ข่าวจากเวทีเจรจาการค้าโลก
จัดทาโดย คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก

ฉบับที่ 1/2561 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประเทศไทยสุดยอด!! ทูต WTO ของไทยผงาดขึน้ นั่งประธานองค์ กรระงับข้ อพิพาท WTO
นางสาวสุนนั ทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้ าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา ได้ รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็ นเอกฉันท์จากสมาชิก WTO 164 ประเทศ ในที่ประชุมคณะ
มนตรี ใหญ่ WTO เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ให้ ดารงตาแหน่งประธานองค์กรระงับ ข้ อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB)
นับเป็ นคนไทยคนแรกในประวัตศิ าสตร์ ที่ได้ รับเกียรติให้ ทาหน้ าทีด่ งั กล่าวตังแต่
้ มีการก่อตัง้ WTO เมื่อปี 2538 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึง
ความเชื่อถือและความไว้ วางใจของนานาชาติที่มีตอ่ ประเทศไทย ให้ รับบทผู้นาของประเทศสมาชิกในเรื่ องการระงับข้ อพิพาททาง
การค้ าที่เป็ นภารกิจสาคัญหลักของ WTO ในขณะนี ้
ความสาเร็จของ WTO ในการเป็ นองค์กรแถวหน้ าด้ านการค้ าระหว่างประเทศนัน้ เกิดจากการมีกฎกติกาทางการค้ าทีใ่ ช้
บังคับกับสมาชิกทุกประเทศอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากการใช้ มาตรการกีดกันทาง
การค้ าที่ขดั กับกฎเกณฑ์ WTO สามารถยื่นฟ้ องผ่านกลไกการระงับข้ อพิพาท ซึง่ จะแต่งตังผู
้ ้ พิพากษาที่มคี วามเป็ นอิสระเข้ ามาทา
หน้ าที่ตดั สินคดี รวมถึงมีขนตอน
ั้
กรอบเวลา และบทลงโทษทีช่ ดั เจน จึงทาให้ ที่ผา่ นมากลไกการระงับข้ อพิพาท WTO ประสบ
ความสาเร็จอย่างมากในการกากับดูแลกฎกติกาการค้ าระหว่างประเทศ และถูกนาไปใช้ เป็ นบรรทัดฐานในเวทีการค้ า กรอบอื่น ๆ
ทัว่ โลก
แม้ ตวั องค์กรระงับข้ อพิพาทซึง่ ประกอบด้ วยสมาชิก WTO ทังหมดจะไม่
้
ได้ ทาหน้ าที่วินจิ ฉัยคดีโดยตรง แต่ก็มีหน้ าที่สาคัญ
ในการแต่งตังผู
้ ้ พิพากษาคนกลาง รวมถึงมีอานาจรับรองผลคาตัดสิน ตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิตามคาตัดสิน ตลอดจนอนุมตั ิการ
ใช้ มาตรการตอบโต้ ทางการค้ าหากประเทศที่แพ้ คดีไม่เลิกใช้ มาตรการที่ผิดกฎกติกาการค้ า WTO ทังนี
้ ้ การตัดสินใจใด ๆ ของ
องค์กรระงับข้ อพิพาทจะต้ องเป็ นฉันทามติ ดังนัน้ ประธานที่ต้องยึดหลักความเป็ นกลางจึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้
สมาชิกได้ ข้อสรุ ปที่ทุกฝ่ ายสามารถเห็นชอบร่ วมกัน และทาให้ การดาเนินงานของกระบวนการระงับข้ อพิพาทเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
ความท้ าทายและเป็ นประเด็นร้ อนในขณะนี ้ คือ การแต่งตังสมาชิ
้
กองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ที่วา่ งลง
3 ตาแหน่ง จากทังหมด
้
7 ตาแหน่ง ซึง่ ปั จจุบน
ั กระบวนการคัดเลือกต้ องหยุดชะงักและไม่สามารถเริ่ มต้ นขึ ้นได้ เนื่องจากถูก
คัดค้ านโดยสหรัฐฯ ที่มีทา่ ทีตอ่ ต้ าน WTO และระบบการค้ าพหุภาคี ทาให้ การพิจารณากรณีพิพาททางการค้ าต้ องล่าช้ าออกไปเพราะ
ขาดคนทาหน้ าที่ผ้ พู ิพากษาชันอุ
้ ทธรณ์ จึงได้ สร้ างความกังวลให้ กบั สมาชิก WTO โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ซึง่ ไม่มีกาลัง
อานาจเพียงพอในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ และจะนาไปสูภ่ ยั คุกคามต่อระบบการค้ าโลก และกลายเป็ นสงครามทาง
การค้ าได้ ดังนัน้ นับว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องดาเนินการเพื่อหาทางออกในเรื่ องนี ้
การเข้ ารับตาแหน่งในครัง้ นี ้ ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะตามแนวทางปฏิบตั ิของ WTO ประธาน องค์กรระงับข้ อพิพาท
จะก้ าวขึ ้นดารงตาแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ในปี 2562 ซึง่ เป็ นองค์กรระดับสูงสุดของ WTO ในการกากับดูแล
ภาพรวมการดาเนินงานของประเทศสมาชิก และเป็ นปี ที่จะมีการประชุมรัฐมนตรี องค์การการค้ าโลก ครัง้ ที่ 12 (MC12) ที่จะมี

บทบาทเป็ นผู้นาในการขับเคลือ่ นให้ การเจรจามีความคืบหน้ า และให้ กระบวนการทางานสามารถเดินหน้ าต่อไปได้ เพื่อให้ สมาชิก
มัน่ ใจว่า WTO ยังเป็ นองค์กรที่กากับดูแล และสร้ างความเป็ นธรรมทางการค้ าระหว่างประเทศ
----------------------------------คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้ าโลก
และองค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก
มีนาคม 2561

