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สมรภูมิ Cancún
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เสียงเพรียกหาเพื่อนพองนองพี่เพื่อไปชุมนุม ณ เมือง Cancún ประเทศเม็กซิโก
ดังกังวานมาเปนเวลากวาครึ่งป บัดนี้ ‘กองทัพประชาชน’ เตรียมพรอมในที่ตั้ง และกําลังขับเคลื่อน
สูสมรภูมิ Cancún เพือ่ ทําสงครามการเจรจาการคา
กองทัพชาวนาเม็กซิกนั นําโดย Popular Civic Front of Puebla ผสานกับขบวน
การประชาชนดังเชน Mexican Action Network Against Free Trade เปนกองทัพหนาในการบุก
ยึดพื้นที่ Kilometre Zero อันเปนที่ตั้งของศูนยการประชุมหรือ Convention Centre สวนหนึ่งเพื่อ
แสดงการตอตานองคการการคาโลก อีกสวนหนึ่งเพื่อทดสอบกําลังและความสามารถของเจาหนา
ทีร่ กั ษาความปลอดภัยของรัฐบาลเม็กซิกัน
ไมมีใครคาดเดาวา สมรภูมิ Cancún จะ ‘นองเลือด’ มากเทาสมรภูมิ Seattle เมื่อ
สีป่ ท แี่ ลวหรือไม ขบวนการประชาชนระหวางประเทศมิไดมีเปาประสงคที่จะกอการนองเลือด หาก
การนองเลือดเกิดขึ้นก็ตองเปนผลจากการตัดสินใจของรัฐบาลเม็กซิกันในการใชตํารวจและทหาร
ปราบปรามขบวนการตอตานองคการการคาโลกอยางรุนแรง
นคร Cancún เปนสถานที่จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการการคาโลก
ระหวางวันที่ 10-14 กันยายน 2546 การประชุมดังกลาวนี้มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) อยางสําคัญ มิเฉพาะตอการจัด
ระเบียบการคาระหวางประเทศเทานั้น หากยังมีผลตออนาคตและชะตากรรมขององคการการคา
โลกอีกดวย
การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) มีขึ้นครั้งแรกในป 2525
ขณะที่ยังมิไดสถาปนาองคการการคาโลก ภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา
(GATT) มีการประชุมระดับรัฐมนตรีรวม 6 ครั้ง เมื่อมีการตั้งองคการการคาโลกในป 2538
การประชุมระดับรัฐมนตรีถูกกําหนดใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนการจัดระเบียบการคาระหวาง
ประเทศ โดยกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 2 ปตอหนึ่งครั้ง การประชุม ณ เมือง Cancún นับ

2
เปนการประชุมองคการการคาโลกระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 (ดูตาราง) การประชุมเทาที่ผานมามีทั้งที่
สําเร็จและลมเหลว ครั้งที่ลมเหลวอยางไมเปนทา คือ การประชุม ณ เมือง Seattle ในป 2542
ขบวนการตอตานองคการการคาโลกมีจุดประสงคหลักในการโคนลมองคการการ
คาโลก และมีจุดประสงครองในการควํ่าการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Cancún ขบวนการ
ประชาชนเหลานี้มีฉันทมติวา ระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบันเปนระบบที่ไมเปนธรรม
ประเทศเล็กเสียเปรียบประเทศใหญ ประเทศดอยพัฒนาถูกเอาเปรียบโดยประเทศที่พัฒนาแลว
องค ก ารการค า โลกเป น กลไกของประเทศมหาอํ านาจและบรรษั ท ระหวา งประเทศในการหา
ประโยชนจากการผลักดันการขยายระเบียบการคาระหวางประเทศ โดยไมนําพาวา การเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ สรางภาวะทุกขเข็ญแกประชาชนผูยากไรในโลกที่สามอยางไรบาง
ขบวนการตอตานองคการการคาโลกเกือบจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับขบวนการ
ตอตานโลกานุวตั ร เนื่องเพราะองคการการคาโลกเปนกลไกของกระบวนการโลกานุวัตร แตภายใน
ขบวนการเหลานี้มีจุดยืนและความคิดเห็นแตกตางกันมาก บางกลุมตองการโคนลมองคการการ
คาโลก เนือ่ งเพราะไมตองการเดินบนเสนทางทุนนิยม กลุมเหลานี้ชูคําขวัญ ‘Other Worlds Are
Possible’ แตบางกลุมตองการผลักดันการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศใหมีความเปนธรรม
มากขึ้น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และมีความเอื้ออาทรตอเพื่อน
มนุษยมากขึ้น
ในทามกลางความหลากหลายของขบวนการตอตานองคการการคาโลก นับแต
องคกรดังเชน Attac, Focus on the Global South, Continental Social Alliance, Friends of the
Earth, Greenpeace, Global Exchange ไปจนถึง Oxfam มีความพยายามในการประสานงาน
ในการชุมนุม ณ เมือง Cancún ซึง่ คาดวาจะมีผูรวมชุมนุมประทวงอยางนอย 20,000 คน และอาจ
มีมากถึง 50,000 คน ทั้งๆที่คณะผูจัดการประชุมจะพยายามสกัดมิให NGOs เขาสูเมือง Cancún
ก็ตาม Jose Bove ผูน ําเกษตรกรฝรั่งเศสผูมีสมญานามวา McHero เปนคนหนึ่งที่ถูกกันมิใหเขา
เมือง Cancún
ขบวนการตอตานองคการการคาโลกเปลี่ยนโฉมไปคอนขางมาก นอกจากจะดูด
ดึงปญญาชนและนักเคลือ่ นไหวทั้งฝายซายและฝายเสรีนิยมเปนฐานกําลังที่กวางขวางขึ้นแลว ยัง
ใหความสนใจในการผลิตงานวิชาการเกี่ยวกับองคการการคาโลกและระเบียบการคาระหวาง
ประเทศมากขึน้ อีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหรูเทาทันประเทศมหาอํานาจและบรรษัทระหวางประเทศ รวม
ทั้งกํ าหนดจุดยืนเกี่ยวกับการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อเกื้อประโยชนโลกที่สามและ
กลุม ประชาชนผูย ากไร องคกรเอกชนที่มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการดังกลาวนี้ ไดแก Focus
on the Global South, Global Exchange, Global Development Network เปนตน
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สมรภูมิ Cancún มิไดปรากฏบนทองถนน ณ ที่นี้ซึ่งขบวนการตอตานองคการการ
คาโลกอาจตอง ‘ตอสู’ กับตํารวจและทหารเม็กซิกันเทานั้น หากยังปรากฏในศูนยการประชุม
อีกดวย
บนโตะเจรจา ฝายใตตองตอสูกับฝายเหนือ แมองคการการคาโลกจะยึดกฎการ
ลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง’ (One Country, One Vote) แตฝายใตตองเสีย
เปรียบในดานวิทยายุทธและอํานาจตอรอง ในขณะที่ฝายเหนือมีผูชํานัญการเฉพาะเรื่องจํานวน
มาก แมกฎกติกาขององคการการคาโลกเพียงหนึ่งบรรทัดหรือหนึ่งยอหนาก็สามารถนําเสนอ
บทวิเคราะหเปนคุงเปนแคว ฝายใตมิไดมีวิทยายุทธชนิดเทียบเทียมได ลําพังแตจะทําความเขาใจ
กฎกติกาเหลานั้นก็แสนยากเสียแลว ฝายเหนือยังมีไมตายในดานอํานาจตอรองดวยการหยิบยก
ผลประโยชนระดับทวิภาคีมากดดันใหบางประเทศในฝายใตยอมรับกติกาใหมบางกติกา
การเจรจาการค า ระหว า งประเทศทั้ ง ระดั บ พหุ ภ าคี แ ละทวิ ภ าคี ล  ว นเป น การ
เลนเกมเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน หรือ Trade-Off Game ผลการเจรจานอกจากจะขึ้นอยูกับ
อํานาจตอรองของประเทศคูเจรจาแลว ยังขึ้นอยูกับกระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนอีกดวย
หากการเลมเกมมีลักษณะเปนการเลมเกมเชิงลบ หรือ Negative Linkage การเจรจาอาจจบลง
โดยที่ประเทศคูเ จรจามิไดรบั ประโยชนมากเทาทีค่ วร ตัวอยางของ Negative Linkage ไดแก การ
กําหนดจุดยืนในการเจรจาวา หากไมมีการลดเงินอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม จะไมมีการ
เจรจาเรื่องการเปดเสรีการคาบริการ
ประเทศโลกทีส่ าม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในอัฟริกา หากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไมกาหนดเงื
ํ
่อนเวลาที่ชัดเจนในการลดเงินอุดหนุน
ดานเกษตรกรรมประกาศอยางชัดเจนวา จะไมยอมพิจารณาประเด็นใหมที่เรียกวา Singapore
Issues (จากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 1 ป 2539) อันไดแก กติกาวาดวยการลงทุน นโยบาย
การแขงขัน การจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล (Government Procurement) และการอํานวยความ
สะดวกดานการคา (Trade Facilitation)
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสรางความแคนเคืองแกโลกที่สามดวยการเพิ่มเงิน
อุดหนุนการเกษตรในป 2545 ทั้งๆที่มีพันธะในการลดเงินอุดหนุนดังกลาวตามขอตกลงในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย จนการประชุม ณ เมือง Cancún ทําทาจะลมเหลวตั้งแตการ
ประชุมยังไมเริ่มตน แตแลวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชวยประคองใหการประชุมมีชีวิตตอไป
ดวยการยื่นขอเสนอการจัดระเบียบการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ โดยที่ในเวลาไลเลี่ยกัน
ภาคีองคการการคาโลกบรรลุขอตกลงในการใหประเทศดอยพัฒนาซื้อยารักษาโรคสําคัญในราคา
ถูกได
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การรวมกลุมประเทศที่มีผลประโยชนรวมกันนับเปนยุทธวิธีสํ าคัญในการเพิ่ม
อํานาจตอรอง ดังกรณีประเทศผูสงออกธัญพืช 18 ประเทศที่รวมตัวกันเปน Cairns Group และ
ประเทศดอยพัฒนา 20 ประเทศที่รวมตัวกันเปน Group of 20 โดยมีบราซิล สาธารณรัฐประชาชน
จีน อินเดีย และอัฟริกาใตเปนผูนํา
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) ถูกกําหนดใหเปน
Development Round ซึง่ มีนยั เกีย่ วกับการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อเกื้อกูลกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกที่สาม แตการเจรจามีความคืบหนานอยมาก จนเกินกําหนดเวลา
เกือบทุกหัวขอการเจรจา มิหนําซํ้าสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังยํ่ายีสปริตแหงโดฮาดวยการ
สืบทอดนโยบายการอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม อันขัดตอเจตนารมณของการเจรจาการ
พหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกดวย ในประการสําคัญ นานาประเทศมิไดสนใจการเจรจาการคาพหุภาคี
รอบโดฮาเทาที่ควร เพราะตางหันเข็มมุงไปสูการทําขอตกลงการคาทวิภาคี
ภายใตบรรยากาศดังกลาวนี้ หากการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Cancún
จบลงโดยไมมขี อ ตกลงเปนชิ้นเปนอัน ก็มิใชเรื่องนาประหลาดใจ แตคําถามพื้นฐานที่พึงหาคําตอบ
ก็คอื องคการการคาโลกควรจะมีอนาคตอยางไร
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ตารางที่ 1
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต GATT
2525 – 2537
ครั้งที่

ปที่ประชุม

1
2
3
4
5
6

2525
2529
2531
2532
2533
2537

เมืองที่ประชุม
Geneva สวิตเซอรแลนด
Punta del Este อุรุกวัย
Montreal คานาดา
Geneva สวิตเซอรแลนด
Brussels เบลเยี่ยม
Marrakesh มอร็อคโค

ผล
ลมเหลว
สําเร็จ
กึ่งลมเหลว
กึ่งสําเร็จ
ลมเหลว
สําเร็จ

ตารางที่ 2
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต WTO
2538 - 2546
ครั้งที่

ปที่ประชุม

1
2
3
4
5

2539
2541
2542
2543
2546

ที่มา

เมืองที่ประชุม
สิงคโปร
Geneva สวิตเซอรแลนด
Seattle สหรัฐอเมริกา
Doha กาตาร
Cancún เม็กซิโก

ผล
กึ่งสําเร็จ
กึ่งสําเร็จ
ลมเหลว
กึ่งสําเร็จ
?
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