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องคการการคาระหวางประเทศ 

3.1 พัฒนาการของความรวมมือทางการคา    

     ระหวางประเทศ 

3.2 แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวาง 

     ประเทศ 

 

3.3 องคการการคาโลก 

3.1.1 พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวาง    

        ประเทศกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

3.1.2 พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวาง 

        ประเทศหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

3.2.1 แนวคิดพื้นฐานขององคการการคาระหวางประเทศ 

3.2.2 องคการระหวางประเทศหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการคา 

        ระหวางประเทศ

 

3.3.1 ความเปนมาของการจัดตั้งองคการการคาโลก 

 

3.3.2 วัตถุประสงค หนาที่ และประโยชนของ 

        องคการการคาโลก 

แผนผังแนวคิดหนวยที่ 3 

3.3.3 กลไกการดําเนินงานและขั้นตอนการปฎิบัติของ 

        องคการการคาโลกตอกรณีพิพาท 
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แผนการสอนประจําหนวย 

ชุดวิชา ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ 

หนวยที่   3   องคการการคาระหวางประเทศ 

ตอนที่  3 

3.1 พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ 

3.2 แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 

3.3 องคการการคาโลก 

 
แนวคิด 

1. พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศมีมานับจากที่มนุษยไดรูจักการ

เดินทางติดตอคาขายระหวางกัน แตความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร

และการเดินทาง ทําใหมูลคาและขอบเขตการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว 

ทั้งน้ีการคาระหวางประเทศมีการเติบโตอยางมาก นับตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

2. แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเพื่อทําหนาที่เปนตัวกลางและสงเสริมให

เกิดความโปรงใส และความยุติธรรมในกระบวนการคาขายระหวางประเทศมีมาเปน

ระยะเวลายาวนาน โดยมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองในขณะนั้น 

3. องคการการคาโลกไดรับการจัดตั้งขึ้นจากพ้ืนฐานขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษี

ศุลกากรและการคา โดยถือเปนองคการการคาระหวางประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดใน

ปจจุบันและในอนาคต องคการการคาโลกมีกลไกการดําเนินงานและขั้นตอนการปฎิบัติใน

การดูแลใหเกิดความยุติธรรมในดานการคาระหวางประเทศ โดยการกําหนดบทบาทตอ

รัฐบาลของประเทศสมาชิกใหมีมาตรการกํากับดูแลดานการคาและการลงทุนใหเปนไป

อยางโปรงใสยุติธรรม 

 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาหนวยที่ 3 จบแลวนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพัฒนาการความรวมมือทางการคาระหวางประเทศได 

2. อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศได 

3. อธิบายองคการการคาโลกได 
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กิจกรรมระหวางเรียน 
1. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 3 

2. ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 3.1 – 3.3 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายในเอกสารการสอนในแตละตอน 

4. ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง 
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน 
6. เขารับบริการสอนเสริม (ถามี) 
7. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 3 

 

สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝกปฎิบตั ิ

3. รายการสอนวทิยุกระจายเสียง 
4. รายการสอนวทิยุโทรทศัน 
5. การสอนเสริม (ถามี) 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน 

2. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝกปฎิบัต ิ

3. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา 
 

 
เม่ืออานแผนการสอนแลว  ขอใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่  3    
ในแบบฝกปฎิบัติ  แลวจึงศึกษาเอกสารการสอนตอนตอไป 
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ตอนที่ 3.1 

พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ  

 

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 3.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

 

หัวเร่ือง 

3.1.1 พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศกอนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 

3.1.2 พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศหลังสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 

 

แนวคิด 

1. ความรวมมือทางการคาระหวางประเทศกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนไปอยางจํากัด 

โดยมีการปริมาณและมูลคาการคาสวนใหญอยูในกลุมประเทศท่ีมีอาณานิคมในการ

ปกครองเปนสําคัญ 

2. ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2 นําไปสูการเปลี่ยนแปลงความรวมมือทางการคา

ระหวางประเทศอยางสําคัญ นอกจากน้ีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ

ติดตอสื่อสารและการเดินทาง ทําใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วจนถึงใน

ปจจุบัน 

 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 3.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1.  ระบุพัฒนาการความรวมมือทางการคาระหวางประเทศในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได 

2.  ระบุความเปลี่ยนแปลงของความรวมมือในดานการคาระหวางประเทศหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานการคาระหวางประเทศได 
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เร่ืองที่ 3.1.1   

พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2      

 

 

นับตั้งแตมนุษยชาติ มีการรวมตัวกันเปนสังคมก็มีการติดตอแลกเปลี่ยน ทั้งในรูปธรรมและ

นามธรรม คือดานการคาขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สงผลใหเกิดการขยายตัวของการคาระหวาง

ภูมิภาคตางๆ ซ่ึงมีพัฒนาการเปนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารและการ

ขนสง อยางไรก็ตามความรวมมือดานการคาขายระหวางประเทศ มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และเปน

รูปธรรม หลังจากที่ไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเทคโนโลยีไอนํ้า  ทําใหการติดตอสื่อสาร

และเดินทางขยายตัวอยางรวดเร็ว นําไปสูการขยายตัวทางดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ 

 

การคาขายระหวางประเทศในระยะแรกๆ เปนการดําเนินงานของภาคเอกชนเปนหลัก โดยรัฐ

ใหความสนับสนุนโดยการคุมครอง และใหคํารับรองเพื่อความปลอดภัย อยางไรก็ตามการสรางความ

รวมมือทางการคาระหวางประเทศในรูปของรัฐตอรัฐเปนไปอยางจํากัด จนกระทั่งในชวงแรกของ

ทศวรรษที่ 1890 ไดเกิดขอตกลงทางการคาของประเทศในสหภาพยุโรปอยางเปนรูปธรรม จํานวน

รวมกันมากกวา 50 ฉบับ ขอตกลงสวนใหญ เปนผลมาจากแรงกดดันของประชาชนที่มีตอรัฐบาล ในการ

ดําเนินการปกปองทางการคาใหกับกลุมเกษตรกรและผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท 

นอกจากนั้นปริมาณการคาและการลงทุนสวนใหญจะจํากัดอยูระหวางประเทศในเขตแดนอาณานิคมของ

ประเทศมหาอํานาจในยุโรปในสมัยน้ัน ซ่ึงไดแกประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี 

 

ในชวงระยะเวลาดังกลาวแนวคิดลัทธิชาตินิยม (Nationalism) เร่ิมมีการเผยแพรอยาง

กวางขวางในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและประเทศอิตาลี ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของ

สถานะภาพประเทศสหรัฐอเมริกาในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก ทําใหดุลยภาพทางการเมืองของ

ประเทศในยุโรปแปรเปลี่ยนไป โดยมีอํานาจทางการเมืองในเวทีระดับโลกที่ลดนอยลง ประกอบกับความ

ขัดแยงของกลุมประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงนําไปสูการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหเกิดการเปลี่ยแปลง

ดุลยภาพทางการคา การลงทุนของโลกอยางมีนัยสําคัญตั้งแตน้ันเปนตนมา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

คือการที่การคาการลงทุนมิไดถูกชี้นําโดยกลุมประเทศในทวีปยุโรปอีกตอไป แตภาวะเศรษฐกิจของโลก

ถูกชี้นําโดยประเทศนอกภูมิภาคยุโรปเปนครั้งแรก 

 

ผลกระทบจากภาวะสงครามทําใหความสามารถของรัฐบาลประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่จะ

ปกปองตลาดภายในเปนไปอยางจํากัด เพราะขาดความรวมมือ เน่ืองจากประเทศตางๆ พากันดําเนิน

นโยบาย โดยปราศจากความแนนอน นอกจากนั้นความเชื่อม่ันในชวงหลังสงครามตอรัฐบาลที่ลดนอยลง 

ทําใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย ตางใชนโยบายดําเนินธุรกิจแบบปกปองประเทศ

ของตนเปนหลัก โดยคํานึงถึงความอยูรอดของธุรกิจภายในประเทศ มากกวาการพิจารณาถึงความมั่งคั่ง
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จากการคาและการลงทุน อาทิ การกําหนดมาตรการภาษี Smoot – Hawley Tariff ในป พ.ศ.2413 ทํา

ใหปริมาณการคาระหวางประเทศในเขตภูมิภาคยุโรป ลดลงกวารอยละ 60 และลดลงอยางรุนแรงในชวง

ป พ.ศ.2472 จนถึงป พ.ศ.2475 

 

ภาวะเงินฝดและอัตราการวางงานที่อยูในระดับสูงขณะน้ัน รวมถึงความลมเหลวของระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนภายใตระบบมาตรฐานทองคํา ในชวงตนของทศวรรษที่ 1930 และนําไปสูการลดคา

อยางรวดเร็วของเงินดอลลารสหรัฐ ทําใหประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําตางหันไปใชนโยบายการปกปอง

ทางการคา เพ่ือรักษาธุรกิจในประเทศของตนไว โดยมิไดคํานึงถึงกลไกทางการคาของโลกภายใตระบบ

เสรีเชนในอดีต 

 

นโยบายทางการคาในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2403 – พ.ศ.2457) 

 

ชวงศตวรรษที่ 19 เปนชวงยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม โดยในชวงกลางศตวรรษที่ 19 การคาขายระหวางประเทศในทวีปยุโรปมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในแงของการพัฒนา

ทางดานของเทคโนโลยี  

 

การคา การลงทุนในชวงระยะเวลาดังกลาว เปนไปในลักษณะตางตอบแทนระหวางประเทศ

ภาคี เริ่มตนจากการทําขอตกลง Anglo French Cobden Chevalier ในป พ.ศ.2403 สงผลใหเกิด

ขอตกลงขยายไปในประเทศคูกรณีในลักษณะของการปฎิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง

โดยไมมีเง่ือนไข (Unconditional Most Favored Nation: MFN) โดยสวนใหญจะเปนการกําหนด

มาตรการทางดานอัตราภาษีและมุงเนนในกลุมสินคาเกษตรเปนสวนใหญ แตสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่

เกิดขึ้น ทําใหการขยายตัวการคาการลงทุนระหวางประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงถือเปนกลุมเศรษฐกิจที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลกขณะนั้นกลับไปสูภาวะถดถอยและชะงักงันทางเศรษฐกิจ 

 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ไมปรากฎองคการใดทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในเรื่องของ

การคา หรือการลงทุนระหวางประเทศ เพราะในชวงระยะเวลาดังกลาว มีการใชลัทธินโยบายการ

คุมครองอุตสาหกรรม หรือการผลิตในประเทศอยางเขมงวด แมวาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการ

ดําเนินการคุมครองอุตสาหกรรม หรือการผลิตในประเทศในระดับที่ต่ํา แตการคาขายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ยังคงจํากัดอยูในกลุมประเทศอาณานิคมของตนและประเทศในทวีปอเมริกาเปนหลัก 

ผลประโยชนทางการคาที่ไดรับจากประเทศอาณานิคม ทําใหเกิดการขยายตัวของลัทธิอาณานิคม 

ในขณะที่เกิดสงครามในหลายภูมิภาค อาทิ การที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุนประกาศสงครามระหวาง

กันในชวงป พ.ศ.2403 จนถึงป พ.ศ.2423 โดยมีเหตุผลหลักจากการท่ีประเทศญี่ปุน มีความประสงคใน

ทรัพยากรและตลาดขนาดใหญของประเทศจีน  
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ในชวงระยะเวลาดังกลาว พัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

อุตสาหกรรม การผลิตมีตนทุนต่ําลง สงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา เน่ืองจากความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีการเดินทางและขนสง มีการนําเขาสินคาทุนในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจากประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนํา การขยายการลงทุนจึงไมไดถูกจํากัดอยูเพียงในกลุมประเทศในทวีปยุโรปเชนใน

อดีต การขยายตัวดังกลาว ชวยสงเสริมใหแนวคิดการคาแบบเสรีของ Adam Smith และ Ricardo ไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ประเทศอังกฤษซึ่งเปนผูนําสําคัญในการริเริ่มสรางกลไกการคา

แบบเสรีในขณะนั้นไดมีการออกกฎหมายชื่อ The Corn Laws ในป พ.ศ.2389 โดยมีปจจัยพ้ืนฐาน

สนับสนุนจากการเปนประเทศแรกที่มีการพัฒนาในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 

โดยที่ประเทศอังกฤษเปนผูนําทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกในขณะนั้น สงผลให

เงินปอนด ซ่ึงเปนเงินสกุลของประเทศอังกฤษไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ในฐานะของการเปนเงิน

สกุลสากล ในชวงระยะเวลาดังกลาว ประเมินวาการคาของกลุมประเทศอังกฤษ และประเทศในเครือ

อาณานิคมมีสัดสวนประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณการคาของโลก (WTO Report, 2007) การขยายตัว

อยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจจากปจจัยสนับสนุนทางการคาระหวางประเทศของอังกฤษ ทําใหประเทศ

อ่ืนๆ ในทวีปยุโรปตางเห็นประโยชนของการคาแบบเสรี และการที่ประเทศอังกฤษเปนตลาดทางการคา

ที่มีขนาดใหญในขณะน้ัน ทําใหเกิดขอตกลงตางตอบแทนระหวางประเทศอังกฤษกับกลุมประเทศใน

ทวีปยุโรปเปนจํานวนมาก 

 

ในชวงป พ.ศ.2422 – พ.ศ.2457 การคาระหวางประเทศในกลุมประเทศยุโรปเริ่มเขาสูภาวะ

ถดถอย เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันอยางรุนแรง โดยปริมาณการคาระหวางประเทศของโลกลด

ไปประมาณถึง 1 ใน 3 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากภาวะสงคราม ขณะที่ประเทศอังกฤษในขณะนั้น 

ใชนโยบายการคาแบบเสรี แตประเทศอ่ืนๆ ในแถบทวีปยุโรปตางพากันใชนโยบายภาษีเปนเคร่ืองมือใน

การปกปองสินคาในประเทศของตน โดยเฉพาะในกลุมสินคาเกษตรซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับฐานอํานาจ

ทางการเมือง ความขัดแยงของพฤติกรรมดังกลาวนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในกลุมประเทศในทวีป

ยุโรป ซ่ึงใชนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเริ่มตนจากกลุมสินคาเกษตร และขยาย

ไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กและสิ่งทอ  

 

การใชนโยบายปกปองการคาในประเทศ เปนไปอยางรุนแรงในทวีปยุโรป ชวงป พ.ศ.2433 - 

พ.ศ.2456 และนํามาสูการจัดทําขอตกลงทางการคาระหวางประเทศเปนการเฉพาะ โดยมีจํานวนของ

ขอตกลงทางการคาของประเทศในทวีปยุโรปจํานวนมากถึง 53 ฉบับในขณะนั้น การดําเนินนโยบาย

ลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรงในทวีปยุโรป โดยการใชอัตราภาษีเปนเคร่ืองมือในการคุมครองทางการคา 

อาทิ การกําหนดอัตราภาษีเปนชวงระดับอัตราภาษีสูงสุดและต่ําสุด ทําใหประเทศคูคาซ่ึงอยูนอก
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ขอตกลงประสบปญหาความไมแนนอนในการแขงขัน อันเนื่องมาจากตนทุนจากอัตราภาษี ทําใหมีการ

ใชลัทธิปกปองทางการคากันอยางแพรหลายเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 

ลักษณะดังกลาว ทําใหการคาของกลุมประเทศในอาณานิคมมีการขยายตัวมากกวากลุม

ประเทศนอกอาณานิคม นอกจากน้ันความกาวหนาทางเทคโนโลยีขนสงและการเดินทางของประชาชน 

รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนของตางประเทศ ทาํใหตลาดในกลุมอาณานิคมมีความนาสนใจมาก

ขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราการเติบโตของการลงทุนและการคาที่สูงกวาอัตราการเติบโตภายในประเทศยุโรป

ในขณะนั้น 

 

การคาระหวางประเทศในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2461 – พ.ศ.2482)   

 

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 1 การคาระหวางประเทศจํากัดอยูในขอบเขตของกลุมประเทศ

พันธมิตรทางการเมือง ภายใตการควบคุมอยางเขมงวดของภาครัฐ ปริมาณการคาขายระหวางประเทศ

สวนหนึ่ง เปนผลมาจากการปดลอมทางทะเลหรือเสนทางอ่ืนๆ ตอกลุมพันธมิตรของประเทศเยอรมนี  

 

นอกจากน้ันการคงอัตราภาษีในระดับสูงการควบคุมยุทธปจจัย การควบคุมอัตราการ

แลกเปลี่ยน ลวนแลวแตสงผลใหการคาระหวางประเทศอยูในภาวะถดถอย อาทิ การท่ีประเทศอังกฤษ 

และฝรั่งเศสประกาศยกเลิกการใชหลักการปฎิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งแกกลุม

พันธมิตรของเยอรมนี การเกิดขึ้นของประเทศใหมๆ อาทิ การเปลี่ยนจากราชอาณาจักรออสเตรีย เปน

ประเทศออสเตรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี โปแลนด โรมาเนีย และยูโกสลาเวีย ทําใหโครงสรางของ

ตลาดการคาระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนของประเทศ

เยอรมนี และเครืออาณานิคม บทบาทที่เพ่ิมมากขึ้นของประเทศที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหม ในฐานะการ

เปนผูผลิตสินคาการเกษตรที่มีความสําคัญ ทําใหโครงสรางการคาขายในกลุมทวีปประเทศยุโรปเกิด

ความเปลี่ยนแปลงตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว  

 

ระยะเวลาดังกลาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสถานะเปนผูใหกูรายใหญ และมีศักยภาพมาก

ที่สุดในขณะนั้น กลับสงวนทาทีในการเขาสูการเปนผูนําในดานการคาระหวางประเทศอยางจริงจัง โดย

จํากัดนโยบายการคาการลงทุนใหอยูในกลุมประเทศยุโรปเพียงบางประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ แตผล

ของสงครามทําใหกลุมในประเทศทวีปยุโรปไมมีสินคาสําหรับการสงออกมากนัก เพราะตองใชในการ

ฟนฟูประเทศ ลักษณะดังกลาว ทําใหสินคาสงออกของประเทศในทวีปยุโรปไปยังตลาดในตางประเทศ

ลดนอยลง และเปดโอกาสใหผูผลิตในทวีปอ่ืนๆ มีการพัฒนาการผลิตเพ่ือสงออก  
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การที่การคาระหวางประเทศในชวงระยะเวลานั้นปราศจากรูปแบบที่ชัดเจน ทําใหเกิดความไม

แนนอนในการคา การลงทุน สงผลใหนโยบายการคา การลงทุนระหวางประเทศมีการเติบโตอยางจํากัด 

สอดคลองกับอัตราภาษีศุลกากรที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราภาษีศุลกากรในประเทศที่มีการคาระหวางประเทศอยางมีนัยสําคัญ 

โดยตารางดังกลาวแสดงคาอัตราภาษีศุลกากรเปรียบเทียบในชวงป พ.ศ.2456 และป พ.ศ.2468 ของ

สินคาอุตสาหกรรมและสินคาทุกประเภท โดยจะเห็นไดวาอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยของประเทศใน

ทวีปยุโรปมีคาเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2468 เม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2456 โดยประเทศท่ีมีอัตราภาษีลดลง

อยางมีนัยสําคัญมีเพียงประเทศเดนมารก และประเทศสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน 
 

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีศุลกากรในประเทศที่มีการคาระหวางประเทศอยางมีนัยสําคัญa 

                                                                                                  หนวย  : รอยละ                

ชื่อประเทศ 
สินคาอุตสาหกรรม สินคาทุกประเภท 

พ.ศ.2456 พ.ศ.2468 พ.ศ.2456 พ.ศ.2468 

อารเจนตินา  28 29 26 26 

ออสเตรเลีย  16 27 17 25 

ออสเตรีย-ฮังการี  18 - 18 - 

ออสเตรีย  18 16 18 12 

เชคโกสโลวาเกีย  18 27 18 19 

ฮังการี  18 27 18 23 

โปแลนด  13 -18 32 12-18 23 

เบลเยี่ยม  9 15 6 8 

แคนาดา  26 23 18 16 

เดนมารก 14 10 9 6 

ฝรั่งเศส  20 21 18 12 

เยอรมนี  13 20 12 12 

อินเดีย 4 16 4 14 

อิตาลี  18 22 17 17 

เนเธอรแลนด  4 6 3 4 

สเปน  41 41 33 44 

สวีเดน  20 16 16 13 

สวิทเซอรแลนด  9 14 7 11 

สหราชอาณาจักร  - 5 - 4 

สหรัฐอเมริกา  44 37 33 29 

a
ที่มา World Trade Report 2007, World Trade Organization,  ตารางภาคผนวกที่ 1 หนาที่ 41  
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อัตราภาษีศุลกากรในชวงเวลาดังกลาวสัมพันธกับมูลคา สัดสวนการสงออกสินคาโดย 

ตารางที่  3.2 แสดงมูลคาและสัดสวนการสงออกสินคาของประเทศที่เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในชวง

ป พ.ศ.2413 ถึง พ.ศ.2481 ในตารางจะเห็นไดวามูลคาการคาของโลกมีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 

ยกเวนในชวงป พ.ศ.2472 ถึงป พ.ศ.2475 โดยประเทศในทวีปในอเมริกาเหนือมีสัดสวนการคาของโลก

ที่เพ่ิมโดยเฉลี่ย ยกเวนในชวงป พ.ศ.2472 ถึง พ.ศ.2481 ในขณะที่ทวีปอเมริกาใตมีสัดสวนการคาของ

โลกที่เติบโตในชวงป พ.ศ.2413 ถึง พ.ศ.2456 และลดต่ําลงอยางมากในชวงป พ.ศ.2464 ถึง พ.ศ.2481 

ในขณะที่ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางมีปริมาณสัดสวนการคาระหวางประเทศในอัตราสวนคอนขาง

จะคงที่และมีเพียงประเทศในกลุมทวีปเอเชียและโอชีเนียที่มีสัดสวนการคาระหวางประเทศที่สูงขึ้น ดัง

แสดงในตารางที่  3.2 

ตารางที่ 3.2  การสงออกสินคาของประเทศที่เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในชวงปพ.ศ.2413 – พ.ศ.2481                         

                                                                                                 หนวย  :  ลานดอลลารสหรัฐ / รอยละ   

                                      พ.ศ.     

   ประเทศ 
2413 2443 2456 2464 2472 2475 2481 

มูลคาการซ้ือขายโดยรวมของโลก 5,130 10,100 19,500 19,700 33,000 12,700 22,700 

ทวีปอเมริกาเหนือ  (North America) 

แคนาดา  1.1 1.7 1.9 3.5 3.6 3.5 3.7 

สหรัฐอเมริกา  7.9 14.1 12.8 22.4 15.8 12.5 13.5 

ทวีปอเมริกาใต  (South America) 

อารเจนตินา  0.6 1.5 2.4 2.5 2.7 2.6 1.9 

บราซิล  1.5 1.8 1.6 1.1 1.4 1.4 1.3 

ยุโรป (Europe) 

ออสเตรีย  3.1 4.2 2.9 0.9 0.9 0.8 0.6 

เบลเยี่ยม-ลักซเซมเบิรก  2.6 3.7 3.6 2.6 2.7 3.3 3.2 

ฝรั่งเศส  10.5 7.9 6.8 7.5 6.0 6.1 3.9 

เยอรมนี  8.3 10.9 12.4 3.8 9.7 10.8 9.3 

อิตาลี  4.1 2.6 2.5 1.8 2.4 2.7 2.4 

สวีเดน  0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 2.0 

สวิทเซอรแลนด  ไมมีอมูล 1.6 1.4 1.6 1.2 1.2 1.3 

สหราชอาณาจักร 18.9 14.6 13.5 14.0 10.9 10.2 10.8 

รัสเซีย  4.2 3.7 4.0 ไมมีขอมูล 1.3 1.7 1.1 

ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง  (Africa-Middle East) 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต 0.3 ไมมีขอมูล 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 
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ที่มา:  World Trade Report 2007, World Trade Organization, หนา 47 ตารางภาคผนวกที่ 1  

                                      พ.ศ.     

   ประเทศ 
2413 2443 2456 2464 2472 2475 2481 

ทวีปเอเชียและโอชเีนีย  (Asia-Oceania) 

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 2.1 2.1 2.4 3.3 2.9 3.2 3.5 

ออสเตรเลีย  1.9 1.6 1.9 2.4 2.1 2.3 2.5 

นิวซีแลนด  0.2 0.6 0.5 0.9 0.8 0.9 1.0 

จีน  2.0 1.2 1.5 ไมมีขอมูล 2.2 1.6 1.9 

อินเดีย  0.5 3.4 4.1 3.1 3.5 2.8 2.6 

ญ่ีปุน  0.3 1.0 1.6 3.1 2.9 2.9 3.3 

ปริมาณการซือ้ขายโลกโดยรวม 

(รอยละ) 
100.0 

 

ตัวเลขของอัตราภาษี มูลคาการคาโลก และสัดสวนการสงออก อาจนํามาพิจารณาประกอบ

กับตารางที่ 3.3 ซ่ึงแสดงสัดสวนการนําเขาสินคาของประเทศที่เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในป พ.ศ.

2413 ถึง พ.ศ.2481 โดยสัดสวนการนําเขาสินคาของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีสัดสวนที่เพ่ิมสูงขึ้น

โดยเฉลี่ย ในขณะที่กลุมประเทศในทวีปอเมริกาใตมีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยประเทศในกลุม

ทวีปยุโรปมีสัดสวนที่ลดนอยลงและประเทศในกลุมทวีปเอเชียและโอชีเนีย มีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงมาก

นัก 

ตารางที่ 3.3 การนําเขาสินคาของประเทศทีเ่ปนศนูยกลางการคาที่สําคญัในชวงป พ.ศ.2464-พ.ศ.2481 

                                                                                                                          หนวย  :   รอยละ   
 

                         พ.ศ. 

   ประเทศ 
2413 2443 2456 2464 2472 2475 2481 

ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) 

แคนาดา  1.5 1.7 3.2 3.2 3.6 2.8 2.2 

สหรัฐอเมริกา  8.9 8.2 9.1 11.9 12.3 9.5 8.7 

ทวีปอเมริกาใต  

อารเจนตินา  ไมมีขอมูล 1.0 2.4 2.5 2.3 1.5 1.8 

บราซิล  ไมมีขอมูล 0.8 1.6 1.0 1.2 0.8 1.2 

ทวีปยุโรป (Europe) 

ออสเตรีย  3.1 3.3 3.4 1.6 1.3 1.3 1.1 

เบลเยี่ยม-ลักซเซมเบิรก 3.1 4.0 4.4 3.5 2.7 3.2 3.1 
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                         พ.ศ. 

   ประเทศ 
2413 2443 2456 2464 2472 2475 2481 

ฝรั่งเศส 9.7 8.5 8.0 7.8 6.3 8.2 5.7 

เยอรมนี  ไมมีขอมูล 12.8 12.7 5.7 8.8 7.9 8.7 

อิตาลี  3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 3.0 2.4 

สวีเดน  1.9 1.3 1.1 1.3 1.3 1.5 2.1 

สวิทเซอรแลนด  ไมมีขอมูล 1.9 1.8 1.8 1.4 2.3 1.5 

สหราชอาณาจักร  22.1 21.4 16.1 17.5 15.0 16.2 17.1 

รัสเซีย  ไมมีขอมูล 2.2 2.8 ไมมีขอมูล 1.2 0.8 1.1 

ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง (Africa-Middle East) 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต  ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1.0 1.0 1.1 1.1 2.0 

ทวีปเอเชียและโอชเีนีย (Asia-Oceania)  

ออสเตรเลีย -นิวซีแลนด ไมมีขอมูล 2.1 2.2 3.4 2.4 1.7 2.9 

ออสเตรเลีย  ไมมีขอมูล 1.7 1.7 0.7 0.6 1.1 2.0 

นิวซีแลนด  ไมมีขอมูล 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.9 

จีน  ไมมีขอมูล 1.8 2.0 ไมมีขอมูล 2.5 2.4 2.7 

อินเดีย  ไมมีขอมูล 2.8 3.3 3.6 2.6 2.5 2.3 

ญ่ีปุน  ไมมีขอมูล 1.3 1.8 3.6 2.8 2.9 3.0 

ปริมาณการซือ้ขายโลก

โดยรวม  (รอยละ) 
100.0 

ที่มา: World Trade Report 2007, World Trade Organization, หนา 48 ตารางภาคผนวกที่ 2  

 

บทสรุป 

 

พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศในชวงกอนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 

เปนไปอยางมีนัยสําคัญหลังจากที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีประเทศอังกฤษเปนผูนํา ในชวงตน

ของการพัฒนาการขยายตัวทางดานการคาระหวางประเทศยังคงไดรับผลกระทบโดยตรงจากปจจัยดาน

การเมืองเฉพาะอยางยิ่งภาวะการณเกิดสงคราม ซ่ึงสงผลใหการเติบโตทางการคาระหวางประเทศอยูใน

ภาวะถดถอยปราศจากการพัฒนา อันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายลัทธิชาตินิยม 
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กิจกรรม 3.1.1 

1.  นโยบายทางการคาในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2443 - พ.ศ.2457) มีลักษณะอยางไร 

2. ลักษณะการคาระหวางประเทศในชวงระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 1 (พ.ศ.2461 - พ.ศ.2482) มี

ลักษณะสําคญัอยางไร 

3. อัตราภาษีศุลกากร ปริมาณการนําเขา – สงออกสินคา และสัดสวนการสงออก – นําเขาสินคา

แสดงใหเห็นถึงภาพรวมอยางไรตอการคาระหวางประเทศ 

 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.1.1  

 1. นโยบายทางการคาในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนไปในลักษณะตางตอบแทนทั้ง

ระหวางประเทศภาคีโดยเริ่มตนจากการทําขอตกลง Anglo French Cobden Chevalier ในป 2403 โดย

สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการขยายตัวของการคาการลงทุนอยูในภาวะชะงักงัน และ

ประเทศตางๆ ตางมุงเนนการคาในเขตแดนอาณานิคมเปนสําคัญ 

2. ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 การคาระหวางประเทศจํากัดอยูในขอบเขตของกลุมประเทศ

พันธมิตรทางการเมือง ภายใตการควบคุมอยางเขมงวดของภาครัฐ โดยมีปจจัยทางการเมืองเปนตัว

ขับเคลื่อนนโยบายหลัก อาทิ การเปลี่ยนจากราชอาณาจักรออสเตรีย เปนประเทศออสเตรีย เชคโกสโล

วาเกีย ฮังการี โปแลนด โรมาเนีย และยูโกสลาเวีย พรอมๆ กับการเพ่ิมขึ้นของบทบาทของประเทศ

สหรัฐอเมริกาในฐานะเจาหนี้ผูใหกูรายใหญ และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในขณะนั้น 

3. โดยภาพรวมอัตราภาษีศุลกากรมีแนวโนมลดต่ําลง แตไมมาก ในขณะที่ปริมาณการนําเขา – 

สงออกสินคา และสัดสวนการสงออก – นําเขาสินคา สะทอนถึงภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

จากเดิมที่ประเทศในทวีปยุโรปมีบทบาทสําคัญไปสูการเพ่ิมความสําคัญของประเทศในทวีปอเมริกา และ

ทวีปเอเชียมากขึ้น 
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เร่ืองที่ 3.1.2   

พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายทางการคาระหวางประเทศเปนไปอยางไรรูปแบบ โดย

ปราศจากองคการระหวางประเทศที่ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางสําหรับดูแลในเรื่องการคาการลงทุน

ระหวางประเทศ รวมถึงไมมีองคการระหวางประเทศใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหเปนองคการระหวางประเทศ

สําหรับการสงเสริมดานการคาการลงทุนระหวางประเทศโดยตรง แมวาในป พ.ศ.2488 จะไดมีการจัดตั้ง

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) แตก็มุงหวังใหเปนองคการ

ระหวางประเทศที่รับผิดชอบในการดูแลระบบตลาดปริวรรตเงินตราของโลก เน่ืองจากในขณะนั้นเกิด

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลก มูลคาของสินทรัพยคงทนลดต่ําลงอยางรวดเร็ว 

 

ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําจึงเห็นวาการจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพื่อดูแลกลไกทางการ

เงินของตลาดการเงินโลกเปนเรื่องเรงดวนที่มีประโยชนอยางยิ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจของโลกในขณะนั้น 

โดยมิไดคํานึงถึงการจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพ่ือทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการ

ขยายตัวของการคาการลงทุนระหวางประเทศโดยตรง ดังนั้นในชวงระยะเวลาหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

จึงมีเพียงการจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on 

Tariff and Trade: GATT) ซ่ึงนับเปนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แตก็เกิดขึ้นในชวงตนทศวรรษที่ 

19 และจํากัดอยูในขอบเขตของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําเพียง 23 ประเทศ 

 

การจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาเปนขอตกลงแบบพหุภาคี 

(Multilateral Trade Liberalization) เปนแนวคิดที่ประเทศอังกฤษเปนผูนําเสนอ ผานรางระเบียบการคา

ระหวางประเทศ (A Proposal for an International Commercial) โดยยึดหลักพ้ืนฐานอยูบนหลัก

แนวคิดการคาแบบเสรีทุนนิยม ทั้งน้ีขอตกลงที่จัดทําขึ้นในขณะนั้น ครอบคลุมถึงดานการคาและการ

บริการ โดยในสวนของการใหบริการ มีการกําหนดรายละเอียดของการใหบริการ ภายใตหลักการคา

ระหวางประเทศที่เปนธรรม แตการบังคับใชขอตกลงดังกลาวยังเปนไปในขอบเขตอันจํากัด จนกระท่ัง

ในชวงทศวรรษที่ 1980 จึงไดมีการบรรลุขอตกลงในรอบการคาอุรุกวัย (Uruguay Round) ในการ

กําหนดระดับเพดานของอัตราภาษีศุลกากรในสินคาหมวดสําคัญๆ  

 

การดําเนินการตามขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาในระยะแรก เปนการ

ดําเนินการในลักษณะพหุภาคี (Multilateral) ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ใชนโยบายการเจรจาในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) โดยเนนใน

ลักษณะการคาตางตอบแทน ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน (US 

Reciprocal Trade Agreement Act 1934) จนกระทั่งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ
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บรรลุขอตกลงในการเจรจาแบบพหุภาคี และจัดทําขอเสนอขยายการคาและการจางงาน (Proposal for 

Expansion of World Trade and Employment) โดยมีองคการสหประชาชาติเปนผูใหการสนับสนุน

แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization: ITO)  

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางมาก

ในชวงศตวรรษที่ 19 การคา โดยเฉพาะการลงทุนระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จากเดิมที่

มีการกระจุกตัวอยูในกลุมประเทศในทวีปยุโรปไมก่ีประเทศ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ในภูมิภาคอ่ืนๆ ยังใชรูปแบบของการคาในลักษณะอาณานิคม จึงอาจกลาวไดวาประเทศสหราช

อาณาจักร (United Kingdom) เปนผูนําของการสรางความรวมมือทางการคาระหวางประเทศหลังสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2457 – พ.ศ.2482) แตพัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวาง

ประเทศหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงศตวรรษที่ 20 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการคาการลงทุนระหวางประเทศอยางเดนชัด โดยเฉพาะการจัดตั้งสหภาพยุโรป

ในลักษณะของกลุมการคาซ่ึงมีความหลากหลาย (Multilateralism) จากความใกลชิดในแงของการคา

การลงทุนที่มีอยางยาวนานของประเทศในทวีปยุโรป นับตั้งแตสมัยสงครามนโปเลียน โดยสภา-คอน

เกรซแหงเวียนนา (Vienna Congress) ใหความม่ันใจถึงแนวคิดการจัดตั้งกลุมการคาในทวีปยุโรป

นับตั้งแตในชวงศตวรรษที่ 18 ทั้งน้ีแนวคิดดังกลาวขัดแยงกับแนวนโยบายการคาแบบเสรีเสนอโดย 

Adam Smith 

 

การเติบโตอยางรวดเร็วของปริมาณการคาระหวางประเทศ สนับสนุนแนวคิดใหการคา

ระหวางประเทศควรที่จะมีนโยบายที่แนนอนระดับสากล เพราะจะชวยใหรัฐบาลของแตละประเทศ

สามารถกําหนดนโยบายการคา การลงทุนของตนใหสอดคลองกับเกณฑในระดับสากล ทั้งน้ีกลไก

ดังกลาวไมไดครอบคลุมเรื่องของรายละเอียดปลีกยอยตามประเภทของสินคาและบริการอันเปนการ

เฉพาะ ซ่ึงจะเปนอุปสรรคของการจัดตั้งขอตกลงที่ลงในรายละเอียดไดอยางครบถวน  

 

ในทางตรงขามหากชาติอุตสาหกรรมชั้นนําใหความสนใจและรวมดําเนินการในการจัดตั้ง

องคการการคาระหวางประเทศไดอยางเปนรูปธรรม จะชวยใหเกิดแรงขับเคลื่อนของหนวยงานกลาง

ระหวางประเทศ สนับสนุนใหเกิดการคาการลงทุนมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยสังเกตไดวาผลของการ

เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2 ทําใหเกิดความรวมมือโดยยึดสภาพภูมิศาสตรเปนสําคัญ 

 

ความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดังกลาว สอดคลองกับอัตราสวนการสงออกสินคาตอผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติ ดังตารางที่ 3.4 ซ่ึงแสดงอัตราสวนของการสงออกสินคาของประเทศอุตสาหกรรม

ชั้นนําตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (GDP) ตั้งแตป พ.ศ.2413 - พ.ศ.2548  
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ตารางที่ 3.4 อัตราสวนการสงออกสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ                      

ตั้งแตป พ.ศ.2413 – พ.ศ.2548 

                                                                                                          หนวย  : รอยละ 

                        พ.ศ. 

    ประเทศ 
2413 2456 2472 2493 2516 2541 2543 2548 

แคนาดา  11.3 11.6 22.4 12.3 19.3 39.0 42.4 39.7 

สหรัฐอเมริกา 2.5 3.7 5.9 3.0 4.9 10.1 10.6 10.2 

บราซิล  12.2 9.8 6.9 3.9 2.5 5.4 5.5 8.9 

แม็กซิโก  3.9 9.1 14.3 3.0 1.9 10.7 12.3 12.3 

ออสเตรีย  5.5 8.6 7.4 5.2 16.3 45.5 52.7 64.8 

เบลเยี่ยม  9.0 22.6 24.3 17.3 52.1 88.5 97.0 112.6 

เดนมารก  8.3 12.8 23.2 12.1 23.7 41.9 45.5 49.4 

ฟลแลนด  15.5 25.0 40.4 18.7 30.2 51.6 54.6 51.9 

ฝรั่งเศส  4.9 7.8 11.5 7.6 15.2 28.7 29.9 27.6 

เยอรมนี 9.5 16.1 14.8 5.0 20.6 38.9 42.1 51.1 

อิตาลี  4.3 4.8 5.9 3.5 12.5 26.1 28.7 28.8 

เนเธอรแลนด  17.4 17.3 29.7 12.2 40.7 61.2 62.9 77.7 

นอรเวย  9.0 14.0 23.3 12.9 26.2 55.4 56.7 55.6 

สวีเดน  10.3 15.3 23.9 15.6 31.4 62.5 63.3 64.5 

สวิทเซอรแลนด 18.9 34.8 35.0 15.3 33.2 51.8 56.0 59.3 

สหราชอาณาจักร 12.2 17.5 14.2 11.3 14.0 25.0 23.1 19.3 

ออสเตรเลีย  7.1 12.3 13.2 8.8 11.0 18.1 19.8 18.6 

จีน  0.7 1.7 2.6 2.6 1.6 4.9 5.9 10.7 

อินเดีย  2.6 4.6 4.0 2.5 2.0 2.4 2.9 3.7 

ญ่ีปุน  0.2 2.4 6.1 2.2 7.7 13.4 14.6 15.7 

เฉลีย่ทัว่โลก 4.6 7.9 9.0 5.5 10.5 17.2 18.5 20.5 

ที่มา: World Trade Report 2007, World Trade Organization, หนาที่ 49 ตารางภาคผนวกที ่3 

 

ตารางที่  3.4 แสดงถึงสัดสวนการสงออกสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา คํานวณแลวมีการเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย โดยประเทศ

ที่มีฐานตัวเลขขนาดเล็ก เชน เบลเยี่ยม มีสัดสวนการการเติบโตมากกวารอยละรอยในชวงป พ.ศ.2413 

– พ.ศ.2548 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการสงออกสินคาไปจําหนายในตางประเทศของประเทศอุตสาหกรรมชั้น
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นํา มีการเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด นับตั้งแตมีแนวคิดอยางเปนรูปธรรมในการสรางความรวมมือการคา

ระหวางประเทศ  

 

การสรางความรวมมือในดานการคาระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดําเนินไปอยาง

เปนรูปธรรมภายใตกรอบระเบียบที่ชัดเจน โดยเฉพาะการอางอิงหลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความ

อนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) หมายถึง การปฏิบัติที่เปนคุณไมต่ํากวาที่

ประเทศน้ันใหสิทธิแกผูดําเนินธุรกิจประเทศเดียวกันของประเทศอื่นใด (Non Discrimination) ภายใต

เง่ือนไขดังกลาว ประเทศสมาชิกมีความผูกพันที่ตองรับเง่ือนไขโดยทันที และปราศจากเงื่อนไขที่ตน

ปฏิบัติที่เปนคุณไมนอยไปกวามาตรฐานที่ตนไดตั้งไว (No Less Favorable)  

 

นอกจากนี้ประเทศสมาชิกตองใหคํารับรองวาจะไมสรางความไมชัดเจนโดยใชมาตรการหนึ่ง 

มาตรการใด หรือมาตรการอันเปนการเกี่ยวเนื่อง ซ่ึงกระทบตอการเปดเสรีทางการคาของประเทศตน 

ยกเวนในกรณีที่เกิดกรณีฉุกเฉิน อาทิ การเกิดจลาจลในประเทศ หรือการเกิดภัยพิบัติสําคัญ  

 

การกําหนดเง่ือนไขและขอผูกพันในการเปดเสรี ภายใตหลักปฏิบัติอยางชาติไดรับความ

อนุเคราะหอยางยิ่ง ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ  1. ขอผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments)  

และ 2. ขอผูกพันรายสาขา (Sector Specific Commitments) โดยมีรายละเอียดของขอผูกพันแตละ

ประเภท ดังน้ี 

 

1. ขอผูกพันทั่วไป เปนภาพรวมของกิจกรรมหลักในการคาระหวางประเทศ โดยสวนใหญจะ

เปนการกําหนดแนวทางการเขาสูตลาด (Market Access) การปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) 

อาทิ การลงทุนทางตรงของตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI) การถือครองอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate Acquisition) การใหการอุดหนุนโดยรัฐหรือการยกเวนภาษี (Government Subsidies) 

และการเขามา ตลอดจนการพํานักงานชั่วคราวของบุคคลธรรมดาในแงของธุรกิจ (Entry and 

Temporary Stay of Natural Persons)  

 

2. ขอผูกพันรายสาขา จะมีรายละเอียดขอผูกพันรายสาขาสําหรับเรื่องการเขาสูตลาด และการ

ปฏิบั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ ซ่ึ ง จะต อ ง ร ะบุ ให สอดคล อ ง  โดยอาจจะ เป นการผู ก พันอย า ง เต็ มที่  

(Full Commitment) หรือการผูกพันบางสวน (Partial Commitment) การปฏิบัติตามขอผูกพันใดๆ 

จ ะ ต อ ง เ ป น ไ ป ด ว ย ค ว า ม สุ จ ริ ต แ ล ะ เ ที่ ย ง ต ร ง  ต า มห ลั ก ก ฎหม า ย ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  

(Pacta Sunt Servanda) ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะตองทําการอนุวัติ (ปฏิบัติ) การดําเนินการตางๆ ที่

เก่ียวกับกฎหมายภายในประเทศของตน ใหสอดคลองกับขอผูกพันที่ประเทศสมาชิกน้ันไดรับรองตนเอง

เขาผูกพัน 
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บทสรุป 

 

พัฒนาการของความรวมมือทางการคาระหวางประเทศสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนไป

ภายใตการยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นสูการเปนผูนําใน

เวทีระหวางประเทศ การจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา เปนผลการเจรจา

อยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาดานการคาระหวางประเทศ การพัฒนาความรวมมือทางการคาระหวาง

ประเทศเปนไปตามหลักลัทธิการคาแบบเสรีภายใตแนวคิดพ้ืนฐานของแนวคิดการปฏิบัติอยางชาติที่

ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง 

 

กิจกรรม 3.1.2 

1. หลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่ง หมายความวาอยางไร 

2. การกําหนดเง่ือนไขขอผูกพันในการเปดเสรีในลักษณะของขอผูกพันทั่วไป (Horizontal 

Commitments) มีความหมายอยางไร 

3. การกําหนดเง่ือนไขและขอผูกพันในการเปดเสรีภายใตขอผูกพันรายสาขามีรายละเอียด

สําคัญ อยางไรบาง 
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แนวตอบกิจกรรม 3.1.2 

1. หลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง หมายถึงการปฏิบัติที่เปนคุณไม

ต่ํากวาที่ประเทศนั้น ใหสิทธิแกผูดําเนินธุรกิจประเทศเดียวกันของประเทศอ่ืนใด (Non Discrimination) 

ภายใตเง่ือนไขดังกลาว ประเทศสมาชิกมีความผูกพันที่ตองรับเง่ือนไขโดยทันที (Immediately) และ

ปราศจากเง่ือนไข (Unconditionally) ที่ตนปฏิบัติที่เปนคุณไมนอยไปกวามาตรฐานที่ตนไดตั้งไว (No 

Less Favorable) ทั้งน้ีประเทศสมาชิกยังคงสิทธิที่จะดําเนินนโยบายอิสระในภาวะฉุกเฉิน อาทิ การเกิด

จลาจลในประเทศหรือการเกิดภัยพิบัติ 

2. การกําหนดเง่ือนไขขอผูกพันในการเปดเสรีในลักษณะขอผูกพันทั่วไป ครอบคลุมถึง

กิจกรรมหลักในการคาระหวางประเทศที่สําคัญ โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางการเขาสูตลาด (Market 

Access) การปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) อาทิ การลงทุนทางตรงของตางชาติ (Foreign 

Direct Investment: FDI) การถือครองอสังหาริมทรัพย (Real Estate Acquisition) การใหการอุดหนุน

โดยรัฐหรือการยกเวนภาษี (Government Subsidies) และการเขามา ตลอดจนการพํานักงานชั่วคราว

ของบุคคลธรรมดาในแงของธุรกิจ (Entry and Temporary Stay of Natural Persons) 

3. การกําหนดเง่ือนไขและขอผูกพันในการเปดเสรีภายใตขอผูกพันรายสาขามีรายละเอียดที่ผูกพัน

ตามรายสาขาเฉพาะในเรื่องของการเขาสูตลาด การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ซ่ึงจะตองระบุอยางสอดคลอง เปนการ

ผูกพันอยางเต็มที่ (Full Commitment) หรือการผูกพันบางสวน (Partial Commitment) การปฏิบัติตามขอผูกพัน

ใดๆ จะตองเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงตรง ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ (Pacta Sunt Servanda) 

ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะตองทําการการอนุวัติการดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวกับกฎหมายภายในประเทศของตน 

ใหสอดคลองกับขอผูกพันที่ประเทศสมาชิกน้ันไดรับรองตนเองเขาผูกพัน 
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ตอนที่ 3.2 

แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 

 

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิดและวัตถุประสงคตอนที่ 3.2 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

 

หัวเร่ือง 

3.2.1 แนวคิดพ้ืนฐานขององคการการคาระหวางประเทศ 

3.2.2 องคการระหวางประเทศหลักที่เก่ียวเนื่องกับการคาระหวางประเทศ 

 

แนวคิด 

1. การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐานที่มุงเนนใหเกิดการขยายตัวของการคา

และการลงทุนระหวางประเทศ เพ่ือนําไปสูความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต นํามาซ่ึง

มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น 

2. องคการระหวางประเทศที่เก่ียวของกับดานการคาระหวางประเทศมีอยูอยางหลากหลาย 

โดยองคการแตละแหงมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ ทั้งน้ีการที่สมาชิกขององคการ แตละ

แหงมักเปนตลาดนําเขาสินคาและบริการท่ีสําคัญ ดังน้ันมาตรการตางๆขององคการ

ระหวางประเทศจึงเปนสิ่งที่มีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรการคาและการลงทุน 

 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 3.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. ระบุแนวคิดพ้ืนฐานของการคาระหวางประเทศที่สําคัญได 

2. ระบุบทบาทขององคการ ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับดานการคาระหวางประเทศที่

สําคัญได 
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เร่ืองที่ 3.2.1 

แนวคิดพื้นฐานขององคการการคาระหวางประเทศ 

 

นักเศรษฐศาสตรในอดีตเริ่มตระหนักถึงความจําเปนในการสรางความรวมมือทางการคา การ

ลงทุนระหวางประเทศ นับตั้งแตสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยเชื่อวาความรวมมือทางการคาระหวาง

ประเทศอยางยุติธรรมจะชวยหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจากความขัดแยง

ทางดานการคา อาทิ การใชมาตรการทางภาษีที่ไมเปนธรรมหรือการสรางอํานาจตอรองโดยอาศัย

อิทธิพลทางการเมืองและการทหาร โดยมุงหวังใหการสรางความรวมมือทางดานการคาระหวางประเทศ

พัฒนาไปสูการเปนพันธมิตรทางการคา ซ่ึงจะชวยใหการคาและการลงทุนขยายตัวและเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

การคาระหวางประเทศเปนกลไกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาทิ การคาขายอยางหนาแนน

บริเวณเขตชายแดน ซ่ึงเปนไปโดยปกติวิสัย ดังน้ันการกําหนดมาตรการหรือรูปแบบที่เปนทางการ อาจ

ทําใหพัฒนาการของการคาระหวางประเทศอยูในภาวะถดถอยแทนท่ีจะเติบโต ดังน้ันการจัดตั้ง

หนวยงานกลางขึ้นเปนกลไก สําหรับกระบวนการคาการลงทุนระหวางประเทศ จําเปนที่จะตองไดรับ

ฉันทามติจากประเทศที่เก่ียวของ เพราะความรวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ไมอาจ

บรรลุได หากแตละประเทศ พิจารณาจากอํานาจความสามารถในการตอรองของตน หรือความสามารถ

ในการผลิตที่แตกตางกัน อาทิ ตนทุนการผลิตสินคาการเกษตร ดังนั้นการปกปองอุตสาหกรรมใน

ประเทศใดๆ จึงมักเปนผลจากการดําเนินแนวนโยบายทางการเมืองของประเทศน้ัน หรืออาจกลาวอีก

นัยหน่ึงไดวาเปนการนําหลักรัฐศาสตรมาชี้นําหลักเศรษฐศาสตร เพราะโดยปกติในแตละประเทศจะมี

กลุมผลประโยชน (Interest Groups) ซ่ึงมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเมือง การคา และการ

ลงทุนในประเทศ ที่ครอบคลุมถึงนโยบายระหวางประเทศ 

 

การเปดเสรีทางการคา (Trade Liberalization) มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง พรอมๆ กับการ

เกิดขึ้นของมนุษยชาติ และพัฒนาดังกลาวก็ดําเนินไปอยางสมเหตุสมผล ตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นใน

ขณะน้ัน ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศตางๆ มีความเขาใจหรือการยอมรับนโยบายการคาระหวางประเทศที่

แตกตางกัน  

 

ดังน้ันแนวคิดของการคา การลงทุนระหวางประเทศจะไดรับการยอมรับมากนอยเพียงใด จึง

มักมาจากผลประโยชนที่แตละฝายคาดหวังจากการคา ทําใหการรวมมือทางการคาระหวางประเทศ

เปนไปในลักษณะของการคาตางตอบแทน สภาพการณดังกลาวไมเวน แมกระทั่งประเทศขนาดเล็ก ซ่ึง

เขาไปรวมในการจัดตั้งขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 
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ทั้งน้ีหากรัฐบาลของประเทศใดขาดความเชื่อถือ หรือไมมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดการ

ขยายตัวของการคาระหวางประเทศ การใชนโยบายเปดเสรีทางการคายอมไมเปนที่คาดหวังของ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ และผูผลิตภายในประเทศ อาทิ เกษตรกรในกลุมสินคาการเกษตร 

ภาวะการณดังกลาวทําใหไมเกิดการพัฒนาการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือปจจัยแวดลอมผลักดัน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มักจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและการเมืองอยางรุนแรง 

ดังน้ันการใชเง่ือนไขทางการคา จึงมิอาจดําเนินการไปเพียงโดยลําพัง แตตองคํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐาน 

หรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ันๆ ประกอบ  

 

แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 

 

การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐกิจของโลก ซ่ึง

นับวันจะมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันเพ่ิมขึ้น ดังน้ันการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปน

รูปธรรม จะชวยใหเกิดหนวยงานกลางระหวางประเทศในการกํากับ ควบคุมกลไกการคาระหวาง

ประเทศอยางเปนระบบและเปนธรรม มีความโปรงใสมากกวาที่จะดําเนินตามนโยบายของประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนําประเทศใด หรือกลุมใดกลุมหน่ึงเปนการเฉพาะ ซ่ึงมักนําไปสูความขัดแยงทางการคา

ระหวางประเทศ หรือภาวะสงครามแบบเต็มรูปแบบ 

 

องคการการคาระหวางประเทศควรจะเปนมากกวาหนวยงาน ที่อํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของการคาระหวางประเทศ โดยควรครอบคลุมการทําหนาที่รวบรวมและจัดทํานโยบายการคาระหวาง

ประเทศ ตลอดจนกําหนดทิศทางการพัฒนาแนวนโยบายการคาระหวางประเทศอยางเปนอิสระ เพ่ือ

ยกระดับการคาระหวางประเทศใหเปนธรรมและโปรงใส 

 

แนวคิดสนับสนุนตอการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ที่สําคัญประกอบดวย 

1. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลของเกมแหงดุลอํานาจ (Game Set Up) 

โดยสมมติฐานนี้พิจารณาวาการคาระหวางประเทศ เปนเสมือนกลไกระหวางประเทศ ซ่ึงกํ้าก่ึงระหวาง

การใชอํานาจของประเทศท่ีมีขนาดใหญและกลุมประเทศขนาดเล็ก ที่รวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรอง

ของตน 

2. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลจากการสรางความรวมมือเพ่ือรองรับความ

ขัดแยง (Maximum Mutual Deterrence) เน่ืองจากความรวมมือของประเทศตางๆ เกิดขึ้นไดโดยการถูก

กระตุนจากมาตรการการลงโทษ ซ่ึงถูกกําหนดในองคการการคาระหวางประเทศเพื่อใชลงโทษตอ

สมาชิกหากไมไดรับความรวมมือ หรือไมดําเนินการตามภาระผูกพันที่ประเทศน้ันๆ สมควรดําเนินการ 

ตามเง่ือนไขการคาระหวางประเทศ 
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3. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลมาจากภาวะการณที่ไมเปลี่ยนแปลง 

(Unchanging Circumstances) ของสภาพแวดลอม ซ่ึงอยูโดยรอบและมีผลตอสภาพเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ การกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศ มักไมมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้น 

ดังน้ันการใหความเห็นชอบตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนโดยปจจัยภายนอก อาทิ 

เทคโนโลยี หรือการปรับโครงสรางทางสังคมใหสอดคลองกับนานาประเทศจึงเปนเรื่องสําคัญ 

4. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศจะชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไปสูสังคมที่มี

ขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน (Symmetrical Information) สมมติฐานของขอมูลขาวสารพิจารณาใน

ประเด็นที่วาผูที่อยูในระบบการคาทุกฝาย ตางมีขอมูลในการเจรจาและพิจารณาอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ันการตัดสินใจใดๆ จึงเปนไปภายใตการคาดหวังถึงผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับอยางสมเหตุสมผล 

5. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลมาจากความสมเหตุสมผล (Rationality) 

โดยพ้ืนฐานแลวผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศสมควรที่จะมีเหตุผล

และประสบการณ ในการพิจารณาประกอบขอเสนอตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมควรมีประเด็น

แอบแฝงใดๆ เพ่ือสรางความโปรงใสและสรางความนาเชื่อถือตอการดําเนินงานของการคาระหวาง

ประเทศในอนาคต  

6. การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลมาจากการบริหารตนทุน การจัดการ

การคาระหวางประเทศ (Transaction Costs) ใหเปนตนทุนที่มีประสิทธิภาพโดยรวม เพราะการเจรจา

และกําหนดนโยบายทางการคา และการบริหารความขัดแยงตางๆ อันเนื่องมาจากการคาระหวาง

ประเทศลวนมีกระบวนการขั้นตอนพิจารณา ดังน้ันหากดําเนินการโดยมีองคการการคาระหวางประเทศ

เปนตัวกลาง จะชวยทําใหเกิดตนทุนต่ําลงหรือมีประสิทธภาพสูงขึ้น ทําใหการแกไขปญหาความขัดแยง

สามารถดําเนินการไปไดอยางลุลวง 

 

กลาวโดยสรุป แนวคิดสนับสนุนการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ เน่ืองจากการคา

ระหวางประเทศเปนประโยชนที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก โดยผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว

ทางการคา นําไปสูความสามารถในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  และสรางความเช่ียวชาญในการผลิต

สินคาเฉพาะดาน โดยอาศัยพ้ืนฐานของหลักการทางการคาระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

แนวคิดที่สนับสนุนกลไกการคาระหวางประเทศโดยองคการคาอยางเปนรูปธรรมอาจพิจารณา

ไดใน 2 ทฤษฎีหลัก คือ 

1. แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุสมผล (Rationalist Theories)  

2. แนวคิดทางดานกฎหมายของการรวมมือทางการคาระหวางประเทศ 

โดยมีรายละเอียดของแตละทฤษฏี ดังน้ี 
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1. แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุผล  

 

แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุผล อยูบนพ้ืนฐานของการตัดสินใจที่มุงหวังจะสรางอรรถประโยชน

สูงสุด (Maximum Utility) จากความรวมมือที่เกิดขึ้นจากการคาระหวางประเทศ โดยทุกฝายตองกําหนด

ขอบเขตระดับความรวมมือใหชัดเจน และสรางประโยชนใหเกิดขึ้นตอทุกฝาย (Mutually Beneficial) จึง

ถือเปนสถาบันแนวคิดเสรีนิยมใหม (Neoliberal Institutionalism) ที่คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ

โดยรวมเปนสําคัญ แมวาโดยปกติขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ มักจะเปนผลมาจากการตอรอง 

ของผูมีสวนไดเสียตามดุลอํานาจของแตละฝายที่มี แตทายที่สุดก็จะนําไปสูการสรางความรวมมือและ

เพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของการคาระหวางประเทศ  

 

ทั้งน้ีแนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุผล ไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎีโครงสราง (Structuralist) 

ซ่ึงพิจารณาถึงความสมเหตุผลของระบบ ที่มุงหวังใหเกิดประโยชนโดยรวมอันเนื่องมาจากการคาและ

การลงทุนระหวางประเทศ และนํามาซ่ึงผลประโยชนกับประเทศทุกประเทศโดยรวม ดังน้ัน รัฐในฐานะผู

มีอํานาจรับผิดชอบโดยตรงจะตองสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับประชาชนในชาติ ถึงความสําคัญและ

ประโยชนของแนวนโยบายในการคาแบบเสรี 

 

รูปแบบหนึ่งของสถาบันแนวคิดอิสระยุคใหมคือ สัจจนิยมใหม (Neorealism) ซ่ึงคํานึงถึงการ

สรางผลประโยชนสูงสุดของแตละประเทศ สอดคลองกับดําเนินการตามกิจกรรมที่ไมมีผูแพชนะอยาง

แทจริง (Zero Sum Game) กลาวคือความไดเปรียบของฝายหนึ่งคือความสูญเสียของอีกฝายหน่ึง 

ดังนั้นการสรางความรวมมือระหวางประเทศทางดานการคา การลงทุน ที่อยูบนพ้ืนฐานของ

ความสามารถในการปกปองผลประโยชนของประเทศตน จะนําไปสูความขัดแยงทางการเมือง และ

การทหาร  

 

แนวคิดแบบสมเหตุผลตอความรวมมือทางการคา การลงทุนระหวางประเทศเปนแนวคิดใน

เชิงบวก โดยกลไกอยางเปนธรรมจะชวยลดโอกาสที่เกิดความขัดแยงอันเนื่องมาจากการคาที่ไมเปน

ธรรม และชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น 

 

2. แนวคิดทางดานกฎหมายของการรวมมือทางการคาระหวางประเทศ 

 

แนวนโยบายทางดานกฎหมาย มักใชเปนพ้ืนฐานสําคัญของการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคา การลงทุนระหวางประเทศ เพราะในแงกฎหมาย รัฐเปนกลไก

ของตัวแทนแหงการใชอํานาจทางกฎหมาย และแสดงเจตนาแทนปวงชนในประเทศ ดังน้ันการตัดสินใจ

แหงรัฐ จําเปนที่จะตองสะทอนถึงความตองการภายในประเทศของประชาชนภายใตกรอบรัฐธรรมนูญที่

กําหนด  
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ขอสังเกตที่เห็นไดเดนชัดสําหรับแนวคิดทางดานกฎหมายตอการสรางความรวมมือทาง

การคาระหวางประเทศ จะอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดเศรษฐศาสตรแบบทุนนิยม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เปรียบเสมือนสัญญาที่มีประสิทธิภาพอยางสมบูรณ 

(Fully Efficient Contract) โดยเปนสัญญาที่ระบุถึงความเปนไปได ของการไดรับสิทธิประโยชนจาก

กระบวนการคา และไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแกไข หรือนํามาเจรจาใหม ดังนั้นขอตกลง

ทางการคาระหวางประเทศจึงเปนดุลยภาพแหงขอตกลงภายใตสัญญาที่ทุกฝายซ่ึงเขาสูกระบวนการให

ความเห็นชอบและยอมรับ 

2. ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ ถือเปนจุดเร่ิมตนและมีความสมบูรณไมเปลี่ยนแปลง

ในระยะเวลาอันใกล หรือยอมรับใหเกิดการแทรกแทรงเกิดขึ้น เพราะภายใตกระบวนการแหงการบังคับ

ใช จําเปนตองเผชิญหนากับกลุมผลประโยชนตางๆ ที่เก่ียวของในหลายพื้นที่ แมวาโดยรวมปกติ การ

ไดรับผลประโยชนของกลุมใดกลุมหน่ึง มักจะแลกมาดวยการสูญเสียผลประโยชนของอีกกลุมหน่ึงใน

สังคม แตโดยผลรวมความรวมมือทางการคาระหวางประเทศจะใหผลสุทธิที่เปนบวก และไมควรมีความ

ขัดแยงในกระบวนการสรางหรือพัฒนาสัญญาที่ไดมีการดําเนินการไวเปนตัวตนแบบ  

3. ในแงของประบวนการความรวมมือทางการคา ที่เปนกลไกสรางดุลยภาพภายในของการ

เจรจา (Endogenous Negotiation Equilibrium) ตัวสัญญาที่แทจริงแลว เปนสิ่งที่ดําเนินการไปโดย

ปราศจากการแทรกแซงของบุคคลภายนอก จึงอาจไมมีความจําเปนที่จะตองมีองคการการคาระหวาง

ประเทศอยางเปนรูปธรรม เพราะขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ จะตองไดรับการยอมรับและใช

เปนมาตรฐานในการถือปฏิบัติ 

 

แนวคิดของการพัฒนาองคการการคาระหวางประเทศ ยังพิจารณาในขอบเขตอันกวาง ไปถึง

ตนทุนในการเจรจาทางการคา ซ่ึงปกติจะหมายถึงตนทุนในการแสวงหาขอมูล การเจรจาตอรอง การ

ดําเนินการทางกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายหรือขอตกลง ตลอดจนตนทุนการกําหนดนโยบายความ

หลากหลายของชนชาติตางๆ ตามเขตแดนที่ไดมีการแบงของประเทศตางๆ ซ่ึงตองคํานึงถึงความ

แตกตางของขนาดแตละประเทศ และอํานาจทางการเมืองของประเทศที่ไมเทากัน สงผลใหขอตกลง

ทางการคาไมอาจดําเนินไปตามมาตรฐานเดียวกัน หากพิจารณาจากอํานาจการตอรองที่มีความ

แตกตางระหวางรัฐขนาดใหญและขนาดเล็ก พัฒนาการของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศจึงมัก

เปนไปในรูปแบบของทวิภาคี (Bilateral) ขอตกลงในระดับภูมิภาค (Plurilateral Trade) และขอตกลง

ทางการคาแบบหลากหลาย (Multilateral Trade Agreements) ตามลําดับ 

 

แมจะมีแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางหลากหลาย อยางไร

ก็ตามการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศยังตองพิจารณาประเด็นสําคัญดังตอไปน้ีรวมดวยคือ 
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1. การหลีกเลี่ยงปญหาภายในประเทศ หรือความขัดแยงภายในประเทศซ่ึงจะสรางผลลบตอ

การสรางความรวมมือทางการคา การลงทุนระหวางประเทศสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในภาวะ

ถดถอย 

2. ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศสามารถนําไปสูการพัฒนาเปนความรวมมือทางการ

ลงทุน และลดอุปสรรคอันเนื่องมาจากปญหาความแตกตางของเชื้อชาติ 

3. ความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและความเปนมาของแตละชาติ เปนปจจัยซ่ึงไมอาจ

พิจารณาไดโดยอางอิงหลักการทางเศรษฐศาสตรอยางเปนรูปธรรม แตตองพิจารณาขอบเขตไปถึงเรื่อง

คานิยม (Norms) ซ่ึงเปนตัวกําหนดทิศทางทางการคาการลงทุนในระดับหน่ึง 

4. ความซับซอนของโครงสรางกลไกทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีมากขึ้นในหลายมิติ 

เน่ืองจากการปรับโครงสรางของประชากรที่มีความแตกตางอยางเดนชัดจากในอดีตที่ผานมา ถือเปน

แรงผลักดันสําคัญแหงการสรางความรวมมือทางการคา การลงทุนระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรม 

 

พัฒนาการของแนวคดิพื้นฐานการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 

 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่เปนไปอยางตอเน่ืองนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สะทอน

ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่เกิดขึ้นจากความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ ในชวง

ระยะเวลาดังกลาว มีการจัดตั้งธนาคารกลางของแตละประเทศ เพ่ือใหดําเนินนโยบายการเงินอยาง

สอดคลองในระดับสากล ทําใหแนวคิดการจัดตั้งขอตกลงทางการคา อันเปนหลักสากลเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

 

อยางไรก็ตามปญหาตางๆ ของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมใน

ขณะนั้น คือความไมแนนอน การขาดขอมูลขาวสารที่จะถายทอดไปยังประชาชนของแตละประเทศให

ไดรับการยอมรับตอแนวคิดการจัดตั้งองคการระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรม  

 

องคการการคาประหวางประเทศ สามารถทําหนาที่เปนหนวยงานกลางอํานวยความสะดวก 

(Facilitators of Co-operation) ในการประสานความตองการที่มีอยูหลากหลายของแตละประเทศ และ

องคการการคาระหวางประเทศยังสามารถดําเนินการพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางสําหรับการดําเนิน

นโยบาย การเจรจาของประเทศตางๆ โดยมีตนทุนในการดําเนินการที่ต่ําที่สุด 

 

ทั้งนี้ประเด็นหลักในการเจรจาทางดานการคาระหวางประเทศจะเก่ียวของกับอัตราภาษี 

มาตรการการควบคุมการนําเขาสินคา การจางงาน และการควบคุมปริมาณการคาขายของแตละประเทศ 

ซ่ึงรัฐบาลของทุกประเทศภายใตระบบทุนนิยมใหความสําคัญกับตัวเลขรายไดประชาชาติและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ดังน้ันหากมีการเจรจาทางการคาใดๆ ซ่ึงประกอบไปดวยหลายฝาย โดยมีการกําหนด
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ขอตกลงเปนการเฉพาะอยางเปนรูปธรรม เชนอัตราภาษีศุลกากร จะทําใหการคาระหวางประเทศมีการ

เติบโตจากความเชื่อม่ันของประเทศสมาชิกของประเทศตางๆ  

 

องคการการคาระหวางประเทศ มีพัฒนาการมาจากการจัดตั้งขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษี

ศุลกากรและการคา (GATT) นับตั้งแตมีการเกิดขึ้นของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคา ก็ยังไมสามารถที่จะมีการระบุชี้เฉพาะถึงอัตราภาษีศุลกากรอยางเปนรูปธรรมสําหรับประเทศ

สมาชิกทุกประเทศที่ปราศจากการรองเรียนของประเทศสมาชิกไดอยางสมบูรณ 

 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ เกิดขึ้นจากหลักการปฎิบัติอยาง

ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) เพราะการใชหลักการ

ปฎิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาขอตกลงการคาระหวาง

ประเทศในรูปแบบของการสรางประโยชนรวมกัน (Mutually Beneficial) และลดปญหาของการได

ประโยชนฝายเดียว (Free Riding Problem) อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหประเทศจีนสามารถ

สงผลิตภัณฑเคร่ืองนุงหมเขาไปโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี ในชวงตนทศวรรษ 1990 ซ่ึงเปนไปตาม

หลัก MFN ทั้งน้ีเม่ือประเทศจีนมีความคิดริเร่ิมใชนโยบายเสรีทางการคา ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอให

ประเทศจีนผอนปรนขอจํากัดการสงสินคาประเภท IT ใหกับผูผลิตสหรัฐดวยหลัก MFN เชนเดียวกัน 

 

แนวคิดการกําหนดชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง ไดถูกนําไปขยายผลเปนการกําหนด

ขอตกลงทางการคาในระดับภูมิภาค (Regionalism) อยางแพรหลาย แตขอตกลงทางการคาในระดับ

ภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) เก่ียวของกับปจจัยทางการเมือง มากกวาปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ หรือการมุงหวังที่จะใหเกิดการขยายตัวทางการคาอยางแทจริง อาทิ ในชวงภาวะ

สงครามซึ่งมักจะมีการกําหนดขอตกลงทางการคาในระดับภูมิภาคอยางแพรหลาย  

 

นอกจากน้ีการกําหนดขอตกลงทางการคาในระดับภูมิภาคมักจะเกิดขึ้นในลักษณะของแนว

ปฏิบัติที่เปนลักษณะพิเศษระหวางประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงเปนการเฉพาะ 

ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดการเปดเสรีที่ตองการความหลากหลายมากขึ้น (Multilateral Liberalization) 

โดยทางปฏิบัติพบวา สวนใหญประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ จะใชเคร่ืองมือในการกําหนดชาติ

ที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง เปนเง่ือนไขของการขยายอิทธิพลทางการเมือง โดยเฉพาะตอประเทศ

กําลังพัฒนา ซ่ึงลักษณะของความพิเศษและความแตกตาง (Special and Differential: S&D) ของ

ประเทศที่กําลังพัฒนาไดรับการปฏิบัติ อาจจะสงผลกระทบในระยะยาวตอตนทุนการผลิตที่ไมมีการ

พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพจากการไดรับการปฎิบัติเปนกรณีพิเศษ 

 

ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศถือเปนขอตกลงท่ีตองไดรับการยอมรับและบังคับใชให

เกิดความนาเชื่อถือ และควรมีคณะกรรมการซ่ึงเปนอิสระเปนผูพิจารณาขอโตแยง หรือขอรองเรียน
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ตางๆ ตลอดจนกําหนดแนวทางปฏิบัติการบังคับใชขอตกลงอยางชัดเจน (Codified Rules of 

Enforcement) ชวยลดความเสี่ยงของความลมเหลวของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ อัน

เน่ืองมาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอความนาเชื่อถือ ทั้งน้ีกระบวนการดังกลาวประกอบไปดวยเรื่องของ

การตรวจสอบพิสูจนทราบ และวิเคราะหในแงขององคประกอบของเหตุการณแวดลอม 

 

ความโปรงใสของการดําเนินงานขององคการการคาระหวางประเทศเปนพ้ืนฐานสําคัญ ที่จะ

ทําใหการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ สามารถบรรลุผลและดําเนินการตอไปไดอยางไดรับ

ความนาเชื่อถือ เพราะความโปรงใสเปนปจจัยสําคัญที่จะบังคับใชตอประเทศสมาชิกใหปฏิบัติตาม

ขอกําหนด ชวยสรางความเขาใจของประชาชนในชาติของประเทศสมาชิกใหยอมรับและปฏิบัติตาม

แนวนโยบายทางการคาระหวางประเทศที่เปนขอตกลงในระดับสากล โดยยึดระดับการยอมรับภาระ

ผูกพันของแตละฝาย 

 

นับจากที่ไดมีการจัดตั้งองคการการคาโลกเพ่ือทําหนาที่แทนขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษี

ศุลกากรและการคาในป พ.ศ.2538 แมจะเปนการดําเนินการในกรอบเดิมของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตรา

ภาษีศุลกากรและการคา แตองคการการคาโลกก็ไดรับการคาดหวังถึงการสรางกลไกการคาระหวาง

ประเทศที่อยูบนหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญ 2 ประการ คือหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) 

และหลักการตางตอบแทน (Reciprocity) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) หลักการไมเลือกปฏิบัติ หมายถึงการที่

ประเทศสมาชิกซ่ึงเปนภาคีขององคการการคาโลก จะไมเลือกปฏิบัติในลักษณะที่แตกตางกันระหวาง

ประเทศภาคีอ่ืน โดยมีประเด็นหลักที่ตองพิจารณา 2 ประการคือ 1) หลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดความ

อนุเคราะหอยางยิ่ง และ 2) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1) หลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most Favored Nation 

Treatment: MFN) ตามขอตกลงท่ัวไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ไดกําหนดเปนหลักพ้ืนฐาน

ในเรื่องของหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งโดยไมมีเง่ือนไข (Unconditional MFN) 

ทั้งน้ีหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหเปนสิ่งรับประกันวาทุกประเทศภาคีจะมีความพึงพอใจ 

จากการนําเขาสินคาที่ตองการ เพราะเปนสินคาที่ผลิตโดยมีคุณภาพ 

 

ดังน้ันหากอัตราภาษีการนําเขาแปรเปลี่ยนไปตามแหลงกําเนิดสินคา จะทําใหผูผลิตไม

สามารถแขงขันได แมวาสินคาของประเทศตนจะมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่ดีกวา เน่ืองจากตนทุนอัน

เกิดจากอัตราภาษี  
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นอกจากนี้หลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจะทําใหความสําคัญของ

การเจรจาในระดับนานาชาติลดลง  แตสงเสริมใหเกิดขอตกลงในระดับพหุภาคีในเรื่องของการคาการ

ลงทุนระหวางประเทศ ซ่ึงมักเปนอุปสรรคโดยรวมตอการขยายตัวตอการคาระหวางประเทศ เพราะหลัก

ปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจะชวยสรางใหเกิดความเทาเทียมแหงอํานาจ โดยไม

คํานึงถึงขนาดของประเทศสมาชิก ชวยลดตนทุนเจรจาโดยรวมของการคาการลงทุนระหวางประเทศ

ชวยสนับสนุนใหรัฐประเทศสมาชิกตางๆ สามารถดําเนินการได อยางโปรงใส อาทิ การตอรองในภาค

สินคาเกษตรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงไมเคยประสบผลสําเร็จเหนือประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา

เลยหากเจรจาเปนรายคู แตการรวมกลุมของประเทศกําลังพัฒนาทําใหประเทศอุตสาหกรรมตองรับฟง 

และลดมาตราการการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในประเทศนับจากชวงปลายทศวรรษ 1990 

 

แนวคิดหลักของการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง เกิดขึ้นตั้งแตชวง

ศตวรรษที่ 12 โดยมีหลักฐานปรากฎหลักฐานอยางเดนชัด ในชวงนับตั้งแตศตวรรษที่ 17 โดยในชวง

ระยะเวลาดังกลาวประเทศอังกฤษและเนเธอรแลนด ตองเผชิญกับการแขงขันทางการคาอยางรุนแรงกับ

ประเทศสเปน โปตุเกส ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียไดรับผลกระทบจาก

การจัดตั้งสันนิบาตแหงเยอรมัน Hanseatic League
b
 และสาธารณรัฐแหงอิตาลี (Italian Republics) 

โดยในกลุมประเทศเหลาน้ีมีการใหสิทธิประโยชนเปนการเฉพาะภายใตการเจรจาโดยตรงระหวาง

ประเทศภาคีแหงสนธิสัญญาโดยตรง การนําหลัก การปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง

มาใชในชวงระยะเวลาดังกลาว ทําใหเกิด การพิจารณาถึงการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน กอใหเกิดแนวคิด

การเรียกรองสิ่งชดเชยภายใตการตอบสนองทางการคา ตามเง่ือนไขของประเทศภาคีเปนคูๆ 

 

แนวคิดการใชหลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งเริ่มเกิดความขัดแยง 

เม่ือประเทศสหรัฐอเมริกาตองการใชหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งอยางมี

เง่ือนไข เพราะการพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกาในกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 อาศัยเงินทุนและสินคา

นําเขาประเภททุนจากประเทศในทวีปยุโรป และมีเพียงความสามารถในการสงออกเพียงวัตถุดิบพ้ืนฐาน

ไปยังประเทศในทวีปยุโรปเทาน้ัน  

 

อยางไรก็ตามหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 อิทธิพลทางการเมืองและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

อยางโดดเดนของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนนโยบายเปนการใชหลักการปฏิบัติ

อยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งอยางไมมีเง่ือนไข เพ่ือสงเสริมการสงออกสินคาที่ผลิตใน

ประเทศสหรัฐไปยังประเทศในกลุมประเทศทวีปยุโรป ดังน้ันการจัดตั้งขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bบางครั้งเรียกวา  Hansa เปนกลุมผูกขาดการคาในแถบทะเลบอลติค ซี่งครอบคลุมพ้ืนท่ีในแถบยุโรปเหนือในปจจุบัน 

ชวงระยะระหวาง ค.ศ.1300 ถึง ค.ศ.1600 
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ศุลกากรและการคา (GATT) หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึงใหความสําคัญกับหลักปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับ

ความอนุเคราะหอยางยิ่ง โดยกําหนดไวเปนมาตราหน่ึงวา “ผลประโยชนการอนุเคราะหเอกสิทธิ หรือ
ความคุมกันใดๆ ที่ประเทศภาคีใดใหแกสินคาใดซ่ึงมีถิ่นกําเนิดในประเทศอ่ืนใด หรือมีจุดหมาย
ปลายทางไปยังประเทศอ่ืนใด ตองใหโดยทันที และไมมีเง่ือนไขแกสินคาที่เหมือนกันซึ่งมีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศภาคีอ่ืนทั้งปวง  หรือมีจุดมุงหมายปลายทางไปยังอาณาเขตของประเทศภาคีอ่ืนทั้งปวง” (ทัชมัย 

ฤกษะสุต, 2539)  โดยบทบัญญัติดังกลาววาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาไดครอบคลุมถึงประเด็น

ที่สําคัญ 3 ประเด็นคือ 

 

ประเด็นที่ 1 ครอบคลุมอัตราภาษีศุลกากร(Customs Duties) คาธรรมเนียมตางๆ (Charges) 

ที่เก่ียวกบัการนําเขา และการสงออก รวมถึงวิธีการในการจัดเก็บ (Methods of Levying Them)  

ประเด็นที่ 2 ครอบคลุมหลักเกณฑ (Rules) ระเบียบพิธี (Formalities) เก่ียวกับการนําเขา

สงออกสินคาหรือบริการ 

ประเด็นที่ 3 ครอบคลุมกฎขอบังคับ (Regulations) ดานภาษีภายในประเทศ และเง่ือนไขใน

การนําสินคาเขาไปจําหนายในประเทศ 

 

2)  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เปนหลักการที่แตกตางจากหลักปฏิบัติ

อยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง ในประเด็นที่วาหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ จะหามการเลือก

ปฏิบัติตอสินคาที่เหมือนกันระหวางประเทศใดๆ  แตหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเปนการหามเลือกปฏิบัติ

ระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศกับสินคาประเภทเดียวกัน ซ่ึงนําเขามาจากตางประเทศ หลักการดังกลาว

ถูกระบุไวในขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา (GATT) อาทิ การบังคับใชการควบคุม

เรื่องเวลาจําหนาย หรือการโฆษณาสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมสามารถดําเนินการ

โดยเลือกปฏิบัติระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศกับสินคาที่นําเขา เชนเดียวกับสินคาประเภทยาสูบ 

 

2. หลักการตางตอบแทน (Reciprocity) เปนหลักปฏิบัติทางการคา ซ่ึงถือเปนหลักการที่

สรางความเปนธรรมทางการคา (Fair Trade) โดยการที่ประเทศตางๆ มีการแลกเปลี่ยนลดหยอน

ทางการคา เพ่ือเปนการตอบแทนที่อีกประเทศหนึ่ง จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันโดยการดําเนินการ

ดังกลาวประเทศคูกรณีจะไดเปรียบมากกวาประเทศที่ไมไดอยูในภาคีสมาชิก ดังน้ันการนําหลักการตอบ

แทนมาใช หากผนวกดวยเรื่องหลักปฎิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง ก็จะทําใหเกิด

ประโยชนกับทุกประเทศ แมจะไมไดเปนประเทศภาคีหลักในการรวมเจรจา อยางไรก็ตามหลักการ

ดังกลาวถือเปนสิ่งที่สอดคลองกับแนวคิดการคาแบบเสรี เพราะจะชวยใหทุกประเทศตางตองดําเนินการ

ในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
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บทสรุป 

แนวคิดขั้นพ้ืนฐานขององคการการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุน

โดยหลากหลาย ซ่ึงโดยรวมเปนไปโดยเปาหมายการสรางประโยชนสูงสุด บนพ้ืนฐานของการคาตาง

ตอบแทน ทั้งน้ีแนวคิดทฤษฎีสมเหตุสมผล และทฤษฎีกฎหมายความรวมมือการคาระหวางประเทศ 

ลวนอยูบนพ้ืนฐานของการสนับสนุนการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรม นับจาก

ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา จนถึงองคการการคาโลกลวนอยูบนพ้ืนฐานของ

หลักการไมเลือกปฏิบัติและหลักการตางตอบแทน 

กิจกรรม 3.2.1  

1. แนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศที่สําคัญมีอะไรบาง 

2. แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุสมผล และแนวคิดทางดานกฎหมายของการรวมมือทางการคา

ระหวางประเทศมีหลักการที่สําคัญอยางไร 

3. หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) สําหรับการคาระหวางประเทศมีประเด็นหลัก

ที่ตองพิจารณาอยางไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
องคการการคาระหวางประเทศ     33 

 

G:\Main Back Up\Permanet Back Up NB@19May09\WTO\WTO@25July08\WTO@25July08.doc 

ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.1 

1. แนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศที่สําคัญ 

ประกอบดวย (1) การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนเกมแหงดุลอํานาจ (Game Set Up) (2) 

การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนการสรางความรวมมือเพ่ือเผชิญกับการตอตาน (Maximum 

Mutual Deterrence) (3) การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนผลมาจากบริหารสภาพแวดลอม

ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (4) การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนการพัฒนาไปสู

สังคมที่มีขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกัน (Symmetrical Information) (5) การจัดตั้งองคการการคา

ระหวางประเทศเปนผลมาจากความสมเหตุสมผล (Rationality) ของการพิจารณาการกําหนดนโยบาย

การคาระหวางประเทศ (6) การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศเปนการดําเนินการภายใตแนวคิด

การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุสมผล และแนวคิดทางดานกฎหมายของการรวมมือทางการคา

ระหวางประเทศมีหลักการที่สําคัญ คือ แนวคิดทฤษฎีแบบสมเหตุผล อยูบนพ้ืนฐานของการตัดสินใจที่

มุงหวังจะสรางอรรถประโยชนสูงสุด (Maximum Utility) จากความรวมมือที่เกิดขึ้นจากการคาระหวาง

ประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนใหทั้งสองฝาย (Mutually Beneficial) ในขณะที่แนวคิดทางดานกฎหมาย

ของการรวมมือทางการคาระหวางประเทศถูกนํามาเปนพ้ืนฐานของการบังคับในเชิงปฏิบัติของการคา 

การลงทุนระหวางประเทศ เพราะกฎหมายถือเปนกลไกแหงการใชอํานาจกฎหมายแหงรัฐ และเปนการ

ใชอํานาจแทนปวงชนซึ่งจะตองดําเนินการไปภายใตรัฐธรรมนูญที่กําหนด 

3. หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non Discrimination) จะตองพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) 

หลักการปฏิบัติอยางชาติที่ไดความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) ซ่ึง

กําหนดหลักพ้ืนฐานของปฏิบัติ โดยไมมีเง่ือนไข (Unconditional MFN) เพ่ือใหประเทศภาคิสมาชิกมี

ความพึงพอใจ จากการปฏิบัติในการนําเขาสินคาซ่ึงจะไมถูกจํากัดไปตามแหลงผลิตหรือเกณฑที่เปน

การเฉพาะอ่ืนใด (2) หลักปฏิบัติอยางคนในชาติ (National Treatment) ซ่ึงหมายถึงการหามเลือกปฏิบัติ

ตอสินคาที่เหมือนกันจากประเทศผูสงออกที่แตกตางกัน ดังน้ันการบังคับใชมาตรการใดๆ ตอสินคาและ

บริการในประเทศ  อาทิ ควบคุมสินคาประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันไม

วาสินคาน้ันจะผลิตในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศ 
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เร่ืองที่ 3.2.2  

องคการระหวางประเทศหลักที่เก่ียวเนื่องกับการคาระหวางประเทศ 

 

องคการการคาระหวางประเทศ มีหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนใหการคา การลงทุนระหวาง

ประเทศเติบโต ตามมติขอตกลงของประเทศสมาชิก ดังน้ันองคการการคาระหวางประเทศจึงจําเปนตอง

รับผิดชอบไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลขอมูล และนําเสนอขอมูลที่เปนกลางใหกับบรรดา

ประเทศสมาชิก ทั้งน้ีการดําเนินการจัดการทางดานขอมูลดังกลาว มีตนทุนที่สูงเกินกวาสมาชิกประเทศ

ใดประเทศสมาชิกหน่ึง จะดําเนินการไดโดยลําพัง นอกจากน้ันองคการการคาระหวางประเทศตอง

ดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตามขอตกลง ที่ผานความเห็นชอบในกระบวนการเจรจาตามขั้นตอนและ

วิธีการของการคาระหวางประเทศ ซ่ึงจะชวยสนับสสนุนใหองคการการคาระหวางประเทศไดรับความ

นาเชื่อถือ การดําเนินการในรูปแบบนี้เปนการกระตุนใหเกิดกระบวนการรวมมือซ่ึงมีประสิทธิผลตอการ

บังคับใช และชวยลดการใชลัทธิปกปองทางการคา หรือการเกิดสงครามทางการคา  

 

นอกจากนี้องคการการคาระหวางประเทศ ยังทําหนาที่เปนผูประสานงานในกลไกการระงับขอ

พิพาท (Adjudicator Arbitrator) และผูตรวจสอบเบื้องตน (Gate Keeper) ของการกําหนดเง่ือนไขของ

การแขงขันทางการคา ภายใตสมมติฐานที่วาสภาวะแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

 

การเปนผูประสานงานในกลไกการระงับขอพิพาท เก่ียวของเร่ืองของการทําหนาที่ในการ

พิจารณาความเสียหาย เน่ืองจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาที่ประเทศสมาชิกใหความ

เห็นชอบไว ทั้งน้ีการเปนผูประสานงานในกลไกการระงับขอพิพาท จะเก่ียวของกับการทําหนาที่เปนคน

กลาง สําหรับการเจรจาใหความขัดแยงไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การเปนผู

ตรวจสอบเบื้องตน (Gate Keeper) หมายถึงการพิจารณาขอยกเวนตามสภาวะแวดลอมที่มิไดอยูใน

สภาวการณภายใตเง่ือนไขของขอตกลงทางการคาที่ประเทศสมาชิกใหคํารับรองไว โดยองคการระหวาง

ประเทศ สามารถทําหนาที่เปนตัวกลางในการสรางความรวมมือบนพ้ืนฐานของความแตกตางของแตละ

ประเทศสมาชิก ดังน้ันองคการการคาระหวางประเทศจึงถือไดวาเปนองคการที่เก่ียวของกับการสราง

สินคาที่เปนสาธารณะ ทั้งน้ีการที่องคการการคาระหวางประเทศตองทําหนาที่เปนกลไกประสานกับ

องคการระหวางประเทศหลักๆ อ่ืนๆ ก็เพ่ือใหการกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศของโลกเปนไป

ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายมหภาคระดับนานาชาติ 
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องคการหลักระหวางประเทศที่เก่ียวเนื่องกับดานการคาระหวางประเทศ 

 

องคการการคาโลก (WTO) กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยสอดคลองกับ

องคการหรือหนวยงานระหวางประเทศหลักๆ อยางใกลชิด ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงมารราเกซ
C
 

(Marrakesh) ที่ไดทําขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2537 อยางไรก็ตามความรวมมือตลอดระยะเวลาที่ผาน

มาองคการการคาโลกไดมีการดําเนินการเปนไปในขอบเขตที่กวางกวา จากที่ไดมีการกําหนดไวใน

ขอตกลงมารราเกซ  

 

องคการการคาโลกไดวางระบบการดําเนินการขององคการใหครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง

ตอประเทศสมาชิกอยางกวาง โดยในปจจุบันองคการการคาโลกไดมีการดําเนินการรวมกับองคการระดับ

นานาชาติอ่ืนๆ อีกมากกวา 140 องคการ ไมรวมถึงองคการที่องคการการคาโลกไดเขาไปรวมเปนผู

สังเกตการณ ซ่ึงมีมากกวา 200 องคการในปจจุบัน โดยเฉพาะองคการที่เก่ียวเนื่องกับงานดานวิชาการ 

การรวบรวมขอมูลทางสถิติ การจัดทํางานวิจัย การจัดทํามาตรฐาน หรือการใหการชวยเหลือทางดาน

เทคนิคและวิชาการ ทั้งในดานการฝกอบรม และการใหขอมูล  

 

ถึงแมองคการการคาโลกจะพยายามยกระดับของการสรางความรวมมือใหเปนไปอยาง

หลากหลาย แตการดําเนินการดังกลาวก็ดูเหมือนยังไมพอเพียงตอความตองการของประเทศสมาชิก 

และเปาหมายการพัฒนากิจการขององคการการคาโลกที่มุงหวังวาจะเปนหนวยงานกลางที่ชวยผลักดัน

ใหเกิดการยกระดับความเปนอยูของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ผาน

กระบวนการสนับสนุนและกลไกการคาโลกที่เปนไปอยางโปรงใส และเปนธรรม 

 

องคการระหวางประเทศท่ีองคการการคาโลกมีสวนเขาไปเก่ียวของมีทั้งองคการดานการเงิน 

ดานการคา ดานการพัฒนา และดานนโยบายโดยองคการระหวางประเทศที่สําคัญ ที่จะกลาวถึงมี

ดังตอไปน้ี  

1.  คณะกรรมาธกิารโครงการมาตรฐานอาหาร (Codex Alimentarius Commission : CAC) 

2.  องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 

3.  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization : ILO) 

4.  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 

5.  ธนาคารโลก (World Bank : WB)  

6.  สํานักงานอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant  Protection 

Convention: IPPC) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C รายละเอียดอยูในเรื่องท่ี 6.3.2 
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7.  สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) 

8.  องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and 

Development: OECD) 

9.  องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal  

     Health: OIE) 

10. การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on 

Trade and Development: UNCTAD) 

11. หนวยงานกลางศุลกากรโลก (Word Customs Organization: WCO) 

12. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization:     

     WIPO) 

 

1. คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร 

 

องคการการคาโลกมีการดําเนินการในเร่ืองของขอตกลงดานชีวอนามัย ภายใตหลักเกณฑ

กฎระเบียบ มาตรฐานอาหารสําหรับนานาชาติ (Codex Alimentarius) ซึ่งเปนขอตกลงเรื่องมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานอาหาร  ที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากล โดยในป พ.ศ.2551 มีสมาชิก

จํานวน 165 ประเทศ ซ่ึงขอตกลงดังกลาวองคการการคาโลกไดยึดถือเปนมาตรฐานในการพิจารณาการ

พิพาทการกําหนดขอกีดกันทางการคา โดยการใชมาตราการที่ไมใชทางดานภาษี และคณะกรรมการวา

ดวยขอกําหนดดานสุขชีวอนามัย ไดกําหนดเปนเปาประสงครวมกันวาการกําหนดมาตรฐานดาน        

ชีวอนามัยเปนไปเพื่อใหเกิดการคาขายอยางเปนธรรมในระดับสากล ผานการกําหนดมาตรฐานดาน     

ชีวอนามัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงขอตกลงดานสาธารณสุข เร่ืองพืชผัก (Sanitary 

and Phytosanitary) อันเปนการดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวาง 

 

ขอตกลงดานสุขชีวอนามัยเกิดจากการรวบรวมมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารระดับ

นานาชาติ ภายใตการควบคุมกํากับของคณะกรรมการ Codex ซ่ึงมีที่ตั้งของสํานักงานอยูที่กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี โดยไดรับเงินสนับสนุนในการดําเนินงานจากองคการอาหารและเกษตรกรรม (Food and 

Agriculture Organization: FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  

   

คณะกรรมการ Codex มีหนาที่โดยตรงตอการออกมาตรการที่เปนการควบคุม โดยการ

คํานึงถึงสุขอนามัยของผูบริโภค โดยดําเนินการอยางเปนมาตรฐานในระดับสากลที่ไมเลือกปฏิบัติตอ

ประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหน่ึง ซ่ึงในการกําหนดมาตรฐานกลางดานสุขชีวอนามัย เปนประโยชน

ตอการปกปองคุมครองผูบริโภค และสรางมาตรฐานทางการคาในระดับสากล มีการระบุขอกําหนดที่เปน

อุปสรรคทางการคาใหนอยที่สุด เพ่ือประโยชนตอเกษตรกรผูเพาะปลูก โดยไมทิ้งสิทธิของผูบริโภคที่

ควรจะไดรับการปกปองในการไดรับอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีภายใตขอกําหนดของ Codex ไดถูกนํามา
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เปนพ้ืนฐานของการกําหนดมาตรการควบคุมสงเสริมการคาระหวางประเทศขององคการการคาโลก

ตามที่ไดมีการเจรจาหารือของประเทศสมาชิกในการคารอบอุรุกวัย 

 

Codex เปนขอตกลงที่อยูบนพ้ืนฐานของการพิสูจนอยางเปนรูปธรรมทางดานวิทยาศาสตร 

โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญอิสระ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายสาขาวิชา เปดอิสระใหมีการอภิปราย

อยางกวางขวางจนไดขอสรุป โดยมีองคการอาหารและเกษตรกรรม และองคการสุขภาพโลกทําหนาที่

เปนหนวยงานสนับสนุนดานเงินทุน และวิชาการ โดยเฉพาะการใหขอมูลทางดานทางดานวิทยาศาสตร

ที่เชื่อถือได เพ่ือใชสําหรับการกําหนดมาตรฐานทางดานสุขชีวอนามัย ปจจุบันมาตรฐานที่กําหนด

ภายใต Codex มีมากกวา 200 มาตรฐาน แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ และสินคาเกษตร เร่ิมตั้งแต

วัตถุดิบซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าจนถึงองคประกอบที่ใชในการผลิตอาหารแปรรูป โดยมีการกําหนด

รายละเอียดของสารตองหามตางๆ เปนจํานวนมากกวา 3,000 ชนิด และครอบคลุมถึงสารปนเปอน

ตางๆ ที่มีมากกวา 30 ประเภท 

 

2. องคการอนามัยโลก  

 

องคการการคาโลกมีการดําเนินการอยางใกลชิดรวมกับองคการอนามัยโลก  ในการพิจารณา

ของขอกําหนดตางๆ รวมกันในเรื่องที่เก่ียวกับสุขภาพของมนุษย ทั้งนี้การดําเนินการรวมกันของ

องคการทั้งสองจะอยูในรูปของคณะกรรมการ คือคณะกรรมการกําหนดทางดานเทคนิคในการกีดกันทาง

การคา (Technical Barriers to Trade: TBT) โดยองคการการคาโลกอนุญาตใหองคการอนามัยโลกเขา

รวมเปนผูสังเกตการณในการพิจารณาเรื่องทรัพยสินทางปญญา (Trade-Related aspects of 

Intellectual Property Rights: TRIPS)* และภาคบริการ (GATS) ที่เก่ียวของกับเรื่องของสุขอนามัย 

หรืออาหารทั้งพืชและสัตว โดยขอกําหนดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยดานอาหารที่เก่ียวของกับพืช

และสัตว ถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับมาตรฐาน Codex และมักถูกนําไปใชเปนขอพิจารณาในการกําหนด

ทางดานเทคนิคในการกีดกันทางการคา ทั้งน้ีขอกําหนดดานการใชมาตรฐานสินคาทางดานอาหารและ

สินคาเกษตร ซ่ึงถูกนําไปพิจารณาโดยองคการการคาโลก จะมีองคการอนามัยโลกเขารวมในฐานะผู

สังเกตการณอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนใหความสนับสนุนทางดานของขอมูลทางดานวิทยาศาสตรตอ

คณะกรรมการดานเทคนิคการกีดกันทางการคา อาทิ การเจรจาเรื่องของการควบคุมสินคาทางดาน

ยาสูบ หรือการดําเนินการที่เก่ียวของกับดานการบริการ แมองคการการคาโลกจะกําหนดใหสมาชิกมี

การเปดกวางในเรื่องของการใหบริการ แตก็ยังใหความสําคัญตอขอตกลงดานของสุขชีวอนามัย ที่มักถูก

ใชเปนขออางในมาตรการการกีดกันทางการคา และองคการสุขภาพโลกในฐานะผูสังเกตการณและการ

ใหความสนับสนุนขอมูล ชวยใหการพิจารณาขอขัดแยงตางๆ เปนไปอยางโปรงใสและไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวาง 
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3.องคการแรงงานระหวางประเทศ   

 

องคการการคาโลกมีการแลกเปลี่ยนทางดานเทคนิคและวิชาการกับองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (International Labor Organization: ILO) เพ่ือชวยใหประเทศสมาชิกไดมีการดําเนินการใน

นโยบายที่สอดคลองกับการดําเนินการระดับสากล โดยกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกัน มีทั้งกิจกรรม

ทางดานของวิชาการ อาทิ การจัดทําขอมูลทางดานสถิติ การวิจัย การใหการชวยเหลือทางดานเทคนิค 

และการฝกอบรม  

 

ในชวงหลายปที่ผานมาความรวมมือขององคการการคาโลก และองคการแรงงานระหวาง

ประเทศไดรับการนําไปขยายในรูปของเชิงวิชาการและการกําหนดนโยบาย โดยมีการอภิปรายอยาง

กวางขวาง กอนจะไดเปนขอสรุปออกมาสําหรับมาตรฐานในการดําเนินการตอไปในอนาคต โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของความคิดเห็นที่เก่ียวของเร่ืองกับทางดานของกฎหมาย หรือขอพิจารณาการกําหนดเง่ือนไข

ทางการคาที่สําคัญ อาทิ ขอกําหนดของการนําเขาสินคาประเภทส่ิงทอโดยพิจารณาจากการใชแรงงาน

เด็ก 

 

4. กองทุนการเงินระหวางประเทศ   

 

กองทุนการเงินระหวางประเทศไดรับการจัดตั้งขึ้นตามขอตกลงของการประชุมที่เมือง Bretton 

Wood มลรัฐนิวแฮมเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนองคการระหวางประเทศทางดานการเงินที่มี

บทบาทอยางมากตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงเก่ียวของโดยตรงกับการใหบริการทางดาน

ของธุรกิจภาคการเงิน ซ่ึงมีขนาดใหญ และมีความแตกตางดานประสิทธิภาพระหวางประเทศพัฒนาแลว

และประเทศกําลังพัฒนาเปนอยางมาก  

 

องคการการคาโลกมีความรวมมือกับกองทุนการเงินระหวางประเทศในดานของการกําหนด

นโยบาย ซ่ึงเปนขอยกเวนหมวดบริการท่ีสําคัญใหกับประเทศที่อยูในระหวางการพัฒนาปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน โดยการคุมครองเปนกรณีเฉพาะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถพัฒนา

ธุรกิจบริการภายในประเทศของตน พรอมตอการที่จะแขงขันโดยการปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา

ระหวางประเทศ โดยไมสรางความขัดแยงในระดับนโยบาย หรือสรางความรูสึกที่เปนปฏิปกษ ในหมู

ประชาชนของประเทศสมาชิก จากการตอตานการใชนโยบายการคาแบบเสรี  

 

ที่ผานมานอกจากความรวมมือในแงของการกําหนดนโยบายอยางสอดคลองระหวางองคการ

การคาโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว ยังมีความรวมมือทางดานวิชาการอยางใกลชิด

ระหวางองคการทั้งสอง โดยการใหความสนับสนุนทางดานของขอมูลสถิติตางๆ ชวยใหการดําเนินงาน

ของทั้งสององคการ เปนไปในแนวทางทิศทางเดียวกันสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม  
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5. ธนาคารโลก   

 

ธนาคารโลกเปนหนวยงานในเครือสถาบันการเงินระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา โดยมี

หนวยงานสําคัญ ไดแกสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ (International Development Association: 

IDA) สถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาพคี (Multinational Investment Guarantee Agency: MITA) 

ศูนยกลางประหวางประเทศเพื่อยุติขอพิพาทในการลงทุน (International Centre for Settlement of 

Investment Dispute: ICSID) บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation: 

IFC) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ดังนั้นการกําหนด

นโยบายของธนาคารโลกจะมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันองคกรในเครือของสถาบัน

การเงินระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ซ่ึงมีนโยบายสนับสนุนทางการคาและทางการลงทุนที่สอดคลอง

กับองคการการคาโลกและชวยใหพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

6. สํานักงานอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 

 

อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ เปนขอตกลงที่มีวัตถุประสงคในการกําหนด

มาตรฐานทางดานสุขชีวะของพันธุพืช โดยขอตกลงดังกลาวเปดโอกาสใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

สามารถยื่นคํารองและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการวาดวยการปกปองพันธุพืชระหวางประเทศ โดย

การขอยกเวนทรัพยากรทองถิ่น ซ่ึงจะไดรับอันตรายจากการคาเสรี อันเนื่องมาจากอํานาจการตอรองที่

แตกตางระหวางรัฐขนาดใหญและรัฐขนาดเล็ก  

 

ทั้งนี้ IPPCเปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลขององคการอาหารและเกษตรกรรม 

(FAO) มีการเริ่มดําเนินการคร้ังแรกในป พ.ศ.2494 และมีการแกไขระเบียบขอกําหนดเร่ือยมา โดยคร้ัง

สุดทายที่ไดมีการแกไขขอกําหนดคือป พ.ศ.2540 ที่เปนผลมาจากขอตกลงการคารอบอุรุกวัยซ่ึงเปนการ

ดําเนินการอยางสอดคลองกับขอตกลงดานสุขชีวอนามัยพืช  

 

7. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ  

 

ธุรกิจบริการดานโทรคมนาคมระหวางประเทศเปนธุรกิจที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วนับตั้งแต

กลางศตวรรษที่ 19 และมีขนาดของธุรกรรมที่เปนมูลคามหาศาล เก่ียวของโดยตรงกับธุรกิจภาคบริการ

และการใชสาธารณะสมบัติของรัฐ ดังน้ันองคการการคาโลกจึงไดมีการดําเนินการรวมกันอยางใกลชิดใน

ดานวิชาการกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ในการจัดทําขอมูลสถิติ การทําวิจัย จัดประชุม 

และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวของกับทางดานโทรคมนาคมระหวางประเทศ โดยมีการพิจารณา

ขอกําหนดทางดานการคา การลงทุน และการพัฒนาทางดานของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสมาชิก 

รวมถึงการคุมครองการพัฒนาของประเทศสมาชิกใหพรอมตอการแขงขันภายใตระบบการคาแบบเสรี 
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8. องคการความรวมมือทางเศรษฐกจิ  

 

องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and 

Development: OECD) มีเปาหมายดําเนินการที่มุงผลผลิตทางดานของวิชาการเปนสําคัญ โดย OECD 

นับเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนทางดานของขอมูลทางดานการคา การ

ลงทุนระหวางประเทศตอองคการการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดสินคาเกษตร โดยเปนหนวยงาน

หลักในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางกลไกทางการคาระหวางประเทศภายใตการสนับสนุนการ

สงออกของประเทศตางๆ  

 

9. องคการโรคระบาดสตัวระหวางประเทศ 

 

องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health: OIE) เปน

หนวยงานที่ดําเนินงานภายใตกรอบชีวอนามัยในการคาระหวางประเทศ ทั้งน้ี OIE ไดถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต

ป พ.ศ.2467 โดยมีชื่อเมื่อครั้งกอตั้งวา Office International des Epizooties (OIE)  

 

OIE มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความโปรงใสในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกิดโรค

ในสัตว เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานของเทคโนโลยีวัคซีนในสัตว สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญใน

ระดับนานาชาติมีความรวมมือในการดําเนินการควบคุมโรคอันเกิดจากสัตวหรือระบาดโดยสัตว ที่ผาน

มาองคการสุขภาพสัตวโลกไดมีการดําเนินการรวมกับองคการการคาโลกภายใตกรอบ SPS ในการ

เผยแพรและใหขอมูลทางดานสถิติ ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องกับสัตว 

 

การดําเนินงานของ OIE เก่ียวของกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การ

ประเมินความพรอมการใหบริการทางดานของสัตวแพทย (Veterinary Services) การกําหนดเขตการ

ควบคุมการระบาดของโรคสัตว (Zoning/Regionalization) และการทําหนาที่คอยกํากับและเฝาระวัง 

(Surveillance and Monitoring)  

 

การทําหนาที่ของ OIE มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนาการคาระหวางประเทศที่

เก่ียวของกับสัตว เพราะแมจะใชนโยบายการคาแบบเสรีแตก็ตองคุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยเฉพาะ

ความปลอดภัยทางดานสุขชีวอนามัยของผูบริโภค 

 

10. การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 

 

ความรวมมือขององคการการคาโลกกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 

(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มีการดําเนินการรวมกันอยาง
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ใกลชิดในเรื่องของการกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการคา การลงทุนในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา 

หรือกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนานอย (Least Developed Countries: LDCs) เพ่ือใหสามารถเขาสูการคา

โลกแบบเสรี ทั้งน้ีองคการการคาโลกมีการนําขอมูลเขาสูการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ

พัฒนาภายใตการจัดทํากิจกรรมรวมกันอยางหลากหลาย อาทิ โครงการบูรณาการพัฒนาดานวิชาการ 

เชน Integrated Framework for Trade - related Technical Assistance: หรือ Joint Integrated 

Technical Assistance Programme: JITAP  

 

ภายใตการดําเนินการของ UNCTAD ไดชวยสงเสริมใหกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนไปเพ่ือ

สนับสนุนกลุมประเทศที่มีการพัฒนาไมมาก ใหสามารถพัฒนาศักยภาพทางการคาของประเทศตน โดย 

UNCTAD เปนองคการหลักที่เขารวมในกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาดังกลาวรวมกับพันธมิตร ซ่ึง

เปนองคการระดับนานาชาติอ่ืนๆ ในขณะที่โครงการ JITAP เปนการสรางพันธมิตรที่เนนเรื่องของการ

สรางความรวมมือทางดานเทคนิค ภายใตขอตกลงที่เจนีวา JITAP เปนตัวอยางหน่ึงของกิจกรรมภายใต

โปรแกรมความรวมมือระหวางองคการการคาโลก และองคการพัฒนาการคาแหงสหประชาชาติ โดยมี

เปาหมายท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนานอยใหเปนไปในกรอบ

เดียวกับการแขงขันในระบบการคาเสรี ภายใตมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการรวม อาทิ 

Committee on Trade and Developed: CTD หรือ Sub – Committee on Least Developed 

Countries ซ่ึงเปนคณะกรรมการที่มีบทบาทสําคัญในการตอบสนองความมุงหวังใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขอมูลดานการพัฒนาและทางดานขอมูลเทคนิค 

 

11. หนวยงานกลางศลุกากร  

 

องคการการคาโลกดําเนินการอยางตอเน่ือง และเปนไปอยางใกลชิดกับหนวยงานกลาง

ศุลกากร (Word Customs Organization: WCO) ซ่ึงครอบคลุมถึงขอกําหนดในเร่ืองของการเขาถึง

ตลาด ขอตกลงดานเทคโลยีโทรคมนาคม การประเมินภาษีศุลกากรและขอตกลงเรื่องจุดกําเนิดสินคา 

(Rules of Origin) เปนประเด็นหลักของการทํางานรวมกันของทั้งสององคการ โดยการกําหนดประเภท

ของสินคาภายใตการกําหนดกรอบรายละเอียด จําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรง 

ไดแก Market Access Committee และ Committee of Participants on the Expansion of Trade 

Information Products Agreements on Customs Valuation Rules of Origin การดําเนินการของ

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดเปนการดําเนินการรวมกันระหวางองคการการคาโลกและองคการศุลกากรโลก 

โดยเฉพาะความรวมมือทางดานของเทคนิค ตลอดจนกระบวนการการประเมินภาษีศุลกากร 
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12. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก  

 

การพิจารณาประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา ทําใหองคการการคาโลกมีความจําเปนที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง และปฏิบัตงานอยางใกลชิดกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World 

Intellectual Property Organization: WIPO) การดําเนินการดังกลาวครอบคลุมตั้งแตการกําหนดขอ

กฎหมาย การใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค การบังคับใช TRIPS ตามขอตกลงปารีสในการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

แนวปฏิบัติพ้ืนฐานความรวมมือขององคการการคาโลกกับองคการระหวางประเทศตางๆ จะ

ออกมาภายใตความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกสวนใหญ โดยผานการแกไขกอนจะมีการยอมรับโดย

สมาชิกสวนใหญ หรือหากเกิดกรณีที่มีขอขัดแยงขององคการการคาโลกกับองคการระหวางประเทศอ่ืน

ใด ที่ขอกับหนดไมมีความสอดคลองความขัดแยงดังกลาวจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว 

 

บทสรุป 

 

แนวคิดการสรางสังคมโลกที่เปนหนึ่งเดียว ทําใหเกิดการจัดตั้งองคการระหวางประเทศขึ้นมา

อยางหลากหลาย ทั้งดานการเงิน ดานการพัฒนา และดานนโยบาย องคการการคาโลกเปนองคการ

ระหวางประเทศหนึ่งที่มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญตอการผลักดันให เกิดกลไกการคาระหวางประเทศที่

โปรงใส และเปนธรรม โดยไมคํานึงถึงขนาดของรัฐสมาชิก ทั้งน้ีองคการการคาโลกมีการดําเนินการ

อยางใกลชิดระหวาง องคการระหวางประเทศหลักๆ นับตั้งแตที่ไดมีการจัดตั้ง โดยความรวมมือดังกลาว

ขั้นต่ําจะอยูในรูปแบบของความรวมมือดานวิชาการ และเปนไปอยางใกลชิดถึงขั้นการรวมกําหนด

นโยบายหรือการจัดตั้งคณะกรรมการรวม ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางองคการการคาโลกกับ

องคการระหวางประเทศอ่ืนๆ จะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน ของเศรษฐกิจ

โลก 
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กิจกรรม 3.2.2 

1. ความรวมมือขององคการการคาโลกกับคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารที่สําคัญ

มีอยางไร 

2. ความรวมขององคการการคาโลกกับกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกที่

สําคัญมีอยางไรบาง 

3. ความรวมมือขององคการการคาโลกกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ

พัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) มีลักษณะอยางไรบาง 

 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.2 

1. องคการการคาโลกมีการดําเนินการในเรื่องของขอตกลงดานชีวอนามัย ภายใตหลักเกณฑ

กฎระเบียบ มาตรฐานอาหารสําหรับนานาชาติ (Codex Alimentarius) ซ่ึงเปนขอตกลงเรื่องมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานอาหาร  ที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากล โดยในป พ.ศ.2551 มีสมาชิก

จํานวน 165 ประเทศ ซ่ึงขอตกลงดังกลาวองคการการคาโลกไดยึดถือเปนมาตรฐานในการพิจารณาการ

พิพาทการกําหนดขอกีดกันทางการคา โดยการใชมาตราการที่ไมใชทางดานภาษี  

2. ความรวมมือขององคการการคาโลกกับกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกอยู

ในรูปของการรวมการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะการยกเวนการเปดเสรีใหกําประเทศกําลังพัฒนา โดย

ใหการคุมครองการดําเนินธุรกิจบริการภายในประเทศของสมาชิกอ่ืนๆ ในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือลดความ

แตกตางของความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําและประเทศที่กําลังพัฒนา 

3. ความรวมมือขององคการการคาโลกกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ

พัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มีวัตถุประสงคเพ่ือการ

พัฒนาการคาการลงทุนในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือมีการพัฒนานอย ใหสามารถเขาสูกลไกการแขนขัน 

การคาแบบเสรี โดยจะมีการใหความชวยเหลือทางดานวิชาการรวมกันระหวางการประชุมโดยองคการ

การคาโลกใหความสนับสนุนทางดานขอมูลและดานเทคนิควิชาการ 
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ตอนที่ 3.3  

องคการการคาโลก  

  

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิดและวัตถุประสงคตอนที่ 3.3 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

หัวเร่ือง 

3.3.1 ความเปนมาของการจัดตั้งองคการการคาโลก 

3.3.2 วัตถุประสงค หนาที่ และประโยชนขององคการการคาโลก 

3.3.3 กลไกการดําเนินงาน และบทบาทขององคการการคาตอการคาระหวางประเทศ 

 

แนวคิด 

1. การ จัดตั้ งองคการการค า โลกเปนผลมาจากการยกระ ดับขอตกลงทั่ ว ไปว า 

ดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา โดยการแกไขอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถบรรลุ

เปาหมายของการดําเนินการได เน่ืองจากขาดองคการกลางดานการคาระหวางประเทศ

อยางเปนรูปธรรม ในการกํากับดูแลกติกาการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหเปนไป

อยางยุติธรรม  

2. องคการการคาโลกเปนผลของความพยายามอยางตอเน่ืองของประชาคมโลกที่จะจัดตั้ง

หนวยงานกลางดานการคาระหวางประเทศ ทั้งน้ีการจัดตั้งองคการการคาโลกจะเปนประโยชน

ตอการสนับสนุนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สามารถ

รองรับสภาพแวดลอมตาง  ๆที่เกิดขึ้นได  

3. กลไกการดําเนินงานและบทบาทขององคการการคาโลก ตองอาศัยความโปรงใส และการ

ดําเนินการอยางยุติธรรมเพ่ือใหไดรับความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะชวยสงเสริมความมุงหวังที่จะ

สรางเศรษฐกิจโลกใหเปนหน่ึงเดียวเชนเดียวกับที่สหภาพยุโรปไดดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน  

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 3.3 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. ระบุพัฒนาการขององคการการคาโลกอันเปนผลมาจากการยกระดับของขอตกลงท่ัวไปวา

ดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาได 

2. ระบุวัตถุประสงค หนาที่ และประโยชนขององคการการคาโลกที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมของโลกได 

3. ระบุกลไกการดําเนินงานและบทบาทของขององคการการคาโลกตอการคาระหวงประเทศได 
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เร่ืองที่ 3.3.1 

ความเปนมาของการจัดตั้งองคการการคาโลก 

 

องคการการคาโลกเปนองคการระหวางประเทศที่มีความมุงหมายท่ีจะถูกจัดตั้งอยางเปน

รูปธรรม ในฐานะการเปนองคการการคาระหวางประเทศมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน แตเพ่ิงจะมีการ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในชวงตนศตวรรษที่ 19 และตั้งขึ้นในป พ.ศ.2538 มีภารกิจหลักครอบคลุม

ทั้งดานการคา การลงทุน การใหบริการ และการคุมครองดานสินทรัพยทางปญญา การจัดตั้งองคการ

การคาโลกอยางเปนรูปธรรมเปนผลมาจากการพัฒนาขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคา (GATT) ซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาแบบพหุภาคี (Multilateral Trade Liberalization) ในการ

จัดตั้งครั้งแรกมีประเทศเขารวมจํานวน 23 ประเทศ ในขณะท่ีปจจุบันจํานวนสมาชิกขององคการการคา

โลกมีจํานวน 155 ประเทศ  

 

ดังน้ัน อาจกลาวไดวาการจัดตั้งองคการการคาโลก คือการรวมขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตรา

ภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และขอตกลงทั่วไปวา

ดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) โดยขอตกลงทั้งสองมีสภาพ

การบังคับใหประเทศสมาชิกตามขอตกลงตองดําเนินการตามเง่ือนไขที่ประเทศสมาชิกไดเขาผูกพัน 

 

ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา (GATT) จะครอบคลุมในประเด็นเรื่องของ

อัตราภาษีศุลกากรสําหรับการคาสินคาประเภทตางๆ โดยระบุรายละเอียดของวัตถุดิบ และแหลงที่มาใน

การผลิต แตขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาและบริการ (GATS) จะระบุรายละเอียดถึงภาคบริการ ประกอบ

ไปดวยหลักๆ คือ (1) การซื้อ การชําระเงิน หรือการใหบริการ (2) การเขาสูและการใชที่เก่ียวกับการ

ใหบริการ ซ่ึงเปนการเสนอตอสาธารณะชนทั่วๆ ไป และ (3) การแสดงตนทางพาณิชยของบุคคลเพ่ือให

บริการในอีกประเทศสมาชิกหน่ึง 

 

รายละเอียดของขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาและการบริการ (Mode of Supply) ในสวนของ

ภาคบริการ ซ่ึงไดถูกนํามาใชจนถึงปจจุบันภายใตการกํากับดูแลขององคการการคาโลก ไดแก 

1. การใหบริการจากดินแดนของรัฐสมาชิกหน่ึงยังดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน (Cross Border 

Supply) หรือการใหบริการที่มีการขามพรมแดน 

2 .การใหบริการในดินแดนของรัฐสมาชิกหน่ึงแกผู ใชบ ริการของรั ฐสมาชิก อ่ืนใด 

(Consumption Abroad) ไดแกรูปแบบการใหบริการที่ผูใชบริการเคลื่อนยายไปยังประเทศผูใหบริการ 

อาทิ การทองเท่ียว หรือการใหบริการรักษาพยาบาลในตางแดน 

3. การใหบริการท่ีผูใหบริการรายหนึ่งของรัฐสมาชิกหน่ึง ใหบริการโดยมีการแสดงตนทาง

พาณิชยในดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน (Commercial Presence) หมายถึงการที่ผูใหบริการเขาไป

ดําเนินการจัดตั้งหนวยธุรกิจ เพ่ือใหบริการในดินแดนของรัฐสมาชิกตางประเทศ อาทิ บริษัทตางชาติที่
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เขามาเปดสาขา เพ่ือดําเนินกิจการในประเทศไทย เชน บริษัทเทสโกโลตัสมีบริษัทแมอยูในประเทศส

หราชอาณาจักร หรือการที่บริษัทไทยไปเปดสาขาเพ่ือใหบริการในตางประเทศ เชน บริษัท The Pizza 

Company ในเครือไมเนอรกรุปไปเปดใหบริการที่ประเทศกัมพูชา  

4.การคาภาคบริการโดยที่ผูใหบริการรายหนึ่งของรัฐสมาชิกหน่ึง แสดงตนในรูปบุคคล

ธรรมดาตออีกรัฐสมาชิกหน่ึง (Presence of Natural Person) อาทิ การเดินทางเขามาทํางานของวิศวกร

ตางชาติ หรือผูออกแบบอาคารในฐานะผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย หรือคนไทยเดินทางไปประกอบ

อาชีพแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

นับจากที่ไดมีขอตกลงท่ัวไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาในป พ.ศ.2491 ไดมีการ

พัฒนาในรูปของการเจรจาทางการคาอยางตอเนื่องในกลุมสินคาอุตสาหกรรมและกลุมสินคาเกษตร 

โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราภาษีศุลกากร โดยปจจุบันอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยของทุกประเทศที่เปน

สมาชิกขององคการการคาโลก มีการปรับลดลงโดยเฉลี่ยจากรอยละ 30 เหลือเพียงไมถึงรอยละ 5  

(WTO Report 2007, World Trade Organization) 

 

พัฒนาการของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การคาระหวางประเทศอยางเดนชัด โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงไมคอยเกี่ยวของกับระบบ

ขอตกลงแบบพหุภาคี ที่เดิมมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ืองกอนทศวรรษ 1980 เน่ืองจากประเทศที่

กําลังพัฒนามีความสามารถที่จะยอมรับขอตกลงในเรื่องของอัตราภาษีศุลกากรอยางจํากัด จนกระทั่ง

การเจรจาในรอบการคาอุรุกวัยไดมีการกําหนดระดับเพดานของอัตราภาษีศุลกากรในสินคาหมวด

สําคัญๆ โดยประเทศกําลังพัฒนาไดรับขอตกลงจากอัตราภาษีศุลกากรใหม เพ่ือตอบแทนในการนํา

สินคาเขาจากประเทศพัฒนา อยางไรก็ตามการใชรูปแบบการกีดกันที่ไมใชอัตราภาษี (Non Tariff 

Barriers: NTB) เปนกลยุทธที่ถูกใชในการกีดกันการคาอยางกวางขวางในชวงตนทศวรรษ 1990 

 

ปริมาณการคาของโลกในป พ.ศ.2549 มีการเติบโตเปนจํานวนกวา 27 เทา เม่ือเปรียบเทียบ

กับปริมาณการคาของโลกในป พ.ศ.2493  ปริมาณการคาที่เพ่ิมขึ้นนี้นับเปนจํานวนมากกวา 3 เทาของ

อัตราการเพ่ิมผลผลิตของโลก แสดงใหเห็นวาการลดขอจํากัดทางการคาระหวางประเทศ โดยจัดตั้ง

ขอตกลงแบบพหุภาคี ชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ อยางไรก็ตามอัตรา

การขยายตัวที่สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา สะทอนใหเห็นถึงความไมสมดุลของ

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา มีสัดสวนการผลิตสินคาเกษตร

จํานวนไมมาก 

 

วิธีปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศมีลักษณะเฉพาะตัว เน่ืองจากการดําเนินการดานการคา 

การลงทุนระหวางประเทศ มักกําหนดโดยมาตรการทางการทูต (Diplomatic Proceedings) เปนตัวนํา

มากกวาที่จะใชขอกฎหมายโดยตรง (Judicial Approaches) ดังน้ันจึงมักเกิดความขัดแยง อัน
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เน่ืองมาจากการปราศจากหลักเกณฑที่ชัดเจน สงผลใหระบบการคาระหวางประเทศเกิดภาวะชะงักงัน 

จากการเลือกปฏิบัติของประเทศผูนําเขา โดยขอขัดแยงที่เขาสูกระบวนการพิจารณาขององคการการคา

โลกกวารอยละ 40 เปนการรองเรียนดานการปฏิบัติของประเทศกําลังพัฒนาตอประเทศพัฒนาแลว และ

เปนการรองเรียนในเรื่องของมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษีมากที่สุด 

 

การจัดทําขอตกลงทางการคาในปจจุบันมีความหลากหลายมากกวาในอดีต จากขอมูลของ

องคการการคาโลกป พ.ศ.2549 มีเขตการคาในระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) 

จํานวนมากถึง 211 เขตการคาที่มีขอตกลงบังคับใชสําหรับการคาระหวางประเทศ เขตการคาดังกลาว

เกิดจากขอตกลงทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี ซ่ึงสมาชิกขององคการการคาโลกเกือบทุกประเทศลวนแต

เปนประเทศสมาชิกของเขตการคาในระดับภูมิภาคเหลาน้ีไมนอยกวา 1 แหง ยกเวนประเทศมองโกเลีย  

 

การเกิดขึ้นของเขตการคาระดับภูมิภาค เปนปจจัยที่คุกคามตอการดําเนินการขององคการ

การคาโลก เน่ืองจากมีลักษณะของการใชนโยบายเลือกปฏิบัติ ทั้งๆที่แนวทางปฏิบัติที่แทจริงแลว การ

ดําเนินงานของเขตการคาในระดับภูมิภาค ควรจะเปนไปโดยสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับ

การดําเนินการขององคการการคาโลก (WTO Report 2007, World Trade Organization) 

 

การคาระหวางประเทศ โดยหลักการพื้นฐานคือการแลกเปล่ียนสินคาและบริการระหวาง

ประเทศ เพราะแตละประเทศมีทรัพยากรที่หลากหลายจากที่ตั้งภูมิศาสตรที่แตกตาง ประกอบกับแตละ

ประเทศมีความสามารถในการผลิตที่แตกตางกัน โดยความแตกตางเหลาน้ีนําไปสูความสามารถในการ

ผลิตที่มีตนทุนแตกตางกัน ทั้งน้ีการคาระหวางประเทศสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ อยางเต็มที่ 

โดยมีการนําเขาปจจัยการผลิตที่มีตนทุนนอยกวาการแสวงหาภายในประเทศ อาทิ การจัดหาแรวัตถุดิบ

หรือการนําเขาสินคาทุน อาทิ เคร่ืองจักร 

 

ในชวงป พ.ศ.2473 – พ.ศ.2483 มีการพัฒนาขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคา ในขณะนั้นการแขงขันทางการคาเปนไปอยางรุนแรง ทําใหเศรษฐกิจของโลกอยูในภาวะถดถอย

และและเปนสวนสําคัญที่นําไปสูสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง 

ประเทศอังกฤษเปนแกนนําในการเสนอรางระเบียบการคาระหวางประเทศ  โดยมีพ้ืนฐานอยูบนหลัก

การคาแบบเศรษฐกิจเสรีนิยม อยางไรก็ตามมีความขัดแยงเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาดังกลาว เน่ืองจาก

ประเทศอังกฤษใชนโยบายการเจรจาในแบบพหุภาคี (Multilateral) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

เปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตองการใหการ

เจรจาการคาระหวางประเทศเปนไปในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) เพราะในขณะนั้นประเทศ

สหรัฐอเมริกาใชกฎหมายขอตกลงการคาตางตอบแทน (US Reciprocal Trade Agreement Act 1934) 

ซ่ึงกฎหมายดังกลาวถูกใชเปนเคร่ืองมือทางนโยบายการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกนัยหนึ่งดวย  
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ในป พ.ศ.2488 ทั้งประเทศอังกฤษและสหรัฐอมริกาสามารถบรรลุขอตกลงในการเจรจาแบบ

พหุภาคี และออกเปนขอเสนอการขยายการคาและการจางงาน (Proposal for Expansion of World 

Trade and Employment) ในขณะนั้นมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ขึ้นแลว 

และมีการวางแนวคิดของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization: 

ITO) โดยมีวัตถุประสงคให ITO เปนหนวยงานกลางในการจัดการเรื่องกลไกอยางยุติธรรมของการคา

ระหวางประเทศและระเบียบการคาโลกอยางเปนธรรม เพ่ือใหเกิดการคาแบบเสรี โดยมีการประชุม

อนุกรรมการการดําเนินการจัดตั้ง องคการการคาระหวางประเทศในป พ.ศ.2489 

 

ขอสรุปของการดําเนินการของคณะอนุกรรมการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ในครั้ง

น้ันประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก 

สวนที่ 1 การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ  

สวนที่ 2 การเจรจาแบบพหุภาคีเพ่ือลดภาษีศุลกากรในลักษณะตางตอบแทน  

สวนที่ 3 การรางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากร  

 

รางของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ไดถูกรับรองใหเปนกฎบัตร และถูกพัฒนา

ไปสูขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา (GATT) โดยมีการลงนามของประเทศสมาชิก

จํานวน 23 ประเทศในป พ.ศ.2490  

 

แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ถือไดวามีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

ในป พ.ศ.2491 นับจากการประชุมที่เมืองฮาวานา ประเทศคิวบา โดยการประชุมดังกลาวเปนการ

ประชุมที่จัดโดยสหประชาชาติวาดวยการคาและการจางงาน มีประเทศสมาชิกเขารวมประชุม 50 

ประเทศ และมีการออกกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ซ่ึงถือเปนพัฒนาการอยางมีนัยสําคัญตอการ

จัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ รายละเอียดของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคาที่ไดมีการดําเนินการในขณะนั้น ประกอบไปดวยขอกําหนดจํานวน 38 ขอ โดยมีองคประกอบ

หลักๆ ไดแก พันธะหนาที่ของรัฐภาคี (Obligations of Contracting) มาตรการการผลักดันใหเกิดการคา

เสรี (Measures Resulting in Free Trade) กระบวนการใชและแกไขขอตกลง (Procedures and 

Amendments) และการคาและพัฒนา (Trade and Development)  

 

ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ถือไดวาเปนกลไกสําคัญ ในการพัฒนา

ความสัมพันธทางการคาและการขจัดอุปสรรคทางการคา ควบคุมความประพฤติของสมาชิกใหมีการ

ดําเนินการที่ไมเปนการเลือกปฏิบัติ (Unilateral Act) ดังน้ันอาจสรุปไดวาขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตรา

ภาษีศุลกากรและการคาถือเปนกติกาที่เกิดขึ้น โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยาง
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ยุติธรรม (Fair Competition) โดยที่ผานมามีการจัดทําการเจรจาการคาระดับพหุภาคี (Multilateral 

Trade Negotiation: MTN) โดยมีการเจรจาทั้งสิ้น 8 รอบ ดังน้ี 

 

รอบที่ 1 การเจรจารอบเจนีวา (Geneva Round) เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน – ตุลาคม 

พ.ศ.2490 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวม 23 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

กําหนดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน ในระดับที่ต่ํากวาเดิม ขอสรุปของการประชุมคือมีการจัดทํา

ขอตกลงลดหยอนภาษีศุลกากรสําหรับสินคาทั้งสิ้นจํานวนกวา 45,000 รายการ ครอบคลุมเกินกวาคร่ึง

ของปริมาณการคาโลก 

 

รอบที่ 2 การเจรจารอบอันยองซี  (Annency Round) จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2492 ที่ประเทศ

ฝรั่งเศสมีประเทศเขารวมประชุมจํานวน 13 ประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหประเทศที่ไมไดเจรจาใน

รอบท่ีเจนีวา ไดมีโอกาสเจรจาลดอัตราภาษีศุลกากรเพ่ิมเติม ผลของการเจรจาแมจะมีการลดอัตราภาษี

ศุลกากรระหวางกัน แตก็มีจํานวนรายการสินคาที่นอยกวาการเจรจาในรอบเจนีวา 

 

รอบที่ 3 การเจรจารอบทอรเควย (Torquay Round) เกิดขึ้นในป พ.ศ.2494 ที่เมืองทอร

เควย ประเทศฝรั่งเศส มีประเทศเขารวมจํานวน 38 ประเทศ มีจุดมุงหมายเพื่อเจรจาลดอัตราภาษี

ศุลกากรระหวางกัน มีขอสรุปของการเจรจามีการลดภาษีศุลกากรลงเฉลี่ยรอยละ 25 เม่ือเปรียบเทียบ

กับในป พ.ศ.2491 

 

รอบท่ี 4 เจนีวา (Geneva Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2499 ที่เมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวมทั้งสิ้นจํานวน 26 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือเจรจาลดอัตราภาษี

ศุลกากรระหวางกัน โดยมีขอสรุปของการเจรจาเปนการลดอัตราภาษีศุลกากรในระดับที่ต่ําลงโดยเฉลี่ย 

 

รอบที่ 5 การเจรจารอบดิลเลียน (Dillon Round) เกิดขึ้นในป พ.ศ.2503 - พ.ศ.2504 จัด

ขึ้นที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวม 20 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือเจรจาลด

อัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน การเจรจาในชวงระยะเวลาดังกลาวมีการประกาศรวมกลุมประเทศยุโรป

ตะวันตกเปนตลาดรวมยุโรป (European Union : EU) และเสนอปรับปรุงบทบัญญัติขอตกลงทั่วไปวา

ดวยอัตราภาษีศุลการและการคา มีขอสรุปของการเจรจาโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรจํานวนกวา 

4,400 รายการ อยางไรก็ตามการลดอัตราภาษีศุลกากรดังกลาวไมครอบคลุมถึงสินคาเกษตร หรือสินคา

ที่มีความออนไหวงาย 

 

รอบท่ี 6 การเจรจารอบเคเนดี้ (Kennedy Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2507 - พ.ศ.2510 ที่

เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวมจํานวน 62 ประเทศ มีจุดมุงหมายเพ่ือเจรจาลด

อัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน และเจรจาความตกลงขางเคียง หรือความตกลงยอย (Side Agreements) 
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เรื่องการตอบโต การทุมตลาด มีขอสรุปของการเจรจา คือการลดอัตราภาษีศุลกากรจากเฉลี่ยรอยละ 13 

เหลือรอยละ 7 และมีการกําหนดสูตรลดภาษีในสินคาอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการเปนอัตรารอยละ 

และมีการรับรองความตกลงขางเคียง (Side Agreement) เรื่องการตอบโตการทุมตลาด 

 

รอบที่ 7 การเจรจารอบโตเกียว (Tokyo Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2516 - พ.ศ.2522 ที่เมือง

โตเกียว ประเทศญี่ปุน มีประเทศเขารวมจํานวน 99 ประเทศ มีจุดมุงหมายเพื่อเจรจาลดอัตราภาษี

ศุลกากรระหวางกัน เจรจาความตกลงขางเคียงเก่ียวกับมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร ขอสรุปของการ

เจรจาสงผลใหมีการลดภาษีศุลกากรจากเฉลี่ยรอยละ 7 เหลือรอยละ 4.7 และบรรลุขอตกลงขางเคียง

จํานวน 9 ความตกลง ไดแก (1) เนื้อวัว (Bovine Meat) (2) การออกใบอนุญาติในเขา (Import 

Licensing) (3) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barriers to Trade: TBT) (4) การอุดหนุน

และมาตรการตอบโต (Subsidy and Countervailing Measure) (5) ภาระการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ 

(Government Procurement) (6) อากาศยานพลเรือน (Civil Aircraft) (7) สินคาโคนม (International 

Dairy Product) (8) การตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) และ (9) การประเมินราคาเพื่อการศุลกกร 

(Customs Valuation) 

 

รอบที่ 8 การเจรจาการคารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จัดขึ้นในป  พ.ศ.2529 - พ.ศ.

2536 ที่เมืองปุนตา เดล เอสเต ประเทศอุรุกวัย และมีการเจรจาตอเน่ืองตอที่เมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวม 117 ประเทศ จุดมุงหมายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน และ

เจรจาเกี่ยวกับมาตรการที่ไมใชภาษี  ผลของการเจรจาครอบคลุมสินคาและการคาบริการ ซ่ึงเปน

ขอตกลงขางเคียงจํานวน 15 เรื่อง และมีการลดอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยลงจากรอยละ 40 มีการจัดทํา

ขอตกลงใหยกฐานะความตกลงของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาขึ้นเปนองคการ

การคาโลก (World Trade Organization: WTO) โดยประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกจะตอง

ยอมรับผลการเจรจาที่ไดสิ้นสุดจากการเจรจารอบอุรุกวัยโดยไมมีการยกเวน (Single Undertaking) 

ทั้งน้ีการเจรจารอบอุรุกวัยถือเปนการจัดระเบียบการคาขึ้นใหม และครอบคลุมถึงสินคาเกษตร การคา 

สิ่งทอ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา และอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  

 

ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ใน

เดือนตุลาคมป พ.ศ.2525 และไดเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกในระยะเวลาตอมา ทั้งน้ีประเทศ

ไทยไดนําขอบัญญัติวาดวยชาติที่ไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most Favored Nation Clauses) มาใช

กับประเทศสมาชิกขององคการการคาโลก โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีศุลกากรจากเดิมลงมามากวา

รอยละ 50 ครอบคลุมถึงสินคาจํานวนมากกวา 4,500 รายการ 
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บทสรุป 

 

ความพยายามในการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศมีมาเปนระยะเวลานาน แตเร่ิมมี

การดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเม่ือ ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคามีผลบังคับใช 

อยางไรก็ตามอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุผลขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา คือการ

ขาดองคการกลางระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมในการกํากับดูและผลักดันใหกลไก และขอตกลง

การคาระหวางประเทศที่ไดดําเนินการมีผลบังคับใชอยางโปรงใสเที่ยงธรรม ประเทศสมาชิกสวนใหญจึง

เห็นชอบในการเจรจาการคาระหวางประเทศรอบอุรุกวัยใหมีการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade 

Organization) เพ่ือใหเปนองคการกลางระหวางประเทศในการดําเนินการที่เก่ียวของกับการวางระบบ

กลไกการคาระหวางประเทศอยางโปรงใสและยุติธรรม  

 

กิจกรรมที่ 3.3.1  

1. รายละเอียดของขอตกลงวาดวยวาดวยการคาและการบริการในสวนของภาคบริการที่ถูก

นํามาใชเปนหลักพ้ืนฐานในการกํากับดูแลขององคการการคาโลก ครอบคลุมในเรื่องใดบาง 

2. พัฒนาการของแนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้น

เม่ือใด อยางไร 

3. การจัดตั้งขอตกลงทัว่ไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาเปนผลมาจากการเจรจาอยาง

ตอเน่ืองหลายคร้ังโดยการเจรจารอบที่สําคัญทั้ง 8 รอบประกอบไปดวยการเจรจาใดบาง 
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แนวตอบกิจกรรม 3.3.1 

1.  รายละเอียดของขอตกลงวาดวยวาดวยการคาและการบริการในสวนของภาคบริการที่ถูก

นํามาใชเปนหลักพ้ืนฐานในการกํากับดูแลขององคการการคาโลก ครอบคลุมในเรื่อง (1) การกําหนดการ

ใหบริการจากดินแดนของรัฐสมาชิกหน่ึงไปยังดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน (2) การใหดินแดนของรัฐสมาชิก

หน่ึงแกผูใชบริการของรัฐสมาชิกอ่ืนซ่ึงเปนลักษณะของการที่ผูรับบริการเปนผูเคลื่อนยานไปในประเทศ

ผูใหบริการ (3) การใหบริการท่ีผูใหบริการรายหนึ่งของรัฐสมาชิกหน่ึง ใหบริการโดยมีการแสดงตนทาง

พาณิชยในดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน (4) การคาภาคบริการโดยที่ผูใหบริการรายหนึ่งของรัฐสมาชิกหน่ึง 

แสดงตนในรูปบุคคลธรรมดาตออีกรัฐสมาชิกหน่ึง 

2. แนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นในป พ.ศ.2491 

โดยเปนผลจากการประชุมที่เมืองฮาวานา ประเทศคิวบา โดยการประชุมดังกลาวจัดโดยสหประชาชาติ

วาดวยการคาและการจางงาน โดยมีประเทศสมาชิกเขารวมประชุม 50 ประเทศ และมีการออกกฎบัตร

ฮาวานา (Havana Charter) ซ่ึงถือแนวคิดของการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยางเปน

รูปธรรม 

3.  การจัดตั้งขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาเปนผลมาจากการเจรจา

อยางตอเน่ืองหลายครั้งโดยการเจรจารอบที่สําคัญทั้ง 8 รอบประกอบไปดวย (1) การเจรจารอบเจนีวา 

(Geneva Round) เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ.2490 ที่เมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวม 23 ประเทศ (2) การเจรจารอบอันยองซี  (Annency Round) จัดตั้ง

ขึ้นในป พ.ศ.2492 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีประเทศเขารวมประชุมจํานวน 13 ประเทศ (3) การเจรจา

รอบทอรเควย (Torquay Round) เกิดขึ้นในป 2494 จัดขึ้นที่เมืองทอรเควย ประเทศฝรั่งเศส มีประเทศ

เขารวมจํานวน 38 ประเทศ (4) เจนีวา (Geneva Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2499 ที่เมืองเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด มีประเทศเขารวมทั้งสิ้นจํานวน 26 ประเทศ (5) การเจรจารอบดิลเลียน (Dillon Round) 

เกิดขึ้นในป พ.ศ.2503 – พ.ศ.2504 จัดขึ้นที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดมีประเทศเขารวม 20 

ประเทศ (6) การเจรจารอบเคเนด้ี (Kennedy Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2507 – พ.ศ.2510 ที่เมืองเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีประเทศเขารวมจํานวน 62 ประเทศ (7) การเจรจารอบโตเกียว (Tokyo 

Round) จัดขึ้นในป พ.ศ.2516 -พ.ศ.2522 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน มีประเทศเขารวมจํานวน 99 

ประเทศ (8) การเจรจาการคารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จัดขึ้นในป  พ.ศ.2529 -พ.ศ.2536 ที่เมือง

ปุนตา เดล เอสเต ประเทศอุรุกวัย โดยมีการเจรจาตอเน่ืองตอที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มี

ประเทศเขารวม 117 ประเทศ 
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เร่ืองที่ 3.3.2  

วัตถุประสงค หนาที่ ประโยชนขององคการการคาโลก 

 

นับจากที่มีการจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ก็เกิดปญหาที่จะ

บังคับใชใหเกิดการปฎิบัติตามขอผูกพัน เพราะขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา เปน

เพียงขอตกลงพหุภาคีทางการคา (Multilateral Trade Agreement) ซ่ึงบังคับใชชั่วคราว (Protocol of 

Provisional Application: PPA) ไมสอดคลองกับเจตนารมณด้ังเดิม ที่มุงหวังจะใหเกิดองคการการคา

ระหวางประเทศ (International Trade Organization: ITO) เพ่ือใหเปนองคการระหวางประเทศใน

ลักษณะเดียวกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ที่จัดตั้งอยาง

เปนรูปธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

นับจากที่มีกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ซ่ึงเปนการลงนามสัตยาบัน กอตั้งองคการ

การคาระหวางประเทศ แตก็ไมไดรับการรับรองจากประเทศภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงขณะนั้นพยายามลดผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโดยใชนโยบายเศรษฐกิจ

แบบคุมครอง (Protective Policy) ซ่ึงขัดกับหลักการพ้ืนฐาน แนวคิดการคาแบบเสรีขององคการการคา

ระหวางประเทศ อยางไรก็ตามแมขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา จะเปนเพียง

ขอบังคับชั่วคราว แตก็เปนแนวทางที่เปนรูปธรรมมากที่สุดในขณะนั้น ที่ใชสําหรับการอางอิงกฎเกณฑ

การคาระหวางประเทศ ดังน้ันจึงถือไดวากฎบัตรฮาวานาเปนกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ ซ่ึงถูก

พัฒนาเปนองคการการคาโลกในปจจุบัน  

 

การท่ีขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ไมใชองคการระหวางประเทศ แต

เปนเพียงขอตกลง การดําเนินการภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา จึงเปน

เรื่องที่ไมสามารถดําเนินการไดอยางราบร่ืน เน่ืองจากขาดองคการกลางอยางเปนรูปธรรมที่ดําเนินการ

โดยตรง นอกจากนี้การดําเนินงานตามขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา ก็เปนไปดวย

ความลาชา เพราะการประชุมของประเทศภาคีจะจัดขึ้นในทุกๆ สองป โดยที่ประชุมใหญของขอตกลง

ทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา มีขอบเขตการเจรจาที่กวางขวาง ดังนั้นคณะมนตรีขอตกลง

ทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา (GATT Council) ซ่ึงประกอบดวยประเทศภาคีทุกประเทศ 

จึงไดกําหนดใหมีการประชุมของคณะมนตรีปละ 9 -10 คร้ัง เปนอยางนอย และใหมีการจัดตั้งกรรมการ

ชั่วคราวคือ ICITO (Interim Commission for the ITO) เพ่ือเตรียมการใหมีการจัดตั้งองคการการคา

ระหวางประเทศอยางเปนทางการ และหากยังไมมีการดําเนินการอยางเปนทางการก็มอบหมายให 

ICITO เปนเลขาธิการสําหรับการบังคับใชขอตกลงของ GATT  
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ผลการเจราจาการคารอบอุรุกวัย ทําใหแนวคิดการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศอยาง

เปนรูปธรรมเกิดขึ้น โดยรวมขอตกลงภาคการคา (GATT) และภาคบริการ (GATS) ไวเปนหลักเกณฑ

พ้ืนฐานของการจัดตั้งองคการการคาโลก ดังนั้นกลาวไดวาองคการการคาโลกคือองคการอยางเปน

รูปธรรมของขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาและขอตกลงทั่วไปวาดวยการบริการ 

 

วัตถุประสงคและหนาที่ขององคการการคาโลก 

 

องคการการคาโลกจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2537 ที่เมืองมารา

เกซ ประเทศโมรอคโค โดยมีประเทศภาคีใหสัตยาบันรับรองจํานวน 124 ประเทศและกําหนดใหองคการ

การคาโลก เริ่มทําหนาที่แทนขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ.2538 โดยเปนองคการสากลที่สนับสนุนใหเกิดการคาระหวางประเทศอยางเสรี มีอุปสรรคและขอกีด

กันทางการคานอยที่สุด มีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคา สินคา บริการ ทรัพยสินทางปญญา 

และการลงทุน ตลอดจนกระบวนการในการระงับขอพิพาทอยางโปรงใส และเปนธรรมกับประเทศภาคี

สมาชิก ทั้งน้ีวัตถุประสงคและหนาที่ขององคการการคาโลกตามธรรมนูญการกอตั้งสรุปไดดังน้ี 

 

1. เปนองคการกลางสําหรับการอํานวยความสะดวกตอการบังคับใช และบริหารงานใหเปนไป

ตามพันธกิจขององคการ  

2. เปนตัวกลางสําหรับจัดเวทีเจรจาระดับพหุภาคีของประเทศภาคีสมาชิก  

3. เปนองคการกลางในการอํานวยการสําหรับการการระงับขอพิพาท อันเนื่องมาจากการคา 

การใหบริการ การลงทุน และทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ 

4. เปนกลไกสําหรับการศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายทางการคาในระดับสากล 

5. เปนองคการกลางสําหรับการรวมมือกับองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือใหมีการดําเนิน

นโยบายทางเศรษฐกิจ และการคาที่สอดคลองเปนหนึ่งเดียว 

 

ในสวนการดําเนินงานขององคการการคาโลกจะมาจากการออกขอมติ และบัญญัติกฎเกณฑ 

เปนมาตรฐานการดําเนินการระหวางประเทศของประเทศภาคี โดยมีกระบวนการวิธีการตางๆ ตาม

หลักการดําเนินงานตามตราสารกอตั้งองคการการคาโลก ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 

  

1. ขอมติที่ออกมาโดยหนวยงานภายในองคการการคาโลก จะตองแจงไปยังองคการระหวาง

ประเทศอ่ืนๆ โดยพิจารณาวาขอมติใดขององคการการคาโลกที่จะกอใหเกิดผลทางกฎหมายอันมีสภาพ

บังคับใชใหประพฤติปฏิบัติตาม รวมถึงแจงไปยังองคการระหวางประเทศที่เก่ียวของ ซ่ึงขอมติตางๆ จะ

มาจากขอเสนอของการประชุมในระดับรัฐมนตรีและพิจารณาเสียงที่เปนเอกฉันท (Consensus) หรือการ

โหวตเสียงสวนใหญ (Majority Vote)  
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2. องคการการคาโลกจะตองแจงมติไปยังประเทศภาคีสมาชิก และเตือนย้ําใหประเทศภาคี

สมาชิกถือปฏิบัติ และหากประเทศภาคีสมาชิดใดไมปฏิบัติตามจะตองไดรับแรงกดดันจากประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปนไปตามกรอบของมติองคการการคาโลก 

 

ในกรณีหากเกิดปญหาขึ้น ประเทศภาคีสมาชิกจะตองพรอมตอการชี้แจง อาทิ อัตราภาษี

ศุลกากรที่จัดเก็บ ความซับซอนของการจัดเก็บภาษี กฎเกณฑขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรฐานดาน

สิ่งแวดลอมของสินคาหรือบริการ นโยบายการแขงขันภายในประเทศ นโยบายการสนับสนุนสินคา

เกษตร ความสามารถในการเขาถึงตลาดของสินคาจากตางประเทศ ขอจํากัดทางดานธุรกิจอัน

เน่ืองมาจากขอกําหนดการถือหุน โดยประเด็นดังกลาวประเทศสมาชิกจะตองพรอมตอการชี้แจงเปนลาย

ลักษณอักษร เพ่ือองคการการคาโลกจะรวบรวมประเด็นตางๆ ที่ไดชี้แจงนําเสนอตอที่ประชุมประเทศ

ภาคีสมาชิกอ่ืนๆ ใหรวมพิจารณา 

 

ดังน้ัน การทําหนาที่ขององคการการคาโลกจําเปนตองอาศัยการใชอํานาจ เพ่ือกดดันใหรัฐ

สมาชิกปฏิบัติตามโดยไมมีขอยกเวน และมีการกําหนดมาตรการตางๆ ที่สงผลใหรัฐสมาชิกที่ไมปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑไดรับผลกระทบอยางรุนแรง หากไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหมใหสอดคลอง

กับกฎเกณฑ (Supervisory Mechanism) โดยลักษณะสําคัญของการบังคับใชอํานาจขององคการการคา

โลกกับขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา สรุปไดดังน้ี 

1. กลไกการควบคุมดูแลและตรวจสอบของขอตกลงท่ัวไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคา มีลักษณะเปนการบังคับในตัวเอง เน่ืองมาจากการที่รัฐสมาชิกขององคการไมสามารถเลือก

ปฏิบัติ โดยมีกฎเกณฑที่เปนบรรทัดฐาน 

2. กลไกควบคุมและตรวจสอบขององคการการคาโลก เปนกลไกท่ีมีผลการดําเนินการของ

ตนเอง อาทิ กระบวนการในการระงับขอพิพาทจะตองมีการอางอิงขอมูลสาธารณะ ทําใหเกิดการ

ตรวจสอบระหวางสมาชิกดวยกันเอง 

 

ในการบริหารจัดการขององคการการคาโลกใหบรรลุภารกิจ องคการการคาโลกไดกําหนด

โครงสรางการบริหารขององคการการคาโลก ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
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ที่ประชุมรัฐมนตรี 

(Ministerial Conference) 

คณะมนตรีทั่วไป 

(General Council) 

สํานักงานเลขาธิการการคาโลก 

(Secretariat Office) 

หนวยงานระงับขอพิพาท 

(Dispute Settlement Body) 

องคกรประเมินนโยบายการคาระหวางประเทศ 

(Trade Policy Review Body) 

คณะกรรมการวาดวยการคาและการพัฒนา 

(Committees on Trade and Development) 
 

คณะมนตรีวาดวยการคาสินคา 

(Council for Trade in Goods) 
 

คณะมนตรีวาดวยการคาที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) 

คณะมนตรีวาดวยการคาการบริการ 

(Council for Trade in Services) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  แสดงโครงสรางการดําเนินการขององคการการคาโลก 
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โครงสรางการบริหารงานขององคการการคาโลก ประกอบไปดวยที่ประชุมรัฐมนตรีของ

ประเทศภาคีสมาชิก โดยมีหนวยงานระงับขอพิพาท (Dispute Settlement Body) และคณะมนตรีทั่วไป 

(General Council) สํานักงานเลขาธิการการคาโลก (Secretariat Office) โดยมีหนวยงานภายในอยาง

ไมเปนทางการ คือหนวยงานทบทวนนโยบายการคา (Trade Policy Review Body) นอกจากนี้ยังมี

คณะกรรมการสําคัญๆ ไดแก คณะกรรมการวาดวยการคาและการพัฒนา คณะมนตรีวาดวยการคา

สินคา (Council for Trade in Goods) คณะมนตรีวาดวยการคาที่เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา (Council 

for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) และคณะมนตรีวาดวยการบริการ 

(Council for Trade in Services) โดยมีคณะกรรมการภายใน คือคณะกรรมการวาดวยงบประมาณ 

การเงิน การบริหารดูแลเรื่องการบริหารจัดการภายใน  

 

ประโยชนของการจัดตั้งองคการการคาโลก  

 

   การจัดตั้งองคการการคาโลกกอใหเกิดประโยชนหลายประการ ดังตอไปน้ี 

 

1. ชวยใหเกิดการลดขอขัดแยง อันเนื่องมาจากการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ในรูป

ของการสรางความรวมมือ และสงเสริมความม่ันใจในระบบการคาระหวางประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยง

เหตุการณที่เคยเกิดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในชวงตนทศวรรษที่ 1930 เม่ือประเทศตางๆ นํา

นโยบายการกีดกันการคามาใช กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงในหลายอุตสาหกรรม อาทิ 

อุตสาหกรรมถานหิน เหล็ก หรือเหล็กกลา และนํามาสูการจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษี

ศุลกากรและการคา ซ่ึงถูกพัฒนาไปเปนองคการการคาระหวางประเทศ อาทิ การแกไขปญหาความ

ขัดแยงทางการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประคมยุโรป 

2. ชวยสนับสนุนใหเกิดระบบการแกไขขอโตแยงอยางเปนระบบ และเม่ือการคาการลงทุน

ระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับประเทศที่เปดประตูสูการคาระหวางประเทศมี

จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ องคการการคาโลกจึงถือเปนองคการสําคัญในการสรางระบบการคาระหวาง

ประเทศ รวมถึงกระบวนการแกไขขอโตแยงตางๆ ใหสามารถบรรลุผลไดอยางเปนธรรมตอทุกฝายที่

เก่ียวของ ซ่ึงแตกตางอยางสิ้นเชิงจากในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไมมีกลไกดังกลาวในการแกไข

ปญหา  

การที่องคการการคาโลกมีภารกิจที่จะตองสรางความนาเชื่อถือใหกับประเทศสมาชิกวาไมไดมี

การดําเนินการที่โอนเอียงไปทางประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีความ

รํ่ารวย หรือเม่ือเกิดขอโตแยงขึ้น และถูกนําเขาสูการพิจารณาขององคการการคาโลก จะพิจารณา

ระเบียบกฎเกณฑภายใตการยอมรับของประเทศสมาชิกเปนพ้ืนฐานสําคัญและอางอิงได ตลอดจนมีการ

เจรจาขอใหมีการแกไขใหเปนไปตามนั้น ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะชวยลดความรุนแรงทางการเมือง

ระหวางคูกรณี ทั้งน้ีคําวินิจฉัยขององคการการคาโลกถือเปนบรรทัดฐานใหประเทศสมาชิกตอง
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ดําเนินการตาม อาทิ การที่ประเทศไทยรองเรียนมาตรการการเก็บภาษีทุมตลาดของประเทศ

สหรัฐอเมริกากรณีกุงสงออกของไทย 

3. ชวยสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันของเหลาประเทศสมาชิก โดยมิไดคํานึงถึงขนาด หรือ

อิทธิพลของประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะ เพราะการตัดสินใจใดๆ ขององคการการคาโลก 

จะตองมาจากฉันทามติ ซ่ึงผานความเห็นชอบจากเหลาประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกที่มีขนาด

เลก็จะไดรับการยอมรับความเห็นเทาเทียมกับประเทศสมาชิกที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ 

4. ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ซ่ึงเปนไปตามพันธกิจขององคการการคาโลก ที่

มุงเนนใหเกิดการคาเสรี ชวยลดการปกปองการผลิตที่ไรประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูบริโภคเขาถึงสินคา

และบริการในระดับราคาที่ถูกลง ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะสินคาใน

หมวดอาหาร สิ่งทอ และเครื่องนุงหม 

5. ชวยใหผูบริโภค มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะ การนําเขาสินคาและบริการจาก

ประเทศอ่ืนๆ ชวยใหผูบริโภคในประเทศนั้นๆ สามารถเลือกสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย มี

คุณภาพมากย่ิงขึ้น นําไปสูการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของเทคโนโลยี รูปแบบของการ

ดํารงชีวิตและมาตรฐานการครองชีพ 

6. ชวยผลักดันใหเกิดการยกระดับในเรื่องของรายได โดยนับจากที่ไดบรรลุขอตกลงการเจรจา

การคารอบอุรุกวัยมีการผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางการคาการลงทุนระหวางประเทศ สงผลใหเกิด

การจางงาน และการเคลื่อนยายเงินทุน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สงผลตอระดับรายไดที่สูงขึ้น

ในประเทศที่กําลังพัฒนา 

 

7. ชวยผลักดันใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการคุมครองทางการคา มักนําไปสูความไร

ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ แมจะเปนการชวยปองกันปญหาการวางงาน แต

ก็เปนเพียงในระยะสั้นเทาน้ัน ในทางตรงขามการคา การลงทุนระหวางประเทศจะชวยกระตุนใหเกิดการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนสวนใหญจะมีงานเพ่ิมขึ้นจากการทํางานในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ

การสงออก 

8. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ผลักดันใหเกิดการคาระหวางประเทศอยางเสรี แมจะ

ไมสามารถคํานวณผลกระทบในเชิงบวกเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน แตการสนับสนุนใหเกิดการ

เคลื่อนยายทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหเกิดการผลิตที่มีตนทุนต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับระบบคุมครองทางการคาแบบด้ังเดิม 

9. ชวยใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก มีขอมูลพิจารณาในมุมกวาง ภายใตระบบขอมูลที่

องคการการคาโลกเปนผูรวบรวมและนําเสนอ ชวยใหรัฐบาลของเหลาประเทศสมาชิก สามารถพิจารณา

ขอมูลไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกําหนดนโยบายการกีดกันทางการคา

และ นําไปสูความสูญเสียของคูกรณีที่เก่ียวของอยางรุนแรง ชวยใหเหลารัฐบาลของประเทศสมาชิกลด

แรงกดดันจากบรรดากลุมเคลื่อนไหว (Lobbyist) ในเรื่องตางๆ ผานกลไกทางการคา การลงทุนระหวาง

ประเทศ ภายใตขอตกลงที่เปนไปอยางโปรงใสขององคการการคาโลก 
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10. ชวยผลักดันใหเกิดรัฐบาลที่ดี ภายใตขอกําหนดที่องคการการคาโลกจัดตั้งขึ้น รัฐบาลของ

เหลาประเทศสมาชิก ถือเปนขอมูลที่ตองนํามาใชกําหนดนโยบาย มุงเนนในการที่จะสรางความโปรงใส 

เชื่อถือไดของระบบการคาการลงทุนระหวางประเทศ ลดความเสี่ยงของการเกิดปญหาดานคอรรัปชั่น 

หรือการใชอิทธิพลทางการเมืองในรูปแบบของการกําหนดโควตา ซ่ึงลวนแลวแตเปนการสรางอุปสรรค

ทางการคาและลดความโปรงใส 

 

ประเทศไทยไดลงนามในขอจัดตั้งองคการการคาโลกเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2537 และเขา

เปนสมาชิกองคการการคาโลกในลําดับที่ 59 ดังน้ันประเทศไทยจึงมีขอผูกพันที่จะตองดําเนินการตาม

มติขององคการการคาโลก โดยไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคา

โลก พ.ศ.2537 โดยมีบทบัญญัติที่สําคัญไดแก  

 

มาตรา 4(1) ของพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลก พ.ศ.2537 

ซ่ึงอนุญาตใหถือวาองคการการคาโลกมีสภาพเปนนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 

 

มาตรา 4(2) ของพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการการคาโลกระบุวาให

องคการ เจาหนาที่ขององคการ และผูแทนไดรับเอกสิทธิและความคุมกันทํานองเดียวกับทบวงการ

ชํานาญพิเศษ ตามที่ระบุไวในอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันของทบวง การชํานาญพิเศษ 

ฉบับที่สมัชชาแหงสหประชาชาติไดลงมติรับเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 หรือความตกลงที่

อาจจะมีขึ้นระหวางรัฐบาลไทยกับองคการน้ี ในระหวางปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยหรือเขามาใน

ประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวกับองคการ  

 

ผลจากการเขารวมเปนประเทศภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก ทําใหประเทศไทยแมจะมี

อิสระในการกําหนดนโยบายการคา การลงทุนใหเหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศไทย อยางเสรี แตก็

มีตามขอตกลงทางดานกฎหมาย และตามกฎเกณฑที่องคการการคาโลกไดประกาศ และกําหนดใหมีผล

บังคับใช รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอกําหนดตางๆ ที่มีลักษณะที่ขัดแยงกับหลักการของ

องคการการคาโลก อาทิ การยกเลิกมาตรการสงเสริมการสงออกที่การกําหนดสัดสวนองคประกอบของ

ผลิตภัณฑที่ตองมีการผลิตในประเทศ (Local Content Requirement: LCR) หรือการประกันราคา

สําหรับการพยุงราคาสินคาเกษตร 

 

ขอมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 องคการการคาโลกมีจํานวนสมาชิก 152 ประเทศ คิดเปน

รอยละ 79.17 ของจํานวนสมาชิกของสหประชาชาติ ทั้งน้ีรายชื่อประเทศของสมาชิกที่เปนปจจุบัน

สามารถศึกษาไดจาก http://www.wto.org  
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บทสรุป  

 

การจัดตั้งองคการการคาโลก โดยพัฒนาจากขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและ

การคา ในฐานะที่เปนองคการระหวางประเทศตามขอตกลงมาราเกซ องคการการคาโลกจึงเปนองคการ

กลางในการกํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกตอกลไกการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดเปน

หลักการพ้ืนฐานตอการดําเนินการอยางโปรงใส และเที่ยงธรรม นับจากที่องคการการคาโลกไดเร่ิม

ดําเนินการก็ชวยลดความขัดแยงทางการคา การบริการระหวางประเทศ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

โดยเฉลี่ยผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางการคาและการลงทุนของโลกอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 

กิจกรรม 3.3.2  

1. อะไรคืออุปสรรคสําคัญของการบังคับใชขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคา 

2. หนาที่ขององคการการคาโลกที่สําคัญตามขอตกลงมาราเกซมีอะไรบาง 

3. ประโยชนของการจัดตั้งองคการการคาโลกที่สําคัญมีอะไรบาง 
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แนวตอบกิจกรรม 3.3.2 

1. ขอตกลงทั่วไปวาดวยอัตราดวยอัตราภาษีศุลกากรและการคาไมใชการดําเนินการภายใต

รูปแบบขององคการระหวางประเทศอยางเปนรูปธรรมเปนเพียงขอตกลงการดําเนินการภายใตขอตกลง

ทั่วไปจึงไมมีองคการกลางที่เขามาดําเนินการติดตามหรือแกไขกรณีที่ประเทศสมาชิกใดไมปฏิบัติตาม

ขอตกลง 

2. หนาที่ขององคการการคาโลกที่สําคัญตามขอตกลงมาราเกซ ประกอบดวย (1) องคการ

การคาโลกมีหนาที่สําคัญคือเปนองคการกลางสําหรับการอํานวยความสะดวกตอการบังคับใชและ

บริหารงานใหเปนไปตามภารกิจขององคการ (2) เปนตัวกลางสําหรับจัดเวทีเจรจาระดับพหุภาคีของ

ประเทศภาคีสมาชิก (3) เปนองคการกลางในการอํานวยการสําหรับการการระงับขอพิพาท อัน

เน่ืองมาจากการคา การใหบริการ การลงทุน และทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ (4) เปนกลไก

สําหรับการศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบายทางการคาในระดับสากล (5) เปนองคการกลางสําหรับ

การรวมมือกับองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือใหมีการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และการคาที่

สอดคลองเปนหนึ่งเดียว 

3. ประโยชนของการจัดตั้งองคการการคาโลกที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ชวยใหเกิดการลดขอ

ขัดแยง อันเนื่องมาจากการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ในรูปของการสรางความรวมมือ และ

สงเสริมความม่ันใจในระบบการคาระหวางประเทศ (2) ชวยสนับสนุนใหเกิดระบบการแกไขขอโตแยง

อยางเปนระบบ และเม่ือการคาการลงทุนระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว (3) ชวยสงเสริมให

เกิดความเทาเทียมกันของเหลาประเทศสมาชิก (4) ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (5) ชวยให

ผูบริโภค มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากการนําเขาสินคาและบริการจากประเทศอ่ืนๆ (6) ชวย

ผลักดันในการยกระดับในเรื่องของรายได (7) ชวยผลักดันใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดการ

คุมครองทางการคา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (8) ชวยผูสนับสนุนขอมูลการคาการลงทุนระหวาง

ประเทศ (9) ชวยผลักดันใหเกิดรัฐบาลที่ดี โดยมีความมุงหมายที่จะสรางความกินดีอยูดีใหกับประชาชน

ของประเทศตน 
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เร่ืองที่ 3.3.3  

กลไกการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติขององคการการคาโลกตอกรณีพิพาท 
 

องคการการคาโลกเปนองคการระหวางประเทศ ดังน้ันจึงไมมีอธิปไตยเปนของตนเอง เพราะ

เกิดจากการรวมตัวของประเทศสมาชิกภายใตสนธิสัญญา ซ่ึงถือเปนธรรมนูญกอตั้งองคการระหวาง

ประเทศโดยพื้นฐาน ทั้งน้ีการจัดตั้งองคการการคาโลกในฐานะองคการระหวางประเทศจําเปนตองมี

องคประกอบในเร่ืองของวัตถุประสงค เปาหมายขององคการอยางชัดเจน โดยองคการการคาโลกจะมี

สภาพเปนนิติบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิกขององคการ 

 

ดวยเหตุที่ธรรมนูญการกอตั้งขององคการการคาโลกไดกําหนดสภาพนิติบุคคลและ

ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศขององคการการคาโลกขึ้น ดังนั้นการดําเนินงาน

ขององคการการคาโลกจึงมีผลเฉพาะกับรัฐสมาชิกเทาน้ัน และรัฐสมาชิกแตละแหงอาจจะมีอัตวิสัยใน

การพิจารณาการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ ขององคการการคาโลก  อยางหลากหลาย 

นอกเหนือจากน้ีการเขารวมภาคีในสนธิสัญญาขององคการการคาโลกตองดําเนินการใหเปนไปตาม

กระบวนการ และกลไกการควบคุมดูแลขององคการการคาโลกที่ไดบัญญัติไวภายใตความเห็นชอบของ

ประเทศสมาชิกสวนใหญ 

 

กลไกของการดําเนินงานขององคการการคาโลกเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของการจัดตั้ง

องคการระหวางประเทศซึ่งไดมีการกําหนดกรอบไวนับจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 หมายถึงการ

จัดตั้งองคการระหวางประเทศจะถูกกําหนดวัตถุประสงคไปตามเจตนารมณของการกอตั้ง โดยระบุไว

เปนลายลักษณอักษรในรูปของธรรมนูญกอตั้ง เพ่ือกําหนดเปนสิทธิและหนาที่ขององคการระหวาง

ประเทศ ดังนั้นองคการระหวางประเทศจึงมีสิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ภายใตขอบเขตแหงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดตั้งขององคการน้ันๆ  

 

องคการระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้น หากไมไดมีการกําหนดระยะเวลาของสนธิสัญญาการ

จัดตั้ง จะถือวาองคการระหวางประเทศมีสภาพการดําเนินการตลอดระยะเวลาที่ดํารงอยู  ดังน้ันประเทศ

ใดที่ประสงคจะเขาเปนสมาชิก จะขอจัดทําขอสงวนสิทธิ ซ่ึงกระทบถึงอํานาจหนาที่ขององคการระหวาง

ประเทศตางๆ ที่ตนประสงคจะเขาเปนประเทศสมาชิกไมได อาทิประเทศสวิตเซอรแลนดซ่ึงมีสถานภาพ

แหงการเปนกลาง ทําใหไมอาจเขาเปนสมาชิกของสหประชาชาติ เพราะไมสามารถยอมรับการจัดทําขอ

สงวนสิทธิในกฎบัตรสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของตนในฐานะสมาชิกที่จะไมกระทบ 

กระเทือนถึงความเปนกลางของประเทศได 

 

การจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศในฐานะองคการระหวางประเทศอยูภายใตกฎหมาย

สนธิสัญญา พ.ศ.2512 ซ่ึงหมายถึงความตกลงระหวางประเทศที่ทําขึ้นระหวางรัฐตางๆ เปนลายลักษณ
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อักษรและจะไดรับความรับรองภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะเปนในรูปของเอกสาร

ฉบับเดียว สองฉบับ หรือหลายฉบับ  

 

ธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศเปนการประกาศสิทธิหนาที่ ระเบียบการเขาเปน

สมาชิก การออกจากการเปนสมาชิก การจัดการเร่ืองงบประมาณ และระบบการเงิน ตลอดจน

วัตถุประสงคอ่ืนๆ ขององคการระหวางประเทศน้ันๆ ตลอดจนการบังคับใชขอตกลงตางๆ ใหมีผลตอการ

เปนรูปธรรม ดังน้ันสนธิสัญญาขององคการการคาระหวางประเทศจึงถือเปนสนธิสัญญาแบบพหุภาคี  

 

องคการการคาโลกไดรับการจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาภายใตขอตกลงมาราเกซ (Marrakesh 

Agreement) โดยกําหนดเง่ือนไขของกระบวนการทบทวนกลไกทางการคา (Trade Policy Review 

Mechanism: TPRM) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญไดแก  

1. การยกระดับการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎเกณฑขององคการการคาโลกสําหรับขอผูกพัน

ตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก  

2. การสรางความโปรงใสและการสรางความเขาใจในนโยบายการคาและการปฏิบัติทางการคา

ระหวางประเทศของเหลาประเทศสมาชิก 

3. การประเมินผลขอมูล ซ่ึงรวบรวมไดภายใตองคการการคาโลก รวมถึงการวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศสมาชิกภายใตระบบการคาแบบพหุภาคี  

 

ในทางปฏิบัติการดําเนินงานขององคการการคาโลกสวนใหญจะอาศัยกระบวนการอภิปราย

เพ่ือใหไดขอสรุป อยางไรก็ตามการดําเนินงานขององคการการคาโลกจะคํานึงถึงผลกระทบตอความ

เสื่อมเสียชื่อเสียงแกรัฐ (Mobilization of Shame) เพราะในบางครั้งขอมูลที่ถูกนําไปเผยแพรสูสาธารณะ

เปนไปอยางไมครบถวน 

 

ขั้นตอนการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก รัฐสมาชิกจําเปนจะตองแสดงเจตนา

ยินยอมสละอํานาจอธิปไตยของตนบางสวน เพ่ือเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก และการแสดง

เจตนาดังกลาว สงผลใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามธรรมนูญกอตั้งขององคการการคาโลก อยางไรก็ตาม

หากรัฐสมาชิกใดเห็นวาการกระทําขององคการการคาโลก ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนการลวงอํานาจ

อธิปไตยของรัฐตนจนเกินสมควร รัฐสมาชิกน้ันหากไมประสงคจะดําเนินการตามนโยบาย หรือกฎเกณฑ

ที่องคการการคาโลกไดกําหนด ก็จําเปนที่ตองสละเจตนายินยอม โดยการใชดุลยพินิจเพ่ือถอนตัวออก

จากการเปนภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก  

 

อยางไรก็ตาม โดยสภาพความเปนจริงแลว รัฐสมาชิกตางไดรับสิทธิประโยชนลักษณะตาง

ตอบแทนจากการเปนสมาชิกขององคการการคาโลก ดังนั้นผลประโยชนโดยรวมของการเปนสมาชิก

องคการคาโลกยอมเหนือกวาการอยูเปนเอกเทศ เพราะประเทศมหาอํานาจ ซ่ึงเปนคูคาหลักของ
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ประเทศเหลาน้ัน จะใชอํานาจในการบีบบังคับใหตองดําเนินการเปนไปตามนโยบายขององคการการคา

โลกอยางมิอาจหลีกเลี่ยงไดในที่สุด 

 

ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานขององคการการคาโลกสามารดําเนินการไดอยางบรรลุ

วัตถุประสงค พันธกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางรัฐสมาชิกจึงตองเปนไปดวยความโปรงใส และชัดเจน 

การนํามาตรการควบคุมและหลักกฎหมายมาใช ก็เปนเพียงขอรับประกันใหเกิดการปฏิบัติตามขอผูกพัน

ตามขอตกลงขององคการการคาโลก  

 

กลไกการดําเนินงานขององคการการคาโลกตอกรณีพิพาท 

 

การปฏิบัติหนาที่ขององคการการคาโลกเปนไปตามหลักแหงความเฉพาะเจาะจงขององคการ

ระหวางประเทศ (Le Principe De La Specialite Des Organizations Internationales) หมายถึง

วัตถุประสงคขององคการการคาโลกจะเปนไปตามเจตนารมณที่รัฐสมาชิกมารวมกันกอตั้งขึ้น และ

เปนไปตามธรรมนูญกอตั้งขององคการการคาโลก ดังน้ันกลไกการควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑขององคการการคาโลกจึงเปนไปตามกลไกที่ตองคอยตรวจสอบวารัฐสมาชิกมีการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑที่องคการการคาโลกไดกําหนดไวหรือไม เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับรัฐสมาชิกอ่ืนๆ 

ในการเคารพและปฏิบัติตาม ดังน้ันวัตถุประสงคในการดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ

การคาโลก จึงควรเปนไปโดยปองกันการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยอาศัยกรณีตัวอยางที่

ไดรับการวินิจฉัยแลวเปนบรรทัดฐาน 

 

กลไกการควบคุมดูแลและตรวจสอบ เพ่ือใหการทํางานองคการการคาโลกเกิดผลทาง

กฎหมายระหวางรัฐสมาชิก เปนการดําเนินการในสภาพนิติบุคคลขององคการการคาโลก เน่ืองจาก

องคการการคาโลก เปนองคการระหวางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคในการกอตั้งของตนเอง ภายใต

ธรรมนูญแหงการจัดตั้งองคการการคาโลก ทั้งน้ีการทําหนาที่ขององคการการคาโลกจะเปนไปตามขอมติ 

(Resolution) หมายถึงเจตนารมณขององคการที่อยูในรูปลายลักษณอักษร โดยผานกระบวนการ วิธีการ

ตางๆ ตามที่ไดบัญญัติไวในตราสารกอตั้ง ทั้งน้ีขอมติอาจมีความแตกตางโดยคําเรียกหลายแนวทาง 

เชน คําประกาศ (Declaration) คําวินิจฉัย (Decision) คําเสนอแนะ (Recommendation) กฎบัตร 

(Charter) กฎบังคับ (Regulation) ซ่ึงขอมติในแตละรูปแบบ จะมีผลที่แตกตางกันไปตามสภาพและ

เจตนารมณ และขอกฎหมายของขอมติน้ันๆ  

 

โดยกลไกแหงการดําเนินงานขององคการการคาโลกเปนไปตามขอมติ ซ่ึงขอมติขององคการ

การคาโลกอาจพิจารณารายละเอียด โดยสรุป คือ ขอมติเปนผลแหงการประกันความชอบธรรมและ

ความชอบดวยกฎหมายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑของรัฐสมาชิก เน่ืองจากกลไกในการควบคุมดูแล

และตรวจสอบเกิดขึ้นโดยองคการการคาโลกจะไมมีประโยชนใดๆ กับรัฐสมาชิกหน่ึงรัฐสมาชิกใดเปน
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พิเศษ ดังนั้นรัฐสมาชิกจึงตองสละอํานาจอธิปไตยของตนในของเขตของการจัดตั้งองคการการคาโลก 

เพ่ือใหองคการการคาโลกมีอํานาจทางกฎหมาย โดยอาศัยพ้ืนฐานจากสัญญาที่มีการเคารพและถือ

ปฏิบัติ (Pacta Sunt Servanda) หลักการดังกลาวเปนไปตามมาตรา 26 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา 

พ.ศ.2512 ซ่ึงบัญญัติวาสนธิสัญญาผูกพันภาคีตองไดรับการเคารพและปฏิบัติโดยสุจริต  อยางไรก็ตาม

ขอมติขององคการการคาโลกปกติจะเปนไปในแนวทางนโยบายเดียวกับการกําหนด นโยบายเศรษฐกิจ

ของโลก และครอบคลุมกรอบที่จําเปนในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงเปนองคการระหวาง

ประเทศตางๆ ในระดับสากล 

 

การสรางระบบการคาแบบพหุภาคีเปนไป เพ่ือมุงหมายตอการสรางความเขมแข็ง  นําไปสู

การตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุที่ขอมติขององคการการคาโลกมีการพิจารณาดําเนินการ

ตามที่ไดกลาวมาในขางตน องคการการคาโลกจึงกําหนดกลไกการควบคุมการตรวจสอบ อยางมี

ประสิทธิภาพโดยเร่ิมตนตั้งแตการแจงเตือน (Notification) การปรึกษาหารือ (Consultation) การระงับ

ขอพิพาท (Dispute Settlement) และการสอดสองดูแล (Surveillance)  

 

การดําเนินการขององคการการคาโลกในเร่ืองดังกลาวเปนไปตามมติของที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีสมาชิกเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ทั้งน้ีการที่หนวยงานอยางองคการการคาโลก

ทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับการแจงเตือน (Central Registry of Notifications) ภายใตการ

ดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการองคการการคาโลก ซ่ึงจัดใหมีการบันทึกขอมูลและการอางอิงขอมูล

อยางถูกตองและชัดเจน เพ่ือแจงใหรัฐสมาชิกทราบอยางเปดเผย  

 

กลไกภายในสําหรับการดําเนินการขององคการการคาโลกในการดูแลและตรวจสอบเพื่อให

การทํางานขององคการการคาโลกเกิดผลทางกฎหมายประกอบไปดวย (1) องคกรประเมินนโยบาย

การคาระหวางประเทศ (Trade Policy Review Body: TPRB) (2) สวนงานทบทวนนโยบายการคา 

(Trade Policy Review Division : TPRD) และ (3) เลขาธิการองคการการคาโลก (WTO Secretariat) 

โดยมีรายละเอียดของแตละสวนดังน้ี 

1. องคกรประเมินนโยบายการคาระหวางประเทศ  เปนหนวยงานภายในที่อยูภายใตการ

บังคับบัญชาของเลขาธิการท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดกลไกการควบคุมดูแลตรวจสอบ 

(TPRM) ทั้งนี้ TPRB เปนเพียงหนวยงานภายในขององคการการคาโลก ซ่ึงการดําเนินงานครอบคลุม

ตั้งแตการจัดทํารายงาน และการตรวจสอบรับสมาชิกใหม การจัดอภิปรายระหวางรัฐสมาชิก โดยมี

วัตถุประสงคใหมีการดําเนินการในลัษณะที่เปนการประนีประนอมระหวางรัฐสมาชิก 

2. สวนงานทบทวนนโยบายการคา (Trade Policy Review Division: TPRD) เปนหนวยงาน

ภายใน ที่ควบคุมการจัดทํารายงานของเหลารัฐสมาชิกขององคการการคาโลก  โดยอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของเลขาธิการขององคการการคาโลก และมีกระบวนการทํางานเร่ิมตนตั้งแตการจัดสง

แบบสอบถามไปยังรัฐสมาชิก ซ่ึงรัฐสมาชิกจะตองสงผลแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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แบบสอบถามสวนใหญจะเกี่ยวของกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางการคาของประเทศสมาชิก รวมถึง

การกําหนดนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลตอกระบวนการคาระหวางประเทศ ทั้งน้ี TPRD 

ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐศาสตรและการเงิน คอยควบคุมดูแลการรางรายงานของ

ประเทศสมาชิก เพ่ือตรวจสอบวาเปนไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดโดยองคการการคาโลก โดยไมมี

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการจัดทํารายงานใดๆ โดยลําพัง ทั้งน้ีรายงานดังกลาวจะนําเสนอใหตอที่

ประชุมแหงสมาชิกขององคการการคาโลก 

3. เลขาธิการองคการการคาโลก (WTO Secretariat) เปนหนวยงานภายในที่รับผิดชอบใน

กระบวนการควบคุมดูแลและตรวจสอบ โดยหลังจากมีการดําเนินการในรัฐสมาชิกเพ่ือกําหนดประเทศที่

ดําเนินการตรวจสอบใหเปนไปตามกรอบขอตกลงมาราเกซ คือประเทศพัฒนาแลวจะมีการตรวจสอบที่

บอยคร้ังกวาประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกจะไดรับการตรวจสอบใน

รายละเอียดมากกวาประเทศอ่ืนๆ 

 

การตรวจสอบตางๆ โดยคณะมนตรีในทางการคา (Council for Trade in Goods) ไดเริ่ม

ดําเนินการนับจากที่องคการการคาโลกไดจัดตั้งขึ้นไปแลวเปนระยะเวลา 2 ป ซ่ึงมีความสําคัญตอการ

แกไขระงับขอพิพาท (Dispute Settlement) เน่ืองจากอยูในวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการการคา

โลก เพ่ือลดความขัดแยงและเผชิญหนาระหวางรัฐสมาชิก โดยจะมีการพิจารณาขอมูลจากการรองเรียน 

ทําการตรวจสอบและเตือนรัฐสมาชิกที่กระทําการละเมิดกฎเกณฑเหลาน้ัน ดวยกลไกที่โปรงใสของ

องคการการคาโลก ทั้งน้ีการที่กระบวนการทบทวนกลไกทางการคา (TPRM) จะบรรลุสัมฤทธิผลไดนั้น 

ประเทศรัฐสมาชิกจะตองยอมรับถึงความจําเปนที่จะสรางความโปรงใสในนโยบายการคาภายในของตน 

ตลอดจนจัดใหมีการกระบวนการตรวจสอบนโยบาย โดยหนวยยอยในรูปของคณะกรรมาธิการ 

 

องคการการคาโลกเปนนิติบุคคลระหวางประเทศ (Subject of International Law) องคการ

การคาโลกจึงมีสภาพเปนองคการแบบถาวร โดยมีกลไกการควบคุมดูแลและตรวจสอบตามพันธกรณี

เปนหลักประกันในการบังคับใชกฎหมาย และเปนกลไก ขั้นตอนทางกฎหมายที่สมาชิกตองถือปฏิบัติ

ตามขอสรุปที่ไดรับความเห็นชอบโดยองคการการคาโลก อยางไรก็ตามกระบวนการทบทวนกลไก

ทางการคา (TPRM) ซ่ึงถูกระบุในขอตกลงมาราเกซไมไดมีจุดมุงหมายของการจัดตั้งใหเปนหนวยงาน

อยางเปนทางการ ในการระงับขอพิพาท หรือไมไดถูกกําหนดใหมีหนาที่ในการระงับใหมีขอพิพาท

โดยตรง แตการดําเนินการดังกลาว จะอยูภายใตการดูแลขององคกรพิจารณาขอพิพาท (Dispute 

Settlement Body: DSB) อยางไรก็ตาม ที่ผานมากระบวนการทบทวนกลไกทางการคาระหวางประเทศ 

เปนกลไกสําคัญในการระงับขอพิพาทที่มีสัมฤทธิผลสูง เพราะเปนการดําเนินการที่อยูในรูปแบบที่ไม

เปนทางการและมุงสูการแกไขขอพิพาทมากกวาการชี้ถูกหรือผิดของคูกรณี 

 

ขอดอยประการสําคัญของกระบวนการทบทวนกลไกทางการคาระหวางประเทศ คือไมอาจใช

เปนมาตรฐานทางกฎหมายในการอางอิงสําหรับเรื่องในลักษณะเดียวกันตอรัฐสมาชิกอ่ืน แมประเทศ
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สมาชิกมีพันธะผูกพันที่จะตองรายงานขอมูลตามขอเท็จจริงตอกระบวนการทบทวนกลไกทางการคา  

และพรอมใหกระบวนการทบทวนกลไกทางการคาสอบถามขอมูลตางๆ ไดตลอดระยะเวลาของการ

พิจารณาขอพิพาทน้ันๆ  

 

ข้ันตอนการปฏิบัติขององคการการคาโลกตอกรณีพิพาท 

 

เน่ืองดวยองคการการคาโลกมีหนาที่หลากหลายในการแกไขความขัดแยงอันเนื่องมาจาก

การคาระหวางประเทศ ดังน้ันการตรวจสอบประเทศสมาชิกจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ ในการ

จัดทําและรายงานขอมูล โดยมีขอมูลสําคัญไดแกสภาวการณทางเศรษฐกิจ  กฎเกณฑวาดวยการคาการ

ลงทุนจากตางชาติ นโยบายและมาตรการที่สงผลตอการคาและการลงทุน โดยมีการกําหนดกลไกในการ

ตรวจสอบหลักๆ ดังน้ี 

 

1. การจัดทําขอรองเรียนถือเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตรวจสอบ โดยองคกรประเมิน

นโยบายการคาระหวางประเทศ (TPRB) จะพิจารณารายละเอียดของคํารองเรียนวามีความครบถวนและ

อยูในของเขตของการรับพิจารณาไดหรือไม และจะกําหนดวันประชุมอภิปรายระหวางรัฐสมาชิกเพ่ือรับ

การตรวจสอบโดยขั้นตอนดังกลาวเปนการดําเนินงานภายในขององคการการคาโลก 

2. การแสวงหาขอเท็จจริงและตรวจสอบ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํารายงานการตรวจสอบ ใน

ประเด็นที่สามารถสืบสวนหรือตั้งขอสังเกต ซ่ึงสอดคลองกับการอางอิงพยานเอกสารและพยานวัตถุ 

3. กลไกแกไขใหเกิดความถูกตอง (Correction Function) เปนการดําเนินการโดยตรงของ

องคการการคาโลก ในฐานะองคการที่มีอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรง (Plenary Organ)  

 

การดําเนินการขององคการการคาโลกในกระบวนการดังกลาว อาจมีขอยกเวนในประเด็น

หลักๆ คือ การดําเนินการของประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงไมพรอมตอการเปดเสรีตามเง่ือนไขขององคการ

การคาโลก ทั้งน้ีองคการการคาโลกตระหนักดีวาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาไมอาจ

เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวได เน่ืองจากความแตกตางทางโครงสรางของสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ดังนั้นเพ่ือลดความขัดแยง ตลอดจนความลมเหลวขององคการการคาโลกในการบังคับใช

ขอบัญญัติ จึงมีการกําหนดใหประเทศสมาชิก สามารถใชขอผูกพันเฉพาะเปนเคร่ืองอํานวยความสะดวก

สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ในการเขาสูตลาดและนําความเชี่ยวชาญที่เพ่ิมขึ้นมาสงเสริมใหเกิดการเพ่ิม

สมรรถนะ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของตนใหพรอมตอการแขงขันในระดับนานาชาติ  

 

ในสวนของประเทศไทย หลักการยกเวนในฐานะประเทศกําลังพัฒนา ถูกนํามาใชนับจากที่ได

เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก โดยมีตัวอยางในหลายกรณี อาทิ การขึ้นอัตราภาษีศุลกากร

นําเขาสินคาหลายรายการสูงกวาอัตราผูกพันขององคการการคาโลก การกําหนดรายละเอียดของ

เอกสารแสดงแหลงกําเนิดของสินคา (Certificate of Origin) การใชดุลยพินิจในการประเมินภาษี
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ศุลกากร (Customs Valuation) หลักเกณฑและขั้นตอนการออกใบอนุญาตนําเขาสินคา กฎเกณฑการ

ตรวจสอบและออกใบอนุญาตนําเขาอาหารและยา และการจัดซ้ือของภาครัฐ 

 

การปองกันไมใหเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศภาคีสมาชิกเน่ืองดวยการ

ดําเนินการของรัฐสมาชิก คือการปฏิบัติตามมติหรือขอตกลงที่ไดรับการประกาศขององคการการคาโลก 

ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารและมีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับองคการการคาโลก อยางไรก็ตาม

บทบาทขององคการการคาโลกในอนาคตอาจไดรับผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

(Economic Integration) ซ่ึงแมองคการการคาโลกจะอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถจัดทําขอตกลง

เขตการคากับประเทศประเทศใด ประเทศหน่ึงในลักษณะการเลือกปฏิบัติได อาทิ การใหสิทธิพิเศษ 

(Preferential Treatment) เปนการยกเวนพันธกรณีการปฏิบัติอยางชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง การ

เขารวมกลุมทางเศรษฐกิจ (An Economic Integration Agreement) ยังคงตองยึดถือหลักเกณฑของ

องคการการคาโลก ดังน้ี 

1. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจตองครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมหลักๆ (Substantial Sectoral 

Coverage) โดยพิจารณาจากจํานวนสาขาของอุตสาหกรรมและปริมาณการคา และไมมีการบัญญัติ

ขอยกเวนใดๆ เปนการลวงหนา (A Priori Exclusion of Any Mode of Supply)  

2. กําหนดไมใหมี หรือการยกเลิก หรือปฏิบัติที่เปนไปอยางชัดแจง โดยการยกเลิกมาตรการที่

มีการปฏิบัติโดยไมเปนไปตามเกณฑดังกลาวใหเร็วที่สุด 

 

บทสรุป 

 

องคการการคาโลกมีกลไกการดําเนินการไปตามธรรมนูญแหงการกอตั้ง โดยรัฐสมาชิกผูกพัน

ที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอมติขององคการ โดยไมมีขอยกเวน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ

องคการการคาโลกจะใชหนวยงานภายในสําหรับการแกไขขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกเพ่ือใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางประนีประนอม ทั้งน้ีหนวยงานภายในที่มีบทบาทอยางมากในการตรวาจสอบและ

แกไขขอพิพาทคือ องคกรประเมินนโยบายการคาระหวางประเทศ (TRRB)  

 

กิจกรรม 3.3.3 

1. ขั้นตอนสําคัญของการเขาเปนสมชิกขององคการการคาโลกที่สําคัญคืออะไร 

2. กลไกการดําเนินงานภายในขององคการการคาโลกในการดูแลและตรวจสอบเพื่อใหการ

ทํางานขององคการการคาโลกเกิดผลทางกฎหมายมีหลักการที่สําคัญอยางไร 

3. ขั้นตอนการดําเนินงานขององคการการคาโลกตอการพิจารณาขอพิพาทที่สําคัญมีอยางไร. 
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แนวตอบกิจกรรม 3.3.3 

1. ขั้นตอนสําคัญสําหรับการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก รัฐสมาชิกจําเปนจะตอง

แสดงเจตนายินยอมสละอํานาจอธิปไตยของตนบางสวน เพ่ือเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก และ

การแสดงเจตนาดังกลาว สงผลใหรัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามธรรมนูญกอตั้งขององคการการคาโลก โดย

ไมมีเหตุยกเวน 

2. การดําเนินงานภายในขององคการการคาโลกในการดูแลและตรวจสอบอยูภายใตการ

ดําเนินการขององคกรประเมินนโยบายการคาระหวางประเทศ (Trade Policy Review Body: TPRB) 

ซ่ึงเปนหนวยงานที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของเลขาธิการทั่วไปและเปนผูผลักดันใหเกิดกลไกการ

ควบคุมดูแลตรวจสอบ (Trade Policy Review Mechanism: TPRM) และมีสวนงานนโยบายการคา 

(Trade Policy Review Division: TPRD) ซ่ึงเปนหนวยงานภายในที่ควบคุมการจัดทํารายงานของเหลา

รัฐสมาชิกขององคการการคาโลก  

3. การดําเนินงานขององคการการคาโลกในการพิจารณา ตรวจสอบกรณีขอพิพาทประกอบไป

ดวย 1. การจัดทําขอรองเรียน โดยองณกรประเมินนโยบายทางการคา(TPRB) 2.การแสวงหา

ขอเท็จจริงและตรวจสอบ เพ่ือจัดทํารายงานการตรวจสอบ และตั้งขอสังเกต 3.กลไกแกไขใหเกิดความ

ถูกตอง (Correction Function) ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยตรงขององคการการคาโลก ในกรณีที่มีอํานาจ

ในเรื่องนั้นโดยตรง (Plenary Organ)  
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