คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 กันยายน 2536

อากรการนําเขาภาพยนตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 เกี่ยวกับการลดอากรการ
นําเขาภาพยนตร สะทอนใหเห็นอิทธิพลของรัฐบาลอเมริกันที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยอยางมิอาจปฏิเสธได เพราะเพียงแตผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
(U.S. Trade Representative = USTR) ยื่นเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยดําเนินการแกไขเรื่องกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรยา และการลดอากรการนําเขาภาพยนตรภายในเดือนสิงหาคม 2536 มิฉะนั้น
ไทยจะยั ง คงมีชื่อปรากฏอยูในกลุมประเทศผูมีพฤติกรรมอันเปนปรปกษทางการคากับสหรัฐ
อเมริกา (Priority Foreign Country Watchlist) ตอไปเทานั้น รัฐบาลไทยก็ตองปฏิบัติตามอยาง
ชนิดที่เรียกไดวา `เซื่องๆ'
กอนหนานี้ มีความพยายามที่จะปลอยขาวในหนาหนังสือพิมพวา ประเด็นเรื่อง
การลดอากรการนํ าเขาภาพยนตรเปนเรื่องที่นายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย สมยอมผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในระหวางการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ทั้งสองระหวางวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 ทั้งนี้มีรายงานขาวทํานองวา
ทั้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และนายพชร อิศรเสนา ปลัดกระทรวงพาณิชย ตางไมทราบประเด็นการเจรจาเรื่องนี้
ในขณะที่นายสุชาย เชาววิศิษฎ รักษาการอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ยืนยันวา ทั้งนายพชร
และคณะผูแทนในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ ซึ่งนําโดยนายศุภชัย ตางทราบประเด็นการเจรจา
เรื่องนี้ดี เพราะมิใชเรื่องใหมที่เปนความลับ ดวยรัฐบาลอเมริกันไดกดดันกระทรวงการคลังมา 3-4
ปแลว (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2536)
ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายศุภชัย พานิชภักดิ์ กับทีมงานของนายอุทัย
พิมพใจชน เกี่ยวกับการเจรจาการคากับสหรัฐอเมริกามีมาชานานแลว นอกจากนี้ นายอุทัย
ยังมีปญหาความขัดแยงกับนายพชรอีกดวย อยางไรก็ตาม ไมวานายอุทัยไดแสดงทีทา `สมยอม'
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในการลดอากรการนําเขาภาพยนตรหรือไม มิใชประเด็นที่มีความ
สําคัญอีกตอไป ขอเท็จจริงมีอยูวา บัดนี้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดตัดสินใจลดอากรขาเขา
ดังกลาวนี้แลว ทั้งนี้ดวยการชงเรื่องของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.)
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ซึ่งมีนายศุภชัย พานิชภักดิ์ เปนประธาน ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ทีมงานของนายศุภชัยมิควร
ออกขาวกลาวหานายอุทัยอีกตอไปเพราะขอเท็จจริงปรากฏแลววา ไมวาจะเปนทีมงานของนาย
ศุภชัยหรือทีมงานของนายอุทัย รัฐบาลไทยก็ตองลดอากรการนําเขาภาพยนตรเหมือนกัน
เหตุใดรัฐบาลอเมริกันจึงมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยไดมากมายเชนนี้?
อรรถาธิ บ ายของปรากฏการณ ดั ง กล า วนี้ ค งอยู  ที่ ว  า พั ฒ นาการของระบบ
เศรษฐกิจไทยในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ทําใหการจําเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยตอง
พึ่งพิงการขยายตัวของภาคการสงออกอยางสําคัญ โดยที่สินคาออกของไทยตองพึ่งสหรัฐอเมริกา
เป น ตลาดสํ าคั ญ อี ก ทอดหนึ่ ง การพึ่ ง พิ ง สหรั ฐ อเมริ ก าเป น ตลาดสิ น ค า ออกดั ง กล า วนี้ เ ป น
ปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังป 2523 เปนตนมา
ในป 2523 ไทยขายสินคาออกใหสหรัฐอเมริกาเพียง 16,834 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 12.6 ของมูลคาสินคาออกทั้งหมด แตในป 2535 มูลคาการสงออกไปสหรัฐฯ เพิ่มเปน
185,006 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.4 ของมูลคาการสงออกรวม
ด ว ยเหตุ ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยต อ งพึ่ ง พิ ง สหรั ฐ อเมริ ก าเป น ตลาดสิ น ค า ออก
สําคัญนี้เอง ประกอบกับการที่สินคาออกของไทยมีความสําคัญนอยมากในโครงสรางการนําเขา
ของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอเมริกันจึงมีอํานาจตอรองในการเจรจาการคากับไทยสูง เหตุปจจัย
ดังกลาวนี้ยังถูกเสริมดวยแรงกดดันภายในประเทศไทยเองดวย การเติบใหญของกลุมนายทุน
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมืองในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ทําใหกลุมทุนดังกลาวนี้ทรงอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้ปรากฏอยาง
ชัดแจงวา กลุมทุนดังกลาวนี้มีจุดยืนที่จะใหรัฐบาลไทยโอนออนผอนตามขอเรียกรองของรัฐบาล
อเมริกัน เพราะดวยการยอมจํ านนตอแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกันเชนนี้เอง สินคาไทยจะ
สามารถกรุยทางเขาสูตลาดอเมริกันไดอยางสะดวกดาย
การเก็บอากรการนําเขาภาพยนตรเปนประเด็นความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลอเมริกันมาเปนเวลาถึง 18 ป กลาวโดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยงดานปรัชญาการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมกับปรัชญาเศรษฐกิจชาตินิยมนับตั้งแต
ป 2519 เปนตนมา
กอนวันที่ 25 ธันวาคม 2519 ภาพยนตรตางประเทศเสียอากรขาเขาเพียง
เมตรละ 2.20 บาท โดยที่ภาพยนตรที่ถายทําในประเทศไทยและสงไปคัดลอกฟลมยังตางประเทศ
เมื่อนํากลับเขามาตองเสียอากรขาเขาในอัตราเมตรละ 0.50-2.20 บาท ผูประกอบการภาพยนตร
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ไทยไดรวมตัวเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลไทยปกปองภาพยนตรไทย ดวยการตั้งกํ าแพงภาษีสกัด
ภาพยนตรตางประเทศ ทั้งนี้โดยมีนายพรอมสิน สีบุญเรือง และนายไพจิตร ศุภวารี เปนผูนํา
การผลักดันเรื่องนี้ประสบผลสําเร็จในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ซึ่งมีนโยบายที่จะรื้อฟน
ความรูสึกชาตินิยมใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงอากรการนําเขาภาพยนตรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2519 ยังผล
ใหภาพยนตรตางประเทศตองเสียอากรขาเขาในอัตราเมตรละ 30 บาท สวนภาพยนตรไทย
ที่สงไปลางตางประเทศเมื่อนํากลับเขามาเสียอากรขาเขาลดลงจากอัตราเดิม เหลือเพียง 0.150.50 บาทตอเมตร โดยที่ภาพยนตรสารคดีและวิชาการไมตองเสียอากรขาเขาเลย (รายละเอียด
ดูตารางที่ 1 )
การตั้งกํ าแพงภาษีสกัดภาพยนตรตางประเทศดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานและ
ตอตานจากอุตสาหกรรมภาพยนตรอเมริกันอยางมาก จนถึงกับบอยคอตตไมสงภาพยนตรเขามา
ฉายในเมืองไทยเปนเวลาเกือบ 5 ป โดยเพิ่งจะกลับคืนสูตลาดไทยประมาณป 2524 เปนตนมา
แตการตั้งกํ าแพงภาษีทํ าใหพฤติกรรมการนําเขาภาพยนตรแปรเปลี่ยนไป โดยแทนที่จะนําเขา
ฟลมภาพยนตรที่ลางสําเร็จรูปแลวจํานวนหลายชุดสําหรับภาพยนตรเรื่องหนึ่งๆ ดังที่เคยเปนมา
ในอดีต กลับนําเขามาเพียงชุดเดียว แลวนํามาอัดคัดลอกในเมืองไทย ทั้งนี้เพื่อจะไดลดตนทุน
สวนที่เปนอากรขาเขา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนี้ยังผลใหธุรกิจหองปฏิบัติการอัดลาง
ฟลมภาพยนตรในประเทศไทยเฟองฟูอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งไดแก
การเติบโตของธุรกิจการนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่กลุมบริษัท
ภาพยนตรเมเจอรบอยคอตตตลาดไทย แตการปกปองอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยดวยการ
ตั้งกําแพงภาษีสกัดภาพยนตรตางประเทศ หาไดมีผลในการชวยใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
เจริญขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาพยนตรไทยมิใชสินคาที่ทดแทน
ภาพยนตรตางประเทศไดโดยสมบูรณ
ขอเท็จจริงก็คือ สัดสวนของภาพยนตรไทยที่ฉายในเมืองไทยมีแนวโนมตกตํ่าลง
ในป 2530 สัดสวนระหวางภาพยนตรไทยกับภาพยนตรตางประเทศตกประมาณ 50 ตอ 50
สัดสวนนี้ลดเหลือเพียง 20 ตอ 80 ในป 2535 ทั้งนี้การเติบใหญของละครโทรทัศนมีสวนสําคัญ
อยางมากในการทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยหดตัว
บริษัทผูผลิตภาพยนตรอเมริกันเพียรพยายามกดดันใหรัฐบาลไทยลดอากรขาเขา
ภาพยนตรตางประเทศอยูตลอดเวลา แรงกดดันมีอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา กลุมผู
ผลิตภาพยนตรอเมริกันไดอาศัยกฎหมายการคา (Omnibus Trade and Competitiveness Act
of 1988) ใหเปนประโยชน ดวยการรองเรียนตอสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา จนกลาย
เปนประเด็นสําคัญในการเจรจาการคาทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
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ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาตองการใหรัฐบาลไทยเลิกเก็บอากรขาเขาจาก
ภาพยนตรตางประเทศ แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พยายามรักษาหนาดวยการไมตามใจรัฐบาล
อเมริกันทั้งหมด ผลก็คือ อัตราอากรการนําเขาภาพยนตรตางประเทศลดลงจากเมตรละ 30 บาท
เหลือเพียงเมตรละ 10 บาท ซึ่งนาสังเกตวา อัตราพิกัดใหมนี้ยังคงสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บกอน
วันที่ 25 ธันวาคม 2536 อีกทั้งยังสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ดวย
แม ว  า การลดอากรขาเขา ที่เ รีย กเก็ บ จากภาพยนตรต า งประเทศจะกอให เ กิ ด
ความไมพึงพอใจในหมูผูประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย แตรัฐบาลก็ลดทอนความไมพอใจ
ดังกลาวนี้ดวยมาตรการภาษี 2 มาตรการ อันไดแก
(1) การลดอากรขาเขาแกภาพยนตรไทยที่ถายทํ าและลางอัดยังตางประเทศ
เมื่อนํากลับเขามาจะเสียอากรขาเขาเมตรละ 1.50 บาท ลดลงจากเดิมซึ่งตองเสียเมตรละ 15
บาท
(2) การลดอากรขาเข า สํ าหรับอุปกรณการผลิตภาพยนตรจากอัตรา 15%
เหลือเพียง 5% ของมูลคา อุปกรณดังกลาวนี้ประกอบดวยกลองภาพยนตร เครื่องลางฟลม
เครื่องตัดตอฟลม เครื่องพิมพฟลม ฟลมดิบ และนํ้ ายาลางฟลม โดยที่มิไดลดอากรขาเขา
สําหรับสปอตไลท
ผูประกอบการภาพยนตรไทยควรจะคารวะสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
ความพยายามของผูประกอบการเหลานี้ในการเรียกรองใหรัฐบาลไทยลดอากรการนําเขาอุปกรณ
การผลิ ต ภาพยนตร ไมเ คยสัม ฤทธิ ผล รัฐบาลชุดแลวชุดเลาตางทํ าหูทวนลมตอขอเรียกรอง
ดังกลาวนี้ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สมาพันธภาพยนตรแหงชาติหาไดมีอํานาจการตอรองแมแตนอย
แตพลันที่รัฐบาลไทยตองกมหัวใหกับขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน ผูประกอบการภาพยนตร
ไทยก็พลอยไดรับสวนบุญดวย แมจะเปนสวนบุญอันนอยนิด ซึ่งอาจไมคุมกับความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม
การลดอากรการนําเขาภาพยนตรเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 กอใหเกิดผล
กระทบที่สําคัญอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การนําเขาภาพยนตรตางประเทศจะมีมากขึ้น ทั้งนี้เปนที่คาดกัน
โดยทั่วไปวา ภาพยนตรจากฮองกงจะเขามายึดตลาดไทย โดยจะมีสวนแบงตลาดสูงกวา 75%
ของตลาดภาพยนตรตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา การนําเขาภาพยนตร
ที่มีลักษณะเปนประณีตศิลป ซึ่งมีผูชมจํ านวนนอย จะเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด นอกจากนี้
การทะลักเขามาของภาพยนตรตางประเทศยอมทํ าใหสวนแบงตลาดของภาพยนตรไทยลดลง
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อยางแนนอน กระนั้นก็ตาม นโยบายการเปดตลาดภาพยนตรเสรีมิใชสาเหตุปฐมฐานที่ทําให
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยหดตัว
ประการที่ สอง การลดกํ าแพงภาษีสํ าหรับภาพยนตรตางประเทศยอมเกื้อกูล
ตอการประกอบธุรกิจการนําเขาภาพยนตรและธุรกิจโรงภาพยนตร
ประการที่สาม ธุรกิจหองปฏิบัติการลางอัดฟลมภาพยนตรอาจไดรับผลกระทบ
เชิงลบ หากการลดกําแพงภาษีทําใหพฤติกรรมการนําเขาภาพยนตรแปรเปลี่ยนไปเปนการนําเขา
ฟลมภาพยนตรที่ลางเสร็จแลว (exposed film) มากขึ้น
ประการที่สี่ รัฐบาลตองสูญเสียรายไดจากการลดอากรการนําเขาภาพยนตรและ
อุปกรณการผลิตภาพยนตรในครั้งนี้ ทั้งนี้มีประมาณการวา รัฐบาลตองสูญเสียรายไดประมาณ
ปละ 50 ลานบาทจากการลดอากรการนําเขาภาพยนตร แตไมมีประมาณการสําหรับอากรการ
นําเขาอุปกรณการผลิตภาพยนตร อยางไรก็ตาม ในที่สุดแลว รัฐบาลจะมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งในรูป
อากรขาเขา ภาษีการคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลจากธุรกิจการนํ าเขาภาพยนตรและธุรกิจ
โรงภาพยนตร
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ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงอากรการนําเขาภาพยนตร
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2519
(บาทตอเมตร)
ประเภทสินคา
1. ฟลมภาพยนตรที่ไดคัดลอกจากฟลมภาพยนตรที่ถาย
ทําภายในประเทศ
(ก) ขนาดตั้งแต 35 มม.ขึ้นไป
(ข) อื่น ๆ
2. ฟลมภาพยนตรที่ถายทําในตางประเทศขนาดตั้งแต
35 มม.ขึ้นไป
3. ฟลมภาพยนตรบันทึกเหตุการณหรือสถานที่ตามที่
เปนจริงโดยมิไดแตงขึ้นหรือฟลมภาพยนตรวิชาการ
(ก) ขนาดตั้งแต 35 มม.ขึ้นไป
(ข) อื่น ๆ

อัตราเดิม

อัตราใหม

2.20
0.50
2.20

0.50
0.15
30.00

0.22
0.05

ไมตองเสีย
ไมตองเสีย

