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สมรภูมิ Cancún

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เสยีงเพรยีกหาเพื่อนพองนองพี่เพื่อไปชุมนุม ณ เมือง Cancún ประเทศเม็กซิโก 
ดังกงัวานมาเปนเวลากวาครึ่งป  บัดนี้ ‘กองทัพประชาชน’ เตรยีมพรอมในที่ต้ัง และกํ าลังขับเคลื่อน
สูสมรภูมิ Cancún เพือ่ทํ าสงครามการเจรจาการคา

กองทพัชาวนาเมก็ซกินัน ําโดย Popular Civic Front of Puebla ผสานกบัขบวน
การประชาชนดังเชน Mexican Action Network Against Free Trade เปนกองทัพหนาในการบุก
ยดึพื้นที่ Kilometre Zero อันเปนที่ต้ังของศูนยการประชุมหรือ Convention Centre สวนหนึ่งเพื่อ
แสดงการตอตานองคการการคาโลก อีกสวนหนึ่งเพื่อทดสอบกํ าลังและความสามารถของเจาหนา
ทีรั่กษาความปลอดภัยของรัฐบาลเม็กซิกัน

ไมมีใครคาดเดาวา สมรภูมิ Cancún จะ ‘นองเลือด’ มากเทาสมรภูมิ Seattle เมื่อ
ส่ีปทีแ่ลวหรอืไม ขบวนการประชาชนระหวางประเทศมิไดมีเปาประสงคที่จะกอการนองเลือด หาก
การนองเลือดเกิดขึ้นก็ตองเปนผลจากการตัดสินใจของรัฐบาลเม็กซิกันในการใชตํ ารวจและทหาร
ปราบปรามขบวนการตอตานองคการการคาโลกอยางรุนแรง

นคร Cancún เปนสถานที่จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการการคาโลก
ระหวางวนัที ่ 10-14 กันยายน 2546 การประชุมดังกลาวนี้มีผลตอความสํ าเร็จหรือความลมเหลว
ของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) อยางสํ าคัญ  มเิฉพาะตอการจัด
ระเบียบการคาระหวางประเทศเทานั้น หากยังมีผลตออนาคตและชะตากรรมขององคการการคา
โลกอีกดวย

การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) มีข้ึนครั้งแรกในป 2525 
ขณะที่ยังมิไดสถาปนาองคการการคาโลก ภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา 
(GATT) มีการประชุมระดับรัฐมนตรีรวม 6 คร้ัง เมื่อมีการตั้งองคการการคาโลกในป 2538  
การประชุมระดับรัฐมนตรีถูกกํ าหนดใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนการจัดระเบียบการคาระหวาง
ประเทศ โดยก ําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 2 ปตอหนึ่งครั้ง การประชุม ณ เมือง Cancún นับ
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เปนการประชมุองคการการคาโลกระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ 5 (ดูตาราง) การประชุมเทาที่ผานมามีทั้งที่
สํ าเรจ็และลมเหลว คร้ังที่ลมเหลวอยางไมเปนทา  คือ การประชุม ณ เมือง Seattle ในป 2542

ขบวนการตอตานองคการการคาโลกมีจุดประสงคหลักในการโคนลมองคการการ
คาโลก และมีจุดประสงครองในการควํ่ าการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Cancún ขบวนการ
ประชาชนเหลานี้มีฉันทมติวา ระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบันเปนระบบที่ไมเปนธรรม 
ประเทศเล็กเสียเปรียบประเทศใหญ ประเทศดอยพัฒนาถูกเอาเปรียบโดยประเทศที่พัฒนาแลว  
องคการการคาโลกเปนกลไกของประเทศมหาอํ านาจและบรรษัทระหวางประเทศในการหา
ประโยชนจากการผลักดันการขยายระเบียบการคาระหวางประเทศ โดยไมนํ าพาวา การเปดเสรี
ทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ สรางภาวะทุกขเข็ญแกประชาชนผูยากไรในโลกที่สามอยางไรบาง

ขบวนการตอตานองคการการคาโลกเกือบจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับขบวนการ
ตอตานโลกานวุตัร เนื่องเพราะองคการการคาโลกเปนกลไกของกระบวนการโลกานุวัตร แตภายใน
ขบวนการเหลานี้มีจุดยืนและความคิดเห็นแตกตางกันมาก บางกลุมตองการโคนลมองคการการ
คาโลก เนือ่งเพราะไมตองการเดินบนเสนทางทุนนิยม กลุมเหลานี้ชูคํ าขวัญ ‘Other Worlds Are 
Possible’ แตบางกลุมตองการผลักดันการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศใหมีความเปนธรรม
มากขึ้น เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และมีความเอื้ออาทรตอเพื่อน
มนษุยมากขึ้น

ในทามกลางความหลากหลายของขบวนการตอตานองคการการคาโลก นับแต
องคกรดังเชน Attac, Focus on the Global South, Continental Social Alliance, Friends of the 
Earth, Greenpeace, Global Exchange ไปจนถึง Oxfam มคีวามพยายามในการประสานงาน 
ในการชุมนุม ณ เมือง Cancún ซึง่คาดวาจะมีผูรวมชุมนุมประทวงอยางนอย 20,000 คน และอาจ
มมีากถงึ 50,000 คน ทั้งๆที่คณะผูจัดการประชุมจะพยายามสกัดมิให NGOs เขาสูเมือง Cancún
ก็ตาม Jose Bove ผูนํ าเกษตรกรฝรั่งเศสผูมีสมญานามวา McHero เปนคนหนึ่งที่ถูกกันมิใหเขา
เมือง Cancún

ขบวนการตอตานองคการการคาโลกเปลี่ยนโฉมไปคอนขางมาก นอกจากจะดูด
ดึงปญญาชนและนกัเคลือ่นไหวทั้งฝายซายและฝายเสรีนิยมเปนฐานกํ าลังที่กวางขวางขึ้นแลว ยัง
ใหความสนใจในการผลิตงานวิชาการเกี่ยวกับองคการการคาโลกและระเบียบการคาระหวาง
ประเทศมากขึน้อกีดวย ทั้งนี้เพื่อใหรูเทาทันประเทศมหาอํ านาจและบรรษัทระหวางประเทศ รวม
ทั้งกํ าหนดจุดยืนเกี่ยวกับการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อเกื้อประโยชนโลกที่สามและ
กลุมประชาชนผูยากไร องคกรเอกชนที่มีบทบาทในการผลิตงานวิชาการดังกลาวนี้ ไดแก Focus 
on the Global South, Global Exchange, Global Development Network  เปนตน
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สมรภูมิ Cancún มไิดปรากฏบนทองถนน ณ ที่นี้ซึ่งขบวนการตอตานองคการการ
คาโลกอาจตอง ‘ตอสู’ กับตํ ารวจและทหารเม็กซิกันเทานั้น หากยังปรากฏในศูนยการประชุม 
อีกดวย

บนโตะเจรจา ฝายใตตองตอสูกับฝายเหนือ แมองคการการคาโลกจะยึดกฎการ
ลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง’ (One Country, One Vote) แตฝายใตตองเสีย
เปรียบในดานวิทยายุทธและอํ านาจตอรอง ในขณะที่ฝายเหนือมีผูชํ านัญการเฉพาะเรื่องจํ านวน
มาก แมกฎกติกาขององคการการคาโลกเพียงหนึ่งบรรทัดหรือหนึ่งยอหนาก็สามารถนํ าเสนอ 
บทวเิคราะหเปนคุงเปนแคว ฝายใตมิไดมีวิทยายทุธชนดิเทยีบเทียมได ลํ าพังแตจะทํ าความเขาใจ
กฎกติกาเหลานั้นก็แสนยากเสียแลว ฝายเหนือยังมีไมตายในดานอํ านาจตอรองดวยการหยิบยก
ผลประโยชนระดับทวิภาคีมากดดันใหบางประเทศในฝายใตยอมรับกติกาใหมบางกติกา

การเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีลวนเปนการ 
เลนเกมเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน หรือ Trade-Off Game ผลการเจรจานอกจากจะขึ้นอยูกับ
อํ านาจตอรองของประเทศคูเจรจาแลว ยังขึ้นอยูกับกระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนอีกดวย 
หากการเลมเกมมีลักษณะเปนการเลมเกมเชิงลบ หรือ Negative Linkage  การเจรจาอาจจบลง
โดยที่ประเทศคูเจรจามไิดรับประโยชนมากเทาทีค่วร  ตัวอยางของ Negative Linkage ไดแก การ
กํ าหนดจุดยืนในการเจรจาวา หากไมมีการลดเงินอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม จะไมมีการ
เจรจาเรื่องการเปดเสรีการคาบริการ

ประเทศโลกทีส่าม โดยเฉพาะอยางยิง่ในอฟัริกา หากประเทศทีพ่ฒันาแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมริกา ไมกํ าหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจนในการลดเงินอุดหนุน
ดานเกษตรกรรมประกาศอยางชัดเจนวา จะไมยอมพิจารณาประเด็นใหมที่เรียกวา Singapore 
Issues (จากการประชมุระดบัรัฐมนตร ีคร้ังที ่1 ป 2539) อันไดแก กตกิาวาดวยการลงทนุ นโยบาย
การแขงขัน การจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล (Government Procurement) และการอ ํานวยความ
สะดวกดานการคา (Trade Facilitation)

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสรางความแคนเคืองแกโลกที่สามดวยการเพิ่มเงิน
อุดหนุนการเกษตรในป 2545 ทั้งๆที่มีพันธะในการลดเงินอุดหนุนดังกลาวตามขอตกลงในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย จนการประชุม ณ เมือง Cancún ท ําทาจะลมเหลวตั้งแตการ
ประชุมยังไมเร่ิมตน แตแลวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปชวยประคองใหการประชุมมีชีวิตตอไป
ดวยการยื่นขอเสนอการจัดระเบียบการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศ โดยที่ในเวลาไลเลี่ยกัน
ภาคีองคการการคาโลกบรรลุขอตกลงในการใหประเทศดอยพัฒนาซื้อยารักษาโรคสํ าคัญในราคา
ถูกได
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การรวมกลุมประเทศที่มีผลประโยชนรวมกันนับเปนยุทธวิธีสํ าคัญในการเพิ่ม
อํ านาจตอรอง ดังกรณีประเทศผูสงออกธัญพืช 18 ประเทศที่รวมตัวกันเปน Cairns Group และ
ประเทศดอยพัฒนา 20 ประเทศที่รวมตัวกันเปน Group of 20 โดยมีบราซิล สาธารณรัฐประชาชน
จีน  อินเดีย  และอฟัริกาใตเปนผูนํ า

การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา (WTO Doha Round) ถกูก ําหนดใหเปน
Development Round  ซึง่มนียัเกีย่วกบัการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อเกื้อกูลกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกที่สาม แตการเจรจามีความคืบหนานอยมาก จนเกินกํ าหนดเวลา
เกือบทุกหัวขอการเจรจา มิหนํ าซํ้ าสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังยํ่ ายีสปริตแหงโดฮาดวยการ
สืบทอดนโยบายการอุดหนุนการผลิตดานเกษตรกรรม อันขัดตอเจตนารมณของการเจรจาการ 
พหุภาคีรอบอุรุกวัยอีกดวย ในประการสํ าคัญ นานาประเทศมิไดสนใจการเจรจาการคาพหุภาคี
รอบโดฮาเทาที่ควร  เพราะตางหันเข็มมุงไปสูการทํ าขอตกลงการคาทวิภาคี

ภายใตบรรยากาศดังกลาวนี้ หากการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ เมือง Cancún  
จบลงโดยไมมขีอตกลงเปนชิ้นเปนอัน ก็มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ แตคํ าถามพื้นฐานที่พึงหาคํ าตอบ 
กคื็อ องคการการคาโลกควรจะมีอนาคตอยางไร
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ตารางที่ 1
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต GATT

2525 – 2537

ครั้งที่ ปที่ประชุม เมืองที่ประชุม ผล

1 2525 Geneva  สวิตเซอรแลนด ลมเหลว
2 2529 Punta del Este  อุรุกวัย สํ าเร็จ
3 2531 Montreal  คานาดา กึ่งลมเหลว
4 2532 Geneva  สวิตเซอรแลนด กึ่งสํ าเร็จ
5 2533 Brussels  เบลเยี่ยม ลมเหลว
6 2537 Marrakesh  มอร็อคโค สํ าเร็จ

ตารางที่ 2
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต WTO

2538 - 2546

ครั้งที่ ปที่ประชุม เมืองที่ประชุม ผล

1 2539           สิงคโปร กึ่งสํ าเร็จ
2 2541 Geneva  สวิตเซอรแลนด กึ่งสํ าเร็จ
3 2542 Seattle    สหรัฐอเมริกา ลมเหลว
4 2543 Doha      กาตาร กึ่งสํ าเร็จ
5 2546 Cancún  เม็กซิโก ?

ที่มา Jean-Marie Metzger, “Mapping the Bumpy Road to Cancún”, OECD Observer (May 28, 2003).
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