
คอลัมน "หอคอยสองโลก"
Financial Day  ฉบับวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2539

การลดอากรขาเขากับดุลบัญชีเดินสะพัด

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2539 มีมติเห็นชอบ 
ในการลดอัตราอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอย 13 รายการ ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง 
(ดูตารางที่ 1)  ทั้งนี้โดยหวังวาจะมีผลในการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
           การลดอัตราอากรขาเขาครั้งนี้ตองนับวามาก รายการสวนใหญลดลงเหลือ 
นอยกวารอยละ 50 ของอัตราเดิม ในจํ านวนนี้มีถึง 8 รายการที่เก็บอากรขาเขาในอัตราใหมเพียง 
5% ของราคานํ าเขา อีก 4 รายการเก็บในอัตรา 10%  และมีเพียง 1 รายการที่เก็บในอัตรา  
15%  อันไดแก กระเปาและเข็มขัดหนัง ซึ่งเดิมเก็บในอัตรา 35-65%
           แตการลดอตัราอากรขาเขาจะชวยแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได 
เพียงใด ผูคนจํ านวนมากอดตั้งขอกังขามิได เพราะการลดอัตราอากรขาเขายอมจูงใจใหมี 
การนํ าเขาสินคาฟุมเฟอยเหลานี้มากขึ้น ดุลการคาระหวางประเทศยอมเลวรายลง กระทรวง 
การคลังอางวา การลดอัตราอากรขาเขาจะทํ าลายสิ่งจูงใจในการลักลอบนํ าเขาสินคา เมื่ออากร 
ขาเขาอยูในระดับสูง การลักลอบนํ าเขาจะมีมาก เพราะผลตอบแทนในการลักลอบนํ าเขาสินคา 
อยูในระดับสูงดวย แตเมื่ออากรขาเขาลดตํ่ าลง ผลตอบแทนในการลักลอบดังกลาวนี้ยอม 
ตกตํ่ าลงการลักลอบนํ าเขายอมนอยลงดวย เพราะไมคุมกับความเสี่ยงในการทํ าผิดกฎหมาย
           แตการลักลอบนํ าเข า แมจะเปนการนํ าเข าสินคาหามีผลกระทบตอดุล 
การคาระหวางประเทศไม หากแตปรากฏในรายการ "ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ" ในดุลการชํ าระ
เงินระหวางประเทศ เพราะเมื่อไมมีเอกสารการคาที่จะตรวจสอบ สินคาที่ลักลอบนํ าเขาก็มิอาจ
ปรากฏในบัญชีสินคาได การลักลอบนํ าเขาสินคา ไมวาจะมากหรือนอยเพียงใด จึงไมมีผลตอดุล
การคาและดุลบัญชีเดินสะพัด หากแตมีผลตอรายการ "ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ"
           ขอกลาวอางที่วา การลดอัตราอากรขาเขาจะทํ าใหการลักลอบนํ าเขาลดลงนั้น 
เปนขอกลาวอางที่ชอบดวยเหตุผล เมื่อการลักลอบนํ าเขาลดลง ดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
ยอมมีฐานะดีข้ึน แตการลดลงของการลักลอบนํ าเขามิไดชวยกอบกูฐานะของดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะสินคาที่ลักลอบนํ าเขามิไดปรากฏในบัญชีสินคา
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           ตรงกันขาม การลดอัตราอากรขาเขาจะยิ่งทํ าใหฐานะของดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเสื่อมทรามลง แตเดิมเมื่ออากรขาเขาอยูในระดับสูง และการลักลอบนํ าเขา 
สินคามีมาก ผูที่มีโอกาสซื้อสินคาเหลานี้ในตลาดมืดมีอยูไมมาก เพราะขอมูลเกี่ยวกับตลาดมืด 
มิใชขอมูลที่สมบูรณ ความไมสมบูรณของขอมูลยอมเปนอุปสรรคในการเขาถึงตลาดมืด  
เมื่อรัฐบาลลดอัตราอากรขาเขา การเขาถึงสินคาฟุมเฟอยสะดวกมากกวาเดิม เพราะไมตอง 
แอบซื้อขายในตลาดมืดอีกตอไป การซื้อสินคาฟุมเฟอยที่นํ าเขาจากตางประเทศเปนไปอยาง 
เปดเผย บรรดาผูนํ าเขาก็พรอมที่จะเพิ่มการนํ าเขา เพราะการลดอัตราอากรขาเขาทํ าใหราคา 
สินคาลดลง ซึ่งชักจูงใหความตองการซื้อมีมากขึ้นดวย  ผูที่เดิมไมอยูในฐานที่จะซื้อสินคาฟุมเฟอย
เหลานี้ได เมื่อราคาลดลง บางสวนสามารถซื้อสินคาเหลานี้ได การลดอัตราอากรขาเขาจึงมีสวน
กระตุนใหประชาชนเพิ่มรายจายในการบริโภค แทนที่มาตรการดังกลาวนี้จะเปนผลดีตอการ 
แกปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด กลับซํ้ าเติมใหปญหาเลวรายลง
           รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังใหอรรถาธิบายในอีกดานหนึ่งวา การลดอัตรา 
อากรขาเขาครั้งนี้จะชวยลดการเดินทางเพื่อทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย ซึ่งจะเปนผลดี 
ตอดุลบัญชีเดินสะพัด ในปจจุบัน รายจายในการทองเที่ยวตางประเทศของคนไทยตกประมาณ 
130,000 ลานบาท  ในป 2537 คนไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศใชจายเงินโดยถัวเฉลี่ย
คนละ 75,523 บาท เทียบกับ 23,985 บาทตอคนในป 2533 รายจายดังกลาวนี้เกือบครึ่งหนึ่ง 
ใชไปในการซื้อสินคา รัฐบาลหวังลมๆ แลงๆ วา  ดวยการลดอัตราอากรขาเขาดังกลาวนี้ คนไทย 
จะลดการทองเที่ยวตางประเทศ เพราะบัดนี้สามารถจับจายซื้อสินคาตางประเทศภายในประเทศ
ไทย โดยมิตองเดินทางไปตางประเทศเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แตบทวิเคราะหของกระทรวงการคลัง 
ในเรื่องนี้คงมิอาจรับฟงและถือเปนจริงเปนจังได คนไทยที่ไปช็อปปงตางประเทศมิไดซื้อสินคา 
เพียง 13 รายการ  และเปาหมายในการทองเที่ยวตางประเทศก็มิไดมีเพียงการซื้อสินคา  
คนที่ตองการชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมตางๆก็มีมาก ในประการสํ าคัญ  
การทองเที่ยว ตางประเทศเปนสัญญะที่บงบอกสถานะในสังคม ในเมื่อรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย 
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจรัฐบาลมิอาจลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางตางประเทศของ 
ประชาชนได นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกานุวัตร มีแตจะผลักดันให 
คลื่นนักทองเที่ยวไทยเพิ่มกระแสตอไปในอนาคต
           รัฐบาลหวังลมๆแลงๆอีกว า การลดอัตราอากรขาเข าจะชวยเพิ่มกระแส 
นักทองเที่ยวตางประเทศในประเทศไทย และชวยยืดเวลาการทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคาในประเทศ
ไทย นักทองเที่ยวตางประเทศที่มุงสูประเทศไทยเพียงเพื่อซื้อสินคาคงมีอยูไมมากนัก กระทรวงการ
คลังคงจะไรเดียวสาเอามากๆที่หวังวา ดวยการลดอัตราอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอยเพียง  
13 รายการ  นักทองเที่ยวตางประเทศจะพากันแหแหนเขามาเมืองไทย หากเปาหมายหลัก 
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ของการทองเที่ยวอยูที่ช็อปปง คนเหลานี้ยอมมุงหนาสูประเทศที่ปลอดภาษีศุลกากร ดังเชน 
ฮองกงและสิงคโปรมากกวาที่จะเลือกเขาเมืองไทย ดวยเหตุคงที่กลาวนี้ การลดอัตราอากร 
ขาเขามิใชมาตรการที่มีประสิทธิผลในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางประเทศ รัฐบาลและกระทรวง 
การคลังวาดฝนในเรื่องนี้เกินกวาความเปนจริงมากเกินไป หากแมนนักทองเที่ยวตางประเทศ 
ใชจายเงินซื้อสินคาเขาในประเทศไทย การใชจายดังกลาวนี้มิไดเปนผลดีตอดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัด  เพราะเปนการจายเงินซื้อสินคาเขา ซึ่งในที่สุดตกแกผูขายในตางประเทศ  
เพียงแตวาในกรณีนี้ผู จายเปนนักทองเที่ยวตางประเทศ รายจายในการนํ าเขาจึงชดเชยดวย 
รายจายของนักทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมิไดทํ าใหฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัดเลวลงหรือดีข้ึน
แตประการใด
           การลดอัตราอากรขาเขาครั้งนี้มีผลตอรายไดของรัฐบาลโดยตรง กระทรวง
การคลังเสนอประมาณการวา  รัฐบาลตองสูญเสียรายไดในการนี้ 1,176 ลานบาท  แตการลด 
อัตราอากรขาเขาครั้งนี้ชวยดึงผูนํ าเขาสูระบบมากขึ้น การลักลอบการนํ าเขาจะลดลง และการ 
นํ าเขาอยางถูกตองตามกฎหมายมีมากขึ้น ซึ่งทํ าใหรัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษีการนํ าเขา 
เพิ่มข้ึน
           แตผลกระทบสํ าคัญของการลดอัตราอากรขาเขาเปนผลที่มีตอโครงสรางการผลิต
ภายในประเทศ เพราะการลดการนํ าเขามีผลเสมือนหนึ่งลดการปกปองคุมครองอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ  การเก็บอากรขาเขาในอัตรา 5-10% ของราคาจะทํ าใหอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศหลายตอหลายอุตสาหกรรม ตองไดรับผลกระทบอยางสํ าคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผา 
ผาทอและขนสัตว รองเทาผาใบและหนัง และกระเปาและเข็มขัดหนัง กิจการที่มิอาจแขงขันกับ 
สินคาที่นํ าเขาจากตางประเทศก็ตองเลิกกิจการไป
           ตรงกันขามกับความคาดหวังของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง การลดอัตรา 
อากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอย 13 รายการ ไมเพียงแตไมชวยใหฐานะของดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดดีข้ึน หากยังซํ้ าเติมปญหาที่มีอยูแลวอีกดวย ในประการสํ าคัญ มาตรการ 
ดังกลาวนี้ชวยเติมพลังใหแกกระแสบริโภคนิยม (consumerism) และทํ าใหวัฒนธรรมการบริโภค
สินคาฟุมเฟอยงอกงาม
           การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีสมุฏฐานจากการใชจายเงินอยางเกินตัวในระบบ
เศรษฐกิจ แทนที่รัฐบาลจะดํ าเนินมาตรการในการลดทอนการใชจายภายในประเทศ กลับเลือกใช
มาตรการที่เกื้อกูลตอการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม
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ตารางที่ 1
อัตราอากรขาเขาสินคาฟุมเฟอย 13 รายการ

พฤษภาคม 2539
(% ของราคา)

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม

1. นํ้ าหอมและเครื่องสํ าอาง 40 10
2. กระเปาและเข็มขัดหนัง 35,65 15
3. ผาทอและขนสัตว 10 5
4. รองเทาผาใบและหนัง 45 10
5. เครื่องแกวชนิดใชบนโตะอาหาร 55 5
6. เครื่องประดับที่ทํ าดวยคริสตัล 40 5
7. เลนส 10 5
8. แวนตาและอุปกรณ 20 10
9. กลองและอุปกรณ 20,10 5
10. นาฬิกาและอุปกรณ 20 5
11. เส้ือผา 45 10
12. ปากกา 30,25,20 5
13. ไฟแช็กและอุปกรณ 35,30 5

 ที่มา     Financial Day  ฉบับวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2539  และ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพุธที่ 8 พฤษภาคม  
 2539
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