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World Trade 
Organization 

ภาพรวม  

“องคการการคาโลก”  

(World Trade Organization: WTO) 

 

“องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO)  

เปนองคการระหวางประเทศเดียวท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ  

หนาท่ีหลัก คือ ใหเกิดความม่ันใจวาการคาดําเนินไปอยางราบรื่น  

คาดการณได และอยางอิสระเทาท่ีจะเปนไปได” 

“เปาหมาย คือ การพัฒนาสวัสดิภาพของประชาชนของประเทศสมาชิก” 

หัวใจของ “ระบบการคาพหุพาคี” คือ ความตกลง WTO (WTO’s agreements) ซ่ึงเปนผลมาจากการเจรจา

ตอรอง ท่ีมีการลงนามโดยประเทศการคาของโลก (world’s trading nations) และใหสัตยาบันโดยรัฐสภาของประเทศ

ดังกลาว โดยความตกลงเหลานี้เปนกฎระเบียบทางกฎหมายดานการคาระหวางประเทศ และเปนสัญญาท่ีรับประกันวา

ประเทศสมาชิกมีสิทธิทางการคา ซ่ึงมีผลผูกพันตอรัฐบาลในการรักษานโยบายการคาภายในขอจํากัดท่ีตกลงกัน เพ่ือ

ผลประโยชนของสมาชิกทุกประเทศ ถึงแมวาความตกลงเหลานี้จะถูกตอรองและลงนามโดยรัฐบาล เปาหมายคือการ

ชวยผูผลิตสินคาและบริการ ผูสงออก และผูนําเขา ในการดําเนินธุรกิจ ขณะท่ีชวยใหรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงคทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของ “WTO” 

องคการการคาโลก (World Trade Organization- WTO) เปนองคการระหวางประเทศท่ีมีจุดประสงค

พ้ืนฐานคือ เปดการคาเพ่ือผลประโยชนของทุกคน  

มีหลายมุมมองเก่ียวกับองคการการคาโลก เปนองคการเพ่ือการเปดการคา เปนเวทีสําหรับรัฐบาลในการตอรอง

ความตกลงทางการคา เปนสถานท่ีเพ่ือระงับขอพิพาททางการคา ดําเนินการเก่ียวกับกฎระเบียบทางการคา (trade rules)  

โดยพ้ืนฐานแลว WTO เปนสถานท่ีเพ่ือใหประเทศสมาชิกพยายามท่ีจะแกไขปญหาทางการคาท่ีมีตอประเทศสมาชิก

ดวยกันเอง  

WTO เกิดข้ึนเพ่ือการเจรจาตอรอง และทุก ๆ กิจกรรมท่ี WTO ดําเนินการ เปนผลของการเจรจาตอรอง 

(Negotiation) โดยการดําเนินการของ WTO จํานวนมากในปจจุบันเปนผลมาจากการเจรจาตอรองในป 1986-94 
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ซ่ึงเรียกวา การเจรจาตอรองรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) และจากการเจรจาตอรองกอนหนานี้ ภายใตความตกลง

ท่ัวไปวาดวยการคาและภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และปจจุบัน WTO 

เปนผูจัดการเจรจาตอรองใหมภายใตการเจรจาการคาพหุพาคีรอบดาโฮ (Doha Development Agenda: DDA) 

ซ่ึงเริ่มตนในป 2001 

WTO จัดเวทีสําหรับเจรจาตอรองความตกลงเพ่ือเปาหมายในการลดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ และ

ม่ันใจวาเปนสนามการตอรองในทุกระดับ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง WTO กําหนด

กรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพ่ือตรวจติดตามการนําความตกลงเหลานี้ไปปฏิบัติ และเพ่ือระงับขอพิพาท

ท่ีเกิดข้ึนจากการตีความและการนําไปประยุกตใช ความตกลงทางการคาในปจจุบัน ประกอบดวย 16 ความตกลงพหุภาคี 

(multilateral agreements) ซ่ึงสมาชิก WTO ท้ังหมดเขารวมเปนภาคี และ 2 ความตกลงหลายฝาย (plurilateral 

agreements) ซ่ึงมีประเทศสมาชิกบางประเทศรวมเปนภาคี  

เม่ือประเทศสมาชิกเผชิญกับการกีดกันทางการคา (Trade barriers) และตองการลดการกีดกันทางการคาลง 

การเจรจาตอรองจะชวยใหสามารถเปดตลาดการคาได อยางไรก็ตาม WTO ไมแคชวยใหมีการเปดตลาดการคาได 

แตในบางสถานการณ มีการกําหนดกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการรักษาการกีดกันทางการคา ตัวอยางเชน เพ่ือปกปอง

ผูบริโภค ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค หรือปองกันสิ่งแวดลอม 

  ปจจุบัน WTO มีสมาชิก 164 ประเทศ ซ่ึงมี 117 ประเทศ เปนประเทศกําลังพัฒนาหรือไมก็เปนเขตศุลกากร

อิสระ (separate customs territories) โดยกิจกรรมของ WTO ดําเนินการโดยสํานักงานเลขาธิการ (Secretariat) 

มีเจาหนาท่ีประมาณ 700 คน มีผูอํานวยการองคการการคาโลก (WTO Director-General) เปนผูบริหารสูงสุด  

สํานักเลขาธิการตั้งอยูท่ีกรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด  ภาษาทางการท่ีใชมี 3 ภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน 

 การตัดสินใจใน WTO โดยท่ัวไป เกิดจากการฉันทามติของสมาชิกท้ังหมด โครงสรางขององคกรสูงสุด (highest 

institutional body) คือ ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซ่ึงปกติจะมีการประชุมกันทุกสองป  

คณะมนตรีใหญ (General Council) ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการในชวงระหวางการประชุมรัฐมนตรี 

ซ่ึงท้ังสองคณะนี้ประกอบดวยสมาชิกจากทุกประเทศ นอกจากนี้ มีคณะมนตรี คณะกรรรมการ คณะกรรมการยอย 

(Councils, Committees, Sub-committees) ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจากทุกประเทศ ทําหนาท่ีบริหารและตรวจ

ติดตามการปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ ของประเทศสมาชิก  

กิจกรรมหลัก ๆ ของ WTO ไดแก  

♦ เจรจาตอรองการเพ่ือลดและกําจัดอุปสรรคทางการคา (ภาษีนําเขา, การกีดกันทางการคาอ่ืน ๆ) และการยอมรับ

ตอกฎระเบียบซ่ึงบริหารการดําเนินการทางการคาระหวางประเทศ (เชน การทุมตลาด, การอุดหนุน, มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ เปนตน)  

♦ การบริหารและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีไดรับการยอมรับของ WTO สําหรับการคาสินคา 

การคาบริการ และสิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา 
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♦ ตรวจติดตามและทบทวนนโยบายทางการคาของประเทศสมาชิก และแนใจวามีความโปรงใสของความตกลง

ทางการคาในภูมิภาคและทวิภาคี 

♦ ระงับขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกเก่ียวกับการตีความและการปฏิบัติตามความตกลง 

♦ เสริมสรางศักยภาพของเจาหนาท่ีภาครัฐของประเทศกําลังพัฒนาเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 

♦ ใหความชวยเหลือเก่ียวกับกระบวนการเขาเปนสมาชิกของอีกประมาณ 30 ประเทศ ท่ียังไมเขารวมเปนสมาชิก

ของ WTO 

♦ ทําการวิจัยทางเศรษฐศาสตร และรวบรวมและเผยแพรขอมูลทางการคาในการสนับสนุนกิจกรรมหลักอ่ืน  ๆของ WTO 

♦ อธิบายและใหความรูแกสาธารณเก่ียวกับภารกิจและกิจกรรมของ WTO 

ระบบการคาพหุพาคี (Multilateral Trading Systems) 

 องคการการคาโลกจัดต้ังอยางเปนทางการในวันท่ี 1 มกราคม 1995 เปนหนึ่งในองคการระหวางประเทศ

ท่ีมีอายุนอยสุด ท่ีสืบทอดการดําเนินการภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาและภาษีศุลกากร (General Agreement 

on Tariffs and Trade; GATT) ซ่ึงระบบการคาพหุพาคีจัดตั้งข้ึนภายใต GATT มานานกวา 50 ป  

 ระบบการคาพหุพาคีไดรับการพัฒนามาตามลําดับการเจรจาตอรองทางการคา (trade negotiations) หรือรอบ 

(Rounds) ท่ีจัดข้ึนภายใต GATT โดยการเจรจารอบแรก มีการเจรจาหลักๆ เก่ียวของกับการลดภาษี (tariff reductions) 

สวนการเจรจารอบตอมา ไดรวมเรื่องอ่ืน ๆ เขาไปดวย เชน มาตรการทุมตลาด และมาตรการท่ีไมใชภาษี และรอบสุดทาย 

คือ รอบการเจรจาอุรุกวัย (Uruguay Round 1986-94)” ท่ีไดมีการจัดตั้ง WTO ข้ึน 

 ตอมา ไดมีการเจรจาตอรองข้ึนอีกหลังจากรอบอุรุกวัยในเรื่องตาง ๆ  เชน การบริการโทรคมนาคม, การคาปลอดภาษี

สําหรับผลิตภัณฑทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบริการทางการเงิน  

ในเดือนพฤศจิกายน 2001 การเจรจาภายใตกรอบองคการการคาโลก (World Trade Organization: 

WTO) รอบโดฮา (Doha Development Agenda: DDA) เกิดจากการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญ 

(Ministerial Conference: MC) ครั้งท่ี 4 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยถือกันวาการเจรจารอบนี ้เปนรอบแหงการพัฒนา 

กลาวคือ มีวัตถุประสงคท่ีจะลดเลิกมาตรการท่ีเปนอุปสรรคทางการคาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 

โดยมีประเด็นสําคัญท่ีสมาชิกตองเจรจากัน 8 เรื่อง ไดแก สนิคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม บรกิาร การคาและสิ่งแวดลอม 

ทรัพยสินทางปญญา การปรับปรุงกฎเกณฑทางการคา การปรับปรุงกลไกระงับขอพิพาท และการแกไขปญหาท่ีเกิด

จากการปฏิบัติตามพันธกรณีรอบอุรุกวัย (อางอิง: สํานักการคาสินคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีนาคม 

2558 เรื่อง การเจรจาสินคาเกษตรรอบโดฮา) 
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ความตกลง WTO (WTO Agreements) 

คําถาม: “เราสามารถม่ันใจไดอยางไรวาการคามีความยุติธรรมและมีความเปนอิสระในทางปฏิบัติ? 

คําตอบ: “โดยกฎระเบียบการเจรจาตอรองและมีการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น” 

กฎระเบียบของ WTO (WTO rules) - ความตกลง (Agreements) - เปนผลจากการเจรจาตอรองระหวาง

ประเทศสมาชิก ซ่ึงความตกลงในปจจุบัน เปนผลจากการเจรจาตอรองในรอบอุรุกวัย ซ่ึงรวมถึงการทบทวนความตกลง GATT 

ความตกลง WTO ครอบคลุมสินคา บริการ และทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอยูบนหลักการของความเปนอิสระ 

และการยกเวนท่ีไดรับการอนุญาต รวมถึงพันธสัญญาของแตละประเทศในการลดภาษีศุลการกรและการกีดกันทางการคา

อ่ืน ๆ และในการเปดและรักษาตลาดบริการ ความตกลงกําหนดข้ันตอนการระงับขอพิพาท ความตกลงเหลานี้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดเม่ือการเจรจาตกลงกันใหม โดยหลายๆ ความตกลงในปจจุบันนี้เกิดจากการเจรจาตอรองภายใต 

Doha Development Agenda  

หลักการพ้ืนฐานของระบบการคาพหุพาคี  

ความตกลง WTO มีความยาวและซับซอน เนื่องจากขอความทางกฎหมายครอบคลุมกิจกรรมในชวงกวาง 

อยางไรก็ตาม เนื้อหาท้ังหมดในความตกลงนี้อยูบนหลักการพ้ืนฐานอยางงาย ซ่ึงเปนหลักการของระบบการคาพหุพาคี 

ดังตอไปนี้ 

♦ ไมเลือกปฏิบัติ  (Non-discrimination) 

ประเทศสมาชิกตองไมเลือกปฏิบัติระหวางคูคา และระหวางสินคา/บริการของตนเองและของตางชาติ หรือระหวางประเทศ   

♦ เปดกวางมากข้ึน (More open) 

ลดการกีดกันทางการคา เปนวิธีการสนับสนุนทางการท่ีเปนวิธีการท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงการกีดกันทางการคา ไดแก ภาษีศุลกากร 

(customs duties (หรือ tariffs)) และมาตรการทางศุลกากร เชน การหามนําเขา หรือการจํากัดปริมาณนําเขา  

♦ คาดการณได และโปรงใส (Predictable and transparent) 

บริษัท ผูลงทุน รัฐบาลของตางชาติ ควรจะมีความม่ันใจวาการกีดกันทางการคาไมเพ่ิมข้ึนโดยพลการ เม่ือมีความเสถียร

และสามารถคาดการณได การลงทุนไดรับการสนุบสนุน เกิดการจางงาน ผูบริโภคไดรับประโยชนจากการแขงขันอยางเต็มท่ี  

ซ่ึงก็คือ มีตัวเลือกเพ่ิมข้ึนและราคาต่ํากวา 

♦ มีการแขงขันมากข้ึน (More competitive) 

ไมสนับสนุนการปฏิบัติท่ี “ไมยุติธรรม” เชน การอุดหนุนการสงออก และการลดราคาสินคาใหต่ําลงเพ่ือใหไดสวนแบง

การตลาดเพ่ิมข้ึน; ปญหานี้มีความซับซอน และกฎระเบียบพยายามท่ีจะกําหนดวาอะไรยุติธรรมหรือไมยุติธรรม และ

รัฐบาลสามารถตอบสนองอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการเพ่ิมภาษีนําเขาเพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากการคา

ท่ีไมยุติธรรม 
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♦ ผลประโยชนท่ีมากกวาสําหรับประเทศท่ีพัฒนานอยกวา (More beneficial for less developed countries) 

ใหเวลาประเทศเหลานี้นานกวาเพ่ือปรับตัว ใหความยืดหยุนท่ีมากกวา และใหสิทธิพิเศษ โดยมากกวาสามในสี่ของสมาชิก 

WTO คือ ประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ีอยูระหวางการเปลี่ยนถายสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ความตกลง WTO 

ใหชวงเวลาการเปลี่ยนผานเพ่ือปรับตัวกับบทบัญญัติ WTO ท่ีไมคุนเคยและยากสําหรับประเทศเหลานี้ 

♦ ปกปองส่ิงแวดลอม (Protect the environment) 

ความตกลงของ WTO ยอมใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม สุขภาพของมนุษย สัตว และพืช 

อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้จะตองบังคับใชในทางเดียวกันท้ังธุรกิจของประเทศตนและของตางชาติ ซ่ึงประเทศ

สมาชิกจะตองไมใชมาตรการปกปองสิ่งแวดลอมเปนวิธีการซอนเรนนโยบายของผูสนับสนุนตั้งอัตราภาษีศุลกากรสูง 

(protectionist policies) 

การระงับขอพิพาท (Dispute Settlement) 

 ข้ันตอนปฏิบัติของ WTO ในการยุติการพิพาททางการคาภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยกฎเกณฑและวิธี

พิจารณาเก่ียวกับการระงับขอพิพาท (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement 

of Disputes หรือท่ีเรียกวา DSU: Disputes Settlement Understanding) จําเปนสําหรับการบังคับใชกฎระเบียบ และ

เพ่ือใหแนใจวาการคาไปเปนอยางราบรื่น ประเทศสมาชิกสามารถยื่นขอพิพาทมายัง WTO หากคิดวาสิทธิ์ของตน

ภายใตขอตกลงถูกละเมิด ซ่ึงจะถูกพิจารณาตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญอิสระท่ีไดรับการแตงตั้งเปนการเฉพาะ (specially-

appointed independent experts) บนพ้ืนฐานของการตีความความตกลงและพันธสัญญาของแตละประเทศ 

ระบบสนับสนุนใหประเทศสมาชิกยุติขอพิพาทโดยการปรึกษาหารือกันกอน ซ่ึงหากไมเปนผล สามารถดําเนินการ

ตามลําดับในข้ันตอนปฏิบัติตอไป 

การทบทวนนโยบายการคา (Trade Policy Review) 

 จุดประสงคของกลไกการทบทวนทางการคา เพ่ือพัฒนาความโปรงใส สรางความเขาใจนโยบายของประเทศ

ใหมากข้ึน และประเมินผลกระทบ ประเทศสมาชิกหลายประเทศเห็นวาการทบทวนนี้ใหผลสะทอนกลับท่ีสรางสรรค

สามารถนําไปพัฒนานโยบายของประเทศตนได 

 ประเทศสมาชิกทุกประเทศ จะตองดําเนินการทบทวนเปนระยะ ๆ โดยการทบทวนประกอบดวยรายงาน

ของประเทศสมาชิกและของสํานักเลขาธิการ WTO 
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ประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด (Developing countries or least developed countries) 

การพัฒนาและการคา 

มากกวาสามในสี่ของประเทศสมาชิก WTO เปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด   

ความตกลงของ WTO ทุกฉบับ มีบทบัญญัติพิเศษเพ่ือประเทศเหลานี้ ไดแก การกําหนดชวงเวลาใหนานข้ึนในการปฏิบัติ

ตามความตกลงและพันธสัญญา มาตรการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา บทบัญญัติตองการใหประเทศสมาชิกปกปอง

ผลประโยชนทางการคาของตน และสนับสนุนการสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับกิจกรรมของ WTO การจัดการขอพิพาท 

และการใชมาตรฐานทางเทคนิค  

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ในป 2001 ท่ีดาโฮ กําหนดภาระกิจ รวมถึงการเจรจาตอรองในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับประเทศท่ีกําลังพัฒนา กอนหนานั้น ในป 1997 การประชุมระดับสูงเก่ียวกับการเริ่มตนการคาและการชวยเหลือ

ทางเทคนิคสําหรับประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด เปนผลใหเกิด “กรอบงานแบบบูรณาการ (“integrated framework”) 

ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานระหวางรัฐบาล 6 หนวยงาน เพ่ือชวยประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุดในการเพ่ิมความศักยภาพทางการคา 

และเพ่ิมเติมความตกลงวาดวยการเขาสูตลาดท่ีเปนพิเศษ 

คณะกรรมการ WTO ดานการคาและการพัฒนา โดยไดรับคําปรึกษาจากคณะกรรมยอยเก่ียวกับประเทศ

ท่ีพัฒนานอย มองถึงความตองการพิเศษของประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามความตก

ลงความรวมมือทางเทคนิคและการมีสวนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศกําลังพัฒนาในระบบการคาโลก 

โครงสรางของ WTO  

 WTO ประกอบดวยสมาชิก 164 ประเทศ (ณ 29 กรกฎาคม 2016) โดยประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของ WTO 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 1995  

การตัดสินใจเกิดข้ึนจากประเทศสมาชิกทุกประเทศ โดยท่ัวไป ตองเปนเอกฉันท การใชเสียงสวนใหญเปนไปได 

แตยังไมเคยมีการใชมากอนใน WTO  

ความตกลงของ WTO ไดรับสัตยาบันจากรัฐสภาของประเทศสมาชิก องคกรระดับสูงสุดของ WTO ในการตัดสินใจ 

คือ ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซ่ึงจะพบกันอยางนอยทุก ๆ สองป 

ระดับรองลงมา คือ คณะมนตรีใหญ (General Council) (ปกติจะเปนเอกอัครราชทูตและหัวหนาผูแทนในกรุงเจนีวา 

แตบางครั้ง อาจเปนเจาหนาท่ีท่ีสงมาจากสวนกลางของประเทศสมาชิก) ซ่ึงจะพบกันหลายๆ ครั้งในหนึ่งป ท่ีสํานักงานใหญ 

กรุงเจนีวา รวมถึงการประชุมเก่ียวกับนโยบายทางการคาดวย 

ระดับตอมา คณะทบทวนและระงับขอพิพาท และตอมาคือ คณะมนตรีดานสินคา การบริการ และทรัพยสิน

ทางปญญา ซ่ึงจะตองมีการรายงานตอคณะมนตรีใหญ   
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นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการเฉพาะอีกหลายคณะ คณะทํางาน (working groups และ working parties) 

ท่ีดําเนินการเก่ียวกับความตกลงแตละฉบับ และเรื่องอ่ืน ๆ เชน สิ่งแวดลอม การพัฒนา การเขารวมเปนสมาชิก และ

การคาในภูมิภาค 

เอกสารอางอิง: 

1. “WTO in brief”: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm 

2. “The WTO” https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm 

3. “Overview” https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm 

4. การเจรจาสินคาเกษตรรอบโดฮา, สํานักการคาสินคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีนาคม 2558  

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

จัดทําโดย: สุคนธ เอ่ียมอนนัต นกัวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
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