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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 มกราคม 2537

องคการการคาพหุภาคี (MTO)

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยยุติลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ดวย 
ความสํ าเร็จระดับหนึ่ง หากบรรดาภาคีสมาชิก GATT 116 ประเทศลงนามรับรอง Final Act 
Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (ซึ่ง 
ตอไปนี้เรียกยอๆวา Final Act) โลกก็จะมีระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีความครอบคลุมอยาง
กวางขวาง
           ผูที่มิไดติดตามการเจรจารอบอุรุกวัยอยางใกลชิด อาจเกิดความสับสนไดโดยงาย 
เพราะภายหลังการลงนามรับรอง Final Act และ Final Act มีผลบังคับใช โลกจะมีระเบียบการคา
ระหวางประเทศ 2 ระเบียบ ซึ่งใชควบคูกันไป
           ผลการเจรจารอบอุรุกวัยกอใหเกิด "ขอตกลงการคาพหุภาคี" (Multilateral Trade 
Agreements) ขอตกลงเหลานี้ปรากฏในภาคผนวก Annex 1, 2 และ 3 ใน Final Act  นอกจากนี้ 
ยังมีประเด็นที่ยังตกลงกันไมได  ซึ่งปรากฏใน Annex 4  และมีชื่อเรียกวา Plurilateral Trade 
Agreements ซึ่งกํ าหนดที่จะหาขอตกลงในอนาคต
           ภายหลังการบังคับใช Final Act ระเบียบการคาระหวางประเทศจะประกอบ 
ดวย GATT 1947 และขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA)   GATT 1947 เปนขอตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคาฉบับด้ังเดิม ซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะขอตกลงวาดวยการคาสินคา 
(Agreements on Trade in Good) สวนขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ฉบับใหมนี้ ประกอบดวย 
GATT 1994 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม GATT 1947  GATT 1994 ปรากฏในภาคผนวก Annex 1A ของ 
Final Act แตขอตกลงการคาพหุภาคีฉบับใหมมิไดมีเฉพาะแตขอตกลงวาดวยการคาสินคาเทานั้น 
หากยังมีขอตกลงวาดวยการคาบริการ (Annex 1B) ขอตกลงเกี่ยวกับการคาสินคาที่มีกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพยสินทางปญญา (TRIPs) ซึ่งปรากฏใน Annex 1C การทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับกฎและ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Annex 2) และกลไกการประเมินนโยบายการคา (Trade Policy 
Review Mechanism ใน Annex 3) อีกดวย
           ดังนี้ จะเห็นไดวา ระเบียบการคาระหวางประเทศภายหลังจากที่ Final Act  
มีผลบังคับใช จะประกอบดวยขอตกลงการคาพหุภาคี (MTA) ซึ่งใชควบคูกับ GATT 1947  
ระเบียบใหมนี้จะมีกฏขอบังคับครอบคลุมประเด็นทางการคาระหวางประเทศอยางกวางขวางยิ่ง



2

           การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง อันเปนผลจากการเจรจารอบอุรุกวัย 
ก็คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดองคการของ GATT จากเดิมที่มีเพียงสํ านักงานเลขาธิการ 
GATT มาเปนการจัดตั้ง "องคการการคาพหุภาคี" (Multilateral Trade Organization = MTO)  
องคกรใหมนี้ละมายคลายคลึงกับองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade 
Organization = ITO) ซึ่งประเทศมหาอํ านาจดํ าริที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่องสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
ใหมๆ  ดังนั้น  จึงเปนประเด็นที่ควรแกการศึกษา
           ระเบียบการคาระหวางประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือกํ าเนิด 
ในสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียามสงคราม (War Cabinet Secretariat) ของรัฐบาลอังกฤษ  
ในระหวางสงครามโลกที่สองรัฐบาลอังกฤษสามารถระดมปญญาชนคนหนุมสาวเขาไปทํ างานใน 
War Cabinet Secretariat จํ านวนมาก ที่เปนนักเศรษฐศาสตรมีจํ านวนไมนอย หลายคนกลาย 
เปนนักเศรษฐศาสตรชั้นนํ าในภายหลัง โดยที่บางคนไดรับรางวัลโนเบลดวย นักเศรษฐศาสตร 
คนสํ าคัญที่ทํ างานใน War Cabinet Secretariat ไดแก ดัดลีย เซียรส (Dudley Seers) นิโคลัส  
คาลดอร (Nicholas Kaldor) ริชารด สโตน (Richard Stone) เจมส มี้ด  (James Meade) เปนตน
           เมื่อสงครามในยุโรปดํ าเนินไปไดเพียง 3 ป รัฐบาลอังกฤษเริ่มคาดการณวา 
สงครามโลกจะยุติลงดวยชัยชนะของฝายสัมพันธมิตร เจมส มี้ด ไดรับมอบหมายใหรางระเบียบ
การคาระหวางประเทศสํ าหรับการจัดระเบียบเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มี้ดเสนอ 
บันทึกเรื่อง "A Proposal for an International Commercial Union" ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2485 
บันทึกนี้เก็บไวในหอจดหมายเหตุอังกฤษ (Public Record Office) และเพิ่งจะเผยแพรสู 
สาธารณชนเมื่อเวลาลวงพนไปแลว 30 ป วารสาร The World Economy นํ ามาเผยแพรใน 
ฉบับเดือนธันวาคม 2530

บันทึกของเจมส มี้ดเปนเอกสารอางอิงที่ใชในการเจรจาระหวางอังกฤษกับสหรัฐ
อเมริกา ในป 2486 ประเทศมหาอํ านาจทั้งสองบรรลุขอตกลงรวมกันวา ระเบียบการคาระหวาง
ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จักตองอยูบนพื้นฐานแหงหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้
เพราะเชื่อวา หลักการดังกลาวนี้เกื้อกูลผลประโยชนของประเทศมหาอํ านาจ อยางไรก็ตาม  
แมรัฐบาลประเทศทั้งสองจะยอมรับหลักการเศรษฐกิจเสรีนิยมรวมกัน แตก็มีความเห็นตางกัน 
ในเรื่องวิธีขจัดอุปสรรคการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดภาษีศุลกากร อังกฤษ
ตองการใหมีการเจรจาในลักษณะพหุภาคี (Multilateral Agreement) แตสหรัฐอเมริกาตองการ 
ใหมีการเจรจาลักษณะทวิภาคี เพราะสหรัฐฯไมมีจารีตในการทํ าสัญญาระหวางประเทศใน
ลักษณะพหุภาคี
           รัฐบาลอเมริกันอาศัย U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เปน 
เครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรกับประเทศตางๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐสภาอเมริกัน 
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ไดใหอํ านาจแกรัฐบาลอเมริกันในการเจรจาลดภาษีศุลกากรในลักษณะตางตอบแทนกับประเทศ
ตางๆ โดยมิจํ าตองขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในระหวาง 2477-2488  รัฐบาลอเมริกันไดลงนามใน 
ขอตกลงลดภาษีศุลกากรกับประเทศตางๆ รวม 32 ประเทศ ในป 2488 นั้นเอง รัฐสภาอเมริกัน 
ไดตออายุกฎหมายฉบับนี้ไปจนถึง ป 2491 ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลอเมริกันจึงตองการ ใช U.S. 
Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เปนเครื่องมือในการเจรจาลดภาษีศุลกากรใน
ลักษณะทวิภาคี
           อยางไรก็ตาม คณะผูแทนรัฐบาลอังกฤษประสบความสํ าเร็จในการโนมนาวให
คณะผูแทนรัฐบาลอเมริกันเห็นดีเห็นงามกับการทํ าขอตกลงในลักษณะพหุภาคี จนมีการเสนอ
เอกสารรวมของรัฐบาลทั้งสองในเดือนพฤศจิกายน 2488 เอกสารนี้มีชื่อวา Proposals for 
Expansion of World Trade and Employment คร้ันในเดือนธันวาคม 2488 รัฐบาลอเมริกันได
เชิญชวนนานาประเทศประชุมรวมกันเพื่อจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ
           ในป 2488 นั้นเอง มีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติข้ึน ตอมาในเดือน 
กุมภาพันธ 2489 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงองคการสหประชาชาติมีมติใหมีการจัดการ
ประชุมระหวางประเทศเพื่อรางกฎบัตรในการจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ตอมารัฐบาล
อเมริกันไดจัดพิมพรางกฎบัตรดังกลาวออกเผยแพร และมีการประชุมตระเตรียมการประชุม
ระหวางประเทศ ณ นครลอนดอน ในเดือนตุลาคม 2489

           การประชุมระหวางประเทศเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศมีข้ึน  
ณ นครเจนีวา ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2490 และมีการประชุมคร้ังสุดทาย  
ณ นครฮาวานา ประเทศคิวบา ในป 2491 การประชุมคร้ังนี้มีชื่อเรียกวา "การประชุม 
สหประชาชาติวาดวยการคาและการจางงาน" (United Nations Conference on Trade and 
Employment) โดยมีสมาชิกสหประชาชาติเขารวมประชุม 50 ประเทศ ดวยเหตุนี้เอง กฎบัตร 
เพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศจึงมีชื่อเรียกวา  กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
          ในระหวางที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ 
นี้เอง คณะกรรมาธิการหลายตอหลายชุดในรัฐสภาอเมริกันไดเตือนรัฐบาลอเมริกันวา U.S. 
Reciprocal  Trade Agreements Act of 1934 ใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการทํ าขอตกลง 
ลดภาษีศุลกากรในลักษณะตางตอบแทนเทานั้น หาไดใหอํ านาจรัฐบาลอเมริกันในการจัดตั้ง 
องคกรระหวางประเทศขึ้นใหมไม หากรัฐบาลอเมริกันไปทํ าขอตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร
ระหวางประเทศ จะตองกลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลประธานาธิบดีทรูแมน 
หวั่นเกรงอยางยิ่งวา รัฐสภาจะไมยอมใหสัตยาบันในการจัดตั้งองคการคาระหวางประเทศ  
จึงเตรียมหาทีหนีทีไล ซึ่งโดยพื้นฐานก็คือ การลอยแพองคการการคาระหวางประเทศ
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           ในการประชุมเพื่อจัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศ ณ นครเจนีวา ในป  
2490 นั้น มีขอตกลงที่จํ าแนกไดเปน 3 สวน สวนที่หนึ่งไดแก การจัดตั้งองคการการคาระหวาง
ประเทศ สวนที่สองไดแก ขอตกลงพหุภาคีเพื่อลดภาษีศุลกากร และสวนที่สามไดแก ขอตกลง 
ทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร ขอตกลงสองสวนหลังนี้เปนที่มาของขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี 
ศุลกากรและการคา (GATT) ซึ่งรางเสร็จในเดือนตุลาคม 2490 และมีประเทศตางๆลงนาม 
ในขั้นแรกเพียง 23 ประเทศ การเรงรัดลงนามรับรอง GATT ก็เพื่อลดสภาวะความไมแนนอน 
ของการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลก 
คร้ังที่สอง แตประเด็นสํ าคัญเหนือส่ิงอื่นใดก็คือ รัฐบาลอเมริกันตองการลงนามรับรอง GATT  
โดยอาศัยอํ านาจตาม U.S. Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 เพราะถือวา GATT  
เปนขอตกลงลดภาษีศุลกากรที่มีลักษณะตางตอบแทน แตเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะสิ้นอายุ 
ในกลางป 2491  รัฐบาลอเมริกันจึงเปนฝายเรงรัดลงนามรับรอง GATT  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวัน
ที่ 1 มกราคม 2491 เปนตนมา

           ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลอเมริกันไดยื่นเรื่องใหรัฐสภารับรองกฎบัตรฮาวานา เพื่อ 
จัดตั้งองคการการคาระหวางประเทศตั้งแตกลางป 2491 แตรัฐสภาอเมริกันนั่งทับเร่ืองเอาไว  
จนถึงป 2494 ประธานาธิบดีทรูแมนจึงประกาศวา รัฐบาลอเมริกันไมสนใจที่จะขอสัตยาบันจาก 
รัฐสภาเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกตอไป  องคการการคาระหวางประเทศจึงตายทั้งกลม
           GATT เปนเพียงขอตกลงพหุภาคีที่ไมมีองคกรการบริหารของตนเอง เพราะตาม
แผนการดั้งเดิม องคการการคาระหวางประเทศจะเปนองคกรที่ทํ าหนาที่การบริหารระเบียบการคา
ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีกฎบัตรฮาวานา มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 
ชั่วคราวสํ าหรับองคการการคาระหวางประเทศ (Interim Commission for the ITO =  ICITO)  
ข้ึน เมื่อองคการการคาระหวางประเทศมีอันตองแทงไป ICITO ก็แปรสภาพเปนสํ านักเลขาธิการ 
GATT แตสํ านักเลขาธิการ GATT ไมมีกฎหมายระหวางประเทศรองรับ จึงทํ าใหไมสามารถทํ า 
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้เอง จึงมีความพยายามที่จะผลักดันใหมีองคกรที่ทํ าหนาที่
ดูแลและรักษาระเบียบการคาระหวางประเทศ ดุจเดียวกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และนี่เองเปนที่มาขององคการการคาพหุภาคี (MTO) ในรอบการเจรจาอุรุกวัย
           ในชั้นตน ผูแทนการคาอเมริกัน (USTR) ตอตานแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
องคกรใหมนี้ สวนสํ าคัญเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันตองการใชการเจรจาการคาทวิภาคีเปนเวที 
ในการตอรองผลประโยชนและตอบโตประเทศคูคาที่ถูกกลาวหาวามีการคาที่ไมเปนธรรม แต 
ผูแทนการคาอเมริกันมิอาจทนแรงกดดันจากภาคี GATT อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคมยุโรป
ได จึงจํ าตองโอนออนผอนตาม กระนั้นก็ตาม นายมิกกี้  แคนเตอร (Mickey Kantor) ผูแทน 
การคาอเมริกัน ยังมิวายใหความเห็นภายหลังจากที่การเจรจารอบอุรุกวัยยุติแลววา องคการ 
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การคาพหุภาคี (MTO) ควรจะเปลี่ยนชื่อเปนองคการการคาโลก (World Trade Organization  = 
WTO)
           แมวาองคการการคาพหุภาคี (MTO) จะสืบสายโลหิตจากองคการการคา 
ระหวางประเทศ (ITO) แตขอบขายหนาที่ก็แตกตางกันมาก องคการการคาระหวางประเทศมี 
หนาที่ดูแลและกํ ากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการขจัดอุปสรรค
การคาระหวางประเทศทั้งในดานภาษีศุลกากร (tariff barriers) และดานอื่น (non-tariff barriers) 
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหนาที่อ่ืนๆอีก 3 ดาน ไดแก การขจัดจารีตปฏิบัติทางธุรกิจอันขัดตอ 
หลักการเศรษฐกิจเสรีนิยม (restrictive business practices) การพัฒนา และบูรณะเศรษฐกิจ 
ของประเทศสมาชิก และการจัดการเกี่ยวกับขอตกลงโภคภัณฑระหวางประเทศ (international 
commodity agreements)
           สวนองคการการคาพหุภาคี มีหนาที่ตามที่ปรากฏใน Final Act เพียง 4 ประการ 
คือ
           (1) การดูแลและกํ ากับใหการคาระหวางประเทศเปนไปตามขอตกลงการคา 
พหุภาคี (MTA)  และขอตกลง Plurilateral Trade Agreements ที่จะมีในอนาคต
           (2) การเกื้อกูลใหมีการเจรจาระหวางภาคีสมาชิกในประเด็นเกี่ยวกับการคา 
พหุภาคีตามที่ปรากฏในขอตกลง รวมตลอดจนการอํ านวยความสะดวกในการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนของความสัมพันธทางการคาพหุพาคี
           (3) การไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาตามกฎขอบังคับและกระบวนการตามที่
ปรากฏในขอตกลง
           (4) การบริหารกลไกการทบทวนนโยบายการคา(Trade Policy Review 
Mechanism) ของภาคีสมาชิก
           ดังนี้ จะเห็นไดวา บทบาทหนาที่ขององคการการคาพหุภาคี (MTO) มีขอบขาย   
จํ ากัดมากกวาองคการการคาระหวางประเทศ (ITO) มากนัก กระนั้นก็ตาม โอกาสที่รัฐสภา 
อเมริกันจะไมยอมใหสัตยาบันยังคงมีอยู สมาชิกรัฐสภาบางคนไมยอมยกอํ านาจการทํ าขอตกลง
การคาระหวางประเทศใหแกองคกรเหนือรัฐดุจดังองคการการคาพหุภาคี เพราะถือวาเปนการ 
สูญเสียอธิปไตยของชาติ ความเห็นทํ านองนี้ไดปรากฏมากอนแลว เมื่อคราวที่รัฐสภาอเมริกัน 
มิไดใหสัตยาบันกฎบัตรฮาวานา
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