คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2538

ผูอํานวยการองคการการคาโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในที่สุด นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยแหงประเทศอิตาลี ก็ไดรับ `ฉันทานุมัติ' ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
(World Trade Organization) ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เปนตนไป
องคการการคาโลก (WTO) ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยผลของการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ในชั้นแรก นายปเตอร ซัทเธอรแลนด (Peter
Sutherland) เลขาธิการ GATT ทํ าหนาที่รักษาการผูอํานวยการ WTO โดยที่ตองสรรหา
ผูอํานวยการตัวจริงใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2538 ซึ่งเปนกําหนดการที่นายปเตอร
ซัทเธอรแลนดพนจากตําแหนง
แตแลวการสรรหาผูอํานวยการ WTO คนแรกกลับเปนไปอยางยืดเยื้อ จนนาย
ปเตอร ซัทเธอรแลนดตองรักษาการตอไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน กระบวนการสรรหาที่ยืดเยื้อนี้
เปนผลจากขอบังคับของ WTO ที่กําหนดวา ผูอํานวยการจักตองไดรับคะแนนเสียงเอกฉันท
จากมวลสมาชิก มิฉะนั้น ผูอํานวยการจะทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวาง
ประเทศดวยความยากลําบากยิ่ง กฎคะแนนเสียงเอกฉันทนี้เองทําใหกระบวนการสรรหากินเวลา
ในชั้นแรกมีผูแสดงความจํานงรับตําแหนงผูอํานวยการ WTO อยู 3 ทาน ไดแก
(1) นายเรนาโต รุกเกียโร (Renato Ruggiero) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยอิตาลี ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป และกลุมประเทศ ACP
(African, Caribbean, and Pacific Countries) อันประกอบดวยบรรดาประเทศที่เคยเปน
อาณานิคมของยุโรปตะวันตก
(2) นายคารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Carlos Salinas de Gortari) อดีต
ประธานาธิบดีเม็กซิโก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศละตินอเมริกา
(3) นายกิม ชุล ซู (Kim Chul-su)อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเกาหลีใต
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนและกลุมประเทศอาเซียแปซิฟก
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องคการการคาโลกไดมอบหมายใหนายเกสวาปาณี (K. Kesavapany) เอกอัคร
ราชทูตสิงคโปรประจํา WTO ในฐานะประธาน WTO General Council ทําหนาที่ประเมินคะแนน
เสียง ครั้นถึงเดือนมกราคม 2538 ก็เปนที่ประจักษชัดวา นายรุกเกียโรมีคะแนนเสียงนําโดง ทิ้งคู
แขงอีกสองทาน โดยที่นายซาลินาสมีคะแนนเปนอันดับสาม แตสหรัฐอเมริกายังคงยืนกราน
ที่จะสนับสนุนนายซาลินาสตอไป แมจะมีรายงานขาวในหนังสือพิมพบางฉบับวา รัฐบาลนาย
คลินตันอาจถอนการสนับสนุนนายซาลินาส แตผูนํารัฐบาลอเมริกันก็ออกมาปฏิเสธขาวดังกลาว
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการ WTO จึงกลายเปนการงัดขอระหวางสหภาพยุโรปกับสหรัฐ
อเมริกา ตราบเทาที่ความขัดแยงนี้ยังคงดํารงอยู การแตงตั้งผูอํานวยการ WTO มิอาจกระทําได
เนื่องเพราะไมมีผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงเอกฉันท ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการสรรหาจึงยืด
เยื้อ จนเลยกําหนดวันที่ 15 มีนาคม 2538
อยางไรก็ตาม การเมืองในเม็กซิโกมีสวนเปลี่ยนกระแสการสรรหาผูอํานวยการ
WTO เมื่อปรากฏวา นายราอูล ซาลินาส (Raul Salinas) พี่ชายของนายคารลอส ซาลินาสถูกจับ
ในขอหาบงการฆาปรปกษทางการเมือง เรื่องนี้สรางความเสื่อมเสียแกนายคารลอส ซาลินาส
อยางยิ่ง จนถึงกับกนดารัฐบาลเม็กซิโก และวิพากษวิจารณการลดคาเงินเปโซ ซึ่งกอใหเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง การที่อดีตประธานาธิบดีออกมาวิพากษวิจารณรัฐบาล
ชุดตอมาเปนการกระทําที่ขัดตอจารีตทางการเมืองในเม็กซิโก ในที่สุด นายคารลอส ซาลินาส
ประกาศถอนตัวจากการเปนผูสมัครรับตําแหนงผูอํานวยการ WTO เมื่อตนเดือนมีนาคม 2538
และตอมาอพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาคงมีขอตกลงบาง
ประการกับรัฐบาลเม็กซิโกแลกเปลี่ยนกับการ `ลี้ภัย' ครั้งนี้
การถอนตัวของนายคารลอส ซาลินาส ทําใหกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ
WTO ราบรื่นมากขึ้น สวนสําคัญก็คือ ชวยใหสหรัฐอเมริกาไมเสียหนา แตเสนทางสูตําแหนง
ผูอํานวยการ WTO ของนายรุกเกียโร หาไดโรยดวยดอกกุหลายไม ในชวงปลายเดือนมีนาคม
2538 นั้นเอง นายรุกเกียโรตองเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะกับนายมิกกี้ แคนเตอร
(Mickey Kantor) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) และบรรดาผูนํารัฐบาลคลินตันเพื่อ
ขอเสียงสนับสนุน อยางนอยที่สุดก็มีการเจรจาในประเด็นสํ าคัญบางประเด็น จนเปนที่พอใจ
รัฐบาลคลินตันจึงประกาศรับรองนายรุกเกียโร
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการ WTO ดังที่เลามาขางตนนี้ ดูเผินๆแลวเปน
กระบวนการที่เปนประชาธิปไตย แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แมจะมีการกําหนดกฎคะแนน
เสียงเอกฉันท แตผลการเลือกตั้งก็ขึ้นอยูกับโครงสรางอํานาจในสังคมโลกเปนสําคัญ ดังจะเห็น
ไดวา เมื่อสหรัฐอเมริกางัดขอกับสหภาพยุโรป กระบวนการสรรหามิอาจยุติลงได แตเมื่อสหรัฐ
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อเมริกาเห็นชอบดวยกับผูสมัครของสหภาพยุโรป การสรรหาก็จบสิ้นลงโดยเกือบมิตองฟงเสียง
สมาชิกจากประเทศโลกที่สาม ไมวาจะเปนละตินอเมริกาหรืออาเซีย
ขอที่นาสังเกตก็คือ ในทันทีที่สหรัฐอเมริกาใหการรับรองนายรุกเกียโร นาย
กิมชุลซู คูแขงจากอาเซียแปซิฟกก็สิ้นความหมาย หากนายกิมชุลซูยังคงดื้อดึงที่จะแขงขันตอไป
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการ WTO ก็จะยังยืดเยื้อตอไปอีก การที่การสรรหายุติลงได ก็เพราะ
มีการเสนอใหนายกิมชุลซูดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ WTO ประพฤติกรรมเชนนี้จะถือเปน
การซื้อเสียงหรือไมเปนประเด็นที่ถกเถียงกันได แตขอตกลงดังกลาวนี้กอใหเกิดปฏิกิริยาความ
ไมพอใจในกลุมประเทศอัฟริกาอยางมาก เพราะอัฟริกาตองการมีสวนรวมในการบริหารองคกร
ที่เปนโลกบาลมากขึ้น
ณ บัดนี้ องคกรเหนือรัฐ (Supra-national Organization) ที่ทําหนาที่เปน
โลกบาลทั้งสาม อันประกอบธนาคารโลก (IBRD) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และ
องคการการคาโลก (WTO) ลวนตกอยูในกํามือประเทศมหาอํานาจ ธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศตกอยูในกํ ามือประเทศมหาอํ านาจ ดวยเหตุที่กฎการลงคะแนนเสียง
มิไดยึดถือหลักการ `หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' ภาคีสมาชิกมิไดมีคะแนนเสียงเทาเทียมกัน
จํานวนคะแนนเสียงแตกตางไปตามเงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกรทั้งสอง ดวยเหตุดังนี้ ประเทศ
มหาอํานาจจึงยึดกุมการบริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยที่มีขอตกลง
ตั้งแตตนวา ประธานธนาคารโลกจักตองเปนชาวอเมริกัน และผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศจักตองมาจากยุโรปตะวันตก
ในองค ก ารชํ านั ญ พิ เ ศษแห งสหประชาชาติ ที่ ยึ ด ถื อ กฎการลงคะแนนเสี ย ง
`หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' กลุมประเทศโลกที่สามมักจะยึดกุมการบริหารได UNESCO
และ ILO นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ แตถาหากการบริหารองคการระหวางประเทศ
เหลานี้เปนไปในทิศทางที่ประเทศมหาอํานาจไมเห็นชอบดวย ประเทศมหาอํานาจมักจะกดดัน
ใหปรับเปลี่ยนนโยบายจนทายที่สุดกดดันดวยการลดทอนเงินอุดหนุน และจบลงดวยการลาออก
จากสมาชิก ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับ UNESCO นับเปนกรณีตัวอยางอันดียิ่ง
แมวาองคการการคาโลกจะยึดถือกฎการลงคะแนนเสียง `หนึ่งประเทศหนึ่ง
คะแนนเสียง' แตประเทศในโลกที่สามไมสามารถรวมตัวกันติด จึงขาดฐานคะแนนเสียงที่จะยึดกุม
อํ านาจการบริหาร ในประการสําคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตางมุงมั่นที่จะยึดกุม
การบริหารในองคกรโลกบาลแหงนี้ ประกอบกับประเทศโลกที่สามตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจ
ในดานเศรษฐกิจ จึงตองผนึกเขากับประเทศมหาอํานาจตนสังกัด ดังที่กลุมประเทศละตินอเมริกา
ผนึกเขากับสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศ ACP ผนึกเขากับสหภาพยุโรป การที่ประเทศโลกที่
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สามตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจในทางเศรษฐกิจนี้เอง นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่โลกที่สามมิอาจ
ยึดกุมการบริหารองคการการคาโลกได
ณ บัดนี้ มนุษยโลกมีประธานธนาคารโลกที่เปนชาวอเมริกัน มีผูอํานวยการ
กองทุนการเงินระหวางประเทศที่เปนชาวฝรั่งเศส และมีผูอํานวยการองคการการคาโลกที่เปนชาว
อิตาลี การบริหารสังคมเศรษฐกิจโลกใหเปนไปตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศลวนอยู
ในมือมหาอํานาจ

