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ยังหาไดบรรลุผลไม โดยที่คงเหลือคูแขงขันเพียง 2 คน อันไดแกนายศุภชัย
พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย กับนายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
ในการหยั่งคะแนนเสียงชวงแรก นายศุภชัยมีคะแนนนําผูสมัครคนอื่น แตแลวใน
ชวงปลายเดือนเมษายน 2542 นั้นเอง นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) ประธานคณะมนตรี
ทัว่ ไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) เสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาใหฉันทมติ
รับรองใหนายมัวรดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนตอไป โดยอางวา นายมัวรมีคะแนนนํานายศุภชัย
62 ตอ 59 จากจํานวนภาคีสมาชิกทั้งหมด 134 ประเทศ โดยที่บางประเทศยังไมตัดสินใจ
ข อ เสนอของนายเอ็ ม ชู โ มถู ก ญี่ ปุ  น และบรรดาประเทศที่ ส นั บสนุน นายศุ ภ ชั ย
คัดคาน พรอมทั้งเสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาใหฉันทมติแกนายศุภชัยในการดํ ารงตํ าแหนง
ผูอํานวยการองคการการคาโลก แตนายเอ็มชูโมไมยอมรับขอเสนอนี้ ภาคีสมาชิกจํานวนมาก
ตัง้ ขอกังขาเกี่ยวกับความเปนกลางของนายเอ็มชูโม ในยามที่นายศุภชัยมีคะแนนนํา นายเอ็มชูโม
ไมคิดที่จะเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อขอฉันทมติ แตแลวกลับเสนอชื่อนายมัวร โดยอางวา นาย
มัวรมีคะแนนนํานายศุภชัย โดยทีภ่ าคีสมาชิกไมทราบชัดวา ขออางนี้มีมูลแหงความเปนจริงหรือไม
เพียงใด ในเมื่อกระบวนการซาวเสียงมิไดเปนไปอยางโปรงใส
สหรัฐอเมริกาคอยๆเผยโฉมเปนผูขัดขวางมิใหนายศุภชัยขึ้นสูตําแหนงผูอํานวย
การองคการการคาโลก มิหนําซํ้ายังทําหนาที่เปนหัวคะแนนของนายมัวรอีกดวย และดวยการ
รณรงคหาเสียงของสหรัฐอเมริกานี้เอง นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหคะแนนเสียงของนายมัวร
ตีตนื้ ขึน้ มาในตอนทาย ในขณะที่ฐานที่มั่นของนายศุภชัยอยูในอาเซียแปซิฟกและตะวันออกกลาง
ฐานที่มั่นของนายมัวรอยูใ นอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต โดยที่ทั้งสองไดคะแนน
กํ้ ากึ่ง กั น ทั้ งในอั ฟ ริ ก าและสหภาพยุโ รป สหภาพยุโรปมิไดแ สวงหาฉั น ทมติ ใ นการสนับสนุน
ผูสมัครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ หากแตปลอยใหภาคีแตละประเทศตัดสินใจกันเอง ความขอนี้

2
นับวาตางจากการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนแรกในป 2538 ที่สหภาพยุโรป
พรอมใจกันสนับสนุนนายเรนาโต รุกเจียโร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแหงประเทศ
อิตาลี ในคราวนี้ เสียงของสหภาพยุโรปขาดเอกภาพอยางเห็นไดชัด แมนายศุภชัยจะไดคะแนน
เสียงจากบางภาคสวนของสหภาพยุโรป แตนายมัวรมีความไดเปรียบที่ไดการสนับสนุนจาก
ฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งเปนผูนําสําคัญของสหภาพยุโรป
การแยงชิงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกคนแรกในป 2538 มีความ
ยุง ยากไมมาก เนื่องจากนายคารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Calos Salinas de Gortari) อดีต
ประธานาธิบดีเม็กซิโกผูสมัครที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนถอนตัวจากการแขงขัน อันเปนผลจากการ
เมืองภายในเม็กซิโก จนถึงขั้นที่นายซาลินาสตอง ‘ลี้ภัย’ ไปอยูสหรัฐอเมริกา เมื่อผูสมัครที่สหรัฐ
อเมริกาสนับสนุน ‘ตกมาตาย’ เชนนี้ นายรุกเจียโร ซึ่งเปนมาแขงสังกัด ‘คอกสหภาพยุโรป’ จึงขึ้นสู
ตําแหนงผูอ ํานวยการองคการการคาโลกคนแรกอยางคอนขางสะดวกดาย
แตการแยงชิงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกคนที่สองในป 2542 กลับ
ไมราบรืน่ ในเมือ่ ภาคีสมาชิกจากโลกที่สามบางภาคสวนยืนยันหลักการวา ผูอํานวยการองคการ
การค า โลกควรจะมาจากโลกที่ ส าม ในเมื่ อ ประเทศมหาอํ านาจยึ ด กุ ม ตํ าแหน ง สํ าคั ญ ใน
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว พรอมทั้งฟนความหลังวา หลักการดังกลาวนี้
ไดเคยถกแถลงกันมาแลวในคราวสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกคนแรก เพียงแตมิไดมีมติ
ใหเปนที่ปรากฏเทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา
เมินเฉยตอขอเรียกรองดังกลาวนี้ และพยายามผลักดันผูสมัครที่เกื้อกูลผลประโยชนของตน
เปนดานหลัก
การรณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกเปนไปอยาง
เขมขนและดุเดือด จนขั้นสุดทายมีการสาดโคลนเขาหากันทั้งสองฝาย ฝายที่สนับสนุนนายมัวร
กลาวหาวา นายศุภชัยมีประพฤติกรรมการซื้อเสียง ดวยการนําตําแหนงรองผูอํานวยการแลกกับ
คะแนนเสียงจากบางประเทศ นิตยสาร Inside U.S. Trade (April 23, 1999) ประโคมขาวเรื่องนี้
พรอมทั้งรายงานวา นายศุภชัยสัญญาที่จะใหเจาหนาที่มากกวา 4 ประเทศดํารงตําแหนงรอง
ผูอ านวยการ
ํ
หากตนไดรับเลือก ทั้งๆที่ตําแหนงรองผูอํานวยการมีเพียง 4 ตําแหนง อยางไรก็ตาม
กระทรวงการตางประเทศและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไทยตอบโตรายงานขาว
ดังกลาว โดยอางวา การซื้อเสียงมิไดอยูในแผนการหาเสียงของผูแทนไทย รายงานขาวของ
นิตยสาร Inside U.S. Trade ดังกลาวนีช้ ว ยกระพือสํานึกแหงชาตินิยมภายในประเทศไทย
กลุม ที่สนับสนุนนายศุภชัย (ซึง่ อาจจะมิใชตัวนายศุภชัยเอง) ก็กลาวในทํานองวา
สหรัฐอเมริกาใชพลานุภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในการ ‘บีบ’ ใหบางประเทศสนับสนุน
นายมัวร รวมทัง้ การผลักดันใหธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกูแกทานซาเนียไมนอยกวา 1,000 ลาน
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ดอลลารอเมริกนั เพือ่ นําไปพัฒนาประเทศ โดยที่มีการกลาวหาเปนนัยวา เงินใหกูจากธนาคารโลก
จํานวนดังกลาวนี้อาจเปนขอแลกเปลี่ยนกับการที่นายเอ็มชูโม (ชาวทานซาเนีย ผูดํารงตําแหนง
ประธาน WTO General Council) เสนอชื่อนายมัวรเพื่อขอฉันทมติจากภาคีองคการการคาโลก
หนังสือพิมพ มติชน (ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2542) พาดหัววา “ตกรางวัล 3.7 หมื่นลานเขี่ย
ศุภชัย”
หากขอกลาวหาของทั้งสองฝายเปนจริง การสรรหาผูอํานวยการองคการการคา
โลกไดยกระดับมาเทียบเทียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย หรือหากขอกลาวหา
เหลานีม้ ไิ ดเปนจริง การสาดโคลนซึ่งกันและกันก็ทําใหการสรรหาดังกลาวนี้มีกลิ่น ‘สะอาด’ พอๆ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
การสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกคนใหมสรางความราวฉานในหมูภาคี
องคกรโลกบาลแหงนี้อยางสาหัสสากรรจ ความไมชัดเจนในกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
และกระบวนการสรรหา ประกอบกับความไมเปนกลางของประธานคณะกรรมการสรรหา นับเปน
เหตุปจจัยพื้นฐานอันนํ ามาซึ่งความราวฉานดังกลาวนี้ นาอนาจนักที่องคกรซึ่งทําหนาที่ระงับ
ขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดุจดังองคการการคาโลก กลับไมสามารถจัดระเบียบ
ภายในองคกรเพื่อใหเปนองคกรที่ไรขอพิพาทได องคกรที่ปราศจากระเบียบภายในที่ชัดเจนเชนนี้
จะทําหนาทีจ่ ดั ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร
แททจี่ ริงแลว การสรรหาผูอํานวยการ องคการการคาโลกมีปญหาตั้งแตเมื่อแรก
กอตัง้ แตเปนเพราะผูสมัครที่สหรัฐอเมริกาหนุนหลัง ‘ตกมา’ ตาย ปญหาพื้นฐานของการสรรหา
ผูอํานวยการองคกรโลกบาลแหงนี้จึงถูกกลบไว ภายหลังจากที่นายคารลอส ซาลินาสถอนตัว
สหภาพยุโรปก็ ดันนายรุกเจียโรเขาเสนชัย ดวยการเสนอตํ าแหนงรองผูอํ านวยการใหแกนาย
กิม ชุล ซู (Kim Chul-su) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเกาหลีใต ซึ่งเปนผูสมัครอีกคนหนึ่ง
เพือ่ ใหถอนตัวจากการแขงขัน
ในการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกคนที่สอง กลุมประเทศที่สนับสนุน
นายมัวรดําเนินยุทธวิธอี ยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งพยายาม ‘ซื้อ’ นายศุภชัย โดยหยิบยื่นตําแหนง
รองผูอ ํานวยการแลกกับการถอนตัว เมื่อนายศุภชัยปฏิเสธ ก็มีการปรับขอเสนอใหตําแหนง Super
Deputy อีกดานหนึ่งพยายามกดดันใหนายศุภชัยถอนตัว โดยอางวา นายศุภชัยแพนายมัวรแลว
สมควรแสดงสปริตดวยการถอนตัว เพื่อธํารงสมานฉันทภายในองคการการคาโลก
แตการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกครั้งนี้แตกตางจากป 2538 อยาง
สําคัญ ในขอที่ญี่ปุนลุกขึ้นมาทานอํานาจของสหรัฐอเมริกา ในการสรรหาผูอํานวยการองคการ
การคาโลกในป 2538 ญี่ปุนและกลุมประเทศอาเซียแปซิฟกรวมกันสนับสนุนนายกิม ชุล ซู แต
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แรงสนั บ สนุ น ของญี่ ปุ  น ในครั้ ง นั้ น เที ย บเที ย มมิ ไ ด กั บ แรงสนั บ สนุ น ที่ ญี่ ปุ  น ให แ ก น ายศุ ภ ชั ย
ดังจะเห็นไดจากการที่ญี่ปุนเปนหัวหอกในการทักทวงขอวินิจฉัยของนายเอ็มชูโมที่จะใหภาคี
สมาชิกใหฉันทมติเลือกนายมัวร
ดวยแรงสนับสนุนของญี่ปุนเชนนี้เอง นายศุภชัยและรัฐบาลไทยจึงมีแรงฮึดสู
อยางมีประสิทธิภาพ ความไมเปนกลางและความไมเปนธรรมของกระบวนการสรรหามีสวนสําคัญ
ในการผนึกกลุมประเทศผูสนับสนุนนายศุภชัยเขาดวยกัน ยิ่งกระบวนการสรรหายืดเยื้อมาก
เพียงใด ยิง่ ไมเปนผลดีทั้งแกองคการการคาโลกและสหรัฐอเมริกามากเพียงนั้น ประพฤติกรรมของ
สหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนนายมัวรและความจงใจในการกีดกันนายศุภชัย ชวยจุดปะทุสํานึก
แห ง ชาติ นิ ย มมิ จํ าเพาะแต ภ ายในประเทศไทย หากยั ง ส ง ผลต อ ประเทศอื่ น ๆในโลกที่ ส าม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซียแปซิฟก อีกดวย กระแสชาตินิยมดังกลาวนี้กําลังแปรเปลี่ยนเปนความ
จงเกลียดจงชังอเมริกนั จนบรรดานักธุรกิจอเมริกันพากันหวั่นวิตกวา บทบาทของสหรัฐอเมริกาใน
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกกําลังกัดกรอนผลประโยชนของธุรกิจอเมริกัน
ในอาเซียแปซิฟก
ไมวานายมัวรหรือนายศุภชัยกาวขึ้นนั่งเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลก
อาจบอบชําเกิ
้ นกวาทีจ่ ะเยียวยา หนทางที่ดีที่สุดในการสถาปนาสมานฉันทภายในองคกรโลกบาล
แหงนี้ ก็แตโดยการที่ทั้งนายศุภชัยและนายมัวรถอนตัวจากการแขงขัน พรอมๆ กับการลาออก
จากตําแหนงประธาน WTO General Council ของนายเอ็มชูโม ควบคูกับการสะสางกฎการลง
คะแนนเสียงและกระบวนการสรรหาใหมีความโปรงใสและความเปนธรรมมากขึ้น

