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ตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อคุณศุภชัย พานิชภักดิ์ สมัครรับตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
ผมไดแตอานวยอวยพรอยู
ํ
ในใจ แตนึกเสียดายทรัพยากรมนุษยผูทรงคุณคา ซึ่งสมควรทํางานรับใช
ปตุภูมิมาตุคาม สังคมการเมืองไทยทําลายบุคคลทั้งที่เปนคนดีและคนมีความสามารถ ความ
ไรสมรรถภาพของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในการใชทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
จัดการปญหาความขัดแยงระหวางคุณศุภชัยกับคุณธารินทร นิมมานเหมินท มีสวนสําคัญในการ
ผลักดันใหคุณศุภชัยไขวควาเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลก
ผมตัง้ คําถามมาเปนเวลาชานานแลววา หากคุณศุภชัยยึดครองเกาอี้ผูอํานวยการ
องคการการคาโลกไดจริงๆ สังคมไทยจะไดประโยชนอะไรบาง ผูคนในสังคมไทยพากันตั้งคําถาม
นี้มากขึ้น นักหนังสือพิมพและคอลัมนิสตหลายคนเรียกรองคํ าตอบคําถามขอนี้ จะมีก็เฉพาะ
แตหนังสือพิมพที่เชียรคุณศุภชัยชนิดสุดใจขาดดิ้นเทานั้นที่ไมตั้งคําถามพื้นฐานขอนี้
หากคุณศุภชัยยึดครองเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลกไดจริงๆ ประโยชน
ยอมตกแกคุณศุภชัยโดยตรง คุณศุภชัยจะไดงานใหม และไปจากสังคมการเมืองไทยอันอุดมดวย
นําเน
้ า สามานยชน และสวะสังคม คุณศุภชัยจะแปรสภาพเปนผูบริหารองคกรโลกบาลถีบตัวขึ้น
มาเปนผูนําโลก และมีโอกาสใชความรูความสามารถและศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่ ภาระ
หน า ที่ ที่ มี ม ากขึ้ น นี้ ทํ าให คุ ณ ศุ ภ ชั ย มี เ งิ น เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น จากตํ าแหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี ไ ทย
นับรอยเทา ความขอนี้อาจทําใหปรปกษของคุณศุภชัยรูสึกอิจฉาตารอน หากคุณศุภชัยฝากฝมือ
ใหปรากฏ คุณศุภชัยอาจไดรับยกยองเปน 'โลกบุรุษ' เมือ่ ลงจากเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคา
โลกดุจเดียวกับนายอารเธอร ดุงเกล (Arthur Dunkel) นายปเตอร ซัทเธอรแลนด (Peter
Sutherland) และนายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruttiero)
แตสงั คมไทยจะไดอะไรจากการหางานใหมใหคุณศุภชัยทํา ขอที่ผมไดยินจนชินหู
ก็คอื เกียรติประวัติของประเทศไทย ชื่อเสียงของประเทศไทยจะขจรขจายที่มีคนไทยดํารงตําแหนง
ผูบ ริหารองคกรโลกบาล แตชื่อเสียงกิตติคุณหาใชของจิรังยั่งยืนไม ทุกวันนี้จะมีรัฐมนตรีการคลัง
ของประเทศตางๆสักกี่ประเทศที่รับรูและจดจําชื่อ 'วิศวกร' ผูออกแบบธนาคารโลกและกองทุน
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การเงินระหวางประเทศได หากคุณศุภชัยมีผลงานอันเปนที่ยอมรับทั่วไป ประเทศไทยก็ไมตอง
เสี ย หน า แต จ ะให เ ชิ ด หน า ด ว ยความภาคภู มิ ใ จที่ ป ระเทศไทยมี ค นอย า งคุ ณศุ ภ ชั ย มิ ใ ช
ประพฤติกรรมอันเหมาะสม ในเมื่อประเทศไทยมิอาจกลาวอางอยางสนิทใจวา คุณศุภชัยเปน
ผลผลิตของสังคมไทย โดยปราศจากการปรุงแตงจากสังคมอื่น ในกรณีกลับกัน หากคุณศุภชัย
เปนผูอ านวยการองค
ํ
การการคาโลกที่ไมไดเรื่อง ดีแตแสดงเทศนาโวหาร แตทํางานไมเปน ประเทศ
ไทยก็ไมควรตองรับผิดชอบตอความลมเหลวของคุณศุภชัยดวย ในประการสําคัญ หากคุณศุภชัย
จะไขว ค ว า เก า อี้ ผู  อํ านวยการองค ก ารการคาโลกได ก็ตองได รับการสนั บสนุน จากประเทศ
มหาอํานาจ หากปราศจากแรงหนุนดังกลาวนี้ ยอมยากที่จะบรรลุเปาประสงคได การเมืองระหวาง
ประเทศจึงเปนปจจัยที่ชี้ขาดวา คุณศุภชัยจะไดตํ าแหนงหรือไม แลวประเทศไทยจะยังควร
ภาคภูมใิ จละหรือที่คุณศุภชัยไดตําแหนงดวยเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ
ความไรเดียงสาทําใหผูคนบางสวนในสังคมไทยเปลงมธุรพจนวา หากคุณศุภชัยไดเปน
ผูอ ํานวยการองคการการคาโลก ประเทศไทยจะไดไมถูกประเทศมหาอํานาจ 'รังแก' ในยามที่มี
ขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ คุณศุภชัยจะชวยดูแลใหประเทศไทยไดรับความเปนธรรม
จากกระบวนการระงับและไกลเกลี่ยขอพิพาท บางคนวาดฝนไปไกลถึงกับกลาววา เมื่อคุณศุภชัย
ยึดเกาอีไ้ ด คุณศุภชัยจะอํานวยการใหมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทาง
ที่เกื้อประโยชนของประเทศโลกที่สามมากขึ้น โดยที่ประเทศไทยไดรับประโยชนดวย บรรดา
'ประโยชน' ที่กลาวอางเหลานี้ลวนแลวแตเปนการวาดฝน โดยไมคํานึงถึงความเปนจริงในสังคม
เศรษฐกิจโลก ใครก็ตามที่คิดวา ประเทศมหาอํ านาจจะปลอยใหคุณศุภชัยบริหารองคการ
การคาโลกอยางอิสระเสรี ใครคนนั้นคงตองไรเดียงสามากๆ
ดวยเหตุดงั ทีพ่ รรณนาขางตนนี้ ผมจึงมองไมเห็นประโยชนโภคผลใดๆที่สังคมไทย
พึง ได รับ จากการที่ คุณศุ ภชั ย ดํ ารงตํ าแหนง ผูอํ านวยการองคการการคาโลก นอกเหนือจาก
ประโยชนที่ตกแกคุณศุภชัยเอง
แตการที่คุณศุภชัยใชเวลาสัดสวนสํ าคัญในการรณรงคหาเสียงเพื่อใหไดมาซึ่ง
เกาอีผ้ อู านวยการองค
ํ
การการคาโลก สรางตนทุนใหแกสังคมไทย ไมเพียงแตคุณศุภชัยยอหยอน
ในการทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หากยังยอหยอนในการทําหนาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยและรองนายกรัฐมนตรีอีกดวย แมผมจะยืนอยูขางคุณศุภชัย หากตองเลือกกับ
คุ ณธารินทรในประเด็นผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แตผมเห็นวา คุณศุภชัยใหเวลากับ
กระทรวงพาณิชยนอยเกินไป ทั้งๆที่การสงออกอยูในภาวะตกตํ่า และยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
การสงออก หากตองแกไข มิอาจกระทําไดในชวงเวลาอันสั้น ผมพยายามสดับตรับฟงและติดตาม
ผลงานของกระทรวงพาณิชย ก็ไมพบนวัตกรรมทางดานนโยบาย แมในกรณีนโยบายขาว รัฐบาล
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ของคุณศุภชัยก็ยังคงยึดยุทธวิธีเดิม โดยการใชงบประมาณแผนดินในการแทรกแซงซื้อขาวเพื่อ
'พยุ ง' ราคา ทั้งๆที่มีงานวิจัยจํ านวนมากที่พบความลมเหลวของนโยบายดังกลาวนี้ ในเมื่อ
งบประมาณมีจัด นโยบายการพยุงราคาขาวจึงกลายเปนกลไกทางการเมืองในการโปรยเงินใหแก
ผูนํ าเกษตรกรที่เปนหัวคะแนน มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
องคการคลังสินคาและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร จนปรากฏเปนขาวอยางแพรหลาย คุณศุภชัย
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและในฐานะรองนายกรัฐมนตรียากที่จะปฏิเสธความ
รับผิดชอบได
ต น ทุ น ที่ สั ง คมไทยต อ งแบกรั บ อี ก ประเภทหนึ่ ง อั น เกิ ด จากการที่ รั ฐ บาล
พรรคประชาธิ ป  ต ย ห นุ น ช ว ยให คุ ณศุ ภ ชั ย ได ง านในตํ าแหน ง ใหม ก็ คื อ ตน ทุน อัน เกิด จาก
ความเสื่อมทรามของความสัมพันธระหวางประเทศ คุณศุภชัยและผูนําพรรคประชาธิปตยหวัง
อยางไรเดียงสาวา บรรดาประเทศมหาอํานาจและประเทศในโลกที่สามจะใหการสนับสนุนคุณ
ศุภชัย เพราะคุณศุภชัยเสนอตัวเปนตัวเปนตัวแทนของโลกที่สาม หรืออีกนัยหนึ่ง 'ฝายใต' (south)
และดวยความสัมพันธในฐานะ 'บริวาร' ที่มีกับสหรัฐอเมริกา ก็หวังอยางลมๆแลงๆวา สหรัฐ
อเมริกาจะตองหนุนชวย ดวยการใชตรรกชนิดที่เขาขางตนเอง ทําใหคุณศุภชัยและผูนําพรรค
ประชาธิปตยมองขามขอเท็จจริงที่วา สหรัฐอเมริกามี 'บริวาร' หลายประเทศ และมีความสัมพันธ
กับนานาประเทศ สหรัฐอเมริกามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเลือกผูแทนประเทศใดก็ได หากสหรัฐ
อเมริกายึดผลประโยชนของตนเองในการตัดสินเปนหลัก ประชาชาติก็มิอาจวิพากษสหรัฐอเมริกา
ได ในเมือ่ ทุกประเทศลวนแลวแตเห็นแกผลประโยชนของตนทั้งสิ้น หากคุณศุภชัยตองการคะแนน
เสียงจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส หรือแมแตเยอรมนี คุณศุภชัยก็ตองเสนอจุดยืนดานนโยบาย
(policy platporm) เพือ่ สนองประโยชนของประเทศมหาอํานาจเหลานี้ หากคุณศุภชัยไมสามารถ
สนองประโยชนของประเทศเหลานี้ ไมเปนการเขาขางตนเองมากไปหรอกหรือที่คุณศุภชัยยังหวังที่
จะไดคะแนนเสียงจากประเทศดังกลาว
คุ ณศุภชัยและผูนํ าพรรคประชาธิปตยตีโพยตีพายวา สหรัฐอเมริกา 'รั ง แก'
ประเทศไทย แทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกามิได 'รังแก' ประเทศไทย หากแต 'รังแก' คุณศุภชัย
แมคุณศุภชัยเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย แตประเทศไทยหาใชคุณศุภชัยไม และการที่สหรัฐ
อเมริกา 'รังแก' คุณศุภชัยได ก็เปนเพราะความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ
องคการการคาโลก ประกอบกับกฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) ทีเ่ ปดชองใหมีการใช
อํานาจวีโต (Veto) โดยพฤตินัยได
การที่สหรัฐอเมริกา หรือแมแตฝรั่งเศสมิไดแสดงทาทีสนับสนุนคุณศุภชัยตั้งแตตน
นาเปนสัญญาณใหคุณศุภชัยปรับยุทธศาสตรการหาเสียง แตคุณศุภชัยชัยยังคงดันทุรังยึดถือ
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ยุทธศาสตรการหาเสียงเดิม ไมมีการวิเคราะหและวิพากษตนเอง หากคุณศุภชัยยังคงยืนกรานวา
ยุทธศาสตรการหาเสียงของตนเปนยุทธศาสตรอันดีเลิศ โดยไมสนใจวา จะสนองประโยชนของ
ภาคีองคการการคาโลกประเทศใด คุณศุภชัยสมควรอยูในหอคอยงาชาง หาควรกระโดดขึ้นสูเวที
การเมืองโลกไม
ดวยเหตุที่ผูนําพรรคประชาธิปตยมิไดแยกแยะวา ประเทศไทยหาใชคุณศุภชัยไม
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงใชกลไกของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณิชย 'เลนงาน' สหรัฐอเมริกา จนทายที่สุดถึงกับ 'เลนงาน' นิวซีแลนด ผูนําพรรค
ประชาธิปตยบางคนถึงกับเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนความสัมพันธที่มีกับสหรัฐอเมริกา และ
เรียกรองชนชัน้ นําไทยมิใหไปรวมงานวันชาติอเมริกัน ความมุงมั่นที่จะใหคนไทยหนึ่งคนมีตําแหนง
ระดับโลกยังผลใหความสัมพันธระหวางประเทศที่มีกับสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนดเสื่อมทรามลง
นับเปนตนทุนสังคมที่นาจะทบทวนวาสูงเกินไปหรือไม และคุมประโยชนหรือไม
ตนทุนการหาเสียงของคุณศุภชัยนับเปนตนทุนของสังคมไทยที่มีความสํ าคัญ
ไมนอ ย และเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร คุณศุภชัยเดินทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเจนีวาบอยครั้ง เพื่อรณรงคหาเสียง ไมมีรายงานขาววา คุณศุภชัยออกคาใชจายในการ
เดินทางเอง ดังนั้น จึงอนุมานไดวา คาใชจายในการเดินทางเพื่อหาเสียงมาจากงบประมาณ
แผนดิน ในเวลาตอมา เมื่อหนังสือพิมพเริ่มตั้งคําถามมากขึ้นวา สังคมไทยไดอะไรจากการที่
คุ ณศุภชัยไดตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก คุณศุภชัยเริ่มใหขาววา การเดินทางไป
ตางประเทศนั้นมิใชไปหาเสียงเพียงประการเดียว หากแตไปทําหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย
เมือ่ การรณรงคเพื่อชวงชิงตําแหนงถึงขั้นแตกหัก นายไมค มัวร (Mike Moore)
คูแขงคนสําคัญของคุณศุภชัยใหขา ววา เขาเดินทางหาเสียงอยางคนสมถะ ตางกับคุณศุภชัยที่อยู
โรงแรมหรูหรา มีรถประจําตําแหนงโออา และมีคณะผูติดตามเปนขบวน ฝายของคุณศุภชัยปฏิเสธ
ขอกลาวหานี้ ขณะเดียวกัน คอลัมนิสตที่สนับสนุนคุณศุภชัยอางวา รัฐบาลนิวซีแลนดจัดสรรเงิน
สนับสนุนการหาเสียงใหนายไมค มัวรถึง 1 ลานดอลลารนวิ ซีแลนด ผมไมสามารถหาขอมูลมา
สนับสนุนขอกลาวอางนี้ได
ในอดีตทีเ่ ปนมา คนไทยดํารงตําแหนงในองคการระหวางประเทศหลายคน แตมี
นอยคนทีม่ โี อกาสดํารงตําแหนงระดับโลกหรือแมแตระดับภูมิภาค กระนั้นก็ตาม ไมมีคนไทยคนใด
ทีร่ ฐั บาลและสังคมไทยตองรับภาระตนทุนการหางานมากเทากับที่เสียใหแกคุณศุภชัย
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ดวยเหตุที่ผมมองไมเห็นประโยชนโภคผลที่สังคมไทยไดรับจากการที่คุณศุภชัย
ยึดกุมเกาอี้ผูอํานวยการองคการการคาโลก ผมจึงรูสึกไมสบายใจที่มีการใชงบประมาณแผนดิน
ในการหาเสียงใหคุณศุภชัย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในฐานะประชาชนผูเสียภาษีอากร ผมขอ
เรียกรองใหรัฐบาลเปดเผยขอเท็จจริงวา รัฐบาลไดใชจายเงินในการหาเสียงใหคุณศุภชัยมาก
นอยเทาใด ไมวาจะเปนคาเดินทาง คาพักโรงแรม คาใชสอย และรายจายอันเกิดจากการใชกลไก
ของรัฐในการเกื้อหนุนคุณศุภชัย พรรคประชาธิปตยเปนพรรคที่รํ่ารองเรียกหาความโปรงใสและ
นายกรัฐมนตรีไดชื่อวาเปน 'จอมหลักการ' ผมตองการความโปรงใสในเรื่องนี้ ผมรูสึกไมสบายใจยิ่ง
ทีม่ กี ารเดินทางไปตางประเทศ โดยอางการปฏิบัติ 'ราชการ' ทัง้ ทีเ่ ปนการเดินทางไปหาเสียงเปน
ดานหลัก
หากคุณชวน หลีกภัยเปน 'จอมหลักการ' ในเนื้อแท ผมใครเห็นการกําหนด
หลักการวา การรณรงคเพื่อใหคนไทยคนหนึ่งคนใดมีตําแหนงระดับภูมิภาคหรือระดับโลก หากมี
รายจายจากงบประมาณแผนดิน จักตองมีการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายอยางโปรงใส เพื่อ
ใหรฐั สภาพิจารณา หากรัฐสภาใหความเห็นชอบงบประมาณรายการนี้ ยอมมีนัยวา รัฐสภาเห็นวา
การที่คนไทยไดดํารงตําแหนงดังกลาวเปนประโยชนแกประเทศไทย จะไดไมมีขอคลางแคลงใจ
ดังกรณีการใชงบประมาณแผนดินเพื่อใหคุณศุภชัยไดตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
ในครั้งนี้

