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ปจจบุนัการคาเสรเีปนประเดน็ทีถ่กูหยบิยกขึน้มา

กลาวกนับอยในทางสือ่ตางๆไมวาจะเปนโทรทศัน หนงัสอื
พมิพ หรอืวทิย ุกม็กีารกลาวถงึประเดน็นีท้ัง้สิน้ โดยการคา
เสรใีนความหมายนัน้ คอืการทีป่ระเทศตัง้แตสองประเทศ
ขึน้ไปเจราจาตกลงกนัเพือ่ลดภาษนีำเขาและสงออกระหวาง
กนัใหเหลอืศนูยเปอรเซน็ตหรอืไมมกีารเกบ็ภาษรีะหวางกนั
อาจจะโดยทนัทหีรอืภายในระยะเวลาทีก่ำหนด อาจจะบาง
ประเภทสนิคาหรอืทกุประเภทสนิคา โดยประโยชนของการ
คาเสรนีัน้กเ็พือ่ใหประเทศตางๆทีท่ำการคาเสรกีนัตางไดรบั
ประโยชนดวยกนัทัง้สองฝาย(Win-Win) คอื ฝายใดมคีวาม
สามารถในผลติสนิคาชนดิใดไดตนทนุทีต่่ำกวาฝายนัน้กจ็ะ
เปนผสูงออกใหกบัอกีฝายหนึง่และนำเขาสนิคาจากอกีฝาย
หนึง่ทีม่ตีนทนุในการผลติสนิคาชนดิอืน่ทีต่่ำกวาทีต่นผลติ
หรอืเปรยีบเทยีบแลววาควรผลติสนิคาชนดินัน้แลวจะไดรบั
ผลประโยชนมากทีส่ดุ ดงันัน้ในประเทศทีม่ตีนทนุของการ
ผลิตสินคาต่ำกวายอมสามารถจำหนายสินคาในราคาที่ต่ำ
กวาไดและประเทศนัน้กจ็ะไดสวนแบงการตลาดสวนมากใน
สินคาชนิดนั้นไป

ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรมมีการผลิตผล
ผลิตทางการเกษตรและมีการสงออกไปจำหนายยังตาง
ประเทศเปนจำนวนมาก เชน ขาว มนัสำปะหลงั ยางพารา
เปนตน เนือ่งจากประเทศไทยเปนแหลงผลติสนิคาทางการ
เกษตรซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆที่ เหมาะสมหลาย
ประการ ดงันัน้หากมกีารเปดการคาเสรโีดยยดึทฤษฎกีารคา
ระหวางประเทศ กจ็ะมปีระโยชนอยางมากกบัประเทศไทย
เนือ่งจากประเทศไทยไมสามารถผลติสนิคาไดทกุชนดิตาม
ทีต่นตองการ หรอืหากสามารถผลติไดกจ็ะมตีนทนุในการ
ผลิตที่สูง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรที่จะผลิตสินคาที่
ประเทศไทยมีตนทุนต่ำ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับสินคาที่
ประเทศไทยผลติแลวมตีนทนุสงู แตในทางปฎบิตันิัน้มไิด
พจิารณาเพยีงปจจยัเดยีว แตควรพจิารณาถงึผลทีเ่กดิจาก
การทำการคาเสรหีลายๆดาน อาทเิชน ผลตอการวางงานของ
คนในประเทศ ผลตอโครงสรางของกสกิรรม อตุสาหกรรม
ทัง้ภาคการผลติและบรกิาร ผลตอคาครองชพีโดยรวมของ
คนในประเทศ และตอสวสัดกิารสงัคมโดยรวม เปนตนดวย
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ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธกับประเทศ
จนีอยางเปนทางการเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2518 และเปด
ความสัมพันธทางการคาระหวางกันอยางเปนทางการในป
2519 (เบญจา และคณะ 2547)  ซึง่ความสมัพนัธการคา
ไทย - จนี ทวคีวามสำคญัมากขึน้เปนลำดบั อาเซีย่นไดเจรจา
เปดเขตการคาเสรีกับประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่ง
ในชาติสมาชิกนั้นไดมีการเจรจาเพื่อเปดเขตการคาเสรีใน
และกอนทีก่ารเปดเขตการคาเสรอีาเซีย่น-จนีมผีลบงัคบัใช
นัน้ ประเทศไทยไดมกีารเจรจาแบบทวภิาคกีบัประเทศจนี
จนสงผลใหมกีารลงนามลดภาษใีนสนิคาพกิดัศลุกากร 07
และ 08 คอืผกัและผลไม ซึง่มผีลทำตอมาคอืภาษกีารนำเขา
ผักและผลไมจากประเทศจีนมายังประเทศไทยลดเหลือ
ศนูยเปอรเซน็ตโดยทนัท ีในวนัที ่1 ตลุาคม 2546 เหตผุล
ทีส่ำคญัประการหนึง่ทีร่ฐับาลไทยกลาวเพือ่เปดการคาเสรกีบั
ประเทศจนีนัน้ คอืการทีป่ระเทศจนีมจีำนวนประชากรมาก
ถึง 1,300 ลานคน ซึ่งหากสินคาเกษตรของไทยไดเขาไป
จำหนายในประเทศจีนก็จะสามารถสรางรายไดและเพิ่ม
ตลาดใหกับประเทศตลอดจนสงผลดีตอเกษตรกรในที่สุด
ซึ่งวัตถุประสงคของผูเขียนในครั้งนี้เพื่อที่กลาวถึงปญหา
ตางๆของการเปดการคาเสรกีบัประเทศจนีในสนิคาประเภท
ผัก-ผลไมวามีปญหาอยางไรบาง

จากการเปดเสรทีางการคาอาเซีย่น-จนี กรณใีน
สนิคาผกั-ผลไมของไทยพบวามปีญหาตางๆในการทำการ
คาทีส่ำคญัๆ คอื

ประการแรก ลกัษณะการเมอืงการปกครองของ
ประเทศไทยและประเทศจีนนั้นมีความแตกตางกัน
ประเทศจนีมกีารแบงการปกครองเปนมณฑล และในแตละ
มณฑลมกีารบรหิารจดัการกนัเอง ดงันัน้การทีร่ฐับาลกลาง
ของจนีเปดการคาเสรกีบัไทยนัน้กม็ไิดบงบอกวาทกุมณฑล
จำตองปฎิบัติตาม

ประการที่สอง ประเทศไทยมิใชแหลงนำเขา
สนิคาทางการเกษตรประเทศเดยีวของประเทศจนี ประเทศ

เวยีดนาม ลาว ฟลปิปนส อนิโดนเีซยี ยงัเปนแหลงนำเขา
สนิคาทางการเกษตรทีส่ำคญัประเภทผกั-ผลไมของประเทศ
จีนอีกดวย ตัวอยางของประเทศที่มุงเนนพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขนั คอืประเทศเวยีดนาม ซึง่ในการเพาะปลกูของ
เวียดนามนั้นจะดำเนินการโดยการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ไวตรงกลางแลวลอมรอบดวยพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่เปน
วัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ทำใหสามารถลดตน
ทุนในสวนของคาขนสงวัตถุดิบไดอยางมาก

ประการทีส่าม ระบบการขนสงสนิคาจากประเทศ
ไทยไปยังประเทศจีนยังมีปญหา เริ่มตั้งแตกฎระเบียบใน
การนำเขาสินคาจะตองผานหลายขั้นตอนและใชระยะเวลา
ยาวนาน, การตรวจสอบมาตรฐานสนิคาผกั-ผลไมของจนีมี
ความเขมงวด, การขอใบอนญุาตนำเขาของผปูระกอบการ
จีนไมมีความยืดหยุนในสิทธิการใชใบอนุญาต โดยจีน
กำหนดใหใบอนญุาตนำเขาผลไม (Import Permit) เฉพาะ
ชาวจีนเทานั้นทำใหผูสงออกไทยตองสงเอกสารทั้งหมดที่
เกีย่วกบัการนำเขาใหชาวจนีทีม่ใีบอนญุาตเปนผดูำเนนิการ
เทานั้น และยังตองขออนุญาตนำเขาผลไมแยกประเภท/
ชนดิกบัรฐับาลปกกิง่อกีดวย การขนสงผกั-ผลไมของไทย
ไปยังเมืองตางๆของประเทศจีนถูกจำกัดเฉพาะ 4 เมือง
ใหญเทานัน้ ไดแก ปกกิง่ เซีย่งไฮ กวางเจา และคนุหมงิ
การขนสงผานแมน้ำโขงยงัมปีญหาดานระวางเรอืทีไ่มเพยีง
พอกับความตองการ และไมมีประกันสินคาทางแมน้ำโขง
ประกอบกับในชวงเวลาที่มีการขนสงสวนมากเปนฤดูรอน
เนือ่งจากเปนฤดทูีผ่ลไมไทยออกผลผลติ แมน้ำโขงตืน้เขนิ
ทำให เรือสามารถวิ่ งได เพียงบางชวง (ระหวางเดือน
กรกฎาคม - มกราคม)และใชเวลานาน ตองรอชวงเวลาเปด
เขือ่นในจนีซึง่จะเปด 4 วนัตดิตอกนัเทานัน้ หากตองการ
สงสินคาทางเรือผานฮองกงไปยังเมืองกวางเจา มณฑล
กวางตงุ ตองใชเวลาประมาณ 4-5 วนั สวนการขนสงไปยงั
นครเซีย่งไฮใชเวลาถงึ 12 วนั ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัการที่
ประเทศจีนสงสินคาประเภทผักผลไมมายังประเทศไทย
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สามารถกระทำไดสะดวกเพียงนำเขาผานทาเรือแหลมฉบัง
ทาเรอืกรงุเทพ หรอืเชยีงแสน ใชเวลาเพยีง 1-2 วนักส็ามารถ
กระจายสินคาไดทั่วทั้งประเทศ

ประการทีส่ี ่ถงึแมวาจะไมมกีารเสยีภาษนีำเขาแต
กย็งัตองเสยีภาษมีลูคาเพิม่ในผกั-ผลไมและผลติภณัฑแปร
รปูซึง่ในแตละมณฑลมกีารกำหนดภาษมีลูคาเพิม่ในสนิคา
ประเภทเดยีวกนัแตกตางกนัโดยประมาณจะอยใูนชวง 13
ถงึ 17 เปอรเซน็ต และยงัมกีารสวมสทิธผิลไมจากไทยโดย
นำเอาผลไมจากเวยีดนามไปจำหนายแทนอกีดวย

ประการที่หา พื้นที่ตอนใตของประเทศจีนคือ
มณฑลยูนนานมีศักยภาพในการปลูกพืชเมืองหนาวและ
เมืองรอนบางชนิดได ซึ่งสามารถทดแทนการนำเขาสินคา
เกษตรจากประเทศไทยได และมแีนวโนมทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่น
การเพาะปลกูเนือ่งจากปจจยัในการผลติตางๆของประเทศ
จีนมีความพรอมมากกวาประเทศไทย คือตอนใตของ
ประเทศจีนมีพื้นที่ขนาดใหญ มีความอุดมสมบูรณของ
แหลงน้ำ และมีคาจางแรงงานที่ถูกกวาประเทศไทย
ประกอบกับราคาผักและผลไมชนิดเดียวกันที่จำหนายใน
ประเทศจีนเองเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวยังถูกกวา
มากซึ่งสามารถสรุปไดวาประเทศจีนมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการแขงขันสินคาประเภทผัก-ผลไมโดย
เฉพาะผัก-ผลไมเมอืงหนาวไดดีกวาไทยมาก

ประการที่หก ในสินคาประเภทผักผลไมเมือง
หนาวดูจะไดรับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากราคาของพืช
ผกัผลไมของจนีมรีาคาถกูกวาผกัผลไมของไทยมาก ดงันัน้
โครงการหลวงดอยคำซึ่งปลูกผัก-ผลไมเมืองหนาวหลาย
ชนดิกไ็ดรบัผลกระทบตามมาอยางเลีย่งไมได และไดมกีาร
เปลี่ยนการสงเสริมการปลูกพืชผักผลไมบางชนิดเพราะไม
สามารถแขงขันกับจีนได พืชผักผลไมที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุดคือ แอบเปล ลูกแพร แครอท ถั่วลันเตา และ
เซเลอร ี เปนตน หอมแดงและกระเทยีมกไ็ดรบัผลกระทบ
เชนเดียวกัน จนผูปลูกหอมและกระเทียมเองตองหันไป

ปลกูพชืชนดิอืน่ทดแทน เหตกุารณเหลานีเ้ปนเรือ่งปกตขิอง
การเปดการคาเสรซีึง่จะตองมผีไูดเปรยีบและเสยีเปรยีบ ดงั
นั้นรัฐบาลจะตองหามาตรการในการบรรเทาปญหาไวลวง
หนาดวย แตในการปฎิบัตินั้นรัฐบาลเพียงจายเงินชดเชย
ความเสียหายจากการลดพื้นที่การเพาะปลูกลดของ
เกษตรกรจำนวนไมมากนกั ตวัอยางเชน การชดเชยจากภาค
รฐัในการลดพืน้ทีก่ารเพาะปลกูกระเทยีมเพยีงไรละ 1,500-
2,500 บาทเทานั้น เกษตรกรยืนยันวาไมสามารถชวยแก
ปญหาใดๆได(เบญจาและคณะ 2547) ซึ่งรัฐบาลตองหา
มาตรการอืน่ๆมาชวยในการบรรเทาปญหาทีเ่กดิขึน้อกีดวย
เชนการศกึษาวจิยัพชืทีส่ามารถเพาะปลกูในเขตพืน้ทีน่ัน้ได
การทำตลาดสนิคาเกษตรทีร่ฐับาลใหการสงเสรมิและการให
ความรูในการเพาะปลูกพืชที่นำมาทดแทนพืชเดิมดังกลาว
เปนตน

ประการที่เจ็ด หากพิจารณาดวยหลักของการ
ทำการคาเสรกีค็งไมแปลกใจแตอยางใด แตสิง่ทีเ่ปนปญหา
ตอผูบริโภคชาวไทยคือ ขณะที่ประเทศไทยเพิ่มการนำเขา
ผัก-ผลไมจากจีนนั้นตองผานกระบวนการการตรวจสอบ
สารพิษตกคางซึ่งการตรวจสอบของประเทศไทยยังขาด
ความเขมงวดโดยใชเพยีงชดุทดสอบหรอื test kit เปนชดุ
ทดสอบหาสารเคมีตกคางเบื้องตนเทานั้นและใชเวลาเพียง
30 นาทใีนการตรวจสอบ ทำใหในลกัษณะการตรวจสอบดงั
กลาวไมสามารถตรวจสอบสารตกคางทีท่ำลายระบบไต ตบั
และประสาทได ซ้ำรายไปกวานั้นจีนยังคงใชสารเคมีประ
เภท อลามอล (Alamon) สารกำจดัแมลงทีม่พีษิตกคางยาว
นาน 20-30ป,สารโมโนโครโตฟอส (Monocrotophos) และ
สารเมนนิฟอส (Meninphos) ในพชืตระกลูกะหล่ำ แอบ
เปล สาลี ่ทีม่พีษิเฉยีบพลนัสงูมาก ถงึแมในปจจบุนัจะมกีาร
ทมุงบประมาณมากกวา 20 ลานในการสรางศนูยตรวจสอบ
หาสารตกคางที่สามารถรองรับการสุมตรวจตัวอยางไดถึง
วนัละ 60 ตวัอยางอยางไรกต็ามกย็งัเนนในการตรวจหาสาร
ตกคางในผกั-ผลไมทีส่งออกไปยงัจนีเปนสำคญั ทางออก
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ทีด่คีวรเพิม่เครือ่งมอืในการตรวจหาสารเคมทีีส่ามารถตรวจ
หาสารตกคางที่หลากหลายมากขึ้น โดยรัฐบาลไมตอง
แบกรับภาระคาใชจายในการตรวจหาสารเคมีเองควรใหผู
นำเขาออกคาใชจายในการตรวจหาสารเคมดีวย และควรจดั
ทำบญัชรีายชือ่ผปูระกอบการทีม่ปีระวตัดิแีละไมดอีอกจาก
กัน แลวใชมาตรการในการควบคุมที่แตกตางกัน จะเปน
ผลใหผปูระกอบการควบคมุดแูลมาตรฐานสนิคาของตนใน
การนำเขาสินคาจากประเทศจีนอีกทางหนึ่งดวย

ประการทีแ่ปด นบัเปนเวลา 2 ปแลวทีป่ระเทศ
ไทยไดลงนามในความตกลงเรงลดภาษีในสินคาประเภท
ผกั-ผลไม โดยในปงบประมาณ 2548 ประเทศไทยสงออก
ไดมากกวา 54,897 ตนั คดิเปนมลูคา 1,292.59 ลานบาท
ซึง่เพิม่ขึน้เปนอยางมากจากปงบประมาณ 2547 และไทย
ไดนำเขาสนิคาประเภทผกั-ผลไมจากจนีเปนมลูคา 971.84
ลานบาท แมวาประเทศไทยจะไดดลุการคากบัประเทศจนี
ในหมวดผกั-ผลไมกต็าม หากพจิารณาโดยละเอยีดแลวจะ
พบวาประเทศไทยมีการนำเขาสินคาประเภทผัก-ผลไมสูง
ขึ้นในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอีกดวยเมื่อเปรียบเทียบกอนและ
หลงัการเปดการคาเสรกีบัประเทศจนี และดลุการคาทีเ่ราได
นั้นไมไดสะทอนถึงภาพรวมของผลกระทบจากการทำการ
คาเสรี แตสิ่งที่สะทอนใหเห็นภาพรวมก็คือ สวัสดิการ
เศรษฐกจิซึง่เปนเครือ่งชีว้ดัวา ประชาชนจะไดรบัประโยนช
จากการคาเสรหีรอืไม จากการทีก่ำลงัซือ้เพิม่และปรมิาณเงนิ
ออม นายสมเกยีรต ิตัง้กจิวาณชิย นกัวชิาการสถาบนัวจิยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยศึกษาโดยอาศัยแบบจำลอง
ดุลยภาพทั่วไปโดยพบวาการคาเสรีในสินคาประเภทผัก-
ผลไมมีสวนชวยเพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประเทศ
นอยมาก แตหากมกีารเปดการคาเสรกีบัประเทศจนีครบทกุ
ประเภทสนิคา จะทำใหสวสัดกิารทางดานเศรษฐกจิประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ 580.6 ลานดอลลารสหรฐัหรอืมากกวาการเปด
การคาเสรเีฉพาะรายการผกั-ผลไมถงึ 60 เทาแตกย็งัเทยีบ
ไมไดกับจีน ซึ่งจะมีสวัสดิการทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
1,410.2 ลานดอลลารสหรฐั

ประการทีเ่กา หากพจิารณาสนิคาทีป่ระเทศไทย
สงออกไปยงัประเทศจนีมากทีส่ดุกค็อื มนัสำปะหลงั ลำไย
สดและอบแหงนั้น ผูที่ไดรับผลประโยชนมากที่สุดมิใช
เกษตรกรผปูลกูมนัสำปะหลงั หรอืลำไย แตหากเปนพอคา
ที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเหลานี้ไปจำหนายยัง
ประเทศจนี และในอนาคตหลงัขอตกลงการคาเสรอีาเซยีน-
จนีมผีลบงัคบัใชในป 2549 จะสงผลใหความไดเปรยีบของ
ประเทศไทยตอประเทศคูแขงสำคัญคือประเทศเวียดนาม
และอินโดนีเซียในการสงมันสำปะหลังและลำไยไปยัง
ประเทศจนีนัน้หมดไปทนัท ีและมนัสำปะหลงัทีเ่ราสงออก
ไดมากนัน้ เนือ่งจากประเทศจนีนำมนัสำปะหลงัไปใชในการ
ผลิตสินคาตางๆในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปและ
เพิม่มลูคาของผลติภณัฑ แลวทำไมประเทศไทยเองจงึไมสง
เสริมการผลิตโดยใชมันสำปะหลังวัตถุดิบหรือสรางมูลคา
เพิม่ของผลติภณัฑ ตวัอยางเชนใชเปนสวนประสมของการ
ผลติไบโอดเีซล   เปนตน


การเปดการคาเสรีกับประเทศจีนในกรณีสินคา

ประเภทผัก-ผลไม มีปญหาอยูหลายดานดวยกันคือ
ลักษณะการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศมีความ
แตกตางกนั การคมนาคมขนสงสนิคายงัตองการการพฒันา
และเพิม่ชองทางในการขนสงใหมากขึน้ กระบวนการตรวจ
สอบและนำเขาของประเทศจีนมีความยุงยากและเขมงวด
และยังมีภาษีมูลคาเพิ่มกับสินคาของประเทศไทยอีกดวย
ประเทศจีนนั้นมีศักยภาพที่จะขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืช
ผกัผลไมเมอืงรอนไดอกีมาก และการนำเขาสนิคาประเภท
ผกั-ผลไมนัน้ประเทศไทยไมไดเปนแหลงนำเขาสนิคาเพยีง
ประเทศเดยีวของประเทศจนี ซึง่เวยีดนามกเ็ปนคแูขงสำคญั
ของประเทศไทยอกีดวย การเปดการคาเสรดีเูหมอืนวาผทูี่
ไดรับผลกระทบมากที่สุดคงหนี้ไมพนเกษตรกรผูปลูกพืช
ผัก ผลไม ซึ่งจะตองแสวงหาอาชีพใหมทดแทนอาชีพเกา
อีกทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไมดีเทาที่ควร
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เปนไปไดสงูทีก่ารคาเสรไีมใชตวัแปรทีเ่สรมิสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันอยางแทจริงและยั่งยืน
เพราะผลประโยชนทีป่ระเทศไทยอาจไดรบัจากการลดภาษี
เปนผลในชวงระยะสัน้ เพราะเกษตรกรรมของประเทศไทย
จะตองเผชิญหนากับการทาทายในการปรับปรุงขีดความ
สามารถในการแขงขัน ซึ่งตองอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติ การสรางมลูคาเพิม่ โดยกระบวนการดงักลาว
ตองมีการลงทุนในการพัฒนาปจจัยพื้นฐานในมิติตางๆทั้ง
ในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน การสราง

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถึงการ
นำเทคโนโลย ีซึง่สิง่เหลานีต้องนำมาทบทวนวาประเทศไทย
มศีกัยภาพและความพรอมมากนอยแคไหน และทีส่ำคญัที่
สุดประเทศไทยตองตอบคำถามใหไดวาเปาหมายในการ
ทำการคาเสรกีบัประเทศใดประเทศหนึง่คอือะไร และสราง
ตวัชีว้ดัทีส่ามารถตอบคำถามของประชาชนได โดยยดึหลกั
เห็นชอบรวมกัน มิใชเพื่อประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่ง
กอนทีจ่ะกาวกระโดดเขาสเูวทกีารคาโลก
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