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ท่ีต้ังสำนักงาน เจนีวา สวิตเซอร4แลนด4 

 

ก0อต้ังเม่ือ 1 ม.ค.2538 

 

สมาชิก  164 ประเทศ 

 

ผู#อำนวยการ  นาง Ngozi Okonjo-Iweala ชาวไนจีเรีย ดำรงตำแหนW งผูZอำนวยการคนท่ี  7 ต้ังแตW            

1 มี .ค.2564 หลังจากนาย Roberto Azevêdo ผอ. WTO คนท่ี 6 ประกาศลาออกจากตำแหนWงเม่ือ            

31 ส.ค.2563 โดยอZางเหตุผลดZานสุขภาพและครอบครัว  

 

ภารกิจ  WTO ถูกจัดต้ังเม่ือ 1 ม.ค. 2538 โดยเปpนการแปรสภาพจากความตกลงท่ัวไปวWาดZวยการคZา

และภาษีศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 

2  ในการประชุม  “United Nations Monetary and Financial Conference” ห รือ  Bretton Woods 

Conference ท่ีเบรตตันวูดส4 สหรัฐฯ โดยการจัดต้ัง GATT มีเป�าหมายเพ่ือสรZางเสถียรภาพการคZาโลกชWวงหลัง

สงคราม ท้ังน้ี สหรัฐฯ นำเสนอแผนพัฒนาขZอตกลง (convention) ทางการคZาท่ีทำหนZาท่ีกำกับและ           

ลดขZอจำกัดดZานการคZาระหวWางประเทศชWวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ครอบคลุมประเด็นดZานภาษี สิทธิพิเศษ

ทางการคZา ขZอจำกัดเชิงปริมาณของสินคZา การอุดหนุนสินคZาของรัฐ รวมถึงขZอตกลงในการสWงสินคZาระหวWาง

ประเทศ ซ่ึงแผนน้ีนำไปสูWความพยายามจัดต้ัง “องค4การการคZาระหวWางประเทศ” (International Trade 

Organisation-ITO) อยWางไรก็ดี การจัดต้ัง ITO ไมWมีความคืบหนZา เน่ืองจากขZอจำกัดดZานการเมืองภายในของ
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แตWละประเทศ จึงมีการประนีประนอม และเห็นพZองในการปฏิบัติตามความตกลง GATT ท่ีมีความยืดหยุWน

มากกวWาการจัดต้ัง ITO 

          ความสัมพันธ4ระหวWางประเทศดZานเศรษฐกิจชWวงหลังสงครามเย็นมีความสลับซับซZอนมากข้ึน

ท้ังดZานการคZา การบริการ การลงทุน รวมถึงทรัพย4สินทางป�ญญา ซ่ึงมิไดZอยูWในกฎระเบียบของ GATT จึงเกิด

การเปล่ียนผWานจาก GATT ไปสูW WTO โดยมีเป�าหมายในการปรับตัวคร้ังน้ี คือ การตอบสนองตWอการเป�ดเสรี

ทางการคZา สนับสนุนใหZเกิดการเคล่ือนยZายสินคZา การบริการ และการแขWงขันในตลาดอยWางเสรีระหวWาง

ประเทศ โดยปราศจากการควบคุมจากรัฐบาลในแตWละประเทศ อีกท้ังภารกิจใหมWของ WTO คือ การยกเลิก

การอุดหนุนการสWงออกสินคZาเกษตรและส่ิงทอ การจัดการกับอุปสรรคทางการคZาท่ีมิใชWภาษี การสนับสนุนทาง

วิชาการเก่ียวกับการคZาและมาตรการการลงทุนท่ีเก่ียวขZองกับการคZา รวมท้ังทรัพย4สินทางป�ญญาท่ีเก่ียวขZองกับ

การคZา  

WTO มีหนZาท่ีกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของสมาชิกในเร่ืองตWาง ๆ เรียง

ตามลำดับความสำคัญ คือ ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) คณะมนตรีใหญW (General 

Council) คณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการตWาง ๆ (Committee) ซ่ึงประกอบดZวย ผูZแทนของสมาชิก 

WTO โดยมีฝ�ายเลขานุการชWวยดZานการบริหารงานท่ัวไป อีกท้ังเปpนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขZอกีดกัน

ทางการคZา โดยอยูWบนพ้ืนฐานของการแขWงขันท่ีเปpนธรรมท้ังประเทศเล็กและประเทศใหญW ภายใตZหลักการ     

ไมWเลือกปฏิบัติ มีความโปรWงใส เทWาเทียมใชZระบบฉันทามติ เนZนการใชZภาษีเพียงอยWางเดียวเปpนเคร่ืองมือในการ

ปกป�องอุตสาหกรรม ภายในประเทศ รวมท้ังมีกระบวนการยุติขZอพิพาททางการคZาระหวWางประเทศ 

  WTO จะประชุมระดับรัฐมนตรีอยWางนZอยทุก ๆ 2 ป� เพ่ือทบทวนป�ญหาในการปฏิบัติตาม   

ขZอผูกพันของสมาชิก และวางแนวทางเป�ดเสรีทางการคZา โดยท่ีผWานมา มีการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO แลZว 

11 คร้ัง และมีการจัดการประชุมรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญครั้งที่ 12 ((Ministerial Conference-MC12)   

ท่ีเจนีวา สวิตเซอร4แลนด4 ระหวWาง 30 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 ซ่ึงการประชุม MC12 สมาชิก 164 ประเทศมุWงเจรจา

ประเด็นคั่งคZางชWวง 20 ป�ที่ผWานมา ไดZแกW การอุดหนุนภาคประมง เนZนเรื่องการขจัดการอุดหนุนประมงที่  

ทำใหZเกิดการทำประมงเกินขนาด เกินศักยภาพการผลิต ไมWใหZสนับสนุน IUU1 ทุกรูปแบบ และการผลักดัน

ใหZ WTO ใหZสิทธิพิเศษประเทศกำลังพัฒนาที่บริหารจัดการทรัพยากรประมงไดZอยWางยั่งยืนใหZสามารถคง

การอุดหนุนไดZ อยWางไรก็ดี การเจรจาดังกลWาวมีความซับซZอน เพราะสหรัฐฯ พยายามนำเร่ืองแรงงานเขZามาเกี่ยวโยง

ในภาคประมง และประเด็นการอุดหนุนสินคZาเกษตร ซึ่งนWาหWวงกังวล เพราะมีการเสนอประเด็นใหมWอื่น ๆ 

ท้ังท่ีประเด็นเดิมยังค่ังคZาง  

  ขณะเดียวกัน มีการเจรจาประเด็นใหมW ไดZแกW การผWอนปรนสิทธิบัตรวัคซีนป�องกันโรค 

COVID-19 และการปฏิรูป WTO ซึ่งเนZนเรื่องการทบทวนกฎเกณฑ4การคZาที่ลZาสมัย ความโปรWงใสและการ

ตรวจสอบมาตรการทางการคZา และการฟ� �นฟูกลไกระงับขZอพิพาท รวมถึงประเด็น E-commerce 

นอกจากนี้ ประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาตZองการเจรจามากที่สุดในครั้งนี้ คือ การคงคลังสินคZาเกษตรของ

รัฐบาลเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร เพราะสืบเน่ืองจากความม่ันคงทางอาหารจากวิกฤตโรค COVID-19 

 
1 การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) 



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 3 

  สำหรับการจัดการประชุมรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญคร้ังท่ี 13 ((Ministerial Conference-

MC13) ท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส4เปpนเจZาภาพ คาดวWาจะจัดการประชุมภายใน มี.ค.2567  

 

ข#อวิจารณ< WTO 

WTO ไดZรับการวิพากษ4วิจารณ4วWา ไรZประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการคZาระดับพหุภาคีและ

เรียกรZองใหZมีการปฏิรูป WTO เฉพาะอยWางย่ิงหลังเกิดสงครามการคZาระหวWางจีนกับสหรัฐฯ ต้ังแตWป� 2561 รวมท้ัง

ถูกประชาคมระหวWางประเทศเรียกรZองกรณีประเทศกำลังพัฒนาเผชิญความยากลำบากในการเจรจาตWอรองกับ

ประเทศพัฒนาแลZวในกรอบ WTO ตลอดจนการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการคZาดZานบริการ และ

การพาณิชย4อิเล็กทรอนิกส4 นอกจากน้ี ยังเรียกรZองใหZ WTO เรWงยกระดับการคZาท่ีเก่ียวขZองกับทรัพย4สินทาง

ป�ญญา และแกZไขป�ญหากลไกระงับขZอพิพาททางการคZา ซ่ึงเปpนหัวใจสำคัญของ WTO อีกท้ังยังไมWสามารถ

คัดเลือกสมาชิกองค4กรอุทธรณ42 (Appellate Body) เพ่ือตัดสินขZอพิพาททางการคZาไดZ  

การเจรจาภายใตZ WTO และการปฏิรูป WTO จะทวีความทZาทายมากขึ้น เพราะประเทศ

ตะวันตกพยายามใชZ WTO และบรรทัดฐานทางการคZา เปpนเครื่องมือสกัดกั้นจีนอยWางเขZมขZนมากขึ้น ทำ

ใหZWTO มีแนวโนZมเผชิญอุปสรรคในการปฏิรูปองค4กรตามขZอเรียกรZองของทุกฝ�าย เน่ืองจากสหรัฐฯ และ         

สหภาพยุโรป (European Union-EU) เรียกรZองใหZ WTO ปฏิรูปองค4กรในแนวทางท่ีแตกตWางจากความตZองการ

ของประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอยWางย่ิงจีน โดยการประชุม G-20 เม่ือป� 2561 และ 2562 ยุโรปและสหรัฐฯ    

เนZนใหZ WTO ปฏิรูปโครงสรZางการคZาใหZสนับสนุนการคZาเสรีมากข้ึน และไมWสนับสนุนการใหZเงินอุดหนุนหรือการ

กีดกันทางการคZาจนบิดเบือนการคZาเสรี อาทิ การใหZเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ภาคการผลิต การกีดกันภาคบริการ 

การลงทุน และการบังคับใหZถWายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการขโมยทรัพย4สินทางป�ญญา ซ่ึงมีนัยถึงแนวทางของจีน  

ขณะท่ีจีนเรียกรZองใหZ WTO ใหZความสำคัญกับการคZาแบบพหุภาคีท่ีเปpนธรรม ปกป�อง

ผลประโยชน4ของประเทศกำลังพัฒนา สรZางกฎระเบียบท่ีมาจากการลงมติเอกฉันท4ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ

จากประเทศกำลังพัฒนา และไมWควรใหZบางประเทศมีอิทธิพลตWอการตัดสินใจในประเด็นท่ีเปpนกติกาของ WTO 

ท้ังน้ี นาง Ngozi Okonjo-Iweala ผอ. WTO เตือน EU ญ่ีปุ�น และสหรัฐฯ เม่ือ เม.ย. 2564 วWา การท่ี EU กับ

ท้ังสองประเทศกำลังผลักดันกฎระเบียบใน WTO ใหZเขZมงวดข้ึน เฉพาะอยWางย่ิงประเด็นการใหZเงินอุดหนุน

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับความโปรWงใสของบทบาทรัฐวิสาหกิจตWอเศรษฐกิจท่ีเปpนการมุWงกดดันจีน     

จะทำใหZการปฏิรูป WTO ไมWประสบผล และย่ิงจะทำใหZจีน ซ่ึงเปpนสมาชิก WTO ท่ีมีอิทธิพล ตWอตZานปฏิรูป 

WTO มากข้ึน ดังน้ัน ท้ัง EU ญ่ีปุ�น และสหรัฐฯ ควรแสดงใหZจีนเห็นวWา ไมWไดZใชZกฎระเบียบใน WTO เปpน

เคร่ืองมือทางการคZากดดันจีน และควรเสนอแนะวิธีท่ีเหมาะสมพรZอมกับขZอเท็จจริง เพ่ือใหZจีนเห็นถึง

ผลกระทบของนโยบายของตนเอง รวมถึงควรแสดงใหZจีนเห็นวWา ประเทศตะวันตกยอมดำเนินการในประเด็น

การอุดหนุนสินคZาเกษตรตามท่ีจีนเคยเรียกรZอง ซ่ึงวิธีน้ีจะทำใหZการปฏิรูป WTO มีความคืบหนZา 

 

 
2 สมาชิก WTO จะเลือกผูZเชี่ยวชาญดZานกฎหมายและเศรษฐกิจการคZาระหวWางประเทศและแตWงตั้งใหZเปpนองค4กรอุทธรณ4ซึ่งมีสมาชิกรวม 7 คน 

ดำรงตำแหนWงคราวละ 4 ป� หมุนเวียนกันทำหนZาที่พิจารณาตัดสินคดีพิพาทชั้นอทุธรณ4ของ WTO คดีละ 3 คน 
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ความสัมพันธ<กับไทย 

ไทยเขZาเปpนสมาชิก WTO เม่ือ 28 ธ.ค. 2537 เปpนสมาชิกลำดับท่ี 59 และมีสถานะเปpน

สมาชิกรWวมกWอต้ัง โดยไทยใหZความสำคัญกับการเจรจาการคZาพหุภาคีในกรอบ WTO เน่ืองจากการคZาระหวWาง

ประเทศเปpนแหลWงรายไดZสำคัญของประเทศ ซ่ึงการเขZารWวมเปpนสมาชิก WTO ทำใหZไทยไดZรับประโยชน4จาก

หลักการท่ัวไปของ WTO เชWน หลักการไมWเลือกปฏิบัติ ความโปรWงใส การคุZมครองผูZผลิตภายในดZวยภาษี

ศุลกากร รวมท้ังประโยชน4จากพันธกรณีท่ีสมาชิกผูกพันไวZในความตกลงยWอยตWาง ๆ อาทิ การลดภาษี

ศุลกากร การอุดหนุน และอุปสรรคทางการคZาตWาง ๆ ตลอดจนไทยยังประสบความสำเร็จจากการย่ืนฟ�อง

ตWอ WTO กรณีการปกป�องทางการคZาจนหลายประเทศยกเลิกนโยบายการปกป�องทางการคZาตWอไทย อาทิ กรณี

อียิปต4หZามนำเขZาปลาทูนWากระป องจากไทย และกรณีสหรัฐฯ หZามนำเขZากุZงจากไทย  

ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ อดีต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวWาการกระทรวงพาณิชย4ของไทย 

ยังเคยดำรงตำแหนWง ผอ. WTO คนท่ี 4 วาระ 3 ป� ระหวWาง 1 ก.ย. 2545 - 1 ก.ย. 2548 ซ่ึงเปpน ผอ. WTO   

คนแรกท่ีมาจากประเทศกำลังพัฒนาและจากภูมิภาคเอเชีย ท้ังน้ี การดำรงตำแหนWงดังกลWาวเปpนการแบWงวาระกับ

นายไมเคิล มัวร4 จากนิวซีแลนด4 เน่ืองจากเกิดขZอขัดแยZงในการคัดเลือก ผอ. WTO คนท่ี 3 ท่ียืดเย้ือระหวWาง

ประเทศสมาชิก WTO ผูZแทนจากบังกลาเทศจึงเสนอใหZมีการแบWงวาระดำรงตำแหนWงกันคนละ 3 ป� ใหZกับผูZท่ี

ไดZรับการคัดเลือกใหZเหลือ 2 คนสุดทZาย เพ่ือแกZป�ญหาขZอขัดแยZง  

นอกจากน้ี น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผูZแทนถาวรไทยประจำ WTO และ

องค4การทรัพย4สินทางป�ญญาโลก (WIPO) เขZารับตำแหนWงประธาน คณะมนตรีใหญW (General Council) 

ของ WTO เม่ือ 28 ก.พ.2562 ซ่ึงเปpนองค4กรสูงสุดของ WTO ทำหนZาท่ีกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานของ

องค4กร โดยมีวาระ 1 ป� นับเปpนคนไทยคนแรกท่ีไดZทำหนZาท่ีดังกลWาว แสดงใหZเห็นถึงความเช่ือถือและความ

ไวZวางใจของนานาชาติตWอไทย ท้ังน้ี ป�จจุบัน นางพิมพ4ชนก พิตต4ฟ�ลด4 ดำรงตำแหนWงเอกอัครราชทูตคณะผูZแทน

ถาวรไทยประจำ WTO และ WIPO 
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