
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 มกราคม 2538

จุดจบของอุตสาหกรรมทารก

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537 ใหปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขา
ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป  
นับเปนการตัดสินใจที่สํ าคัญยิ่งในการปฏิรูประบบภาษีศุลกากร และนับไดวาเปนการปรับเปลี่ยน
นโยบายที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยอยางสํ าคัญ 
ในอนาคต
           กลุมขุนนางนักวิชาการในสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใตการนํ าของนาย
สมชัย ฤชุพันธุ เปนผูที่อยูเบื้องหลังการปฏิรูประบบภาษีศุลกากรครั้งนี้ โดยที่แนวทางการปฏิรูป
เปนแนวทางที่สืบเนื่องมาแตป 2533 แตการปฏิรูปใดๆเปนเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นได หากผูกุม 
อํ านาจทางการเมืองไมเห็นชอบดวย ความดีความชอบในการปฏิรูปคร้ังนี้สวนหนึ่งจึงสมควรยก 
ใหแกนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนปจจุบัน
           นับต้ังแตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505  
มีผลบังคัลใช รัฐบาลไดใชอากรขาเขาตั้งกํ าแพงภาษีสกัดกั้นการนํ าสินคาเขาจากตางประเทศ  
เพื่อปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การตั้งกํ าแพงภาษีคร้ังสํ าคัญเกิดขึ้นในป 2507 
และนับต้ังแตนั้นเปนตนมา กํ าแพงภาษีของไทยก็ถูกเสริมใหแข็งแกรงตามลํ าดับ จนอัตราอากร 
ขาเขาสํ าหรับสินคาบางรายการสูงกวา 100% เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปญหาการ 
ขาดดุลการคาควบคูกับการขาดดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศติดตอกันระหวางป 2512-2514  
รัฐบาลไทยตัดสินใจขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับสินคามากกวา 200 รายการในเดือนกรกฎาคม 2513  
ทั้งนี้เพื่อสกัดการนํ าเขา โดยหวังที่จะบรรเทาปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศ แตการเขยิบพิกัดอากรขาเขามีผลในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย

           นโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดจากฐานความเชื่อที่ว า  
อุตสาหกรรมภายในประเทศยังเปนอุตสาหกรรมทารก (Infant Industry Argument) หากปลอย 
ใหการคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี อุตสาหกรรมภายในประเทศไมอยูในฐานะที่จะแขงขัน 
กับสินคาเขาจากตางประเทศได จํ าเปนที่รัฐบาลจะตองปกปองคุมครองชั่วระยะหนึ่ง เพื่อให 
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อุตสาหกรรมเหลานี้เติบใหญกลาแข็งพอเพียงที่จะเผชิญโลกแหงการแขงขันได มิฉะนั้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยอมยากที่จะเปนไปได แตการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศก็เนิ่นนานมากวา
สามทศวรรษ จนอุตสาหกรรมทารกกลายเปนอุตสาหกรรมเฒาทารก โดยที่นายทุนอุตสาหกรรม 
ที่ไดรับการปกปองเก็บเกี่ยวและเสพสุขผลประโยชนจากการปกปองอยางเต็มที่
           แมวานโยบายการปกปองอุตสาหกรรมจะมีสวนสํ าคัญตอการเติบโตของภาค 
หัตถอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution) ซึ่ง 
ยังผลใหโครงสรางการผลิตของสังคมเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไป แตการปกปองในชวงเวลา 
อันยาวนานนี้กอใหเกิดผลเสียที่สํ าคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก อุตสาหกรรมที่ไดรับการปกปองจากรัฐบาลมักจะมีประสิทธิภาพ 
การผลิตตํ่ า เนื่องเพราะอุตสาหกรรมเหลานี้ไมตองเผชิญกับแรงกดดันจากการแขงขัน ส่ิงจูงใจให 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงไมมี ผลที่ตามมาก็คือ ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ 
โดยสวนรวมอยูในระดับต่ํ า
            ประการที่สอง การปกปองการผลิตวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง (intermediate 
goods) มีผลตอการผลิตขั้นตอไป (cascading effect) เพราะทํ าใหวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง 
มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน การผลิตในข้ันตอไปจึงตองเสียตนทุนสูงกวาที่ควรจะเปน หากการผลิต
ในขั้นตอไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก สินคาออกที่ผลิตไดไมอยูในฐานะที่จะแขงขันในตลาดโลก
เทาที่ควรจะเปน แมในกรณีที่มิใชการผลิตเพื่อการสงออก ผูผลิตในลํ าดับข้ันตอไปยอมไดรับ 
ผลกระเทือนจากนโยบายดังกลาวนี้ ดังที่ชาวนาตองซื้อปุยในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมปุยผสม
           ประการที่สาม  สังคมไทยโดยสวนรวมตองสูญเสียสวัสดิการ (welfare loss)  
จากนโยบายการปกปองอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะเหตุวา นโยบายดังกลาวทํ าใหประชาชนผูบริโภค
ตองซื้อสินคาในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน และ/หรือไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพตํ่ ากวาที่ควร 
จะเปน

           ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) มีความ
พยายามที่จะลดกํ าแพงภาษีเพื่อปรับโครงสรางการผลิตในดานอุตสาหกรรม แตความพยายาม 
ดังกลาวนี้ตองเผชิญกับแรงตอตานจากกลุมนายทุนอุตสาหกรรมที่ไดประโยชนจากนโยบายการ 
ปกปองอุตสาหกรรม แรงตอตานที่เกาะเกี่ยวกันอยางแนนหนามีสวนทํ าใหความพยายามในการ
ปรับโครงสรางการผลิตดานอุตสาหกรรมลมเหลว แตความลมเหลวสวนหนึ่งเกิดจากกระทรวง 
การคลังดวย เวลานั้นรัฐบาลเผชิญกับวิกฤติการณการคลัง อันเปนผลจากนโยบายการคลังแบบ
เจาบุญทุมระหวางป 2523-2524 ผนวกกับภาวะการหดตัวของรายได อันเปนผลจากกภาวะ 
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ถดถอยทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังจึงตอตานการลดอากรขาเขา เพราะการลดอากรขาเขา
หมายถึงการสูญเสียรายไดของรัฐบาล ซึ่งจะมีผลซํ้ าเติมปญหาสภาพคลองในภาครัฐบาลอีก 
ทอดหนึ่ง
           ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา แทนที่กระทรวงการคลังจะปรับลดอัตราอากรขาเขา  
กลับเสริมกํ าแพงภาษีใหแข็งแกรงขึ้นในเดือนเมษายน 2528 โดยมีการปรับอากรขาเขาขึ้น  
ทั้งสินคาสํ าเร็จรูป สินคาขั้นกลาง และวัตถุดิบ ซึ่งเปนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เพิ่มข้ึน การณทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา แรงผลักดันเพื่อปรับโครงสรางการผลิตไมเขมแข็งเพียงพอ 
และการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ไมสามารถสงสัญญาณใหรัฐบาลไทย
ปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีศุลกากรได
           นับต้ังแตป 2531 เปนตนมา สถานการณทางการคลังเริ่มแปรเปลี่ยนไปปญหา 
สภาพคลองในภาครัฐบาล ซึ่งเคยเปนปญหารายแรงในชวงป 2523-2529 กลาวไดวาหมดสิ้น 
ไปแลว รัฐบาลสามารถสะสมเงินคงคลังจํ านวนมาก ความจํ าเปนที่จะตองพึ่งพิงรายไดจากภาษี
ศุลกากรบรรเทาลงเปนอันมาก สถานการณเกื้อกูลตอการปฏิรูประบบภาษีศุลกากรอยางที่ไมเคย
ปรากฏในชวงระหวางป 2525-2529 ประกอบกับกลุมขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจลวนตระหนักดีถึงผลเสียอันเกิดจากนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมที่ดํ าเนิน 
มาเปนเวลายาวนาน
            แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางการคลังมิใชปจจัยเดียวที่มีผลตอการ 
ปรับเปลี่ยนนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การเติบใหญของระบบทุนนิยม
อนุรักษ (Conservative Capitalism) ประกอบกับการลมสลายของระบบสังคมนิยมในประเทศ
ตางๆ ทํ าใหแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีกลายเปนกระแสหลักของโลก การเจรจาการคาพหุภาคี 
รอบอุรุกวัย (Uruguay Round) เพื่อจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม 
มีสวนผลักดันใหภาคีสมาชิก ทลายกํ าแพงภาษีลงตามลํ าดับ มิไยจะตองกลาวถึงการจัดตั้ง 
เขตการคาเสรีในภูมิภาคตางๆที่มีสวนสํ าคัญในการทลายกํ าแพงภาษีระหวางภาคีสมาชิกดวยกัน 
ประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคี GATT และเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) จึงอยูในกระแส 
การทลายกํ าแพงภาษีเพื่อสงเสริมการคาเสรีดวย
           การลดการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เร่ิมตนอยางเปนกระแสนับต้ังแต
ป 2533 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สํ าคัญยิ่ง ไดแก การลดการปกปองอุตสาหกรรม 
รถยนต ในป 2534 ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาอยางมากจากนายทุนอุตสาหกรรมดังกลาว จนถึงปลาย 
ป 2537 มีการปรับลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคา 9 กลุม (ดูตารางที่ 1) รวม 2,990 รายการ  
คิดเปนรอยละ 39 ของจํ านวนรายการพิกัดทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 57 ของมูลคาการนํ าเขาใน
ป 2536 (ดูตารางที่ 2)
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           การปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขาครั้งใหม ซึ่งจะมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2538 เปนตนไป ครอบคลุมสินคา 11 กลุม รวม 3,908 รายการ คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาการ 
นํ าเขาในป 2536 (ดูตารางที่ 2)
           นับต้ังแตป 2533 เปนตนมา กระทรวงการคลังไดปรับลดอากรขาเขาสํ าหรับ
สินคา รวม 20 กลุม จํ านวน 6,898 รายการ คิดเปน 91% ของรายการพิกัดทั้งหมด หรือคิดเปน 
รอยละ 97 ของมูลคาการนํ าเขาในป 2536 รายการที่ยังมิไดปรับลดอากรขาเขา ไดแก กลุมสินคา
เกษตร (ดูตารางที่ 2)
           การปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขาครั้งใหมนี้ จะทํ าใหอัตราอากรขาเขาเฉลี่ย
ลดลงจาก 30.24% ในป 2537  เหลือ 21.26% ในป 2538  และ 17.01% ในป 2540

           บัดนี้ อุตสาหกรรมทารกที่ธํ ารงสภาพเปนอุตสาหกรรมเฒาทารก กํ าลังเดินอยู 
บนถนนที่นํ าไปสูความตาย หากไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเผชิญกับการแขง
ขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต



5

ตารางที่ 1
การปรับโครงสรางพิกัดภาษีศุลกากร
กันยายน 2533 - ธันวาคม 2537

                 กลุมสินคา           วันที่มีผลบังคับใช

1. เครื่องจักร
2. รถยนตนั่งและปกอัพ
3. คอมพิวเตอรและสวนประกอบ
4. เคมีภัณฑ
5. สินแร
6. เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก
7. โลหะสามัญอื่น ๆ นอกจากเหล็ก
8. เครื่องมือวัดและทดสอบ เครื่องมือเพื่อการ
    คนควาและวิจัย อุปกรณและเครื่องใช
    ทางการแพทย
9. เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

18 กันยายน 2533
  3 กรกฎาคม 2534 และ 1 มกราคม 2535
10 กรกฎาคม 2534
  1 มกราคม 2536
  1 มกราคม 2536
  1 มกราคม 2536
11 มกราคม 2537

11 มกราคม 2537

29 มีนาคม 2537



6

ตารางที่ 2
รายการและกลุมสินคาที่มีการปรับพิกัดภาษีศุลกากร

กันยายน 2533 - ปจจุบัน

รายการพิกัด มูลคาการนํ าเขาป 2536
(ลานบาท)รายการสินคา จํ านวนกลุมสินคา

จํ านวน % มูลคา %

1.  สินคาเกษตร              667 9 35,038 3
2.  สินคานอกภาคการเกษตร

2.1  ปรับระหวางป 2533 - 2536  6 2,080 27 443,215 39
2.2  ปรับระหวาง ม.ค. - มี.ค. 2537  3 910 12 204,206 18
2.3  ปรับเดือน ธ.ค.  2537 11 3,908 52 459,061 40

           รวม 20 7,565 100 1,141,520 100

ที่มา   สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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