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รัฐบาลไทยกับการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 การเจรจาการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) รอบใหมเร่ิมตนแลว

 ภายหลงัจากที่การเจรจาการคารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ยุติลงในเดือน
ธันวาคม 2537 จนมีการกอต้ังองคการการคาโลกนับต้ังแตเดือนมกราคม 2538 เปนตนมา  
ความไมพอใจระเบียบการคาระหวางประเทศฉบับใหมยังคงดํ ารงอยู ทั้งในหมูประเทศมหาอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจและประเทศในโลกที่สาม
 ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตองการ 
ผลักดันใหภาคีองคการการคาโลกเปดเสรีทางเศรษฐกิจในทุกๆดานในระดับที่มากกวาในปจจุบัน
ประเทศโลกที่สามจํ านวนไมนอยมีปญหาในการปฏิบัติตามพันธะผูกพันในการเจรจาการคา 
พหภุาครีอบอุรุกวัย และมีขอกังขาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆวา ประเทศดอยพัฒนาไดประโยชนอะไรบางจาก
ผลการเจรจาดังกลาว
 ในการประชุม WTO Ministerial Conference คร้ังที่ 4 ระหวางวันที่ 9-14 
พฤศจิกายน 2544 ณ นครโดฮา (Doha) ประเทศกาตาร (Qatar) ที่ประชุมมีมติใหเปดการเจรจา 
การคาพหภุาคีรอบใหมเร่ิมตนวันที่ 28 มกราคม 2545 และจบในวันที่ 1 มกราคม 2548 ดวยเหตุที่ 
มติดังกลาวนีก้อเกิดในนครโดฮา  การเจรจาการคาพหุภาคีรอบนี้จึงมีชื่อเรียกวา Doha Round
 แตการก ําหนดกรอบเวลาการเจรจาเพียง 3 ป นับเปนการมองการณขางดีมาก
เกินไป ในประวัติการเจรจาการคาพหุภาคี การเจรจารอบแรกๆมักเปนไปตามกรอบเวลา (ดู 
ภาคผนวก) แตในการเจรจารอบอุรุกวัยตองใชเวลายาวนานและเกินกวากรอบเวลามาก โดยใช
เวลาถงึ 8 ป การเจรจารอบโดฮาคงตกอยูในสภาพการณเดียวกัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 
ประการ กลาวคือ
 ประการแรก องคการการคาโลกในปจจุบันมีภาคีสมาชิกถึง 140 ประเทศ  
นบัเปนองคกรขนาดมหึมาและอุยอาย ขนาดขององคกรยิ่งใหญโตมากเพียงใด ความยากลํ าบาก
ในการบรรลุขอตกลงยิ่งมีมากเพียงนั้น โดยที่การบรรลุขอตกลงในประเด็นสํ าคัญตองเสียคาโสหุย 
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(Transaction Cost) สูง ในอดตีกาล เมื่อ GATT/WTO มีสมาชิกจํ านวนนอย การบรรลุขอตกลง
เปนไปไดงายกวาโดยเปรียบเทียบ
 ประการที่สอง ประเด็นการเจรจาวาดวยการคาระหวางประเทศมีความละเอียด
ออน และซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ ความละเอียดออนและความซับซอนยิ่งทํ าใหการบรรลุขอตกลง
เปนไปไดยากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา องคการการคาโลกมีภาคีสมาชิก
ต้ังแตจนสุดถึงรวยสุด
 ประการที่สาม ในปจจุบันมีขบวนการประชาชนและองคกรเอกชนระหวาง
ประเทศที่ตอตานกระแสโลกานุวัตร และตอตานองคกรโลกบาล รวมทั้งองคการการคาโลก  
การขับเคลื่อนของขบวนการประชาชนระหวางประเทศ อาจทํ าใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ 
โดฮาลมเหลว
 ทัง้ๆทีก่ารเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาเริ่มตนแลว  แตรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชนิวตัร กลบัมิไดเตรียมการในการเจรจา และมิไดมีนโยบายที่ชัดเจนวา จะเจรจาอะไร และเจรจา 
อยางไร

 การกํ าหนดองคกรที่มีหนาที่ในการเจรจาการคาพหุภาคีควรจะเปนไปอยาง 
ชัดเจน แมจะมีการแตงตั้งนายประจวบ ไชยสาสน เปนผูแทนการคาไทย (Thai Trade 
Repressentative = TTR) ดุจเดยีวกบั USTR แหงสหรัฐอเมริกา แตนายประจวบไมมีองคกรและ
ก ําลงัคนทีส่ั่งการได ตางกับ USTR ที่มีการจัดองคกรอยางดียิ่ง ดวยเหตุดังนี้ นับต้ังแตไดรับแตงตั้ง
เปนผูแทนการคาไทย นายประจวบจึงไดแตนั่งตบยุง  เนื่องจากไมมีงานทํ า
 ความเปนปรปกษและการแยงชิงอํ านาจหนาที่ในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงตางประเทศเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป การจัดองคกร
ในการเจรจาการคาพหุภาคี รวมทั้งการกํ าหนดอํ านาจและหนาที่ของกระทรวงพาณิชยและ
กระทรวงตางประเทศใหชัดเจนจึงเปนวาระเรงดวน ในประการสํ าคัญ จะตองพิจารณาดึงกํ าลังคน
ที่มีความรูความสามารถจากกระทรวงทั้งสองและสวนราชการอื่นๆมาใชประโยชนอยางเต็มที่  
รัฐบาลมิควรปลอยใหกระทรวงพาณิชยหรือกระทรวงตางประเทศกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด 
มอํี านาจในการเจรจาโดยเสรี เพราะการเจรจาการคาพหุภาคีเปนวาระแหงชาติ สมควรที่รัฐบาล 
จะกุมวาระการเจรจาโดยคํ านึงถึงประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ในการนี้ควรจะศึกษา 
การจัดองคกรในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย เพื่อสรุปบทเรียนสํ าหรับการจัดองคกร
สํ าหรับการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหมนี้
 การเจรจาการคาพหุภาคีเปนกระบวนการตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ  
การรวมกลุมภาคีองคการการคาโลก เพื่อรวมพลังในการเจรจานับเปนยทุธวิธีสํ าคัญ ในการเจรจา
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รอบอุรุกวยั ไทยรวมกับกลุม CAIRNS และกลุม ASEAN ในการรวมพลังในการเจรจา ในการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบใหม การรวมพลังในการเจรจายังคงเปนยุทธวิธีที่ใชได แตตองมี 
การศึกษาอยางถองแทวา จะรวมพลังกับประเทศหรือกลุมประเทศใดในการเจรจาประเด็นใด 
เพราะการเจรจาการคาระหวางประเทศเปนกระบวนการตอรองผลประโยชน ดังนั้น จึงอาจตอง
ยอมเสยีประโยชนในบางเรื่อง เพื่อแลกกับผลประโยชนในเรื่องอื่น
 การเจรจารอบโดฮาก็ดุจดังการเจรจาการคาพหุภาคีรอบกอนๆ ที่ประเด็นหลัก 
ในการเจรจาอยูที่การเปดเสรีทางการคา ในการเขารวมเจรจา รัฐบาลควรจะมีการศึกษาดวย 
วธิกีารทางวทิยาศาสตรวา การเปดเสรีในดานตางๆใหผลดีและผลเสียอะไรบางแกสังคมเศรษฐกิจ
ไทย และกํ าหนดจุดยืนในการเจรจาจากผลการศึกษาเหลานี้วา จะยอมเปดเสรีในดานใด และ 
จะยอมเปดเสรีระดับใด พรอมทั้งกํ าหนดเงื่อนไขในการเปดเสรี ขณะเดียวกันก็ตองกํ าหนดจุดยืน
ใหชดัเจนดวยวา จะไมยอมเปดเสรีในดานใด
 การยอมเปดเสรีทางการคาดานตางๆ เปนยุทธวิธีการเจรจาที่มีลักษณะตั้งรับ  
รัฐบาลควรรวมพลังกับกลุมประเทศตางๆ ในการเลนเกมรุกในการเจรจา หากตั้งรับอยางเดียว  
อาจมีแตทรงกับทรุด เพราะสังคมเศรษฐกิจไทยตองปรับตัวตามระเบียบการคาใหม โดยที่ 
กระบวนการปรับตัวมีตนทุนที่ตองเสีย
 การเขาสูกระบวนการเจรจาการคาพหุภาคีตองมีการจัดองคกรที่เขมแข็งและ 
มปีระสิทธิภาพ อีกทั้งตองมีการกํ าหนดยุทธวธิแีละจดุยืนในการเจรจา ทั้งหมดนี้ตองมีการศึกษา
และวิจัยในระดับพื้นฐาน

 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถึงเวลา 'คิดใหม ทํ าใหม'
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ภาคผนวก

ขอมูลการเจรจาการคาพหุภาคีภายใต GATT และ GATT/WTO

ชวงเวลา สถานที่การเจรจา ชื่อรอบการเจรจา

2490 Geneva -
2492 Annecy -
2494 Torquay -
2499 Geneva -
2503 - 2504 Geneva Dillon  Round
2507 - 2510 Geneva Kennedy  Round
2516 - 2522 Geneva Tokyo  Round
2529 - 2537 Geneva Uruguay  Round

ที่มา WTO
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