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การสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกคนที่สองในป 2542 กอใหเกิดความ
ราวฉานในหมูภาคีสมาชิกชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน ประชาชาติไดบทเรียนอะไรบางจากการ
สรรหาครั้งนี้
บทเรียนบทที่หนึ่ง ผลประโยชนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หากจะกลาวใหสุดโตง ความสัมพันธระหวางประเทศที่ปราศจากผลประโยชนนั้นหามีไม
ผูนํ ารัฐบาลไทยมีความเขาใจอยางไรเดียงสาวา เมื่อไทยมีความสัมพันธอันดีกับสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลอเมริกันจักตองสนับสนุนนายศุภชัย พานิชภักดิ์ใหดํารงตํ าแหนงผูอํานวยการองคการ
การคาโลก เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและประธานาธิบดีอเมริกันยืนยันวา
จะไมคัดคานนายศุภชัย หลังจากถูกกดดันใหแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความไรเดียงสาทําใหผูนํา
รัฐบาลไทยตีความอยางผิดๆวารัฐบาลอเมริกันสนับสนุนนายศุภชัย การตีความชนิดเขาขางตนเอง
นําไปใชกบั กรณีฝรั่งเศสในทวงทํานองเดียวกัน โดยที่สื่อมวลชนไทยมีสวนกระพือความเขาใจผิดนี้
ดวย ผูนํารัฐบาลไทยไมตระหนักแมแตนอยวา ภาษาการทูตนัน้ แตกตางจากภาษาชาวบาน สหรัฐ
อเมริกาเลือกสนับสนุนนายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนวิ ซีแลนด ทั้งๆที่ความ
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนดมิไดแนนแฟนไปกวาความสัมพันธที่สหรัฐอเมริกามีกับ
ไทย แตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันประเมินแลววา องคการการคาโลกภายใตการอํานวยการของ
นายมัวรจะเกื้อประโยชนแกสหรัฐอเมริกามากกวาการปลอยใหนายศุภชัยเปนผูอํานวยการ ผูนํา
รัฐบาลและสื่อมวลชนไทยพากันตีโพยตีพายที่สหรัฐอเมริกาไมสนับสนุนนายศุภชัย ผูนําพรรค
ประชาธิปตยบางคนถึงกับนําขบวนประทวงและวางหรีดหนาสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํา
ประเทศไทย พรอมทั้งเรียกรองใหทบทวนความสัมพันธที่ไทยมีกับสหรัฐอเมริกา มิไดตระหนักถึง
สัจธรรมทีว่ า ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร ทั้งในการเมืองไทยและการเมืองโลก
บทเรียนบทที่สอง การเมืองภายในประเทศมีความสําคัญในการกําหนดการเมือง
ระหวางประเทศ เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกันเลือกสนับสนุนนายมัวร ก็เพราะวา นายมัวร
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เปน ‘เด็กในคาถา’ ของขบวนการกรรมกรในสหรัฐอเมริกา และดวยเหตุที่ AFL (American
Federation of Labor) และ CIO (Congress of Industrial Organization) เปนฐานการเมือง
สําคัญของพรรคเดโมแครต รัฐบาลคลินตันจําเปนตองฟงเสียงของ AFL - CIO ในขณะที่นายมัวร
นอกจากเปน ผู นํ าขบวนการกรรมกรในนิวซีแลนดแลว ยังเขาหานายจอหน สวีนีย (John
Sweeney) ประธาน AFL - CIO อีกดวย การที่นายศุภชัยไมหาโอกาสเขาพบและหาเสียงกับนาย
สวีนียนับเปนความผิดพลาดอยางยิ่ง ตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกนั้นเปนตําแหนง
ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อเลือกที่จะเลนการเมืองระดับโลกก็ตองเขาใจการเมืองโลก
นายศุภชัยแสดงความไรเดียงสา เมื่อออกมาตอบโต AFL -CIO ทีก่ ลาวหาวา ประเทศไทยยังคง
มีการลิดรอนสิทธิแรงงาน ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของ พ.ร.บ. พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. 2534 นายศุภชัยใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา สิทธิแรงงานเปนเรื่องขององคการกรรมกร
ระหวางประเทศ (International Labour Organization = ILO) หาควรเปนเรื่องขององคการการคา
โลกไม ทัง้ ๆทีต่ ระหนักแกใจดีวา ประเทศมหาอํานาจ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางสังคม
(Social Clause) ซึง่ ครอบคลุมมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ดวย บทสัมภาษณใน
ทํานองนีม้ สี ว นผลักใหรัฐบาลอเมริกันยืนอยูขางนายมัวรอยางเดนชัดมากขึ้นๆ
ในขณะที่ AFL –CIO มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหรัฐบาลคลินตันสนับสนุน
นายมัวร ปญหาภายในพรรคประชาธิปตยและรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นับเปนเหตุปจจัยสําคัญ
ในการผลักดันใหนายศุภชัยไขวควาเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลก ความขัดแยงทาง
ดานความคิดและบุคลิกภาพระหวางนายศุภชัยกับนายธารินทร นิมมานเหมินท ประกอบกับ
ขอเท็จจริงที่วา อํานาจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคหลุดลอยจากนายศุภชัย มิอาจ
ปฏิเสธไดวา มีสว นผลักดันใหนายศุภชัยหันไปหาเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลก ในอีกดาน
หนึง่ หากนายศุภชัยประสบความสําเร็จในการนั่งเกาอี้ตัวใหม ปญหาความขัดแยงในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจภายในคณะรัฐบาลจะบรรเทาลงระดับหนึ่ง ความขอนี้อาจเปนอรรถาธิบายไดวา
เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงทุมทรัพยากรของแผนดินในการรณรงคหาเสียงใหนายศุภชัย
บทเรียนบทที่สาม ประเทศมหาอํ านาจยากที่จะละวางการยึดกุมการบริหาร
องคกรโลกบาลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูแทนประเทศมหาอํานาจยึดกุมการบริหารทั้งธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
องค ก ารการค า โลก เพราะการเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศกระทบต อ
ผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจในขั้นรากฐาน นายศุภชัยเสนอตัวเปนตัวแทนของกลุม
ประเทศโลกที่สาม ซึ่งสรางภาพวา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใน
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ทิศทางที่เกื้อประโยชนของโลกที่สาม หากไดรับเลือก การเสนอจุดยืนเชนนี้ยอมยากที่สหรัฐ
อเมริกาจะยอมรับได ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับกับกลุมประเทศ 77 (Group of 77) ใน
ประเด็นการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีมาชานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ
2510 เมือ่ กลุม ประเทศ 77 พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเสียใหม
(New International Economic Order = NIEO) เมื่อนายศุภชัยแสดงจุดยืนในลักษณะ
ทวนกระแสอเมริกันเชนนี้ ความคาดหวังที่จะไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจึงเปนเรื่อง
ไรเดียงสายิ่ง สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จอยางดียิ่งในการสลายภาพลักษณของนายศุภชัย
ดวยการรณรงคหาเสียงจากโลกที่สามใหนายมัวร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากประเทศตางๆใน
ละตินอเมริกาและอัฟริกา จนถึงระดับที่นายศุภชัยมิอาจกลาวอางฐานะการเปนตัวแทนของโลก
ทีส่ ามไดอยางสนิทปาก และการแยงชิงเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลกครั้งนี้ ก็มิใชการแยง
ชิงระหวางฝายเหนือ (North) กับฝายใต (South) ดังที่นายศุภชัยพยายามฉายภาพใหเห็น
บทเรียนบทที่สี่ หากไมเชื่อมั่นและศรัทธาฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington
Consensus) อยาไดคาดหวังการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน ฉันทมติแหงวอชิงตันเปนฉันทมติ
วาดวยการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม รัฐบาลอเมริกันพยายามผลักดันให
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศปรับเปลี่ยนในแนวทางนี้ และกดดันใหประเทศตางๆในโลก
ทีส่ ามดําเนินนโยบายในแนวทางเดียวกัน แมวานายศุภชัยสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใน
หลักใหญ แตก็ตั้งขอกังขาเกี่ยวกับนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลอยให
เงินทุนเคลือ่ นยายเขาออกระหวางประเทศโดยเสรี ในวงวิชาการ เศรษฐทรรศนของนายศุภชัยใน
เรื่องนี้มิใชเรื่องแปลกประหลาด นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากก็มีเศรษฐทรรศนเชนนี้ แตใน
ปริมณฑลของการเมืองโลก การตั้งขอกังขาเกี่ยวกับนโยบายเสรีนิยมทางการเงินขัดตอฉันทมติแหง
วอชิงตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขัดตอผลประโยชนของกลุมทุนการเงินแหง Wall Street รัฐบาล
อเมริกนั จะใหการสนับสนุนผูที่มีความเห็นตางจากฉันทมติแหงวอชิงตันกระไรได
บทเรียนบทที่หา กฎการลงคะแนนเสียง “หนึ่งประเทศหนึ่งคะแนน” (One
Country, One Vote) ที่องคการการคาโลกยึดถือ มิไดหมายความวา ภาคีสมาชิกมีอํานาจ
เทาเทียมและเสมอภาคกัน แทที่จริงแลว อํานาจถูกกําหนดโดยพลานุภาพทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แมสหรัฐอเมริกามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเสมอดวยภาคีสมาชิกประเทศอื่น แตสหรัฐ
อเมริกามีอํานาจเหนือประเทศอื่น และใชอานาจในการผลั
ํ
กดันผูสมัครที่ตนสนับสนุน
บทเรียนบทที่หก ตลาดการเลือกตั้งเปนตลาดแลกเปลี่ยนผลประโยชน การซื้อ
ขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดนี้ ไมจําเพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร ทัง้ ในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา หากยังรวมทั้งการเลือกตั้งผูอํานวยการ
องคการการคาโลกดวย การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งผูอํานวยการองคการการคาโลกกระทํา
ในลักษณะตางๆ การเสนอตําแหนงรองผูอํานวยการเพื่อใหผูสมัครที่เปนคูแขงถอนตัวเปนรูปแบบ
ทีแ่ พรหลาย บางครัง้ ประเทศมหาอํานาจขอใหประเทศที่เปนบริวารสนับสนุนผูสมัครที่ตนหนุนหลัง
โดยแลกเปลีย่ นกับผลประโยชนบางประการ (ดังเชนเงินชวยเหลือ เงินใหกู สิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากร ฯลฯ) บางครั้งประเทศมหาอํานาจตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน เพื่อ
กําหนดผูสมัครที่สนับสนุนรวมกัน
บทเรียนบทที่เจ็ด กฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) และความไม
โปรงใสของขั้นตอนการสรรหา ไมเพียงแตจะทําใหกระบวนการสรรหายืดเยื้อเทานั้น หากยังกอ
ใหเกิดความไมเปนธรรมในการสรรหาอีกดวย ผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
จักตองไดรับฉันทมติ (Consensus) จากภาคีสมาชิก หากภาคีสมาชิกแมเพียงประเทศเดียวไมให
ความเห็ น ชอบผู  ส มั ค รคนหนึ่ ง คนใด ผู  ส มั ค รคนนั้ น ย อ มหมดโอกาสนั่ ง เก า อี้ ผู  อํ านวยการ
กฎคะแนนเสียงเอกฉันทจึงเปดชองใหภาคีสมาชิกแตละประเทศมีอํ านาจวีโต (Veto) และมี
ประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Behaviour) ได การที่การสรรหาหลีกเลี่ยงการลงมติ
ทํ าใหกระบวนการสรรหายืดเยื้อและกินเวลา และมีแตประธานคณะกรรมการสรรหาเทานั้นที่
รับทราบความพึงพอใจของภาคีสมาชิกที่มีตอผูสมัครแตละคน โดยไมสามารถตรวจสอบขอเท็จ
จริงได ในเมื่อขั้นตอนการสรรหาปราศจากความโปรงใส การสรรหาจึงเปดชองใหประธาน
คณะกรรมการสรรหาใชดุลพินิจตามอํ าเภอใจได ไมมีกฎเกณฑที่ชัดเจนวา จะคัดผูสมัครที่มี
หลายคนออกไดอยางไร และเมื่อไรจึงเสนอชื่อผูสมัครเพื่อขอฉันทมติจากภาคีสมาชิก ความไม
โปรงใสของขั้นตอนการสรรหาเปดชองใหมีการจัดวาระการลงมติเพื่อใหไดมติตามที่ตองการ
(Agenda Manipulation) เมื่อนายศุภชัยมีคะแนนนํา ประธานคณะกรรมการสรรหาไมคิดขอ
ฉันทมติจากภาคีสมาชิก ครั้นมีการกลาวอางวา นายมัวรมีคะแนนนํา ประธานคณะกรรมการ
สรรหาเสนอวาระขอฉันทมติจากภาคีสมาชิกเพื่อรับรองนายมัวร นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo)
ประธานคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) ในฐานะกรรมการ
สรรหาถูกวิพากษอยางรุนแรงในฐานที่มีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้
บทเรียนบทที่แปด ในโลกธรรมชาติ ปลาใหญกินปลาเล็กฉันใด ในโลกเศรษฐกิจ
และการเมือง ปลาเล็กไมเคยกินปลาใหญฉันนั้น หากพิจารณาจากมุมมองของนายศุภชัยและ
กลุม ผูส นับสนุน เกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลกอยูใกลเพียงชวงมือเอื้อม แตเปนเพราะการ
ขัดขวางของประเทศมหาอํานาจดังเชนสหรัฐอเมริกา และการเลนเกมของประธานคณะกรรมการ
สรรหาซึ่ ง อาศั ย ช อ งโหว อั น เกิ ด จากความไม โ ปร ง ใสของกระบวนการสรรหา เกา อี้ดัง กลา ว
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คอยๆเลื่อนหางออกไปทุกที นายศุภชัยและผูนําพรรคประชาธิปตยบางภาคสวนรูสึกขมขื่นที่ถูก
สหรัฐอเมริกา 'รังแก' และไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม แตการจมอยูในความขมขื่นคงหา
ประโยชนอนั ใดมิได สมควรแปรความขมขื่นใหเปนพลัง อยางนอยที่สุดเพื่อผลักดันใหมีการปฏิรูป
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกใหมีความโปรงใสและเปนธรรม และเมื่อได
ลิ้มรสความขื่นขมก็ควรทบทวนบทเรียนทั้งในอดีตและปจจุบัน ในอดีตกาลที่เปนมา เมื่อกลุม
ประเทศโลกทีส่ าม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ 77 เรียกรองและผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทางที่เกื้อประโยชนของประเทศดอยพัฒนา รัฐบาลไทยเกือบ
มิไดรวมออกแรงแมแตนอยนิด แมในภายหลังไทยจะเขารวมเปนภาคีกลุมประเทศ 77 ก็ตาม
จุดยืนทีร่ ัฐบาลไทยยึดกุมมาเกือบโดยตลอด ก็คือ การเปน 'บริวาร' ของ 'มหามิตร' สหรัฐอเมริกา
แมตัวจะอยูฝายใต (South) แตใจอยูฝายเหนือ (North) แกนนําของกลุมประเทศ 77 อาจรูสึก
ขมขืน่ ที่รัฐบาลไทยมีประพฤติกรรม 'ตัวเปนไทย ใจเปนทาส' มาในคราวนี้เมื่อนายศุภชัยเสนอตัว
เปนตัวแทนของโลกที่สาม ประเทศที่สามจํานวนมากกลับเลือกอยูใต 'ชายคา' ของสหรัฐอเมริกา
ดวยการสนับสนุนนายมัวร
หากกระบวนการกําหนดนโยบายหรือ 'ทางเลือกของสังคม' ในสังคมเศรษฐกิจ
โลกเกื้อประโยชนประเทศมหาอํานาจมากกวาประเทศดอยอํานาจ ปรากฏการณเดียวกันนี้ก็เกิด
ขึ้นกับกระบวนการกําหนดนโยบายภายในประเทศดวย ประชาชนที่ยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
ในสังคมไทยจํานวนมากตองขื่นขมและทุกขทนกับนโยบายและทางเลือกของสังคมที่กําหนดโดย
รัฐบาลชุดตางๆ ซึ่งรวมรัฐบาลพรรคประชาธิปตยดวย หากผูนําพรรคประชาธิปตยรูสึกขมขื่นที่ถูก
สหรัฐอเมริกา 'รังแก' ก็สมควรตระหนักถึงความขมขื่นของประชาชนที่มีตอนโยบายที่กําหนดโดย
พรรคประชาธิปตยดวย จึงจะไดชื่อวาเปนเวไนยสัตว
เสียงโพนทะนาใหนานาประเทศจงเกลียดจงชังสหรัฐเอมริกา ซึ่งออกมาจาก
กระบอกเสียงของรัฐบาลประชาธิปตยในเวลานี้ เกือบมิไดแตกตางจากเสียงวิพากษของสมัชชา
คนจนที่ มี ต  อ พรรคประชาธิ ป ตย ในขณะเดีย วกับที่ ผูคนในสังคมไทยจํ านวนมากตองตกอยู
ในบวงเคราะหที่เกิดจากนโยบายหลายตอหลายนโยบายของพรรคประชาธิปตย สังคมไทยตองรับ
ภาระรายจายในการหาเสียงเพื่อใหนายศุภชัย พานิชภักดิ์มีงานทํา

