
 

บทท่ี 2 
องคก์ารการค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO) 

 องค์การการค้าโลก เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มพีฒันาการมาจากความตกลง
ทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรอืแกตต์ (GATT) ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการเมื่อ
วนัที่ 1 มกราคม 2538 มสีมาชกิแรกเริม่ 81 ประเทศ (ณ  28  มถุินายน 2008 มสีมาชกิ
จาํนวน 153 ประเทศ ประเทศล่าสุดคอื หมูเ่กาะ Cape Verde) สาํนกังานอยูท่ีเ่จนีวา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
 
2.1  วตัถปุระสงคข์อง WTO  
 

 เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารคา้เสรรีะหวา่งสมาชกิ 
 เพือ่ดแูลใหส้มาชกิดาํเนินการตามขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่ต่ีอกนั 
 เป็นคนกลางในการตดัสนิใจขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสมาชกิ 

 
2.2  หน้าท่ีของ WTO 
 

 ดูแลความตกลงและบนัทกึความเขา้ใจ รวม 29 ความตกลงตลอดจนดูแลใหส้มาชกิ
ปฏบิตัติามพนัธกรณ ี

 เป็นเวทเีพื่อการเจรจาลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ ทัง้ในรูปของ
มาตรการภาษศุีลกากรและมาตรการทีม่ใิชภ่าษศุีลกากร 

 เป็นเวทสีําหรบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ และหากไม่
สามารถตกลงกนัได้ ก็จะจดัตัง้คณะผู้พพิากษา (Panel) ทําหน้าที่ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและใหข้อ้เสนอแนะ 

 ตดิตามสถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศและใหม้กีารทบทวนนโยบายการคา้ของ
สมาชกิอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแนวทางการคา้เสร ี
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 ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงัพฒันาในดา้นขอ้มูล ขอ้แนะนํา เพื่อใหส้ามารถ
ปฏบิตัติามพนัธกรณไีดอ้ยา่งเพยีงพอตลอดจนทาํการศกึษาประเดน็การคา้ทีส่าํคญัๆ 

 ประสานงานกบักองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เพื่อให้
นโยบายเศรษฐกจิโลกสอดคลอ้งกนัยิง่ขึน้ 

 
2.3  หลกัการสาํคญัขององคก์ารการค้าโลก 
 

 องคก์ารการคา้โลก มวีตัถุประสงคเ์พื่อกํากบัดูแลใหเ้กษตรโลกเป็นเสร ีประกอบดว้ย
ประเทศสมาชิกจากประเทศพฒันาแล้ว และประเทศกําลงัพฒันา กฎระเบียบขององค์การ
การคา้โลกจงึเป็นการคา้เสรแีละเป็นธรรม (Free and Fair Trade) โดยองคก์ารการคา้โลกได้
กาํหนดหลกัการทีส่าํคญัคลา้ยคลงึกบัแกตตใ์หป้ระเทศสมาชกิปฏบิตัดิงัน้ี 
 (1)  กําหนดให้ใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) ซึ่งมขีอ้กําหนดไดแ้ก่ (ก) ใหก้ารปฏบิตัแิก่สนิคา้นําเขา้จากทุกประเทศเท่า
เทยีมกนั (Most Favored Nation Treatment: MFN) คอื เรยีกเกบ็ภาษศุีลกากร หรอืเกบ็
ค่าธรรมเนียมในการนําเขา้ใดๆ จากประเทศสมาชกิทุกประเทศในอตัราเดยีวกนั และ (ข) ให้
การปฏบิตักิบัสนิคา้นําเขา้เหมอืนกบัสนิคา้ภายในประเทศ (National Treatment) คอืเมื่อ
สนิค้าผ่านพรมแดนเขา้มาแล้ว จะต้องได้รบัการปฏบิตัิเหมอืนกนัที่รฐับาลปฏบิตัต่ิอสนิค้าที่
ผลติในประเทศ ไมว่าจะเป็นการเกบ็ภาษภีายในหรอืการกาํหนดกฎระเบยีบต่างๆ  
 (2)  การกําหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่ ง ใส 
(Transparency) เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม ประเทศสมาชกิต้องพมิพเ์ผยแพร่กฎระเบยีบ
เกีย่วกบัมาตรการทางการคา้แก่สาธารณชน และใหแ้จง้หรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหป้ระเทศสมาชกิ
อื่นทราบ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบหรอืมาตรการทางการคา้ 
 (3)  คุม้ครองผูผ้ลติภายในดว้ยภาษศุีลกากรเท่านัน้ (Tariff-only Protection) หา้มใช้
มาตรการจํากดัการนําเข้าทุกชนิด ยกเว้นในกรณีสนิค้าที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชวีิต
มนุษย ์พชืและสตัว ์หรอืเพือ่ความมัน่คงของประเทศ และใหใ้ชภ้าษศุีลกากรเป็นมาตรการเพื่อ
คุม้ครองผูผ้ลติภายในเทา่นัน้ แต่ทัง้น้ีจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มการเจรจาเพือ่ลดอตัราภาษลีง 
 (4)  ร่วมกนัทําใหก้ารค้าระหว่างประเทศมเีสถียรภาพและมัน่คง (Stability and 
Predictability in Trading Conditions) ประเทศสมาชกิตอ้งไมเ่พิม่ภาษศุีลกากรเกนิกว่าอตัรา
ทีผ่กูพนัไว ้(Bound Rate) หากจาํเป็นตอ้งเพิม่ จะตอ้งมกีารหารอืและชดเชยผลประโยชน์ให้
ประเทศทีเ่สยีหาย 
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 (5)  สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม (Fair Competition) องคก์ารการคา้
โลกหา้มประเทศสมาชกิใหก้ารอุดหนุนการผลติและการส่งออก จนมผีลบดิเบอืนกลไกตลาด
และอนุญาตใหส้มาชกิใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และเกบ็
ภาษต่ีอตา้นการอุดหนุนสนิคา้ (Counter-veiling Duties) หากไต่สวนแลว้พบว่ามกีารทุ่มตลาด
หรอือุดหนุนจรงิ และก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศนัน้ 
 (6)  มสีทิธใิชข้อ้ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉินและจําเป็น (Necessary Exceptions and 
Emergency Action) ในกรณีทีม่กีารนําเขา้มากผดิปกต ิประเทศสมาชกิสามารถใชม้าตรการ
คุม้กนัชัว่คราว และสามารถจํากดัการนําเขา้มากผดิปกต ิประเทศสมาชกิสามารถใชม้าตรการ
คุ้มกันชัว่คราว  และสามารถจํากัดการนําเข้าเพื่อ จุดประสงค์ในการแก้ไขการขาด
ดุลการชําระเงนิระหว่างประเทศ หรือเพื่อรกัษาสุขภาพของประชาชน สตัว์ และพืช เพื่อ
ศลีธรรมอนัด ีและเพือ่ความมัน่คงภายใน 
 (7)  ใหม้กีารรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกนัได้ หากมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ขยายการคา้ (No Trade Block) การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิเพื่อวตัถุประสงคท์ีจ่ะขยาย
การคา้ระหว่างกนัและจะตอ้งไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกดีกนัการนําเขา้จากประเทศนอกกลุ่ม และ
เมือ่รวมแลว้ตอ้งไมก่ระทบผลประโยชน์เดมิของประเทศนอกกลุ่ม 
 (8)  มกีระบวนการยุตขิอ้พพิาททางการคา้ใหคู้่กรณี (Trade Dispute Settlement 
Mechanism) กรณีมกีารขดัแยง้ทางการคา้ ใหคู้่กรณีปรกึษาหารอืและหากแกไ้ขไม่ไดใ้หใ้ช้
กระบวนการองค์การการค้าโลกเพื่อยุติข้อพิพาท โดยยื่นเรื่องต่อองค์กรระงบัข้อพิพาท 
(Dispute Settlement Body: DSB) เพื่อจดัตัง้คณะลูกขนุขึน้พจิารณากรณีดงักล่าวและส่ง
รายงานผลการพจิารณาให้ประเทศสมาชิกอื่นร่วมกนัพจิารณาบงัคบัให้เป็นไปตามผลการ
พจิารณาของคณะลูกขุนหากไม่ทําตามผลการตดัสนิใหป้ระเทศผูเ้สยีหายทําการตอบโต้ทาง
การคา้ได ้
 (9)  ใหส้ทิธพิเิศษแก่ประเทศกําลงัพฒันาในการปฏบิตัติามพนัธกรณี (Special and 
Differential Treatment for LDCs) ผอ่นผนัใหป้ระเทศกําลงัพฒันาจาํกดัการนําเขา้ได ้หากมี
จุดประสงค์เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ และรกัษาเสถียรภาพดุลการชําระเงนิ และให้โอกาส
ประเทศพฒันาแลว้ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร (Generalized System of Preference: 
GSP) แก่ประเทศกําลงัพฒันาได ้แมจ้ะขดักบัหลกั MFN กต็าม ทัง้น้ี ประเทศพฒันาแลว้
จะตอ้งไมห่วงัหรอืเรยีกรอ้งสิง่ตอบแทนเมือ่ลดหยอ่นภาษใีห ้
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 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าความตกลงต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใตอ้งคก์ารการคา้โลก เช่น ความตกลง
เกษตร ความตกลงการคา้บรกิาร ความตกลงว่าดว้ยการกําหนดกฎระเบยีบด้านสุขอนามยั 
และมาตรฐานสาํหรบัสนิคา้นําเขา้ ความตกลงว่าดว้ยมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด และความ
ตกลงวา่ดว้ยการอุดหนุน ความตกลงทัง้หมายเหล่าน้ี จะอยูบ่นพืน้ฐานหลกัการทัง้ 9 ขอ้ 
 
2.4  ความตกลงท่ีสาํคญัภายใต้ WTO  
 

 (1)  ความตกลงแมบ่ท 
  (1.1)  ความตกลงมารร์าเกซจดัตัง้องคก์ารการคา้โลก (GATT 1947) 
  (1.2)  ความตกลงแกตต ์1994 (2537) ( หรอื WTO) 
 (2)  การเปิดตลาด 
  (2.1)  การลดภาษีศุลกากรสนิค้าอุตสาหกรรม (รวมสนิค้าประมง) ดําเนินการ 
ดงัน้ี 
   - ประเทศต่างๆ ลดภาษีลงเฉลี่ยร้อยละ 33 ภายใน 5 ปี (เริ่มมกราคม 
2538) ยกเวน้สิง่ทอใหล้ดภาษลีงภายใน 10 ปี 
   - หา้มเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษยกเวน้ทีม่กีารเกบ็อยู่เดมิและไดแ้จง้ WTO 
ไว ้
   สาํหรบัประเทศไทย ไดผู้กพนัทีจ่ะลดภาษศุีลกากร สนิคา้อุตสาหกรรมลง
โดยเฉลีย่รอ้ยละ 28 จาํนวน 3,153 รายการ (พกิดั 6-7 หลกั) 
  (2.2)  สนิคา้เกษตร 
   ความตกลงกําหนดให้เปลี่ยนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เช่น การ
กําหนดปรมิาณ หรอืการหา้มการนําเขา้ เป็นมาตรการภาษีศุลกากรทัง้หมด และลดภาษีลง
รอ้ยละ 36 ภายใน 6 ปี สําหรบัประเทศพฒันาแลว้ ส่วนประเทศกําลงัพฒันาลดลงรอ้ยละ 24 
ภายใน 10 ปี และแต่ละรายการสนิคา้ตอ้งลดลงอย่างน้อยรอ้ยละ 10 ตวัอย่างเหน็ไดจ้ากการ
ส่งออกมนัสําปะหลงัของไทยไปสหภาพยุโรป ในช่วงปี พ.ศ. 2525-2527 สหภาพยุโรปไดท้ํา
สญัญาจาํกดัปรมิาณการสง่ออกโดยสมคัรใจ (Voluntary Export Restraint Agreement: VER) 
กบัไทย โดยมกีารกําหนดปรมิาณการนําเขา้มนัสําปะหลงัจากไทยในแต่ละปี แต่หลงัจากการ
เจรจาการคา้รอบอุรุกวยั สญัญาน้ีไดถู้กยกเลกิไป และไดเ้ปลี่ยนมาใชม้าตรการภาษีศุลกากร
แทน 
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   นอกจากนัน้ กจ็ะต้องลดมาตรการการอุดหนุนภายในที่บดิเบอืนการคา้ลง 
รอ้ยละ 20 ภายใน 6 ปี สาํหรบัประเทศพฒันาแลว้ ส่วนประเทศกําลงัพฒันาจะต้องลดลงรอ้ย
ละ 13 ภายใน 10 ปี สว่นการอุดหนุนการสง่ออก ใหป้ระเทศพฒันาแลว้ลดปรมิาณทีไ่ดร้บัการ
อุดหนุนลงรอ้ยละ 21 และลดเงนิอุดหนุนลงรอ้ยละ 36 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกําลงัพฒันา 
ลดปรมิาณทีไ่ดร้บัการอุดหนุนลงรอ้ยละ 14 และลดการใหเ้งนิอุดหนุนรอ้ยละ 24 ภายใน 10 ปี 
เป็นตน้ 
  (2.3)  สิง่ทอและเสือ้ผา้ 
   เป็นเวลากว่า 30 ปี ทีก่ารคา้สิง่ทอถูกจดัระเบยีบอยู่ภายใต้ความตกลงสิง่
ทองทีเ่รยีกว่า Multifibre Arrangement (MFA) ซึง่อนุญาตใหผู้นํ้าเขา้จาํกดัการนําเขา้สิง่ทอ
เป็นรายประเทศได ้ดงันัน้ ประเทศทีม่ศีกัยภาพในการผลติ จงึไม่อาจส่งออกไดต้ามกําลงัการ
ผลิต แต่หลงัจากการเจรจารอบอุรุกวยั ประเทศผู้นําเข้าจะต้องปรบัตวั โดยค่อยๆ ยกเลิก
มาตรการจาํกดัการ 
   นําเขา้ดงักล่าวใหห้มดไปภายใน 10 ปี นับจากปี 2538 และในช่วง 10 ปี  
รายการใดทีถู่กจาํกดัโควตากจ็ะตอ้งขยายโควตาใหม้ากขึน้ 
  (2.4)  พธิสีารมารร์าเกซ (ขอ้ผกูพนัการลดภาษศุีลกากร) 
 (3)  กลุ่มความตกลงเกีย่วกบัวธินํีาสนิคา้เขา้ 
  (3.1)  ความตกลงวา่ดว้ยการใชบ้งัคบัมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื 
   การกําหนดระดบัความปลอดภยั และการตรวจสอบมาตรฐานสนิคา้นําเขา้
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีว่างไวร้ะหว่างประเทศ เพื่อป้องกนัมใิหแ้ต่ละประเทศกําหนด
มาตรฐานตามใจชอบ ซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการคา้ 
  (3.2)  ความตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ 
   ได้มกีารขยายความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เป็นผล
จากการเจรจารอบโตเกียวใหช้ดัเจนขึน้ โดยก่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่า กฎขอ้บงัคบัทางด้าน
เทคนิคและมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบและระเบยีบการรบัรองจะไม่ก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อ
การคา้โดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะในเรื่อง MFN และ National Treatment นอกจากน้ีมกีาร
รบัรองว่า ประเทศต่างๆ จะไม่ขดัขวางการใชม้าตรการเพื่อปกป้องสุขอนามยัของมนุษย ์สตัว ์
และพืช หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งความตกลงฉบับใหม่น้ีได้ปรับปรุงแก้ไขความตกลงเดิมให้
ครอบคลุมถงึขบวนการผลติและวธิกีารผลติ และจดัทาํรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบญัญตัิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รทีม่ใิชร่ฐั 
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  (3.3)  ความตกลงว่าดว้ยการปฏบิตัติามขอ้ 7 ของความตกลงแกตต์ 1994 (การ
ประเมนิราคาเพือ่การศุลกากร)  
   กําหนดใหห้น่วยงานศุลกากรของประเทศต่างๆ ใชร้าคาตามใบส่งของใน
การคํานวณมูลค่าสนิคา้เพื่อการเกบ็ภาษีศุลกากร หากมขีอ้สงสยัในราคาดงักล่าว กใ็หใ้ชว้ธิี
ประเมนิราคาตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นความตกลง 
  (3.4)  ความตกลงวา่ดว้ยการตรวจสอบก่อนสง่ออก 
   ความตกลงน้ีไดใ้หก้ารรบัรองว่า หลกัเกณฑแ์ละพนัธกรณีของแกตต์จะใช้
กบัตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมายจากรฐัในการทําหน้าที่ตรวจสอบสนิคา้ก่อนส่งออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านราคาสินค้า ปริมาณ และคุณภาพของสินค้าตามที่มีการสัง่ซื้อ พนัธกรณี
ดังกล่าวจะรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่งใส ปกป้องความลับข้อมูลทางการค้า 
หลีกเลี่ยงความล่าช้าอย่างไม่มีเหตุผล และหลีกเลี่ยงการขดัแย้งของตัวแทน รวมถึงข้อ
กาํหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นเทคนิคตามทีม่กีารรอ้งขอ 
  (3.5)  ความตกลงวา่ดว้ยกฎเกีย่วกบัแหล่งกาํเนิดสนิคา้ 
   ความตกลงน้ี มุ่งถงึการพจิารณาประสานเกีย่วกบักฎระเบยีบแหล่งกําเนิด
สนิคา้ ใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดยีวทีค่ลา้ยคลงึกนั เพือ่ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ กฎระเบยีบดงักล่าว
จะไมก่่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการคา้โดยไมจ่าํเป็น กฎระเบยีบดงักล่าวจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องการ
กาํหนดแหล่งกาํเนิดสนิคา้ทีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไขในการใหส้ทิธพิเิศษทางศุลกากร 
  (3.6)  ความตกลงวา่ดว้ยวธิดีาํเนินการออกใบอนุญาตนําเขา้ 
   กําหนดแนวทางปฏบิตั ิและกําหนดระยะเวลาแน่นอนที่หน่วยงานของรฐั
จะตอ้งออกใบอนุญาตนําเขา้ เพือ่มใิหม้กีารกดีกนัการคา้ โดยอาศยัใบอนุญาตนําเขา้ 
 (4)  กลุ่มความตกลงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการชัว่คราวเพื่อคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายใน 
  (4.1)  ความตกลงวา่ดว้ยมาตรการปกป้อง 
   กําหนดใหป้ระเทศผูนํ้าเขา้ระบุสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้เพิม่ขึน้เป็นจํานวนมาก 
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึง่ผลติสนิคา้ทีเ่หมอืนกนั 
หรอืแข่งขนักบัสนิคา้นําเขา้ นอกจากน้ียงักําหนดใหใ้ชม้าตรการโดยไม่เหลอืปฏบิตัต่ิอแหล่ง
นําเขา้ และไดห้า้มใชม้าตรการทีเ่รยีกวา่ เป็นมาตรการคลุมเครอื (Grey Area Measures) โดย
กําหนดไม่ใหป้ระเทศสมาชกิใชม้าตรการจํากดัการส่งออกโดยสมคัรใจ (Voluntary Export 
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Restraint Agreements: VERs) หรอืมาตรการควบคุมทางการตลาด หรอืมาตรการที่
คลา้ยคลงึกนัอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการสง่ออกหรอืนําเขา้ 
  (4.2)  ความตกลงว่าดว้ยการปฏบิตัติามขอ้ 6 ของความตกลงแกตต์ 1994 (การ
ต่อตา้นการทุม่ตลาด) 
   ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์และวธิกีารไต่สวนการทุม่ตลาดในรายละเอยีด 
และทาํใหร้ดักุมยิง่ขึน้ เพือ่ประเทศต่างๆ จะไดป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกนัเป็นการลดโอกาสทีอ่าจมี
ประเทศผูนํ้าเขา้ใชม้าตรการน้ีกดีกนัการคา้อยา่งไมเ่ป็นธรรม 
  (4.3)  ความตกลงวา่ดว้ยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต ้
   ไดม้กีารปรบัปรุงใหก้ําหนดประเภทของการอุดหนุนไวอ้ยา่งชดัเจนว่า การ
อุดหนุนประเภทใดเป็นการอุดหนุนทีต่อ้งหา้ม ประเภทใดเป็นการอุดหนุนทีท่าํได ้และประเภท
ใดเป็นการอุดหนุนที่เมื่อทําแล้วอาจถูกใช้มาตรการตอบโต้ นอกจากนัน้ ยงัได้กําหนดแนว
ปฏบิตัใินการไต่สวนเพือ่การตอบโตส้นิคา้เขา้ทีไ่ดร้บัการอุดหนุนจากประเทศผูผ้ลติ เพื่อใหแ้ต่
ละประเทศถอืปฏบิตั ิ
 (5)  ความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บรกิาร (GATS)  
  GATS หรอื General Agreement on Trade in Service ความตกลงน้ีเป็นผลมา
จากการเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวยั บญัญตัิกฎและหลกัการเกี่ยวกบัการค้าบริการระหว่าง
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกถือปฏิบตัิเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดําเนินไปโดย
เปิดเผยและเปิดเสรแีบบกา้วหน้าเป็นลาํดบั 
  กรณตีวัอยา่ง : การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นการเงนิ 
  ตัง้แต่ 1 มนีาคม 2542 ไทยและสมาชกิ WTO (69 ประเทศ) ไดเ้ปิดเสรกีารคา้ 
บรกิารดา้นการเงนิ โดยยดึหลกั 3 ประการ คอื ความโปร่งใส (Transparency) หลกัการเปิด
เสรแีบบกา้วหน้าเป็นลาํดบั (Progressive Liberalization) และหลกัการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บั
อนุเคราะห ์(Most Favored Nation Treatment: MFN) 
  ขอบเขตของการเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นการเงนิ ม ี2 ประเภท 
  1.  การประกนัภยั เช่น ประกนัชวีติ ประกนัวนิาศภยั และบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบั
การประกนั 
  2.  การธนาคารและบริการด้านการเงินอื่นๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
หลกัทรพัย ์และบรษิทัจดัการกองทุน 
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  หลักการคือ ต้องเข้าสู่ตลาดเสรี และมีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
treatment)  

ความตกลงวา่ดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIPs)  (6)  
  TRIPs หรอื Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หมายถงึ 
สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กี่ยวกบัการคา้ เช่น สทิธบิตัร (patent) ลขิสทิธิ ์(copyright) 
เครื่องหมายการคา้ (trade-mark) เป็นตน้ ซึ่งประเทศต่างๆ จะตอ้งออกกฎระเบยีบทีใ่หก้าร
คุ้มครองสนิค้าทรพัย์สนิทางปญัญา ทัง้น้ีความตกลงที่เกี่ยวกบัสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญา
เกดิขึน้จากการเจรจารอบอุรกุวยั 
 (7)  ความตกลงวา่ดว้ยมาตรการลงทุนทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIMs)  
  TRIMs หรอื Trade-Related Investment Measures หมายถงึ มาตรการดา้นการ
ลงทุนที่มผีลในทางจํากดับิดเบือนทางการค้า หลกัการที่สําคญั คอื ทุกประเทศต้องยกเลิก
มาตรการลงทุนที่มผีลเท่ากบัการกดีกนัการนําเขา้โดยประเทศพฒันาแลว้ต้องยกเลกิใน 2 ปี 
ประเทศกําลงัพฒันาใน 5 ปี มาตรการเหล่าน้ี ไดแ้ก่ มาตรการกําหนดใหใ้ชว้ตัถุดบิในประเทศ
ในการผลติสนิคา้ (local content requirement) ไมว่่าขอ้กําหนดน้ีจะเป็นขอ้บงัคบัหรอืเงือ่นไข
ต่อการทีผู่ผ้ลติภายในจะไดร้บัสทิธพิเิศษใดๆ กต็าม เช่น สทิธใินขอ้ยกเวน้ภาษตีามนโยบาย
สง่เสรมิการลงทุน เป็นตน้ 
 (8)  ความตกลงวา่ดว้ยการยตุขิอ้พพิาท 
  กฎและขัน้ตอนการยุตขิอ้พพิาทภายใต้การเจรจารอบอุรุกวยั (The Uruguay 
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) เป็น
ระบบการยุตกิรณีพพิาทรวมทีม่คีวามคล่องตวัมากกว่าเดมิ และเปิดโอกาสใหป้ระเทศสมาชกิ 
WTO ดําเนินการรอ้งเรยีนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายใตค้วามตกลงการคา้ฉบบัใดฉบบัหน่ึง 
ซึง่อยู่ในการดูแลของ WTO ได ้โดยไดก้ําหนดบทบญัญตัใิหป้ระเทศต้นเหตุต้องดําเนินการ
ตามผลการพจิารณาของคณะลูกขุน อย่างไรกต็าม ประเทศตน้เหตุน้ีจะสามารถขออุทธรณ์ได ้
หากไมพ่อใจผลการพจิารณา แต่จะตอ้งเป็นการอุทธรณ์ในเฉพาะประเดน็ทางกฎหมายเท่านัน้ 
และเมื่อคณะอุทธรณ์ได้ตดัสนิออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ประเทศต้นเหตุและคู่กรณี
จะตอ้งปฏบิตัติามโดยไมม่เีงือ่นไข 
  ความตกลงทัง้หมดทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น เป็นพนัธกรณีหลายฝ่าย (Multilateral 
Obligations) ซึง่ประเทศสมาชกิองคก์ารการคา้โลกทุกประเทศ จะตอ้งเป็นภาคขีองความตก
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ลง ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่มกีารก่อตัง้องคก์ารการคา้โลกในปี พ.ศ.2538 แต่สาํหรบั 4 ความตก
ลง  
  ต่อไปน้ี ยงัเป็นเพยีงความตกลงหลายฝ่าย (Plurilateral Agreements) ซึ่งมี
ประเทศสมาชกิเพยีงบางประเทศเทา่นัน้เป็นภาคขีองความตกลง 

ความตกลงวา่ดว้ยการคา้เครือ่งบนิพลเรอืน  (9)  
  มปีระเทศสมาชิกจํานวน 21 ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลง โดยมี
จุดประสงคเ์พือ่กาํจดัมาตรการการนําเขา้เครือ่งบนิทุกประเภท นอกเหนือจากเครื่องบนิทีใ่ชใ้น
กิจการทหาร และยงัครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องบิน 
สว่นประกอบของแบบจาํลองการบนิ ความตกลงประกอบดว้ยกฎเกณฑใ์นเรื่องการจดัซือ้ และ
สิง่จงูใจในการซือ้เครือ่งบนิพลเรอืนของรฐับาล และการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแก่ธุรกจิ
การคา้เครือ่งบนิพลเรอืน 
 (10) ความตกลงวา่ดว้ยการจดัซือ้โดยรฐั 
  มีประเทศสมาชิกจํานวน 23 ประเทศ เข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลง มี
วตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารจดัซื้อโดยรฐัเป็นไปอย่างเสร ีเสมอภาค และโปร่งใส โดยกําหนดให้
การบงัคบัใช้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบพจิารณา และการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัซื้อโดยรฐั
เป็นไปอยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้ผูผ้ลติภายในและต่างประเทศ 
 (11) ความตกลงวา่ดว้ยนมและผลติภณัฑน์มระหวา่งประเทศ 
  ความตกลงน้ีมีวัตถุประสงค์ในการขยายการค้า และเปิดเสรีทางค้านมและ
ผลติภณัฑน์ม ส่งเสรมิใหม้เีสถยีรภาพทางการค้าโดยพยายามที่จะขจดัภาวะการขาดแคลน 
ภาวะลน้ตลาด และภาวะความไม่แน่นอนในราคา มุ่งทีจ่ะช่วยเหลอืประเทศกําลงัพฒันา และ
เสรมิสรา้งความร่วมมอืทางการคา้นม และผลติภณัฑน์มระหว่างประเทศ ความตกลงน้ีอยู่ใส
ความดแูลของคณะมนตรวีา่ 
  มนตรวี่าดว้ยการคา้นมและผลติภณัฑน์ม ไดค้รอบคลุมสนิคา้นมและผลติภณัฑ์
ทุกชนิด มกีารกาํหนดราคาสง่ออกขัน้ตํ่า สาํหรบัสนิคา้นมผง เนย และเนยแขง็ 
 (12) ความตกลงวา่ดว้ยเน้ือววัระหวา่งประเทศ 
  ความตกลงน้ีมุ่งที่จะส่งเสรมิการขยายตลาด เปิดเสร ีและรกัษาเสถยีรภาพของ
การคา้เน้ือววัและปศุสตัว ์และเสรมิสรา้งความรว่มมอืทางการคา้ระหว่างประเทศ โดยความตก
ลงจะครอบคลุมถงึสนิคา้ เน้ือววั เน้ือลกูววั และววัมชีวีติ โดยทีค่ณะมนตรวี่าดว้ยการคา้เน้ือววั
ระหว่างประเทศ จะเป็นผูป้ระเมนิอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของเน้ือววัของ
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โลก และเป็นผูดู้แลจดัหาเวทใีนการเจรจาเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการคา้เน้ือววั รวมถงึดูแลขอ้
ผกูพนัการคา้ทวภิาค ีและการคา้หลายฝา่ยของสนิคา้เน้ือววั 
  สถานะปจัจุบนั 
  เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2540 ทีป่ระชุมคณะมนตรวี่าดว้ยเน้ือสตัวร์ะหว่างประเทศ 
และคณะมนตรวี่าดว้ยนมและผลติภณัฑน์มระหว่างประเทศ เหน็ควรใหย้กเลกิความตกลงทัง้
สองเน่ืองจากเหน็ว่า WTO มขีอ้จํากดัดา้นงบประมาณและกําลงัคน ประกอบกบัเหน็ว่าความ
ตกลงเกษตรและความตกลงว่าดว้ยการใชบ้งัคบัมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืกก็ํากบั
ดแูลเรือ่งเน้ือโบไวน์ และเรือ่งนมและผลติภณัฑน์มระหวา่งประเทศอยูแ่ลว้ 
 
2.5  ผลงานของ WTO  
 

 WTO ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมในประเทศต่างๆ ดงัน้ี 
 ครัง้ที ่1 ประเทศสงิคโปร ์9-13 ธนัวาคม 2539 
 ครัง้ที ่2 นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์18-20 พฤษภาคม 2541 
 ครัง้ที ่3 นครซแีอตเตลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 30 พฤศจกิายน 2542 

ครัง้ที ่4 เมอืงโคฮา ประเทศการต์า 9-13 พฤศจกิายน 2544  
 ครัง้ที ่5 เมอืงแคนคนู ประเทศเมก็ซโิก 10-14 กนัยายน 2546 
 ความสําเรจ็จากการประชุม WTO ทีผ่่านมาคอื การจดัใหป้ระเทศสมาชกิเจรจาทํา
ความตกลงเปิดตลาดสนิคา้โทรคมนาคม และอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นผลสําเรจ็
รวมทัง้การเจรจาทําขอ้ผูกพนัเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นการเงนิ ซึ่งเป็นการปรบัปรุงครัง้ที ่2 
จากที่ได้มกีารผูกพนัเปิดเสรเีมื่อตอบปิดการเจรจารอบอุรุกวยั นอกจากนัน้ ยงัได้มบีทบาท
สําคญัในการยุติกรณีพพิาททางการค้าของประเทศสมาชกิ และควบคุมใหม้กีารปฏบิตัิตาม
ความตกลงรอบอุรกุวยัทัง้หลายอยา่งเครง่ครดั 

 
เกณฑก์ารตดัสินกรณีมีข้อพิพาททางการค้าภายใต้ WTO  2.6  

 

 ในธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ ทุกประเทศต่างมุ่งหวงัใหป้ระเทศของตนได้
ประโยชน์สงูสดุจากการคา้ ดงันัน้ ขอ้พพิาททางการคา้ระหว่างประเทศจงึมมีานานแลว้ ก่อนที่
แกตตจ์ะกลายเป็น WTO แต่แกตตเ์ป็นเพยีงความตกลงพหุภาคทีีป่ระเทศภาคใีหค้ํามัน่ว่าจะ
ปฏบิตัติามและใชห้ลกัการยอมรบัผลการตดัสนิดว้ยฉนัทามต ิ(consensus) ทาํใหก้ลไกการยุติ
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ขอ้พพิาททางการคา้ภายใตแ้กตต์ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร แต่ขอ้บกพร่องน้ีมกีารปรบัปรุง
แกไ้ขในการเจรจารอบอุรุกวยัโดยสมาชกิทีม่ขีอ้ขดัแยง้และตกลงกนัไม่ได ้จะต้องยื่นเรื่องให้
องคก์รระงบัขอ้พพิาท (Dispute Settlement Body-DSB) ตัง้คณะลูกขุน (Panel) ทาํการ
พจิารณาตดัสนิ สมาชกิ WTO จะตอ้งยอมรบัการตดัสนิของคณะลูกขนุโดยอตัโนมตั ิประเทศ
หน่ึงประเทศใดจะคดัคา้นไมไ่ด ้ยกเวน้มเีสยีงคดัคา้นเป็นฉนัทามต ิหรอืหากมกีารอุทธรณ์ เมื่อ
องค์กรอุทธรณ์ตดัสนิแล้วประเทศสมาชกิทุกประเทศจะต้องยอมรบัและถือเป็นสิ้นสุดกรณี
พพิาท 
 
2.7  ประเทศไทยกบัองคก์ารการค้าโลก 
 

 ประเทศไทยเป็นสมาชกิก่อตัง้ของ WTO ลําดบัที ่59 เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2537 
หากพจิารณาดา้นบวก ประเทศไทยไดร้บัประโยชน์จากการเป็นสมาชกิในดา้นการเปิดตลาด
การคา้ ทัง้การลดภาษีศุลกากรและการยกเลกิมาตรการที่มใิช่ภาษีศุลกากรของประเทศคู่คา้
สําคัญของไทย และด้านการเปิดเสรีตลาดการค้าบริการระหว่างประเทศ นอกจากน้ี 
กฎระเบยีบทางการคา้ที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหช้ดัเจนรดักุมและเป็นธรรมมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กระบวนการระงบัข้อพิพาทซึ่งบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศเลก็ๆ เช่น การทีไ่ทยจะไม่ถูกประเทศใหญ่ใชอ้าํนาจทางเศรษฐกจิยงัคบั
แต่ขา้งเดยีว 
 ในทางตรงขา้มหากมองในดา้นลบ การเขา้เป็นสมาชกิกท็ําใหไ้ทยต้องมพีนัธกรณีที่
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเชน่เดยีวกนั และจะตอ้งปรบัตวัเพือ่สูก้บัการแขง่ขนัทีจ่ะทวคีวาม
รนุแรงยิง่ขึน้ 
 

กรณีพิพาททางการค้าระหว่างประเทศของไทย 2.8  
 

 กรณพีพิาทจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื กรณทีีย่ตุแิลว้และกรณทีีย่งัไมย่ตุ ิ
 2.8.1  กรณพีพิาททางการคา้ระหวา่งประเทศของไทยทีย่ตุแิลว้ 
  (1)  สหรฐัฯ ร้องเรยีนไทยจํากดัการนําเขา้และเลือกปฏิบตัิในการเก็บภาษี
ทอ้งถิน่ระหว่างบุหรีนํ่าเขา้และบุหรีท่ี่ผลติในประเทศประเทศไทยม ีพ.ร.บ. พ.ศ.2509 ม.27 
ห้ามนําเข้าหรือส่งออกเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท กําหนดอัตราภาษี
สรรพสามติทีแ่ตกต่างกนัระหวา่งบุหรีท่ีผ่ลติในประเทศและทีผ่ลติจากต่างประเทศ ยกเวน้ภาษี
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การคา้แก่ผูผ้ลติภายในประเทศ แต่เกบ็ภาษกีารคา้จากบุหรีนํ่าเขา้ สหรฐัฯ จงึไดร้อ้งเรยีนต่อ
แกตตใ์นปลาย ธนัวาคม 2532 วา่ไทยละเมดิขอ้ตกลง 
   แกตต์ 2 ขอ้ คอื (1) การหา้มนําเขา้บุหรี ่และ (2) การเลอืกปฏบิตัใินการ
เก็บภาษี สหรฐัฯ ขอให้ไทยเปิดเสรีในการนําเข้า การลงทุนและกาโฆษณาบุหรี่ มิฉะนัน้ 
สหรฐัฯ จะใช ้ม.301 ตอบโตก้ารคา้แก่ไทย ฝา่ยไทยอา้งดา้นสุขอนามยัและปญัหาสิง่เสพยต์ดิ 
และจะแกไ้ขอตัราภาษใีหเ้ท่ากนั ทีป่ระชุมแกตตจ์งึไดม้ตวินัที ่7 พฤศจกิายน 2533 ว่าไทยใช้
มาตรการหา้มนําเขา้ไม่ได ้หา้มโฆษณาและควบคุมปรมิาณบุหรีอ่อกสู่ตลาดได ้ผลการตดัสนิ 
ไทยตอ้งอนุญาตใหนํ้าเขา้บุหรีจ่ากต่างประเทศไทย และสหรฐัฯยกเลกิใช ้ม.301 แก่ไทย 

สหภาพยโุรป (EU) กาํหนดการนําเขา้ปลาทนู่ากระป๋อง   (2)  
   EU เริม่ใชโ้ควตา้รวม (Global Quota) ในการนําเขา้ปลาทนู่ากระป๋อง 
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2536 เป็นเวลา 4 ปี ประเทศไดร้บัผลกระทบมาก คอื ไทย อนิโดนีเซยี และ
ฟิลปิปินส ์ไทย และฟิลปิปินส ์จงึหารอืกบั EU เมื่อ 7 เมษายน 2537 ผลคอื EU ยนืยนัว่าจะ
ยกเลกิโควตา้ภายใน 4 ปี ปจัจุบนัยกเลกิแลว้ 
  (3)  สหรฐัฯ กาํหนดโควตาการนําเขา้ใบยาสบู 
   สหรฐัฯ มีกฎหมายบงัคบัผู้ผลิตบุหรี่ในสหรฐัฯ ต้องใช้ยาสูบที่ปลูกใน
ประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 เพื่อช่วยเหลอืการผลติในยาสบู ไทยจงึร่วมกบัประเทศทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่ อารเ์จนตนิา บราซลิ โคลมัเบยี เอลซลัวาดร ์กวัเตมาลา 
และซมิบกัเว ขอหารอืกบัสหรฐัฯ โดยมบีราซลิเป็นแกนนําขอใหแ้กตต์ตัง้คณะลูกขุนพจิารณา
เมือ่ 25 มกราคม 2538 
   คณะลูกขุนไดต้ดัสนิว่า กฎหมายสหรฐัฯ เป็นการกดีกนัทางการคา้ และ
เก็บค่าธรรมเนียมสินค้าขาเข้าสูงกว่าสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ดังนัน้สหรฐัฯ ต้องปรบั
กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัแกตต ์และใหก้ารชดเชยในรปูของโควตาการนําเขา้แก่ไทย 
  (4)  EU เปลีย่นแปลงระเบยีบการเกบ็ภาษนํีาเขา้ขา้ว 
   EU ไดเ้ปลี่ยนระเบยีบเกบ็ภาษีนําเขา้ขา้วจากการเกบ็ค่าธรรมเนียม 
(Levy) มาใชร้ะบบภาษ ี(Tariff) คาํนวณโดยใชร้าคาอา้งองิ (Reference Price) แทนราคาซือ้
ขายจรงิ ทําใหข้า้วหอมมะลไิทยต้องเสยีภาษีนําเขา้ในอตัราสูงกว่าที่ควรจ่ายจรงิ ทัง้น้ีมผีล
ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2538 ไทยจงึรอ้งเรยีน WTO ให ้EU ยกเลกิระบบการใชร้าคาอา้งองิใน
การคํานวณภาษีขาเขา้ ผลจากการหารอื คอื EU ยอดชมเชยโควต้าขาเขา้ มนัสําปะหลงั 
10,000 ตนั/ปี และโควตาภาษีปลายขา้ว 41,600 ตนั อตัราภาษีทีต่ํ่ากว่าทีเ่รยีกเกบ็ปกต ิ28 
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ECU/ตนั ส่วน Reference Price นัน้ ทัง้สองฝา่ยมสีทิธิท์บทวนไดแ้ต่ตอ้งไม่ทบทวนก่อนปี 
2541 
  (5)  สหรฐัฯ หา้มนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่พทิกัษ์เต่าทะเล 
   สหรฐัฯ มบีทบญัญตัหิา้มนําเขา้กุง้ทีจ่บัโดยวธิทีีเ่ป็นอนัตรายต่อเต่าทะเล
โดย2534 สหรฐัฯ ใชก้บัประเทศในเขตทะเลแครบิเบยีน และปี 2538 สหรฐัฯ ใชก้บัทุกประเทศ
ที่ทัว่โลก ไทยไดร้บัผลกระทบดงักล่าว ดงันัน้ไทยจงึกําหนดใหเ้รอืประมงกุ้งติดตัง้เครื่องมอื
แยกเต่า (Turtie Excluder Devices: TEDs) และสหรฐัฯ ไดใ้หก้ารรบัรอง (Certify) ตัง้แต่ 8 
พฤศจกิายน 2539 ซึง่เทยีบเท่ากบัยอมใหไ้ทยสง่กุง้ทุกชนิดเขา้ไปจาํหน่ายสหรฐัฯ ได ้แต่ตอ้ง
มกีารทบทวนการรบัรองทุกปี ซึ่งกย็งัไม่แน่นอนว่าสหรฐัฯ จะซื้อกุ้งทุกปี ในวนัที่ 8 ตุลาคม 
2539 ไทย มาเลเซยี อนิเดยี และปากสีถาน ไดฟ้้องรอ้งสหรฐัฯ ภายใต้ WTO เพื่อใหก้าร
สง่ออกกุง้มคีวามแน่นอน WTO จ◌ดัตัง้ DBS ขึน้พจิารณาเมื่อ 25 กุมภาพนัธ ์2540 โดยมอีกี 
14 ประเทศ (EU ญี่ปุ่น ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ฮ่องกง ออสเตรเลยี เมก็ซโิก โคลมัเบยี ศรลีงักา 
คอสตารกิา เอกวาดอร ์และไนจเีรยี) แจง้ขอมสี่วนร่วมในฐานะประเทศที่สามที่มสี่วนไดเ้สยี 
ผลการตดัสนิคด ีสหรฐัฯ ตอ้งเปิดใหม้กีารนําเขา้กุง้อยา่งเสร ี
 2.8.2  กรณพีพิาททางการคา้ระหวา่งประเทศของไทยทีย่งัไมย่ตุ ิ
  (1)  ออสเตรเลยี และไก่ตม้สกุจากไทย 
   ออสเตรเลยีเปิดนําเขา้ไก่ต้มสุกจากไทย สหรฐัฯ และเดนมารค์ ตัง้แต่ปี 
2540 กําหนดมาตรฐานสุขอนามยัสงูมาก เช่น อุณหภูมไิกต้ม้สุกที ่74 องศาเซลเซยีส ใชเ้วลา
ต้ม 105 นาท ีหรอื ณ 70 องศาเซลเซียส ใช้เวลาต้ม 125 นาท ีเพื่อฆ่าเชื้อโรค Infections 
Brusal Disease Birus (IBDV) และโรคนิวคาสเซลิ มาตรฐานดงักล่าวเป็นการอา้งผลการ
ทดลองของสถาบนั Wey Bridge ในองักฤษ ซึง่ไทยไม่สามารถทําไดใ้นเชงิพาณิชย ์เพราะ
ปกตใิชอุ้ณหภูมเิวลาตม้ 70 องศาเซลเซยีส และใชเ้วลา 15 นาท ีกเ็ป็นมาตาฐานทีด่แีลว้ และ
ขอให้ออสเตรเลียทบทวนใหม่ โดยไทยเจรจาระดับทวิภาคีกับออสเตรเลียมา 8 ปี แต่
ออสเตรเลยีไม่ยอมทบทวน เพราะตอ้งการปกป้องบรษิทัผูผ้ลติภายในประเทศ (บ.อกีนั) ทัง้ที่
หน่วยงานดา้นสขุอนามยัยนืยนัวา่สามารถฆา่เชือ้ไดใ้นอุณหภูมทิีต่ํ่ากว่า 74 องศาเซลเซยีสใน
เวลา 105 นาทีได้ และมาตรฐานที่กําหนดคงไม่มีประการใด สามารถส่งไก่ต้มสุกเข้า
ออสเตรเลยีได ้สาํหรบัเรื่องน้ี หากตกลงกนัไมไ่ด ้ไทยตอ้งยื่นเรื่องเขา้ WTO ต่อไป  โดยกรม
ปศุสตัว์ไทยและสถาบนัอาหารต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า อุณหภูมิที่นําไก่ผ่านความร้อนตํ่ากว่า
มาตรฐาน Wey Bridge จะไมก่่อใหเ้กดิการระบาด IBDV 
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  (2)  EU ตดั GSP สนิคา้เกษตร 18 รายการ 
   การที ่EU ตดั GSP ส◌ินคา้เกษตรไทย 18 รายการ ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2542 โดยอา้งว่าพจิารณาจากดชันีความสามารถในการแขง่ขนั (Specialization Index: SI) 
และดชันีการพฒันา (Development Index DI) ใชส้ถติกิารนําเขา้ของ EU ปี 2537 เป็นฐานใน
การคาํนวณ ซึง่ปี2537 เป็นปีทีเ่ศรษฐกจิกําลงัขยายตวัสุดขดี ดชันีทัง้ 2 ตวัจงึสงู EU อา้งว่า
เศรษฐกจิไทยดแีลว้ไมค่วรไดร้บั GSP อกี แต่ EU ไมต่ดัการให ้GSP แก่กลุ่ม ACP ค◌ีนยา 
ไอเวอรโีคสต ์ซึง่เป็นประเทสอดตีอาณานิคมของ EU ผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตร 18 รายการของ
ไทย จงึต่อต้านสนิคา้จาก EU และขอใชส้ถติกิารคา้ปี 2540 เป็นฐานในการคํานวณแทนปี 
2537 และไทยจะขอนําการเจรจาน้ีเขา้สูเ่วท ีWTO ในปลายปี 2542 
  (3)  เหลก็โปแลนดท์ุม่ตลาดไทย 
   เดอืนกนัยายน 2541 รฐับาลโปแลนดไ์ดร้อ้งเรยีนต่อ WTO ภายใต ้DSB 
กรณีที่ไทยเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Anti-Dumping: AD) เหลก็โครงสรา้งรูป H จาก
โปแลนดซ์ึง่ยงัเป็นกระบวนการพสิจูน์ความเสยีหายทีไ่มช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเกบ็ค่าธรรมเนียม
พเิศษ ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนของการ Consultation อ◌นัเป็นขัน้ตอนแรกของ DSB  
  (4)  สหรฐัฯ กล่าวหาไทยทุม่ตลาดสบัปะรด 
   สหรฐัฯ เรยีกเกบ็อากรตอบโตส้นิคา้สบัปะรดจากไทยโดยกล่าวหาว่าไทย
ทุ่มตลาด (AD) สนิคา้สบัปะรด ทาํใหผู้ผ้ลติในสหรฐัฯ ไดร้บัความเสยีหาย ผูส้่งออกสบัปะรด
ไทยบางรายขอใหส้หรฐัฯ ทบทวนกจ็ะไดร้บัการลดอากรลงมา แต่ผูส้ง่ออกสบัปะรดไทยกย็งัคง
ไดร้บัการกดีกนัจากสหรฐัฯ ทัง้ๆ ทีบ่รษิทัผลติสบัปะรดของสหรฐัฯ ทีต่ัง้ในอนิโดนีเซยีสง่สนิคา้
สบัปะรดเขา้ไปจําหน่ายในสหรฐัฯ ได ้การทบทวนของสหรฐัฯ จะเสรจ็สิน้ใน 1 ปี 6 เดอืน ซึ่ง
เป็นกาํหนดเวลาใกลก้บัทีส่หรฐัฯ จะทบทวนแบบ Sunset Review ในกลางปี 2000 และผลต่อ
การพจิารณา Sunset Review สหรฐัฯ จะประกาศยกเลกิมาตรการทุ่มตลาดสนิคา้สบัปะรด 
เมื่อใชม้าตรการครบ 5 ปี ดงันัน้ในตน้ปี 2000 ไทยตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดก่้อนทีส่หรฐัฯ จะพจิารณา 
Sunset Review ในกลางปี 2000 ว่า บรษิทัสบัปะรดของสหรฐัฯ ไม่ไดร้บัความเสยีหาย แต่
การเรยีกเกบ็ AD จากสบัปะรดไทยทาํใหผู้บ้รโิภคสหรฐัฯ ตอ้งรบัภาระซือ้สนิคา้แพงขึน้ 

 
กรณีตวัอย่าง: สหรฐัอเมริกาพิพาทกบั EU 2.9  

 (1)  สนิค้ากล้วย EU นําเข้ากล้วยประมาณปีละ 25,000 ตนั ส่วนใหญ่ นําเข้าจาก
ประเทศในละตนิอเมรกิาและอเมรกิากลาง ซึง่เป็นการลงทุนของบรษิทัจากสหรฐัฯ แต่ EU มี
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ขอ้ตกลงอยูก่บักลุ่มประเทศแอฟรกิา แครบิเบยีน และแปซฟิิก (ACP) ตัง้แต่ 2518 ทีจ่ะใหส้ทิธิ
พเิศษแก่กลุ่ม ACP (ม ี71 ประเทศเคยเป็นอดตีอาณานิคมขององักฤษและฝรัง่เศส) ใหส้่ง
กลว้ยเขา้ไปจาํหน่ายใน EU ได ้กลุ่ม ACP จะปลูกกลว้ยแบบครวัเรอืน แต่บรษิทัของสหรฐัฯ 
ปลกูแบบอุตสาหกรรม ตน้ทุนการผลติจงึถูกกวา่กลุ่ม ACP ถงึ 2.5 เทา่ 
  ในปี 2535 EU ไดจ้ํากดัโควตา้การนําเขา้กลว้ยหอมจากละตนิอเมรกิา โดยขึน้
ภาษขีาเขา้กบัส่วนทีเ่กนิโควตา้ เริม่ตัง้แต่ 20 เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป และเพิม่โควตา้นําเขา้ใหก้ลุ่ม 
ACP สหรฐัฯไดร้ว่มกบั 5 ประเทศในละตนิอเมรกิารอ้งเรยีนต่อ WTO ณ 8 มนีาคม 2539 ว่า
มาตรการการนําเขา้กลว้ยหอมของ EU เป็นการเลอืกปฏบิตัแิละละเมดิบทบญัญตัขิองแกตต ์
ผลการตดัสนิสหรฐัฯ เป็นฝา่ยชนะคด ีณ 25 กนัยายน 2540 แสดงว่า EU เลอืกปฏบิตัทิําให้
บรษิทัของสหรฐัฯทีป่ลูกกลว้ยในละตนิอเมรกิาไดร้บัความเสยีหาย 520 ลา้นดอลล่าร ์สหรฐัฯ 
จงึตอบโตด้ว้ย ม.301 เกบ็ภาษเีขา้สนิคา้หรจูาก EU ถงึ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อใหไ้ดเ้งนิชดเชย
กบัที่สูญเสยีไปจากเรื่องกล้วย 520 ล้านดอลล่าร ์ขณะเดยีวกนั สหรฐัฯ ไดย้ื่นฟ้องต่อ WTO 
ซึง่จะตอ้งตดัสนิในวนัที ่3 มนีาคม 2543 แต่ DSB ขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากทัง้ 2 ฝา่ยใหส้ง่ภายใน
วนัที ่15 มนีาคม 2542 โดยมสีมาชกิทัง้หมดของ WTO จํานวน 134 ประเทศเขา้รว่มพจิารณา 
ทางฝา่ย EU ไดย้ื่นคาํรอ้งต่อ WTO ใหต้รวจสอบการใช ้ม.301 ของสหรฐัฯ ว่าสอดคลอ้งกบักฎ 
WTO หรอืไม ่
  นอกจากนัน้ ประเทศในกลุ่มแคริบเบียน (คาริคอม) ได้ประชุมที่สุรีนัมออก
แถลงการณ์จะถอนตวัจากการเป็นภาคสีนธสิญัญาทัง้ดา้นความมัน่คงและการคา้กบัสหรฐัฯ 
จากขอ้ขดัแยง้การนําเขา้กลว้ย เพราะเศรษฐกจิภมูภิาคน้ีพึง่พารายไดจ้ากการสง่ออกกลว้ย 
  อยา่งไรกด็ ีสมาชกิ WTO ต่างตําหนิสหรฐัฯ ในการใชม้าตรการฝา่ยเดยีวในการ
เกบ็ภาษขีาเขา้ 100 เปอรเ์ซน็ตจ์ากสนิคา้หร ูเพือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ 520 ลา้นดอลล่าร ์โดยไมย่อมรอ
การอนุมตัจิาก WTO ก่อน ขณะเดยีวกนัฝ่ายทีเ่ขา้ขา้งสหรฐัฯ กก็ล่าวหา EU ว่า ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเ์ดมิจากที่ WTO ไดส้ัง่ใหย้กเลกิไปแล้ว กรณีพพิาทเรื่องกล้วยน้ี
สมาชกิ WTO ส่วนใหญ่เกรงว่าปญัหาจะบานปลายจนเป็นการทําลายสถาบนั WTO ให้
พงัทลาย 
 (2)  สนิคา้เน้ือ 
  EU หา้มนําเขา้เน้ือววัจากสหรฐัฯ ตัง้แต่ปี 2532 โดยอา้งว่าสหรฐัฯ เลีย้งววัดว้ย
อาหารสตัวท์ีผ่า่นกระบวนการเทคโนโลยชีวีภาพ หรอื GMOs ซึง่เป็นอาหารฮอรโ์มนเพื่อเร่ง
การเติบโต ทําให้ลกัษณะพนัธุกรรมแตกต่างไปจาธรรมชาติ สหรฐัฯ ได้อ้างว่า อาหารสตัว์
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ดงักล่าวเป็นเรื่องปกติในสหรฐัฯ และรฐับาลกลางได้ให้การรบัรอง สหรฐัฯ จึงร้องเรยีนต่อ 
WTO ให ้EU ยกเลกิการหา้มนําเขา้และสหรฐัฯ จะตดิฉลากเน้ือววัสง่ออกไป EU ทาง WTO 
จงึกําหนดให ้EU แกไ้ขขอ้หา้มในการนําเขา้เน้ือววัทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารฮอรโ์มนใหเ้สรจ็ก่อน 15 
พฤษภาคม 2542 แต่ EU อา้งว่าแกไ้ขเสรจ็ไมท่นัเวลา แต่จะนําขอ้เสนอของสหรฐัฯ เสนอต่อ
สมาชกิ EU เพื่อพจิารณาทางเลอืก อย่างไรกด็ ีสหรฐัฯ เตรยีมตัง้ภาษีนําเขา้สนิคา้จาก EU 
100% ซึง่สหรฐัฯ จะเปิดรายชื่อในเดอืนมถุินายน 2542 มลูค่ากว่า 900 ลา้นดอลล่าร ์เพื่อตอบ
โตก้รณี EU สัง่หา้มนําเขา้ เน้ือ เน้ือหม ูไก่ เนย มะเขอืเทศกระป๋อง ขา้วหอม เหด็ดาํ ชอ็คโก
แลต รถจกัรยานยนต์ แบตตาเลี่ยน ด้ายทอผา้ ดอกไม ้เกาลดั ผลติภณัฑ์ผลไม ้และพชืผกั
อื่นๆ 
 นอกจากน้ี สหรฐัฯ ยงัหา้มเครื่องบนิคอนคอรด์ของ EU เขา้สหรฐัฯ โดยอา้งว่าเสยีง
ของเครือ่งบนิดงัมากจนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพห ู

 
ความแตกต่างระหว่าง GATT กบั WTO 2.10   

 

 (1)  GATT เป็นเพยีงความตกลงการคา้พหภุาคทีีป่ระเทศภาคใีนสญัญาใหค้าํมัน่ว่าจะ
ปฏบิตัติาม ในขณะที ่WTO ม◌ีสถานะเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ทดัเทยีมกบั
องคก์ารระหวา่งประเทศอื่นๆ 
 (2)  GATT มหีน้าทีค่วบคุมดแูลเฉพาะการคา้สนิคา้เท่านัน้ ในขณะที ่WTO ม◌ีหน้าที่
ดูแลที่กว้างกว่า นอกจากจะดูแลการค้าสินค้าแล้ว ยงัครอบคลุมถึงการค้าบรกิาร สิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปญัญา และมาตาการการลงทุนทีเ่กีย่วกบัการคา้ดว้ย 
 (3)  GATT ครอบคลุมความตกลงหลายฝา่ยฉบบัต่างๆ ซึง่เป็นผลจากการเจรจารอบ
โตเกยีว แต่ไม่ไดบ้งัคบัใหป้ระเทศภาคแีกตต์ตอ้งเป็นสมาชกิ ในขณะที ่WTO จะครอบคลุม
ความตกลงหลายฝ่ายต่างๆ ในรอบโตเกยีวรวมทัง้ความตกลงอื่นๆ ที่เกดิขึน้ในรอบอุรุกวยั 
โดยทุกประเทศมพีนัธกรณีตอ้งเป็นสมาชกิและปฏบิตัติามทุกความตกลง จะเลอืกเป็นสมาชกิ
เฉพาะเรือ่งทีต่นไดป้ระโยชน์ไมไ่ด ้
 (4)  WTO ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎระเบยีบในแกตตเ์ดมิ และเรยีกชื่อใหมว่่า GATT 
1994 เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนและรดักุมยิง่ขึน้ 
 (5) WTO ยกเลกินโยบายปกป้องในเรื่องที่มคีวามละเอยีดอ่อน เช่น ความตกลง
จาํกดัการสง่ออกสิง่ทอ การปฏริปูการคา้สนิคา้เกษตร และการยกเลกิการจาํกดัการสง่ออกโดย
สมคัรใจ (VERs) เป็นตน้ 
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 (6)  WTO จะมสีมาชกิครอบคลุมทัว่โลกมากกว่า GATT โดยคาดว่าในทีสุ่ดแลว้จะมี
สมาชกิประมาณ 150 ประเทศ 
 
ภาคผนวก – GATT / WTO 
 

Dillion Round 
 เป็นการเจรจารอบที่ 5 ของ GATT ระหว่าง พ.ศ.2503-2504 โดยนาย Douglas 
Dillion ร◌ฐัมนตรวี่าดว้ยการกระทรวงการต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิาในขณะนัน้ เป็นผู้
เสนอใหม้กีารเจรจารอบน้ีขึน้ โดยมปีระเทศผูเ้ขา้รว่มเจรจา 20 ประเทศ สาระของการเจรจาใน
รอบน้ีเป็นการเจรจาเพื่อลดภาษศุีลการเพยีงอย่างเดยีว มกีารลดอตัราภาษนํีาเขา้สนิคา้ต่างๆ 
ของประเทศผูเ้ขา้รว่มเจรจาลง 4,000 รายการ 
 

Kennedy Round 
 การเจรจารอบที ่6 ของ GATT เริม่ พ.ศ.2507-2510 มปีระเทศเขา้ร่วมการเจรจา 62 
ประเทศ การเจรจารอบน้ีเป็นความคดิรเิริม่ของฝ่ายบรหิารของประธานาธบิดเีคนเนดี้ แห่ง
สหรัฐอเมริกา จึงได้นําชื่อของประธานาธิบดีมาเป็นชื่อในการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่
ประธานาธบิดเีคนเนดี ้การเจรจารอบน้ีแตกต่างจากการเจรจารอบก่อนๆ ซึ่งใชว้ธิกีารเจรจา
ลดภาษีนําเข้าในแต่ละรายการสนิค้า แต่การเจรจารอบน้ีใช้วิธีการเจรจาลดภาษีในสนิค้า
อุตสาหกรรมทุกรายการเป็นอตัรารอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ตท์ีเ่ท่ากนั โดยมเีป้าหมายว่าจะลดภาษี
ลงรอ้ยละ 50 ของอตัราภาษีนําเขา้ที่เป็นอยู่ก่อนการเปิดเจรจารอบน้ี ซึ่งผลการเจรจานับว่า
ประสบผลอยา่งน่าพอใจ และยงัไดม้กีารเจรจาทาํความตกลงในสนิคา้ธญัญพชื เคมภีณัฑ ์และ
ความตกลงวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุม่ตลาดเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอไป 
 

Tokyo Round 
 เป็นการเจรจารอบที ่7 ของ GATT เริม่เจรจา พ.ศ.2516 สิน้สุด พ.ศ.2522 มปีระเทศ
ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิและมใิช่สมาชกิเขา้ประชุมรวม 99 ประเทศ จดัประชุมทีก่รุงโตเกยีวประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ การเจรจารอบโตเกียวสามารถทําให้อตัราภาษีศุลกากรนําเข้าในสนิค้า
อุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมชัน้นํา 7 ประเทศ (G7) ลดลงโดยเฉลีย่จากรอ้ยละ 7 
เป็นรอ้ยละ 4.7 และไดม้กีารเจรจาทําความตกลงในมาตรการอื่นๆ ทีม่ใิช่ภาษศุีลกากร ไดแ้ก่ 
การใหส้ทิธพิเิศษแก่ประเทศกาํลงัพฒันา การใหก้ารอุดหนุนและภาษตีอบโต ้การอนุญาต การ
นําเขา้ การจดัซือ้โดยรฐั อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ การประเมนิภาษีศุลกากร ผลติภณัฑ์
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นมเนย เน้ือโค การบนิพลเรอืน และยงัไดป้รบัปรุงขอ้ตกลงว่าดว้ยการทุ่มตลาดทีเ่กดิจากการ
เจรจารอบเคนเนดีด้ว้ย 
 

การเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีนและผลต่อไทย 
 จนีมมีูลค่าทางการคา้ระหว่างประเทศประมาณปีละ 290,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 
เป็นอนัดบั 10 ของโลก มอีตัราขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 5.0 ต่อปี ตลาดต่างประเทศทีส่าํคญัของ
จนีได้แก่ ฮ่องกง สหรฐัฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ตลาดนําเขา้ที่สําคญัของจนี ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหภาพยโุรป สหรฐัฯ และเกาหลใีต ้
 จนีไดข้อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ WTO เพื่อเป็นประเทศผูก่้อตัง้ WTO แต่ไมไ่ดร้บัการ
ยนิยอมจากสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป โดยแจง้ว่าจนีมกีารปฏบิตัทิีข่ดัต่อสทิธมินุษยชนในกรณี
การเกดิจลาจลในบรเิวณจตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ ขณะเดยีวกนั ทางสหรฐัฯ และสหภาพยุโรปได้
เรยีกรอ้งใหจ้นีเปิดประเทศใหม้ากขึน้โดยการลดภาษนํีาเขา้และรบัการลงทุนของต่างชาตมิาก
ขึน้ 
 อย่างไรกด็ ีสาเหตุทีแ่ทจ้รงิที ่EU ไม่ยอมใหจ้นีเขา้ WTO เน่ืองจากจนีไม่ยอมออก
ใบอนุญาตใหบ้รษิทัประกนัสุขภาพของ EU เขา้ไปลงทุนในประเทศจนีแต่เหตุผลบงัหน้า คอื 
จนีลดิรอนสทิธมินุษยชน 
 ปจัจุบนั บรรษทัขา้มชาตขิองสหรฐัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในจนี เช่น รา้นอาหาร แมกโดนลั 
เครือ่งดื่มโคคา-โคล่า 
  

การประมาณการผลกระทบในเชิงปริมาณ 
 จากการศกึษาถงึผลของการทีจ่นีเขา้เป็นสมาชกิ WTO ต◌่อการส่งออกสนิคา้ทีใ่ช้
แรงงานเขม้ขน้ (Labor Intensive) ของโลก ประมาณว่าในช่วง ค.ศ.1995-2010 (2538-2553) 
ไวด้งัน้ี 
 การผลิตและการค้า จนีไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติอุตสาหกรรมสิง่ทอ และเสื้อผา้
สาํเรจ็รปู อุตสาหกรรมเบา 

ผลกระทบต่อไทย  
 (1)  การเปิดตลาดกบัจนี หากจนีลดภาษ ีไทยจะไดป้ระโยชน์จากการสง่ออกกุง้สดแช่
เยน็และแชแ่ขง็ และเสน้ใยสงัเคราะห ์
 (2)  ด้านการแข่งขนักบัจนี ได้แก่ คอมพวิเตอร์ และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสําเรจ็รูป 
เครื่องปรบัอากาศ รองเทา้และชิน้ส่วน หากจนีเขา้เป็นสมาชกิ WTO จนีจะไดป้ระโยชน์จาก
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การผกูพนัภาษขีองประเทศผูนํ้าเขา้เหล่านัน้เช่นเดยีวกนัไทย จะทาํใหจ้นีมฐีานะการแขง่ขนัดี
ขึน้ 
 ความเหน็ ประเทศพฒันาแลว้จะไดป้ระโยชน์จากการทีจ่นีเป็นสมาชกิ WTO มากกว่า
ประเทศกําลงัพฒันา เพราะว่าจีนจะต้องเปิดตลาดบริการหลายสาขา ประกอบกบัจีนเป็น
ประเทศใหญ่สําหรบัสนิคา้กลุ่มที่ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง ซึ่งเป็นสนิคา้ออกหลกัของประเทศที่
พฒันาแลว้ 
 ข้อดีของจีน ขยายโอกาสตลาดสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเป็นหลกั ไทย
ไดร้บัผลกระทบจากการสง่ออกสนิคา้ประเภทเดยีวกนั 
 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
  (1)  ผลกัดนัใหก้ารค้าสนิค้าเกษตรระหว่างประเทศ มคีวามเสร ีและเป็นธรรม
ยิง่ขึน้ 
  (2)  พจิารณาสง่เสรมิสนิคา้เกษตรประเภททีไ่ทยมศีกัยภาพสงูกวา่ 
  (3)  สรา้งมาตรการในการนิยมสนิคา้ไทย การหาตลาดใหม่ๆ  สนิคา้เกษตรปลอด
สารพษิ 
  (4)  ปรบัปรุงโครงสรา้งระบบสาธารณูปโภค ช่วยการขนส่งแหล่งน้ําชลประทาน
และฝายเกบ็น้ํา เทคโนโลยกีารผลติ การแปรรปูสนิคา้เกษตร การเกบ็รกัษา 
 ผลดีต่อไทย 
  เมื่อจนีเขา้ WTO จะมผีลดต่ีอไทยในแง่ทีจ่ะทําใหอุ้ตสาหกรรมสามารถขยาย
ตลาดไปสูป่ระเทศจนีซึง่มปีระชากรจาํนวนมากในระดบัหน่ึง 
 

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