คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2542

องคการการคาโลกกับการแตงตั้งผูอํานวยการ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วันที่ 1 กันยายน 2542 นายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนด รับตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลกคนที่สอง สืบตอจากนายเรนาโต รุกเจียโร
(Renato Ruggiero) ซึง่ พนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 กระบวนการสรรหา
ผูอ านวยการองค
ํ
กรโลกบาลแหงนี้ยืดเยื้อยาวนานกวา 9 เดือน และสรางความราวฉานในหมูภาคี
สมาชิ ก อย า งที่ ไ ม เ คยปรากฏมาก อ น อั น เป น เหตุ ใ ห เ ก า อี้ ผู  อํ านวยการองค ก ารการค า โลก
ไรผูยึดครองถึง 4 เดือน
การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกกํ าหนดกฎเกณฑวา ผูที่จะดํ ารง
ตําแหนงดังกลาวนี้จักตองไดรับฉันทมติ (consensus) จากมวลภาคีสมาชิก โดยมอบหนาที่ให
ประธานคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) เปนผูสรรหาและ
หยั่งเสียง ทั้งนี้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลงมติและการใชอํานาจวีโต (No Vote, No Veto)
กฎเกณฑดังกลาวนี้ตองนับวาปราศจากความโปรงใสอยางยิ่ง ทั้งความไมโปรงใสในกระบวนการ
ซาวเสียง และความไมโปรงใสในลํ าดับขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ในเมื่อไมมีการลงมติ
ประธานคณะกรรมการสรรหาเปนผูยึดกุมขอมูลแตเพียงผูเดียววา ภาคีสมาชิกแตละประเทศ
มีความพึงพอใจผูสมัครรับตํ าแหนงแตละคนแตกตางกันอยางไรบาง และผูสมัครคนใดไดรับ
คะแนนนิยมสูงสุด ในเมื่อลําดับขั้นตอนการสรรหาไมมีความโปรงใส ประธานคณะกรรมการสรรหา
สามารถจัดระเบียบวาระการสรรหาเพื่อใหไดผลการสรรหาตามที่ตองการได อาทิเชน เมื่อผูไดรับ
คะแนนนิยมในการหยั่งเสียงรอบแรกๆเปนผูที่ประธานฯไมตองการใหไดตํ าแหนงผูอํ านวยการ
ประธานฯอาจหนวงเหนี่ยวการเสนอชื่อเพื่อขอฉันทมติจากมวลสมาชิกก็ได และปลอยใหมีการหา
เสียงจนดุลคะแนนเสียงแปรเปลี่ยนไป ตอเมื่อผูสมัครที่ประธานฯสนับสนุนไดคะแนนนํา จึงเสนอ
ชือ่ เพือ่ ขอฉันทมติตอคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก
นายอาลี เอ็มชูโม (Ali Mchumo) ชาวทานซาเนีย ผูด ํารงตําแหนงประธานคณะ
มนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก ถูกวิพากษวาดํ าเนินการสรรหาผูอํ านวยการดวยความ
ไมโปรงใส นายศุภชัย พานิชภักดิ์และประเทศผูสนับสนุนกลาวอางวา ในการหยั่งเสียงชวงแรก
เมื่อนายศุภชัยมีคะแนนนํา ประธานคณะกรรมการสรรหาไมคิดเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อขอฉันทมติ
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จากมวลสมาชิก แตแลวในชวงปลายเดือนเมษายน 2542 กลับคิดเสนอชื่อนายมัวร พรอมทั้งบีบให
นายศุภชัยถอนตัว โดยอางวา นายมัวรมคี ะแนนนํานายศุภชัย ขออางที่วา นายศุภชัยมีคะแนนนํา
ในการหยั่งเสียงชวงแรก และนายมัวรมคี ะแนนนําชวงปลาย ลวนเปนขออางที่ไมมีประจักษพยาน
ขอเท็จจริงที่พิสูจนได เพราะมีประธานคณะกรรมการสรรหาเพียงผูเดียวเทานั้นที่ทราบขอเท็จจริง
ในเมือ่ ไมมีการลงคะแนนเสียงอยางเปนกิจจะลักษณะ
สหรัฐอเมริกามีบทบาทสําคัญในการกีดกันมิใหนายศุภชัยดํารงตําแหนงผูอํานวย
การองคการการคาโลก ในดานหนึ่ง ดวยการหาเสียงใหนายมัวร โดยใชอํานาจและอิทธิพลทางการ
เมืองระหวางประเทศทั้งปวง ในอีกดานหนึ่ง ดวยการกดดันใหนายศุภชัยถอนตัวดวยวิธีการ
นานัปการ บทบาทของสหรัฐอเมริกาดังกลาวนี้ยังความไมพอใจแกรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
อยางยิง่ และมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง
การทีส่ หรัฐอเมริกาสามารถเลนบทกีดกันนายศุภชัยได ก็เพราะสหภาพยุโรปไมมี
ฉันทมติทจี่ ะเลือกผูสมัครคนหนึ่งคนใด โดยปลอยใหเปนการตัดสินใจของแตละประเทศ หากมิใช
แรงสนับสนุนที่ไดรับจากญี่ปุน นายศุภชัยอาจตองหลุดจากโผไปแลว ดวยเหตุที่ทั้งนายมัวรและ
นายศุภชัยไดคะแนนเสียงกํ้ากึ่งกัน และผูสมัครทั้งสองตางไมยอมถอนตัว องคการการคาโลกจึง
ตกอยูใ นฐานะอิหลักอิเหลื่อ ทางออกที่เหลือก็คือ การแบงปนตําแหนงระหวางผูสมัครทั้งสอง ทั้งนี้
โดยมีออสเตรเลียเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย
คณะมนตรีทวั่ ไปแหงองคการการคาโลกมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 ให
นายไมค มัวร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการระหวางวันที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2545 และใหนายศุภชัย พานิชภักดิด์ ารงตํ
ํ าแหนงผูอํานวยการระหวางวันที่ 1 กันยายน 2545
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยจะไมมีการขยายเวลาวาระการดํารงตําแหนง และทั้งสองคน
จะไมไดรับพิจารณาใหดํารงตําแหนงนี้ซํ้าอีก
ในเดือนมีนาคม 2545 คณะมนตรีทั่วไปจะขอคํายืนยันจากนายศุภชัยเกี่ยวกับ
ความพรอมในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หากนายศุภชัยไมพรอม ก็จะมีกระบวนการสรรหา
ผูอ านวยการคนใหม
ํ
ใหทันดํารงตําแหนงในวันที่ 1 กันยายน 2545 หากการสรรหาไมแลวเสร็จตาม
กํ าหนดเวลา จะมีการแตงตั้งรองผูอํานวยการคนหนึ่งคนใดใหรักษาการตําแหนงผูอํานวยการ
องคการการคาโลก ในกรณีที่นายมัวรออกจากตําแหนงกอนหมดวาระ ใหนายศุภชัยดํารงตําแหนง
สืบตอไดทันที โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ขอเสนอในการแบงปนตําแหนง (Job Sharing) ระหวางนายมัวรกับนายศุภชัย
มีมาแตเดือนเมษายน 2542 แลว ในเวลานั้น นายศุภชัยไมรับขอเสนอนี้ โดยอางวา วาระการดํารง
ตําแหนงผูอ านวยการ
ํ
4 ป ตามกฎบังคับขององคการการคาโลกนั้นเหมาะสมอยูแลว การเวียนกัน
ดํารงตําแหนงควนละ 2 ปนั้นสั้นเกินไป เมื่อคํานึงขอเท็จจริงที่วา ผูอํานวยการคนใหมตองมีหนาที่
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จัดการประชุมการคาพหุภาคีรอบใหม ซึ่งในรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ใชเวลาประชุม
ยาวนานถึง 7 ป (The Nation, April 20, 1999)
การขยายวาระการดํารงตําแหนงเปนคนละ 3 ป ในดานหนึ่งเพื่อโนมนาวให
นายศุภชัยรับขอเสนอนี้ แตในอีกดานหนึ่งทําใหการสรรหาผูอํานวยการไมเปนไปตามกฎขอบังคับ
ซึง่ กําหนดวาระการดํารงตําแหนงไว 4 ป แทนที่กระบวนการสรรหาจะไดผูอํานวยการเพียงคนเดียว
กลับไดผอู านวยการ
ํ
2 คน อยูในตําแหนงรวมกัน 6 ป คิดเทียบเทาจํานวนผูอํานวยการ 1.5 คน
ความขัดแยงในประเด็นเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกอนหลังหมดสิ้นไป เมื่อฝาย
ไทยตกลงที่จะใหนายศุภชัยดํารงตําแหนงสืบตอจากนายมัวร ทัง้ นี้ไมเปนที่แนชัดวา การตัดสินใจ
ดังกลาวนี้เปนผลจากการไกลเกลี่ยของออสเตรเลีย หรือเปนผลจากการประเมินประโยชนของ
พรรคประชาธิปต ยเปนดานหลัก กระนั้นก็ตาม การแตงตั้งรองผูอํานวยการยังมิไดกําหนดจํานวน
และเกณฑที่แนนอน ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตองการยึดกุมตําแหนงรองผูอํานวยการ ภูมิภาคตางๆ ทั้งอัฟริกา ละตินอเมริกาและอาเซีย ลวน
ตองการดุลยภาพแหงภูมิภาคดวยกันทั้งสิ้น ไมวารองผูอํ านวยการจะมีจํ านวนกี่คน ผูดํ ารง
ตําแหนงดังกลาวนี้จะอยูในตําแหนงจนสิ้นวาระของนายศุภชัย
การเวียนกันดํ ารงตํ าแหนงกํ าลังกลายเปนจารีตใหมของสังคมโลก เนื่องจาก
ไมสามารถมีฉันทมติเกี่ยวกับผูดํารงตํ าแหนงที่สําคัญ นอกจากตําแหนงผูอํานวยการองคการ
การคาโลก ซึ่งตกลงให ‘เลนเกาอี้ดนตรี’ ระหวางนายมัวรกับนายศุภชัยในครั้งนี้แลว กอนหนานี้ ก็มี
ขอตกลงแบงปนเกาอี้ผูวาการธนาคารกลางแหงยุโรป (European Central Bank) ระหวาง Wim
Duisenberg (ชาวฮอลันดา) กับ Jean-Claude Trichet (ชาวฝรั่งเศส) ตําแหนงประธานรัฐสภา
ยุโรป (European Parliament) ก็บรรลุขอตกลงลักษณะเดียวกัน แมแตการแขงขันฟุตบอลโลกป
2545 ยังตองแบงเค็กระหวางญีป่ นุ กับเกาหลีใตในการเปนเจาภาพ
แมว  าการแตง ตั้ง ผู อํ านวยการองคก ารการคา โลกคนที่ สองและสามจะบรรลุ
ขอตกลงได แตปญหาพื้นฐานในการสรรหาผูดํารงตํ าแหนงดังกลาวยังมิไดมีการเยียวยาแกไข
คณะมนตรีทวั่ ไปในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 มีมติใหรางกติกาเพื่อใหภาคีสมาชิก
พิจารณาในการประชุม ณ นครซีแอตเติล สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2542
กระบวนการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกดังที่เปนมา มีปญหาพื้นฐาน
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก กระบวนการสรรหาปราศจากความโปรงใส (Transparency) ความ
ไมโปรงใสเกิดจากการหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงและการหลีกเลี่ยงการใชอํานาจวีโต (No Vote,
No Veto) ดวยเหตุที่ไมมีการลงคะแนนเสียง จึงไมเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ผูสมัครคนใด
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มีคะแนนนํา โดยที่ประธานคณะกรรมการสรรหายึดกุมขอมูลนี้แตเพียงผูเดียว อันเปนเหตุให
ประธานฯสามารถใชขอมูลใหเปนประโยชนในการจัดวาระการประชุม เพื่อใหไดผลการประชุมตาม
ทีต่ องการได (Agenda Manipulation) หากประธานฯ ตกอยูในอํานาจหรืออิทธิพลของประเทศ
มหาอํานาจ อํานาจในการจัดวาระการประชุมกลายเปนชองทางที่ประเทศมหาอํานาจใชผลักดัน
ผูที่ตนสนับสนุน
ประการที่สอง ขอกําหนดทีว่ า ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
จักตองไดรับฉันทมติจากภาคีสมาชิกนั้นมีผลเทากับการยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity
Rule) ในการสรรหา แตการบรรลุฉันทมตินั้นเปนเรื่องยาก และตองเสียตนทุนการตัดสินใจ
(Decision Cost) สูงยิง่ ในเมือ่ องคการการคาโลกมีสมาชิกถึง 134 ประเทศ และนับวันแตจะมี
สมาชิกเพิม่ ขึน้ ในอีกดานหนึ่ง กฎคะแนนเสียงเอกฉันทขัดแยงกับหลักการหลีกเลี่ยงการใชอํานาจ
วีโต เพราะการยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันททําใหภาคีสมาชิกมีอํานาจวีโต หากผูสมัครคนใดมิไดรับ
ความเห็นชอบจากภาคีเพียงประเทศเดียวก็หมดโอกาสที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ดวยเหตุดงั ทีก่ ลาวขางตนนี้ การกําหนดใหมีการลงคะแนนเสียงและการละทิ้งกฎ
คะแนนเสียงเอกฉันทจะชวยแกปญหาพื้นฐานในการสรรหาผูอํานวยการองคการการคาโลกได
ขอเสนอที่เปนรูปธรรมมีอยู 4 ลําดับขั้น
ขัน้ ที่หนึ่ง ภายหลังการปดรับสมัครไมเกิน 1 เดือน ใหผูสมัครแถลงนโยบายการ
บริหารองคการการคาโลก
ขัน้ ที่สอง ภายหลังการดําเนินการตามขั้นที่หนึ่งไมเกิน 1 เดือน ใหภาคีสมาชิกลง
มติคดั คานหรือไมคัดคานผูสมัครแตละคน โดยคัดผูสมัครที่ไมถูกคัดคานดวยคะแนนสูงสุดใหเหลือ
เพียง 2 คน
ขัน้ ที่สาม ภายหลังการดําเนินการตามขั้นที่สองไมเกิน 1 เดือน ใหภาคีสมาชิก
ลงมติ เ ลื อ กผู สมัครที่ผ า นกระบวนการสรรหาขั้นที่สองเพื่อดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโดยคัด
ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
ขั้นที่สี่ นําชื่อผูสมัครซึ่งผานกระบวนการสรรหาขั้นที่สาม ขอความเห็นชอบจาก
ภาคีสมาชิก ผูท จี่ ะดํารงตําแหนงผูอํานวยการจักตองไดรับคะแนนความเห็นชอบไมนอยกวา 75%
ของจํานวนภาคีสมาชิก
หากคะแนนความเห็นชอบนอยกวา 75% ของจํานวนสมาชิก ใหเริ่มตนกระบวน
การสรรหาใหม โดยในระหวางนั้น ใหเลือกรองผูอํานวยการคนหนึ่งคนใดขึ้นมารักษาการตําแหนง
ผูอ านวยการตํ
ํ
าแหนงผูอํานวยการ

5
หากไมละทิ้งหลักการ No Vote, No Veto และไมละทิ้งกฎคะแนนเสียงเอกฉันท
การสรรหาผูอ านวยการองค
ํ
การการคาโลกในอนาคตจะยังคงปราศจากความโปรงใส และจะยังคง
ยืดเยือ้ และสรางความราวฉานในหมูภาคีสมาชิกตอไป

