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ตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อคุณศุภชัย พานิชภักดิ์ สมัครรับตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก  
ผมไดแตอํ านวยอวยพรอยูในใจ แตนึกเสียดายทรัพยากรมนุษยผูทรงคุณคา ซึ่งสมควรทํ างานรับใช
ปตุภูมิมาตุคาม สังคมการเมืองไทยทํ าลายบุคคลทั้งที่เปนคนดีและคนมีความสามารถ ความ 
ไรสมรรถภาพของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในการใชทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ 
จดัการปญหาความขัดแยงระหวางคุณศุภชัยกับคุณธารินทร นิมมานเหมนิท มีสวนสํ าคัญในการ
ผลักดนัใหคุณศุภชัยไขวควาเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลก

ผมตัง้ค ําถามมาเปนเวลาชานานแลววา หากคุณศภุชยัยึดครองเกาอี้ผูอํ านวยการ
องคการการคาโลกไดจริงๆ สังคมไทยจะไดประโยชนอะไรบาง ผูคนในสังคมไทยพากันตั้งคํ าถาม 
นี้มากขึ้น นักหนังสือพิมพและคอลัมนิสตหลายคนเรียกรองคํ าตอบคํ าถามขอนี้ จะมีก็เฉพาะ 
แตหนงัสอืพมิพที่เชียรคุณศุภชัยชนิดสุดใจขาดดิ้นเทานั้นที่ไมต้ังคํ าถามพื้นฐานขอนี้

หากคุณศุภชัยยึดครองเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลกไดจริงๆ ประโยชน 
ยอมตกแกคุณศุภชัยโดยตรง คุณศภุชยัจะไดงานใหม และไปจากสังคมการเมืองไทยอันอุดมดวย 
นํ ้าเนา สามานยชน และสวะสังคม คุณศภุชยัจะแปรสภาพเปนผูบริหารองคกรโลกบาลถีบตัวขึ้น 
มาเปนผูนํ าโลก และมีโอกาสใชความรูความสามารถและศกัยภาพในการทํ างานอยางเต็มที่ ภาระ
หนาที่ที่มีมากขึ้นนี้ทํ าใหคุณศุภชัยมีเงินเดือนเพิ่มข้ึนจากตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีไทย 
นบัรอยเทา ความขอนี้อาจทํ าใหปรปกษของคุณศภุชยัรูสึกอิจฉาตารอน หากคุณศุภชัยฝากฝมือ 
ใหปรากฏ คุณศภุชัยอาจไดรับยกยองเปน 'โลกบุรุษ' เมือ่ลงจากเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคา
โลกดุจเดียวกับนายอารเธอร ดุงเกล (Arthur Dunkel) นายปเตอร ซัทเธอรแลนด (Peter 
Sutherland) และนายเรนาโต รุกเจียโร (Renato Ruttiero)

แตสังคมไทยจะไดอะไรจากการหางานใหมใหคุณศภุชยัทํ า ขอที่ผมไดยินจนชินหู 
กคื็อ เกยีรตปิระวัติของประเทศไทย ชื่อเสียงของประเทศไทยจะขจรขจายที่มีคนไทยดํ ารงตํ าแหนง
ผูบริหารองคกรโลกบาล แตชื่อเสียงกิตติคุณหาใชของจิรังยั่งยืนไม ทุกวันนี้จะมีรัฐมนตรีการคลัง
ของประเทศตางๆสักกี่ประเทศที่รับรูและจดจํ าชื่อ 'วิศวกร' ผูออกแบบธนาคารโลกและกองทุน 
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การเงินระหวางประเทศได หากคุณศุภชัยมีผลงานอันเปนที่ยอมรับทั่วไป ประเทศไทยก็ไมตอง 
เสียหนา แตจะใหเชิดหนาดวยความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีคนอยางคุณศุภชัย มิใช 
ประพฤติกรรมอันเหมาะสม ในเมื่อประเทศไทยมิอาจกลาวอางอยางสนิทใจวา คุณศุภชัยเปน 
ผลผลิตของสังคมไทย โดยปราศจากการปรุงแตงจากสังคมอื่น ในกรณีกลับกัน หากคุณศุภชัย 
เปนผูอํ านวยการองคการการคาโลกที่ไมไดเร่ือง ดีแตแสดงเทศนาโวหาร แตทํ างานไมเปน ประเทศ
ไทยก็ไมควรตองรับผิดชอบตอความลมเหลวของคุณศภุชัยดวย ในประการสํ าคัญ หากคุณศุภชัย 
จะไขวควาเกาอี้ผู อํ านวยการองคการการคาโลกได ก็ตองไดรับการสนับสนุนจากประเทศ
มหาอ ํานาจ หากปราศจากแรงหนุนดังกลาวนี้ ยอมยากที่จะบรรลุเปาประสงคได การเมืองระหวาง
ประเทศจึงเปนปจจัยที่ชี้ขาดวา คุณศุภชัยจะไดตํ าแหนงหรือไม แลวประเทศไทยจะยังควร 
ภาคภมูใิจละหรือที่คุณศุภชัยไดตํ าแหนงดวยเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศ

ความไรเดียงสาทํ าใหผูคนบางสวนในสังคมไทยเปลงมธุรพจนวา หากคุณศุภชัยไดเปน 
ผูอํ านวยการองคการการคาโลก ประเทศไทยจะไดไมถูกประเทศมหาอํ านาจ 'รังแก' ในยามที่มี 
ขอพพิาททางเศรษฐกิจระหวางประเทศ คุณศุภชัยจะชวยดูแลใหประเทศไทยไดรับความเปนธรรม
จากกระบวนการระงับและไกลเกลี่ยขอพิพาท บางคนวาดฝนไปไกลถึงกับกลาววา เมื่อคุณศุภชัย
ยดึเกาอีไ้ด คุณศุภชัยจะอํ านวยการใหมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในทาง
ที่เกื้อประโยชนของประเทศโลกที่สามมากขึ้น โดยที่ประเทศไทยไดรับประโยชนดวย บรรดา  
'ประโยชน' ที่กลาวอางเหลานี้ลวนแลวแตเปนการวาดฝน โดยไมคํ านึงถึงความเปนจริงในสังคม
เศรษฐกิจโลก ใครก็ตามที่คิดวา ประเทศมหาอํ านาจจะปลอยใหคุณศุภชัยบริหารองคการ 
การคาโลกอยางอิสระเสรี ใครคนนั้นคงตองไรเดียงสามากๆ

ดวยเหตดัุงทีพ่รรณนาขางตนนี้ ผมจึงมองไมเห็นประโยชนโภคผลใดๆที่สังคมไทย
พึงไดรับจากการที่คุณศุภชัยดํ ารงตํ าแหนงผู อํ านวยการองคการการคาโลก นอกเหนือจาก
ประโยชนที่ตกแกคุณศภุชัยเอง

แตการที่คุณศุภชัยใชเวลาสัดสวนสํ าคัญในการรณรงคหาเสียงเพื่อใหไดมาซึ่ง
เกาอีผู้อํ านวยการองคการการคาโลก สรางตนทุนใหแกสังคมไทย ไมเพียงแตคุณศุภชัยยอหยอน
ในการทํ าหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หากยังยอหยอนในการทํ าหนาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยและรองนายกรัฐมนตรีอีกดวย แมผมจะยืนอยูขางคุณศภุชัย หากตองเลือกกับ
คุณธารินทรในประเด็นผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แตผมเห็นวา คุณศุภชัยใหเวลากับ
กระทรวงพาณิชยนอยเกินไป ทั้งๆที่การสงออกอยูในภาวะตกตํ่ า และยทุธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
การสงออก หากตองแกไข มิอาจกระทํ าไดในชวงเวลาอันสั้น ผมพยายามสดับตรับฟงและติดตาม
ผลงานของกระทรวงพาณิชย ก็ไมพบนวัตกรรมทางดานนโยบาย แมในกรณีนโยบายขาว รัฐบาล
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ของคุณศุภชัยก็ยังคงยึดยุทธวิธีเดิม โดยการใชงบประมาณแผนดินในการแทรกแซงซื้อขาวเพื่อ  
'พยุง' ราคา ทั้งๆที่มีงานวิจัยจํ านวนมากที่พบความลมเหลวของนโยบายดังกลาวนี้ ในเมื่อ 
งบประมาณมีจัด นโยบายการพยุงราคาขาวจึงกลายเปนกลไกทางการเมืองในการโปรยเงินใหแก 
ผูนํ าเกษตรกรที่เปนหัวคะแนน มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน 
องคการคลงัสินคาและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร จนปรากฏเปนขาวอยางแพรหลาย คุณศุภชัย
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและในฐานะรองนายกรัฐมนตรียากที่จะปฏิเสธความ 
รับผิดชอบได

ต นทุนที่ สังคมไทยตองแบกรับอีกประเภทหนึ่ง  อันเกิดจากการที่ รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยหนุนชวยใหคุณศุภชัยไดงานในตํ าแหนงใหม ก็คือ ตนทุนอันเกิดจาก 
ความเสื่อมทรามของความสัมพันธระหวางประเทศ คุณศุภชัยและผูนํ าพรรคประชาธิปตยหวัง
อยางไรเดียงสาวา บรรดาประเทศมหาอํ านาจและประเทศในโลกที่สามจะใหการสนับสนุนคุณ 
ศุภชัย เพราะคุณศภุชยัเสนอตวัเปนตัวเปนตัวแทนของโลกที่สาม หรืออีกนัยหนึ่ง 'ฝายใต' (south) 
และดวยความสัมพันธในฐานะ 'บริวาร' ที่มีกับสหรัฐอเมริกา ก็หวังอยางลมๆแลงๆวา สหรัฐ
อเมริกาจะตองหนุนชวย ดวยการใชตรรกชนิดที่เขาขางตนเอง ทํ าใหคุณศุภชัยและผูนํ าพรรค
ประชาธปิตยมองขามขอเท็จจริงที่วา สหรัฐอเมริกามี 'บริวาร' หลายประเทศ และมีความสัมพันธ
กับนานาประเทศ สหรัฐอเมริกามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะเลือกผูแทนประเทศใดก็ได หากสหรัฐ
อเมริกายดึผลประโยชนของตนเองในการตัดสินเปนหลัก ประชาชาติก็มิอาจวิพากษสหรัฐอเมริกา
ได ในเมือ่ทุกประเทศลวนแลวแตเห็นแกผลประโยชนของตนทั้งสิ้น หากคุณศภุชัยตองการคะแนน
เสียงจากสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส หรือแมแตเยอรมนี คุณศุภชัยก็ตองเสนอจุดยืนดานนโยบาย 
(policy platporm) เพือ่สนองประโยชนของประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ หากคุณศภุชัยไมสามารถ
สนองประโยชนของประเทศเหลานี้ ไมเปนการเขาขางตนเองมากไปหรอกหรือที่คุณศุภชัยยังหวังที่
จะไดคะแนนเสียงจากประเทศดังกลาว

คุณศุภชัยและผูนํ าพรรคประชาธิปตยตีโพยตีพายวา สหรัฐอเมริกา 'รังแก'
ประเทศไทย แทที่จริงแลว สหรัฐอเมริกามิได 'รังแก' ประเทศไทย  หากแต 'รังแก' คุณศุภชัย  
แมคุณศุภชัยเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย แตประเทศไทยหาใชคุณศุภชัยไม และการที่สหรัฐ
อเมริกา 'รังแก' คุณศุภชัยได ก็เปนเพราะความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหาผูอํ านวยการ 
องคการการคาโลก ประกอบกับกฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) ทีเ่ปดชองใหมีการใช
อํ านาจวีโต (Veto) โดยพฤตินัยได

การที่สหรัฐอเมริกา หรือแมแตฝร่ังเศสมิไดแสดงทาทีสนับสนุนคุณศภุชัยตั้งแตตน 
นาเปนสัญญาณใหคุณศุภชัยปรับยุทธศาสตรการหาเสียง แตคุณศุภชัยชัยยังคงดันทุรังยึดถือ 
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ยทุธศาสตรการหาเสียงเดิม ไมมีการวิเคราะหและวิพากษตนเอง หากคุณศภุชยัยงัคงยืนกรานวา 
ยุทธศาสตรการหาเสียงของตนเปนยุทธศาสตรอันดีเลิศ โดยไมสนใจวา จะสนองประโยชนของ
ภาคีองคการการคาโลกประเทศใด คุณศภุชยัสมควรอยูในหอคอยงาชาง หาควรกระโดดขึ้นสูเวที
การเมืองโลกไม

ดวยเหตุที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมิไดแยกแยะวา ประเทศไทยหาใชคุณศุภชัยไม 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงใชกลไกของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงพาณิชย  'เลนงาน' สหรัฐอเมริกา จนทายที่สุดถึงกับ 'เลนงาน' นวิซแีลนด ผูนํ าพรรค
ประชาธิปตยบางคนถึงกับเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนความสัมพันธที่มีกับสหรัฐอเมริกา และ 
เรียกรองชนชัน้น ําไทยมิใหไปรวมงานวันชาติอเมริกัน ความมุงมั่นที่จะใหคนไทยหนึ่งคนมีตํ าแหนง
ระดับโลกยังผลใหความสัมพันธระหวางประเทศที่มีกับสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนดเสื่อมทรามลง 
นบัเปนตนทนุสงัคมที่นาจะทบทวนวาสูงเกินไปหรือไม และคุมประโยชนหรือไม

ตนทุนการหาเสียงของคุณศุภชัยนับเปนตนทุนของสังคมไทยที่มีความสํ าคัญ 
ไมนอย และเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร คุณศภุชยัเดินทางไปตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเจนวีาบอยครั้ง เพื่อรณรงคหาเสียง ไมมีรายงานขาววา คุณศภุชยัออกคาใชจายในการ
เดินทางเอง ดังนั้น จึงอนุมานไดวา คาใชจายในการเดินทางเพื่อหาเสียงมาจากงบประมาณ 
แผนดิน ในเวลาตอมา เมื่อหนังสือพิมพเร่ิมต้ังคํ าถามมากขึ้นวา สังคมไทยไดอะไรจากการที่ 
คุณศุภชัยไดตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก คุณศุภชัยเริ่มใหขาววา การเดินทางไป 
ตางประเทศนั้นมิใชไปหาเสียงเพียงประการเดียว หากแตไปทํ าหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย

เมือ่การรณรงคเพื่อชวงชิงตํ าแหนงถึงขั้นแตกหัก นายไมค มัวร (Mike Moore)  
คูแขงคนสํ าคัญของคุณศภุชยัใหขาววา เขาเดินทางหาเสียงอยางคนสมถะ ตางกับคุณศุภชัยที่อยู
โรงแรมหรูหรา มีรถประจํ าตํ าแหนงโออา และมีคณะผูติดตามเปนขบวน ฝายของคุณศุภชัยปฏิเสธ
ขอกลาวหานี้ ขณะเดียวกัน คอลมันิสตที่สนับสนุนคุณศภุชัยอางวา รัฐบาลนวิซีแลนดจัดสรรเงิน
สนบัสนนุการหาเสียงใหนายไมค มวัรถึง 1 ลานดอลลารนวิซแีลนด ผมไมสามารถหาขอมูลมา
สนบัสนุนขอกลาวอางนี้ได

ในอดตีทีเ่ปนมา คนไทยดํ ารงตํ าแหนงในองคการระหวางประเทศหลายคน แตมี
นอยคนทีม่โีอกาสดํ ารงตํ าแหนงระดับโลกหรือแมแตระดับภูมิภาค กระนั้นก็ตาม ไมมีคนไทยคนใด
ทีรั่ฐบาลและสงัคมไทยตองรับภาระตนทุนการหางานมากเทากับที่เสียใหแกคุณศุภชัย
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ดวยเหตุที่ผมมองไมเห็นประโยชนโภคผลที่สังคมไทยไดรับจากการที่คุณศุภชัย 
ยึดกุมเกาอี้ผูอํ านวยการองคการการคาโลก ผมจึงรูสึกไมสบายใจที่มีการใชงบประมาณแผนดิน 
ในการหาเสียงใหคุณศภุชยั ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในฐานะประชาชนผูเสียภาษีอากร ผมขอ
เรียกรองใหรัฐบาลเปดเผยขอเท็จจริงวา รัฐบาลไดใชจายเงินในการหาเสียงใหคุณศุภชัยมาก 
นอยเทาใด ไมวาจะเปนคาเดินทาง คาพักโรงแรม คาใชสอย และรายจายอันเกิดจากการใชกลไก
ของรัฐในการเกื้อหนุนคุณศุภชัย พรรคประชาธิปตยเปนพรรคที่ร่ํ ารองเรียกหาความโปรงใสและ
นายกรัฐมนตรีไดชื่อวาเปน 'จอมหลักการ' ผมตองการความโปรงใสในเรื่องนี้ ผมรูสึกไมสบายใจยิ่ง
ทีม่กีารเดินทางไปตางประเทศ โดยอางการปฏิบัติ 'ราชการ' ทัง้ทีเ่ปนการเดินทางไปหาเสียงเปน
ดานหลัก

หากคุณชวน หลีกภัยเปน 'จอมหลักการ' ในเนื้อแท ผมใครเห็นการกํ าหนด 
หลกัการวา การรณรงคเพื่อใหคนไทยคนหนึ่งคนใดมีตํ าแหนงระดับภูมิภาคหรือระดับโลก หากมี
รายจายจากงบประมาณแผนดิน จักตองมีการกํ าหนดวงเงินงบประมาณรายจายอยางโปรงใส เพื่อ
ใหรัฐสภาพจิารณา หากรัฐสภาใหความเห็นชอบงบประมาณรายการนี้ ยอมมีนัยวา รัฐสภาเห็นวา 
การที่คนไทยไดดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวเปนประโยชนแกประเทศไทย จะไดไมมีขอคลางแคลงใจ  
ดังกรณีการใชงบประมาณแผนดินเพื่อใหคุณศุภชัยไดตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก 
ในครั้งนี้
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