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ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2542

องคการการคาโลกกับการแตงต้ังผูอํ านวยการ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

วนัที ่ 1 กันยายน 2542 นายไมค มัวร (Mike Moore) อดีตนายกรัฐมนตรี 
นวิซแีลนด รับตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลกคนที่สอง สืบตอจากนายเรนาโต รุกเจียโร 
(Renato Ruggiero) ซึง่พนจากต ําแหนงตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 กระบวนการสรรหา 
ผูอํ านวยการองคกรโลกบาลแหงนี้ยืดเยื้อยาวนานกวา 9 เดือน และสรางความราวฉานในหมูภาคี
สมาชิกอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน อันเปนเหตุใหเกาอี้ผู อํ านวยการองคการการคาโลก 
ไรผูยึดครองถึง 4 เดือน

การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกกํ าหนดกฎเกณฑวา ผูที่จะดํ ารง
ตํ าแหนงดังกลาวนี้จักตองไดรับฉันทมติ (consensus) จากมวลภาคีสมาชิก  โดยมอบหนาที่ให
ประธานคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก (WTO General Council) เปนผูสรรหาและ 
หยั่งเสียง ทั้งนี้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลงมติและการใชอํ านาจวีโต (No Vote, No Veto)  
กฎเกณฑดังกลาวนี้ตองนับวาปราศจากความโปรงใสอยางยิ่ง ทั้งความไมโปรงใสในกระบวนการ 
ซาวเสียง และความไมโปรงใสในลํ าดับข้ันตอนของกระบวนการสรรหา ในเมื่อไมมีการลงมติ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาเปนผูยึดกุมขอมูลแตเพียงผูเดียววา ภาคีสมาชิกแตละประเทศ 
มีความพึงพอใจผูสมัครรับตํ าแหนงแตละคนแตกตางกันอยางไรบาง และผูสมัครคนใดไดรับ
คะแนนนยิมสงูสุด ในเมื่อลํ าดับข้ันตอนการสรรหาไมมีความโปรงใส ประธานคณะกรรมการสรรหา
สามารถจดัระเบียบวาระการสรรหาเพื่อใหไดผลการสรรหาตามที่ตองการได อาทิเชน เมื่อผูไดรับ
คะแนนนิยมในการหยั่งเสียงรอบแรกๆเปนผูที่ประธานฯไมตองการใหไดตํ าแหนงผูอํ านวยการ 
ประธานฯอาจหนวงเหนี่ยวการเสนอชื่อเพื่อขอฉันทมติจากมวลสมาชิกก็ได และปลอยใหมีการหา
เสยีงจนดลุคะแนนเสียงแปรเปลี่ยนไป ตอเมื่อผูสมัครที่ประธานฯสนับสนุนไดคะแนนนํ า จึงเสนอ
ชือ่เพือ่ขอฉันทมติตอคณะมนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก

นายอาลี เอม็ชูโม (Ali Mchumo) ชาวทานซาเนยี ผูดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะ
มนตรีทั่วไปแหงองคการการคาโลก ถูกวิพากษวาดํ าเนินการสรรหาผูอํ านวยการดวยความ 
ไมโปรงใส นายศุภชัย พานชิภักดิ์และประเทศผูสนับสนุนกลาวอางวา ในการหยั่งเสียงชวงแรก  
เมื่อนายศภุชยัมคีะแนนนํ า ประธานคณะกรรมการสรรหาไมคิดเสนอชื่อนายศุภชัยเพื่อขอฉันทมติ



2

จากมวลสมาชกิ แตแลวในชวงปลายเดือนเมษายน 2542 กลับคิดเสนอชื่อนายมวัร พรอมทั้งบีบให
นายศภุชยัถอนตัว โดยอางวา นายมวัรมคีะแนนนํ านายศภุชยั ขออางที่วา นายศภุชัยมีคะแนนนํ า
ในการหยั่งเสียงชวงแรก และนายมวัรมคีะแนนน ําชวงปลาย ลวนเปนขออางที่ไมมีประจักษพยาน
ขอเท็จจริงที่พิสูจนได เพราะมีประธานคณะกรรมการสรรหาเพียงผูเดียวเทานั้นที่ทราบขอเท็จจริง 
ในเมือ่ไมมีการลงคะแนนเสียงอยางเปนกิจจะลักษณะ

สหรัฐอเมริกามีบทบาทสํ าคัญในการกีดกันมิใหนายศุภชัยดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวย
การองคการการคาโลก ในดานหนึ่ง ดวยการหาเสียงใหนายมวัร โดยใชอํ านาจและอิทธิพลทางการ
เมืองระหวางประเทศทั้งปวง ในอีกดานหนึ่ง ดวยการกดดันใหนายศุภชัยถอนตัวดวยวิธีการ
นานัปการ บทบาทของสหรัฐอเมริกาดังกลาวนี้ยังความไมพอใจแกรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  
อยางยิง่ และมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง

การทีส่หรัฐอเมริกาสามารถเลนบทกีดกันนายศภุชัยได ก็เพราะสหภาพยุโรปไมมี
ฉันทมตทิีจ่ะเลือกผูสมัครคนหนึ่งคนใด โดยปลอยใหเปนการตัดสินใจของแตละประเทศ หากมิใช
แรงสนับสนุนที่ไดรับจากญี่ปุน นายศุภชัยอาจตองหลุดจากโผไปแลว ดวยเหตุที่ทั้งนายมัวรและ
นายศุภชัยไดคะแนนเสียงกํ้ ากึ่งกัน และผูสมัครทั้งสองตางไมยอมถอนตัว องคการการคาโลกจึง
ตกอยูในฐานะอหิลกัอเิหลื่อ ทางออกที่เหลือก็คือ การแบงปนตํ าแหนงระหวางผูสมัครทั้งสอง ทั้งนี้
โดยมีออสเตรเลียเปนคนกลางในการไกลเกลี่ย

คณะมนตรทีัว่ไปแหงองคการการคาโลกมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 ให
นายไมค มวัร ดํ ารงต ําแหนงผูอํ านวยการระหวางวันที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2545 และใหนายศภุชัย พานชิภักดิดํ์ ารงต ําแหนงผูอํ านวยการระหวางวันที่ 1 กันยายน 2545  
จนถงึวนัที ่ 31 สิงหาคม 2548 โดยจะไมมีการขยายเวลาวาระการดํ ารงตํ าแหนง และทั้งสองคน 
จะไมไดรับพิจารณาใหดํ ารงตํ าแหนงนี้ซํ้ าอีก

ในเดือนมีนาคม 2545 คณะมนตรีทั่วไปจะขอคํ ายืนยันจากนายศุภชัยเกี่ยวกับ
ความพรอมในการดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ หากนายศภุชยัไมพรอม ก็จะมีกระบวนการสรรหา 
ผูอํ านวยการคนใหมใหทันดํ ารงตํ าแหนงในวันที่ 1 กันยายน 2545 หากการสรรหาไมแลวเสร็จตาม
กํ าหนดเวลา จะมีการแตงตั้งรองผูอํ านวยการคนหนึ่งคนใดใหรักษาการตํ าแหนงผูอํ านวยการ 
องคการการคาโลก ในกรณีที่นายมวัรออกจากตํ าแหนงกอนหมดวาระ ใหนายศภุชัยดํ ารงตํ าแหนง
สืบตอไดทันที โดยมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 3 ป

ขอเสนอในการแบงปนตํ าแหนง (Job Sharing) ระหวางนายมวัรกับนายศุภชัย 
มมีาแตเดือนเมษายน 2542 แลว ในเวลานั้น นายศภุชยัไมรับขอเสนอนี้ โดยอางวา วาระการดํ ารง
ตํ าแหนงผูอํ านวยการ 4 ป ตามกฎบังคับขององคการการคาโลกนั้นเหมาะสมอยูแลว การเวียนกัน
ดํ ารงต ําแหนงควนละ 2 ปนั้นสั้นเกินไป เมื่อคํ านึงขอเท็จจริงที่วา ผูอํ านวยการคนใหมตองมีหนาที่
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จัดการประชุมการคาพหุภาคีรอบใหม ซึ่งในรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ใชเวลาประชุม 
ยาวนานถึง 7 ป (The Nation, April 20, 1999)

การขยายวาระการดํ ารงตํ าแหนงเปนคนละ 3 ป ในดานหนึ่งเพื่อโนมนาวให 
นายศภุชยัรับขอเสนอนี้ แตในอีกดานหนึ่งทํ าใหการสรรหาผูอํ านวยการไมเปนไปตามกฎขอบังคับ 
ซึง่ก ําหนดวาระการด ํารงตํ าแหนงไว 4 ป แทนที่กระบวนการสรรหาจะไดผูอํ านวยการเพียงคนเดียว 
กลบัไดผูอํ านวยการ 2 คน อยูในตํ าแหนงรวมกัน 6 ป คิดเทียบเทาจํ านวนผูอํ านวยการ 1.5 คน

ความขัดแยงในประเด็นเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงกอนหลังหมดสิ้นไป เมื่อฝาย
ไทยตกลงที่จะใหนายศภุชยัด ํารงตํ าแหนงสืบตอจากนายมวัร ทัง้นี้ไมเปนที่แนชัดวา การตัดสินใจ
ดังกลาวนี้เปนผลจากการไกลเกลี่ยของออสเตรเลีย หรือเปนผลจากการประเมินประโยชนของ
พรรคประชาธปิตยเปนดานหลัก กระนั้นก็ตาม การแตงตั้งรองผูอํ านวยการยังมิไดกํ าหนดจํ านวน
และเกณฑที่แนนอน ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตองการยึดกุมตํ าแหนงรองผูอํ านวยการ ภูมิภาคตางๆ ทั้งอฟัริกา ละตินอเมริกาและอาเซีย ลวน
ตองการดุลยภาพแหงภูมิภาคดวยกันทั้งสิ้น ไมวารองผูอํ านวยการจะมีจํ านวนกี่คน ผูดํ ารง
ตํ าแหนงดงักลาวนี้จะอยูในตํ าแหนงจนสิ้นวาระของนายศุภชัย

การเวียนกันดํ ารงตํ าแหนงกํ าลังกลายเปนจารีตใหมของสังคมโลก เนื่องจาก
ไมสามารถมีฉันทมติเกี่ยวกับผูดํ ารงตํ าแหนงที่สํ าคัญ นอกจากตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการ 
การคาโลก ซึ่งตกลงให ‘เลนเกาอี้ดนตรี’ ระหวางนายมวัรกับนายศภุชยัในครั้งนี้แลว กอนหนานี้ ก็มี
ขอตกลงแบงปนเกาอี้ผูวาการธนาคารกลางแหงยุโรป (European Central Bank) ระหวาง Wim 
Duisenberg (ชาวฮอลันดา) กับ Jean-Claude Trichet (ชาวฝรั่งเศส) ตํ าแหนงประธานรัฐสภา 
ยุโรป (European Parliament) กบ็รรลุขอตกลงลักษณะเดียวกัน แมแตการแขงขันฟุตบอลโลกป 
2545 ยังตองแบงเคก็ระหวางญีปุ่นกบัเกาหลีใตในการเปนเจาภาพ

แมวาการแตงตั้งผู อํ านวยการองคการการคาโลกคนที่สองและสามจะบรรลุ 
ขอตกลงได แตปญหาพื้นฐานในการสรรหาผูดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวยังมิไดมีการเยียวยาแกไข 
คณะมนตรทีัว่ไปในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 มีมติใหรางกติกาเพื่อใหภาคีสมาชิก
พจิารณาในการประชุม ณ นครซีแอตเตลิ สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2542

กระบวนการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกดังที่เปนมา มีปญหาพื้นฐาน
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก กระบวนการสรรหาปราศจากความโปรงใส (Transparency) ความ
ไมโปรงใสเกดิจากการหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงและการหลีกเลี่ยงการใชอํ านาจวีโต (No Vote, 
No Veto) ดวยเหตุที่ไมมีการลงคะแนนเสียง จึงไมเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ผูสมัครคนใด 
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มีคะแนนนํ า โดยที่ประธานคณะกรรมการสรรหายึดกุมขอมูลนี้แตเพียงผูเดียว อันเปนเหตุให
ประธานฯสามารถใชขอมูลใหเปนประโยชนในการจัดวาระการประชุม เพื่อใหไดผลการประชุมตาม
ทีต่องการได (Agenda Manipulation) หากประธานฯ ตกอยูในอํ านาจหรืออิทธิพลของประเทศ
มหาอํ านาจ อํ านาจในการจัดวาระการประชุมกลายเปนชองทางที่ประเทศมหาอํ านาจใชผลักดัน 
ผูที่ตนสนับสนุน

ประการที่สอง ขอก ําหนดทีว่า ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก
จักตองไดรับฉันทมติจากภาคีสมาชิกนั้นมีผลเทากับการยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity 
Rule) ในการสรรหา แตการบรรลุฉันทมตินั้นเปนเรื่องยาก และตองเสียตนทุนการตัดสินใจ 
(Decision Cost) สูงยิง่ ในเมือ่องคการการคาโลกมีสมาชิกถึง 134 ประเทศ และนับวันแตจะมี
สมาชกิเพิม่ข้ึน ในอกีดานหนึ่ง กฎคะแนนเสียงเอกฉันทขัดแยงกับหลักการหลีกเลี่ยงการใชอํ านาจ
วโีต เพราะการยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันททํ าใหภาคีสมาชิกมีอํ านาจวีโต หากผูสมัครคนใดมิไดรับ
ความเหน็ชอบจากภาคีเพียงประเทศเดียวก็หมดโอกาสที่จะดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ

ดวยเหตดัุงทีก่ลาวขางตนนี้ การกํ าหนดใหมีการลงคะแนนเสียงและการละทิ้งกฎ
คะแนนเสยีงเอกฉนัทจะชวยแกปญหาพื้นฐานในการสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกได

ขอเสนอที่เปนรูปธรรมมีอยู 4 ลํ าดับข้ัน
ข้ันที่หนึ่ง ภายหลงัการปดรับสมัครไมเกิน 1 เดือน ใหผูสมัครแถลงนโยบายการ

บริหารองคการการคาโลก
ข้ันที่สอง  ภายหลงัการด ําเนินการตามขั้นที่หนึ่งไมเกิน 1 เดือน ใหภาคีสมาชิกลง

มติคัดคานหรือไมคัดคานผูสมัครแตละคน โดยคัดผูสมัครที่ไมถูกคัดคานดวยคะแนนสูงสุดใหเหลือ
เพยีง 2 คน

ข้ันที่สาม ภายหลงัการด ําเนินการตามขั้นที่สองไมเกิน 1 เดือน ใหภาคีสมาชิก 
ลงมติเลือกผู สมัครที่ผานกระบวนการสรรหาขั้นที่สองเพื่อดํ ารงตํ าแหนงผู อํ านวยการโดยคัด 
ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุด

ข้ันที่ส่ี นํ าชื่อผูสมัครซึ่งผานกระบวนการสรรหาขั้นที่สาม ขอความเห็นชอบจาก
ภาคสีมาชกิ ผูทีจ่ะดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการจักตองไดรับคะแนนความเห็นชอบไมนอยกวา 75% 
ของจํ านวนภาคีสมาชิก

หากคะแนนความเหน็ชอบนอยกวา 75% ของจํ านวนสมาชิก ใหเร่ิมตนกระบวน
การสรรหาใหม โดยในระหวางนั้น ใหเลือกรองผูอํ านวยการคนหนึ่งคนใดขึ้นมารักษาการตํ าแหนง
ผูอํ านวยการตํ าแหนงผูอํ านวยการ



5

หากไมละทิ้งหลักการ No Vote, No Veto และไมละทิ้งกฎคะแนนเสียงเอกฉันท 
การสรรหาผูอํ านวยการองคการการคาโลกในอนาคตจะยังคงปราศจากความโปรงใส และจะยังคง
ยดืเยือ้และสรางความราวฉานในหมูภาคีสมาชิกตอไป


	¤ÍÅÑÁ¹ì “¨Ò¡·èÒ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãì¶Ö§Ê¹ÒÁ�

