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เปนท่ีทราบกันดีวาไทยมีความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดสูงท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก โดยมี
คาสัมประสิทธ์ิจีนี (Gino coefficient) สูงใกลเคียงกับประเทศในแถบลาตินอเมริกา และกอใหเกิดผลพวง
ตอเนื่องถึงปญหาหลากหลายประการไมวาจะเปนปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาทางสังคม และปญหาทางการ
เมือง  

การลดความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดตองใชมาตรการหลายดานควบคูกันไป ท้ังนโยบาย
ดานเศรษฐกิจและนโยบายท่ีไมใชดานเศรษฐกิจ ในดานเศรษฐกิจนั้น หนึ่งในนโยบายท่ีไดผลท่ีสุดคือ
นโยบายการคลัง (ซ่ึงมีเปาหมายในการ redistribution อยูในตัวอยูแลว) ท้ังในดานการใชจายภาครัฐท่ีควร
กอใหเกิดประโยชนอยางเทาเทียมกันกับประชากรทุกคน หรือถึงข้ึนใหประโยชนกับผูมีรายไดนอยมากกวา
ผูมีรายไดสูง และในดานภาษีซ่ึงควรมีลักษณะกาวหนา กลาวคือผูมีรายไดมากเสียภาษีในอัตราสูงกวาผูมี
รายไดนอย 

ในการศึกษาวิจัยท่ีผานมา พบวานโยบายการคลังของไทยมีสวนเอื้อใหเกิดการกระจายตัวของ
รายไดท่ีเทากันมากข้ึน (TDRI 2000) ท้ังในสวนของการใชจายภาครัฐและดานภาษี อยางไรก็ตามยังมี
ชองวางในการเพ่ิมการกระจายรายไดใหเทาเทียมกันมากข้ึนของนโยบายการคลังได โดยเฉพาะอยางในดาน
ภาษี เนื่องจากในปจจุบันผูเสียภาษีมีเพียงประมาณ 8-9 ลานคน (ไมนับรวมภาษีเพื่อการบริโภคเชน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ซ่ึงคิดเปนเพียงประมาณหนึ่งในส่ีของกําลังแรงงาน
ท้ังหมด และถึงแมวาผูไมเสียภาษีจํานวนมากไมเสียเพราะรายไดไมถึงเกณฑข้ันตํ่าในการเสียภาษี แตมี
จํานวนอีกมากเชนกันท่ีไดรับการยกเวนการเสียภาษีหรือสามารถเล่ียงภาษีไดท้ัง ๆ ท่ีมีรายไดสูงเพียงพอ 
ดังนั้นการขยายฐานภาษีอยางเหมาะสมจึงสามารถเพ่ิมรายไดใหกับรัฐบาล (ซ่ึงนําไปใชจายเพื่อคนยากจน
และผูดอยโอกาสไดมากข้ึน) รวมท้ังสรางความเทาเทียมกันของภาระภาษีในกลุมผูมีรายไดใกลเคียงกันดวย 
นอกจากนั้นการท่ีสามารถนําคนจํานวนมากข้ึนเขาสูระบบภาษีจะทําใหรัฐบาลมีขอมูลรายไดของประชากร
อยางครบถวนยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการดูแลประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนจุดออนของนโยบายความยากจนของไทยมาตลอด 
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1. ภาพรวมระบบภาษขีองไทยและเปรียบเทียบกับบางประเทศ 

ภาษีในประเทศไทยอาจจัดหมวดหมูคราวๆเปน 2 ประเภท คือภาษีทางตรง และภาษีทางออม ภาษี
ทางตรงคือภาษีท่ีผูเสียภาษีเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเองโดยตรง เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษี
เงินไดนิติบุคคล สวนภาษีทางออมนั้นคือภาษีท่ีผูเสียภาษีสามารถผลักภาระในการเสียภาษีไปใหผูอ่ืนไดใน
บางสวนหรือท้ังหมด เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีศุลกากร  

เม่ือพิจารณาขอมูลจากรายไดประชาชาติเราจะพบวา ท่ีผานมารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีทางออม
ไดมากท่ีสุดประมาณกวารอยละ 12 ของผลิตภัณทมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในชวงระหวางป พ.ศ. 
2536-2550 ในขณะท่ีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล มีการจัดเก็บไดตํ่ากวามากคือ
ประมาณรอยละ 2 และ 4 ของ GDP ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราเฉล่ียของการจัดเก็บรายไดภาษีทางออมตอ
ภาษีทางตรงประมาณ 63 ตอ 37 ซ่ึงแตกตางจากประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการสังคมท่ีดี ซ่ึงมีอัตราการเก็บ
รายไดภาษีทางออมตอภาษีทางตรงประมาณ 20 ตอ 80 อยางไรก็ดี รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีทางตรงไดเพิ่ม
มากข้ึนอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) (รูปท่ี 1.1) สวนหน่ึงเปนเพราะ
ภาคเอกชนมีผลประกอบการที่ดีในชวงท่ีผานมาและไดรับอานิสงคจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง
ในชวงท่ีผาน อยางไรก็ดีภายหลังจากรัฐออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ ก็ไดทําใหการ
จัดเก็บภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลงเล็กนอย 

รูปท่ี 1.1: สัดสวนรายไดภาษีทางตรงและภาษีทางออมตอ GDP (%) 
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รูปท่ี 1.2: สัดสวนรายไดภาษีประเภทตางๆ ตอภาษีทางออมท้ังหมด (%) 
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สําหรับภาษีทางออมนั้น รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีทางออมไดเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากเศรษฐกิจ
ฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยท่ีรัฐบาลสามารถเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตไดเพิ่มมากข้ึน (รูปท่ี 
1.2) แตหากเปรียบเทียบกับการขยายตัวของรายไดจากภาษีทางตรงแลว ภาษีทางออมโดยรวมมีอัตราการ
เติบโตชะลอตัวลงมาก จึงทําใหสัดสวนภาษีทางออมตอมูลคาภาษีท้ังหมดลงมากในชวง 4-5 ปท่ีผานมา  
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมูลคาภาษีทางออมลดลงมาก สวนหนึ่งเปนเพราะรัฐเก็บภาษีศุลกากรไดนอยลงมากใน
ระยะหลัง ดังจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของรายไดภาษีศุลกากรในชวง 5 ปท่ีผานมาติดลบประมาณรอยละ 
7.8 ตอป  

ในสวนของภาษีทางตรงนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญภายหลังจากเศรษฐกิจฟนตัวจากวิกฤต
เศรษฐกิจ กลาวคือ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีสัดสวนท่ีลดลง ในขณะท่ีภาษีเงินไดนิติบุคคลมีสัดสวนท่ี
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

2.  ภาษีทางตรงและการกระจายภาระภาษีทางตรง 

ภาษีทางตรงมีบทบาทสูงในการกระจายรายไดในสังคม ทวา ท่ีผานมาไดมีกระแสความคิดท่ีวารัฐ
ไมไดใชภาษีทางตรงในการกระจายรายไดมากเทาท่ีควร สวนหนึ่งสืบเนื่องจากมาตรการทางภาษี่ท่ีคอนขาง
จะเอ้ือประโยชนแกผูมีรายไดสูงใหสามารถขอลดหยอนภาษีไดมาก จึงทําใหผูมีรายไดสูงมีชองทางในการ
ลดภาระภาษีมากกวาผูมีรายไดตํ่า ในทางกลับกัน ระบบภาษีในปจจุบันถูกมองวาไมไดรวบรวมคนท่ีมี
รายไดท้ังหมดเขามาสูระบบภาษี เชนผูใชแรงงานนอกระบบที่มีรายไดนอยอาจเล่ียงท่ีจะไมยื่นแบบชําระ
ภาษี ดังนั้นจึงมีเพียงผูมีรายไดระดับกลางข้ึนไปเทานั้นท่ีทําหนาท่ีเสียภาษี ระบบภาษีนี้อาจถูกมองไดวาเปน
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สาเหตจุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความขัดแยงหรือความไมเทาเทียมกันในการชําระภาษีระหวางคนรวย และคนมี
รายไดนอย  

รายงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอขอมูลการชําระภาษีทางตรงของคนกลุมตางๆ โดยศึกษาแบงตาม
รายไดและถ่ินท่ีอยูของผูเสียภาษี เพื่อวิเคราะหวาระบบภาษีในปจจุบันมีความไมเทาเทียมกันในการชําระ
ภาษีในสังคมไทยหรือไม และอยางไร อีกท้ังเสนอแนวความคิดในการลดความแตกตางในการชําระภาษีของ
กลุมคนตางๆในสังคม โดยจะเร่ิมพิจารณาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แลวจึงกลาวถึงภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ลําดับถัดไป 

2.1 ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

กอนพิจารณาเร่ืองความแตกตางในการชําระภาษี ผูวิจัยลองศึกษาโครงสรางภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาท้ังระบบกอน ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญได 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
มีผูเสียภาษีนอย 2. การขอลดหยอนภาษีมีมาก และ 3. อัตราภาษีท่ีแทจริงอยูในระดับตํ่า  

ประการแรก จํานวนผูมีงานทําท่ีเขาสูระบบภาษีมีจํานวนไมมากนัก ขอมูลจากกรมสรรพากรพบวา
จํานวนผูเสียภาษีมีประมาณ 8-9 ลานคน จากจํานวนผูท่ีอยูในกําลังแรงงานกวา 38 ลานคน ซ่ึงคิดเปนเพียง
รอยละ 25 หรือหากพิจารณาเฉพาะกําลังแรงงานนอกภาคการเกษตรท่ีมีมากกวา 22 ลานคน พบวา จํานวนผู
เสียภาษีมีเพียงรอยละ 40 สาเหตุท่ีมีจํานวนผูเสียภาษีนอยคือ ผูใชแรงงานและผูมีรายไดนอกระบบจํานวน
มากท่ีไมไดเขาสูระบบภาษี  

ประการท่ีสอง รัฐอนุญาตใหมีการขอลดหยอนภาษีมากเกินไป เนื่องจากถึงแมผูมีงานทําเขาสูระบบ
ภาษีท้ังหมด โครงสรางภาษีในปจจุบันไดเอ้ือประโยชนใหคนกลุมนี้สามารถขอหักคาใชจายไดมาก 
ตัวอยางเชน ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทไมลมลุกและธัญชาติสามารถขอหักคาใชจายไดสูงสุดถึง
รอยละ 85 ของรายไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) ของ ภงด. 90 อีกท้ังยังมีมาตรการขอลดหยอนอ่ืนๆ
มากมาย ซ่ึงเม่ือหักคาลดหยอนเหลานั้นแลว คนกลุมนี้อาจไมมีรายไดถึงเกณฑตองเสียภาษีก็ได โดยปจจุบัน
ไดกําหนดใหผูมีเงินไดสุทธิไมเกิน 150,000 บาทตอปไมตองเสียภาษี นอกจากคาใชจายแลวผลจาก
การศึกษาขอมูลช้ีใหเห็นวา ผูกรอกแบบเสียภาษีไดขอคาลดหยอนภาษีรวมกันเกือบ รอยละ 20 ของรายได
พึงประเมิน ซ่ึงมีการมองวาการขอลดหยอนภาษีนี้เปนการลดความสามารถของรัฐในการจัดเก็บภาษี และ
เปนการเอ้ือประโยชนใหผูมีรายไดมากใชเปนชองทางในการเล่ียงการชําระภาษี  ประเด็นดังกลาวไมไดเปน
จริงท้ังหมดเนื่องจากพบวาการขอลดหยอนภาษีสวนใหญกวารอยละ 80 ของการขอลดหยอนท้ังหมดเปน
การขอลดหยอนท่ีทุกคนทั่วไปสามารถขอลดหยอนได และไมไดมีความแตกทางรายไดมากนัก ซ่ึงไดแก
การลดหยอนคาใชจายของผูเสียภาษี บุตรและคูสมรส รวมถึงเบ้ียประกันสุขภาพของบิดามารดาผูเสียภาษี
ดวย อยางไรก็ตาม การลดหยอนภาษีดังกลาวไดลดสัดสวนลงในแตละป และถูกแทนท่ีดวยการขอลดหยอน
ภาษีประเภทท่ีสงเสิมการออม และการลงทุนในประเทศอันไดแก  เบ้ียประกันชีวิต เงินสะสมกองทุนสํารอง
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เล้ียงชีพ คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ซ่ึงการลดหยอนภาษีประเภทนี้ถูกมองวาเอ้ือประโยชนใหคนรวยมากกวาคนจน โดยท่ีประเภทการ
ลดหยอนดังกลาวไดเพิ่มข้ึนจากรอยละ 10 ในป 2547 เปนรอยละ 15 ในป 2551  

ประการท่ีสาม อัตราภาษีท่ีแทจริง (Effective Tax Rate: ETR) ของประเทศไทยมีระดับท่ีตํ่ามากคือ
ประมาณรอยละ 4-5 ซ่ึงทรงตัวอยูในระดับนี้ในชวงป พ.ศ. 2547-2551 ในขณะท่ีอัตราภาษีในปจจุบัน
กําหนดเปนข้ันรายได 5 อัตรา คือ รอยละ 0, 10, 20, 30 และ 37 กลาวคือ เงินไดพึงประเมินท่ีนอยกวา 
150,000 บาทตอปไมตองเสียภาษี ในขณะท่ีเงินไดพึงประเมินในสวนท่ีเกิน 4 ลานบาทตอป จะตองเสียภาษี
ในอัตรารอยละ 37 แตสืบเนื่องจากการลดหยอนภาษีมีมาก ผูมีรายไดจึงอาจชําระภาษีไดตํ่ากวาอัตราท่ี
กําหนด 

การที่รัฐมีความสามารถจัดเก็บภาษีเงินไดเปนสัดสวนที่นอย อาจสงผลเสียตอความสามารถในการ
ใชเคร่ืองมือทางภาษีมาชวยการะจายรายไดและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดามีการจัดเก็บแบบอัตรากาวหนา (Progressive tax) กลาวคือผูมีรายไดสูงจะจายภาษีในอัตราท่ีสูงกวา
ผูมีรายไดนอย ดังนั้นบทบาทภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปจจุบันจึงมีบทบาทนอยกวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงรัฐ
สามารถปรับปรุงเพื่อพัฒนาภาษีชนิดนี้ใหเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญและมีบทบาทในการกระจายรายไดท่ีดี
ข้ึนตอไปในอนาคต 

เพื่อตอบปญหาเร่ืองความไมเทาเทียมกันในการชําระภาษีของกลุมคนท่ีมีรายไดตางกัน หรือมีถ่ินท่ี
อยูอาศัยตางกัน ผูวิจัยไดใชขอมูลการชําระภาษีแยกตามข้ันรายได 10 กลุม (Deciles) และภาคพื้นท่ีผูเสียภาษี 
ผลขอมูลช้ีประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

ประการแรก ผูท่ีมีรายไดนอยสามารถหักคาใชจาย และคาลดหยอนไดมาก จึงทําใหคนกลุมนี้ไม
ตองชําระภาษีเลย อีกท้ังผูมีรายไดระดับปานกลางยังสามารถหักลดหยอนไดมาก สงผลใหคนกลุมนี้ชําระ
ภาษีนอยมากเม่ือเทียบกับรายได คือประมาณเพียง 1-2 % ผูท่ีเสียภาษีมากท่ีสุดคือผูมีรายไดสูงๆ เชนข้ัน
รายได 2 อันดับบนสุด ท้ังนี้ผลการชําระภาษีดังกลาวช้ีใหเห็นวาอัตราภาษียังคงเปนอัตรากาวหนาอยู  

ประการท่ีสอง การขอลดหยอนภาษเีอ้ือประโยชนตอผูมีรายไดนอย มากกวาผูมีรายไดสูง ผลขอมูล
ช้ีใหเห็นวา สัดสวนคาลดหยอนภาษีตอรายไดลดลงเม่ือผูเสียภาษีมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผูท่ีอยูในกลุม
รายไดตํ่าท่ีสุดสามารถขอลดหยอนภาษไีดมากกวาภาษีท่ีคํานวนไดจากฐานเงินได เปนเหตุใหคนเงินไดกลุม
นี้ไมตองชําระภาษีใดๆเลย หากแตวา การพจิารณาขอลดหยอนท้ังหมดพรอมกันอาจทําใหผลดานภาระภาษี
บิดเบือนได เนื่องจากขอลดหยอนภาษีบางประเภทเอ้ือประโยชนใหแกผูมีรายไดสูงมากกวาผูมีรายไดนอย 
งานวิจยันีจ้ึงพจิารณามาตรการลดหยอนภาษีประเภทท่ีสงเสิมการออม และการลงทุนในประเทศอันไดแก  
เบ้ียประกันชีวติ เงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และคา
ซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว รวมท้ังการขอลดหยอนภาษีจากดอกเบ้ียชําระเงินกูเพื่อท่ีอยู



viii มาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะหภาระภาษีทางตรงและภาษีทางออม และการขยายฐานภาษี 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

อาศัยเปนพเิศษ ซ่ึงผลพบวา สัดสวนภาษท่ีีไดรับการลดหยอนเหลาเหลานี้ตอเงินไดเพิ่มข้ึนตามเงินไดของผู
เสียภาษี ซ่ึงผูท่ีมีฐานเงินไดบนสุดสามารถลดหยอนภาษีไดถึง รอยละ 5 ของเงินไดในบางป 

2.2 ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บจากผูประกอบการ เชน บริษทั หางหุนสวนนิติบุคคลตาม
บัญญัติของกฎหมาย โดยท่ัวไปการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจะจัดเกบ็จากกําไรสุทธิ ประเด็นดานการ
กระจายภาระภาษีนัน้ จําแนกไดดังนี ้

ประการแรก สัดสวนภาษีนิติบุคคลตอรายไดท้ังหมดอยูในระดับตํ่ามาก คือประมาณรอยละ 1 
เทานั้นในชวงป 2547-2551  

ประการท่ีสอง บริษัทขนาดเล็กชําระภาษีเปนสัดสวนตอรายไดมากกวาท่ีบริษทัขนาดใหญชําระ  
เชน บริษัทขนาดเล็กชําระภาษ ี ประมาณรอยละ 3 ของรายได ในขณะท่ี บริษัทขนาดใหญชําระภาษี เพยีง
ประมาณรอยละ 1-1.5 ของรายไดเทานั้น 

ประการท่ีสาม บริษัทขนาดใหญสามารถขอลดหยอน หรือไดรับการยกเวนภาษีเทียบเปนสัดสวน
ตอรายได มากกวาบริษัทขนาดเล็ก เชน บริษัทขนาดเล็ก ขอลดหยอนภาษี ตํ่ากวารอยละ 0.5-1 ของรายได 
ในขณะท่ี บริษัทขนาดใหญขอลดหยอนภาษี ไดมากกวา รอยละ 1-1.5 ของรายได 

2.3 ขอเสนอแนะ 

• ควรมีการขยายความครอบคลุมบุคคลธรรมดาผูมีรายไดทุกคนใหเขาสูระบบจัดเก็บภาษี ท้ังนี้
ควรจะดําเนินการใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระภาษี 

• แมวามาตรการคาลดหยอนตางๆจะมีสวนชวยจูงใจใหเกิดการลงทุนและการออม แตอาจทําให
รัฐสูญเสียรายไดและไมสามารถกระจายความเทาเทียมกันในเร่ืองการจัดเก็บภาษีในสังคมได 
ดังนั้นจึงควรพิจารณามาตรการคาลดหยอนใหมวาคาลดหยอนบางประเภทเอื้อประโยชนใหกับ
บุคคลผูมีรายไดสูงมากเกินไปหรือไม  

• บริษัทท่ีมีขนาดเล็กจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวาบริษัทขนาดใหญเม่ือเทียบกับรายไดท่ีไดรับ 
โดยอาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากภาระคาใชจายบางประเภทท่ีบริษัทขนาดใหญสามารถนําไปหัก
คาลดหยอนไดมากกวาท่ีบริษัทท่ีมีขนาดเล็กสามารถทําได ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงมาตรการ
การอนุญาตลดหยอนคาใชจายใหมีความเทาเทียมกัน 

• นอกจากคาลดหยอนทางภาษีแลว บริษัทขนาดใหญยังไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีมากมายจาก BOI 
ซ่ึงทําใหบริษัทเหลานั้นแมมีรายไดและผลกําไรเปนอันมาก แตสามารถชําระภาษีในอัตราท่ีตํ่า 
เปนผลใหรัฐเสียรายไดเปนอันมาก 
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3. ภาษีทางออม: การกระจายภาระภาษีทางตรงและปญหาของระบบภาษ ี

หากพิจารณาถึงแหลงรายไดภาษีอากรท่ีสําคัญของรัฐเพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศดานตางๆ 
นอกเหนือจากภาษีทางตรงซ่ึงจัดเก็บจากฐานรายไดหรือหรือทรัพยสินและมีแนวโนมจัดเก็บไดเพิม่มากข้ึน
อยางตอเนื่อง รายไดภาษทีางออมซ่ึงเก็บจากฐานการบริโภคสินคาและบริการ ยังคงเปนแหลงรายไดภาษี
อากรท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐบาลในชวง 15 ปท่ีผานมา รายไดภาษีทางออมท่ีวานี้มีภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต และภาษสีรรพสามิตเปนองคประกอบหลัก โดยรวมรัฐสามารถจัดเก็บภาษีทางออมไดมาก คิด
เปนอัตราการจัดเก็บภาษีทางออมตอภาษทีางตรงโดยเฉลี่ยประมาณ 63 ตอ 37 แตเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ขยายตัวของรายไดภาษีทางตรงแลว ภาษีทางออมโดยรวมมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงมาก จึงทําให
สัดสวนภาษีทางออมตอมูลคาภาษีท้ังหมดลดลงมากในชวง 4-5 ปท่ีผานมา ปจจยัสําคัญท่ีทําใหมูลคาภาษี
ทางออมลดลงมาก สวนหน่ึงเปนเพราะรัฐเก็บภาษีศุลกากรไดนอยลงมากในระยะหลัง ดังจะเห็นไดวาอัตรา
การเติบโตของรายไดภาษีศุลกากรในชวง 5 ปท่ีผานมาติดลบประมาณรอยละ 7.8 ตอป 

ภาษีทางออมเปนแหลงรายไดหลักท่ีรัฐนํามาใชในการบริหารประเทศ โดยรัฐสามารถจัดเก็บภาษี
ทางออมไดเพิม่มากข้ึนนับต้ังแตเศรษฐกิจเร่ิมฟนตัวจากวกิฤตเศรษฐกจิแตเร่ิมขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงเร็ว
กวาอัตราการขยายตัวของรายไดภาษีทางตรง อยางไรก็ดี หากพิจารณาองคประกอบของภาษีทางออม เปนท่ี
นาสังเกตวา รัฐบาลสามารถเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดมากข้ึนอยางชัดเจนในชวงเวลาดังกลาว โดยจัดเก็บไดมาก
ถึงรอยละ 55 ในป พ.ศ. 2551 และมีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 13 ตอปในชวง 7 ปท่ีผานมา สวนหน่ึงเปน
เพราะเศรษฐกจิฟนตัวและรัฐไดปรับลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 10 ลงมาเปนรอยละ 7 ต้ังแตป พ.ศ. 
2542  สําหรับสัดสวนของรายไดภาษีสรรพสามิตและรายไดภาษีศุลกากรตอภาษทีางออมท้ังหมดนั้นปรับตัว
ลดลงพอสมควรโดยเฉพาะรายไดภาษีศุลกากรซ่ึงเดิมทีรัฐมีรายไดจากภาษีประเภทนีม้ากกวาแสนลานบาท 
แตการเปดเสรีทางการคาสงผลใหอัตราภาษีนําเขาโดยรวมลดลงมาก กอปรกับหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐ เชน สํานักงานสงเสริมการลงทุน ไดกาํหนดสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรแกโครงการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับการนําเขาเคร่ืองจกัร จึงทําใหการนําเขาตามสิทธิประโยชนการสงเสริม
การลงทุนไดรับยกเวนไมตองเสียภาษ ี

เนื้อหาในสวนของภาษีทางออมนี้ครอบคลุม 3 ประเด็นสําคัญ คือ (ก) ลักษณะสําคัญของโครงสราง
ภาษีทางออมซ่ึงครอบคลุมสามประเภทหลัก ไดแก ภาษมูีลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร (ข) 
การกระจายภาระภาษใีนภาคครัวเรือน โดยใชภาษีมูลคาเพิ่มเปนกรณีศึกษา (ค) ปญหาของระบบภาษีท้ังสาม
ขางตน 
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3.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีรัฐใชจัดเก็บนั้นเปนภาษีท่ีมุงเนนจดัเก็บจากฐานการบริโภค โดยมีหลักการของการ
จัดเก็บจากผูประกอบการจดทะเบียนซ่ึงขายสินคาหรือใหบริการ โดยคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาสวนท่ี
เพิ่มข้ึนของสินคาหรือบริการในทุกข้ันตอนของการขายสินคาหรือการใหบริการเฉพาะสวนท่ียังไมผานการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มมากอน แตผูบริโภคคนสุดทายจะเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่มท่ีแทจริง ระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มในประเทศไทยไดถูกนํามาใชแทนระบบภาษีการคาเดิมต้ังแตป พ.ศ. 2535 ซ่ึงเดิมทีกฎหมาย
กําหนดใหผูประกอบการท่ีจดทะเบียนเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 แตก็ไดถูกปรับลดลงเหลือรอย
ละ 7 และยังมิไดปรับข้ึนแตอยางใด 

 ตามปกติแลว สินคาและบริการสวนใหญเขาขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตกฎหมายกไ็ดเปดชอง
ใหแกการประกอบกจิการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มหรือเสียภาษีในอัตรารอยละ 0 
สําหรับกิจการที่ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มนัน้ กฎหมายกําหนดใหครอบคลุมกิจการถึง 28 หวัขอ
ใหญ เชน กจิการท่ีขายพืชผลทางการเกษตร การขายสัตวและผลพลอยไดของสัตว การขายปุย การขาย
อาหารสัตว การใหบริการขนสง การใหบริการรักษาพยาบาล เปนตน รวมท้ังครอบคลุมถึงผูประกอบการที่มี
รายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป  สวนประเภทกิจการท่ีเสียภาษีมูลคาเพิ่มใน
อัตรารอยละ 0 นั้น เชน สินคาสงออกท่ีผลิตในเขตปลอดอการ การขายสินคาหรือการใหบริการระหวาง
ผูประกอบการที่ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หรือระหวางคลังสินคาทัณฑบนดวยกนั หรือระหวาง
ระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เปนตน 

 ฉะนั้นในทางปฏิบัติ ผูประกอบการโดยเฉล่ียเสียภาษีมูลคาเพิ่มท่ีแทจริงในอัตราท่ีตํ่ากวารอยละ 7 
และยังแตกตางกันไปในแตละประเภทกิจการ นอกจากนั้นความแตกตางยังเกิดระหวางกลุมผูประกอบการ
ดวยกัน กลาวคือ ผูประกอบการในกลุมท่ีมียอดขายสูงตํ่าแตกตางกันกย็ังมีเสียภาษีมูลคาเพิ่มท่ีแทจริงใน
อัตราท่ีแตกตางกันดวย เชน ผูประกอบการในกลุมท่ีมียอดขายสูงสุดเสียภาษีท่ีแทจริงในอัตราเฉล่ียรอยละ 5 
ในขณะท่ีผูประกอบการในกลุมท่ีมียอดขายตํ่าสุดเสียภาษีท่ีแทจริงรอยละ 7 โดยรวมแลวจากการใชขอมูล
การเสียภาษีจริงของธุรกิจนั้น โครงสรางภาษีมูลคาเพิ่มมีลักษณะถอยหลัง  โดยอัตราภาษี VAT ท่ีเกบ็ไดจริง
ลดลงเม่ือฐานภาษีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับความเปนธรรมทางภาษี เพราะเม่ือฐานภาษีใหญข้ึน
กลับทําใหรัฐเก็บภาษไีดนอยกวาท่ีควรจะเปน สาเหตุสําคัญเกิดจากการท่ีรัฐมีขอยกเวนภาษหีรือเสียภาษใีน
อัตรารอยละศูนย ซ่ึงเอ้ือประโยชนแกผูประกอบกจิการบางกลุมบางประเภทตามท่ียกตัวอยางไวแลวขางตน 

 อยางไรกต็าม เนื่องจากภาษมูีลคาเปนการจัดเก็บบนฐานของการบริโภคสินคาและบริการ ภาระภาษี
ท่ีแทจริงจึงตกกับผูบริโภคคนสุดทาย โดยท่ีผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการอาจผลักภาระภาษี
ท้ังหมดหรือเพียงบางสวนไปสูผูบริโภคในรูปของราคาสินคาและบริการที่สูงข้ึน (forward shifting) หรือ
อาจจะผลักภาระภาษไีปขางหลัง (backward shifting) โดยทําใหเจาของปจจัยการผลิตไดรับผลตอบแทนใน
รูปของกําไร เงินปนผล หรือคาจางแรงงานนอยลง อยางไรก็ดี การศึกษาคร้ังนี้สมมติวา ผูผลิตหรือใหบริการ
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ผลักภาระภาษท้ัีงหมดไปใหผูบริโภค โดยวิเคราะหภาระภาษีตอรายไดของครัวเรือนตามแบบแผนการ
บริโภคของครัวเรือนจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2547 และ 2550 เพื่อดูวา
ครัวเรือนตองแบกรับภาระภาษีมูลคาเพิ่มมากนอยเพียงไรและแตกตางกันระหวางคนจนและคนรวยอยางไร 
ท้ังนี้การจัดกลุมครัวเรือนวาจนหรือรวยนัน้ กระทําใน 2 ลักษณะคือ (ก) การจัดกลุมครัวเรือนตามรายจาย
เพื่อการอุปโภคและบริโภค (ข) การจดักลุมครัวเรือนตามรายได ผลของการจัดกลุมครัวเรือนท่ีแตกตาง
แสดงใหเห็นภาพท่ีสําคัญสองประการ ประการท่ีหนึ่ง หากแบงกลุมครัวเรือนตามรายจายเปน 10 กลุม 
(deciles) พบวา โครงสรางภาษีมูลคาเพิม่มีลักษณะกาวหนา (progressive) กลาวคือ สัดสวนของภาระ
ภาษีมูลคาเพิ่มตอรายไดของครัวเรือนท่ีอยูในกลุมท่ีจนท่ีสุดมีคานอยกวาสัดสวนเดียวกันนี้ของครัวเรือนท่ี
อยูในกลุมท่ีรวยกวา ขอคนพบนี้เปนจริงเนื่องจากครัวเรือนท่ียากจนมีแบบแผนของการใชจายท่ีแตกตางจาก
ครัวเรือนท่ีรํ่ารวยกวาคอนขางชัดเจน ตัวอยางเชนหากเปรียบเทียบแบบแผนการใชจายระหวางกลุมคนจน
ท่ีสุดกับกลุมคนรวยท่ีสุด พบวา กลุมคนจนมักใชจายในหมวดสินคาจาํเปนประเภทอาหารเปนหลัก ซ่ึงเปน
หมวดท่ีมีการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มเสียสวนใหญ ในทางตรงกันขามกลุมคนรวยท่ีสุดนั้นบริโภคสินคา
ฟุมเฟอยในสัดสวนท่ีสูง เชน การซ้ือยานพาหนะ คาใชจายในการสื่อสาร เปนตน ประการท่ีสอง หาก
วิเคราะหภาระภาษีโดยจัดกลุมครัวเรือนตามรายได ผลปรากฏวา โครงสรางภาษีมีลักษณะแบบถอยหลัง 
(regressive) โดยอัตราภาษีลดลงเม่ือรายไดของครัวเรือนเพิ่มข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองความเปนธรรมทางภาษี ขอ
คนพบนี้คงนําไปสูประเด็นคําถามวาแลวควรจะทําอยางไรเพื่อใหโครงสรางภาษีมีความเปนธรรมมากข้ึน 
การจะหันไปใชโครงภาษีมูลคาเพิ่มแบบหลายอัตราคงเปนเร่ืองท่ีทําไดยากในทางปฏิบัติเพราะกอตนทุนการ
ดําเนินการท่ีสูง และอาจจะไปบิดเบือนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหหนภีาษี
ไดเชนกัน ฉะนั้นรัฐคงจําเปนตองใชชองทางภาษีอ่ืนๆ แทน เชน การจัดเก็บภาษีจากรายไดหรือทรัพยสิน
ตามความสามารถในการเสียภาษี โดยทบทวนมาตรการคาลดหยอนภาษีบางประเภทเสียใหม เพือ่ไมใหเกิด
การเอ้ือประโยชนมากเกนิไปแกกลุมผูท่ีมีรายไดสูง เปนตน 

 ปญหาสําคัญอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม คงเปนเร่ืองใบกํากับภาษีปลอม กลาวคือ มี
ผูประกอบการบางสวนนําเอาใบกํากับภาษปีลอมมาขอคืนภาษีมูลคาเพิม่ เพราะการกระทําเชนวานี้จะทําให
ผูประกอบการดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพิ่มนอยลงหรืออาจกลับไดคืนภาษีเปนจํานวนมากดวยจากการนําเอา
ภาษีซ้ือตามใบกํากับภาษีปลอมนั้นไปใชเครดิตภาษี หากปญหานี้มีความรุนแรงมากข้ึนยอมสงผลตอการ
จัดเก็บรายไดโดยรวมของรัฐ เพราะนอกจากจะตองคืนภาษีแลวยังทําใหรัฐจัดเก็บภาษเีงินไดไดนอยลงดวย 

3.2 ภาษีศุลกากร 

 บทบาทของภาษศุีลกากรในชวงท่ีผานมาเริ่มลดลงซ่ึงมีผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปโครงสรางภาษี
ศุลกากรหลายคร้ังท่ีผานมากอปรกับประเทศไทยไดทําขอตกลงเปดเสรีทางการคากับหลายประเทศ จึงทําให
อัตราภาษีโดยเฉล่ียลดลงมาก หากแบงกลุมผูนําเขาสินคาออกเปน 10 กลุมโดยใชขอมูลมูลคาการนําเขา
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พบวา อัตราภาษีนําเขาท่ีเกบ็ไดจริงคอนขางตํ่า โดยเฉพาะในกลุมผูนําเขาท่ีมีมูลคานําเขาสูงสุดท่ีเสียภาษี
นําเขาจริงในอัตราเพียงรอยละ 2-4 เทานั้น ในขณะท่ีกลุมผูนําเขาท่ีมีมูลคานําเขาตํ่าสุดเสียภาษีนําเขาจริงใน
อัตราสูงถึงรอยละ 8-10 การที่ฐานภาษีมากข้ึนแตสามารถเก็บภาษีไดนอยลงนั้นทําใหรายไดของรัฐในสวนนี้
ลดลงตามลงไปดวย ขอคนพบนี้เกดิจากสาเหตุท่ีสําคัญสองประการ คือ การใชสิทธิประโยชนสงเสริมการ
ลงทุนของสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) และการใชสิทธิประโยชนทางภาษีตามขอตกลงการคา
ระหวางประเทศ ซ่ึงชวยใหผูประกอบการที่เขาถึงสิทธิประโยชนเหลานี้สามารถประหยัดภาษนีําเขาไดมาก  

แมวารัฐไดทําการปฏิรูปโครงสรางภาษีศุลกากรมาแลวหลายคร้ัง แตการปฏิรูปก็ยังไมแลวเสร็จ 
เนื่องจากยังคงมีพิกัดศุลกากรจํานวนมากท่ียังไมไดถูกปรับเขาสูกรอบอัตราเปาหมาย (1% 5% 10%) โดยใน
ปจจุบันอัตราภาษีนําเขามีจํานวนหลายอัตรามากถึง 24 อัตรา ท้ังนี้ สินคาเกษตรที่มีอัตราภาษีมากกวา 1% มี
ประมาณ 1,000 รายการ สินคาอ่ืนๆ ท่ีมีอัตราภาษีมากกวา 10% ประมาณ 1,340 รายการ จึงทําให
อุตสาหกรรมท่ีพึ่งวัตถุดิบและช้ินสวนในพิกัดดังกลาว เสียเปรียบ นอกจากนัน้ มีรายการภาษีนอกภาคเกษตร
ท่ีไมสามารถจําแนกประเภทได (ลงทายดวย ‘90’) ประมาณ 1,140 รายการ  

นอกจากนั้น โครงสรางภาษแีบบหลายอัตราและการท่ีมีพิกัดศุลกากรซ่ึงไมสามารถจําแนกประเภท
ไดจํานวนมาก ซ่ึงเปนเหตุใหตองมีการตีความรายการพิกัดศุลกากร และสุมเส่ียงตอการแสวงหา
ผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจของเจาหนาท่ี และอาจสรางความเสียหายตอความเช่ือม่ันในการลงทุน
และสรางตนทุนเพิ่มข้ึนแกผูประกอบการ อีกท้ังยังอาจกระตุนใหมีการหนีศุลกากรและการหลีกเล่ียงภาษี
ของผูนําเขา การใชดุลยพนิจิหรืออํานาจหนาท่ีเกินขอบเขตของพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงลวนแลวเปนสาเหตุท่ี
ฐานภาษีไมมีความเสมอภาคกัน นอกจากนั้นกลไกการตรวจสอบโดยใชสินบนและรางวลันําจับเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยกระตุนใหมีการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําผิดของผูนําเขา แตอาจถูกใชเปนชองทางใน
การเรียกผลประโยชนของเจาหนาท่ี เพราะปจจุบันกฎหมายกําหนดใหผลตอบแทนในรูปของสินบนและ
รางวัลนําจับสูงถึงรอยละ 55  

3.3 ภาษีสรรพสามิต 

ในปจจุบันโครงสรางภาษีสรรพสามิตมีลักษณะบางประการที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
แขงขันในกลุมผูประกอบการ กลาวคือ ผูประกอบการบางรายไดเปรียบผูประกอบการรายอ่ืนๆ เพราะเสีย
ภาษีนอยกวา ผลท่ีตามมาคือ ผูประกอบการตางพากนัปรับตัวเพื่อลดภาษี เชน การหนีภาษ ี การปรับ
โครงสรางการผลิตและการวิง่เตนเพื่อใหเสียภาษีนอยลง  นอกจากนัน้ผูประกอบการที่ไดประโยชนจากภาษี
อาจวิ่งเตนและมีสวนเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมกับนักการเมืองความเหล่ือมลํ้าดังกลาว ซ่ึงสงผลใหรัฐ
สูญเสียเงินภาษีท่ีควรไดรับ 

 หากพิจารณาแหลงรายไดท่ีสําคัญของภาษสีรรพสามิต พบวา สวนใหญรัฐจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ไดมากจากสินคาท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงไดแก สุราและเบียร รองลงมาคือ น้ํามัน รถยนต และยาสูบ ภาษี
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สรรพสามิตเปนภาษีท่ีควบคุมการบริโภค เดิมทีวัตถุประสงคของการจัดเก็บ คือ เพือ่หารายไดใหรัฐเพราะ
จัดเก็บงาย แตหลังจากพัฒนาการของระบบภาษีมูลคาเพิม่และภาษีนิติบุคคล วัตถุประสงคสมัยใหมของภาษี
สรรพสามิต คือ การเปนเคร่ืองมือแกปญหาสังคม เชน ภาษีส่ิงแวดลอม ภาษีบางเพื่อจํากัดการบริโภคบุหร่ี
และเหลา ภาษเีพื่อแกปญหาการควบคุมตนเอง เชน การบริโภคน้ําตาลและไขมันเกินขนาดจนเกิดปญหาโรค
อวน ฯลฯ อยางไรก็ดี การศกึษานี้รวบรวมปญหาของโครงสรางภาษีสรรพสามิตจากงานวจิัยในอดีตโดยใช
สินคาจําพวกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเทานั้นเปนประเดน็วิเคราะห 

ปญหาสําคัญของโครงสรางภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีกอปญหาใหรัฐสูญเสีย
รายไดภาษี และสรางความไมเทาเทียมกนัในการแขงขันทางธุรกิจ มี 3 ประการ ประการท่ีหนึ่ง การกําหนด
ฐานภาษีตางกนัสําหรับสินคาชนิดเดยีวกัน สินคาท่ีอยูในขายนี้ไดแก เบียร วิสกี้นําเขา รถยนตท่ีผลิตในเขต
ปลอดอากร และนํ้าอัดลมสี การที่สินคาชนิดเดยีวกนัมีฐานภาษีตางกัน ทําใหสินคาท่ีถูกกําหนดใหเปน
สินคาเกรดตํ่ามีฐานภาษีตํ่ากวาสินคาเกรดสูง จึงเสียภาษีสรรพสามิตนอยกวา ทําใหรัฐสูญเสียรายไดภาษี 
ประการท่ีสอง กรมสรรพสามิตกําหนดใหสุราบางประเภทเปนสุราตางชนิดกัน ท้ังๆท่ีลักษณะการบริโภค
และชนิดของแอลกอฮอลคลายกัน แตเรียกเก็บภาษใีนอัตราท่ีแตกตางกัน ผลท่ีตามมาคือ ทําให
ผูประกอบการบางรายแขงขันไดเปรียบผูประกอบการรายอ่ืนๆท่ีเสียภาษีมากกวา เพราะการท่ีฐานภาษแีละ
อัตราภาษีของสินคาชนิดเดยีวกันมีอัตราแตกตางกัน ซ่ึงผลบิดเบือนพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคได 
เชน ผูประกอบการใชกลยุทธนําเขาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเสียภาษีนอยกวา และยังทําใหผูบริโภคบางสวน
เปล่ียนจากการบริโภคสุราราคาแพงมาบริโภคสุราราคาถูกแทน ซ่ึงทําใหรัฐเกิดรายไดจากภาษีสุราในอัตรา
เติบโตท่ีชาลงแมวาจะมีการบริโภคสุราราคาถูกเพิ่มข้ึนกต็าม 

นอกจากนั้น การกําหนดฐานภาษียังข้ึนอยูกับดุลยพินจิของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจกอใหเกดิปญหาการ
ครอบงําหนวยงานกํากับดูและ (regulatory capture) และความประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 

3.4 ขอเสนอแนะ 

 ควรปรับการดาํเนินนโยบายบางดาน ไดแก 

 -  ทบทวนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีของ BOI วามีความจําเปนมากนอยเพียงไร เพราะ
นอกจากไปลดรายไดภาษีอากรของรัฐ ยังกอใหเกิดความไมเปนธรรม (ผูประกอบการบางรายได
ประโยชน ในขณะท่ีอีกจํานวนมากไมไดประโยชน) แตกลับสงผลใหผูท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนเกิดอัตราผลกําไรที่สูงได สวนหนึ่งเกิดจากการประหยัดคาใชจายนําเขาเพราะไดรับยกเวน
ภาษีสําหรับการนําเขาสินคาบางประเภท อีกท้ังยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกทอดหน่ึง 

 - ทบทวนขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนภาษมูีลคาเพิ่ม และการใหเสียภาษท่ีีอัตราศูนย 
หรือไม เพราะอาจกระตุนใหผูประกอบการหันไปลงทุนในกิจการที่ขอกําหนดเอ้ือประโยชน
ทางภาษ ี



xiv มาตรการการคลังเพื่อความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะหภาระภาษีทางตรงและภาษีทางออม และการขยายฐานภาษี 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

 - เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการตรวจสอบปญหาใบกํากับภาษีปลอม เพราะมิเชนนั้น
จะไปกระทบตอการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได  ทําใหรัฐสูญเสียรายไดเพิม่มากข้ึน 

 - กําหนดวิธีคํานวณภาษีสรรพสามิตใหมีความโปรงใสยิง่ข้ึน และชวยสะทอนใหผูบริโภค
เห็นถึงภาระภาษีท่ีแทจริง รวมท้ัง 

 ควรปรับกระบวนการดําเนนิงานเพื่อลดการใชดุลยพินจิท่ีเกินขอบเขตของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจเอ้ือ
ประโยชนแกผูประกอบการบางกลุม  

4.  การขยายฐานภาษี 

ฐานภาษี คือ มูลคาของกิจกรรมหรือมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีใชเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษี โดยท่ัวไป 
แยกเปน 4 ลักษณะ คือ  

1. ฐานภาษีเกี่ยวกับรายได (Income Base) 

2. ฐานภาษีเกี่ยวกับการบริโภค (Consumption Base) 

3. ฐานภาษีเกี่ยวกับความม่ังค่ัง (Wealth Base) 

4. ฐานภาษีอ่ืนๆ 

โดยปกติ ฐานภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทางเศรษฐกิจดวย เชนการขยายตัวของจํานวนและ
สัดสวนผูมีรายไดเงินเดือนเมื่อเทียบกับผูประกอบการ จะทําใหรายไดภาษีจากบุคคลธรรมดามีสัดสวน
สูงข้ึน นอกจากนี้การเปดเสรีทางการคามากข้ึนทําใหภาษีศุลกากรลดความสําคัญในฐานะแหลงรายไดลง 
และทําใหรัฐบาลหลายประเทศตองหันไปพึ่งพิงฐานภาษีอ่ืน เชนภาษีเงินไดหรือภาษีการบริโภค  

วัตถุประสงคของงานวิจัยในสวนนี้คือศึกษาแนวทางการขยายและปรับปรุงฐานภาษีโดยคํานึงถึง
หลักความเสมอภาคทางภาษี ซ่ึงสามารถใหคํานิยามไดดังนี้ 

“ผูมีฐานะใกลเคียงกัน สภาพแวดลอมคลายกัน ควรจายภาษีแบบเดียวกัน ในอัตราเทากัน และไม
สามารถผลักภาระภาษีไปสูผูอ่ืนได”  

หลักนี้คลายกับหลักความสามารถในการจายภาษีของ Musgrave และหลัก Horizontal Equity หลาย
ประเทศใชหลักการนี้ โดยเฉพาะในกลุม OECD แมจะมีปญหาในทางปฏิบัติบาง ในกรณีของไทยนั้นยังไมมี
การประเมินวาโครงสรางภาษีไทยสอดคลองกับหลักการนี้หรือไมอยางเปนกิจลักษณะ  

โดยท่ัวไปหลักความความเสมอภาคทางภาษี เนนการขยายฐานภาษีมากกวาการเพิ่มอัตราภาษี ซ่ึงมี
ขอดีคือชวยใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยมีไมมีผลกระทบตอโครงสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากเกินไป  
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อยางไรก็ตาม แมในหลักการการขยายฐานภาษีจะเปนเร่ืองดี โดยเฉพาะกับประเทศท่ียังมีปญหาใน
การจัดเก็บภาษีท่ีไมครบถวน แตก็ตองคํานึงถึงความยากงายในทางปฏิบัติ และตนทุนการจัดเก็บภาษีดวย  

สาเหตุท่ีฐานภาษียังไมมีความเสมอภาค มีไดหลายประการ เชน 

 โครงสรางภาษีและอัตราภาษี โดยเฉพาะการยกเวนกลุมอาชีพหรือภาคเศรษฐกิจโดยไม
คํานึงถึงฐานภาษีท่ีหลากหลายในกลุมอาชีพหรือภาคเศรษฐกิจนั้น ๆ เชนภาคการเกษตรมัก
ไดรับการยกเวนหรือเก็บภาษใีนอัตราตํ่า ท้ังท่ีมีเกษตรกรที่มีรายไดสูงจํานวนมากท่ีมีรายได
เทากับหรือสูงกวาผูมีรายไดนอกภาคการเกษตรท่ีเสียภาษีอยู 

 คาลดหยอนและชองโหวทางกฏหมาย ระเบียบ ซ่ึงในทางหนึ่งเปนการใหการดูแลผูมีรายได
นอย แตในหลายคร้ังก็เอ้ือประโยชนใหกับผูมีรายไดสูงโดยเกนิจําเปน 

 การหลบเล่ียงภาษี และการหนีภาษี เปนปรากฏการณท่ีพบเห็นท่ัวไปในประเทศดอยพัฒนาหรือ
กําลังพัฒนา หรือเศรษฐกิจท่ีมีสัดสวนของธุรกิจใตดินหรือธุรกิจนอกระบบจํานวนมาก 

 การบังคับใชกฏหมายภาษีไมท่ัวถึง  

 ความยากในการประเมินขอมูลฐานภาษี เชนการประเมินรายไดของเกษตรท่ีมีความไมแนนอน
สูง การประเมินมูลคาทรัพยสินซ่ึงมีความแตกตางกนัในรายละเอียดสูง เชนมูลคาท่ีดินและส่ิง
ปลูกสรางในตางพื้นท่ี และยงัผัวผวนตามราคาตลาดดวย 

4.1 การประเมินความเสมอภาคของฐานภาษีไทย 

ในการประเมินฐานภาษีตามหลักความเสมอภาคทางภาษีนั้น จําเปนตองมีขอมูลคุณภาพสูงทางดาน
ภาษีคือ (ก) ขอมูลภาษีจายท่ีแตละหนวยเศรษฐกิจจาย ไมวาจะเปนบุคคล หรือธุรกิจ และ(ข) ฐานภาษท้ัีงสาม
ฐาน คือดานรายได ดานรายจายบริโภค และดานทรัพยสิน ซ่ึงเปนขอมูลท่ีหาใหครบถวนยาก ตัวอยางเชน
ขอมูลกรมสรรพากร ใหภาพการกระจายภาษีเฉพาะผูยื่นเสียภาษีเทานั้น ไมมีขอมูลของผูไมยื่นภาษี  

ในการศึกษานี้ไดทดลองใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ซ่ึงมีรายงานการจายภาษีโดยครัวเรือนและมีขอมูลฐานภาษีท้ังสามดานครบถวน อยางไรก็ตามขอ
ควรระวังในการใช SES คือ หลายประการคือ ประการแรกไมมีภาษีแยกประเภทและจํานวนภาษีก็ไมแมนยํา
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามจําไมไดหรือไมรูวาเสียภาษีประเภทอะไรและเทาไร หรืออาจไมอยากตอบตาม
ความเปนจริงเนื่องจากกลัววาจะถูกตรวจสอบในภายหลัง ประการสองการสํารวจ SES มักตกหลนอยูมี
รายไดสูง โดยเฉพาะผูมีรายไดสูงมากท่ีมักไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามประเภทนี้อยูแลว 
ประการท่ีสามการสํารวจจะไดเฉพาะขอมูลภาษีของภาคครัวเรือนหรือ ธุรกิจครัวเรือนเทานั้น ไมรวมธุรกิจ
จดทะเบียนซ่ึงไมอยูในคุมรวมของการสํารวจแบบนี้ 
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จากปญหาขางตนทําใหท้ังอัตราภาษีเฉล่ียและโครงสรางอัตราภาษีท่ีคํานวณจากขอมูล SES ไม
ถูกตองและตํ่ากวาความเปนจริงมาก ดังนั้นการวิเคราะหในสวนจึงจํากัดตัวเองไปท่ีการเปรียบเทียบระหวาง
ผูเสียและไมเสียภาษีมากกวาการดูโครงสรางหรืออัตราภาษีท้ังระบบ โดยเนนการเปรียบเทียบผูไมเสียภาษีท่ี
มีฐานะหรือสภาพแวดลอมใกลเคียงกับผูเสียภาษีมากนอยเพียง 

รูปท่ี 4.1 แสดงสัดสวนของผูท่ีเสียภาษีเรียงตามช้ันฐานะท่ีเรียงลําดับดวยฐานภาษีคือฐานรายได 
ฐานรายจายบริโภค และฐานทรัพยสิน  
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รูปท่ี 4.1 สัดสวนผูเสียภาษีแยก 10 ชัน้ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดดวยสามฐานภาษ ี

 
 

จะเปนวาสัดสวนจํานวนผูเสียภาษีตามฐานรายไดและรายจายในชั้นฐานะ 1-3 มีความใกลเคียงกัน
มาก ท้ังท่ีในความเปนจริงกลุมท่ีมีรายไดนอยสุดนาจะมีจํานวนผูเสียภาษีนอยกวามาก (หรือไมมีเลย) 
ในขณะท่ีหากดูจากฐานทรัพยสินยิ่งพบความผิดปกติ เพราะในช้ันฐานะตํ่าสุด (มีทรัพยสินนอยท่ีสุด) กลับมี
ถึงรอยละ 30 ท่ีรายงานวาเสียภาษี (แตไมทราบวาเสียภาษีอะไรเพราะในการสํารวจไมไดแยกประเภทภาษี) 
ซ่ึงสูงกวาสัดสวนในช้ันฐานะทรัพยสินท่ี 2-8 เสียอีก แสดงวานาจะมีผูท่ีไมเสียภาษีท่ีมีทรัพยสินมากกวาผู
เสียภาษีจํานวนไมนอย ดังนั้นจึงควรวิเคราะหวาผูท่ีไมเสียภาษีนั้นมีลักษณะเดนอะไรบาง เพื่อจะไดสามารถ
ใชเปนแนวทางในการขยายฐานภาษีตอไป 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูท่ีรายงานวาไมเสียภาษีกับผูท่ีเสียภาษีท่ีแยกเปน 5 กลุม
เทา ๆ กันเรียงตามจํานวนภาษีท่ีเสีย และยังเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียและรายจายเฉล่ียดวย  

จะเห็นวารายไดเฉล่ียของผูไมเสียภาษีไมตางจากผูเสียภาษีในช้ันท่ี 1 มากนัก รายจายไมตางจากผู
เสียภาษีในช้ันท่ี 1-2 สวนทรัพยสินก็ไมตางจากช้ันท่ี 1-3 คําถามคือทําไมจึงเปนเชนนั้น  

อยางไรก็ตามผูไมเสียภาษีมีความหลากหลายสูงมาก (highly heterogeneous) จําเปนตองแยกแยะ
กลุมคนท่ีไมเสียภาษีโดยไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคอยางแทจริง โดยตารางท่ี 4.2-4.4 แสดงขอมูล
เปรียบเทียบเร่ืองอายุหัวหนาครัวเรือน แหลงรายไดหลักและมูลคาทรัพยสินของครอบครัว ตามลําดับ พบวา
ผูไมเสียภาษีมีสัดสวนของหัวหนาครัวเรือนอายุเลยเกษียณมากกวาผูเสียภาษี และมีแหลงรายไดหลักจาก
ทรัพยสินมากกวา มีทรัพยสินในรูปของบานและท่ีดินเพื่ออยูอาศัยและยานพาหนะมากกวา 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวน รายไดเฉล่ีย รายจายเฉล่ีย มูลคาทรัพยสิน ของผูไมเสียภาษีและผูเสียภาษีใน 5 ชั้นภาษี 

ป ไมเสียภาษี เสียภาษี Q1 เสียภาษี Q2 เสียภาษี Q3 เสียภาษี Q4 เสียภาษี Q5 

จํานวน (คน)  
2006 46,645,223 2,636,872 2,822,779 2,750,285 2,757,376 2,740,829 
2007 44,752,434 3,226,939 2,861,062 3,380,923 3,176,360 3,136,588 
รายได (บาท/คน/เดือน)  
2006 11,397 11,383 16,789 20,960 25,774 58,269 
2007 11,328 14,940 18,788 20,788 29,113 54,715 
รายจาย (บาท/คน/เดือน)  
2006 10,576 12,352 13,592 16,718 20,602 35,548 
2007 10,567 12,331 14,548 15,845 19,003 32,770 

ทรัพยสินรวม (บาท) 

2007 3,116,629 3,193,804 3,623,794 3,109,050 4,868,739 6,904,553 

ตารางท่ี 4.2 อายุเฉล่ียของหัวหนาครัวเรือนผูไมเสียภาษีและผูเสียภาษีใน 5 ชั้นภาษี (% ครัวเรือน) 

ไมเสียภาษี เสียภาษี Q1 เสียภาษี Q2 เสียภาษี Q3 เสียภาษี Q4 เสียภาษี Q5 

<15 0.0% 0.0%     

15-24 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% 0.5% 

25-44 22.8% 28.0% 12.8% 26.0% 33.2% 25.1% 

45-60 42.6% 51.6% 63.2% 50.8% 45.7% 54.4% 

60+ 34.2% 20.4% 24.0% 22.4% 20.8% 20.0% 

รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 4.3 แหลงรายไดหลักของครอบครัวผูไมเสียภาษีและผูเสียภาษีใน 5 ชั้นภาษี (% ครัวเรือน) 

  ไมเสียภาษี เสียภาษี Q1 เสียภาษี Q2 เสียภาษี Q3 เสียภาษี Q4 เสียภาษี Q5 

เกษตรกรรม 27.9% 36.7% 29.0% 16.3% 5.9% 1.5% 

การคา ธุรกิจ 22.2% 27.8% 28.6% 26.2% 34.2% 15.8% 

วิชาชีพอิสระ 12.6% 10.4% 16.6% 22.7% 31.3% 65.0% 

แรงงานทั่วไป 1.0% 1.3% 0.1% 1.0% 0.8% 0.0% 

แรงงานอื่น 10.1% 14.1% 16.7% 18.5% 17.9% 10.6% 

รายไดหลักจากทรัพยสิน 26.1% 9.7% 9.1% 15.4% 9.8% 7.0% 

ตารางท่ี 4.4 มูลคาทรัพยสินของครอบครัวผูไมเสียภาษีและผูเสียภาษีใน 5 ชั้นภาษี (% ครัวเรือน) 

  ไมเสียภาษี เสียภาษี Q1 เสียภาษี Q2 เสียภาษี Q3 เสียภาษี Q4 เสียภาษี Q5 

บาน/ที่ดิน อยูอาศัย 1,278,905 909,683 1,546,571 1,555,808 2,893,153 3,394,281 

อาคาร/ที่ดิน ธุรกิจ 989,373 1,339,085 1,280,751 659,627 653,882 1,108,340 

ยานพาหนะ 368,317 286,261 435,222 387,582 520,455 669,215 

ทรัพยสินทางการเงิน 480,033 658,775 361,249 506,034 801,249 1,732,718 

 
หากผูไมเสียภาษีท้ังหมดหรือสวนใหญเปนคนชราท่ีทํางานมาตลอดชีวิตจนเกษียณและสะสม

ทรัพยสินจากการออมมาตลอดชีวิต การขยายฐานภาษีไปสูคนกลุมนี้ก็อาจไมเหมาะสม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากผูไมเสียภาษีมีจํานวนมากและหลากหลาย จึงควรวิเคราะหเพิ่มเติมในกลุมท่ีคนเหลือแลวทําการ
เปรียบเทียบอีกคร้ัง โดยขอมูลในตารางท่ี 5-6 ทําการเปรียบเทียบอีกคร้ัง (แหลงรายไดหลักและมูลคา
ทรัพยสิน) โดยตัดผูเกษียณแลวออกและเลือกเฉพาะผูม่ังค่ังท่ีมีทรัพยสินมากกวา 5 แสนบาท เทียบกับผูเสีย
ภาษีในช้ันท่ี 1 ท่ัวไปและท่ีไมมั่งค่ังเทา พบวาผูไมเสียภาษีกลุมยอยนี้ยังคงมีรายไดหลักจากทรัพยสินและมี
ทรัพยสินมากกวาผูเสียภาษีในช้ัน ท่ี1ท่ัวไปอยูดี ดังนั้นจึงยังไมสามารถตัดความเปนไปไดท่ีควรขยายฐาน
ภาษีใหกวางข้ึน  
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ตารางท่ี 4.5 แหลงรายไดหลักของครอบครัวผูไมเสียภาษีท่ีม่ังค่ังและยังไมเกษียณเทียบกับผูเสียภาษีในชั้นท่ี 1 ท่ีไมม่ังค่ัง
เทา (% ครัวเรือน) 

  
ไมเสียภาษี ทรัพยสิน

มากกวา 5 แสน อายุ <60 
เสียภาษี Q1 ทรัพยสิน 

< 500,000 
เสียภาษี Q1 

เกษตรกรรม 18.5% 26.9% 36.7% 
การคา ธุรกิจ 32.2% 25.6% 27.8% 
วิชาชีพอิสระ 20.8% 5.6% 10.4% 
แรงงานทั่วไป 0.9% 3.9% 1.3% 
แรงงานอื่น 13.2% 30.4% 14.1% 
รายไดหลักจากทรัพยสิน 14.4% 7.5% 9.7% 

ตารางท่ี 4.6 มูลคาทรัพยสินของครอบครัวผูไมเสียภาษีท่ีม่ังค่ังและยังไมเกษียณเทียบกับผูเสียภาษีในชั้นท่ี 1 ท่ีไมม่ังค่ัง
เทา (% ครัวเรือน) 

  
ไมเสียภาษี ทรัพยสิน

มากกวา 5 แสน อายุ <60 
เสียภาษี Q1 ทรัพยสิน < 

500,000 
เสียภาษี Q1 

บาน/ที่ดิน อยูอาศัย 1,388,924 281,345 909,683 
อาคาร/ที่ดิน ธุรกิจ 804,299 165,968 1,339,085 
ยานพาหนะ 433,970 96,373 286,261 
ทรัพยสินทางการเงิน 529,954 37,831 658,775 

 4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหลัก ๆ ของการศึกษาในสวนนี้คือ 

1. การขยายฐานภาษีควรเปนประเด็นเรงดวนในการปรับโครงสรางภาษีของไทย โดยเฉพาะการ
ขยายความครอบคลุมไปสูผูยังไมไดเสียภาษีตามหลักความเสมอภาคทางภาษี (มีความสามารถ
ในการเสียและคนอ่ืนท่ีคลายกันเสียอยูแลว) 

2. ขอเสนอเร่ืองภาษีท่ีดินและทรัพยสินเปนเร่ืองท่ีควรสงเสริม 

3. อาจมีตนทุนของการจัดเก็บภาษี ความยากในการประเมินฐานภาษี ควรมีการปรับปรุงในสวนนี้
เชนกัน 

4. การลดหยอนและยกเวนในภาษีตาง ๆ ลวนเปนการลดขนาดของฐานภาษี ซ่ึงบางคร้ังเกินความ
จําเปน และมีผลเสียตอความเสมอภาคตามแนวนอน (horizontal tax equity) คือผูมีรายไดสูง/
กิจการใหญ เสียภาษีนอยกวาความสามารถในการจายมาก  

• การลดหยอนในภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาท่ีทําใหภาษีมีลักษณะกาวหนานอยกวาท่ีควรเปน 
• การยกเวนเกินจําเปนในกรณสิีทธิประโยชนการลงทุน 


