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จากพหุภาคีนิยมสูทวิภาคีนิยม

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 เมือ่ผูอํ านวยการองคการการคาโลก (World Trade Organization = WTO)  
เรียกรองใหภาคีสมาชิกสนใจผลักดันใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา (Doha Round) รุดหนา 
สัญญาณบงบอกปญหาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหมปรากฏโดยชัดเจนยิ่ง

 การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาเริ่มตนแลวตั้งแตวันที่ 28 มกราคม 2545 และ
ก ําหนดจะเสร็จส้ินในวันที่ 1 มกราคม 2548 นายศุภชัย พานชิภักดิ ์ ผูอํ านวยการองคการการคา
โลกแสดงความมุงมั่นที่จะผลักดันใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหมบรรลุเปาหมายภายใน
กรอบเวลาที่กํ าหนด ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว 
ยงัเปนการสรางและแสดงผลงานของผูอํ านวยการองคการการคาโลกอีกดวย
 แมวาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาจะลวงเลยมาแลวเกือบหนึ่งป แตความ
กาวหนาเกือบไมมีเลย สมาชิกองคการการคาโลกจํ านวนมากมิไดสนใจผลักดันใหการเจรจาการ
คาพหุภาคีรอบใหมบรรลุผลตามเปาหมาย อาการเฉยเมยดังกลาวนี้ปรากฏทั้งในหมูประเทศ
มหาอ ํานาจทางเศรษฐกิจและประเทศดอยพัฒนา
 การเจรจาการคาพหุภาคีสงผลตอการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ 
ในลกัษณะพหภุาคี เพราะองคการการคาโลกมีสมาชิกถึง 140 ประเทศ เมื่อภาคีสมาชิกบรรลุ 
ขอตกลงในการจัดระเบียบการคาใหม ยอมตองปฏิบัติตามพันธะแหงขอตกลงดังกลาว ระเบียบ
การคาระหวางประเทศที่สถาปนาโดย GATT และตอมา GATT/WTO จึงมีลักษณะพหุภาคีนิยม 
(Multilateralism)
 แตการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคีนิยมเปนเรื่องยากนัก 
ยิง่องคการการคาโลกมีภาคีสมาชิกจํ านวนมากเพียงใด ความยากลํ าบากในการบรรลุขอตกลงยิ่ง
มมีากเพยีงนัน้ เนือ่งเพราะตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) เพิ่มข้ึนตามจํ านวนภาคีสมาชิก 
ภาคีสมาชิกยอมตองการผลักดันการจัดระเบียบในทางที่เกื้อกูลผลประโยชนของตน และตอตาน
การเปลีย่นแปลงระเบียบในทางที่ลิดรอนผลประโยชนของตน
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 ในโลกแหงความเปนจริงของการเจรจาการคาพหุภาคี การจัดระเบียบการคา
ระหวางประเทศเพื่อใหภาคีสมาชิกทุกประเทศไดประโยชนในทุกๆเรื่องมิอาจเปนไปได การ 
เปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศบางดานยอมมีภาคีสมาชิกบางประเทศไดประโยชน 
และบางประเทศเสียประโยชน ภาคีสมาชิกแตละประเทศจึงตองประเมินประโยชนสุทธิที่คาดวา 
จะไดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ โดยที่อาจตองเสียประโยชนจากการจัดระเบียบใหมบางดาน 
เพื่อแลกกับผลประโยชนในดานอื่น ดวยเหตุดังนี้ ภาคีสมาชิกจึงมักจะรวมกลุมเพื่อสรางอํ านาจ 
ตอรองในการเจรจา เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศเกื้อกูลผลประโยชน
ของกลุมตน ความใหญโตมโหฬารขององคการการคาโลก นอกจากจะทํ าใหการเจรจาการคา 
พหุภาคีเสียตนทุนสูงแลว ยังทํ าใหประเด็นการเจรจามีความละเอียดออนและสลับซับซอนยิ่ง 
อีกดวย
 การจดัตัง้เขตการคาเสรียักษใหญในลักษณะ Super Bloc ดังเชน APEC และ 
FTAA (=Free Trade Area of the Americas) มคีวามยากลํ าบากไมยิ่งหยอนกวาการบรรลุ 
ขอตกลงในการเจรจาการคาพหุภาคีดวยเหตุผลเดียวกัน ทั้ง APEC และ FTAA ลวนมีลักษณะ 
พหภุาค ี เพยีงแตจํ านวนสมาชิกนอยกวา WTO ณ บัดนี้ APEC ตายทั้งกลมตั้งแตไมคลอด FTAA 
เดนิอยูบนเสนทางเดียวกัน สหภาพยุโรปเปน Super Bloc หนึ่งเดียวที่ประสบความสํ าเร็จในการ
จัดตั้ง และกํ าลังอยูในกระบวนการขยายตัว ทั้งการขยายปริมณฑลของสหภาพยุโรป (EU 
Enlargement) และการทํ าขอตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีกับประเทศในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน 
(Euro-Mediterrance Economic Area = EMEA) และกลุมประเทศในตลาดรวมของภูมิภาคสวน
ใต (MERCOSUR)
 ความยากลํ าบากในการบรรลุขอตกลงในการเจรจาการคาพหุภาคีและความยาก
ลํ าบากในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อเกื้อกูลผลประโยชนของ
ตน ทํ าใหประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา หันไปสูเสนทางทวิภาคีนิยม 
(Bilateralism) โดยมิไดสนใจเดินตอบนเสนทางพหุภาคีนิยมเทาที่ควร นายโรเบิรต โซลลิก 
(Robert Zoellick) ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) ใชเวลาในสัดสวนสํ าคัญในการเจรจา
เพือ่ท ําขอตกลงการคาเสรีในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Trade Agreement) กับประเทศตางๆ  
ทัง้ในละตินอเมริกา  อาเซีย  และอฟัริกา
 ระเบยีบการคาระหวางประเทศที่สหรัฐอเมริกาตองการเห็น เมื่อมิอาจผลักดันเปน
ระเบยีบพหภุาค ี เนื่องเพราะติดขัดดวยการเมืองภายใน WTO สหรัฐอเมริกาก็นํ าระเบียบดังกลาว
มาบรรจุไวในขอตกลงการคาทวิภาคี เมื่อขอตกลงการคาทวิภาคีขยายตัว อันเปนผลจากการ 
ที่จํ านวนประเทศที่มีขอตกลงลักษณะนี้กับสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น เครือขายประเทศที่ทํ าขอตกลง
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การคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาขยายใหญข้ึน ขอตกลงการคาทวิภาคียอมแปรสภาพเปนขอตกลง
การคาพหุภาคีโดยปริยาย
 ผู แทนการคาแหงสหรัฐอเมริกายังคงยืนยันที่จะผลักดันใหการเจรจาการคา 
พหภุาครีอบโดฮาบรรลุผล โดยยืนยันวา การทํ าขอตกลงการคาทวิภาคีมิไดขัดตอการเจรจาการคา
พหุภาคี ตรงกันขามการทํ าขอตกลงการคาทวิภาคีกลับจะเปนตัวเรงใหการเจรจาการคาพหุภาคี
บรรลุขอตกลงเร็วขึ้น
 แตนักเศรษฐศาสตรจํ านวนมาก รวมทั้งผูอํ านวยการองคการการคาโลก มี
เศรษฐทรรศนตรงกันขามกับความเห็นขางตนนี้ เพราะขอตกลงการคาทวิภาคีมักจะใหสิทธิ
ประโยชนพเิศษแกประเทศคูสัญญา อันกอใหเกิดการปฏิบัติอยางลํ าเอียงตอประเทศที่สาม จนใน
ทีสุ่ดอาจสรางความรูสึกเปนปรปกษในหมูประเทศตางๆ ขอตกลงการคาทวิภาคีจึงสรางมหันตภัย
ตอระบบการคาโลก

 การเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และการที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกไดสํ าเร็จ นับเปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัย
หนึ่งที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของขอตกลงการคาทวิภาคี เพราะบัดนี้สินคาจากสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนสามารถแขงขันในตลาดโลกบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับภาคีองคการการคาโลกโดย 
ทั่วไป เนื่องเพราะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-Favoured-
Nation Principle) ความเกรงกลวัพลงัการแขงขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labour-intensive Industries) ท ําใหนานาประเทศพากัน 
จดัตัง้ ‘เขตการคาเสรี’ ในลักษณะทวิภาคี  เพื่อใหสินคาของตนมีพื้นที่ในตลาดโลก

 ญ่ีปุนนับเปนตัวอยางที่ดีตามความขางตนนี้ แตเดิมญ่ีปุนเดินตามแนวทาง 
พหภุาคนีิยม ดังจะเห็นไดวา ญ่ีปนุเกอืบไมมีขอตกลงการคาในลักษณะทวิภาคีกับประเทศใดเลย 
นบัต้ังแตตนทศวรรษ 2540 เปนตนมา ญ่ีปนุเริม่ท ําสัญญาการคาในลักษณะทวิภาคีมากขึ้น เมื่อ
สาธารณรฐัประชาชนจีนบรรลุขอตกลงกับกลุมอาเซียนในการจัดตั้งเขตการคาเสรี (China-Asean 
Free Trade Area) ในเดอืนพฤศจิกายน 2545 ญ่ีปุนก็บรรลุขอตกลงกับกลุมประเทศอาเซียนใน
ลักษณะเดียวกันเกือบจะทันทีทันควัน

 สิงคโปรเปนตัวอยางอีกประเทศหนึ่งที่หันเข็มสูเสนทางทวิภาคีนิยม สิงคโปร 
ผิดหวงัจาก AFTA การปรากฏตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในองคการการคาโลก ทํ าใหสิงคโปร
ตองปรับโครงสรางการผลิตสูสังคมเศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) สิงคโปรเร่ิมหา 
หนทางขยายตลาดดวยการทํ าสัญญาการคาทวิภาคีกับนวิซแีลนด (ANZSEP) ญ่ีปนุ (JSEPA) 
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และมแีผนทีจ่ะทํ าขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา คานาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย และเขต 
การคาเสรียุโรป (EFTA)

 ไมเพียงแตประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะไมสนใจแนวทางพหุภาคีนิยม 
เทานั้น ประเทศดอยพัฒนาก็ขาดความกระตือรือรนดวย ประเทศในโลกที่สามเริ่มพบขอเท็จจริง
มากขึน้เรือ่ยๆวา ตนมิไดประโยชนจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย ความไมแนใจวาจะได
ประโยชนจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหมทํ าใหประเทศดอยพัฒนาลังเลใจที่จะเปดเสรี 
มากกวาระดับที่เปนอยูในปจจุบัน
 ในขณะทีป่ระเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
กดดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมมากกวาเดิม ขอเรียกรอง 
ในการเปดเสรีดานการคาบริการและการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา ลวนแลวแต 
ทํ าใหประเทศในโลกที่สามเสียประโยชน แตในอีกดานหนึ่งประเทศมหาอํ านาจกลับละเมิด 
หลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ดวยการใหเงินอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม ฝร่ังเศสจับมือกับ
เยอรมนใีนการด ํารงนโยบาย Common Agricultural Policy (CAP) ตอไป สวนสหรัฐอเมริกาก็ตรา
กฎหมาย Farm Act หรือที่มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา Farm Security and Rural Investment 
Act of 2002 ซึง่จดัสรรเงนิอุดหนุนการเกษตร 180,000 ลานดอลลารอเมริกันในชวงเวลา 10 ป 
ขางหนา การใหเงินอุดหนุนการผลิตดานการเกษตร ยอมทํ าใหอุปทานสินคาเกษตรมีมากกวา 
ที่ควรจะเปน และทํ าใหราคาสินคาเกษตรตกตํ่ ามากกวาที่ควรจะเปน ทั้งหมดนี้สรางปญหาแก
ประเทศในโลกที่สามที่พึ่งรายไดจากการสงออกสินคาเกษตร
 นกัเศรษฐศาสตรบางคน ดังเชนศาสตราจารยอลัน วนิเตอรส (Alan Winters) 
แหง University of Sussex น ําเสนออรรถาธิบายวา การขยายตัวของขอตกลงการคาทวิภาคีเปน
ผลจากการเติบโตของกองทัพนักเจรจาการคา การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยและการ
สถาปนาองคการการคาโลกมีผลใหนานาประเทศตองผลิตนักเจรจาการคา กลมุขุนนางนักวิชาการ 
(Technocrats) ดังกลาวนี ้ มงีานทํ านอยลงเมื่อการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยจบสิ้นลง การ 
ริเร่ิมการเจรจาการคาในลักษณะทวิภาคีทํ าใหนักเจรจาการคามีงานทํ าและมีความสํ าคัญในเวที
เศรษฐกิจโลก

 บัดนี้ มนษุยพภิพก ําลงัหนัเขม็สูแนวทางทวิภาคีนิยม ความหวังของผูอํ านวยการ
องคการการคาโลกที่จะผลักดันใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาเสร็จส้ินในป 2548 นับเปน
การวาดวิมานในฝนโดยแท
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