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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มชีื่อเดิมวา “สมุดปกขาวทีดี

อารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวจิัยตางๆ มานําเสนออยางเรยีบงายเพ่ือจุดประกาย

ใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืงและสังคม ในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน

เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ

เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ

พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   

http://www.info.tdri.or.th/


 

องคการการคาโลก:   
สมาคมคนรวยจริงหรือ ? *

 

 

บทนํา 

องคการการคาโลกเปนเวทีที่ประเทศตางๆ ใชเจรจาตกลงในการวางกติกาเพ่ือลดการ

กีดกันการคาระหวางประเทศใหไดมากที่สุด โดยไมมีจุดยืนวากติกาที่กําหนดขึ้นจะเอื้อ

ประโยชนใหแกสมาชิกกลุมใดเปนพิเศษหรือไม  ขอผูกพันตางๆ ลวนเกิดจากการ

ตอรองระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเองทั้งสิ้น  องคการการคาโลกจึงมักถูกกลาวหา

วาเปน “สมาคมคนรวย” เนื่องจากประเทศร่ํารวยยอมมีอํานาจตอรอง ทุนทรัพย และ

บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการศึกษาและวิเคราะหเพ่ือผลักดันกฎกติกาทาง 

การคาที่เปนประโยชนแกตนเองมากกวา ในขณะที่ประเทศยากจนมีขอจํากัดทางดาน

ทรัพยากรและไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุมกอนได จึงมีอํานาจตอรองนอยกวา 

ผูใหการสนับสนนุองคการการคาโลกกลับคิดวา หากไมมีพ้ืนทีส่ําหรับกําหนด

กติกาการคาระหวางประเทศแลว  ประเทศเล็กๆ จะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้น  อยางนอย

ที่สุด องคการการคาโลกก็ยึดหลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสยีง” (one man one vote) กลาวคือ 

ไมวาจะเปนประเทศทีม่ั่งคั่งหรือยากจนเพียงไร กส็ามารถลงคะแนนเสียงในการกําหนด

กติกาได 1 เสียงเทากัน  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งยังสามารถ

ใชอํานาจยับยั้ง (veto) ขอตกลงใดๆ ก็ได เพราะกติกาทุกฉบับตองไดรับฉันทามตจิาก

สมาชิกทุกประเทศ 

                                                   
*
 บทความนี้สรุปจากบทความชื่อเดียวกันของ ดร. เดือนเดน  นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัย

ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และ วีรวัลย  ไพบูลยจิตตอารี นักวิจัย ฝายการวิจัย

แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนา

วิชาการประจําป 2545 เร่ือง “เผชิญความทาทายจากกระแสโลกาภิวัตน” จัดโดย สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กระทรวงพาณิชย และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เม่ือวันที่ 

14-15 ธันวาคม 2545  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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งานวิจัยนี้มุงวิเคราะหวา การเจรจาในองคการการคาโลกเอื้อใหประเทศร่ํารวย

เอาเปรยีบประเทศยากจน “อยางถูกกฎหมาย” หรือใหความคุมครองประเทศยากจน

จากการถูกกีดกนัทางการคาจากประเทศมหาอํานาจ 

ในที่นี้ จึงกําหนดประเด็นคําถามสําหรับการศึกษาไววา  การเจรจาที่ผานมาใน

องคการการคาโลกไดใหหรือสามารถใหสิ่งเหลานี้แกประเทศยากจนตามความคาดหมาย

หรือไม 

1. ลดอุปสรรคของการนําเขาสินคาจากประเทศยากจน 

2. ใหความเปนธรรมแกประเทศยากจนเมื่อเกิดขอพิพาททางการคา 

3. ชดเชยความเสียหายแกประเทศยากจนอยางเพียงพอเม่ือสนิคาสงออกถูกกีดกัน

อยางไมเปนธรรม 

4. สรางกติกาทางการคาที่เปนธรรมตอประเทศยากจน 

5. ใหความชวยเหลือแกประเทศยากจนในการพัฒนาศักยภาพการเจรจาการคา และ

ในการนํากติกาขององคการการคาโลกไปบังคับใช  

คําถามที่ 1 การเจรจาที่ผานมาทําใหประเทศร่ํารวยเปดตลาดใหสินคาสงออกจากประเทศยากจน

มากขึ้นหรือไม 

การวิเคราะหในประเด็นคําถามนี้ แบงเปน 2 สวน คือ 

1. การเจรจาในองคการการคาโลกทําใหมีการเปดเสรีสินคาเกษตรและสินคา

อุตสาหกรรมที่ประเทศกําลังพัฒนาเปนผูสงออกรายใหญซึ่งไดแก อาหารแปรรูป สิ่งทอ 

และรองเทาหรอืไม 

การศึกษาพบวา ผลการเจรจาเปดเสรีสินคาเกษตรและสินคาอตุสาหกรรมที่

ประเทศกําลังพัฒนาเปนผูสงออกรายใหญมิไดเปดตลาดใหแกสินคาสงออกจากประเทศ

กําลังพัฒนาเทาที่ควร  

สินคาเกษตรยังตองเผชญิกับอุปสรรคทีจ่ํากัดการนําเขาจากหลากหลายรูปแบบ 

ไมวาจะเปนภาษศีุลกากร ระบบโควตา การอุดหนุนการผลิต มาตรฐานดานสุขอนามัย 

และการอุดหนนุการสงออก ทาํใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถสงออกผลผลิตทาง 

การเกษตรเพื่อสรางรายไดไดเทาที่ควร 

ในลักษณะเดียวกัน สินคาสิ่งทอ รองเทา และอาหารแปรรูปก็เผชิญกับภาษี

ศุลกากรในอัตราสูงเมื่อเทยีบกับสนิคาอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออก

ของประเทศกําลงัพัฒนาอยางยิ่ง 
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2.  การใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดเปนอุปสรรคทางการคาของประเทศ

กําลังพัฒนาหรือไม  

การศึกษาพบวา    มีแนวโนมการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดระหวาง

ประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเองซึ่งสงผลเสียตอประเทศกําลังพัฒนา   ทั้งในเรื่องการ

ขยายตลาดและการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรอง   อีกทั้งประเทศกําลังพัฒนาและ

ประเทศพัฒนาแลวกลับใชมาตรการนี้เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  โดย 

แตเดิมประเทศพัฒนาแลวจะเปนผูใชมาตรการนี้เทานั้น  ตอมาประเทศกําลังพัฒนากไ็ด

นํามาตรการนี้มาใชเชนกัน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งใชกับประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง 

ซึ่งทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถขยายตลาดสินคาไปยังประเทศกําลังพัฒนา

ดวยกันเองได  ประกอบกับการที่ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศไดรับสิทธิพิเศษทาง

การคาจากประเทศพัฒนาแลวบางประเทศเปนการเฉพาะ  จึงยอมทําใหประเทศกําลัง-

พัฒนาตางๆ ไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองทางการคาได 

คําถามที่ 2 ในกรณีที่สินคาจากประเทศยากจนถูกกีดกันการนาํเขา  ประเทศยากจนมีโอกาสไดรบั

ความเปนธรรมหรือไม 

การศึกษาพบวา ตราบเทาที่การเรียกรองความเปนธรรมเมื่อเกิดขอพิพาทใน

องคการการคาโลกยังมีคาใชจายสงู  กระบวนการระงับขอพิพาทก็จะเปน “กระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับคนรวย” อยางหลีกเล่ียงไมได 

แมวาการเจรจารอบอุรุกวัยจะกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะพิจารณาขอพิพาท 

(panel) โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอรองเรียนข้ึน เวนแตสมาชิกทุกรัฐมีฉันทามติไมใหจัดต้ัง  

อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา ประเทศกําลังพัฒนาไดตกเปนเปาในการถูกรองเรียน 

มากข้ึน  ซึ่งสงผลใหประเทศกําลังพัฒนามีความจําเปนตองเรียนรูเรื่องขอตกลงตางๆ  

มากขึ้นดวย 

ขอตกลงวาดวยการระงับขอพิพาทไดกําหนดแนวปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

1. ใหประเทศพัฒนาแลวคํานึงถึงขอจํากัดของประเทศยากจนโดยใหพยายาม

หาทางออกโดยการปรึกษาหารือ (consultation) กอนที่จะนําเรื่องเขาสูกระบวนการ

ระงับขอพิพาท  แตก็มิไดมแีนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนและปราศจากบทลงโทษ 

2. ใหคณะพิจารณาขอพิพาทคํานึงถึงขอจํากัดของประเทศกําลังพัฒนาในการ

ปฏิบัติหนาที่ และใหระบุในรายงานดวยวา ในการพิจารณาไดใหโอกาสเปนพิเศษแก

ประเทศกําลังพัฒนาอยางไร  แตมไิดกําหนดแนวทางดําเนินการที่เปนรูปธรรมเชนกนั 
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3. ในกรณีที่ประเทศพัฒนาแลวไมเพิกถอนมาตรการกีดกันการนําเขาตามคํา 

ชี้ขาดขององคกรระงับขอพิพาท หรือมาตรการแกไขไมสามารถเยียวยาปญหาได ให

ประเทศกําลังพัฒนาสามารถเรียกรองใหองคกรระงับขอพิพาทดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือ

แกปญหาดังกลาวได  แตในทางปฏิบัติแลว ประเทศกําลังพัฒนาไมเคยใชสิทธินี้เลย

เพราะมีคาใชจายสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองวาจางที่ปรึกษากฎหมายที่มีความ

เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายองคการการคาโลกในประเด็นที่มีความซับซอนทางเทคนิคสูง  

และแมจะมีการจัดต้ังศูนยบริการดานกฎหมายองคการการคาโลก (Advisory Centre 

on WTO Law) เพ่ือใหบริการที่ปรึกษาทางดานกฎหมายตางๆ แกประเทศสมาชิก  แต

ศูนยนี้ก็มีนักกฎหมายเพียง 6 คน ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการ  นอกจากนี้ การ

ใหบริการของศูนยก็มิไดเปนการใหเปลาในทุกกรณี  และการใหบริการบางลักษณะยัง

คิดคาใชจายในอัตราคอนขางสูงอีกดวย 

คําถามที่ 3 ในกรณีที่ประเทศร่ํารวยกระทําผิดกฎ กติกา  ประเทศยากจนจะไดรับการชดเชยที่ 

เปนธรรมหรือไม 

การศึกษาพบวา  มาตรการเยียวยาขอพิพาทที่มีลักษณะของการ “ไปทวงหนี้

เอาเอง” โดยใหผูเสียหายเพิกถอนสิทธิประโยชนทางการคาของคูกรณีดวยตนเอง  ทํา

ใหประเทศทีย่ากจนกวาเสียเปรียบ 

แมจะมีการปรับปรุงกลไกการระงับขอพิพาทใหรัดกุมข้ึนโดยตีกรอบเวลาที่

คูกรณีตองดําเนินการตามคําชี้ขาดขององคกรระงับขอพิพาท   และใหอํานาจคูกรณีที่

ไดรับความเสียหายสามารถดําเนินการตอบโตไดงายข้ึนโดยไมตองมีฉันทามติจาก

สมาชิกดังเชนในอดีตอีกตอไป   แตในทางปฏิบัติ การเพิ่มอํานาจในการตอบโตนี้กลับ

ทําใหประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบประเทศพัฒนาแลวมากขึ้นเพราะมีอํานาจตอรอง

ทางการคานอย  กลาวคือ เมื่อประเทศยากจนใชการข้ึนภาษีนําเขาเปนมาตรการตอบโต

ทางการคากับประเทศร่ํารวยที่ถูกตัดสินวากระทําผิดกติกาขององคการการคาโลก  ก็จะ

ทําใหตนทุนในการนําเขาสินคานั้นสูงข้ึน  และในกรณีที่สินคานําเขานั้นเปนสิ่งจําเปนที่

ประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถผลิตเองได เชน เครื่องมือแพทย  ภาระตนทุนที่สูงข้ึน 

ก็จะตกไปยังผูเจ็บปวยที่ตองจายคารักษาพยาบาลแพงขึ้นในที่สุด  ในทางตรงขาม การ

ใชมาตรการตอบโตทางการคากลับ “ติดอาวุธ” ใหประเทศพัฒนาแลวมีอํานาจตอรอง

สูงข้ึนโดยการบีบใหประเทศกําลังพัฒนาปฏิบัติตามขอเสนอแนะขององคกรระงับ 

ขอพิพาทจนเปนที่พอใจ 
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อยางไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาไดเสนอใหปรับดุลอํานาจของการตอบโต

ทางการคาเสียใหม โดยผลักดันใหดําเนินการตอไปนี้ 

1.  ใหมีการชดเชยความเสียหาย (monetary compensation) แทนการตอบโต  

แตประเทศพัฒนาแลวไมรับขอเสนอนี้  โดยอางวาการชดเชยจะกระทําไดเฉพาะในกรณี

ของการละเมิดกฎหมายภายในประเทศเทานั้น 

2.  ใหประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศสามารถรวมตัวกันใชมาตรการตอบโต 

(collective retaliation) ได เพ่ือใหการตอบโตมีผลกระทบอยางสําคัญตอประเทศ 

พัฒนาแลว  แตประเทศพัฒนาแลวไมรับขอเสนอนี้  โดยอางวาการตอบโตในลักษณะนี้

จะทําใหระบบการคาเสียหายเพราะอาจมีผลกระทบที่คํานวณเปนมูลคาความเสียหาย

ทางธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแลวมากกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงในประเทศกําลัง- 

พัฒนา 

3.  ใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถตอบโตทางการคาโดยการเพิกถอนสิทธิ

ประโยชนที่ไมเกี่ยวของกับขอตกลงที่เปนประเด็นของขอพิพาท เชน การเพิกถอนสิทธิ

ประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา ดังในกรณีที่ประเทศเอกวาดอรขออนุมัติใหสามารถ

เพิกถอนการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิกประชาคม

ยุโรป เพ่ือตอบโตการที่ประชาคมยุโรปใชระบบโควตากีดกันการนําเขากลวยจาก

เอกวาดอร  เอกวาดอรไดรับการอนุมัติใหดําเนินมาตรการนี้จากองคกรระงับขอพิพาท

ไดเฉพาะหลังจากที่เอกวาดอรถูกบังคับใหใชมาตรการตอบโตที่มุงเปาไปที่สินคา

อุปโภคจากประชาคมยุโรปเทาที่สามารถทําไดแลวเทานั้น 

คําถามที่ 4 ประเด็นใหมๆ ที่ผนวกเขามาในการเจรจารอบอรุุกวัยเอือ้ประโยชนแกประเทศร่ํารวย

หรือประเทศยากจน 

การศึกษาพบวา ขอตกลงใหมๆ ที่ผนวกเขามามิไดเอือ้ใหเกิดประโยชนแก

ประเทศกําลังพัฒนาแตอยางใด เพราะมิไดสอดคลองกับความตองการและสภาพการณ

ของประเทศกําลงัพัฒนา 

ประเด็นใหมๆ ที่เพ่ิมข้ึนมาครอบคลุมถึงการกําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัย

และมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม ตลอดจนการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ขอตกลงเหลานี้ทําใหประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมเสียเปรียบประเทศพัฒนาแลวดวย

เหตุผลดังตอไปนี้ 
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1.  การบังคับใชกฎกติกามีตนทุนสูง : เนื่องจากประเด็นใหมเหลานี้เกี่ยวกับ

การกํากับดูแลกิจการภายในประเทศเปนสําคัญ ทําใหการปฏิบัติตามพันธกรณีมี

คาใชจายสูง เชน การต้ังศาลทรัพยสินทางปญญา  การออกกฎหมายวาดวยการตอบโต

การทุมตลาด การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเทาทันประเด็นปญหาทางเทคนิคใหมๆ ที่

ซับซอน 

2.  ขอผูกพันไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิก : ขอ

ผูกพันใหมๆ ที่เกิดข้ึนมีสภาพบังคับกับสมาชิกทุกรายโดยไมคํานึงถึงความแตกตางใน

สภาพเศรษฐกิจของแตละประเทศ 

3.  งบประมาณในการชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนามีไมเพียงพอ : กอนปด

การเจรจารอบอุรุกวัยประเทศพัฒนาแลวสัญญาวาจะใหความชวยเหลือประเทศกําลัง- 

พัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีใหมๆ  ในขณะที่กฎกติกาของขอตกลงใหมๆ ผูกพัน

ตอประเทศกําลังพัฒนา แตการใหความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลวกลับเปนขอ

แลกเปลี่ยนที่ไมผูกพันแตอยางใด แลวประเทศร่ํารวยก็มิไดใหความชวยเหลือตามขอ

สัญญาที่ใหไวในการเจรจารอบอุรุกวัย 

4.  ขอตกลงไมสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของประเทศกําลัง- 

พัฒนา : เชน ขอตกลงเรื่องการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร (custom evaluation) ซึ่ง

มีขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการประเมินราคาสินคานําเขา ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตอง 

รื้อระบบการประเมินราคาศุลกากรใหม ทั้งๆ ที่การประเมินราคาสินคามิใชปญหาสําคัญ

ของพิธีการทางศุลกากร แตปญหาสําคัญอยูที่การลักลอบขนสินคาเถื่อนมากกวา เปนตน 

คําถามที่ 5 ประเทศกําลังพัฒนาสามารถตักตวงผลประโยชนจาก “สิทธิพิเศษ” (special and 

differential treatment) ที่ไดรับจากความตกลงตางๆ ในองคการการคาโลกหรือไม 

การศึกษาพบวา  นอกจากสิทธิพิเศษทางดานภาษี (GSP) แลว สิทธิพิเศษ

จากการปฏิบัติที่แตกตาง (special and differential treatment) ที่ประเทศกําลังพัฒนา

ไดรับมิไดเอือ้ใหเกิดประโยชนแกประเทศกําลังพัฒนาแตอยางใด 

การเจรจารอบอุรุกวัยไดเปล่ียนแนวการใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนา 

จากเดิมที่เปนการลดหยอนหรือใหการยกเวนในการปฏิบัติตามขอผูกพัน มาเปนการยืด

ระยะเวลาที่ประเทศกําลังพัฒนาตองปฏิบัติตามขอผูกพัน  อยางไรก็ตาม ไมมีความ

ชัดเจนวาการยืดระยะเวลานี้จะเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนาอยางไร เชน การ
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ยืดเวลาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญามิไดลด 

คาใชจายที่ประเทศกําลังพัฒนาตองแบกรับแตประการใด 

สิทธิพิเศษที่มีความหมายมากที่สุดสําหรับประเทศกําลังพัฒนาคือสิทธิในการ

สงออกสินคาไปยังตลาดของประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งไดแกสิทธิพิเศษทางดานภาษี  

อยางไรก็ตามการจัดสรรสิทธิพิเศษทางดานภาษีนี้จํากัดเฉพาะกับสินคาไมกี่ชนิดทั้งยัง

ขาดความโปรงใสและชัดเจน เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรไมตองอิง

กับมาตรฐานสากล  ทําใหมีการใชประเด็นเรื่องสิทธิพิเศษทางดานภาษีเปนเครื่องมือใน

การตอรองเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางการคาในองคการการคาโลก  

สรุป 

คณะวิจัยมีความเห็นวาองคการการคาโลกเปนสมาคมคนรวยในทางปฏิบัติ  แต

โดยหลักการและโดยโครงสราง สมาชิกทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกัน  การเขารวมเจรจาใน

องคการการคาโลกมีความจําเปนสําหรับประเทศขนาดเล็กที่ไมมีอํานาจตอรองทาง 

การคา  แมกติกาตางๆ จะเอื้อประโยชนแกประเทศร่ํารวยมากกวา  แตการไมเขารวม

เจรจาเลยจะไมทําใหสถานภาพของประเทศกําลังพัฒนาดีข้ึน เนื่องจากหากปราศจาก

กติกาแลว สินคาจากประเทศกําลังพัฒนาจะถูกกีดกันตามอําเภอใจของประเทศ

มหาอํานาจ องคการการคาโลกเปนเวทีที่ใหโอกาสแกประเทศกําลังพัฒนาในการ

รวมตัวกันเพ่ือสรางอํานาจตอรองกับประเทศพัฒนาแลวมากขึ้น 

เมื่อตระหนักวาประเทศยากจนตองด้ินรนเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนเองโดย

การสรางศักยภาพในการเจรจาตอรองและโดยการรวมตัวกันเปนกลุมกอนแลว ปญหา

สําคัญของประเทศกําลังพัฒนาคือจะทําอยางไรใหบรรลุเปาหมาย  ในที่นี้ ผูวิจัยขอ 

หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวของโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

การสรางความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางกฎหมายเพื่อเขารวมกําหนดกฎ 

กตกิาในองคการการคาโลก 

- ควรมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะเจรจาการคาอยางไร 

- ควรมีการเตรียมความพรอมในการเจรจาอยางไร หนวยงานใดควรมีสวนรวมในการ

ใหขอมูล และตองพัฒนาใหมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายองคการการคาโลกหรือไม 
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- ควรมีกระบวนการกําหนดและกลั่นกรองจุดยืนของประเทศไทยในหัวขอเจรจาตางๆ

อยางไร 

- ควรมีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของขอเสนอทางการคาในแตละหัวขอกอน

ใหความตกลงหรือไม 

- จะระดมทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหพรอมสําหรับประเด็นเจรจาในรอบตอไปอยางไร  

ในสวนนี้ ผูวิจัยมีประเด็นคําถามวา เราจะใชประโยชนจากองคการระหวางประเทศ 

เชน ธนาคารโลก และอังคถัด (ซึ่งมีแนวโนมใหความสนใจบทบาทของประเทศ

กําลังพัฒนาในองคการการคาโลกมากขึ้น) ไดอยางไร 

- จะแปรคําสัญญาเล่ือนลอยของประเทศพัฒนาแลวในการใหความชวยเหลือทาง

เทคนิคแกประเทศกําลังพัฒนาใหเปนลายลักษณอักษรไดอยางไร 

การสรางอํานาจตอรอง 

- ประเทศไทยจะล็อบบ้ีประเทศกําลังพัฒนาใหผลักดันประเด็นที่เปนผลประโยชนได

อยางไร 

- เราจะใชสาธารณรัฐประชาชนจีนในการตอรองกับประเทศพัฒนาแลวในประเด็นใด

ไดบาง 

- เราจะหลีกเลี่ยงการที่ประเทศพัฒนาแลวใชสิทธิพิเศษทางภาษีเปนเครื่องมือในการ

ตอรองทางการคาไดอยางไร 

- เราจะเปลี่ยนจากการเปนผูตามในการกําหนดประเด็นและกรอบการเจรจามาเปน

ผูนําไดอยางไร 
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