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แมวานายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruggiero) ผูอํ านวยการองคการการคาโลก
คนแรกจะพนจากตํ าแหนงตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เปนตนมา แตจนบัดนี้การสรรหา
ผูอํ านวยการคนใหมยังหาไดบรรลุผลไม โดยที่คงเหลือคูแขงขันเพียง 2 คน อันไดแกนายศุภชัย 
พานชิภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย กับนายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด

ในการหยั่งคะแนนเสียงชวงแรก นายศภุชยัมีคะแนนนํ าผูสมัครคนอื่น แตแลวใน
ชวงปลายเดือนเมษายน 2542 นั้นเอง นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) ประธานคณะมนตรี
ทัว่ไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) เสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาใหฉันทมติ
รับรองใหนายมัวรดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการคนตอไป โดยอางวา นายมวัรมีคะแนนนํ านายศุภชัย 
62 ตอ 59 จากจ ํานวนภาคีสมาชิกทั้งหมด 134 ประเทศ โดยที่บางประเทศยังไมตัดสินใจ

ขอเสนอของนายเอ็มชูโมถูกญี่ปุ นและบรรดาประเทศที่สนับสนุนนายศุภชัย 
คัดคาน พรอมทั้งเสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาใหฉันทมติแกนายศุภชัยในการดํ ารงตํ าแหนง 
ผูอํ านวยการองคการการคาโลก แตนายเอ็มชูโมไมยอมรับขอเสนอนี้ ภาคีสมาชิกจํ านวนมาก 
ต้ังขอกงัขาเกี่ยวกับความเปนกลางของนายเอม็ชโูม ในยามที่นายศภุชยัมีคะแนนนํ า นายเอ็มชูโม 
ไมคิดที่จะเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อขอฉันทมติ แตแลวกลับเสนอชื่อนายมัวร โดยอางวา นาย 
มวัรมีคะแนนนํ านายศภุชยั โดยทีภ่าคีสมาชิกไมทราบชัดวา ขออางนี้มีมูลแหงความเปนจริงหรือไม
เพยีงใด  ในเมื่อกระบวนการซาวเสียงมิไดเปนไปอยางโปรงใส

สหรัฐอเมริกาคอยๆเผยโฉมเปนผูขัดขวางมิใหนายศุภชัยขึ้นสูตํ าแหนงผูอํ านวย
การองคการการคาโลก มิหนํ าซํ้ ายังทํ าหนาที่เปนหัวคะแนนของนายมัวรอีกดวย และดวยการ
รณรงคหาเสียงของสหรัฐอเมริกานี้เอง นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหคะแนนเสียงของนายมัวร 
ตีต้ืนขึน้มาในตอนทาย ในขณะที่ฐานที่มั่นของนายศุภชัยอยูในอาเซยีแปซิฟกและตะวันออกกลาง 
ฐานที่มั่นของนายมวัรอยูในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต โดยที่ทั้งสองไดคะแนน
กํ้ ากึ่งกันทั้งในอัฟริกาและสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปมิไดแสวงหาฉันทมติในการสนับสนุน 
ผูสมัครคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ หากแตปลอยใหภาคีแตละประเทศตัดสินใจกันเอง ความขอนี้ 
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นับวาตางจากการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนแรกในป 2538 ที่สหภาพยุโรป 
พรอมใจกันสนับสนุนนายเรนาโต รุกเจียโร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแหงประเทศ 
อิตาลี ในคราวนี้ เสียงของสหภาพยุโรปขาดเอกภาพอยางเห็นไดชัด แมนายศภุชัยจะไดคะแนน
เสียงจากบางภาคสวนของสหภาพยุโรป แตนายมัวรมีความไดเปรียบที่ไดการสนับสนุนจาก 
ฝร่ังเศสและเยอรมน ี ซึ่งเปนผูนํ าสํ าคัญของสหภาพยุโรป

การแยงชิงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนแรกในป 2538 มีความ 
ยุงยากไมมาก เนื่องจากนายคารลอส ซาลินาส เดอ กอรตาริ (Calos Salinas de Gortari) อดีต
ประธานาธิบดีเม็กซิโกผูสมัครที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนถอนตัวจากการแขงขัน อันเปนผลจากการ
เมอืงภายในเม็กซิโก จนถึงขั้นที่นายซาลินาสตอง ‘ล้ีภัย’ ไปอยูสหรัฐอเมริกา เมื่อผูสมัครที่สหรัฐ
อเมริกาสนับสนุน ‘ตกมาตาย’ เชนนี้ นายรุกเจยีโร ซึ่งเปนมาแขงสังกัด ‘คอกสหภาพยุโรป’ จึงขึ้นสู
ตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนแรกอยางคอนขางสะดวกดาย

แตการแยงชิงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนที่สองในป 2542 กลับ
ไมราบร่ืน ในเมือ่ภาคีสมาชิกจากโลกที่สามบางภาคสวนยืนยันหลักการวา ผูอํ านวยการองคการ
การคาโลกควรจะมาจากโลกที่สาม ในเมื่อประเทศมหาอํ านาจยึดกุมตํ าแหนงสํ าคัญใน
ธนาคารโลกและกองทนุการเงินระหวางประเทศแลว พรอมทั้งฟนความหลังวา หลักการดังกลาวนี้
ไดเคยถกแถลงกันมาแลวในคราวสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนแรก เพียงแตมิไดมีมติ
ใหเปนที่ปรากฏเทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา 
เมินเฉยตอขอเรียกรองดังกลาวนี้ และพยายามผลักดันผูสมัครที่เกื้อกูลผลประโยชนของตน 
เปนดานหลัก

การรณรงคเพื่อแยงชิงตํ าแหนงผู อํ านวยการองคการการคาโลกเปนไปอยาง 
เขมขนและดุเดือด จนขั้นสุดทายมีการสาดโคลนเขาหากันทั้งสองฝาย ฝายที่สนับสนุนนายมัวร
กลาวหาวา นายศภุชยัมปีระพฤตกิรรมการซื้อเสียง ดวยการนํ าตํ าแหนงรองผูอํ านวยการแลกกับ
คะแนนเสียงจากบางประเทศ นิตยสาร Inside U.S. Trade (April 23, 1999) ประโคมขาวเรื่องนี้ 
พรอมทั้งรายงานวา นายศุภชัยสัญญาที่จะใหเจาหนาที่มากกวา 4 ประเทศดํ ารงตํ าแหนงรอง 
ผูอํ านวยการ หากตนไดรับเลือก ทั้งๆที่ตํ าแหนงรองผูอํ านวยการมีเพียง 4 ตํ าแหนง อยางไรก็ตาม 
กระทรวงการตางประเทศและเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยไทยตอบโตรายงานขาว 
ดังกลาว โดยอางวา การซื้อเสียงมิไดอยูในแผนการหาเสียงของผูแทนไทย รายงานขาวของ
นิตยสาร Inside U.S. Trade ดังกลาวนีช้วยกระพือสํ านึกแหงชาตินิยมภายในประเทศไทย

กลุมที่สนับสนุนนายศุภชัย (ซึง่อาจจะมิใชตัวนายศภุชยัเอง) ก็กลาวในทํ านองวา 
สหรัฐอเมริกาใชพลานุภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในการ ‘บีบ’ ใหบางประเทศสนับสนุน
นายมวัร รวมทัง้การผลกัดันใหธนาคารโลกจัดสรรเงินใหกูแกทานซาเนียไมนอยกวา 1,000 ลาน
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ดอลลารอเมริกนั เพือ่นํ าไปพัฒนาประเทศ โดยที่มีการกลาวหาเปนนัยวา เงินใหกูจากธนาคารโลก
จํ านวนดังกลาวนี้อาจเปนขอแลกเปลี่ยนกับการที่นายเอ็มชูโม (ชาวทานซาเนีย ผูดํ ารงตํ าแหนง
ประธาน WTO General Council) เสนอชื่อนายมวัรเพื่อขอฉันทมติจากภาคีองคการการคาโลก 
หนงัสือพิมพ มติชน (ฉบับวนัที่ 6 พฤษภาคม 2542) พาดหัววา “ตกรางวัล 3.7 หมื่นลานเขี่ย 
ศุภชัย”

หากขอกลาวหาของทั้งสองฝายเปนจริง การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคา
โลกไดยกระดับมาเทียบเทียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย หรือหากขอกลาวหา 
เหลานีม้ไิดเปนจริง การสาดโคลนซึ่งกันและกันก็ทํ าใหการสรรหาดังกลาวนี้มีกลิ่น ‘สะอาด’ พอๆ
กบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ

การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนใหมสรางความราวฉานในหมูภาคี
องคกรโลกบาลแหงนี้อยางสาหัสสากรรจ ความไมชัดเจนในกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) 
และกระบวนการสรรหา ประกอบกับความไมเปนกลางของประธานคณะกรรมการสรรหา นับเปน
เหตุปจจัยพื้นฐานอันนํ ามาซึ่งความราวฉานดังกลาวนี้ นาอนาจนักที่องคกรซึ่งทํ าหนาที่ระงับ 
ขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดุจดังองคการการคาโลก กลับไมสามารถจัดระเบียบ 
ภายในองคกรเพื่อใหเปนองคกรที่ไรขอพิพาทได องคกรที่ปราศจากระเบียบภายในที่ชัดเจนเชนนี้
จะท ําหนาทีจ่ดัระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร

แททีจ่ริงแลว การสรรหาผูอํ านวยการ องคการการคาโลกมีปญหาตั้งแตเมื่อแรก
กอต้ัง แตเปนเพราะผูสมัครที่สหรัฐอเมริกาหนุนหลัง ‘ตกมา’ ตาย ปญหาพื้นฐานของการสรรหา 
ผูอํ านวยการองคกรโลกบาลแหงนี้จึงถูกกลบไว ภายหลังจากที่นายคารลอส ซาลินาสถอนตัว  
สหภาพยุโรปก็ดันนายรุกเจียโรเขาเสนชัย ดวยการเสนอตํ าแหนงรองผูอํ านวยการใหแกนาย 
กิม ชลุ ซู (Kim Chul-su) อดีตรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยเกาหลีใต ซึ่งเปนผูสมัครอีกคนหนึ่ง 
เพือ่ใหถอนตัวจากการแขงขัน

ในการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนที่สอง กลุมประเทศที่สนับสนุน
นายมวัรดํ าเนินยุทธวธิอียางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งพยายาม ‘ซื้อ’ นายศภุชยั โดยหยิบยื่นตํ าแหนง
รองผูอํ านวยการแลกกับการถอนตัว เมื่อนายศภุชยัปฏิเสธ ก็มีการปรับขอเสนอใหตํ าแหนง Super 
Deputy อีกดานหนึ่งพยายามกดดันใหนายศภุชยัถอนตัว โดยอางวา นายศุภชัยแพนายมัวรแลว 
สมควรแสดงสปริตดวยการถอนตัว เพื่อธํ ารงสมานฉันทภายในองคการการคาโลก

แตการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกครั้งนี้แตกตางจากป 2538 อยาง
สํ าคัญ ในขอที่ญ่ีปุนลุกขึ้นมาทานอํ านาจของสหรัฐอเมริกา ในการสรรหาผูอํ านวยการองคการ 
การคาโลกในป 2538 ญ่ีปุนและกลุมประเทศอาเซยีแปซิฟกรวมกันสนับสนุนนายกิม ชุล ซู แต 
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แรงสนับสนุนของญี่ปุ นในครั้งนั้นเทียบเทียมมิไดกับแรงสนับสนุนที่ญ่ีปุ นใหแกนายศุภชัย  
ดังจะเห็นไดจากการที่ญ่ีปุนเปนหัวหอกในการทักทวงขอวินิจฉัยของนายเอ็มชูโมที่จะใหภาคี
สมาชกิใหฉันทมติเลือกนายมัวร

ดวยแรงสนับสนุนของญี่ปุนเชนนี้เอง นายศุภชัยและรัฐบาลไทยจึงมีแรงฮึดสู
อยางมปีระสิทธภิาพ ความไมเปนกลางและความไมเปนธรรมของกระบวนการสรรหามีสวนสํ าคัญ
ในการผนึกกลุมประเทศผูสนับสนุนนายศุภชัยเขาดวยกัน ยิ่งกระบวนการสรรหายืดเยื้อมาก 
เพยีงใด ยิง่ไมเปนผลดีทั้งแกองคการการคาโลกและสหรัฐอเมริกามากเพียงนั้น ประพฤติกรรมของ
สหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนนายมัวรและความจงใจในการกีดกันนายศุภชัย ชวยจุดปะทุสํ านึก
แหงชาตินิยมมิจํ าเพาะแตภายในประเทศไทย หากยังสงผลตอประเทศอื่นๆในโลกที่สาม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซยีแปซฟิกอีกดวย กระแสชาตินิยมดังกลาวนี้กํ าลังแปรเปลี่ยนเปนความ
จงเกลยีดจงชงัอเมรกินั จนบรรดานักธุรกิจอเมริกันพากันหวั่นวิตกวา บทบาทของสหรัฐอเมริกาใน
กระบวนการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกกํ าลังกัดกรอนผลประโยชนของธุรกิจอเมริกัน
ในอาเซียแปซิฟก

ไมวานายมัวรหรือนายศุภชัยกาวขึ้นนั่งเกาอี้ผู อํ านวยการองคการการคาโลก 
อาจบอบชํ ้าเกนิกวาทีจ่ะเยียวยา หนทางที่ดีที่สุดในการสถาปนาสมานฉันทภายในองคกรโลกบาล
แหงนี้ ก็แตโดยการที่ทั้งนายศุภชัยและนายมัวรถอนตัวจากการแขงขัน พรอมๆ กับการลาออก 
จากต ําแหนงประธาน WTO General Council ของนายเอม็ชโูม ควบคูกับการสะสางกฎการลง
คะแนนเสยีงและกระบวนการสรรหาใหมีความโปรงใสและความเปนธรรมมากขึ้น
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