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อุปสรรคดานกฎระเบียบในการคาชายแดน/ผานแดนไทย-จีนตอนใต
รศ.ดร.โกสุมภ สายจันทร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทนํา
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบโลจิสติกสของการคาไทย – จีนเพื่อรองรับ
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีน กรณีศึกษา การคาชายแดนและการคาผานแดน” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําการพยากรณปริมาณการ
ซื้อขายของสินคาชายแดน และสินคาผานแดนระหวางประเทศไทยและจีนตอนใต เพื่อที่จะรวบรวม ประเมิน
และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกส
คณะผูวิจัยไดเริ่มการเก็บขอมูลในจีน พมาและลาว ตั้งแตเดือนเมษายน 2549 เปนตนมา โดยศึกษา
กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาของจีนทั้งระดับประเทศและมณฑล
รวมทั้งกฎระเบียบของ
ประเทศพมา ลาว และไทย ตลอดจนแนวโนมนโยบายและกฎระเบียบในอนาคตที่เกี่ยวของกับการคาชายแดน
และการคาผานแดนในระบบโลจิสติกส
เพื่อที่จะนําเสนอแนวปฏิบัติของการจัดการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับโลจิสติกส กฎระเบียบและขอกฏหมายที่เกี่ยวของในกับการคาชายแดนและการคาผานแดนระหวางไทย - จีน
ตอนใต และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและกลยุทธในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของในอนาคต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางดานโลจิสติกสสําหรับการคาชายแดนและการคาผานแดนในอนาคต
นอกจากนี้
งานวิจัยนี้ยังจะหาความสามารถของผูสงออก-นําเขา และผูใหบริการดานโลจิสติกส
ของไทยที่เกี่ยวของกับการคาขายระหวางไทยและจีนตอนใตในปจจุบัน เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับตัวของผูประกอบการที่เกี่ยวของ
รวมทั้งขอเสนอแนะตอภาครัฐในการที่จะสนับสนุนและสงเสริม
ผูประกอบการไทย
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดมีขอตกลงการคาเสรีกับจีนในการลดภาษี
ศุลกากรสินคาผักและผลไมใหเหลือรอยละ 0 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา และจะมีการตกลง
กันเต็มรูปแบบระหวางจีนกับสมาชิกกลุมอาเซียนอีก 6 ประเทศในป 2553 ผูประกอบการไทยจึงจําเปนตอง
ทราบถึงความตองการของสินคา แนวโนมของสินคาแตละชนิด และระบบสนับสนุนดานโลจิสติกส
ซึ่ง
กฎระเบียบตางๆ และนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศในภูมิภาคนี้ ไมวาจะเปนมาตรการภาษีและ
มาตรการไมใชภาษี
ลวนแตเปนสวนหนึ่งของระบบโลจิสติกสที่ควรนํามาศึกษาประกอบกับโลจิสติกสดาน
เสนทางการขนสงและลักษณะการกระจายสินคา
1.

2.

ระเบียบวิธีวิจัย
ประกอบดวยการสัมภาษณผูประกอบการที่เกี่ยวของดานโลจิสติกส การขนสงในไทย ลาว พมาและจีน
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการออกกฎระเบียบและใชระเบียบทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ศึกษากฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของกับการคาของจีนทั้งระดับประเทศและมณฑลรวมทั้งกฎระเบียบของ
ประเทศพมา ลาว และไทย ตลอดจนแนวโนมของนโยบาย และกฎระเบียบในอนาคตที่เกี่ยวของกับการคา
ชายแดน/ผานแดนในระบบโลจิสติกส
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3.

ความกาวหนาของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ไดผานขั้นตอนแรกคือการสัมภาษณผูประกอบการที่เกี่ยวของ และกําลังศึกษากฎระเบียบ
ของประเทศจีน พมาและลาว โดยจะเชื่อมโยงปจจัยดานกฎระเบียบและขอบังคับการคากับองคประกอบของ
ระบบโลจิสติกสอื่นๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน ชนิดสินคา และผูใหบริการ ฯลฯ
เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสแบบองครวมเพื่อตอบสนองการคาชายแดน/ผานแดนในอนาคต
ตลอดจนหา
ความสามารถของผูสงออก-นําเขา และผูใหบริการดานโลจิสติกสของไทยที่เกี่ยวของกับการคาขายระหวางไทย
และจีนตอนใตในปจจุบัน เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับตัวของผูประกอบการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตอภาครัฐในการที่จะสนับสนุนและสงเสริมภาคเอกชนของไทยตอไป
4.

รูปแบบความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีนตอนใต
ในระดับรัฐบาล ไทยมีขอตกลงอยูหลายฉบับที่เปนความรวมมือระหวางกันทางการคาไดแก ความ
ตกลงทางการคาไทย-จีน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2521 พิธีสารวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคาไทยจีนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2521 ขอตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-จีนเมื่อวันที่12 มีนาคม 2527 และไดมีการจัดตั้งคณะทํางานไทย-มณฑลยูนนานขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2545
(กรมเจรจาการคา กระทรวงพาณิชย 2549)
ในระดับภาคเอกชน ภาคเอกชนไทยไดทําขอตกลงรวม 2 ฉบับกับจีนไดแก ขอตกลงความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมการการรวมมือภาคเอกชน 3 สถาบัน (หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และสมาคมทนายความไทย)กับ สภาสงเสริมการคาระหวางประเทศแหงชาติจีน เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2536 และขอตกลงความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา และวิชาการระหวางสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทยกับหอการคามณฑลเหอเปย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543
รูปแบบการนําเขา-สงออกของมณฑลยุนนาน-ไทย แบงออกเปน
การคาปกติ และการคาผานแดน
สําหรับการคาปกตินั้น ผูนําเขาและผูสงออกของยูนนาน ซึ่งเปนบริษัทการคาของรัฐจะตองจดทะเบียนเปนผู
นําเขา-สงออก
และขอใบอนุญาตนําเขาและสงออกสินคาจากกระทรวงการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
(MOFTEC) กับกระทรวงพาณิชยจีนประจํามณฑล โดยใบอนุญาตนําเขาและสงออกจะกําหนดขอบขายสินคาที่
อนุญาตใหดําเนินการได แตถาตองการนําเขาและสงออกสินคานอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต ตองขอใบอนุญาต
เพิ่มเติมจาก MOFTEC
หากเปนการคาผานแดน จะเปนการคาที่ผูนําเขายูนนานที่อยูตามชายแดนมีการซื้อขายจากผูสงออก
ไทย และขนสงผานพมาและลาว เพื่อสงตอไปยังผูคาสงและผูคาปลีกของยูนนานอีกทอดหนึ่ง
ลักษณะของผูนําเขา-สงออกของยูนนาน อาจแบงประเภทไดเปน
บริษัทของรัฐบาล (State-owned Company) ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูนําเขาสินคาทุก
ประเภท
จะทําธุรกิจเปนผูนําเขาสินคาใหกับบริษัทเอกชนซึ่งไมสามารถนําเขาสินคาดวยตนเองได
บริษัทเอกชน (Private Company) ซึ่งในปจจุบันเริ่มมีรัฐบาลเขาไปถือหุนสวนในสัดสวน
ตางๆ กัน เพื่อควบคุมดานการดําเนินธุรกิจ จําแนกตามลักษณะการนําเขาสินคาได 2 ประเภทคือ
บริษัทที่มีการสั่งสินคาเพื่อมาจําหนาย
ในการนําเขาจะตองกระทําผานบริษัทการคาของรัฐเทานั้น
อีกประเภทเปนบริษัทที่เปนบริษัทผูผลิต และมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อนํามาใชเปนปจจัยในการผลิต
จะไดรับใบอนุญาตใหนําเขาสินคาไดเอง โดยสามารถนําเขาสินคาที่เปนวัตถุดิบเพื่อนํามาใชในการ
ผลิตเพื่อการสงออกไดดวย

- 346 -

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งที่ 6

หากพิจารณาในดานวิธีการชําระเงิน การชําระคาสินคาสงออกและนําเขาของไทยกับ จีนตอนใตมี
หลายวิธีการคือ การใชเงินสดหรือดราฟท การโอนเงินโดยทางโทรเลข (Telegraph Transfer…T/T) การเปด
L/C at sight วิธีที่นิยมที่สุดในการชําระคาสินคาที่สงจากไทยไปจีนตอน ใต คือการชําระดวยเงินสด และ
การใชดราฟทกรณีที่สินคามีมูลคามาก
สําหรับประเภทของสินคาที่สงออกและนําเขาจากจีนทางชายแดนนั้น สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก
สินคาเกษตรกรรม (ลําไยสดและอบแหง) สินคาอุปโภคบริโภค เชื้อเพลิง เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
และสวนประกอบ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม ฯลฯ สวนสินคาที่นําเขาทางชายแดน ไดแก สินคา
เกษตรกรรม (แอปเปล หอม กระเทียม เห็ดหอมแหง) ไม ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใชไฟฟา อุปกรณและสวนประกอบ ฯลฯ
ป จ จุ บั น ตั ว เลขการค า ผ า นด า นศุ ล กากรอํ า เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว า ไทยได เ ปรี ย บ
ดุ ล การค า กั บ ประเทศจี น 4 เท า มี มู ล ค า การส ง ออกมากกว า การนํ า เข า โดยเฉพาะป จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารขนส ง
ยางพาราจากทางภาคใตของไทยสงออกผานทางทาเรือเชียงแสนไปยังประเทศจีน เนื่องจากจีนมีความตองการที่
เพิ่มขึ้น สวนเรื่องที่จีนกําลังเริ่มปลูกยางพารานั้น คาดวาไมนาเกิดผลกระทบตอไทยเพราะอยางไรความตองการ
ซื้อของจีนยังมีมากกวาความสามารถในการผลิตในประเทศ จึงยังคงตองมีการนําเขาผลิตภัณฑจากยางพารา
ของประเทศไทย แตผูประกอบการในประเทศไทยจําเปนที่จะตองพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินคาเพื่อปองกัน
การเสียโอกาสทางการคาดวย
ลานบาท

ลํา ไยอบแหง

มูล คาสิ นคาส งออก ณ ดานเชียงแสน

2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

ดา ยยางยืด
ยางแผน, แทง
น้ํามันปาลม
เงาะในน้ํา เชื่อม
น้ํามันดีเซล
2543

2544

2545

2546

2547

2548 พ.ศ.

เบ็ดเตล็ด

ที่มา: ดานศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
มีขอสังเกตวา ยังไมมีการเก็บขอมูลการนําเขาสงออกอยางละเอียด เชน ขอมูลการนําเขา สงออกแยก
ตามประเทศ และแยกตามรายชื่อผูประกอบการสงออก เนื่องจากการสงออกสินคาไปยังปลายทางบางครั้งไม
สามารถระบุได
ผูวจิ ัยอยากจะขอยกตัวอยางคาใชจายในการนําสินคาเขาประเทศจีนทางยูนนาน
ผานทางจังหวัด
เชียงรายที่ทาเรือเชียงแสน ซึ่งจะพบวา ผูสงออกจะตองจายภาษีนําเขา คาธรรมเนียม คาบํารุงทา หากใช
เสนทางแมน้ําโขงจากเชียงแสน-ลาว-เชียงรุงในการขนสงสินคา
โดยเมื่อเขาลาว
จะตองเสียภาษีนําเขา
คาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ ในลาว เชน ลําไย กิโลกรัมละ 1 เหรียญสหรัฐ จะเสียภาษีนําเขา
คาธรรมเนียมและคาบริการใหลาวประมาณ 7.2 % ฯลฯ และเมื่อเขาจีน จะตองเสียภาษีนําเขาดวย แตตั้งแต 1
ตุลาคม 2546 เปนตนมา ไทยและจีนมีขอตกลง Early Harvest ภายใตความตกลงเขตการคาอาเซียน-จีน ทําให
จีนยกเวนภาษีสินคาผักผลไม (พิกัดภาษีศุลกากร H.S. 07-08) อยางไรก็ตาม หากนําเขาเกินกวาโควตาที่

- 347 -

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งที่ 6

กําหนดไวก็ยังคงตองเสียภาษีอยูดี สวนสินคาประเภทอื่นยังคงตองเสียภาษีนําเขาอยู
นอกจากนี้จีนยังได
ประกาศขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มสินคาผักผลไมที่นําเขาดวย
ในสวนของคาบํารุงทาเรือ เชนการนําสินคาขึ้นที่ทาเรือเชียงรุง จะตองเสียคาบํารุงทา 1.2-2 % ของ
ราคาสินคา
5.

มาตรการทางการคาของประเทศจีน
จากขอมูลของกลุมวิเคราะหมาตรการ 3 สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ เมื่อ
เดือนเมษายน 2549
ไดจัดแบงประเภทของมาตรการทางการคาของประเทศจีนออกเปน
3
มาตรการคือ มาตรการทางภาษี มาตรการที่ไมใชภาษี และมาตรการอื่นๆ
1. มาตรการทางภาษี แบงตามชนิดของภาษีไดเปน ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีผูบริโภค มีรายละเอียด
ดังนี้ ภาษีมูลคาเพิ่ม เก็บโดยหนวยสรรพากร จะเก็บจาก สินคาเกษตรที่ยังไมไดผานการแปรรูป 13 % และ
สินคาเกษตรที่ผานการแปรรูปและสินคาอุตสาหกรรม 17% สวนภาษีผูบริโภค เก็บโดยหนวยงานศุลกากร
ซึ่งเรียกเก็บจากสินคาพวก บุหรี่ ไวนและแอลกอฮอล เครื่องสําอาง สินคารักษาผิวหนังและผม เครื่องประดับ
และเพชรพลอย ประทัดและพลุ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ยางรถยนต มอเตอรไซด รถเกง ซึ่งอัตราภาษีที่
เรียกเก็บสูงที่สุดไดแก เครื่องประดับและเพชรพลอยสูงถึง 15 % ต่ําสุดคือบุหรี่โดยเรียกเก็บภาษีเพียง 4 %
2. มาตรการที่ไมใชภาษี ประกอบดวยมาตรการดานสุขอนามัยสําหรับผัก ผลไม สินคาประเภทยา
และเวชภัณฑ ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง วัสดุหีบหอที่ทําจากไม กระดาษ และเยื่อกระดาษ สินคาประเภทสัตวน้ํา
มาตรการกีดกันทางอุปสรรคดานเทคนิค และ มาตรการอื่นๆ อันประกอบดวยการกําหนดมาตรการโควตาภาษี
การขอใบอนุญาตนําเขา การเก็บภาษีสินคาประเภทอัญมณี และ การระบุรายการสินคาตองหาม ฯลฯ
2.1
มาตรการสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary Measures…SPS)
สําหรับผักและผลไม
จีนมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบกักกัน และปองกันการแพรระบาดของ
สิ่งมีชีวิตและสารพิษที่เปนอันตราย ซึ่งไมเปนมาตรฐานเดียวกันในแตละทาเรือและดานนําเขาสินคา โดยเฉพาะ
ผักและผลไม
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ State Administration for Quality Supervision, Inspection and
Quarantine...AQSIQ หลังจากที่ไดมีการประกาศกฤษฎีกาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการนําเขาผลไม ซึ่งมีผลเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ซึ่งกําหนดใหการนําเขาผลไม ตองขนสงและเขาดานโดยตูบรรจุสินคาเดิม บรรจุภัณฑ
เดิม ใบรับรองเดิม โดยจะตองผานการรับรองจาก Inspection and Quarantine Agency ดูแล ณ ทาเรือ และดาน
นําเขาสินคาภายใตการดูแลของ AQSIQ ซึ่งสามารถกักกันผลไมตองสงสัยไดทันทีเพื่อรอคอยผลการตรวจสอบ
ขอกําหนดนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 (www.fas.usda.gov และ www.aqsiq.gov.cn)
กฤษฎีกาดังกลาวระบุสาระสําคัญของขั้นตอนตรวจสอบการนําเขาผลไม คือ กอนการนําเขาจะตอง
ตรวจสอบวาผลไมชนิดนั้นนําเขาไดหรือไม และขออนุญาตนําเขากอนการทําสัญญาซื้อขาย และการสงออกโดยตู
คอนเทนเนอร จะตองระบุหมายเลขตูลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งผลไมที่นําเขามากับตูคอนเทนเนอรตอง
เปนชนิดเดียวกับที่ระบุไวในใบรับรอง
สินคาประเภทยาและเวชภัณฑ
หนวยงาน State Food and Drug Administration…SED
กําหนดใหผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี
(Good
Manufacturing
Practice…GMP) โดยจะตองไดรับการรับรองระบบ GMP
ทั้งตัวผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ และภาคการ
ผลิต และยังมีขอกําหนดในการแยกประเภทของบริษัทยาและเวชภัณฑทั้งในและตางประเทศ ตามลําดับความ
นาเชื่อถือ
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สินคาประเภทผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว หนวยงาน SEDA กําหนดให
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิวทุกชนิดตองไดรับใบรับรอง 3 ชนิดกอนที่จะไดรับอนุญาตให
นําเขามาจําหนายในจีน คือ
1)
Safety and Health Quality Tests
2)
Certificate for Imported Cosmetics และ
3)
Certificate for Labeling of Import and Export Cosmetics
สินคาประเภทวัสดุหีบหอที่ทําจากไม กระดาษ และเยื่อกระดาษ
หนวยงาน AQSIQ
ไดออกประกาศที่ช่อื วา Announcement No. 2002/58
กําหนดใหการนําเขาไมประเภทวัสดุบรรจุ
ภัณฑไม (Wood Packing Materials…WPM) กระดาษ และเยื่อกระดาษ เปนไปตาม มติของที่ประชุมของ
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาปองกันโรคพืชระหวางประเทศ
(The
International
Plant
Protection
Convention…IPPC) ซึ่งไดออกขอกําหนด International Standard for Phytosanitary Measures หรือ ISPM
No.15 ออกมา โดยระบุใหใชวิธีอบความรอนที่ 56 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือรมควันดวย Methyl
Bromide…MB
ประกาศดังกลาวไดใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 โดยประเทศที่สงออกรวมทั้งไทย
ดวยจะตองแสดงเครื่องหมายที่มีการรับรองการจัดการไมนี้ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันดานสุขอนามัย สําหรับ
หนวยงานตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑไมของจีนคือ Inspection and Quarantine Office
สินคาประเภทสัตวน้ํา แบงเปน ตะพาบน้ํา และสัตวน้ําเพื่อการบริโภคอื่นๆ
หนวยงาน AQSIQ กําหนดใหการนําเขาตะพาบน้ําตองมาจากฟารมที่จดทะเบียนไวกับกรมประมง
และใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมงของจีนแสดงการปลอดโรค มีการบรรจุหีบหอ
การสงออกสัตวน้ํามีชีวิตเพื่อการบริโภค จําพวกจระเข กุง กั้ง กบ ปลาสวยงาม ผลิตภัณฑนม
ผลิตภัณฑจากสัตว ตะพาบน้ํามีชีวิตเพื่อการบริโภค ลูกตะพาบน้ํามีชีวิต ไขตะพาบน้ําเพื่อใชทําพันธุ จะตองมา
จากฟารมเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมประมงของไทย โดยตองมีใบรับรองสุขอนามัยหรือ Health Certificate
จากกรมประมงของจีนเพื่อรับรองการปลอดโรค มีการบรรจุหีบหอ
ทั้งนี้ไดมีการลงนามในพิธีสารเรื่องเนื้อจระเขระหวาง AQSIQ กับมกอช. ในการประชุม JC ครั้งที่ 2
สวนอาหารสดและแชแข็ง ไมตองขออนุญาตจาก AQSIQ แตตองเปนบริษัท/โรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
พรอมแนบ Health Certificate พรอมกับการสงออกไปจีน
2.2
มาตรการกีดกันทางอุปสรรคดานเทคนิค (Technical Barriers to Trade…TBT)
หากเปนสินคาอุตสาหกรรม หนวยงาน Certification and Accreditation Administration of
PRC…CNCA ไดกําหนดมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) สําหรับสินคาอุตสาหกรรม
ทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตองแสดงเครื่องหมาย CCC Mark เริ่มบังคับใชตั้งแต 1 พ.ค.
2546 โดยขั้นตอนการขอพอสรุปไดวา หนวยงาน CNCA จะสงตัวแทนมาตรวจสอบโรงงานผลิตตามชนิด/รูปแบบ
ของสินคา
เมื่ออนุญาตแลว
ผูผลิตสามารถนําเครื่องหมายดังกลาวไปตีพิมพเองโดยสงตัวอยางการตีพิมพ
เครื่องหมายใหตรวจสอบกอน ปจจุบัน จีนมีสินคาที่อยูในขอบขายมาตรฐาน CCC Mark ทั้งสิ้น 21 หมวดสินคา
149 รายการ ซึง่ รวมถึงอุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน อุปกรณเครื่องเสียง วีดีโอ ฯลฯ และมีแนวโนมจะ
ขยายชนิดสินคาใหมากขึ้น
ขณะนี้มีบริษัทของไทยกวา 50 บริษัท (กวา 500 ชนิด/รูปแบบสินคา) อยูระหวางการยื่นขอรับ
เครื่องหมายนี้ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยไดพยายามขอเปนตัวแทนของรัฐบาลจีนในการตรวจสอบ
มาตรฐานดังกลาว แตรัฐบาลจีนใหเหตุผลวา ยังไมมีนโยบายดังกลาว
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ในปจจุบัน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับบริษัทรวมทุนระหวางไทย-จีนคือบริษัท 3 ซี เอน
เตอรไพรส จํากัด เปนตัวแทนอํานวยความสะดวกใหกับบริษัทสงออกของไทยใหไดรับเครื่องหมายดังกลาว
คาใชจายในการยื่นขอ 600 หยวน คาใชจายในการออกใบอนุญาต 800 หยวน และคาใชจายในการตรวจสอบ
สินคาเฉลี่ย 40,000- 50,000 หยวน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและรูปแบบของสินคา
มีขอสังเกตวา ปจจุบันจีนไดทํา MOU เพื่อความตกลงวาดวยการยอมรับรวมกัน (Mutual
Recognition Agreement...MRA)กับหลายประเทศที่เปนกลุมประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้งมาเลเซียซึ่งเปน
สมาชิกสมาคมอาเซียนเชนเดียวกับไทย
โดยมอบอํานาจใหหนวยงานทองถิ่นของประเทศนั้นๆ เปนผู
ตรวจสอบมาตรฐานแทนจีน ซึ่งไดชวยอํานวยความสะดวกและลดปญหาใหผูสงออกไดมาก แตขณะนี้ไทยยัง
ไมมีการจัดทํา MOU ดังกลาวกับจีนแตอยางใด (ดูขอมูลไดที่ www. cqc.com.cn และ www.cemc.org.cn)
สําหรับสินคาประเภทบรรจุภัณฑและหีบหอของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป หนวยงาน AQSIQ รวมกับ
MOFTEC และการปาไมของชาติจีน ไดกําหนดใหบรรจุภัณฑและหีบหอของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป ตอง
บรรจุเปนหอเล็กแลวบรรจุรวมเปนซองใหญ
โดยดานนอกตองติดฉลากสินคาระบุชื่อผลิตภัณฑ สวนผสม
รหัสมาตรฐาน (Standard Code) ฉลากที่ไดรับการรับรอง วันที่ผลิต ระยะเวลา/วิธีการเก็บรักษา ชื่อที่อยูผูผลิต
เลขที่หนังสือรับรองสุขอนามัย
สินคาอาหารและ pre-packaged food หนวยงาน AQSIQ และ Customs Inspection and Quality
Offices…CIQ ไดออกระเบียบการจัดการติดฉลากอาหารนําเขา-สงออก (Regulation on Management of
Import-Export Food Labeling) เพื่อเปนการควบคุมดูแลการติดฉลากสินคานําเขาและสงออกของจีน โดย CIQ
บางสาขาจะทําหนาที่เฝาระวังตรวจสอบฉลากอาหารเบื้องตน ซึ่งจะระบุขอความทํานองเดียวกับสินคาประเภท
บรรจุภัณฑ และหีบหอของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปที่ไดกลาวมาแลว
ในดานที่อยูอาศัย กระทรวงการกอสรางของจีนไดออกมาตรการประหยัดพลังงานสําหรับบานที่อยูอาศัย
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2549 กําหนดใหบานและที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นใหมตองใชวัสดุที่กันความ
รอนจากภายนอก และรักษาความอบอุนภายในบาน อีกทั้งผูสรางบานขายตองจัดพิมพคูมือ และใหขอแนะนํา
ในการประหยัดพลังงานสําหรับผูที่เขามาเลือกซื้อบานดวย
ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส กรมบริหารเศรษฐกิจ ของกระทรวง
ขาวสารอุตสาหกรรม ไดประกาศวาจีนนําระเบียบ China RoHS มาบังคับใชพรอมๆ กับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่
1 ก.ค. 2549 ซึ่งเปนระเบียบที่วาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายที่จะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชน
และสิ่งแวดลอม อันเกิดจากเครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดใหผูผลิตสินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายในจีน หามใชสารตองหาม 6 ชนิดไดแก สารตะกั่ว สาร
ปรอท สารแคดเมียม สารโครเมียม- 6 (Cr-VI) สาร Poly Brominated-Biphynyles…PBB และสาร
Polybrominated-Diphynyl Ethers…PBDE ในการผลิต
3. มาตรการอื่นๆ
การกําหนดมาตรการโควตาภาษี โดยกําหนดใหผูนําเขาขอใบอนุญาตและโควตาจากสวนกลาง
หนวยงานของจีน ที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรการโควตาภาษีสินคาประเภทธัญพืชประเภทขาว
ขาวสาลี ขาวโพด ฝาย น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามัน rapeseed น้ํามันปาลม น้ําตาล ปุย ( NPK/ DAP/
UREA) ขนแกะwool และ wool tops ประกอบดวย NDRC, COFCO และกระทรวงพาณิชย
The National Development and Reform Commission (NDRC) ดูแลการกําหนดโควตาภาษีรวมกับ
กระทรวงพาณิชยจีนในสินคา ขาวสาลี ขาวโพด ขาว และฝาย
ผูนําเขาขาวตองเปนรัฐวิสาหกิจ มีโกดัง มีประวัติการนําเขาในปที่ผานมา และสามารถบริหารจัด
การคาขาวในระดับคาสง/ปลีกไมนอยกวา 100 ลานหยวน และการคานําเขา-สงออกไมนอยกวา 25 ลาน
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ดอลลารสหรัฐ หากบริษัทไมเคยมีสถิตินําเขาในปที่ผานมา แตมีสวนในกระบวนการคาซึ่งใชขาวเปนวัตถุดิบ
หลัก และมีสิทธิในการนําเขา-สงออก โดยมีใบรับรองวาใชขาวเปนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งออกโดยหนวยงาน
ทองถิ่น โดยโควตาจะถูกพิจารณาจัดสรรใหแกผูที่มีประวัติการนําเขามากอน
บรรษัทนําเขาและสงออกธัญพืช น้ํามัน และอาหารสัตว (COFCO) เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการ
ดําเนินนโยบายสงออก-นําเขาของรัฐบาล ภายหลังจากที่เขาเปนสมาชิก WTO ในป 2545 จีนไดเปดตลาด
นําเขาขาวภายใตระบบโควตาภาษี (TRQ) อัตราภาษีในโควตา 1 % นอกโควตา 65 % และในป 2549 จีนได
กําหนดโควตาไวจํานวน 5.32 ลานตัน แยกเปนขาวเมล็ดยาวและเมล็ดสั้นขนาดกลางชนิดละ 2.66 ลานตัน
โดยในแตละป รัฐบาลจีนจะจัดสรรโควตาให COFCO 50 % ที่เหลือจัดสรรใหภาคเอกชน
กระทรวงพาณิชยจีนดูแลการกําหนดโควตาภาษีในสินคา น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันrapeseed น้ํามัน
ปาลม น้ําตาล ขนแกะwool และ wool tops
การขอใบอนุญาตนําเขา (Import Permit)
ผักและผลไมสด ตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยจีน การนําเขาตองใชเวลา 30 วันทําการ
โดยมีอายุใบอนุญาตนาน 6 เดือน
การนําเขายางพารา เปนระบบการอนุญาตการนําเขาโดยอัตโนมัติ (Automatic Import Permit)
คือสามารถขออนุญาตการนําเขาไดโดยใชสัญญาการซื้อขายยางพารา
รวมทั้งหลักฐานการจดทะเบียนของ
บริษัทผูนําเขา เปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตการนําเขาแตละครั้ง ซึ่งแตกตางจากเดิมที่ใชระบบการ
กําหนดโควตานําเขาเปนรายป
ผูนําเขายางพาราของจีนจะตองเปนบริษัทที่รัฐบาลจีนกําหนด หรือบริษัทรวมทุนตางชาติที่นําเขามา
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทดังกลาว โดยตองขอ Automatic Import Permit กอนนําเขา และตองใช
เวลาในการขอประมาณ 10 วันทําการ เอกสารนี้มีอายุใชไดไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติการนําเขา
รายการสินคาอื่นๆ ภายใตการบริหารใบอนุญาตนําเขา
กระทรวงพาณิชยและกรมศุลกากรจีนไดกําหนดรายการสินคาอื่นๆ ภายใตการบริหารใบอนุญาตนําเขา
ในป 2549 จํานวน 3 ประเภท รวม 83 รายการ (พิกัดศุลกากร 8 หลัก) ไดแกเคมีภัณฑควบคุม เคมีภัณฑที่
เปนพิษ และสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2549 โดยสินคา 2 ประเภทแรก
ตองขออนุญาตนําเขาจากสํานักบริหารโควตาและใบอนุญาตนําเขาของกระทรวงพาณิชย สวนสินคาประเภทที่
3 สามารถขอใบอนุญาตจากหนวยงานของกระทรวงพาณิชยประจํามณฑล
รายการสินคาที่จีนกําหนดใหขอใบอนุญาตนําเขานั้น เปนสินคา 10 รายการที่อยูในขายตองควบคุม
การสงออก โดย 2 รายการถูกควบคุมภายใตพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ พ.ษ. 2530 คือ Diphenyl
Chloroarsine และ Ethyldichloroarsine ซึ่งตองขออนุญาตสงออกและนําเขาจากกรมการอุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม และ 8 รายการถูกควบคุมอยูภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตองขออนุญาต
สงออกและนําเขาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การเก็บภาษีสินคาประเภทอัญมณี
จีนเรียกเก็บภาษีจากการนําเขาอัญมณีในแตละมณฑลไม
เทากัน ประมาณ 10-30 % sell tax 5-10 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 17 %
การระบุรายการสินคาตองหาม จีนหามนําเขาสินคาจํานวน 37 รายการตาม
- Regulations of the PRC on Controlling the Import and Export of Commodities
- Law of the PRC on the Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste and
Circular on Several Issues Concerning the Seventh Type of Waste โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม
2545
ซึ่งพิจารณาจากรายการสินคาตองหามดังกลาวแลวจะพบวาผูสงออกไทยจะเสียเปรียบจีนอยางมาก
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เพราะเปนสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาซึ่งไทยผลิตได และสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานใน
กรอบอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงอื่นๆ ยกเวนจีนไดอยูแลว อาทิเชน ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีดิโอ อุปกรณและเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ กลองวีดิโอ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องถายเอกสาร เครื่องมือแพทย นอกจากนี้ยังมีรายการสินคาตองหามจําพวกแบตเตอรีเกา ยาง
รถยนตใชแลว เสื้อผาเกาฯลฯ
จากที่ไดนําเสนอมาขางตนนี้ จะพบวาผูสงออกสินคาไทยไปจีนจะตองเผชิญกับมาตรการทางการคาทั้ง
ที่เปนภาษีและไมใชภาษี
ซึ่งจัดไดวาทําใหตองระมัดระวังในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาใหไดตาม
มาตรฐานที่ทางการจีนไดออกกฎระเบียบไว ซึ่งถามองในแงบวก ก็เปนไปเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
สินคาดานอาหารจากไทย และสอดคลองกับกฎกติกาสากลซึ่งจีนและไทยตางเปนสมาชิกอยู แตถามองในแงลบ
ก็ถือไดวาเปนอุปสรรคที่ผูสงออกไทยพึงตระหนักและตองปฏิบัติตาม และการที่มีขั้นตอนตรวจสอบหลายระดับก็
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอสินคาที่ตองการการกระจายในประเทศจีนอยางรวดเร็ว
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 เปนตนมา รัฐบาลจีนไดประกาศจัดตั้ง Chinese National Academy of
Inspection and Quarantine …CNAIQ ขึ้นโดยการรวม 2 หนวยงานเขาดวยกันคือ China Import and Export
Commodity Inspection และ Animal and Plant Quarantine Institute
และกําหนดบทบาทใหเปน
หนวยงานดานการวิจัย ตรวจสอบและกักกันแหงใหม โดยมุงเนนประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพและโรค
ซึ่งถือเปนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตรของจีนอยางสมบูรณแบบ
หนวยงานดังกลาวทําหนาที่ควบคุมดูแลใน 5 ดานหลักคือ ดานความปลอดภัยอาหาร ดานกักกันสัตว
และพืช ดานสุขอนามัย ดานการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และดานการตรวจสอบเทคโนโลยีและ
เครื่องจักร นอกจากนั้น ในอนาคตกระทรวงเกษตรของจีนจะจัดตั้งหนวยงานใหมที่เรียกวา Animal Health
Veterinary Services โดยจะแยกออกเปน 2 หนวยงาน ซึ่งจะดูแลดานการผลิตและดานสุขอนามัย
ความพยายามของจีนในการปรับโครงสรางภายในองคกร นอกจากเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ การเฝา
ระวัง และการปองกันการระบาดของโรคไขหวัดนกซึ่งสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศอยางมากแลว การ
ปรับโครงสรางดังกลาวยังตอบรับการขยายตัวของตลาดปศุสัตวและสัตวปก
อันเปนผลมาจากการเจรจาเปด
ตลาดแบบทวิภาคีกับหลายๆ ประเทศอีกดวย แตการปรับองคกรดังกลาวอาจเปนจุดเริ่มตนของจีนในการนํา
มาตรการกีดกันทางการคา โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการขยายการสงออก
สินคาอาหารของประเทศกําลังพัฒนาไปจีน รวมทั้งสินคาจากประเทศไทยดวย
6.

กรณีศึกษา: อุปสรรคดานกฎระเบียบในการสงยางพาราจากไทยไปจีน
จากเวทีสัมมนาเรื่อง “จีน: หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 จัด
โดย กรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ฯลฯ ผูนําเสนอบทความทานหนึ่งจากบริษัท ไทยฮั้ว
ยางพารา จํากัด (มหาชน) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสงออกยางพาราไปจีนไววา

ระบบธุรกิจของจีนยังคงเนนความสัมพันธสวนบุคคล ระบบการเงินการธนาคารของจีนยังมีขอจํากัด
และมีเงื่อนไขพิเศษหลายประการ
พิธีการดานศุลกากรเพื่อนํายางธรรมชาติเขาสูประเทศจีน มีขอปฏิบัติแตกตางกันระหวางแตละมณฑล
และการตรวจสอบคุณภาพสินคา ณ ปลายทางใชมาตรฐานและกระบวนการทดสอบแตกตางจากไทยและสากล
ขอเสนอแนะที่ทางบริษัทฯ ไดใหกับที่ประชุมมีหลายลักษณะสําหรับสวนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบก็คือ
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ผูที่จะทําการคากับจีนควรมีพื้นความรูขอมูลระดับมณฑลของพื้นที่หรือตลาดเปาหมาย
ควรสํารวจ
ตลาดใหรอบคอบและรอบดาน เนนเจาะตลาดตามความตองการของผูบริโภค
ควรศึกษาขอกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งในระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น เชน
ระบบ
การคา การชําระเงิน การใหเครดิต การซื้อ การขาย โดยเฉพาะในการทําสัญญา ตองอาศัยนักกฎหมายที่มี
ความเขาใจกฎหมายทองถิ่นเปนอยางดี
เครือขายในจีน หรือสายสัมพันธ เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความลื่นไหลในการติดตอกับฝายจีน
ไมวาจะเปนระดับเจาหนาที่ของรัฐ นักการเมือง นักธุรกิจ พอคา เพราะจะเอื้อใหการเจรจาตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จไดงายขึ้น
ปจจัยอื่นๆคือ พื้นความรูดานภาษาจีน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะวัฒนธรรมการ
ทําธุรกิจของคนจีน เชน การชนแกว (ดื่มสุรา) และการรับประทานอาหารรวมกัน ฯลฯ
ในดานการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน ในการสงยางธรรมชาติจากไทยไปจีนนั้น
ทางบริษัทฯ มีความเห็นวาภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน เริ่มตั้งแตป 2548 ยางธรรมชาติจัดอยูในสินคา
ออนไหวซึ่งอยูในระหวางการเจรจายกเวนภาษีนําเขาจีน ดังนั้น หากสามารถเจรจาตกลงกันได จะกอใหเกิด
ประโยชนเชิงยุทธศาสตรตอยางธรรมชาติของไทยโดยภาพรวม รวมทั้งตอประเทศในอาเซียนอื่นๆ ดวย ดังนี้
- ยางธรรมชาติที่นําเขาจีนอยูในรูปแบบของสินคาหลากหลายประเภท ซึ่งตางก็มีภาระภาษีนําเขา
แตกตางกัน ตั้งแต 0-20 % กอใหเกิดขอไดเปรียบเสียเปรียบตอคูแขงขันในตลาดเดียวกัน และสรางความ
สับสนตอการเรียกเก็บของเจาหนาที่จีนทุกระดับ
- ดวยภาระภาษีที่แตกตางกัน ทําใหผูใชยางจีนสุดทาย (end user) มีตนทุนที่แตกตางกันดวย สงผล
ใหเกิดความไมเทาเทียมกันในระหวางผูผลิตผลิตภัณฑดวยกันเองในประเทศ หากสามารถยกเวนภาษีนําเขา
ยางธรรมชาติ จะเปนการลดตนทุนของผูผลิตผลิตภัณฑยางในจีน ทําใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกไดอยางดี
- การที่จีนกําหนดขั้นภาษีขึ้นเปนหลายระดับ สงผลใหผูนําเขาจํานวนหนึ่งพยายามหลบเลี่ยงและ
หลีกเลี่ยงอัตราภาษีสูง เปนภาระของเจาหนาที่ในการดําเนินการตรวจสอบและรัฐประสบความเสียหาย
- ยางธรรมชาติสามารถแขงขันกับยางสังเคราะหได เปนการขยายตลาดยางธรรมชาติในจีน และสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันกับสินคาทดแทน
ในแงของการกีดกันทางการคาอื่นๆ ที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers…NTBs) นั้น ควรไดมีการ
เจรจากับจีนในกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีนดวยเชนกัน เนื่องจากจีนเปลี่ยนมามีระบบการปกครองแบบกระจาย
อํานาจ รัฐบาลทองถิ่นยังคงมีการเรียกเก็บภาษีภายในประเทศ และภาษีทองถิ่น เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ
คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนแมในระดับชาติ ทางการจีนก็ยังคงนํามาตรการและเครื่องมือเชิงนโยบายใน
รูปแบบตางๆ หรือ NTBs มาเปนอุปสรรคในการนําเขา อาทิเชน บรรจุภัณฑไมที่ใชในการบรรจุยางสงออกไป
ยังตางประเทศ (ISPM No.15) และกฎเกณฑมาตรฐานคุณภาพสินคา ฯลฯ
ในแงของกฎระเบียบดานโลจิสติกสของภาครัฐซึ่งไมอํานวยความสะดวก และเปนการเพิ่มตนทุนคาขนสงแก
ผูประกอบการนั้น ผูบริหารของบริษัทยางพาราไทยฮั้ว จํากัด ก็ใหความเห็นวา สมควรที่จะทําการปรับปรุง
เพื่อใหเอกชนสามารถแขงขันได ทั้งนี้หมายรวมถึงการพัฒนาระบบขนสงทางเรือที่มีศักยภาพ และลดคาระวาง
การขนสงทางเรือของไทยซึ่งสูงกวาคูแขง และควรพิจารณาดานคาใชจายจิปาถะซึ่งทําใหมีตนทุนสูงขึ้นและเสีย
โอกาสในการแขงขัน
ในแงของการสนับสนุนจากภาครัฐตออุตสาหกรรมยางพารานั้น ผูบริหารของบริษัทฯ มีขอเสนอแนะหลาย
ดานที่เปนประเด็นนาสนใจ อาทิเชน การพัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีความเขมแข็ง เพื่อลดความ
เสี่ยงดานราคาขายของเกษตรกร และราคาซื้อขายของผูประกอบการ กอใหเกิดเสถียรภาพดานราคา การ
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สนับสนุนและผลักดันระบบอนุญาโตตุลาการยางพาราไทยใหประเทศคูคายาง สมาคมผูผลิตและผูใช/สถาบัน/
องคกรที่เกี่ยวของกับการคายางในฐานะเปนประเทศคูคาของไทยใหมีความมั่นใจ
และยอมรับระบบ
อนุญาโตตุลาการยางพาราไทย กรณีคูคาไมปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายยางพาราทั้งในและระหวางประเทศ
7.

บทสรุป
จากขอมูลเอกสาร และบทความนําเสนอในที่สัมมนา ตลอดจนการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของทั้งฝาย
ไทยและจีน ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูประกอบการภาคเอกชน ไดนํามาซึ่งขอสรุปไดในระดับหนึ่งวา ยัง
มีความหลากหลายในมุมมองดานมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการคาไทย-จีนอยูมากพอสมควร แมแต
ในแวดวงนักวิชาการเองก็ดูจะมีประเด็นที่ไมเห็นคลอยตามกันในทุกเรื่อง อาทิเชน สวนใหญเห็นวาจีนยังไมพัฒนา
ไปสูความเปนสากลในดานกฎระเบียบและมาตรการตางๆ ทั้งๆ ที่เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกหรือ WTO มา
หลายปแลว
แตยังมีกฎระเบียบของแตละมณฑลหรือทองถิ่น ที่มีลักษณะเปนการกีดกันทางการคาที่ไมใช
มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) อยู
แตก็มีนักวิชาการบางทานอยางเชน รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค ผูอํานวยการศูนยจีน
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กลับใหขอคิดเห็นที่นาสนใจวา จริงๆ แลวจีนไดนําทุกมณฑลเขา WTO พรอมๆ
กับรัฐบาลกลาง ดังจะเห็นไดจากการพยายามปฏิรูปหรือปรับระบบกฎหมายของแตละทองถิ่นใหเปนอยางเดียวกัน
(harmonization) ดวยมีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความสะดวกในการลงทุนรวมกันของผูประกอบการชาวจีนในแต
ละมณฑล พรอมๆกันนี้จีนก็เรงบูรณาการ(integration) แตละมณฑลใหเชื่อมถึงกันไดสะดวกยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได
จากการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) ในภาคตะวันตกหรือตอนในของประเทศซึ่งยังลาหลังอยู ดวย
การสรางถนน ทางรถไฟและการขนสงทางน้ํา ฯลฯ อันจะนําไปสูการขยายตัวของ local supply chains เพื่อเรง
การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความแตกตางกันมากในแงของรายไดประชาชาติ (ดังจะเห็นไดจากระดับเศรษฐกิจ
และการเติบโตของเมืองใหญทางฝงตะวันออกเมื่อเทียบกับบริเวณชนบททางภาคตะวันตก)
ในปจจุบัน จีนไดแกปญหาการวางงานที่เพิ่มขึ้น และใชตัวแปรภายใน (local factors )ในการปรับ
เศรษฐกิจจีนดวยการกระจายการพัฒนาออกสูมณฑลตางๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการสราง
งานเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้นในเชิงรายไดตอบุคคล และเพื่อลดความไมพอใจและการประทวงของคน
ยากจนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปญหาดานสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดตามมาจากใชพลังงานอยางไรประสิทธิภาพ
เพื่อเรงพัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาก็เปนปญหาสําคัญดวย ดังนั้นยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของความเปน
ชุมชนเมือง (urbanization) ใหเกิดขึ้นในมณฑลตอนในดวยการสรางอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
(SME) หรือที่จีนเรียกวา Township Village Entreprises จะกอใหเกิดคูแขงของอาเซียนรวมทั้งไทยในเวลาอันใกล
จัดวา Reversal Global Supply Chains เปนยุทธศาสตรที่สะทอนใหเห็นวาจีนกําลังจะเปลี่ยนไปจาก
เดิม ซึ่งเนนการนําเขาวัตถุดิบจากกลุมอาเซียนเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลวสงออก ดังนั้นหากจีน
หันมา go local ก็อาจจะสงผลตอปริมาณนําเขาสินคากลางน้ําจากไทย เพื่อนํามาผลิตเปนสินคาปลายน้ําเพื่อ
สงออกอยางในปจจุบันที่คาดเดาไดวาจะลดลง ไทยจึงควรตระหนักวาไมควรแตจะคิดทําการคาขายกับจีนเพียง
อยางเดียว แตจะตองเริ่มคิดไปลงทุนดาน service-based economy ในจีนอยางเชน การศึกษา กีฬา และบันเทิง
ฯลฯ และเปลี่ยนจากการลงทุนดาน real sector หรือ production ทางมณฑลฝงตะวันออกซึ่งอิ่มตัวแลวไปเปน
มณฑลดานในแทน
ในทางกลับกัน ถาจีนออกมาลงทุนในอาเซียนก็คงไมเลือกกลุมอาเซียนเกาอยางไทย เพราะมีเจาถิ่นคือ
นายทุนชาติและตางชาติอยางญี่ปุนซึ่งมีประสบการณเหนือกวาอยูแลว
จีนก็คงจะไปลงทุนในกลุมอาเซียนใหม
อยางลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมามากกวา ดังนั้นไทยจะกําหนดยุทธศาสตรหรือทาทีในดานนี้อยางไร?
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