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ผูอำนวยการ  นาง Ngozi Okonjo-Iweala ชาวไนจีเรีย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการคนท่ี 7 ตั้งแต 1 มี.ค.2564 

หลังจากนาย Roberto Azevêdo ผอ. WTO คนท่ี 6 ประกาศลาออกจากตำแหนงเม่ือ 31 ส.ค.2563 โดยอาง

เหตุผลดานสุขภาพและครอบครัว  

 

ภารกิจ  WTO ถูกจัดตั้งเม่ือ 1 ม.ค.2538 โดยเปนการแปรสภาพจากความตกลงท่ัวไปวาดวยการคา

และภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ในการประชุม “United Nations Monetary and Financial Conference” หรือ Bretton Woods Conference 

ท่ีเบรตตันวูดส สหรัฐฯ โดยการจัดตั้ง GATT มีเปาหมายเพ่ือสรางเสถียรภาพการคาโลกชวงหลังสงคราม ท้ังนี้ 

สหรัฐฯ นำเสนอแผนพัฒนาขอตกลง (convention) ทางการคาท่ีทำหนาท่ีกำกับและลดขอจำกัดดานการคา

ระหวางประเทศชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ครอบคลุมประเด็นดานภาษี สิทธิพิเศษทางการคา ขอจำกัดเชิง

ปริมาณของสินคา การอุดหนุนสินคาของรัฐ รวมถึงขอตกลงในการสงสินคาระหวางประเทศ ซ่ึงแผนนี้นำไปสู

ความพยายามจัดตั้ง “องคการการคาระหวางประเทศ” (International Trade Organisation-ITO) อยางไรก็ดี 

การจัดตั้ง ITO ไมมีความคืบหนา เนื่องจากขอจำกัดดานการเมืองภายในของแตละประเทศ จึงประนีประนอม และ

เห็นพองในการปฏิบัติตามความตกลง GATT ท่ีมีความยืดหยุนมากกวาการจัดตั้ง ITO 

          ความสัมพันธระหวางประเทศดานเศรษฐกิจชวงหลังสงครามเย็นมีความสลับซับซอนมากข้ึน

ท้ังดานการคา การบริการ การลงทุน รวมถึงทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงมิไดอยูในกฎระเบียบของ GATT จึงเกิด

การเปลี่ยนผานจาก GATT ไปสู WTO โดยมีเปาหมายในการปรับตัวครั้งนี้ คือ การตอบสนองตอการเปดเสรี

http://www.wto.org/
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ทางการคา สนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา การบริการ และการแขงขันในตลาดอยางเสรีระหวาง

ประเทศ โดยปราศจากการควบคุมจากรัฐบาลในแตละประเทศ อีกท้ังภารกิจใหมของ WTO คือ การยกเลิก

การอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรและสิ่งทอ การจัดการกับอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี การสนับสนุนทาง

วิชาการเก่ียวกับการคาและมาตรการการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการคา รวมท้ังทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับ

การคา  

WTO มีหนาท่ีกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของสมาชิกในเรื่องตาง ๆ เรียง

ตามลำดับความสำคัญ คือ ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) คณะมนตรีใหญ (General 

Council) คณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการตาง ๆ (Committee) ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนของสมาชิก 

WTO โดยมีฝายเลขานุการชวยดานการบริหารงานท่ัวไป อีกท้ังเปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกัน

ทางการคา โดยอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรมท้ังประเทศเล็กและประเทศใหญ ภายใตหลักการ     

ไมเลือกปฏิบัติ มีความโปรงใส เทาเทียม ใชระบบฉันทามต ิเนนการใชภาษีเพียงอยางเดียวเปนเครือ่งมือในการ

ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมท้ังมีกระบวนการยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ 

  WTO จะประชุมระดับรัฐมนตรีอยางนอยทุก ๆ 2 ป เพ่ือทบทวนปญหาในการปฏิบัติตาม   

ขอผูกพันของสมาชิก และวางแนวทางเปดเสรีทางการคา โดยท่ีผานมา จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO 

แลว 11 ครั้ง และจะจัดการประชุมรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญครั้งท่ี 12 ((Ministerial Conference-MC12) 

ท่ีเจนีวา สวิตเซอรแลนด ระหวาง 30 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 ซ่ึงการประชุม MC12 สมาชิก 164 ประเทศจะ         

มุงเจรจาประเด็นคั่งคางชวง 20 ปท่ีผานมา ไดแก การอุดหนุนภาคประมง เนนเรื่องการขจัดการอุดหนุน

ประมงท่ีทำใหเกิดการทำประมงเกินขนาด เกินศักยภาพการผลิต ไมใหสนับสนุน IUU1 ทุกรูปแบบ และการ

ผลักดันให WTO ใหสิทธิพิเศษประเทศกำลังพัฒนาท่ีบริหารจัดการทรัพยากรประมงไดอยางยั่งยืนใหสามารถ

คงการอุดหนุนได อยางไรก็ดี การเจรจาดังกลาวจะมีความซับซอน เพราะสหรัฐฯ พยายามนำเรื่องแรงงานเขา

มาเก่ียวโยงในภาคประมง และประเด็นการอุดหนุนสินคาเกษตร ซ่ึงนาหวงกังวล เพราะมีการเสนอประเด็น

ใหมอ่ืน ๆ ท้ังท่ีประเด็นเดิมยังค่ังคาง  

  ขณะเดียวกัน จะมีการเจรจาประเด็นใหม ไดแก การผอนปรนสิทธิบัตรวัคซีน COVID-19 

และการปฏิรูป WTO ซ่ึงเนนเรื่องการทบทวนกฎเกณฑการคาท่ีลาสมัย ความโปรงใสและการตรวจสอบ

มาตรการทางการคา และการฟนฟูกลไกระงับขอพิพาท แตยังไมนาจะหาขอสรุปไดภายในป 2564 รวมถึง

ประเด็น E-commerce นอกจากนี้ ประเด็นท่ีประเทศกำลังพัฒนาตองการเจรจามากท่ีสุดในครั้งนี้ คือ การ 

คงคลังสินคาเกษตรของรัฐบาลเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร เพราะสืบเนื่องจากความม่ันคงทางอาหารจากวิกฤต

โรค COVID-19 

 

 

 

 

 
1 การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) 
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ขอวิจารณดานการดำเนินงาน 

WTO ไดรับการวิพากษวิจารณวา ไรประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการคาระดับพหุภาคีและ

เรียกรองใหมีการปฏิรูป WTO เฉพาะอยางยิ่งหลังเกิดสงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ตั้งแตป 2561 รวมท้ัง

ถูกประชาคมระหวางประเทศเรียกรองกรณีประเทศกำลังพัฒนาเผชิญความยากลำบากในการเจรจาตอรองกับ

ประเทศพัฒนาแลวในกรอบ WTO ตลอดจนการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการคาดานบริการ และ

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังเรียกรองให WTO เรงยกระดับการคาท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทาง

ปญญา และแกไขปญหากลไกระงับขอพิพาททางการคา ซ่ึงเปนหัวใจสำคัญของ WTO อีกท้ังยังไมสามารถ

คัดเลือกสมาชิกองคกรอุทธรณ12 (Appellate Body) เพ่ือตัดสินขอพิพาททางการคาได  

การเจรจาภายใต WTO และการปฏิรูป WTO จะทวีความทาทายมากข้ึน เพราะประเทศ

ตะวันตกพยายามใช WTO และบรรทัดฐานทางการคา เปนเครื่องมือสกัดก้ันจีนอยางเขมขนมากข้ึน ทำให 

WTO มีแนวโนมเผชิญอุปสรรคในการปฏิรูปองคกรตามขอเรียกรองของทุกฝาย เนื่องจากสหรัฐฯ และ         

สหภาพยุโรป (European Union-EU) เรียกรองให WTO ปฏิรูปองคกรในแนวทางท่ีแตกตางจากความ

ตองการของประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอยางยิ่งจีน โดยการประชุม G-20 เม่ือป 2561 และ 2562 ยุโรปและ

สหรัฐฯ เนนให WTO ปฏิรูปโครงสรางการคาใหสนับสนุนการคาเสรีมากข้ึน และไมสนับสนุนการใหเงิน

อุดหนุนหรือการกีดกันทางการคาจนบิดเบือนการคาเสรี อาทิ การใหเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ภาคการผลิต การ

กีดกันภาคบริการ การลงทุน และการบังคับใหถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการขโมยทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงมี

นัยถึงแนวทางของจีน  

ขณะท่ีจีนเรียกรองให WTO ใหความสำคัญกับการคาแบบพหุภาคีท่ีเปนธรรม ปกปอง

ผลประโยชนของประเทศกำลังพัฒนา สรางกฎระเบียบท่ีมาจากการลงมติเอกฉันทของประเทศสมาชิก 

โดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนา และไมควรใหบางประเทศมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในประเด็นท่ีเปนกติกา

ของ WTO ท้ังนี้ นาง Ngozi Okonjo-Iweala ผอ. WTO เตือน EU ญี่ปุน และสหรัฐฯ เม่ือ เม.ย.2564 วา การท่ี 

EU กับท้ังสองประเทศกำลังผลักดันกฎระเบียบใน WTO ใหเขมงวดข้ึน เฉพาะอยางยิ่งประเด็นการใหเงิน

อุดหนุนภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับความโปรงใสของบทบาทรัฐวิสาหกิจตอเศรษฐกิจท่ีเปนการมุงกดดันจีน 

จะทำใหการปฏิรูป WTO ไมประสบผล และยิ่งจะทำใหจีน ซ่ึงเปนสมาชิก WTO ท่ีมีอิทธิพล ตอตานปฏิรูป 

WTO มากข้ึน ดังนั้น ท้ัง EU ญ่ีปุน และสหรัฐฯ ควรแสดงใหจีนเห็นวา ไมไดใชกฎระเบียบใน WTO เปน

เครื่องมือทางการคากดดันจีน และควรเสนอแนะวิธีท่ีเหมาะสมพรอมกับขอเท็จจริง เพ่ือใหจีนเห็นถึง

ผลกระทบของนโยบายของตนเอง รวมถึงควรแสดงใหจีนเห็นวา ประเทศตะวันตกยอมดำเนินการในประเด็น

การอุดหนุนสินคาเกษตรตามท่ีจีนเคยเรียกรอง ซ่ึงวิธีนี้จะทำใหการปฏิรูป WTO มีความคืบหนา 

 

 

 

 
2 สมาชิก WTO จะเลือกผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศและแตงต้ังใหเปนองคกรอุทธรณซ่ึงมีสมาชิกรวม 7 คน 

ดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป หมุนเวียนกันทำหนาที่พิจารณาตัดสินคดีพิพาทชั้นอุทธรณของ WTO คดีละ 3 คน 
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ความสัมพันธกับไทย 

ไทยเขาเปนสมาชิก WTO เม่ือ 28 ธ.ค.2537 เปนสมาชิกลำดับท่ี 59 และมีสถานะเปน

สมาชิกรวมกอตั้ง โดยไทยใหความสำคัญกับการเจรจาการคาพหุภาคีในกรอบ WTO เนื่องจากการคาระหวาง

ประเทศเปนแหลงรายไดสำคัญของประเทศ ซ่ึงการเขารวมเปนสมาชิก WTO ทำใหไทยไดรับประโยชนจาก

หลักการท่ัวไปของ WTO เชน หลักการไมเลือกปฏิบัติ ความโปรงใส การคุมครองผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากร 

รวมทั้งประโยชนจากพันธกรณีที่สมาชิกผูกพันไวในความตกลงยอยตาง ๆ อาทิ การลดภาษีศุลกากร 

การอุดหนุน และอุปสรรคทางการคาตาง ๆ ตลอดจนไทยยังประสบความสำเร็จจากการยื่นฟองตอ WTO กรณี

การปกปองทางการคาจนหลายประเทศยกเลิกนโยบายการปกปองทางการคาตอไทย อาทิ กรณีอียิปตหาม

นำเขาปลาทูนากระปองจากไทย และกรณีสหรัฐฯ หามนำเขากุงจากไทย  

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทย ยัง

เคยดำรงตำแหนง ผอ. WTO คนท่ี 4 วาระ 3 ป ระหวาง 1 ก.ย.2545-1 ก.ย.2548 ซ่ึงเปน ผอ. WTO คนแรก

ท่ีมาจากประเทศกำลังพัฒนาและจากภูมิภาคเอเชีย ท้ังนี้ การดำรงตำแหนงดังกลาวเปนการแบงวาระกับนาย

ไมเคิล มัวร จากนิวซีแลนด เนื่องจากเกิดขอขัดแยงในการคัดเลือก ผอ. WTO คนท่ี 3 ท่ียืดเยื้อระหวาง

ประเทศสมาชิก WTO ผูแทนจากบังกลาเทศจึงเสนอใหแบงวาระดำรงตำแหนงกันคนละ 3 ป ใหกับผูท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหเหลือ 2 คนสุดทาย เพ่ือแกปญหาขอขัดแยง  

นอกจากนี ้น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทยประจำ WTO และ

องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เขารับตำแหนงประธานคณะมนตรีใหญ (General Council) 

ของ WTO เม่ือ 28 ก.พ.2562 ซ่ึงเปนองคกรสูงสุดของ WTO ทำหนาท่ีกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานของ

องคกร โดยมีวาระ 1 ป นับเปนคนไทยคนแรกท่ีไดทำหนาท่ีดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความเชื่อถือและความ

ไววางใจของนานาชาติตอไทย ท้ังนี้ ปจจุบัน นางพิมพชนก พิตตฟลด ดำรงตำแหนงเอกอัครราชทูตคณะผูแทน

ถาวรไทยประจำ WTO และ WIPO 

 

---------------------------------------------- 
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