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การปรับอัตราอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอย

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 สวนกระแสกับมติคณะรัฐมนตรี
ชุดเดียวกันนี้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ศกเดียวกัน โดยที่มติคร้ังแรกนั้นมุ งลดอากรขาเขา 
เพื่อแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ในขณะที่มติคร้ังหลังกลับปรับอากรขาเขาขึ้นตาม 
แรงกดดันของกลุมนายทุนอุตสาหกรรม อัตราอากรขาเขาจึงเดงลงและเดงขึ้นในชวงเวลาไมถึง
สองเดือน

การกลับมติคณะรัฐมนตรีดังที่กลาวนี้มใิชปรากฏการณใหมสํ าหรับรัฐบาล 
นายบรรหาร ศิลปอาชา กอนหนานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะที่เปนการ 
กลับมติหลายตอหลายครั้ง สะทอนใหเห็นปญหาในการกํ าหนดและดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลชุดนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะความออนดอยของเสนาธิการทางเศรษฐกิจ ซึ่งเทียบมิได 
กับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 
ขาดคณะทํ างานที่ทํ าหนาที่กรองนโยบาย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความออนไหวตอคลื่นแรงกดดัน
ของกลุมผลประโยชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงินและกุลมทุนอุตสาหกรรม ประกอบ
กับการไมยึดมั่นในหลักการเมื่อถูกกดดันมากๆ ก็กลับมติไดโดยงาย

การกลับมติเกี่ยวกับอากรขาเขาที่เก็บจากสินคาฟุมเฟอยรวม 13 รายการครั้งนี้ 
มิเพียงไดเห็นรัฐบาลกาวถอยหลังบางสวนเทานั้น หากยังไดเห็นการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย 
ทางนโยบายอีกดวย เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติลดอากรขาเขาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 นั้น  
เปาหมายหลักของการลดอากรขาเขาอยูที่การแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยหวังวา  
คนไทยเมื่อสามารถซื้อสินคาตางประเทศในเมืองไทยในราคาถูกลง จะลดการเดินทางออกไป 
ช็อปปงตางประเทศ ในอีกดานหนึ่ง ราคาสินคานํ าเขาที่ถูกลงนี้อาจชวยดึงดูดนักทองเที่ยว 
จากตางประเทศ บทวิเคราะหอันนาชวนหัวนี้กอใหเกิดความครื้นเครงในวงวิชาการหานอยไม

แตการปรับอากรขาเขาขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 
2539 (ดูตารางที่ 1) นั้น รัฐบาลอางเปาหมายของการดํ าเนินนโยบาย 3 เปาหมาย (Financial 
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Day ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2539) กลาวคือ ประการแรก เพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการ
จับจายใชสอย ประการที่สอง เพื่อคุมครองและปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และ ประการที่
สาม เพื่อลดการลักลอบนํ าสินคาเขา

ขอที่นาสังเกตก็คือ มติใหมของคณะรัฐมนตรีนี้มิไดกลาวถึงเปาหมายการ 
แกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเลย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไดเรียนรู หลังจากมีการ 
วิพากษวิจารณเปนอันมากวา การลดอากรขาเขามิอาจลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได  
ตรงกันขามอาจทํ าใหปญหาเลวรายลง แทที่จริงแลว มาตรการการลดอากรขาเขามุงที่จะใหไทย
เปนศูนยกลางการจับจายใชสอยเปนสํ าคัญ หากเปาหมายเปนเชนนี้ ก็ตองไมเก็บอากรขาเขาเลย 
โดยที่มิไดจํ ากัดเฉพาะสินคา 13 รายการ แตตองครอบคลุมรายการอยางกวางขวาง จึงจะสามารถ
แขงกับฮองกงและสิงคโปรได การกลับมติดวยการปรับอากรขาเขาบางรายการยอมทํ าลาย 
เปาประสงคในขอนี้

แมวามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2539 ยังผลใหมีการ
ปรับอากรขาเขาสํ าหรับสินคาบางรายการขึ้นไปจากเดิม แตเมื่อเทียบกับอัตราอากรกอนวันที่ 7 
พฤษภาคม 2539 แลว อัตราอากรขาเขาไดลดลง บางรายการคอนขางมาก ซึ่งเปนการทํ าลาย 
ส่ิงจูงใจในการลักลอบนํ าเขา แตการลดอากรขาเข ามีผลในการลดการปกปองคุ มครอง 
อุตสาหกรรมภายในประเทศดวย เปาหมายการคุมครองอุตสาหกรรมจึงไปไมไดกับเปาหมาย 
การลดการลักลอบนํ าเขาและเปาหมายการเปนศูนยกลางการช็อปปง

แนวความคิดที่จะใหไทยเปนศูนยกลางการช็อปปงในอาเซียตะวันออกเฉียงใต 
มีมาชานาน อยางนอยที่ สุดก็มีข อเสนอจากภาคธุรกิจเอกชนในยุครัฐบาลพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะที่ปรึกษารับเขอเสนอนี้  แตพวงเปาหมาย 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเขาไปดวย จึงกอใหเกิดขอวิพากษวิจารณอยางมากวา การลดอากรขาเขา
สํ าหรับสินคาฟุ มเฟอยจะเปนประโยชนตอการแกปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชี 
เดินสะพัดไดอยางไร ความไมแจมชัดเกี่ยวกับเปาหมาย ทํ าใหการเลือกใชมาตรการทางนโยบาย
เปนไปอยางครึ่งๆ กลางๆ หากตองการใหไทยเปนศูนยกลางการช็อปปง ฐานสินคาที่ลดอากรขา
เขาจะตองกวางขวางมากกวา 13 รายการ และตองไมเก็บอากรขาเขาเลย มิใชเก็บในอัตรา 5-20% 
ดังที่เสนอ มิฉะนั้นจะแขงกับสิงคโปรและฮองกงไดอยางไร

การลดอากรขาเขาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 แมมี
เจตนารมณที่จะลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอย แตพิกัดภาษีศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ตามมติดังกลาวจํ านวน 147 พิกัดยอย บางพิกัดมิอาจแยกแยะไดวาเปนสินคาฟุมเฟอยหรือไม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งทอและเครื่องแตงกาย และกลายเปนจุดออนที่สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แหงประเทศไทยหยิบยกขึ้นมาวิพากษนโยบายนี้

การลดอากรขาเขามีผลในการลดการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
ในบรรดาสินคา 13 รายการที่มีการลดอากรขาเขา มีอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบอยางสํ าคัญ 
ถึง 3 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนังและ 
เข็มขัดหนัง และอุตสาหกรรมรองเทา การลดอากรขาเขายอมทํ าใหสินคาตางประเทศทะลัก 
เขามาแขงขันกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ หากอุตสาหกรรมภายในประเทศมิอาจตอกรได  
ก็ตองลดการผลิตหรือเลิกกิจการ ซึ่งกระทบตอการจางงาน การนํ าเขาสินคาฟุมเฟอยจะมีผล 
ในการแยงชิงลูกคาชนชั้นกลาง ในขณะที่ผู มีฐานะดีเปนลูกคาสินคาตางประเทศอยู แลว  
สินคาฟุมเฟอยที่นํ าเขาเหลานี้มักจะมียี่หอระดับโลก (global brand) จึงมีความไดเปรียบดาน 
การตลาด ไมวาจะเปนเครื่องแตงกาย รองเทา และเครื่องหนัง ในกรณีส่ิงทอและเครื่องแตงกาย 
การลดอากรขาเขาเกื้อกูลตอการนํ าเขาเครื่องแตงกายราคาถูกจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย  และอินโดนีเซียดวย

แตการลดอากรขาเข าสํ าหรับสินคาสํ าเร็จรูปมิได มีผลกระทบเฉพาะแต 
การผลิตสินคานั้นภายในประเทศเทานั้น หากยังมีผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (linkage effect)  
ตออุตสาหกรรมอื่นๆดวย การนํ าเขาเครื่องหนังมิไดกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องหนังเทานั้น  
หากยังกระทบตออุตสาหกรรมฟอกหนัง ในทํ านองเดียวกัน การนนํ าเขาเครื่องแตงกายมี 
ผลกระทบเชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปนดาย อุตสาหกรรมเสนใย และ 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมตลอดจนการผลิตซิป กระดุม และยางยืดอีกดวย

กลุมทุนอุตสาหกรรมมีการผนึกสรรพกํ าลังอยางแนนแฟน จึงมักจะมีประสิทธิผล
ในการผลักดันนโยบายรัฐบาล กลุมทุนเหลานี้คุนเคยกับการไดประโยชนจากนโยบายการปกปอง
อุตสาหกรรมของรัฐบาล จึงพยายามตอสูเพื่อธํ ารงนโยบายดังกลาวนี้ตราบนานเทานาน หากมิใช
เปนเพราะ GATT และตอมาองคการการคาโลก (WTO) ผลักดันใหลดกํ าแพงภาษี อันกลาย 
เปนขอตกลงพหุภาคี การสลายนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนไปได 
ดวยความยากลํ าบากยิ่ง เมื่อมีขอตกลงในหมูพหุภาคี WTO เกี่ยวกับกํ าหนดการในการลดอากร 
ขาเขา กลุมทุนอุตสาหกรรมก็ถอยรนมายึดกํ าหนดการของ WTO เปนแนวปองกัน ดังจะเห็นได
อยางชัดเจนจากขอเรียกรองของสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย ที่ไมตองการให 
รัฐบาลไทยลดอากรขาเขาเกินกวาและเร็วกวาที่ WTO กํ าหนด
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การจัดองคกรของกลุ มทุนอุตสาหกรรมเปนประเด็นอันพึงสนใจมิใชน อย  
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายมีการจัดองคกรอันเขมแข็ง สวนหนึ่งเปนเพราะสิ่งทอ 
และเครื่องแตงกายกลายเปนสินคาออกรายการสํ าคัญที่สุด อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการคาสิ่งทอ
และเครื่องแตงกายระหวางประเทศมีความซับซอน เนื่องจากอยูภายใตบังคับขอตกลงสิ่งทอ
ระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement) โดยที่มีการจํ ากัดการสงออกโดยสมัครใจ  
(Voluntary Export Restraint) ดวย  สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทยเปนองคกร 
สูงสุด  โดยมีสมาคมในสังกัดถึง 6 สมาคม ไดแก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย สมาคม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย สมาคมไหมไทย สมาคมอุตสาหกรรม 
เสนใยสังเคราะห และสมาคมฟอกยอม พิมพ และตกแตงสิ่งทอไทย

อุตสาหกรรมอื่นๆก็มีการรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนเชนเดียวกัน ดังเชน 
อุตสาหกรรมเครื่องหนังมีสมาคมเครื่องหนังไทย อุตสาหกรรมรองเทามีสมาคมการคาอุตสาหกรรม
รองเทาไทย และอุตสาหกรรมอัญมณีเทียมมีสมาคมเครื่องประดับอัญมณีเทียม เปนตน

แมจะมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
เดียวกัน แตในยามที่อุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมตองสูญเสียประโยชน ผูประกอบการเหลานี้ 
จะผนึกตัวในการตอตานนโยบายที่ทํ าลายผลประโยชนของตน

นอกจากการกดดันผานกลุมผลประโยชนแตละกลุมแลว ยังมีการกดดันผาน
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยเปนตัวแทนกลุมทุน
อุตสาหกรรม ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 และ 25 
มิถุนายน 2539 ซึ่งสวนหนึ่งเปนการกลับมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539

การเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีสองครั้งหลังนี้ทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
อากรขาเขาดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 1)

(1) สินคา 6 รายการยังคงเก็บอากรขาเขาในอัตรา 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ไดแก เลนส แวนตา กลองถายรูปและอุปกรณ นาฬิกาและอุปกรณ 
ปากกาและอุปกรณ และไฟแช็กและอุปกรณ
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(2)  เครื่องหนังและเข็มขัดหนังคงเก็บอากรขาเขาในอัตรา 20% ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 แตรัฐบาลชวยเหลือดวยการลดอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบ 
อันไดแก หนังฟอกลดจาก 10% เหลือ 5% หนังเทียม PU ลดจาก 35-45% เหลือ 20% ชิ้นสวน
และอะไหลเครื่องหนังลดจาก 20-45% เหลือ 10%

(3) สินคา 2 รายการปรับอากรขาเขาไปสูอัตรากอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2539 ไดแก เครื่องประดับทํ าดวยคริสตัล และผาทอดวยขนสัตว

(4) สินคา 4 รายการขึ้นอัตราอากรขาเขา แตยังตํ่ ากวาอัตรากอนมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ไดแก นํ้ าหอมและเครื่องสํ าอาง รองเทาหนังและรองเทา 
ผาใบ เครื่องแกวคริสตัล และเครื่องแตงกาย ในการนี้ รัฐบาลไดลดอากรขาเขาสํ าหรับ 
เคมีภัณฑ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑสํ าหรับนํ้ าหอมและเครื่องสํ าอางจากอัตรา 10-45% เหลือ 5% 
และลดอากรขาเขาสํ าหรับชิ้นสวนและอะไหลรองเทาผาใบจากอัตรา 20% เหลือ 10%

การปรับอากรขาเขาสํ าหรับสินคา 13 รายการในชวงเวลาระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2539 สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา  
นอกจากจะเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชนแลว 
ยังเปนรัฐบางที่ไรเดียงสาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางยิ่ง การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
โดยมิไดพิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน ไมเพียงแตทํ าลายเกียรติภูมิของรัฐบาลเองแลว  
ยังสรางความระสํ่ าระสายทางเศรษฐกิจโดยไมจํ าเปนอีกดวย
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ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงอัตราอากรขาเขาสํ าหรับสินคาฟุมเฟอย

(% ของราคา)

ประเภทสินคา กอน 7 พ.ค. 2539 7 พ.ค. 2539 มิ.ย. 2535

1. นํ้ าหอมและเครื่องสํ าอาง
2. เครื่องหนังและเข็มขัดหนัง
3. รองเทาหนังและรองเทาผาใบ
4. เครื่องแกวคริสตัลชนิดใชบนโตะ
    อาหาร และตกแตงภายใน
5. เครื่องประดับทํ าดวยคริสตัล
6. เครื่องแตงกาย
7. ผาทอดวยขนสัตว
8. เลนส
9. แวนตา

10. กลองถายรูปและอุปกรณ
11. นาฬิกาและอุปกรณ
12. ปากกาและอุปกรณ
13. ไฟแช็กและอุปกรณ

40
35-65

45

55
40
45
10

5-10
10-20
10-20

20
20-35
30-35

10
20
10

5
5
10
5
5
5
5
5
5
5

20
20
20

20
40
30
10
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ 1. เฉพาะเครื่องแตงกาย และผาทอดวยขนสัตว ปรับอัตราอากรขาเขาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
      มิถุนายน 2539  นอกนั้นเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539

2.  เครื่องประดับที่ทํ าดวยคริสตัลจะเก็บอากรขาเขาในอัตรา 20% ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2540
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