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 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
และองคการการคาโลก (WTO) รวมกันจัดการสัมมนา เรื่อง “เกาะติดการเจรจาการคาโลกที่บาหลี: ทาทีและ
ผลกระทบตอไทย” ณ โรงแรมแอมโพเรียม สวีท เพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญจากการประชุมรัฐมนตรีของ
องคการการคาโลก ครั้งที่ 9 (Ministerial Conference – MC9) ระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2556 ณ เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนการประชุมระดับสูงสุดและมีรัฐมนตรีการคาของประเทศสมาชิกองคการ
การคาโลกเขารวมประชุม 
 นายปเตอร ไมตรี อึ๊งภากรณ เจาหนาที่อาวุโสจากองคการการคาโลกช้ีแจงบทบาทและหนาที่ของ
องคการการคาโลก วา องคการการคาโลกเปนองคการระหวางประเทศที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากองคการ
ระหวางประเทศโดยทั่วไป เน่ืองจากการจัดการภายในองคการการคาโลกเกิดข้ึนจากการริเริ่มของประเทศ
สมาชิก ประเทศสมาชิกตกลงกันเพื่อวางกฎ กติกาการคาระหวางประเทศ ซึ่งสํานักเลขาธิการองคการการคา
โลกมิไดเปนผูกําหนดกฎ กติกาการคาระหวางประเทศ แตมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเจรจา
ระหวางประเทศสมาชิกเพือ่วางกฎ กติกาการคาระหวางประเทศ กอใหเกิดการคาที่เสรีมากย่ิงข้ึน และเมื่อเกิด
ขอพิพาท ประเทศสมาชิกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก  
  ปจจุบันองคการการคาโลกมสีมาชิกทั้งหมด 159 ประเทศ โดยเยเมนจะเปนประเทศตอไปทีไ่ดรับการ
ตอบรับเปนสมาชิกองคการการคาโลก การเจรจาระหวางประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดกฎ กติกาการคาระหวาง
ประเทศมีมาแลวทั้งหมด 9 ครั้ง ในชวงแรกเปนการเจรจาจัดทําความตกลงทั่วไปวาดวยการคาและภาษี
ศุลกากร (General Agreement on Tariff and Trade – GATT) อันมีผลบังคับใชเฉพาะการคาสินคา ผล
การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round 1986 – 1994) ซึ่งเปนการเจรจาครั้งที่ 8 กอใหเกิดความตกลงอื่น 
ครอบคลุมการคาบริการ และมาตรการอื่นที่ไมใชภาษี เชน ความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาเปนตน อยางไรก็ดี ในการเจรจาครั้งที่ 9 รอบโดฮา (Doha Round 2001 – ปจจุบัน) ประเทศสมาชิก
ไมสามารถหาขอยุติในประเด็นที่เจรจา จึงทําใหการเจรจารอบโดฮาชะงักงัน อันเปนที่มาของการประชุม
รัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี เพื่อใหประเทศสมาชิกเจรจาตกลงกันในประเด็นปลีกยอย 
ภายใตกรอบใหญของการเจรจารอบโดฮา 
 นายปเตอร ไมตรี อึ๊งภากรณ กลาวถึงการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 9 ที่เรียกสั้นวา 
Bali package เปนการเจรจาตกลงใน 4 ประเด็น ดังน้ี (1) การอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade 
Facilitation) (2) สินคาเกษตร (3) ฝาย (4) การพัฒนา โดยในประเด็นสินคาเกษตร ประเทศสมาชิกสามารถ
บรรลุขอตกลงเรื่องการสํารองสินคาเกษตรโดยภาครัฐเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Public Stockholding for 
Food Security Purposes) ประเทศสมาชิกยอมใหใชมาตรการน้ีตอไป แตจะตองไมกระทบตอความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศอื่น และเปนเพียงมาตรการช่ัวคราว โดยจะมีการเจรจาหาขอยุติถาวรเกี่ยวกับการใช
มาตรการน้ีภายใน 4 ป สวนประเด็นเรื่องการอุดหนุนสินคาเกษตรเปนประเด็นที่องคการการคาโลกใหความ
สนใจเปนพิเศษ และมีเปาหมายวาจะลดการอุดหนุนสินคาเกษตรใหนอยลง  โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2556 

 



 
องคการการคาโลกแสดงความกังวลในนโยบายจํานําขาวของไทยและนโยบายชวยเหลือเกษตรกรของ
คอสตาริกาซึ่ งอาจจะเปนการอุดหนุนสินคาเกษตรที่ ขัดตอขอตกลงสินคาเกษตร (Agreement on 
Agricultural) ขององคการการคาโลก ที่ประเทศพัฒนาแลวสามารถอุดหนุนสินคาเกษตรไดไมเกิน 5% ของ
มูลคาตลาดสินคาเกษตรในแตละป ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาสามารถอุดหนุนสินคาเกษตรไดไมเกิน 10% 
ของมูลคาสินคาเกษตรในแตละป ดังน้ันการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 9 จึงนําไปสูขอตกลง
รวมกันของประเทศสมาชิกที่จะลดการอุดหนุนการสงออก (Export Subsidies) และไมมีมาตรการที่จะเพิ่ม
เพดานการอุดหนุนการสงออกในอนาคต 
 นอกจากน้ี นายปเตอร ไมตรี อึ๊งภากรณ ไดช้ีใหเห็นถึงปญหาในการเจรจาภายใตระบบการคาแบบพหุ
ภาคีขององคการการคาโลกวา การเจรจาเพื่อบรรลขุอตกลงในแตละครั้งประกอบไปดวยกลุมประเทศสมาชิกที่
หลากหลาย เชน กลุม G20 กลุมประเทศพัฒนานอย (Least Developed Country – LDC) กลุมประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป เปนตน ซึ่งแตละกลุมมีเปาหมายในการเจรจาที่แตกตางกัน การหาจุดรวมระหวางกลุม
เพื่อประสานผลประโยชนและบรรลุขอตกลงรวมกันยอมเปนไปไดยาก หลังจากภาวะชะงักงันของการเจรจา
รอบโดฮา ประเทศสมาชิกจึงหันไปพึ่งพึงระบบการคาแบบทวิภาคี เชน การจัดทําความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement) หรือเขตการคาเสรี (Free Trade Area -  FTA) ปจจุบัน
ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกหลายประเทศผกูพันกบัขอตกลงการคาเสรีหลายฉบบั ซึ่งสรางปญหาในการ
บริหาร เพราะเกิดความยุงยากซับซอนของกฎระเบียบทางการคา โดยเฉพาะในอาเซียนที่มีขอตกลงการคาเสรี
หลายฉบับ ทั้งในกรอบประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง และกรอบอาเซียนกับกลุมประเทศคูเจรจา 
(Dialogue Partner) เชน ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ความยุงยาก
ซับซอนของกฎระเบียบภายทางการคาภายใตขอตกลงการคาเสรีหลายฉบับอาจนําไปสูวิกฤต “เสนกวยเต๋ียว
พันกัน (Noodle Bowl Effect)” ภายในภูมิภาคอาเซียน  

นายปเตอร ไมตรี อึ๊งภากรณ กลาวทิ้งทายไววา การประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 9 ณ 
เมืองบาหลี เปนสรางความเช่ือมั่นในระบบการคาพหุภาคีและบทบาทขององคการการคาโลกที่สามารถทําให
ประเทศสมาชิกบรรลุขอตกลงทางการคาเปนครั้งแรก ซึ่งคาดวาจะชวยสงเสริมการคาระหวางประเทศให
เพิ่มข้ึนไดถึง 10 – 15% และคาดวาจะสรางประโยชนตอเศรษฐกิจโลกเปนมูลคาระหวาง 4 แสนลาน – 1 
ลานลานดอลลารตอไปในอนาคต 
 นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม ผูแทนจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 9 ตอประเทศไทย วา ขอตกลงเรื่องอํานวยความ
สะดวกทางการคา จะทําใหประเทศไทยไดประโยชน ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจะตองปฏิรูป
กฎระเบียบดานศุลกากร การทา ซึ่งเปนขอตกลงที่ผูกพันประเทศสมาชิกทุกประเทศ แตสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถปฏิบัติตามขอตกลงบางสวน หรือเลื่อนการปฏิบัติตามขอตกลงบางสวนออกไปได ประเทศไทย
จะไดประโยชนจากการปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหมีความคลองตัวมากข้ึน ตอบรับการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2015  
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