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การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนที่สองในป 2542 กอใหเกิดความ
ราวฉานในหมูภาคีสมาชิกชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน ประชาชาติไดบทเรียนอะไรบางจากการ 
สรรหาครั้งนี้

บทเรียนบทที่หนึ่ง ผลประโยชนเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หากจะกลาวใหสุดโตง ความสัมพันธระหวางประเทศที่ปราศจากผลประโยชนนั้นหามีไม 
ผูนํ ารัฐบาลไทยมีความเขาใจอยางไรเดียงสาวา เมื่อไทยมีความสัมพันธอันดีกับสหรัฐอเมริกา  
รัฐบาลอเมริกันจักตองสนับสนุนนายศุภชัย พานิชภักดิ์ใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการ 
การคาโลก เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและประธานาธิบดีอเมริกันยืนยันวา 
จะไมคัดคานนายศภุชยั หลงัจากถูกกดดันใหแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ความไรเดียงสาทํ าใหผูนํ า
รัฐบาลไทยตคีวามอยางผิดๆวารัฐบาลอเมริกันสนับสนุนนายศุภชัย การตีความชนิดเขาขางตนเอง
น ําไปใชกบักรณฝีร่ังเศสในทวงทํ านองเดียวกัน โดยที่ส่ือมวลชนไทยมีสวนกระพือความเขาใจผิดนี้
ดวย ผูนํ ารัฐบาลไทยไมตระหนักแมแตนอยวา ภาษาการทตูนัน้แตกตางจากภาษาชาวบาน สหรัฐ 
อเมริกาเลือกสนับสนุนนายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรีนวิซแีลนด ทั้งๆที่ความ
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับนิวซีแลนดมิไดแนนแฟนไปกวาความสัมพันธที่สหรัฐอเมริกามีกับ
ไทย แตเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันประเมินแลววา องคการการคาโลกภายใตการอํ านวยการของ 
นายมัวรจะเกื้อประโยชนแกสหรัฐอเมริกามากกวาการปลอยใหนายศุภชัยเปนผูอํ านวยการ ผูนํ า 
รัฐบาลและสื่อมวลชนไทยพากันตีโพยตีพายที่สหรัฐอเมริกาไมสนับสนุนนายศุภชัย ผูนํ าพรรค
ประชาธิปตยบางคนถึงกับนํ าขบวนประทวงและวางหรีดหนาสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ า
ประเทศไทย พรอมทั้งเรียกรองใหทบทวนความสัมพันธที่ไทยมีกับสหรัฐอเมริกา มิไดตระหนักถึง
สัจธรรมทีว่า ไมมีมิตรแท และไมมีศัตรูถาวร ทั้งในการเมืองไทยและการเมืองโลก

บทเรียนบทที่สอง  การเมอืงภายในประเทศมีความสํ าคัญในการกํ าหนดการเมือง
ระหวางประเทศ เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกันเลือกสนับสนุนนายมวัร ก็เพราะวา นายมัวร
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เปน ‘เด็กในคาถา’ ของขบวนการกรรมกรในสหรัฐอเมริกา  และดวยเหตุที่ AFL (American 
Federation of Labor)  และ CIO (Congress of Industrial Organization) เปนฐานการเมือง
สํ าคัญของพรรคเดโมแครต รัฐบาลคลนิตนัจํ าเปนตองฟงเสียงของ AFL - CIO ในขณะที่นายมัวร
นอกจากเปนผู นํ าขบวนการกรรมกรในนิวซีแลนดแลว ยังเขาหานายจอหน สวีนีย (John 
Sweeney) ประธาน AFL - CIO อีกดวย การที่นายศภุชยัไมหาโอกาสเขาพบและหาเสียงกับนาย 
สวีนียนับเปนความผิดพลาดอยางยิ่ง ตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกนั้นเปนตํ าแหนง 
ทางการเมืองระหวางประเทศ เมื่อเลือกที่จะเลนการเมืองระดับโลกก็ตองเขาใจการเมืองโลก  
นายศภุชยัแสดงความไรเดียงสา เมื่อออกมาตอบโต AFL -CIO ทีก่ลาวหาวา ประเทศไทยยังคง 
มกีารลดิรอนสทิธแิรงงาน ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของ พ.ร.บ. พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
พ.ศ. 2534 นายศุภชัยใหสัมภาษณส่ือมวลชนวา สิทธิแรงงานเปนเรื่องขององคการกรรมกร
ระหวางประเทศ (International Labour Organization = ILO) หาควรเปนเรื่องขององคการการคา
โลกไม ทัง้ๆทีต่ระหนักแกใจดีวา ประเทศมหาอํ านาจ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางสังคม 
(Social Clause) ซึง่ครอบคลุมมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ดวย  บทสมัภาษณใน
ท ํานองนีม้สีวนผลักใหรัฐบาลอเมริกันยืนอยูขางนายมัวรอยางเดนชัดมากขึ้นๆ

ในขณะที่ AFL –CIO มบีทบาทสํ าคัญในการผลักดันใหรัฐบาลคลนิตันสนับสนุน
นายมวัร ปญหาภายในพรรคประชาธปิตยและรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญ
ในการผลักดันใหนายศุภชัยไขวควาเกาอี้ผู อํ านวยการองคการการคาโลก ความขัดแยงทาง 
ดานความคิดและบุคลิกภาพระหวางนายศุภชัยกับนายธารินทร นิมมานเหมินท ประกอบกับ 
ขอเท็จจริงที่วา อํ านาจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคหลุดลอยจากนายศุภชัย มิอาจ
ปฏิเสธไดวา มสีวนผลักดันใหนายศุภชัยหันไปหาเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลก ในอีกดาน
หนึง่ หากนายศภุชยัประสบความสํ าเร็จในการนั่งเกาอี้ตัวใหม ปญหาความขัดแยงในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกจิภายในคณะรัฐบาลจะบรรเทาลงระดับหนึ่ง ความขอนี้อาจเปนอรรถาธิบายไดวา 
เหตใุดพรรคประชาธิปตยจึงทุมทรัพยากรของแผนดินในการรณรงคหาเสียงใหนายศุภชัย

บทเรียนบทที่สาม ประเทศมหาอํ านาจยากที่จะละวางการยึดกุมการบริหาร 
องคกรโลกบาลที่มีบทบาทสํ าคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูแทนประเทศมหาอํ านาจยึดกุมการบริหารทั้งธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
องคการการคาโลก เพราะการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศกระทบตอ 
ผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจในขั้นรากฐาน นายศุภชัยเสนอตัวเปนตัวแทนของกลุม
ประเทศโลกที่สาม ซึ่งสรางภาพวา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใน 
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ทิศทางที่เกื้อประโยชนของโลกที่สาม หากไดรับเลือก การเสนอจุดยืนเชนนี้ยอมยากที่สหรัฐ
อเมริกาจะยอมรับได ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับกับกลุมประเทศ 77 (Group of 77) ใน
ประเด็นการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีมาชานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ 
2510 เมือ่กลุมประเทศ 77 พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเสียใหม 
(New International Economic Order = NIEO) เมื่อนายศุภชัยแสดงจุดยืนในลักษณะ 
ทวนกระแสอเมริกันเชนนี้ ความคาดหวังที่จะไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจึงเปนเรื่อง 
ไรเดียงสายิ่ง สหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จอยางดียิ่งในการสลายภาพลักษณของนายศุภชัย 
ดวยการรณรงคหาเสียงจากโลกที่สามใหนายมัวร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากประเทศตางๆใน 
ละตินอเมริกาและอัฟริกา จนถึงระดับที่นายศุภชัยมิอาจกลาวอางฐานะการเปนตัวแทนของโลก 
ทีส่ามไดอยางสนิทปาก และการแยงชิงเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลกครั้งนี้ ก็มิใชการแยง
ชงิระหวางฝายเหนือ (North) กบัฝายใต (South) ดังที่นายศภุชยัพยายามฉายภาพใหเห็น

บทเรียนบทที่ส่ี  หากไมเชื่อมั่นและศรัทธาฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington 
Consensus) อยาไดคาดหวังการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน ฉันทมติแหงวอชิงตันเปนฉันทมติ
วาดวยการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม รัฐบาลอเมริกันพยายามผลักดันให
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศปรับเปลี่ยนในแนวทางนี้ และกดดันใหประเทศตางๆในโลก 
ทีส่ามด ําเนินนโยบายในแนวทางเดียวกัน แมวานายศภุชยัสนบัสนุนแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใน
หลักใหญ แตก็ต้ังขอกังขาเกี่ยวกับนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลอยให
เงนิทนุเคลือ่นยายเขาออกระหวางประเทศโดยเสรี ในวงวิชาการ เศรษฐทรรศนของนายศุภชัยใน
เร่ืองนี้มิใชเร่ืองแปลกประหลาด นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากก็มีเศรษฐทรรศนเชนนี้ แตใน
ปริมณฑลของการเมอืงโลก การตั้งขอกังขาเกี่ยวกับนโยบายเสรีนิยมทางการเงินขัดตอฉันทมติแหง
วอชิงตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งขัดตอผลประโยชนของกลุมทุนการเงินแหง Wall Street รัฐบาล
อเมริกนัจะใหการสนับสนุนผูที่มีความเห็นตางจากฉันทมติแหงวอชิงตันกระไรได

บทเรียนบทที่หา กฎการลงคะแนนเสียง “หนึ่งประเทศหนึ่งคะแนน” (One 
Country, One Vote) ที่องคการการคาโลกยึดถือ มิไดหมายความวา ภาคีสมาชิกมีอํ านาจ 
เทาเทียมและเสมอภาคกัน แทที่จริงแลว อํ านาจถูกกํ าหนดโดยพลานุภาพทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกจิ แมสหรัฐอเมริกามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเสมอดวยภาคีสมาชิกประเทศอื่น แตสหรัฐ
อเมริกามีอํ านาจเหนือประเทศอื่น  และใชอํ านาจในการผลักดันผูสมัครที่ตนสนับสนุน

บทเรียนบทที่หก ตลาดการเลือกตั้งเปนตลาดแลกเปลี่ยนผลประโยชน การซื้อ
ขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดนี้ ไมจํ าเพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร ทัง้ในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา หากยังรวมทั้งการเลือกตั้งผูอํ านวยการ
องคการการคาโลกดวย การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งผูอํ านวยการองคการการคาโลกกระทํ า 
ในลักษณะตางๆ การเสนอตํ าแหนงรองผูอํ านวยการเพื่อใหผูสมัครที่เปนคูแขงถอนตัวเปนรูปแบบ
ทีแ่พรหลาย บางครัง้ประเทศมหาอํ านาจขอใหประเทศที่เปนบริวารสนับสนุนผูสมัครที่ตนหนุนหลัง
โดยแลกเปลีย่นกบัผลประโยชนบางประการ (ดังเชนเงินชวยเหลือ เงินใหกู สิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากร ฯลฯ) บางครั้งประเทศมหาอํ านาจตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน เพื่อ
ก ําหนดผูสมัครที่สนับสนุนรวมกัน

บทเรียนบทที่เจ็ด กฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) และความไม 
โปรงใสของขั้นตอนการสรรหา ไมเพียงแตจะทํ าใหกระบวนการสรรหายืดเยื้อเทานั้น หากยังกอ 
ใหเกดิความไมเปนธรรมในการสรรหาอีกดวย ผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก
จักตองไดรับฉันทมติ (Consensus) จากภาคสีมาชิก หากภาคีสมาชิกแมเพียงประเทศเดียวไมให
ความเห็นชอบผู สมัครคนหนึ่งคนใด ผู สมัครคนนั้นยอมหมดโอกาสนั่งเกาอี้ผู อํ านวยการ  
กฎคะแนนเสียงเอกฉันทจึงเปดชองใหภาคีสมาชิกแตละประเทศมีอํ านาจวีโต (Veto) และมี
ประพฤติกรรมเชิงยทุธศาสตร (Strategic Behaviour) ได การที่การสรรหาหลีกเลี่ยงการลงมติ 
ทํ าใหกระบวนการสรรหายืดเยื้อและกินเวลา และมีแตประธานคณะกรรมการสรรหาเทานั้นที่ 
รับทราบความพึงพอใจของภาคีสมาชิกที่มีตอผูสมัครแตละคน โดยไมสามารถตรวจสอบขอเท็จ
จริงได ในเมื่อข้ันตอนการสรรหาปราศจากความโปรงใส การสรรหาจึงเปดชองใหประธาน 
คณะกรรมการสรรหาใชดุลพินิจตามอํ าเภอใจได ไมมีกฎเกณฑที่ชัดเจนวา จะคัดผูสมัครที่มี 
หลายคนออกไดอยางไร และเมื่อไรจึงเสนอชื่อผูสมัครเพื่อขอฉันทมติจากภาคีสมาชิก ความไม
โปรงใสของขั้นตอนการสรรหาเปดชองใหมีการจัดวาระการลงมติเพื่อใหไดมติตามที่ตองการ 
(Agenda Manipulation) เมื่อนายศุภชัยมีคะแนนนํ า ประธานคณะกรรมการสรรหาไมคิดขอ 
ฉันทมติจากภาคีสมาชิก คร้ันมีการกลาวอางวา นายมัวรมีคะแนนนํ า ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาเสนอวาระขอฉันทมติจากภาคีสมาชิกเพื่อรับรองนายมวัร นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) 
ประธานคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) ในฐานะกรรมการ 
สรรหาถกูวพิากษอยางรุนแรงในฐานที่มีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้

บทเรียนบทที่แปด ในโลกธรรมชาติ ปลาใหญกินปลาเล็กฉันใด ในโลกเศรษฐกิจ
และการเมือง ปลาเล็กไมเคยกินปลาใหญฉันนั้น หากพิจารณาจากมุมมองของนายศุภชัยและ 
กลุมผูสนบัสนนุ เกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลกอยูใกลเพียงชวงมือเอื้อม แตเปนเพราะการ
ขัดขวางของประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกา และการเลนเกมของประธานคณะกรรมการ
สรรหาซึ่งอาศัยชองโหวอันเกิดจากความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหา เกาอี้ดังกลาว 
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คอยๆเลื่อนหางออกไปทุกที นายศุภชัยและผูนํ าพรรคประชาธิปตยบางภาคสวนรูสึกขมขื่นที่ถูก
สหรัฐอเมริกา 'รังแก' และไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม แตการจมอยูในความขมขื่นคงหา
ประโยชนอันใดมิได สมควรแปรความขมขื่นใหเปนพลัง อยางนอยที่สุดเพื่อผลักดันใหมีการปฏิรูป
กระบวนการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกใหมีความโปรงใสและเปนธรรม และเมื่อได 
ล้ิมรสความขื่นขมก็ควรทบทวนบทเรียนทั้งในอดีตและปจจุบัน ในอดีตกาลที่เปนมา เมื่อกลุม
ประเทศโลกทีส่าม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ 77 เรียกรองและผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบยีบเศรษฐกจิระหวางประเทศในทางที่เกื้อประโยชนของประเทศดอยพัฒนา รัฐบาลไทยเกือบ 
มิไดรวมออกแรงแมแตนอยนิด แมในภายหลังไทยจะเขารวมเปนภาคีกลุมประเทศ 77 ก็ตาม  
จดุยนืทีรั่ฐบาลไทยยึดกุมมาเกือบโดยตลอด ก็คือ การเปน 'บริวาร' ของ 'มหามิตร' สหรัฐอเมริกา
แมตัวจะอยูฝายใต (South) แตใจอยูฝายเหนือ (North) แกนนํ าของกลุมประเทศ 77 อาจรูสึก 
ขมขืน่ที่รัฐบาลไทยมีประพฤติกรรม 'ตัวเปนไทย ใจเปนทาส' มาในคราวนี้เมื่อนายศภุชัยเสนอตัว
เปนตวัแทนของโลกที่สาม ประเทศที่สามจํ านวนมากกลับเลือกอยูใต 'ชายคา' ของสหรัฐอเมริกา
ดวยการสนับสนุนนายมัวร

หากกระบวนการกํ าหนดนโยบายหรือ 'ทางเลือกของสังคม' ในสังคมเศรษฐกิจ
โลกเกื้อประโยชนประเทศมหาอํ านาจมากกวาประเทศดอยอํ านาจ ปรากฏการณเดียวกันนี้ก็เกิด
ข้ึนกับกระบวนการกํ าหนดนโยบายภายในประเทศดวย ประชาชนที่ยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
ในสังคมไทยจํ านวนมากตองขื่นขมและทุกขทนกับนโยบายและทางเลือกของสังคมที่กํ าหนดโดย
รัฐบาลชุดตางๆ ซึ่งรวมรัฐบาลพรรคประชาธิปตยดวย หากผูนํ าพรรคประชาธิปตยรูสึกขมขื่นที่ถูก
สหรัฐอเมริกา 'รังแก' กส็มควรตระหนกัถงึความขมขื่นของประชาชนที่มีตอนโยบายที่กํ าหนดโดย
พรรคประชาธิปตยดวย จึงจะไดชื่อวาเปนเวไนยสัตว

เสียงโพนทะนาใหนานาประเทศจงเกลียดจงชังสหรัฐเอมริกา ซึ่งออกมาจาก
กระบอกเสียงของรัฐบาลประชาธิปตยในเวลานี้ เกือบมิไดแตกตางจากเสียงวิพากษของสมัชชา 
คนจนที่มีตอพรรคประชาธิปตย ในขณะเดียวกับที่ผู คนในสังคมไทยจํ านวนมากตองตกอยู 
ในบวงเคราะหที่เกิดจากนโยบายหลายตอหลายนโยบายของพรรคประชาธิปตย สังคมไทยตองรับ
ภาระรายจายในการหาเสียงเพื่อใหนายศุภชัย พานชิภักดิ์มีงานทํ า
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