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การคาชายแดนไทย – จีนตอนใต กับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
แมวาตามสถิติจีนเปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทยเปนอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุน
แตจีนเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทย และเปนตลาดนําเขาอันดับสองของไทย อยางไรก็ตาม หากคิด
รวมการคาระหวางไทยกับฮองกงดวยแลว พบวาจีนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย เนื่องจากสินคาสงออก
หลายรายการของไทย สงผานฮองกงกอนนําเขาจีน เพื่อความสะดวกในการนําเขาจีน (ไมตองตรวจโรคพืช
และแมลง) และประโยชนดานภาษี ในป 2555 การคาระหวางไทย-จีน (รวมฮองกง) มีมูล คารวม
78,684.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 10.8 แบงเปนการสงออก 39,996.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. และการนําเขา 38,688.0 ลานดอลลาร สรอ. ไทยเกินดุลการคาจีน 1,308.8 ลานดอลลาร
สรอ. และเริ่มเกินดุลลดลงจากป 2554 ที่เกินดุล 5,361.4 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับ การคาชายแดนระหวางภาคเหนือของไทยกับ จีนตอนใต แมป ระเทศไทยไม มี
พรมแดนติดกับประเทศจีน แตก็มีเสนทางเชื่อมโยงระหวางภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใตทุกรูปแบบ ทั้ง
การเชื่อมโยงทางแมน้ําโขง ทางบก และทางอากาศ ทําใหภาคเหนือของไทยมีการติดตอคาขายและมีการ
เดินทางทองเที่ยวระหวางกันมาตั้งแตอดีต ปจจุบันการคาชายแดนระหวางภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใต
คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.9 ของการคาชายแดนภาคเหนือทั้งหมด โดยการสงออกสินคาจากภาคเหนือไป
จีนตอนใตคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.0 ของการสงออกผานชายแดนภาคเหนือ สวนการนําเขาสินคาจากจีน
ตอนใตมีสัดสวนถึงรอยละ 53.3 ของการนําเขาผานชายแดนภาคเหนือทั้งหมด
สถิติการนําเขาและสงออกผานดานศุลกากรภาคเหนือของกรมศุลกากร ป 2555 การคา
ชายแดนระหวางภาคเหนือกับจีนตอนใต มีมูลคาการคารวม 410.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 22.1 แบงเปนการสงออกป 2555 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 28.0 เปน 309.7 ลานดอลลาร สรอ.
โดยสินคาสงออกสําคัญไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียม ยางพารา ผลไมสดและแชแข็ง น้ํามันและไขมันอื่น
จากพืช และรถยนตประเภทตางๆ เปนตน ดานการนําเขาป 2555 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6.9
เปน 101.1 ลานดอลลาร สรอ. สินคานําเขาที่สําคัญไดแก ผักและผลไม สินคาไมคงทนอื่นๆ เคมีภัณฑอื่น
แรและผลิตภัณฑแร และเครื่องดื่ม เปนตน (ตารางที่ 1) ป 2555 ภาคเหนือของไทยเกินดุลการคาจีนตอนใต
208.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่เกินดุลการคาเพียง 147.4 ลานดอลลาร สรอ.
ตารางที่ 1 สินคาสงออกและนําเขาระหวางภาคเหนือกับจีนตอนใตที่สําคัญ 10 อันดับ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สินคาสงออก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นๆ
ยางพารา
ผลไมสดและแชแข็ง
น้ํามันและไขมันอื่น ๆ จากพืช
รถแวนและรถปกอัพ
รถยนต
เครื่องจักรและเครื่องจักรกลอื่น ๆ
ผลิตภัณฑืพืชผลอื่น ๆ
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สินคานําเขา
ผักและผลไม
สินคาไมคงทนอื่นๆ
เคมีภัณฑอื่นๆ
แรและผลิตภัณฑแร
เครื่องดื่ม
ผาผืน
เครื่องจักรกลและชิ้นสวนที่ใชในอุตสาหกรรม
เครื่องใชในครัวเรือน
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ลําดับ
9
10

สินคาสงออก
เคมีภัณฑอินทรีย
ดอกกลวยไมสด

สินคานําเขา
เสื้อผา
เครื่องจักรกลและชิ้นสวนที่ใชในการเกษตร

ที่มา: กรมศุลกากร
การขนสงสินคาจากภาคเหนือของไทยไปจีนในชวงแรก เปนการขนสงทางแมน้ําโขงผาน
ดานเชียงแสน จัง หวัดเชียงราย เขาสูเ มืองกวนเหลย และจิ่ง หง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ซึ่ง
ปริมาณการคาในชวงแรกมีไมมาก ในป 2540 มูลคาการคาระหวางภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใตมีมูลคา
การคาเพียง 4.3 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากมีปญหาดานการขนสงสินคาที่มีทางเลือกในการขนสงทาง
แมน้ําโขงเทานั้น ซึ่งในระยะแรกแมน้ําโขงมีเกาะแกงจํานวนมาก อีกทั้งปริมาณน้ําผันแปรสูง เปนอุปสรรค
ตอการเดินเรือ ไมสามารถเดินเรือไดทุกฤดูกาล และยังเดินทางไดเพียงชวงเวลากลางวันเทานั้น
ตอมารัฐมนตรีคมนาคมของไทย เมียนมาร ลาว และจีน สี่ประเทศ รว มกั นลงนามใน
ความตกลงวาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง (Agreement on the Commercial
Navigation on Lancang-Mekong River) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 ณ จังหวัดทาขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระบุประเทศภาคีความตกลงจะตองเปดใหมีการเดินเรือพาณิชยในแมน้ํา
ลานชาง-แมน้ําโขงภายใน 1 ปหลังจากการลงนามในความตกลงฯ โดยกําหนดใหมีการเดินเรือโดยเสรี
ระหวางทาเรือซือเหมาในจีน และทาเรือหลวงพระบางในลาวตามขอกําหนดของความตกลงฯ และระเบียบ
ขอบังคับที่ประเทศภาคียอมรับรวมกัน สงผลใหการคาระหวางไทย-จีนตอนใตขยายตัวสูงขึ้นมาก ป 2550
มีมูลคาถึง 163.2 ลานดอลลาร สรอ.
อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาการเดินเรือพาณิชยในชวงหนาแลง ปริมาณน้ํานอยขนสงได
เฉพาะเรือขนาด 60-80 ตัน (จากปกติ 300 ตัน) จึงมีการหารือระหวางประเทศสมาชิก GMS เพื่อ
กอสราง/ปรับปรุงเสนทางถนน R3 เชื่อมระหวางไทย-เมียนมาร-ลาว-จีน โดยเสนทางแรกที่กอสรางแลว
เสร็จคือเสนทาง R3W (R3B) ทาขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา ระยะทาง 254 กิโลเมตร เปดใชตั้งแตป
2547 หลังจากนั้นเมียนมารมีปญหาชนกลุมนอยบริเวณชายแดน จึงทําการปดดานการคาตั้งแตป 2548
เปนตนมา ทําใหเสนทางนี้ใชขนสงสินคาระหวางไทย-เมียนมาร-จีนเพียงบางชวง อีกทั้งมีคาใชจายผานดาน
สูงมาก ตอมาไทย ลาว จีนและ Asian Development Bank (ADB) ไดรวมมือกันกอสรางเสนทาง
R3E (หรือ R3A) โดยไทย จีน และ ADB 3 ฝาย ใหเงินกูกับรัฐบาลลาวเพื่อการกอสราง/ปรับปรุง
เสนทางสาย R3A บอแกว-หลวงน้ําทา-บอเต็น ระยะทาง 228.3 กิโลเมตร นอกจากนั้นจีนยังกอสราง
ทางดวนยกระดับ คุนหมิง-โมฮาน ระยะทาง 688 กิโลเมตร โดยในเดือนมีนาคม 2551 ไดมีการเปดใช
เสนทาง R3A อยางเปนทางการ ทําใหปจจุบันมีการเชื่อมตอเสนทางระหวางคุนหมิง-กรุงเทพฯ หรือ
เสนทาง R3 ซึ่งเปนเสนทางสําคัญที่สุดในการเชื่อมภาคตะวันตกของจีนกับอาเซียน ผานลาว และไทย
(คุนหมิง-จิ่งหง-โมฮาน-บอเต็น-หลวงน้ําทา-หวยทราย-เชียงของ-กรุงเทพฯ) ทําใหการคมนาคมขนสง
สินคาและผูโดยสารระหวางไทย-ลาว-จีนมีความสะดวกมากขึน้ ชวยลดระยะเวลาในการขนสงจากชายแดน
จีนถึงชายแดนไทยเหลือประมาณ 5 ชั่วโมง จากเดิมการเดินเรือในแมน้ําโขงจากจีนมาไทยใชระยะเวลา 1
วัน และใชระยะเวลาเดินเรือจากไทยไปจีน 2 วัน เนื่องจากเปนการเดินเรือทวนกระแสน้ํา
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