สถานการณในปจจุบันเรียกไดวา `ลูกผีลูกคน' และทํ าให 
ตองยอนกลับไปดูสถานการณเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ในครั้งกระนั้น รัฐสภาอเมริกัน 
ไมยอมใหสัตยาบันแกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) อันเปนเหตุใหองคการการคาระหวาง
ประเทศ (International Trade Organization = ITO) มีอันตองแทงไป โดยที่มี GATT เกิดขึ้นมา
แทนที่

           ผูที่เรียนรูประวัติความเปนมาของ ITO ไดแตต้ังจิตภาวนาวา ขออยาให WTO 
ตองยํ่ ารอยประวัติศาสตรเดียวกับ ITO
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