
 

บทท่ี 3 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา (องัคถ์ดั) 

(United Nations Conferences on Trade and Development: 

3.1  ความเป็นมา 
 

 องัคถ์ดั เป็นองคก์ารถาวรของสมชัชาสหประชาชาต ิและเป็นองคก์ารหลกัสาํคญัองค์
หน่ึงในสหประชาชาต ิทีเ่กดิจากความพยายาม และความรว่มมอืของกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา 
(รวมประเทศไทย) ซึ่งรวมกลุ่มกนัเรยีกว่า กลุ่ม 77 (Group 77) เพื่อเรยีกรอ้งใหป้ระเทศที่
พฒันาแลว้รว่มมอืหาทางแกไ้ขอุปสรรคเกีย่วกบัการคา้และการพฒันาของประเทศกําลงัพฒันา 
โดยใหป้ระเทศกําลงัพฒันามสี่วนในการตดัสนิใจปญัหาเกี่ยวกบัการค้าและการเงนิระหว่าง
ประเทศ ทัง่เน่ืองจากขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษศุีลกากรและการคา้ (General Agreement on 
Tariffs and Trade: GATT) ไมเ่อือ้อาํนวยต่อประเทศกาํลงัพฒันา องัคถ์ดัมกีารประชุมใหญ่ทุก 
4 ปี เกีย่วกบัการคา้และการลงทุน มกีารประชุมมาแลว้ 11 ครัง้ ดงัน้ี 
 ครัง้ที ่1 นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ค.ศ.1964 
 ครัง้ที ่2 กรงุนิวเดล ีประเทศอนิเดยี ค.ศ.1968 

ครัง้ที ่3  กรงุซานตเิอโก ประเทศชลิ ีค.ศ.1972  
 ครัง้ที ่4 กรงุไนโรบ ีประเทศเคนยา ค.ศ.1976 
 ครัง้ที ่5 กรงุมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ค.ศ.1980 
 ครัง้ที ่6 กรงุเบลเกรด ประเทศยโูกสลาเวยี ค.ศ.1984 

ครัง้ที ่7 นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ค.ศ.1988  
 ครัง้ที ่8 กรงุคารต์าเฮนา ประเทศโคลมัเบยี ค.ศ.1992 
 ครัง้ที ่9 เมอืงมดิแรนด ์ประเทศแอฟรกิาใต ้ค.ศ.1996 
 ครัง้ที ่10 กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 12-19 ก.พ. 2000 

ครัง้ที ่11 นครเซาเปาโล ประเทศบราซลิ 14-20 ม.ิย. 2004  
  ครัง้ที ่ 12  กรงุอกักรา  ประเทศกานา  12 เมษายน 2008 
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 ปจัจุบนั องัค์ถัดมีสมาชิก 192 ประเทศ (ณ สิงหาคม 2550) โดยเป็นสมาชิกของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ192 ประเทศ (โดยเป็นกลุ่ม G-77 จาํนวน 132 ประเทศ) และสมาชกิ
จากองคก์ารพเิศษ 3 ประเทศ (นครวาตกินั สวติเซอรแ์ลนด ์และตองกา) 
 

3.2  วตัถปุระสงค ์
 

 (1)  เพื่อส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศที่มรีะดบัการพฒันาแตกต่างกนั และมุ่งขจดั
อุปสรรคต่างๆ เพื่อใหป้ระเทศกําลงัพฒันาไดร้บัผลประโยชน์จากการคา้ระหว่างประเทศอยา่ง
เตม็ทีโ่ดยการรว่มมอืกบัองคก์ารต่างๆ ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกทีม่อียูอ่ยา่งใกลช้ดิ 
 (2)  เพื่อดําเนินงานต่างๆ เช่น การเจรจาและต่อรองปญัหากฎหมายอนัเกี่ยวกบัการ
คา่ระหวา่งประเทศ โดยรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นของสหประชาชาต ิ
 (3)  เป็นศูนยก์ลางระดบัโลกในการดําเนินงานเพื่อใหน้โยบายการคา้และการพฒันา
ของประเทศต่างๆ รวมทัง้กลุ่มเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกนัและกนั 
 

โครงสรา้งการดาํเนินงาน 3.3  
 

 องัค์ถดั ดําเนินงานโดยมสีภาการคา้และการพฒันา (Trade and Development 
Board: TDB) ซึง่เป็นองคก์ารถาวรทาํหน้าเสมอืนหน่วยงานบรหิารองัคถ์ดั เตรยีมการสาํหรบั
การประชุมใหญ่และจดัประชุมในช่วงทีไ่ม่มกีารประชุมใหญ่ โดยปกตจิะมกีารประชุมสามญัปี
ละ 2 ครัง้ และมสีาํนักเลขาธกิารองัคถ์ดั ทําหน้าทีอ่ํานวยความสะดวกการดําเนินกจิการดา้น
ต่างๆ ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการและคณะทาํงานภายใตส้ภาการคา้และพฒันา ดงัน้ี 
 1)  คณะกรรมการประจาํ ไดแ้ก่  
  - คณะกรรมการวา่ดว้ยสนิคา้โภคภณัฑ ์
  - คณะกรรมการวา่ดว้ยการบรรเทาความยากจน 
  - คณะกรรมการวา่ดว้ยความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา 
  - คณะกรรมการวา่ดว้ยการพฒันาภาคบรกิาร 
 2) คณะกรรมการพเิศษวา่ดว้ยการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร 
 3)  กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการปฏบิตัทิีเ่ป็นการกาํกบัธุรกจิ 
 4)  คณะทาํงานเฉพาะกจิ ไดแ้ก่ 
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  - คณะทาํงานเฉพาะกจิวา่ดว้ยการคา้ สิง่แวดลอ้มและการพฒันา 
  - คณะทาํงานเฉพาะกจิวา่ดว้ยบทบาทวสิาหกจิในการพฒันา 
  - คณะทาํงานเฉพาะกจิวา่ดว้ยโอกาสทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

3.4  ผลการดาํเนินงาน 
 

 (1)  โครงการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป (Generalized System of 
Preference: GSP) คอื ระบบการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไปที่ประเทศ
พฒันาแลว้ใหแ้ก่สนิคา้ทีม่แีหล่งกําเนิดจากประเทศกําลงัพฒันาส่งเขา้ไปจําหน่ายในประเทศ
พฒันาแล้วได ้โดยไดร้บัการยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรแก่สนิคา้เหล่านัน้ โดยประเทศพฒันา
แลว้ไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ ปจัจุบนัมปีระเทศพฒันาแลว้ทีใ่ห ้GSP ม ี29 ประเทศ 
 (2)  โครงการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนาทัง้ด้านภาษี
ศุลกากรและมใิช่ภาษศุีลกากร (Global System of Trade Preferences Among Developing 
Countries: GSTP)  
 (3)  โครงการร่วมมือเพื่อสินค้าโภคภณัฑ์ (Integrated Programme for 
Commodities: IPC) โดยมสีนิคา้ 18 รายการอยู่ในโครงการรวมโภคภณัฑ ์เพื่อแทรกแซง
ราคาสนิค้าใหม้เีสถียรภาพ โดยวธิมีูลภณัฑ์กนัชน (Buffer Stock) หรอืการควบคุมด้าน
อุปทาน ใชเ้งนิดําเนินการจากกองทุนร่วม (Common Fund) สนิคา้ทีไ่ดจ้ดัทาํขอ้ตกลงโภค
ภัณฑ์ระหว่างประเทศแล้วมี 8 รายการ ได้แก่ กาแฟ น้ําตาล โกโก้ เน้ือโค นม ปอ และ
ผลติภณัฑ ์ไมเ้ขตรอ้น และยางธรรมชาต ิ
 (4)  กองทุนรว่ม (Common Fund) เพื่อสนิคา้โภคภณัฑ ์เป็นเงนิทีร่ะดมจากประเทศ
สมาชกิเพือ่นํามาใชด้าํเนินการจดัทาํมลูภณัฑก์นัชน 
 
 (1)  ระบบสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป (Generalized System of 
Preference: GSP) 
  GSP หมายถงึ ระบบการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป ทีป่ระเทศ
พฒันาแลว้ใหแ้ก่สนิคา้ทีม่แีหล่งกําเนิดจากประเทศกําลงัพฒันาลดหย่อนหรอืยกเวน้อากรขา
เข้าแก่สนิค้าที่อยู่ในข่ายได้รบัสทิธิพเิศษทางการค้า ทัง้น้ีรวมถึงการให้สทิธิประโยชน์ทาง
การคา้อื่นๆ เช่น การสนับสนุนทางการเงนิ การทําสญัญาซื้อขายระยะยาว การใหส้ทิธพิเิศษ
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สําหรบัการจดัซื้อของทางราชการ ผ่อนปรนการกดีกนัการนําเขา้ เป็นต้น โดยมจุีดมุ่งหมาย
เพือ่ชว่ยประเทศกาํลงัพฒันาใหม้คีวามสามารถทีจ่ะสง่สนิคา้ทีต่นผลติไดอ้อกไปขายแขง่ขนัใน
ตลาดโลกใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยประเทศผูใ้หส้ทิธพิเิศษฯ จะเป็นผูใ้หแ้ต่ฝ่ายเดยีว ไม่หวงั
ผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ ประเทศทีใ่ห ้GSP ปจัจุบนัม ี29 ประเทศ แต่ประเทศทีใ่ห ้GSP และมี
ความสาํคญัต่อไทยมอียู ่3 ประเทศ คอื สหภาพยโุรป สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ 
  (1.1)  ความเป็นมา 
   เน่ืองจาก การค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกมปีระเทศที่ไดเ้ปรยีบและ
เสียเปรียบ คณะกรรมการการประชุมเรื่องการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาต ิ
(UNCTAD) จงึไดจ้ดัใหม้กีารประชุมขึน้ที ่นครเจนีวา ในปี 2507 เพื่อหาทางแกไ้ขปญัหาและ
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาการคา้ระหว่างประเทศทีพ่ฒันา
แลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา ซึง่เมือ่พจิารณาพบวา่ หากปล่อยใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศดาํเนิน
ต่อไปโดยปราศจากการแทรกแซงแลว้ ฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศกําลงัพฒันากจ็ะตกตํ่า
ลงเป็นลําดบั เพราะอยู่ในฐานะเสยีเปรยีบทางการคา้กบัประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยเหตุน้ีในการ
ประชุม UNCTAD ครัง้ที่ 2 ที่กรุงเดลฮ ีในปี 2511 ประเทศที่พฒันาแล้งจงึตกลงใหค้วาม
ช่วยเหลอืประเทศกําลงัพฒันาในดา้นสง่สนิคา้ออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นภาษศุีลกากรซึง่
เรยีกว่า “ระบบการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป” หรอื GSP โดยประเทศที่
พฒันาแลว้ตกลงจะยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขาเขา้สําหรบัสนิคา้หลายชนิดทีผ่ลติและส่งไป
จากประเทศกําลงัพฒันา ทัง้น้ี เพื่อช่วยประเทศเหล่านัน้ใหม้คีวามสามารถทีจ่ะส่งสนิคา้ทีต่น
ผลติไดอ้อกไปขายแขง่ขนัในตลาดโลกกวา้งขวางมากขึน้ GSP เริม่มกีารใชต้ัง้แต่ปี 2514 เป็น
ตน้มา 
  (1.2)  หลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธ ิGSP 
   ประเทศทีพ่ฒันาแลว้มุ่งให ้GSP เป็นการทัว่ไป (Generalized) โดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิ(Non-Discrimination) และไม่หวงัผลตอบแทน (Non-reciprocal) ใดๆ จาก
ประเทศกาํลงัพฒันาผูไ้ดร้บั GSP สาํหรบัสนิคา้ทีไ่ดร้บั GSP ไดแ้ก่สนิคา้ประเภทอุตสาหกรรม
และกึง่อุตสาหกรรมมากกว่าสนิคา้เกษตรกรรม ทัง้น้ี สงัเกตไดจ้ากหลกัเกณฑท์ีแ่ต่ละประเทศ
กําหนดขึน้ กล่าวคอื ถ้าเป็นสนิค้าเกษตรกรรมจะเป็นเพยีงการลดหย่อนอากรขาเขา้ลงจาก
อตัราปกต ิ(General Rate) หรอือตัราทีไ่ดร้บัอนุเคราะหห์ยิง่ (MFN rate) เท่านัน้ และมสีนิคา้
น้อยประเภทกว่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัสนิค้าอุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งได้รบัการ
ยกเวน้เลกิอากรขาเขา้ทัง้หมด 
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   สาํหรบัการสง่สนิคา้ไปยงัประเทศใหส้ทิธ ิGSP ตอ้งมหีลกัการ คอื  
   -  ตอ้งเป็นประเทศทีม่รีายชื่ออยูใ่นประเทศทีไ่ดร้บัสทิธ ิ
   -  สนิคา้ทีจ่ะขอรบัสทิธจิะตอ้งอยูใ่นรายการสนิคา้ทีไ่ด ้GSP 
   -  ตอ้งผลติในประเทศผูไ้ด ้GSP โดยถูกตอ้งตามกฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิด
สนิคา้ (Rules of Origin) ของประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
   -  ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้-For M.A. ไปแสดงต่อศุลกากร
ของประเทศผูใ้หส้ทิธ ิ
   กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้ (Rules of Origin) 
    คอื กฎทีก่ําหนดขึน้โดยประเทศผูใ้ห ้GSP เพื่อใชต้ดัสนิว่าสนิคา้ทีม่า
ขอใชส้ทิธ ิGSP นัน้มแีหล่งกําเนิดจากประเทศใด ถา้กําเนิดในประเทศทีม่สีทิธขิอรบั GSP ก็
จะไดร้บัการลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษขีาเขา้ 
   วตัถุประสงคข์องกฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้ 
    เพื่อใหป้ระเทศผูใ้ห ้GSP มัน่ใจไดว้่าผลประโยชน์จากการให ้GSP จะ
ตกอยู่กบัสินค้าที่เป็นผลผลิตที่แท้จริงของประเทศผู้รบัสทิธิ GSP เท่านัน้ สินค้าที่มี
แหล่งกําเนิดจากประเทศอื่นและถูกส่งผ่านประเทศทีม่รีายชื่อสามารถรบั GSP ไดจ้ะขอรบี 
GSP ไม่ได ้หรอืสนิคา้ทีผ่ลติมาจากประเทศอื่นแลว้มาผ่านการแปรสภาพเพยีงเลก็น้อยใน
ประเทศผูร้บัสทิธ ิGSP ซึ่งไม่ไดท้ําใหผู้ร้บัสทิธไิดร้บัผลประโยชน์อนัใด กจ็ะไม่ไดร้บัสทิธ ิ
GSP  
   ส่วนประกอบของกฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ประกอบดว้ยเรื่องสําคญั 3 
เรือ่ง คอื 
    - หลกัเกณฑว์า่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้ 
    - เงือ่นไขเกีย่วกบัการสง่มอบสนิคา้ 
    - เอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐาน 
  (1.3)  วตัถุประสงคข์อง GSP  
   ประเทศพฒันาแล้วมุ่งจะช่วยประเทศกําลังพฒันาให้ขยายตัวทางด้าน
กจิการอุตสาหกรรมใหร้ดุหน้าและกวา้งขวางอยา่งรวดเรว็ และทาํใหป้ระเทศกําลงัพฒันาไดร้บั 
GSP มตีน้ทุนการสง่ออกทีต่ํ่ากวา่ประเทศทีไ่มไ่ดร้บั GSP  
   (1.3.1) การสง่ออกสนิคา้ทีไ่ดร้บั GSP นอกจากจะทาํใหป้ระเทศมรีายได้
สงูขึน้ มัน่คง และแน่นอนแลว้ ยงัเป็นการสนบัสนุนใหม้กีารใชป้ระโยชน์ในทรพัยากรทีม่อียูใ่น
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ประเทศของตน ตลอดจนการใชแ้รงงานมากขึน้อกีดว้ย ทําใหป้ระเทศทีไ่ดร้บั GSP มคีวาม
เจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ 
  (1.4)  การดาํเนินการ 
   ประเทศผูใ้หห้รอืประเทศพฒันาแลว้ทีใ่ห ้GSP ในปจัจุบนั (พ.ศ.2547) มี
ทัง้หมด 29 ประเทศ 14 ระบบ ได้แก่ สหภาพยุโรป (15 ประเทศ ประกอบด้วย เยอรมนันี 
ฝรัง่เศส อิตาลี    เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซ็มเบอร์ก สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด ์
เดนมาร์ก สวเีดน ฟินแลนด์ ออสเตรยี กรซี สเปน และโปรตุเกส) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
แคนาดา สหรฐัอเมรกิา นอร์เวย์ สวติเซอร์แลนด์ รสัเซยี ฮงัการ ีบลัแกเรยี สาธารณรฐัเชค 
และสโลวกั โปแลนด ์และตุรก ี(รวมอกี 4 ประเทศไมร่ะบุชื่อ)  
   ส่วนประเทศไดร้บั GSP คอื บรรดาประเทศกําลงัพฒันารวมทัง้สิน้กว่า 
100 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย นอกจากนัน้ การให ้GSP ยงัขยายไปใหแ้ก่ประเทศซึง่
มกีารรวมกลุ่มกนัดว้ย 
  (1.5)  ประโยชน์ของ GSP ทีม่ต่ีอประเทศผูส้ง่ออก 
   ประเทศผู้ส่งออกได้รบัการลดหย่อนอากรขาเขา้หรอืยกเว้นอากรขาเขา้ 
เป็นการช่วยลดต้นทุนของผูซ้ื้อสนิค้าในต่างประเทศ ใหต้ํ่ากว่าสนิค้าชนิดเดยีวกนัที่ซื้อจาก
ประเทศทีไ่มไ่ดร้บั GSP เป็นการชว่ยใหผู้ส้ง่ออกสามารถขายสนิคา้ของตนไดม้ากขึน้ และอาจ
ใชเ้ป็นอาํนาจต่อรองราคาขายใหส้งูขึน้ไดต้ามสมควร 
   ขอบเขตของสนิคา้และการลดอากรขาเขา้มดีงัต่อไปน้ี 
   (1.5.1)  สนิคา้เกษตรกรรม 
     - ให ้GSP โดยการลดหยอ่นอากรขาเขา้ตามรายการทีไ่ดก้ําหนด
ไวเ้ท่านัน้ประเทศทีใ่หก้ารลดหย่อนอากรขาเขา้ ไดแ้ก่ ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป ญี่ปุ่น คานา
ดา บุลกาเรยี เชคโกสโลวาเกยี ฮงัการ ีออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์
   (1.5.2)  สนิคา้อุตสาหกรรม 
     - ประเทศประชาคมยุโรป ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ นอรเวย์ และสวีเดน 
ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัสินค้าอุตสาหกรรมทุกราย ยกเว้นรายการที่เป็นสินค้าประเทศ 
Sensitive เท่านัน้ จะมกีารกําหนดโควตา้ และ Geiling ขึน้เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึน้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมในประเทศของผูใ้หส้ทิธพิเิศษฯ ดงักล่าว 
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     -  ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากขอ้ (1) แลว้ ใหส้ทิธพิเิศษแก่สนิคา้
อุตสาหกรรมเกอืบทุกรายการ โดยการยกเวน้และลดอตัราอากรขาเขา้ลงจากอตัราปกตติัง้แต่ 
รอ้ยละ 10-75 
  (1.6)  อุปสรรคการใช ้GSP  
   สว่นใหญ่เป็นอุปสรรคทีเ่กดิจากประเทศผูไ้ดร้บั GSP ไดแ้ก่ 
   (1.6.1)  สนิคา้ในโครงการไม่เหมาะสมกบัสนิคา้ส่งออกของประเทศกําลงั
พฒันา ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิคา้เกษตรกรรม 
   (1.6.2)  แต่ละประเทศผูใ้ห ้GSP มสีนิคา้ในโครงการแตกต่างกนัและมกีาร
เปลีย่นแปลงทุกปี ทาํใหป้ระเทศผูร้บัปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งไดย้ากในแต่ละปี 
   (1.6.3) แต่ละประเทศจะมกีารออกกฎขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัแหล่งกําเนิดของ
สนิคา้เขม้งวดแตกต่างกนั ประเทศผูไ้ดร้บั GSP จะมคีวามยุง่ยากใจ 
  (1.7)  กรณขีองประเทศไทย 
   ประเทศไทยเริม่ใชส้ทิธพิเิศษตัง้แต่ปี 2514 เป็นตน้มา การใชส้ทิธพิเิศษฯ 
ทางการไดก้าํหนดขัน้ตอนสาํหรบัผูส้ง่ออกดงัน้ี 
   ขัน้ทีห่น่ึง  ตรวจสอบรายการสินค้าที่อยู่ในข่ายได้รบัสิทธิพิเศษฯ ของ
ประเทศทีจ่ะสง่สนิคา้ไปซึง่แต่ละประเทศจะมบีญัชสีนิคา้ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ (Positive List) ไม่
เหมอืนกนั และควรตรวจสอบอตัราลดอากรขาขา้วของแต่ละประเทศดว้ย 
   ขัน้ทีส่อง  ผูส้ง่ออกจะตอ้งหาสว่นเหลื่อม (Margin) ของภาษ ีเพื่อทีจ่ะได้
ทราบว่าการขายสนิคา้โดยไม่ใชส้ทิธพิเิศษฯ และใชส้ทิธพิเิศษมสี่วนแตกต่างกนัเท่าใดอนัจะ
ชว่ยใหผู้ส้ง่ออกสามารถกาํหนดราคาขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ขัน้ทีส่าม   ผู้ส่งออกควรตรวจสอบดูว่า สินค้าที่จะส่งไปอยู่ในข่ายถูก
ควบคุมโดยการกําหนดโควตา้ (Quota) หรอืการนําเขา้สงูสุด (Ceiling) ภายใตส้ทิธพิเิศษฯ 
ของสนิคา้แต่ละชนิดหรอืไม ่
   ขัน้ทีส่ ี ่  ควรศกึษาระเบยีบว่าดว้ยแหล่งกําเนิดของสนิคา้ (Rules of 
Origin) ทีอ่ยูใ่นขา่ยไดร้บัสทิธพิเิศษ 
   สาํหรบัการใชส้ทิธพิเิศษฯ ของประเทศไทยนัน้ สนิคา้ทีป่ระเทศไทยใชส้ทิธิ
พเิศษฯมมีลูคา่สงูสุดตามลําดบั ไดแ้ก่ อญัมณี ดอกไมป้ระดษิฐ ์สตัวน้ํ์าแช่เยน็ หอยแช่เยน็ ผา้
ใยประดิษฐ์ ผ้าฝ้าย เครื่องรูปพรรณ ใบยาสูบ ผลไม้กระป๋อง เครื่องใช้ในบ้านทําด้วยไม้
ยางพารา ดอกกลว้ยไม ้และถุงมอืหนงั 
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  อย่างไรกด็ ีในปจัจุบนั การใชส้ทิธพิเิศษฯ ของผูผ้ลติและผูส้่งออกของไทยยงัไม่
เพิม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะการใช้สทิธพิเิศษฯ กบัประเทศในกลุ่มสงัคมนิยมที่พฒันา ซึ่ง
เป็นตลาดแหล่งใหญ่ทีผู่ส้ง่ออกของไทยไมไ่ดใ้หค้วามสนใจนกั 
 (2)  ระบบสทิธพิเิศษทางการคา้ระหว่างประเทศกําลงัพฒันา ทัง้ทาดา้นภาษศุีลกากร
และมใิช่ภาษศุีลกากร (Global System of Trade Preference among Developing 
Countries: GSTP)  
  ระบบ GSTP หมายถงึ โครงการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ทีป่ระเทศกําลงัพฒันา
ใหร้ะหว่างกนัและกนั ระบบ GSTP จงึเป็นมาตรการช่วยสง่เสรมิความรว่มมอื และการพึง่พา
ตนเองทางเศรษฐกจิของประเทศกลุ่ม 77 อนัเป็นการรวมกลุ่มของประเทศโลกที่สาม (The 
Third World) เขา้ดว้ยกนั 

วตัถปุระสงคข์อง GSTP   
  เพื่อขยายการคา้ระหว่างประเทศกําลงัพฒันา เพื่อใหป้ระเทศกําลงัพฒันาพึง่พา
ตนเองมากขึ้นแทนการพึ่งพาตลาดของประเทศพฒันาแล้ว โดยยึดหลกัการผลประโยชน์
ร่วมกนั และคํานึงถงึระดบัการพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม รูปแบบการคา้ต่างประเทศ
และนโยบายการคา้ของแต่ละประเทศ เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืระหว่างประเทศกําลงัพฒันาใน
ระดบัต่างๆ มากกวา่เขา้มาแทนกลุ่มเศรษฐกจิสว่นภมูภิาค 

การดาํเนินงานท่ีผา่นมา  
  ระบบ GSTP ไดม้กีารจดัทําขอ้ตกลงใน พ.ศ.2531 มสีมาชกิในกลุ่ม 77 รวมทัง้
ประเทศไทยร่วมลงนามเป็น 48 ประเทศ โดยประเทศผู้ร่วมลงนามได้ยื่นรายการลดหย่อน
อตัราภาษศุีลกากรขาเขา้แก่สนิคา้ทีนํ่าเขา้ระหว่างกนั และเริม่มกีารแลกเปลีย่นสนิคา้โดยมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2532 
  ประเทศสมาชกิ GSTP จะลดหย่อนอตัราภาษศุีลกากรขาเขา้แก่สนิคา้ทัง้ทีเ่ป็น
วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู โดยลดหย่อนระหว่างรอ้ยละ 2.5-100 และปจัจุบนั (พ.ศ.2547) มี
สนิคา้ทีจ่ะลดหยอ่นภายใต ้GSTP จาํนวน 1,627 รายการ ในจาํนวนน้ีม ี11 รายการทีป่ระเทศ
ไทยจะลดหยอ่นอตัราภาษศุีลกากรขาเขา้หากนําเขา้จากประเทศสมาชกิ GSTP เช่น สุรา รมั 
ยางรถยนต์ ผ้าฝ้าย เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ส่วนอกี 1,616 รายการ เป็นสนิค้าที่ประเทศ
สมาชกิ GSTP 47 ประเทศจะลดหยอ่นภาษศุีลกากรขาเขา้แก่สนิคา้จากไทยและจากประเทศ
สมาชกิ GSTP อื่นๆ 
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  ประเทศสมาชกิขอ้ตกลง GSTP 48 ประเทศ คอื ไทย สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม แอลจเีรยี อาร์เจนตินา บงัคลาเทศ เบนิน โบลิเวยี บราซิล 
แคเมอรนู ชลิ ีควิบา เกาหลเีหนือ เอกวาดอร ์อยีปิต ์กานา กนีิ กายอานา อนิเดยี อหิรา่น อริกั 
เปรู ลิเบีย เมก็ซิโก โมซมับิก นิการากวั ไนจีเรยี ปากีสถาน เกาหลีใต้ โรมาเนีย ศรลีงักา 
ซดูาน ตรนิิแดด และโตเบโก ตูนิเซยี แทนซาเนีย ยโูกสลาเวยี ซมิบบัเว องัโกลา โคลมัเบยี เฮ
ต ิโมรอ็คโค กาตาร ์อุรกุวยั เวเนวเูอลา และซาอรี ์

หลกัเกณฑก์ารใช้สิทธิ GSTP   
  สนิคา้นําเขา้ทีจ่ะขอใชส้ทิธ ิGSTP จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
  1.  หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัแหล่งกําเนิดสนิคา้ (Rules of Origin) คอื จะต้องมี
แหล่งกําเนิดหรอืผลติโดยใชว้ตัถุดบิในไทยหรอืในประเทศสมาชกิ GSTP หากผลติโดยใช้
วตัถุดบินําเขา้จะต้องมสี่วนผสมทีเ่ป็นตน้ทุนวตัถุดบินําเขา้ไม่เกนิ 50% ของราคา FOB แต่
อนุญาตใหใ้ชก้ฎแหล่งกําเนิดสะสม Cumulative Rules of Origin คอื สามารถใชว้ตัถุดบิที่
นําเขา้เป็นส่วนผสมต้นทุน การผลตินําเขา้จากประเทศกําลงัพฒันาตัง้แต่ 2 ประเทศขึ้นไป
รว่มกนัได ้ทัง้น้ีเมือ่รวมกบัวตัถุดบิในประเทศแลว้ตอ้งไมน้่อยกวา่ 60% ของราคา FOB 
  2.  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขนสง่โดยตรง Direct Consignment คอื สนิคา้ทีจ่ะขอ
ใชส้ทิธ ิGSTP จะตอ้งถูกสง่โดยตรงไปยงัประเทศสมาชกิผูใ้หส้ทิธ ิGSTP ยกเวน้แต่แวะผา่น
ประเทศอื่นไดเ้พื่อขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะที่ใชบ้รรทุกสนิคา้เท่านัน้หา้มมใิหเ้ปลี่ยนแปลงหรอื
แปรสภาพสนิคา้มากไปกวา่การขนถ่ายสนิคา้หรอืรกัษาสนิคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพด ี
  3.  ผูส้่งออกตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แบบ GSTP ไปพรอ้มกบั
สนิคา้ทีจ่ะขอใชส้ทิธ ิGSTP  

ผลการใช้สิทธิ GSTP ของไทย  
  ตัง้แต่ไทยเริม่สง่ออกโดยใชส้ทิธ ิGSTP ในปี 2534 เป็นตน้มาถงึปจัจุบนั ปรากฏ
ว่ายงัคงใชส้ทิธ ิGSTP ในมูลค่าตํ่า มมีูลค่าส่งออกภายใต้ GSTP 825, 1,335, 2,206, และ 
634 ล้านบาท ในปี 2542-2545 ตามลําดับ โดยส่งไปยงัประเทศคู่ค้า 6-7 ประเทศ คือ 
สาธารณรฐัเกาหล ีโรมาเนีย อนิเดยี อหิร่าน ยโูกสลาเวยี ศรลีงักา เหตุทีก่ารใช ้GSTP ของ
ไทยยงัมน้ีอยเพราะ 
  1.  จํานวนสนิคา้ที่ลดหย่อนระหว่างกนั 1,627 รายการและอตัราการลดหย่อนมี
เปอรเ์ซน็ตต์ํ่า ยงัไมจ่งูใจใหม้ผีูใ้ชส้ทิธ ิ
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  2.  ระเบยีบกฎเกณฑพ์ธิกีารนําเขา้ส่งออกภายใต้สทิธ ิGSTP อาจก่อใหเ้กดิ
ปญัหากบัประเทศสมาชกิ GSTP เพราะประเทศส่วนใหญ่ยงัไม่มปีระสบการณ์ในการใชส้ทิธิ
พเิศษทางภาษศุีลกากร 
  3.  สนิคา้หลกัทีไ่ทยสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิ GSTP สว่นใหญ่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่
อยู่ในข่ายไดร้บั GSTP นอกจากน้ียงัมกีารเปรยีบเทยีบ เช่น สนิคา้บางรายการของกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนทีใ่หส้ทิธ ิGSTP เป็นรายการเดยีวกบัทีไ่ดร้บั Asean-Cept ผูส้ง่ออกอาจนําไป
ขอใชส้ทิธพิเิศษภายใต้ระบบ Cept โดยใชเ้อกสาร Form D ซึ่งอาจเป็นรายการทีใ่หผ้ล
ประโยชน์มาก 
  4.  ประเทศสมาชกิ GSTP สว่นใหญ่มรีายไดต้ํ่าสง่สนิคา้เขา้น้อย 
  5.  สนิคา้บางรายการทีอ่ยู่ในขา่ยไดร้บั GSTP เป็นสนิคา้ยกเวน้ภาษนํีาเขา้อยู่
แลว้หรอืเสยีภาษปีกตใินอตัราตํ่าจงึไมจ่งูใจใหผู้นํ้าเขา้ใชส้ทิธ ิGSTP 

สรปุผลการใช้สิทธิ GSTP  
  1.  สนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกภายใตส้ทิธ ิGSTP ในปี 2546 มปีระมาณ 2,064 ลา้นบาท 
ไดแ้ก่ สนิคา้ขา้ว ขา้วโพด น้ําตาล ขนม โดยสง่ไปประเทศ ควิบา อริกั ยโูกสลาเวยี และเกาหลี
ใต ้
  2.  ประเทศสมาชกิ GSTP ยงัมกีารใชส้ทิธริะหว่างกนัน้อยผูส้ง่ออกจงึควรหนัมา
สง่ออกภายใตร้ะบบ GSTP ใหม้ากขึน้ โดยขอรบัหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ แบบ Form 
GSTP ไดท้ีก่รมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
 (3)  โครงการรวมเพื่อสนิคา้โภคภณัฑ ์(Integrated Programme for Commodities: 
IPC and Common Fund) 
  โครงการรวมเพื่อสนิคา้โภคภณัฑ ์จดัตัง้ขึน้โดย UNCTAD เพื่อรกัษาเสถยีรภาพ
การคา้สนิคา้โภคภณัฑ ์เพือ่เพิม่รายไดจ้ากการสง่ออก และชว่ยพฒันาการตลาด 
  (3.1)  ความเป็นมา 
   จากการประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัวสิามญัที่ 6 เดอืน เมษายน-
พฤษภาคม 2517 ที่ประชุมไดร้บัมตเิกี่ยวกบัแผนปฏบิตังิานสําหรบัระบบเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศใหม ่(New International Economic Order) เพื่อแกไ้ขปญัหาการคา้สนิคา้ขัน้ปฐม
ระหวา่งประเทศในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   (3.1.1)  สนิคา้ขัน้ปฐมซึง่เป็นสนิคา้ออกสว่นใหญ่ของประเทศกําลงัพฒันามี
ราคาผนัผวนขึ้นลงอย่างรุนแรงในระยะนัน้ และมรีาคาโน้มตํ่าลง เมื่อเทียบกบัราคาสนิค้า
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อุตสาหกรรมระยะยาว ทาํใหอ้ตัราทางการค่า (Terms of Trade) ของประเทศกําลงัพฒันา
เสยีเปรยีบ (ราคาขาดเสถยีรภาพ) 
   (3.1.2)  การแก้ไขปญัหาสนิค้าขัน้ปฐมในระยะที่ผ่านมาไม่ได้ผลสมบูรณ์ 
เน่ืองจากขาดปจัจยัเงนิทุนสาํหรบัใชใ้นโครงการขอ้ตกลงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
   (3.1.3)  กรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในประเทศ
อุตสาหกรรมจะมผีลทําให้ราคาสนิค้าขัน้ปฐมที่ส่งออก และสนิค้าทุนและวตัถุดบิที่ประเทศ
กาํลงัพฒันานําเขา้ไดร้บัความกระทบกระเทอืนไปดว้ย 
   (3.1.4)  การที่กลุ่มประเทศอาหรบัผูส้่งออกน้ํามนั ประกาศขึน้ราคาน้ํามนั
ทัว่โลกปี 2516  
   ดงันัน้จุดเริม่ของระเบยีบใหมท่างเศรษฐกจิระหว่างประเทศ จงึเริม่จากการ
ทีก่ลุ่มโอเปคขึน้ราคาน้ํามนัในเดอืนตุลาดคม 2516 มผีลใหป้ระเทศกําลงัพฒันาและประเทศ
พฒันาแล้วที่ไม่มน้ํีามนัได้รบัความเดอืนร้อน ฝรัง่เศส จงึเสนอให้คณะมนตรเีศรษฐกิจและ
สงัคมพจิารณาปญัหาเรือ่งน้ํามนั แต่กลุ่มประเทศโอเปคเสนอใหม้กีารพจิารณาปญัหาวตัถุดบิ
ทัง้หมด มใิช่เฉพาะปญัหาน้ํามนั รวมถงึปญัหาการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศกําลงัพฒันา
ดว้ย ผลจากการประชุมดงักล่าวจงึไดม้กีารประกาศจดัตัง้ระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศใหม ่
ตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2517 เพื่อเป็นรากฐานในการกําหนดความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิใน
ดา้นต่างๆ เช่น การคา้และการพฒันา วตัถุดบิ และโภคภณัฑข์ัน้ปฐม ระบบการเงนิระหว่าง
ประเทศ และการให้ความช่วยเหลือแก่การพฒันาเศรษฐกิจ การอุตสาหกรรม และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อปรบัปรุงดุลยภาพทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศกําลงั
พฒันาและประเทศพฒันาแล้ว และได้มีการเรียกร้องให้ดําเนินมาตรการต่างๆ ที่จะแก้ไข
ปญัหาความผนัผวนของรายไดจ้ากการสง่ออก ปญัหาอตัราทางการคา้ (Terms of Trade) และ
ปญัหาการขาดดุลการค้าของประเทศกําลังพัฒนาโดยให้มีการจัดเตรียมโครงการรวม 
(Intergrated Programme) สาํหรบัสนิคา้โภคภณัฑต่์างๆ ซึง่ประเทศกําลงัพฒันาเป็นผูส้ง่ออก
และใหม้กีารกาํหนดแนวทางดาํเนินการสาํหรบัโครงการน้ีขึน้ 
   โครงการรวมเพื่อสนิค้าโภคภณัฑ์จงึเป็นมาตรการที่จะรกัษาเสถียรภาพ
ของรายได้จากการส่งออกสนิค้าโภคภณัฑ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศกําลงัพฒันา ทัง้น้ี 
เน่ืองจากประเทศกาํลงัพฒันามรีายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้เหล่าน้ี ซึง่มเีพยีงไมก่ีป่ระเภท การ
แกไ้ขปญัหาเสถยีรภาพของราคาสนิคา้โภคภณัฑแ์ละรายไดส้่งออกของประเทศกําลงัพฒันา 
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ภายใตโ้ครงการรวมโภคภณัฑ ์จงึเป็นสว่นหน่ึงในการรว่มปรบัปรงุโครงสรา้งเศรษฐกจิของโลก
ตามแนวทางของระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศใหม ่
   คณะกรรมการวา่ดว้ยโภคภณัฑ ์(Committee on Comodities) ขององัคถ์ดั 
ไดร้บัมอบหมายใหท้ําการพจิารณาขัน้ต้นเกี่ยวกบัมาตรการต่างๆ ที่จะไปสู่ความสําเรจ็ของ
โครงการเพือ่สนิคา้โภคภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
   - มลูภณัฑก์นัชนระหวา่งประเทศ (International buffer stock) 
   - กองทุนรว่ม (Common fund)  
   - การควบคุมอุปทาน (Supply rationalization) 
   - การทําขอ้ผูกพนัซื้อขายหลายฝ่าย (Multilateral committments in 
commodity trade)  
   - การชดเชยการตกตํ่ าของรายได้จากการส่งออก (Compensatory 
financing of commodity trade)  
   - การแปรรปูและการกระจายผลผลติ (Expansion of processing and 
diversification) 
  (3.2)  การดาํเนินงาน 
   ก.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
    (1)  ดําเนินการให้การค้าสินค้าขัน้ปฐมต่างๆ มีเสถียรภาพและเป็น
ธรรมแก่ทัง้ประเทศผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 
    (2)  ดําเนินการให้ประเทศกําลงัพฒันาได้รบัประโยชน์ตอบแทนจาก
การสง่สนิคา้ออกสงูขึน้ตามสว่นทีค่วรจะไดร้บั 
    (3)  หาทางปรบัปรุงการผลติสนิคา้ขัน้ปฐม และสนิคา้แปรรูปใหเ้ป็นที่
นิยมเชื่อถอืของตลาด  
    (4)  ดาํเนินการใหม้กีารกระจายการผลติและขยายการแปรรปูสนิคา้ขัน้
ปฐมในประเทศกําลงัพฒันา เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพิม่พูนรายไดจ้าก
การสง่สนิคา้นัน้ออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศ 
    (5)  สนบัสนุนใหม้กีารวจิยัและพฒันา เพือ่ใหส้นิคา้ทีเ่ป็นวตัถุธรรมชาติ
สามารถแขง่ขนักบัวตัถุสงัเคราะหไ์ด ้
    (6)  ปรบัปรุงโครงสร้างของตลาดสําหรบัสินค้าขาออกของประเทศ
กาํลงัพฒันา 
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    (7)  ปรบัปรุงระบบการตลาดและการขนส่ง สําหรบัสินค้าออกของ
ประเทศกาํลงัพฒันาเพือ่ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
   ข.  สนิคา้ที่กําหนดไวใ้นโครงการร่วมโภคภณัฑ ์ม ี18 รายการ คอื กล้วย โบ
ไซท ์โกโก ้กาแฟ แรท่องแดง ฝ้ายและดา้ยฝ้าย เสน้ใยหยาบและผลติภณัฑ ์ปอและผลติภณัฑ์
ปอ แรแ่มงกานิส เน้ือสตัว ์แรฟ่อสเฟต ยาง น้ําตาล ชา ไมเ้ขตรอ้น ดบุีก และน้ํามนัพชืต่างๆ 
   ค.  มาตรการปฏบิตัขิองโครงการรวมโภคภณัฑ ์มดีงัน้ี 
    (1)  จดัทําความตกลงสํารองโภคภณัฑ์ระหว่างประเทศ การประสาน
นโยบายสํารองโภคภณัฑข์องแต่ละประเทศเขา้ดว้ยกนั การทําความตกลงระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้าย การทําความตกลงระหว่างประเทศเรื่องอุปทานของสนิคา้โภคภณัฑ ์ระบบการจ่ายเงนิ
ชดเชยเมือ่ราคาสนิคา้ตกตํ่า โดยอาจนํามาตรการเหล่าน้ีมาใชเ้ฉพาะอยา่ง หรอืรว่มมอืกนัไปก็
ได ้สาํหรบัสนิคา้ทัง้ 18 รายการ 
    (2)  จดัตัง้กองทุนร่วม (Common Fund) ขึน้ เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุน
สาํหรบัการดาํเนินงานของขอ้ตกลงสนิคา้ทัง้ 18 รายการ 
 (4)  กองทุนรว่ม (Common Fund)  
  ก.  วตัถุประสงค ์
   การจดัตัง้กองทุนรว่ม เป็นการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการรวมสนิคา้โภคภณัฑ ์
ซึ่งเป็นผลสบืเน่ืองมากจากการประชุมองัคถ์ดัสมนัที ่4 ใหม้ลีกัษณะเป็นกองทุนกลางสําหรบั
การทาํ International Commodity Stocks และ International Co-Ordinated National Stocks 
รวมทัง้มาตรการอื่นๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใชป้รบัปรงุระบบการคา้สนิคา้โภคภณัฑร์ะหวา่งประเทศให้
มเีสถยีรภาพ และเกดิความเป็นธรรมแก่ประเทศกําลงัพฒันา ซึ่งเป็นผูผ้ลติและผูส้่งออกมาก
ขึน้ 
   ความพยายามในการจดัตัง้กองทุนรว่มเพื่อสนิคา้โภคภณัฑเ์ริม่มาตัง้แต่เดอืน
มนีาคม 2520 และไดม้กีารลงนามภายใตข้อ้ตกลงระหวา่งประเทศว่าดว้ยสนิคา้โภคภณัฑ ์เพื่อ
จดัตัง้กองทุนรว่ม พ.ศ.2523  
  ข.  การดาํเนินการจดัตัง้กองทุนรว่ม 
   เงนิทุนในกองทุนรว่มม ี2 บญัช ีคอื  
   บญัชทีี ่1  ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิในการจดัตัง้และดําเนินการของมูล
ภณัฑก์นัชนภายใตข้อ้ตกลงสนิคา้ระหวา่งประเทศ (ICAs) 
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   บญัชทีี ่2  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิสาํหรบัการดาํเนินมาตรการอื่นๆ  
เงนิทุนจะมาจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี  (1) เงนิสมทบโดยตรงจากรฐับาลของประเทศสมาชกิ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื เงนิสมทบ ซึง่แต่ละประเทศ จะตอ้งบรจิาคเท่ากนั เงนิสมทบเพิม่เตมิ 
ซึง่แต่ละประเทศจะบรจิาคตาม scale ทีต่กลงกนัภายหลงั  (2) เงนิฝากจากองคก์ารขอ้ตกลง
สนิคา้ระหวา่งประเทศ  (3) เงนิกูจ้ากตลาดการเงนิระหวา่งประเทศ  (4) เงนิสมบทโดยสมคัรใจ
ของประเทศสมาชกิ  (5) เงนิรายไดส้ทุธจิากการบรหิารงานของกองทุนรว่ม 
  อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากขนาดของเงนิทุนในกองทุนร่วมมจีํานวนมาก กลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ไม่สูจ้ะมคีวามเดอืดรอ้นในเรื่องราคาสนิคา้ขัน้ปฐมเท่าใดนัก จงึไมม่คีวามเตม็ใจจะ
บรจิาคเงนิเขา้กองทุนร่วม ส่วนประเทศกําลงัพฒันาไดร้บัความเดอืนรอ้นจากปญัหาดงักล่าว 
แต่ขาดแคลนเงนิทุนสมทบและถอืว่าหากต้องจ่ายสมทบมากกไ็ม่เป็นการช่วยเหลอืประเทศ
กําลงัพฒันาตามวตัถุประสงค ์การดาํเนินงานดา้นกองทุนรว่มจงึยงัคงไมเ่ป็นผลสาํเรจ็ แต่เป็น
ความพยายามทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ 

 

ผลการประชมุองัคถ์ดัครัง้ท่ี 9 เมืองมิดแรนด ์3.5  
 

 ปฏญิญามแิรนด ์(Midrand Declaration) ไดเ้น้นถงึความสาํคญัในการขยายความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศพฒันาแล้วและประเทศกําลงัพฒันา ระหว่างประเทศกําลงัพฒันา
ดว้ยกนั และระหว่างสถาบนัทวภิาค ีทัง้ในดา้นการาเจรจาและการ่วมกนัระหว่างภาครฐับาล
และภาคเอกชน การประชุมองัคถ์ดัครัง้ที ่9 ไดก้าํหนดขอบเขตไว ้4 กรณ ีคอื 
 (1)  โลกาภิวัฒน์และการพัฒนา (รวมถึงการวิเคราะห์การพัฒนาเฉพาะสาขาที่
น่าสนใจโดยพิจารณาจากการร่วมดําเนินงานที่มีประสิทธิผลในด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ พจิารณาถงึความสําเรจ็ขอบการพฒันาทีไ่ดด้ําเนินการมาแลว้ และนําเสนอ
มาตรการของโครงการเพือ่นําไปปฏบิตัแิก่ประเทศกาํลงัพฒันาน้อยทีส่ดุในชว่ง 1990s ) 
 (2)  การลงทุน การาพฒันาวสิาหกจิและเทคโนโลย ี(รวมถงึการาวเิคราะหข์อบเขต
การลงทุน การวางรูปแบบและนํามาเป็นเครื่องมอืยุทธศาสตรใ์นการพฒันาวสิาหกจิและระบุ
ทางเลอืกสาํหรบันโยบายสนบัสนุนสรา้งประสทิธภิาพทางเทคโนโลยแีละการวตักรรม) 
 (3)  การคา้ระหวา่งประเทศเกีย่วกบักจิกาสนิคา้และบรกิารและโภคภณัฑ ์(รวมถงึการ
ช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาที่จะขยายประสิทธิภาพภาคบริการ พิจารณากิจกรรมที่
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เกีย่วขอ้งกบักฎหมายการแขง่ขนั สง่เสรมิการรวมกลุ่มทางการคา้ สิง่แวดลอ้มและการพฒันา 
และเน้นขอบเขตของกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการคา้โภคภณัฑ)์ 
 (4)  สาธารณูปโภคบรกิารเพื่อประสิทธิภาพในการพฒันาและการค้า (รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกทางการค้า เช่น การพฒันาอุตสาหกรรมเครอืข่ายการค้าทัว่โลกและ
ขา่วสาร และโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการคา้) 
 

3.6  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้จากองัคถ์ดั ครัง้ท่ี 1-9 
 

 จากการทีป่ระเทศไทยรวมอยู่ในกลุ่ม 77 ซึง่เป็นผูร้่วมก่อตัง้องัคถ์ดัไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ตัง้แต่ ค.ศ.1964 ประเทศไทยไดร้บัผลทางเศรษฐกจิดงัน้ี 
 1. สทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) 
 2. สทิธพิเิศษระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา (GSTP)  
 3. ขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าดว้ยสนิคา้โภคภณัฑ ์โดยไทยเป็นสมาชกิ 5 ขอ้ตกลง 
คอื ขอ้ตกลงยางธรรมชาตริะหว่างประเทศ ขอ้ตกลงน้ําตาลระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงกาแฟ
ระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงปอและผลติภณัฑ ์ระหว่างประเทศ และขอ้ตกลงไมเ้ขตรอ้นระหว่าง
ประเทศ การเข้าร่วมประชุมกองทุนร่วมสําหรบัสนิค้าโภคภณัฑ์เพื่อส่งเสรมิการวิจยั การ
พฒันา และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

3.7  การประชมุองัคถ์ดั ครัง้ท่ี 10 ณ กรงุเทพมหานคร (ค.ศ.2000) 
 

 นายอํานวย วรีวรรณ เป็นตวัแทนประเทศไทยในการประชุมองัค์ถดั ครัง้ที่ 9 และ
เสนอประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการประชุมอังค์ถัดครัง้ที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-19 
กุมภาพนัธ์ 2543 (ค.ศ.2000) โดยประเทศไทยได้เตรยีมการและคาดหวงัผลทางเศรษฐกิจ 
ดงัน้ี 
 1.  การทีป่ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการประชุมองัคถ์ดั ครัง้ที ่10 ประเทศไทยจะดาํรง
ตําแหน่งประธานองัค์ถดัต่อไปน้ีอกี 4 ปี ระหว่าง 2543-2547 (ค.ศ.2000-2004) ซึ่งจะเป็น
โอกาสให้ไทยสามารถมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจในเวที
ระหวา่งประเทศจากความลม้เหลวในการประชุมองคก์ารการคา้โลก ณ นครซแีอตเตลิ ในวนัที ่
17 ธนัวาคม 2542 (ค.ศ.1999) และไม่สามารถแถลงผลการประชุมได ้ประเทศไทยจงึเตรยีม
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ทาํแถลงการณ์หลงัการประชุมออกเป็น 2 ฉบบั คอื ปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
และแผนปฏบิตักิารณ์กรุงเทพ (Bangkok Plan of Action) เพื่อใหส้มาชกิลงนาม และคาดว่า
สามารถประกาศไดอ้ยา่งน้อย 1 ฉบบัเพือ่ป้องกนัความลม้เหลวซํ้ารอยองคก์ารการคา้โลก 
 2.  องัคถ์ดัเกดิจากการรวมกลุ่มของประเทศกําลงัพฒันา จงึมกัถูกเปรยีบเปรยว่า องัค์
ถดัเป็น GATT ของประเทศผูย้ากไร ้การประชุมองัคถ์ดัครัง้ที ่10 จงึเป็นเวทขีองประเทศกําลงั
พฒันาทีจ่ะเสนอมาตรการชว่ยเหลอืประเทศกําลงัพฒันา จากการเปิดเสรทีางการคา้ซึง่แมจ้ะมี
คุณประโยชน์ต่อโลก แต่เป็นผลรา้ยต่อประเทศกําลงัพฒันาเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึการหาลู่ทาง
เจรจา การคา้รอบโลกใหม่เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นมาตรการกดีกนัทางการคา้และการทุ่มตลาด 
(Dumping) 
 3.  การประชุมองัคถ์ดัครัง้ที ่10 เป็นโอกาสอนัดทีีป่ระเทศไทยจะเสรมิสรา้งความมัน่ใจ 
ต่อประชาคมโลกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของไทยและการแกไ้ขปญัหาการเงนิ หลงัจากประเทศ
ไทยถูกมองวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของวกิฤตเศรษฐกจิ 
 4.  รฐับาลมนีโยบายใหม้ภีาพหลงัทางการเมอืงเขา้มาสง่เสรมิกระบวนการขององัคถ์ดั
จงึได้เชญิผูนํ้าอาเซียนทัง้หมดเขา้ร่วมประชุมด้วย โดยในวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2543 (ค.ศ.
2000) จะเป็นการพบปะหารอืระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ กบัเลขาธิการและตวัแทนทุก
องค์การในสหประชาชาติ จงึถือได้ว่า เป็นการประชุมสุดยอดครัง้ใหญ่และครัง้แรกระหว่าง
อาเซยีนกบัยเูอน็ เรยีกว่า อาเซยีน ยเูอน็ ซมัมทิ เพื่อหารอืความรว่มมอืระหว่างอาเซยีนและยู
เอน็ใหเ้กดิความมัน่คงและสรา้งเสถยีรภาพในภูมภิาค ส่วนการปะชุมใหญ่จะเน้นการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื 
 5.  ภาคเอกชนไทย โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ได้ร่วม
ประชุมกบักระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเพิม่บทบาทภาคเอกชนในธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME) การประชุมองัคถ์ดัครัง้ที ่10 ณ กรุงเทพมหานคร จะมผีูเ้ขา้รว่มประชุมประมาณ 
3,000 คน รวมผูต้ดิตามและผูส้ ื่อข่าวอกีประมาณ 1,000 คน เป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ไทยทางออ้ม 
 6.  ประเทศไทยคาดหวงัว่าจะใชเ้วทอีงัคถ์ดัครัง้ที ่10 เจรจากบัประเทศอื่นๆ เพื่อเร่ง
การเจรจาการค้ารอบใหม่ รวมถงึการสนับสนุนบทบาทของนายศุภชยั พานิชภกัดิ ์เพื่อเป็น
ผูอ้าํนวยการองคก์ารการคา้โลกคนต่อไป 
 3.7.1  ปฏิญญากรงุเทพฯ (Bangkok Declaration): การหารอืและการมสี่วนรว่ม
อยา่งมผีลวตัรของประชาคมโลก (Global Dialogue Engagement)  
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  การปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนาทางการเมืองเน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น คอื  
  สว่นที ่1 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาการด้านต่างๆ ของโลก 
(Setting) อาท ิผลของกระบวนโลกาภวิฒัน์ทัง้ทางบวกและทางลบหรอืความมัง่คง และความ
เสีย่งจากการถูกเบยีดตกขอบ (Marginalization) ทาํใหเ้กดิความไมเ่สมอภาคและความสมดุล
ของระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
  ประเทศที่ได้รบัผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงนิ ต้อง
กาํหนดยทุธศาสตรก์ารปฏริปูเพือ่พฒันาสถาบนัต่างๆ ของประเทศเพื่อใหป้ระเทศฟ้ืนตวัอยา่ง
รวดเร็ว เช่น การมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่มัน่คง การปรับปรุงธรรมาภิบาล 
(Governance) ใหด้ขีึน้ มอีตัราการออมที่สูง มกีารลงทุนในทรพัยากรมนุษย ์การร่วมมอื
ระหวา่งภาครฐัและเอกชน และการเน้นเรือ่งการสง่ออก (export orientation)  
  สว่นที ่2 เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาสําหรบัโลก (A New 
Beginning) ใหทุ้กประเทศไดร้บัประโยชน์เทา่เทยีมกนั อาท ิ
  เปิดโอกาสให้ประชาคมโลกได้ทบทวนประสบการณ์จากกระบวนการ
โลกาภวิฒัน์ ถงึขอ้ด-ีขอ้เสยี ทัง้ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
  เน้นใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด (all stakeholder) ซึง่ไดแ้ก่ ภาคเอกชน 
องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และนักวชิาการ ได้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจด้านเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ 
  พนัธกรณีภายใต้ระบบการคา้พหุภาคตี้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของการไม่เลอืก
ปฏบิตัแิละเอือ้ประโยชน์ใหก้บัทุกประเทศ และการเจรจาการคา้รอบใหม่ควรคํานึงถงึมติดิา้น
การพฒันาดว้ย (development dimension) 
  สว่นที ่3 อังค์ถัด มีบทบาทสําคัญในการสร้างฉันทามิต (consensus-
building) เพือ่สนบัสนุนการคา้ การเงนิ การลงทุน เทคโนโลย ีและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

แผนปฏิบติัการกรงุเทพฯ (Bangkok Plan of Action)   3.7.2  
  เอกสารแผนปฏบิตัิการกรุงเทพฯ เน้นความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ 
แบ่งออกเป็น 2 ภาค โดย ภาคแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนา
ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน คอื (1) การประเมนิผลกระทบของโลกาภวิฒัน์ต่อการพฒันา (2) 
การประมวลพฒันาการ และการดําเนินการระหว่างประเทศในดา้นต่างๆ และ (3) มาตรการ
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และขอ้เสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกบัพฒันา และ ภาคท่ีสอง เป็นเรื่องบทบาทและการ
ดาํเนินงานขององัคถ์ดัใน 4 ปีขา้งหน้า 

ภาคแรก   
  (1)  การประเมนิผลกระทบของโลกาภิวฒัน์ต่อการพฒันา โดยพจิารณาทัง้
ทางบวกและทางลบ และประชาคมโลกต้องร่วมกนัปรบัยุทธศาสตร ์สําหรบัการพฒันาแกไ้ข
ความไมส่มดุล และไมเ่ทา่เทยีมกนั เพือ่ใหทุ้กประเทศสามารถไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการ
โลกาภวิฒัน์ 
  (2)  การประมวลพฒันาการและการดําเนินการระหว่างประเทศในดา้นต่างๆ 
รวมถงึการเจรจารอบอุรกุวยั การชว่ยเหลอืประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด (LDCs) ปญัหาหน้ีสนิและ
ความยากจน 
  (3)  มาตรการและขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพฒันาไดแ้ก่ 
   (3.1)  ด้านการเงนิ เพื่อเป็นการลดภาระแก่ประเทศยากจน ประเทศผู้
บรจิาคเงนิควรยกเลกิเงือ่นไขผกูพนัในการใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด รวมถงึ
ปญัหาหน้ีสนิซึง่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 
   (3.2)  ดา้นการลงทุน สนับสนุนใหม้กีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) ในประเทศกําลงัพฒันา นอกจากจะไดเ้งนิลงทุนแลว้ ยงัไดป้ระโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีการจดัการและความชาํนาญในดา้นอื่นๆ 
   (3.3)  ด้านการค้า ประเทศกําลงัพฒันาส่วนใหญ่ยงัเหน็ว่าการเปิดเสรี
ทางการค้ายงัมีความไม่สมดุลในแง่การขยายตัวของการส่งออก เน่ืองจากข้อจํากัดด้าน
กาํลงัคน สถาบนั และการเงนิ 
   นอกจากนัน้ โดยทีแ่ต่ละประเทศมรีะดบัการพฒันาทีแ่ตกต่างกนั จงึควร
มกีารปฏบิตัอิยา่งพเิศษและแตกต่างกนั 
   (3.4)  ดา้นการพฒันาอื่นๆ ไดแ้ก่ การวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 
(SMEs) ทัง้ระดบัชาติและระดบัระหว่างประเทศ สนิเชื่อระยะยาว เงนิทุน การถ่ายทอด
เทคโนโลย ีทรพัยากรมนุษย ์และพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

ภาคท่ีสอง   บทบาทและการดาํเนินงานขององัคถ์ดัในอนาคต ไดแ้ก่   
  (1)  ดา้นกระบวนการโลกาภวิฒัน์กบัการพฒันา โดยพจิารณาความเกีย่วพนั
ของกระบวนการโลกาภิวฒัน์กับ การค้า การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ 
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  (2)  ดา้นการลงทุน วสิาหกจิ และเทคโนโลย ี
   รวบรวมขอ้มูลการลงทุน และรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ 
   ศกึษาขอ้มลูทีจ่ะกระตุน้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   ศึกษาถึงผลการลงทุนจากต่างประเทศและขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั 
   สรา้งความเขา้ใจอนัดเีกี่ยวกบัความสมัพนัธ์และความตกลงทางการค้า
และการลงทุนระหวา่งประเทศ ทัง้ระดบัทวภิาค ีระดบัภมูภิาค และระดบัพหภุาค ี
  (3)  ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
   (3.1)  เรื่องการเขา้สู่ตลาด องัคถ์ดัควรเกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละสรา้ง
ฉันทามตใินเรื่องการลดภาษี และมาตรการทีม่ใิช่ภาษีในสนิคา้ส่งออก หรอืการใหส้ทิธ ิGSP 
มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาดและการเกบ็ภาษตีอบโตก้ารทุม่ตลาด 
   (3.2)  เรือ่งสนิคา้เกษตร องัคถ์ดัควรชว่ยเหลอืดา้น 
    - การเขา้สูต่ลาดสนิคา้เกษตร 
    - การสนบัสนุนภายในประเทศ (demestic support)  
    - การอุดหนุนการสง่ออก 
   (3.3)  เรื่องการค้าบรกิาร องัค์ถดัควรช่วยจดัลําดบัความสําคญัในการ
เปิดเสรกีารคา้บรกิาร 
   (3.4)  เรือ่งการสนบัสนุนประเทศกําลงัพฒันาในการเจรจาการคา้พหุภาคี
และการเขา้เป็นสมาชกิ WTO องัคถ์ดัควรหาทางช่วยใหป้ระเทศเหล่านัน้ไดเ้ป็นสมาชกิ WTO 
ไดเ้รว็ขึน้ 
   (3.5)  เรื่องการรวมกลุ่มระดบัภูมภิาคและระบบการคา้พหุภาค ีองัค์ถดั
ควรชว่ยเหลอืประเทศกาํลงัพฒันาในดา้นการรวมกลุ่มโดยอยูภ่ายใตก้รอบ WTO 
   (3.6)  เรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่างกัน อังค์ถัดต้อง
ชว่ยเหลอืใหป้ระเทศกาํลงัพฒันา ไดร้บัประโยชน์อยา่งเตม็ทีจ่ากการคา้พหภุาค ี
   (3.7)  เรือ่งสนิคา้โภคภณัฑอุ์ตสาหกรรมและบรกิาร 
    องัค์ถดัควรศกึษาวธิกีารที่จะปรบัปรุง supply capacity ของ
ประเทศที่ผลิตสนิค้าโภคภณัฑ์ และให้ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบักองทุนรวม สนิค้าโภค
ภณัฑ ์(Common Fund)  
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    องัค์ถดัควรเน้นการปรบัปรุงขดีความสามารถของการค้าบรกิาร 
โดยการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ศกัยภาพทางสถาบนั และการใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ี
    วเิคราะหก์ารเพิม่ขดีความสามารถทีเ่ป็นไปไดใ้นการแข่งขนัดา้น
สนิคา้และบรกิาร 
   (3.8)  เรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อม อังค์ถัดควรช่วยสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบัมาตรการดา้นการคา้ต่อนโยบายสิง่แวดลอ้ม 
   (3.9)  เ รื่ อ งการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานด้านบริการ  เพื่ อ เพิ่ม
ประสทิธภิาพดา้นการคา้และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์องัคถ์ดัควรช่วยเหลอืดา้นการขนส่ง 
การศุลกากร การธนาคาร และประกนัภยั การบรกิารต่างๆ สาํหรบั SMEs และ e-commerce 
   (3.10) เรื่องการทรพัยากรมนุษย์ องัค์ถดัช่วยโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ขององัคถ์ดั 
 

การประชมุองัคถ์ดัครัง้ท่ี 11 ณ นครเซาเปาโล (มิถนุายน 2004) 3.8  
 

 โดยที่เป้าหมายของการประชุมอังค์ถัด คือ การนําเอาการค้าและการพัฒนามา
เครือ่งมอืในการขจดัความยากจน และสรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหก้บัประเทศสมาชกิเป็นหลกั 
แต่เน่ืองจากประเทศกําลงัพฒันาหรอืกลุ่มประเทศยากจนไมไ่ดอ้ยู่ตามลําพงั ยงัตอ้งอยูร่ว่มใน
ระบบการคา้ของโลกกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ นอกจากนัน้ ขอ้กําหนดกฎเกณฑใ์นการคา้ของ
โลก ประเทศที่พฒันาแล้วยงัเป็นผูก้ําหนดเกอืบทัง้หมด การประชุมองัค์ถดัจงึนับว่าเป็นการ
ประชุมหรอืเวทขีองประเทศทีย่ากจน 
 ในการประชุมองัคถ์ดัครัง้ที ่11 น้ี นายโคฟ่ี อนันนั เลขาธกิารสหประชาชาตไิดก้ล่าววา่ 
กลุ่มองคก์รเพื่อพฒันาเอกชน (เอน็จโีอ) ว่า สหประชาชาตเิหน็พอ้งกบัความวติกของเอน็จโีอ
ทัง้หลายเกีย่วกบัสนิคา้เกษตรและการอุดหนุนสนิคา้เกษตรเพื่อการสง่ออกของประเทศพฒันา
แลว้ ว่าเป็นตน้เหตุใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม และเหน็ดว้ยกบัความกงัวลทีว่่ายิง่นับวนั
ประเทศกําลงัพฒันาจะยากลําบากมากขึ้นในการเข้าถึงตลาดประเทศพฒันาแล้ว ในขณะ
เดยีวกบัตวัแทนของประเทศกําลงัพฒันาหลายรายชีใ้หเ้หน็ว่า การคา้ไม่เป็นธรรมของสนิคา้
เกษตรในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อการแกป้ญัหาความยากจน และการสรา้งงานในประเทศ
ตนเป็นอยา่งมาก เชน่ ตวัแทนประเทศโตโก ยนืยนัวา่ หากโตโกไมส่ามารถขายฝ้ายไดใ้นราคา
ทเีป็นธรรม โตโกจะประสบปญัหาทางดา้นการคลงั และปญัหาคนวา่งงานทนัท ี
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 อน่ึง การคา้ของโลกประมาณรอ้ยละ 80 ตกอยูใ่น กํามอืของประเทศพฒันาแลว้ เพยีง 
10 ประเทศเทา่นัน้ (มตชินรายวนั 16 มถุินายน 2547) 
 

บทบาทสาํคญัขององัคถ์ดัต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย  3.9  
 

 องัค์ถดัมหีน้าที่สําคญัในฐานะที่เป็นเวทใีนการเสรมิสร้างความช่วยเหลือและความ
รว่มมอืระหว่างประเทศ ทีม่ต่ีอประเทศกําลงัพฒันาดา้นการคา้และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื องัคถ์ดั
จงึมบีทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิโลกและต่อไทย ในทา้ยทีส่ดุในหลายประการดงัน้ี 
 (1)  องัค์ถดัเป็นผูร้เิริม่และสนับสนุนใหม้กีารใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ GSP ท◌ี◌่
ประเทศพฒันาแลว้ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรใหก้บัประเทศกําลงัพฒันา เช่น ไทยไดร้บั 
GSP ในการส่งออกสนิคา้ไปยงัสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป และต่อมา การใหส้ทิธพิเิศษน้ีได้
ขยายเพิม่เตมิเป็น GSTP (Global System of Trade Preference) ทีป่ระเทศกําลงัพฒันาให้
สิทธิพิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งไทยได้ให้สิทธิพิเศษน้ีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คยีง คอื ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม เป็นตน้ 
 (2)  องัคถ์ดัเป็นผูร้เิริม่ในการจดัทําความตกลงสนิคา้โภคภณัฑร์ะหว่างประเทศ และ
ขอ้ตกลงการจดัตัง้กองทุนรว่ม (Common Fund) เพือ่แกป้ญัหาการคา้สนิคา้โภคภณัฑร์ะหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในการศกึษาวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการ
บรกิารดา้นขอ้มลู ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
 (3)  อังค์ถัดยังทําหน้าที่เ ป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณาดําเนินนโยบายต่างๆ ของประเทศกําลงัพฒันา ในเรื่องการคา้และการ
ลงทุน การแขง่ขนัและมาตรการจาํกดัการทาํธุรกจิ (RBP) การคา้กบัเทคโนโลย ีการขนสง่ การ
ประกนัภยั การพฒันากบันโยบายการเงนิและหน้ีสนิของประเทศกําลงัพฒันา วกิฤตเศรษฐกจิ
ของเอเชยี รวมทัง้ผลกระทบของการเจรจารอบอุรกุวยั เป็นตน้ 
 (4)  องัคถ์ดัยงัใหค้วามรว่มมอืกบั WTO ในการจดัตัง้ International Trade Center 
(ITC) ขึน้มาเป็นศูนยข์อ้มลูดา้นการคา้ เพื่อช่วยเหลอืการส่งออกของประเทศกําลงัพฒันาอกี
ทางหน่ึง 
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3.10  ความแตกต่างระหว่าง UNCTD กบั WTO 
 

 แมว้า่องัคถ์ดัและองคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นองคก์รทีต่ ัง้อยูท่ีน่ครเจนีวาทัง้คู่ และ
ผูแ้ทนของประเทศต่างๆ ที่ประจําอยู่ในองค์กรทัง้สอง ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลเดยีวกนั แต่ทัง้
สององคก์รมคีวามแตกต่างกนัในการดําเนินการตามหน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการ
จดัตัง้ อยา่งไรกต็าม การทาํงานของทัง้สององคก์รนัน้มสีว่นสนบัสนุนซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การคา้เสรกีบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 จุดแตกต่างระหวา่งองัคถ์ดัและองคก์ารการคา้โลก (WTO) ทีส่าํคญั มดีงัน้ี 
 (1)  WTO มุ่งเน้นในเรื่องการค้าเสรแีละเป็นธรรม โดยมเีรื่องการค้าเป็นหวัใจ 
ถงึแมว้า่ในระยะต่อมาจะขยายครอบคลุมถงึเรือ่งอื่นๆ เช่น การคา้บรกิาร ทรพัยส์นิทางปญัญา 
และการลงทุนดว้ย แต่เรือ่งเหล่าน้ีกจ็ะพจิารณาเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้เทา่นัน้ สว่น
องัคถ์ดัมุ่งเน้นในเรื่องการพฒันาเศรษฐกจิแบบยัง่ยนืของประเทศกําลงัพฒันา เรื่องอื่นๆ เช่น 
การค้า การลงทุน การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การขนส่ง ฯลฯ เป็นส่วนประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิ 
 (2)  องัคถ์ดัมุ่งเน้นถงึผลประโยชน์ของประเทศกําลงัพฒันาเป็นหลกั โดยจะใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นวชิาการ เช่น การศกึษา วจิยั และเสนอแนะขอ้คดิเหน็ เพื่อช่วยประเทศกําลงั
พฒันาในการกําหนดกรอบนโยบายเรื่องการคา้และการพฒันาที่ย ัง่ยนืในประเดน็และแง่มุม
ต่างๆ แต่ WTO นัน้ กําหนดให้ทุกประเทศสมาชิกได้รบัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ใน
กฎเกณฑเ์ดยีวกนั ไม่ไดมุ้่งประโยชน์ของประเทศกําลงัพฒันาเป็นหลกั เพยีงแต่มขีอ้ยกเวน้
เป็นการเฉพาะสําหรบัประเทศกําลงัพฒันาที่เรียกว่า การปฏิบตัิที่เป็นพิเศษและแตกต่าง 
(Special and Differential Treatment: S&D) ในบางเรือ่งเทา่นัน้ 
 (3)  WTO เป็นองค์กรเจรจาที่ทําหน้าที่กําหนดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ 
(rules-based organization) เพือ่เปิดเสรทีางการคา้และเป็นธรรม ซึง่มผีลผกูพนัดา้นกฎหมาย
ต่อประเทศสมาชิก หากสมาชกิไม่ปฏิบตัิตามพนัธกรณีที่มอียู่ ก็อาจจะถูกฟ้องร้องและถูก
ลงโทษในลกัษณะทีเ่ป็นการตอบโตท้างการคา้โดยสมาชกิอื่นๆ แต่ผลงานขององัคถ์ดัสว่นใหญ่
มขีอ้ผูกพนัทางกฎหมายต่อสมาชกิ เป็นเพยีงการแถลงเจตนารมณ์ร่วมกนัเพื่อใหม้ผีลเร่งรดั
ทางการเมอืงเท่านัน้ หากสมาชกิใดไม่ปฏบิตัติามกอ็าจถูกประณาม แต่จะไม่ไดร้บัโทษใดๆ 
อย่างไรกต็าม การดําเนินงานขององัค์ถดัที่ผ่านมากม็ผีลในทางปฏบิตัพิอสมควรโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ถา้ขอ้เรยีกรอ้งของประเทศกาํลงัพฒันามคีวามสมเหตุสมผลและนําไปปฏบิตัไิด ้
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