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 ชุมชนนโยบายดา้นภาษ ี(Policy Community on Taxation) อนัเป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่างภาค
วชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ไดร้่วมกนัพจิารณาถงึแนวทางในการปฏริปูภาษขีองประเทศ
ไทยเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งระบบเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอยา่งยัง่ยนืและเป็นธรรม สนบัสนุนการกระจายอาํนาจและการ
สรา้งความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม เอกสารฉบบัน้ีสรปุเนื้อหาสาํคญัของขอ้เสนอทีช่มุชนนโยบายทางภาษไีดส้รา้งไว้
รว่มกนั 

 ขอ้เทจ็จรงิชีว้า่ รฐับาลประสบกบัภาวะขาดดุลการคลงัมาอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุเพราะขนาดการจดัเกบ็รายได้
รฐับาลต่อ GDP ทรงตวั ไมส่อดคลอ้งกบัขนาดรายจ่ายรฐับาลต่อ GDP ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ และหากมองไปในอนาคต
เมือ่ประเทศเริม่เขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณ์ รายจา่ยรฐับาลจะยิง่สงูขึน้อกี จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุระบบ
ภาษเีพือ่เพิม่รายไดใ้หส้อดคลอ้งกบัภาระรายจา่ย เพือ่ประเทศมคีวามมัน่คงทางการคลงั อย่างไรกต็าม การ
ออกแบบระบบภาษเีพือ่สรา้งรายไดค้วรเกดิขึน้พรอ้มกบัการทาํใหร้ะบบภาษมีบีทบาทในการลดปญัหาความ
เหลือ่มลํา้ในสงัคมไทยทีค่งอยูม่าเป็นระยะเวลานาน 

 แนวทางสาํคญัในการปฏริปูระบบภาษเีพือ่ตอบเป้าหมายขา้งตน้ประกอบไปดว้ย การปรบัปรงุระบบภาษเีงนิได้
เพือ่นําประชาชนและธุรกจิเขา้สูร่ะบบภาษ ีการลดความซบัซอ้นในระบบภาษเีงนิไดบุ้คคลรวมทัง้การพจิารณา
ยกเลกิการลดหยอ่นทีไ่มจ่าํเป็นทีม่กัจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บักลุ่มผูม้รีายไดส้งูมากกวา่กลุม่อื่นๆ การเพิม่บทบาท
ของภาษฐีานทรพัยส์นิทีใ่นปจัจุบนัยงัมบีทบาทในโครงสรา้งภาษขีองประเทศน้อยมาก การทบทวนความคุม้คา่
ของการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษต่ีางๆ เพือ่สนบัสนุนการลงทนุ รวมทัง้การพจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการนําเอา
ภาษรีปูแบบใหม่ๆ  มาใชเ้ช่น ภาษคีารบ์อนและภาษเีพือ่ลดมลพษิ ภาษเีพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (earmarked tax) 
และภาษกีาํไรจากการขายหลกัทรพัย ์(capital gain tax) 

 แงมุ่มทีค่วรไดร้บัการพจิารณาไปพรอ้มๆ กบัการขยายรายไดภ้าษ ีโดยเฉพาะในกรณีทีร่ฐับาลตอ้งการสรา้งรายได้
จากการเพิม่อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) กค็อืการปรบัปรงุโครงสรา้งการใชจ้า่ยภาครฐัใหต้อบโจทยใ์นการสรา้ง
สวสัดกิารและลดความเหลื่อมลํา้ใหก้บัประชาชน และทีส่าํคญั รฐับาลยงัควรมุง่สรา้งความโปรง่ใสในดา้นขอ้มลู
ดา้นภาษแีละดา้นรายจ่าย เพือ่สือ่สารกบัประชาชนถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัคนืมาจากการจา่ยภาษ ีซึง่จะช่วยสรา้ง
การยอมรบักบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะมากบัการปฏริปูระบบภาษ ี

 นอกจากนี้ รฐับาลควรมุ่งพฒันาโครงสรา้งการเมอืงทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการกาํหนด
นโยบายและตรวจสอบความเป็นไปทางการเมอืง รวมทัง้สนบัสนุนการกระจายอาํนาจทางการคลงั โดยเปิด
ชอ่งทางใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มบีทบาทในการหารายไดภ้าษดีว้ยตนเองมากขึน้ และสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
เหลา่น้ีไดม้บีทบาทมากขึน้ในการใหบ้รกิารสาธารณะเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่
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ในปจัจุบนั เศรษฐกจิและสงัคมไทยไดก้า้วเขา้สู่ช่วงเวลาทีต่อ้งเผชญิกบัความทา้ทายหลายประการ เศรษฐกจิโดยรวมเขา้สู่
ภาวะชะลอตวัและสงัคมไทยกาํลงัเขา้สู่ภาวะของสงัคมสงูวยั  ในขณะทีป่ญัหาทีส่ะสมมาจากในอดตีเชน่ การขาดดุลทางการ
คลงัอย่างต่อเน่ือง ความเหลื่อมลํ้าในสงัคมทีไ่ม่เลอืนหายไป การกระจายอํานาจทีห่ยุดชะงกั รวมไปถงึระบบเศรษฐกจิทีย่งั
ขาดความใสใ่จกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม กย็งัเป็นปญัหาทีไ่ม่ไดร้บัการการแกไ้ขไดอ้ย่างลุล่วง กล่าวไดว้่าสงัคมไทยกาํลงัอยู่ใน
ชว่งเวลาหวัเลีย้วหวัต่ออนันํามาซึง่ความจาํเป็นในการปรบัเปลีย่นกลไกทางเศรษฐกจิทีม่มีาแต่เดมิหลายประการ 

กลไกสาํคญัทีจ่ะเขา้มามบีทบาทในการแกป้ญัหานานบัปการของสงัคมไทยกค็อืบทบาทของรฐับาล แต่ศกัยภาพในการเขา้
มามบีทบาทของรฐับาลกเ็ชื่อมโยงอยู่โดยตรงกบักลไกสาํคญัทางเศรษฐกจิทีเ่รยีกวา่ "ระบบภาษ"ี  ระบบภาษเีป็นตวักาํหนด
ความเป็นไปไดใ้นการมบีทบาทของรฐับาลผ่านหลายหนทาง เช่นวา่รฐับาลจะมทีรพัยากรมากน้อยเพยีงใดในการเขา้มาทํา
หน้าที ่และกลไกในการเกบ็ภาษเีองยงัสามารถถกูใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพือ่กระจายทรพัยากรระหวา่งคนกลุ่มต่างๆ และสามารถ
ถกูใชเ้พือ่กาํหนดโครงสรา้งแรงจงูใจในการสง่เสรมิหรอืลดบทบาทของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในหลากหลายประเภท 

ในภาวะทีป่ระเทศไทยกําลงัเผชญิกบัชว่งเวลาหวัเลีย้วหวัต่อเชน่นี้ การปฏริปูระบบภาษขีองประเทศไทยเป็นกระบวนการที่
สาํคญัยิง่ทีจ่ะชว่ยปรบัเปลีย่นอนาคตของประเทศไปสูห่นทางทีด่กีวา่ เน้ือหาของเอกสารฉบบัน้ีมุง่วเิคราะหแ์งม่มุต่างๆทีก่าร
ปฏริปูระบบภาษจีะสรา้งความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปญัหาสาํคญัต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การปฏริปูภาษเีพือ่สรา้งการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื เพื่อแก้ปญัหาความเป็นธรรม เพื่อส่งเสรมิการกระจายอํานาจ และเพื่อสรา้งความยัง่ยนืทาง
สิง่แวดล้อม โดยการวิเคราะห์ในแต่ละแง่มุมจะประกอบไปด้วยการสะท้อนถึงสภาพปญัหาในปจัจุบนั การชี้ให้เห็นถึง
ช่องทางทีก่ารปรบัปรุงระบบภาษจีะเขา้มาแกป้ญัหาได ้และการอธบิายถงึความทา้ทายทีจ่ะตอ้งเผชญิในการไปสูเ่ป้าหมาย
การปฏริปูภาษเีพือ่ตอบโจทยใ์นดา้นต่างๆ   

เน้ือหาทัง้หมดทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไดร้บัการกลัน่กรองมาจากการพดูคยุแลกเปลีย่นความเหน็ในโครงการ “ชมุชนนโยบาย
ดา้นภาษ”ี (Policy Community on Taxation) ซึง่เป็นโครงการทีมู่ลนิธฟิรดีรคิ เอแบรท์ (FES) ประจาํประเทศไทย ร่วมกบั 
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) และคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้ว่มกนัดาํเนินการในปี 
2559 โครงการดงักล่าวตอ้งการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมทีเ่ชือ่มความสมัพนัธร์ะหว่างภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสงัคม เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละความเชีย่วชาญในดา้นสภาพปญัหาและแนวทางในการปรบัปรงุระบบภาษขีอง
ประเทศไทย โครงการชุมชนนโยบายด้านภาษไีด้จดัเวทรีะดมสมองทัง้หมด 6 ครัง้ระหว่างเดอืนพฤษศจกิายน 2558 ถงึ
เดอืนกนัยายน 2559 เพือ่พดูคุยถงึแงมุ่มต่างๆ ทีส่าํคญั และร่วมกนัสรา้งขอ้เสนอทางนโยบายในการปฏริปูระบบภาษขีอง
ประเทศไทย  

                                                            
1 รายละเอยีดทัง้หมดของเอกสารฉบบัน้ีมาจากการสรปุและสงัเคราะหเ์น้ือหาจากการประชุมแลกเปลีย่นความเหน็ภายใตโ้ครงการชุมชนนโยบายดา้นภาษ ี
ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ ธนะศกัดิ ์เจนมานะ พษิณุพล สรุะนนัท ์และนนท ์พฤกษ์ศริ ิทีช่่วยทาํหน้าทีบ่นัทกึเน้ือหาจากการประชุม 
2 อาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
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1. ลกัษณะโดยสงัเขปของระบบภาษีไทย 

1.1.1 โดยโครงสรา้งแลว้ ประเทศไทยมสีดัส่วนรายได้ภาษจีากภาษฐีานการบรโิภคสงูทีสุ่ด โดยในปี 2557 รายไดจ้าก
ภาษฐีานบรโิภคคดิเป็นรอ้ยละ 57 ของรายไดภ้าษทีัง้หมด สาํหรบัรายได้จากภาษเีงนิไดม้สีดัส่วนรองลงมาอยู่ที่
รอ้ยละ 42 และรายไดจ้ากภาษฐีานทรพัยส์นินัน้ถอืวา่น้อยมาก โดยอยูท่ีเ่พยีงรอ้ยละ 1 เทา่นัน้ (ดภูาพที ่1.1) หาก
เปรยีบเทยีบโครงสรา้งรายไดภ้าษขีองประเทศไทยและประเทศอื่นแลว้ จะพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ ึง่พา
ภาษจีากการบรโิภคคอ่นขา้งมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ  

1.1.2 สาํหรบัรายไดจ้ากภาษฐีานบรโิภคนัน้สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากภาษมีลูค่าเพิม่ (รอ้ยละ 32 ของรายไดภ้าษทีัง้หมด) 
และรองลงมาเป็นภาษีสรรพสามติ (ร้อยละ 17) ที่เหลอืเป็นภาษีศุลกากรและอื่นๆ เช่น ภาษีธุรกจิเฉพาะ โดย
ความสาํคญัของภาษมีลูค่าเพิม่ในโครงสรา้งระบบภาษไีทยนัน้เพิม่ขึน้เรื่อยๆในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ในขณะที่
ภาษศีุลกากรมบีทบาทลดลงเรือ่ยๆ เน่ืองจากการเกดิขึน้ของขอ้ตกลงการคา้เสรแีละการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีม่ ี
มากขึน้เรื่อยๆ  ในสว่นของภาษฐีานรายได ้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลยงัมบีทบาทโดยเปรยีบเทยีบมากกว่าภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดา โดยรายไดภ้าษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนบัเป็นรอ้ยละ 25 ของรายไดภ้าษทีัง้หมด เทยีบกบัรายไดภ้าษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดาทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 12 อย่างไรกต็าม ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา อตัราภาษโีดยเฉลีย่ของทัง้ของภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาถกูปรบัลดลง   

ภาพที ่1.1 โครงสร้างรายได้ภาษีจาํแนกตามประเภทของฐานภาษี (พ.ศ.2557) 

 
หน่วย: รอ้ยละของรายไดภ้าษใีนปีงบประมาณ 2557 
ทีม่า: ปณัณ์ 2559 
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1.1.3 เมื่อเปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วนของรายได้ประชาชาติแล้ว ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา รายได้จากภาษี
ทัง้หมดคดิเป็น ร้อยละ 15-17 ของรายได้ประชาชาติของประเทศไทย ซึ่งถอืว่าเป็นสดัส่วนที่ค่อนขา้งน้อยเมื่อ
เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มประเทศทีเ่ป็นรฐัสวสัดกิาร  ธนาคารโลกไดท้าํการประมาณ
การไวใ้นปี 2557 ว่าหากประเทศไทยสามารถจดัเกบ็ภาษไีดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพตามนโยบายภาษใีนปจัจุบนั จะมี
รายไดจ้ากภาษคีดิเป็นรอ้ยละ 21 ของรายไดป้ระชาชาต ินอกจากนี้หากประเทศไทยจดัเกบ็ภาษเีตม็ศกัยภาพของ
เศรษฐกิจ โดยมกีารปรบัเพิม่อตัราภาษีให้สูงขึ้น รายได้ภาษีไทยก็จะสามารถสูงได้ถึงร้อยละ 25 ของรายได้
ประชาชาต ิ(Kwaja and Iyer, 2014) 

 

ภาพที ่1.2 รายได้ภาษีเป็นสดัส่วนรอ้ยละของรายได้ประชาชาติ (พ.ศ.2557) 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ธนาคารโลก (World Bank) 

 

1.1.4 สาํหรบัอตัราภาษีของประเทศไทยในแต่ละประเภทนัน้ ในส่วนของภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา คนไทยจะเริม่เสยี
ภาษเีมื่อมรีายไดม้ากกว่า 150,000 บาทต่อปี และจะเริม่เสยีภาษตีัง้แต่รอ้ยละ 5 ในขัน้รายไดแ้รก ไปจนถงึรอ้ยละ 
35 ในขัน้รายได้สูงสุด  หากเปรยีบเทยีบอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆก็จะ
พบว่าอตัราของประเทศไทยอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ และใกล้เคยีงกบัประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนดว้ยกนั อย่างไรกต็าม หากนําเอาระดบัรายไดม้าประกอบการพจิารณา กจ็ะพบว่าบุคคลทีจ่ะตอ้งเริม่เสยี
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจะต้องมเีงนิได้เป็นจํานวน 1.2 เท่าของรายได้ประชาชาตเิฉลีย่ต่อหวั 
หมายความว่าบุคคลทีม่รีายไดเ้ท่ากบัค่าเฉลีย่ยงัไม่ถงึเกณฑท์ีต่อ้งเสยีภาษ ีลกัษณะเช่นน้ีต่างไปจากประเทศใน
กลุ่ม OECD ทีเ่กอืบทัง้หมดจะใหป้ระชาชนของตวัเองเสยีภาษตีัง้แต่รายไดย้งัไมถ่งึรายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ต่อหวั 

 

34.7

26.66 26.27 24.97 23.51 23.48 23.24
21.13 19.73

17.09 16.06 16.03 14.84 13.93 13.93 13.59
10.84 9.67
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ภาพที ่1.3 อตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาขัน้ตํา่สดุ และขัน้สงูสดุของแต่ละประเทศ (พ.ศ.2558) 
 
 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ธนาคารโลก (World Bank) 

 

1.1.5 นอกจากนี้หากพจิารณาระดบัรายได้ทีจ่ะต้องเสยีภาษีขัน้สูงทีสุ่ด ซึ่งกรณีของประเทศไทยคอืรายได้มากกว่า 4 
ลา้นบาทขึน้ไป หรอืคดิเป็น 20 เทา่ของรายไดป้ระชาชาตติ่อหวั จะเทยีบแลว้สงูกว่าทกุประเทศในกลุ่ม OECD จงึ
อาจกล่าวไดว้า่มคีนเพยีงจาํนวนน้อยมากในประเทศไทยทีเ่สยีภาษใีนอตัราสงูสุด  ในภาพรวมแลว้ แมอ้ตัราภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยจะอยู่ในระดบัปานกลาง แต่โครงสรา้งภาษเีงนิไดข้องไทยนัน้จาํกดัใหม้คีน
เพยีงจาํนวนน้อยทีต่อ้งเสยีภาษ ีนัน่คอืจากประชาชน 10 ลา้นคนทีอ่ยู่ในฐานภาษไีทย มผีูท้ ีม่รีายไดถ้งึเกณฑเ์พยีง 
4 ล้านคน นอกจากนี้อตัราภาษีทีไ่ด้กล่าวมาขา้งต้นยงัไม่ได้รวมถงึการลดหย่อนต่างๆ ซึ่งจะทําให้อตัราภาษีที่
แทจ้รงิลดลงไปอกีอยา่งมนียัสาํคญั 

1.1.6 ในส่วนของอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ซึง่ในปจัจุบนัประเทศไทยจดัเกบ็อยู่ทีร่อ้ยละ 20 ถอืว่าอยู่ในอตัราใกลเ้คยีง
กบัประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมนีโยบายลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลอยู่เป็น
จาํนวนมากเพือ่สง่เสรมิการลงทุนในประเทศไทย โดยในปี 2558 พบว่าประมาณ 1 ใน 4 ของภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
ได้รบัการลดหย่อน  ทําให้สุดท้ายแล้วภาษีที่มบีทบาทสําคญัในโครงสร้างภาษีไทยก็คอืภาษีมูลค่าเพิม่ แม้ใน
ปจัจุบนัจะมอีตัราแท้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 10 แต่ก็มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดเหลือร้อยละ 7 มาโดยตลอด  
อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ของไทยทีร่อ้ยละ 7 จดัว่าเป็นอตัราในระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัประเทศในเอเชยี แต่จดัได้
วา่ตํ่าเมือ่เทยีบกบัประเทศในยุโรป 
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ภาพที ่1.4: อตัราภาษีมลูค่าเพิม่ (VAT) ของไทยเมือ่เปรียบเทียบกบัประเทศอืน่ๆ (พ.ศ.2558) 

 

ทีม่า: ภาวนิ 2559 

 

ภาพที ่1.5 อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลของแต่ละประเทศ (พ.ศ.2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 
*สาํหรบัสหรฐัอเมรกิา ยงัไมร่วมภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลทีแ่ต่ละมลรฐัจดัเกบ็เพิม่เตมิ 
**สหรฐัอาหรบัเอมเิรสตไ์มม่กีารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (ยกเวน้ธรุกจิพลงังาน และธนาคารจากต่างประเทศ) 
ทีม่า: ธนาคารโลก (World Bank) 
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2 การปฏิรปูระบบภาษีเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยนื  
 

2.1.1  “ความมัน่คงทางการคลงั” กาํลงัจะกลายเป็นประเดน็สาํคญัต่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของเศรษฐกจิไทยในระยะยาว 
ในช่วงยีส่บิกวา่ปีทีผ่า่นมา รฐับาลไทยดาํเนินนโยบายการคลงัแบบขาดดุลมาอยา่งต่อเน่ือง รายจา่ยรฐับาลเพิม่ขึน้
เรือ่ยๆ ในขณะทีร่ายไดร้ฐับาลคงที ่แมร้ะดบัหน้ีสาธารณะในปจัจุบนัจะอยูท่ีร่อ้ยละ 42 ของ GDP ซึง่ถอืวา่ไมส่งู
มากเมือ่เทยีบกบัต่างประเทศ แต่ในระยะยาวเมือ่สงัคมไทยตอ้งเขา้สูส่งัคมสงูอายอุยา่งสมบรูณ์ นอกเหนือจาก
รายจ่ายเงนิเดอืนขา้ราชการทีต่ดัลดไดย้าก และภาระดอกเบีย้เงนิกูท้ีพ่อกพนูขึน้เรือ่ยๆ รฐับาลยงัมภีาระทีต่อ้งใช้
จ่ายมากขึน้ในการดแูลสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมใหผู้ส้งูอาย ุจากการประมาณการของ ฐติมิา ชเูชดิ และ คณะ 
(2559) พบวา่ รายจา่ยรฐับาลมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จากปจัจยัเหล่าน้ี หากไมม่กีารปฏริปูระบบภาษี
เพือ่หารายไดเ้พิม่ขึน้หรอืปรบัลดรายจา่ยทีไ่มจ่าํเป็นลง สง่ผลใหห้นี้สาธารณะของไทยมแีนวโน้มสงูเกนิรอ้ยละ 60 
ภายในปี 2570 
 

2.1.2 “ความไมย่ัง่ยนืทางการคลงั” ดงักลา่วอาจลุกลามจนกลายเป็น “วกิฤตกิารคลงั” ทีจ่ะนําไปสูก่ารเกดิ “วกิฤติ
การเงนิ” เพราะภาคการคลงัและระบบการเงนิมคีวามเชือ่มโยงกนั โดยปกตแิลว้ รฐับาลจะออกตราสารหนี้เพือ่
กูย้มืเงนิมาชดเชยการขาดดุลการคลงั แต่หากเมือ่ใดทีป่ระเทศประสบปญัหาความไมย่ัง่ยนืทางการคลงัขึน้ จะ
กระทบต่ออนัดบัความน่าเชือ่ถอืและทาํใหต้น้ทนุการกูย้มืของตราสารหนี้ภาครฐัสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทนุการกูย้มืของ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนสงูขึน้ตาม สภาพดงักลา่วจงึกลายเป็นชอ่งทางทีว่กิฤตกิารคลงัจะสง่ผลต่อเน่ืองมาสูว่กิฤติ
การเงนิไดด้งัทีเ่กดิขึน้แลว้ในประเทศกรซี จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเรง่สรา้งความมัน่คงทางการคลงัให้
เกดิขึน้ดว้ยการปฏริปูภาษเีพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัรฐับาล เพือ่เอือ้ใหเ้ศรษฐกจิไทยเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืใน
อนาคต 
 

2.1.3 การปฏิรูปภาษีย ังต้องคํานึงถึงอีกบทบาทหน่ึงของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือ
ความสามารถของระบบภาษใีนการสรา้งแรงจงูใจใหก้บักจิกรรมทีส่าํคญัทางเศรษฐกจิ การใหส้ทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษหีลากหลายรปูแบบสามารถเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตไดห้ากมกีารออกแบบไดเ้หมาะสม มาตรการ
ทางภาษสีามารถเป็นช่องทางในการกระตุน้การเพิม่ขึน้ของอุปทานแรงงานรวมทัง้กระตุน้ใหแ้รงงานลงทุนในการ
พฒันาฝีมอื และทีส่าํคญั มาตรการทางภาษยีงัมกัจะถูกมองเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการลงทุนภาคเอกชนจาก
ทัง้ในและนอกประเทศ รวมถงึสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุกบัการวจิยัเพือ่พฒันาเทคโนโลยแีละผลติภาพ 
 

2.1.4 อย่างไรกต็าม เมื่อมกีารใชม้าตรการทางภาษเีพือ่กระตุน้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ จะตอ้งมกีารศกึษาทบทวนผลลพัธ์
ที่ได้อย่างต่อเน่ืองว่าเป็นไปตามที่คาดหวงัไว้หรือไม่ การศึกษาจากประสบการณ์ต่างประเทศพบว่าผลจาก
มาตรการทางภาษใีนการกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิอาจไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงัเสมอไป ตวัอย่างเชน่ การ
ลดภาษเีงนิไดเ้พื่อกระตุ้นอุปทานแรงงานนัน้ไดผ้ลมากกว่าเฉพาะกบักลุ่มเช่นผูห้ญงิและผูส้งูอายุ แต่ไม่สามารถ
ช่วยดึงดูดแรงงานข้ามชาติที่มีทกัษะได้เท่าไรนัก สําหรบัการลดภาษีเงินได้นิติบุคคุลเพื่อกระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชน ซึง่เป็นมาตรการทีม่กัจะถูกใชใ้นบรบิทของประเทศไทย กรณีศกึษาจากประเทศมาเลเซยีกลบัพบว่า
ปจัจยัทีด่งึดดูการลงทุนจากต่างประเทศไดด้กีว่ากลไกดา้นภาษคีอืปจัจยัอื่น เช่นความมเีสถยีรภาพทางการเมอืง
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และคุณภาพของโครงสรา้งพืน้ฐาน กรณีของประเทศไทยจงึควรมกีารทบทวนบทบาทของมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนภาคเอกชนทีผ่า่นมา 

2.2 ระบบภาษีไทยในปัจจบุนักบัการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 

2.2.1 นับตัง้แต่ปี 2540 เป็นตน้มา งบประมาณของรฐับาลไทยขาดดุลมาแทบทุกปี  ในดา้นรายจ่ายนัน้ รายจ่ายประจํา
ของรฐับาลเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 50.37 ของงบประมาณทัง้หมดในช่วงปี 2536-2540 มาเป็นร้อยละ 
78.77 ในช่วงปี 2556-2559 ในขณะทีร่ายจ่ายดา้นการลงทุน (capital expenditure) ตอ้งปรบัลดลงเพือ่รองรบัการ
เพิม่ขึน้ของรายจ่ายประจาํ โดยในปจัจบุนัเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 18.42 ของงบประมาณทัง้หมด  
 

2.2.2 สาํหรบัดา้นรายรบั รฐับาลมรีายได้จากการจดัเกบ็ภาษเีป็นรายไดห้ลกั โดยรายไดจ้ากภาษถีอืเป็นถงึกว่ารอ้ยละ 
90 ของรายไดท้ัง้หมดของรฐับาล ในขณะทีร่ายได้ส่วนอื่นมาจากจากรฐัวสิาหกจิและหน่วยงานรฐั  มูลค่ารายได้
สุทธขิองรฐับาลถือเป็นร้อยละ 15-17 ของจดีพี ีซึ่งหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศ OECD ทีเ่กบ็ได้โดยเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 30 ของจดีพี ีความสามารถในการจดัเกบ็ภาษขีองไทยถอืว่าอยู่ในระดบัทีต่ํ่ากว่ามาก  และเมื่อ
สาํรวจไปถงึส่วนประกอบของรายไดภ้าษขีองรฐับาล สดัส่วนรายได้ทีส่าํคญัมาจากภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ซึ่งถอื
เป็นรอ้ยละ 30 ของรายรบัทัง้หมด รองมาคอืภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (รอ้ยละ 25) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (รอ้ยละ 
13) สดัสว่นทีเ่หลอืเป็นภาษอีื่นๆ เชน่ ภาษสีรรพสามติน้ํามนั ภาษสีรรพสามติรถยนต ์เป็นตน้ (ภาพที ่2.1)  

ภาพที ่2.1: องคป์ระกอบของรายได้ภาษีไทย 

 
ทีม่า: ภาวนิ 2559 
 
2.2.3 ปจัจุบนัการเก็บภาษีในประเทศไทยยงัมพีืน้ที่ทีย่งัไม่ได้จดัเก็บอีกมาก การประมาณการรายได้จากภาษีทีเ่ต็ม

ศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจและกฎหมายภาษีพบว่าประเทศไทยยงัม ีtax space เหลืออีก 8.01 เปอร์เซ็นต์ 
กล่าวคอืประเทศไทยยงัสามารถเกบ็รายไดจ้ากภาษเีพิม่ไดจ้ากเดมิอกีราวๆ 8 เปอรเ์ซนต์ของจดีพีหีากสามารถ
จดัเกบ็ไดเ้ตม็ศกัยภาพ (ภาวนิ 2559)  สาเหตุหลกัทีท่าํใหร้ฐับาลไทยไมส่ามารถหารายรบัจากการเกบ็ภาษไีดม้าก
นกั ประกอบดว้ย 1) อตัราภาษทีีต่ํ่า โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัหลายๆ ประเทศ 2) ฐานจาํนวนผูย้ื่นแบบและ
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เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีม่ขีนาดเลก็ 3)  รฐับาลไทยยงัใชม้าตรการเฉพาะกจิในการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษี
มาอยา่งต่อเนื่อง เชน่สทิธพิเิศษดา้นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของ BOI และการลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

2.2.4 แท้จรงิแล้วประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็ภาษขีองไทยไม่ถอืว่าแย่นัก แต่อตัราภาษขีองประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัทีต่ํ่ามากหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ของไทยทีป่จัจุบนัอยู่ทีร่อ้ยละ 7 นัน้
สงูกว่าเพยีงไม่กีป่ระเทศในโลก สําหรบัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (Corporate Income Tax) ของไทยได้ปรบัลดลงมา
จากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 เมือ่ปี 2554 และรอ้ยละ 20 ตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้มา นอกจากการปรบัลดอตัราแลว้ 
ประเทศไทยไดใ้ชม้าตรการเฉพาะกจิชัว่คราวช่วยเสรมิการลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น สทิธพิเิศษดา้นภาษขีอง 
บโีอไอ โดยมาตรการเฉพาะกจิดงักล่าวทาํใหร้ฐับาลไดร้บัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลน้อยลงถงึ 148 พนัลา้นบาท ซึง่ถอื
วา่สงูมากหากเปรยีบเทยีบกบัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีเ่กบ็ไดเ้มื่อปี 2558 ซึง่อยูท่ีป่ระมาน 566 พนัลา้นบาท (ภาพที ่
2.2) 
 

ภาพที ่2.2: ภาษีเงินได้นิติบคุคลทีห่ายไปจากสิทธิพิเศษของ BOI (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ทีม่า: ภาวนิ 2559 
 
 
2.2.5 รายได้จากภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของไทยอยู่ในระดบัที่คงที่มาตลอดคือประมาณร้อยละ 2 ของจดีีพ ีแม้ว่า

รายได้ต่อหวัของคนไทยจะเพิม่ขึน้ ฐานภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของไทยถือว่ามขีนาดค่อนขา้งเล็ก โดยในปี 
2557 มผีูย้ ื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเพยีง 10.3 ลา้นคน และมผีูเ้สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
จรงิเพยีง 4 ลา้นคน ปจัจยัทีส่ง่ผลใหร้ายไดจ้ากภาษเีงนิไดส้ว่นบุคคลไมเ่พิม่ขึน้นัน้มาจากเศรษฐกจินอกระบบของ
ประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ และการทีภ่าษเีงนิไดส้ว่นบุคคลมรีายไดข้ ัน้ตํ่าทีจ่ะเขา้สูร่ะบบภาษคีอ่นขา้งสงู (1.5 เทา่ของ
รายได้เฉลี่ย ในขณะทีส่ําหรบั OECD นัน้อยู่ที ่0.3 เท่า) ในขณะทีร่ะดบัรายได้ทีต่้องเสยีภาษีเงนิไดอ้ตัราสูงสุด
จะต้องมรีายได้ถงึ 26.5 เท่าจากรายได้เฉลีย่  นอกจากนี้อตัราภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดายงัมแีนวโน้มทีจ่ะลดลง 
และมสีทิธลิดหย่อนภาษเีพิม่ขึน้เรื่อยๆ มาตรการเหล่าน้ีมผีลทาํใหร้ฐับาลไดร้ายรบัจากภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
ลดน้อยลง 
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ตารางที ่2.1: โครงสร้างภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2547  
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 2551  
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 2559  
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

เงนิไดส้ทุธ ิ เงนิไดส้ทุธ ิ เงนิไดส้ทุธ ิ

0-80,000 ไดร้บัยกเวน้ 0-150,000 ไดร้บัยกเวน้ 0-150,000 ไดร้บัยกเวน้ 

80,001-100,000 5     

100,001-500,000 10     

  150,001-500,000 10 150,001-300,000 5 

    300,001-500,000 10 

500,001-1,000,000 20 500,001-1,000,000 20 500,001-750,000 15 

    750,001-1,000,000 20 

1,000,001-4,000,000 30 1,000,001-4,000,000 30 1,000,001-2,000,000 25 

    2,000,001-4,000,000 30 

4,000,001 and over 37 4,000,001 and over 37 4,000,000 and over 35 

 
ทีม่า: ภาวนิ 2559 
  
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทย 

2.2.6 สดัส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ของประเทศไทยเมื่อเทยีบกบัการ
ลงทุนจากต่างประเทศทัง้หมดในไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวยีดนาม 
(อาเซียน 4)  ลดลงจากประมานร้อยละ 49 ในช่วงปี 2544-2548 เหลือเพยีงร้อยละ 17  ในช่วงปี 2554-2558  
(ภาพที ่2.4) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าความน่าสนใจต่อนักลงทุนของประเทศไทยลดน้อยลงเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ
ในภูมภิาค ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อสภาพน้ีประกอบไปด้วยสภาพเช่น ภาระสมัพทัธ์ของภาษอีากร (relative tax 
burden) ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ (ease of doing business) ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร ระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน และความต่อเน่ืองของนโยบายเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 ภาพที ่2.3: สดัส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมสทุธิเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 4   
             
             
             
             
             
             
             
         
 
 
 
ทีม่า: World Bank (จาก Athiphat 2016) 
 
 
2.2.7 ประเทศไทยพยายามสง่เสรมิการลงทุนผ่านมาตรการการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพือ่ลดภาระสมัพทัธข์องภาษี

อากร อย่างไรกต็าม มาตรการดงักล่าวมตีน้ทุนสงูและไม่สามารถทนแทนความจาํเป็นของปจัจยัอื่นๆ ได ้โดยในปี 
2558 รฐับาลใชจ้่ายกบัมาตรการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษปีระมาณรอ้ยละ 1.7 ของจดีพี ีตน้ทุนทีส่งูทําใหต้้องมี
การทบทวนถงึประสทิธภิาพของมาตรการ วา่แทจ้รงิแลว้ภาระสมัพทัธข์องภาษอีากรของประเทศไทยเมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่นๆ นัน้เป็นเชน่ไร  
 

2.2.8 งานศกึษาของอธภิทัร มุทติาเจรญิ (Athiphat 2016) พบว่า Effective Average Tax Rate (EATR) ในปจัจุบนัของ
ประเทศไทยนัน้ตํ่าที่สุดเมื่อเทยีบกบัประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวยีดนามอยู่แล้ว โดยอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 18.2 และถา้หากรวมนโยบายหกัค่าลดหย่อนทีป่รบัเป็นสองเท่าในปี 2559 จะพบว่า EATR ของ
ไทยตํ่ามาก เท่ากบัเพยีงรอ้ยละ 9.2 (ภาพที ่2.5)  และถา้หากนับนโยบายการงดเกบ็ภาษชีัว่คราว (tax holiday) 
และสทิธพิเิศษของบโีอไอรวมดว้ย EATR ของประเทศไทยจะอยู่ทีแ่ค่ประมาณรอ้ยละ 6.1  นอกจากนี้ เมื่อมองไป
ทีแ่ต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม EATR ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยกค็่อนขา้งใกลเ้คยีงกนัและไม่ได้สูง
กว่า EATR ของอุตสาหกรรมยานยนตท์ีม่อีตัราตํ่าทีสุ่ดมากนกั และ EATR ของแต่ละอุตสาหกรรมในไทยกอ็ยู่ใน
ระดบัทีต่ํ่ามากเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัในประเทศอื่นๆ (ภาพที ่2.6)   
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ภาพที ่2.4: สิทธิประโยชน์ทางภาษีชัว่คราวเพือ่ส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2016  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทีม่า: Athiphat 2016 
 
ภาพที ่2.5: สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทุนสงูสดุของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ในแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรม (ปี ค.ศ. 2016) 
 

 
ทีม่า: Athiphat 2016 
  
2.2.9 เพราะฉะนัน้ หากมองเฉพาะดา้นภาระสมัพทัธข์องภาษอีากร ประเทศไทยค่อนขา้งมคีวามน่าสนใจต่อนกัลงทนุอยู่

แล้ว สทิธปิระโยชน์ด้านภาษอีากรของไทยในปจัจุบนัทดัเทยีมกบัประเทศทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์สูงทีสุ่ดในภูมภิาค
อาเซยีน จงึไม่ไดม้คีวามจาํเป็นทีไ่ทยจะตอ้งเพิม่สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษอีากรใหก้บันกัลงทุนมากไปกว่าทีเ่ป็นอยู่ 
อย่างไรกต็าม ปจัจยัที่ควรคํานึงถงึมากกว่ากค็อืค่าใชจ้่ายทางภาษดี้านอื่น ๆ (tax compliance cost) ซึ่งสะทอ้น
ความยากง่ายในการปฏิบัติตามกฎของภาษี โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวของประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับที่สูง
พอสมควรเมื่อเทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้น ภาพที ่2.7 แสดงใหเ้หน็วา่สถานประกอบการในประเทศไทยจาํเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาถงึ 264 ชัว่โมงในการดาํเนินเรือ่งภาษอีากรและตอ้งยื่นเอกสารภาษถีงึ 22 ครัง้  ความยากลาํบากในสว่นนี้
ควรจะถูกแกไ้ขเพือ่ดงึดดูการลงทนุโดยไม่ตอ้งเพิม่สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษอีากร  
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ภาพที ่2.6: ค่าใช้จ่ายในการปฏิบติัตามกฎของภาษี (Tax Compliance Costs) ในประเทศไทยค่อนข้างสงู 

 

ทีม่า: Athiphat 2016 

 

2.3 ข้อเสนอการปฏิรปูภาษีไทยเพื่อสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 
 

2.3.1 การขยายรายไดจ้ากระบบภาษเีป็นเรื่องจาํเป็นในการสรา้งความมัน่คงใหท้างการคลงั เป้าหมายทีค่วรคาํนึงถงึไป
พรอ้มๆกบัการขยายรายไดจ้ากภาษกีค็อืจะต้องหลกีเลีย่งการสรา้งภาระทีม่ากเกนิไปใหก้บัประชาชนส่วนใหญ่ 
และควรจะทาํใหก้ารขยายรายไดต้อบเป้าหมายอื่นๆ เชน่เรือ่งการสง่เสรมิความเป็นธรรมไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
 

2.3.2 สาํหรบัภาษเีงนิไดบุ้คคลนัน้ แนวทางการปรบัปรุงทีส่าํคญักค็อืการขยายฐานการจดัเกบ็ภาษโีดยการดงึประชาชน
เขา้สู่ระบบภาษีให้มากขึน้ โดยรฐับาลควรมุ่งพฒันาระบบข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศที่จะส่งเสรมิการนํา
ประชาชนเขา้สู่ระบบภาษ ีลดความซบัซอ้นของระบบภาษ ีนอกจากนี้ยงัควรทบทวนสทิธกิารลดหย่อนภาษทีีใ่น
ปจัจุบนัทีไ่ม่ไดม้คีวามจาํเป็นตอ้งใหแ้ละยงัเอือ้ประโยชน์ใหก้บักลุ่มทีม่รีายไดส้งู ตวัอย่างเช่น สทิธลิดหย่อนภาษี
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LMF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยอาจพิจารณายกเลิกสิทธิ
ประโยชน์จากการลงทุนใน LTF และสาํหรบั RMF ซึ่งการยกเลกิสทิธปิระโยชน์ทําไดย้ากเนื่องจากเกี่ยวขอ้งกบั
การออมเพือ่เกษยีณอาย ุกอ็าจพจิารณาลดเพดานสงูสดุของการลดหย่อนแทน 
 

2.3.3 การปรบัปรุงระบบภาษีเพื่อเพิม่รายได้ยงัสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการปรบัปรุงการเก็บภาษีบนฐานทรพัย์สิน 
ตวัอย่างเช่น 1. ภาษีมรดก 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.  ภาษีการโอนที่ดิน โดยภาษีบนฐานเหล่าน้ียงัมี
ศกัยภาพช่วยลดความเหลื่อมลํ้าไปพร้อมกนั อย่างไรก็ตาม ควรคํานึงว่าในความเป็นจรงิการเก็บภาษีเหล่าน้ี
อาจจะไม่สามารถเพิม่รายไดใ้หร้ฐัมากนกั การโอนมรดกเกดิขึน้น้อยครัง้และมโีอกาสหลกีเลีย่งภาษไีดง้า่ย สาํหรบั
ภาษีทีด่นิสิง่ปลูกสรา้ง แมป้ระเทศไทยจะมกีารเสนอ ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง ไปแลว้แต่ก็ยงัขาด
ความชดัเจนว่าเมื่อปฏบิตัจิรงิจะเป็นเช่นไร ทัง้นี้ เพื่อลดการคดัคา้นภาษดีงักล่าว รฐับาลอาจพจิารณาปรบัปรุง
ภาษทีีเ่กบ็กบัทีด่นิใหแ้ยกจากทีเ่กบ็กบัสิง่ปลกูสรา้ง และเลอืกเกบ็เฉพาะภาษีด่นิ หรอืหากจะตอ้งเกบ็ภาษสีิง่ปลกู
สรา้งกอ็าจเลอืกเกบ็เฉพาะบา้นทีม่รีาคาสงูมากเทา่นัน้  
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2.3.4 เมื่อเทยีบกบัทางเลอืกอื่นๆ ทีไ่ด้เสนอไวข้า้งต้น การเพิม่อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี

แนวโน้มจะเกดิขึน้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะเมื่อในปจัจุบนัอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ของไทยอยู่ในระดบัทีต่ํ่ามากเมื่อเทยีบ
กบัสากล การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นทางเลอืกทีง่่ายและมปีระสทิธภิาพในการเพิม่รายได้ใหก้บัรฐับาล แมก้าร
เพิม่อตัราภาษมีลูค่าเพิม่อาจไม่ไดช้่วยหนุนเสรมิกบัเป้าหมายในการลดความเหลื่อมลํ้าไดด้เีท่ากบัภาษชีนิดอื่นๆ 
แต่หากมกีารนําเอารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ผนัไปเป็นรายจ่ายรฐับาลทีช่่วยลดความเหลื่อมลํ้า กย็งัมปีระสทิธภิาพในการ
ลดความเหลื่อมลํา้ได ้รายละเอยีดในประเดน็น้ีจะถกูอภปิรายเพิม่เตมิในสว่นถดัไปของเอกสารนี้ 
 

2.3.5 อกีทางเลอืกหน่ึงของการเสนอภาษรีปูแบบใหม่ กค็อืภาษเีพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ (earmarked tax) ทีส่รา้งความ
ชดัเจนว่ารายไดจ้ากภาษจีะถูกนําไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด การพฒันาภาษลีกัษณะน้ีสามารถนํามาใชส้ื่อสารกบั
ประชาชนไดอ้ย่างชดัเจนถงึจุดประสงคข์องการเกบ็ภาษ ีช่วยใหก้ารใชร้ายไดจ้ากภาษจีะมคีวามโปร่งใสมากขึน้ 
นอกจากนี้ ยงัอาจช่วยให้ประเดน็ภาระค่าใช้จ่ายที่มคีวามสําคญัแต่ได้รบัความสนใจจากรฐับาลน้อยได้รบัการ
จดัสรรทรพัยากรอย่างต่อเน่ือง เช่น การอุดหนุนสื่อสาธารณะ หรอืองคก์รทีท่าํหน้าทีต่รวจสอบรฐับาล อย่างไรก็
ตาม ภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะมขีอ้เสยีตรงที่เป็นกลไกที่ไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณของรฐับาล ขา้ม
ขัน้ตอนการพจิารณาดา้นงบประมาณโดยรฐัสภา ทาํใหอ้าจตดัขาดจากการตรวจสอบและการสะทอ้นเจตจาํนงคท์ี่
ชดัเจนและสมํ่าเสมอของประชาชน หากใชภ้าษชีนิดน้ีก็จะต้องมกีารวางกลไกกํากบัดูแลควบคุมการใชจ้่ายและ
ระบบธรรมาภบิาลทีม่คีุณภาพ โดยตอ้งสนบัสนุนใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มกบักลไกน้ี 
 

2.3.6 ขอ้เสนอที่ควรพจิารณาคู่กนัไปกบัการขยายรายได้ภาษีก็คือขอ้เสนอที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้มาตรการภาษีเพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ควรมกีารทบทวนการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลและการให้สิทธิพิเศษทางภาษีของบีโอไอว่ามีความคุ้มค่าเพียงใด นอกจากนี้ยงัควรพจิารณาให้การ
ลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในลกัษณะทีเ่ฉพาะเจาะจงไปทีเ่ป้าหมายมากขึน้พรอ้มกบัมรีะบบประเมนิผลในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ และรฐับาลยงัควรหนัไปพฒันาปจัจยัอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อความสามารถทางการ
แขง่ขนัไดคุ้ม้คา่กวา่มาตรการภาษเีชน่ การคุม้ครองสทิธทิางปญัญา การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน การลงทนุเพือ่
ปรบัเพิม่ผลติภาพ  และควรพยายามสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขนักนัลดอตัราภาษี
เงนิได้บุคคลและนิติบุคคล และสนับสนุนการร่วมมอืทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เอื้อต่อการทําธุรกจิใน
ประเทศ 
 

2.3.7 สําหรบัการใชม้าตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการเตบิโตผ่านช่องทางเช่นการสร้างทุนมนุษย์ รฐับาลสามารถให้
แรงจูงใจในการสร้างทุนมนุษย์จากการช่วยยกเว้นภาษีสําหรบัสถานศึกษา กองทุนพฒันาครู และบุคคลากร
ทางการศกึษา การช่วยลดหย่อนภาษใีนกรณีการบรจิาคเพือ่การศกึษา สาํหรบัการสง่เสรมิการวจิยัและการพฒันา
เทคโนโลย ีรฐับาลสามารถมนีโยบายช่วยลดหย่อนภาษใีหก้บับรษิทัทีล่งทุนกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิเหล่าน้ี โดย
ขยายไปจากในปจัจุบนัทีค่่าใชจ้า่ยเพือ่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยชี่วยลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลได ้รฐับาลอาจ
ให้บริษัทสามารถนําเงนิปนัผลจากการลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงให้นําเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พนกังานมาลดหย่อนภาษไีดเ้ชน่กนั 
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2.4 ความท้าทาย 
 

2.4.1 การเพิม่อตัราภาษแีละเริม่ภาษชีนิดใหม่ รวมไปถงึการยกเลกิสทิธปิระโยชน์การลดหย่อนภาษใีนกรณีต่างๆ ลว้น
แต่เป็นเรื่องทีส่ ื่อสารกบัสงัคมไดย้ากและมแีนวโน้มสงูทีต่อ้งเผชญิกบัแรงต่อตา้น จงึตอ้งมกีารสื่อสารกบัสงัคมให้
ชดัเจนเพือ่สรา้งแรงผลกัดนัและการยอมรบักบัการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี โดยจะตอ้งทาํใหภ้าคประชาสงัคมเหน็ถงึ
ความสาํคญัของการเปลีย่นแปลง ตอ้งเสนอใหเ้หน็วา่การปฏริปูภาษเีกีย่วโยงกบัการพฒันาความเป็นอยู่ประชาชน
ใหด้ขี ึน้อย่างไร ตอ้งสื่อสารใหเ้หน็ปญัหาของระบบภาษใีนปจัจุบนัและเสนอถงึการเปลีย่นแปลงว่าจะช่วยใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายใดบ้างได้อย่างไร หากสามารถเพิม่ความเต็มใจในการจ่ายภาษีกบัสาธารณชนได้ การปฏริูปเพื่อ
เสรมิสรา้งรายไดภ้าษถีงึจะเป็นไปได ้
 

2.4.2 ความโปรง่ใสทางการคลงัเป็นสภาพทีส่าํคญัยิง่ทีค่วรสรา้งใหเ้กดิขึน้ไปพรอ้มๆ กบัการปฏริปูระบบภาษ ีควรมกีาร
พฒันาฐานขอ้มลูทางการคลงัทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ เชน่ ฐานขอ้มลูภาษแีละขอ้มลูการใชจ่้ายภาษขีองรฐับาล การ
เปิดเผยขอ้มูลเหล่านี้จะช่วยใหส้าธารณชนทราบได้ถงึรายรบัทีไ่ดจ้ากการจดัเกบ็ภาษวี่าถูกนําไปใชอ้ย่างไร และ
ทราบได้ถึงการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษต่ีางๆ ว่าส่งผลต่อรายได้ขนาดไหน  นอกจากนี้ รฐับาลยงัต้องมกีาร
ประเมินงบประมาณและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของภาษีที่ย้อนกลับมาจริง 
กระบวนการเหลา่น้ีจะมสีว่นสาํคญัในการชว่ยลดกระแสต่อตา้นเมื่อมกีารปรบัเปลีย่นระบบภาษ ี  
 

2.4.3 การจะปรบัเปลีย่นระบบภาษไีดย้งัขึน้อยู่กบัพลวตัทางการเมอืง การต่อรองอํานาจของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สิง่
สาํคญัทีจ่ะสามารถกระตุ้นใหส้ภาพเหล่านี้เอื้อประโยชน์ใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดก้ค็อืการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชนกบัระบบภาษ ีเช่น ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการจดัเกบ็ภาษ ีและใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูภาษเีพื่อ
สอดสอ่งการจดัเกบ็ภาษ ีและมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการใชจ่้ายเงนิภาษไีด ้
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3 การปฏิรปูระบบภาษีเพ่ือลดความเหลื่อมลํา้  
 

3.1.1 ความเหลื่อมลํ้าเป็นปญัหาเรือ้รงัของประเทศไทย การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงเวลาหลายสบิปี
ทีผ่่านมาไม่ได้ช่วยใหค้วามเหลื่อมลํ้าลดลงอย่างมนีัยสําคญัแต่อย่างใด  การเตบิโตทีร่วดเรว็ในอดตีเช่นในช่วง
ทศวรรษ 2520-30 กลบัเป็นช่วงเวลาทีค่วามเหลื่อมลํ้าในประเทศไทยเพิม่ขึน้ โดยดชันีจนีีทีว่ดัความเหลื่อมลํ้าดา้น
รายได้ของประเทศไทยนัน้เพิม่ในช่วงดงักล่าวจนถึงระดบัสูงสุดที่ 0.53 ในปี 2535 และแม้ว่าในช่วงกว่าสอง
ทศวรรษทีผ่่านมาประเทศไทยจะมคีวามเหลื่อมลํ้าลดลงบา้งเลก็น้อย โดยในปี 2555 ประเทศไทยมดีชันีจนีีอยู่ที่
ประมาณ 0.47 แต่ประเทศไทยกย็งัมรีะดบัความเหลื่อมลํ้าสงูเมื่อเทยีบกบัสากล และสงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัประเทศ
อื่นๆ ในภูมภิาคอาเซยีน (ภาพที ่3.1) นอกจากนี้ หากมองจากความเหลื่อมลํ้าดา้นทรพัยส์นิ (wealth inequality) 
ประเทศไทยถอืเป็นประเทศหนึ่งทีม่คีวามเหลื่อมลํา้ดา้นทรพัยส์นิสงูทีส่ดุในโลก 
 

3.1.2 งานศกึษาความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยโดย ผาสุก พงษ์ไพจติร (Pasuk and Baker, 2016) บรรยายถงึความ
เหลื่อมลํ้าของประเทศไทยไวว้่ามลีกัษณะสาํคญัทีก่ารกระจุกตวัของรายไดแ้ละทรพัยส์นิอยู่กบัคนทีร่ํ่ารวยทีสุ่ด 1 
เปอรเ์ซนต ์ในช่วงกวา่สามสบิปีทีผ่่านมานัน้ คนกลุ่มทีร่ํ่ารวยสงูสุด 1 เปอรเ์ซนตข์องสงัคมไทยมรีายไดเ้พิม่ขึน้สงู
กวา่อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ของรายไดถ้งึ 2.8 เทา่ (ภาพที ่3.2) และเมื่อพจิารณาจากแงม่มุของความเหลื่อมลํ้า
ด้านทรพัย์สนิ ขอ้มูลล่าสุดจากรายงานของธนาคารเครดติสวสิ ชี้ให้เหน็ว่าคนที่รํ่ารวยที่สุด 1 เปอร์เซนต์ของ
ประเทศไทยครอบครองทรพัย์สนิถึงกว่า 58 เปอร์เซนต์ของประเทศ ลกัษณะของความเหลื่อมลํ้าทีค่วามมัง่คัง่
กระจุกตวัทีค่นทีร่ํ่ารวยทีสุ่ด 1 เปอรเ์ซนต์เช่นนี้ แสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาความเหลื่อมลํ้านัน้เป็นปญัหาของคนส่วน
ใหญ่ในสงัคมทีไ่ม่ไดร้บัการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอย่างเพยีงพอ อนัจะส่งผลเสยีต่อเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิและการเมอืงไดโ้ดยงา่ย  

ภาพที ่3.1: ค่าสมัประสิทธิจี์นีของประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ระหว่างปีค.ศ. 1960 – 2010  

 

ทีม่า: Pasuk and Baker 2559 
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ภาพที ่3.2: การเปลีย่นแปลงของรายได้เปรียบเทียบกบัค่าเฉลีย่ โดยเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์ระหว่างปีค.ศ. 1988 – 2011 
 

 
 
ทีม่า: Korbsak 2013  

 
3.1.3 หากปราศจากซึ่งความพยายามอย่างยิง่ยวดในการจดัการปญัหาความเหลื่อมลํ้า ความไดเ้ปรยีบในการแสวงหา

รายไดข้องคนกลุม่ทีร่ํ่ารวยจากครอบครองสนิทรพัยย์่อมถูกสบืทอดต่อไปเรือ่ยๆ สง่ผลใหร้ะยะหา่งระหวา่งคนกลุ่ม
น้ีกบัคนกลุ่มทีเ่หลอืนัน้เพิม่ขึน้ต่อไป ความเหลื่อมลํา้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยย่อมกลายไปเป็นปญัหาเรือ้รงัทีส่ะทอ้น
ความไม่เป็นธรรมในสงัคมระหว่างคนรํ่ารวยจาํนวนน้อยทีม่โีอกาสมากมายกบัคนยากจนจาํนวนมากทีไ่ม่สามารถ
มโีอกาสในชวีติไดอ้ยา่งทดัเทยีม โดยนโยบายสาธารณะของไทย เชน่ นโยบายดา้นการศกึษากย็งัไม่ไดส้ง่ผลอย่าง
ชดัเจนเท่าที่ควรในการลดความเหลื่อมลํ้า ความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนในการเข้าถึงการศึกษา
โดยเฉพาะในระดบัมหาวทิยาลยั ยงัคงเกดิขึน้อยา่งมนียัสาํคญั และสง่ผลเสยีใหก้บัความไมเ่ทา่เทยีมดา้นรายไดใ้น
สงัคมไทย 
 

3.1.4 การปฏิรูประบบภาษีของประเทศจะช่วยเปิดโอกาสในการแก้ปญัหาความเหลื่อมลํ้าได้ในหลากหลายหนทาง 
โครงสรา้งภาษแีบบกา้วหน้าทีเ่กบ็ภาษจีากคนรวยเป็นสดัส่วนต่อรายไดม้ากกว่าทีเ่กบ็จากคนจนมคีวามสามารถ
โดยตรงในการกระจายรายได ้การสนับสนุนใหร้ะบบภาษไีทยโดยรวมมโีครงสรา้งแบบกา้วหน้ามากขึน้ย่อมช่วย
ลดเหลื่อมลํ้าได้  สําหรบัการเพิม่ภาษีจากฐานเช่นทรพัย์สนินัน้ถือเป็นการเก็บภาษีที่มลีกัษณะโครงสรา้งแบบ
ก้าวหน้าในตนเอง เพราะกลุ่มคนที่สามารถครอบครองสนิทรพัย์จํานวนมากได้นัน้กม็กัจะเป็นกลุ่มคนทีร่ํ่ารวย 
ในขณะทีค่นทีย่ากจนนัน้มกัจะไมม่โีอกาสสะสมสนิทรพัยไ์ด ้  
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3.2 ระบบภาษีไทยกบัปัญหาความเหลื่อมลํา้ 
 

3.2.1 โครงสรา้งโดยรวมของระบบภาษไีทยในปจัจุบนัมคีวามสามารถอย่างจาํกดัในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมผ่านการ
กระจายรายได ้เพราะเมื่อจําแนกตามประเภทรายไดแ้ลว้จะพบว่ารายได้ภาษีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจาก
ภาษีฐานการบรโิภค รองลงมาเป็นภาษีฐานเงนิได้ และรายได้จากภาษีฐานทรพัย์สนิของไทยนัน้ถือว่าตํ่ามาก 
ขอ้มูลจากปี 2557 แสดงใหเ้หน็ว่ารายไดจ้ากภาษฐีานบรโิภคเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 57 ของรายไดภ้าษทีัง้หมด 
รองลงมาเป็นรายไดจ้ากภาษฐีานเงนิไดป้ระมาณรอ้ยละ 42 ในขณะทีร่ายไดจ้ากภาษฐีานทรพัยส์นิอยู่ทีเ่พยีงน้อย
กว่ารอ้ยละ 1 (ตารางที่ 3.1) บทบาททีสู่งของภาษฐีานบรโิภคทีม่ลีกัษณะแบบถดถอยเมื่อเทยีบกบัรายได้ ย่อม
สง่ผลใหโ้ครงสรา้งโดยรวมของระบบภาษไีทยขาดความกา้วหน้าไปดว้ย  

ตาราง 3.1: โครงสร้างรายได้ภาษีจาํแนกตามประเภทของฐานภาษี (หน่วยล้านบาท)  
 

ภาษีทางตรง 
  
  
  
  
  
  

ภาษเีงนิได ้
  
  
  

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล 570,118 

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 280,945 

ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม 102,165 

รวม 953,228 

ภาษฐีานทรพัยส์นิ 
  
  

ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 25,077 

ภาษบีาํรงุทอ้งที ่ 895 

รวม 25,972 

ภาษีทางอ้อม 
  
  
  
  
  

ภาษฐีานการบรโิภค 
  
  
  
  
  

ภาษมีลูค่าเพิม่ 711,556 

ภาษสีรรพสามติ 382,047 

ภาษศีุลกากร 114,916 

ภาษธีรุกจิเฉพาะ 53,034 

อากรแสตมป์ 11,663 

รวม 1,273,216 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูในปีงบประมาณ 2557   
ทีม่า: ปณัณ์ อนนัอภบิุตร 2559 
 
3.2.2 เมื่อนําโครงสรา้งรายไดภ้าษีของไทยไปเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆแลว้ จะยิง่เหน็ไดถ้งึความจํากดัของระบบ

ภาษไีทยในการส่งเสรมิความเท่าเทยีม รายไดจ้ากฐานภาษีทรพัย์สนิของไทยถอืว่าตํ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
คา่เฉลีย่ของประเทศกาํลงัพฒันาและค่าเฉลีย่ของกลุ่มประเทศ OECD  และหากใชโ้ครงสรา้งภาษขีอง OECD เพือ่
เป็นตวัเปรยีบเทยีบ กย็งัพบว่ารายได้จากภาษีเงนิได้บุคคล (Personal Income Tax หรอื PIT) ของไทยก็อยู่ใน
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ระดบัทีต่ํ่าเช่นกนั  โครงสรา้งรายไดภ้าษขีองไทยมลีกัษณะเดยีวกบัประเทศในกลุ่มเอเชยีและแปซฟิิก คอืพึง่ภาษี
ทางออ้ม (VAT และสรรพสามติ) และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลมาก (ภาพที ่3.3) 

ภาพที ่3.3: สดัส่วนรายได้ต่อ GDP แยกตามกลุ่มประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: IMF 2014 (จาก สมชยั 2559) 
 
3.2.3 เมื่อพจิารณาเฉพาะภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของประเทศไทยซึง่เป็นภาษทีีม่โีครงสรา้งอตัราแบบกา้วหน้านัน้ จะ

พบว่าระดบัความกา้วหน้าของภาษดีงักล่าวถูกจาํกดัดว้ยปญัหาหลายประการ ในประการแรก โครงสรา้งระดบัขัน้
ของระบบภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดานัน้ มรีะดบัเงนิเดอืนที่เริม่ต้นเสยีภาษีที่ถูกปรบัสูงขึน้เรื่อยๆ ในขณะทีช่่วง
เงนิเดอืนของแต่ละระดบัขัน้กข็ยบัตวัสงูขึน้ ทาํใหจ้าํนวนคนทีอ่ยูใ่นขัน้ทีต่อ้งเสยีภาษใีนอตัราทีส่งูนัน้ลดลง  
  

3.2.4 ปญัหาสําคญัอกีประการทีจ่ํากดัระดบัความก้าวหน้าของภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดากค็อืช่องทางการลดหย่อนอนั
หลากหลายทีเ่อื้อประโยชน์ใหก้ลุ่มทีม่รีายไดสู้งมากกว่ากลุ่มทีม่รีายไดน้้อย เช่น การลดหย่อนผ่านการลงทุนใน
กองทุน RMF และ LTF  กลุ่มทีใ่ชส้ทิธลิดหย่อนเหล่านี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได้สงู และการหกั
ลดหย่อนภาษผี่าน LTF สง่ผลอยา่งชดัเจนในการลดทอนความกา้วหน้าของภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (ภาพที ่3.4 
และตารางที ่3.2) นอกจากนี้ แมก้ระทัง่รายการการลดหย่อนทีก่ลุ่มทีม่รีายได้ตํ่าควรจะได้ผลประโยชน์ เช่นการ
ลดหยอ่นภาษจีากเงนิไดข้องชาวนา ทา้ยทีส่ดุแลว้กผ็ูไ้ดป้ระโยชน์มกัจะกลายเป็นกลุม่นายทนุและเจา้ของทีด่นิ 
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ภาพที ่3.4: การใช้สิทธิหกัลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาโดยเฉลีย่ต่อคน 

 

ทีม่า: ชมุชนนโยบายดา้นภาษ ี2559 

 ตาราง 3.2: LTF กบัความก้าวหน้าของภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

เงนิไดพ้งึ
ประเมนิ 

[1] 

เงนิไดส้ทุธ ิ
[2] 

ภาษี
สะสม 

สงูสดุของ
ชัน้ 
[3] 

Effective Tax 
rate กรณีไม่ม ี

LTF 
[3]/[1] 

เพดานของ 
LTF 

[1] x 15% 
แต่ไมเ่กนิ 5 
แสนบาท 

[4] 

เงนิไดส้ทุธ ิ
หลงัจากหกั 

LTF 
[2]-[4] 

ภาษสีะสม
สงูสดุ 
ของชัน้

หลงัจากหกั 
LTF [5] 

Effective Tax 
Rate กรณีม ี

LTF 
[5]/[1] 

240,000 150,000 - 0.0% - - - 0.0% 

390,000 300,000 7,500 1.9% 58,500 241,500 4,575 1.2% 

590,000 500,000 27,500 4.7% 88,500 411,500 18,650 3.2% 

840,000 750,000 65,000 7.7% 126,500 624,000 46,100 5.5% 

1,090,000 1,000,000 115,000 10.6% 163,500 836,500 82,300 7.6% 

2,090,000 2,000,000 365,000 17.5% 313,500 1,686,500 286,625 13.7% 

4,090,000 4,000,000 965,000 23.6% 500,000 3,500,000 815,000 19.9% 

ทีม่า: ชมุชนนโยบายดา้นภาษ ี2559  
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3.2.5 อุปสรรคสาํคญัอกีประการทีส่ง่ผลเสยีทัง้กบัการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษแีละความสามารถของภาษใีน

การแก้ปญัหาความเหลื่อมลํ้า ก็คอืสภาพที่นโยบายการจดัเก็บภาษีของประเทศไทยมลีกัษณะที่สลบัซบัซ้อน
จนเกนิไป สรา้งช่องโหว่มากมายและทําใหเ้กดิโอกาสสําหรบัการคอรร์ปัชัน่ เช่น หากดูในรายละเอยีดกฎหมาย
ภาษีจะพบกว่ากฎหมายภาษีมคีวามซบัซ้อนมาก ปจัจุบนัมกีฎหมายภาษีรวมกนัถงึ 2,060 ฉบบั การลดความ
สลบัซบัซอ้นเหลา่น้ีจงึเป็นโจทยท์ีส่าํคญัมากสาํหรบัประเทศไทย 
 

3.2.6 นอกจากนี้ ควรคาํนึงถงึดว้ยวา่แงมุ่มสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูภาษเีพือ่แกป้ญัหาความเหลื่อมลํ้ากค็อืการหา
รายได้เพื่อขยายรายจ่ายด้านสวสัดกิารของรฐั การปรบัปรุงด้านรายจ่ายจะช่วยใหน้โยบายการคลงัโดยรวมลด
ความเหลื่อมลํ้าได้ดขี ึน้ โดยในปจัจุบนัเมื่อเทยีบกบักลุ่มประเทศเช่น OECD แลว้ นโยบายการคลงัโดยรวมของ
ประเทศไทยมบีทบาทต่อการลดค่าสมัประสทิธิจ์นีีน้อยกวา่อยา่งมาก งานศกึษาของ สมชยั จติสชุน (2559) พบว่า
นโยบายดา้นรายจ่ายของประเทศไทยนัน้ส่งผลในการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าไดด้กีว่าดา้นการเกบ็ภาษ ี และเมื่อ
คาํนึงถงึบทบาทของรายจ่ายแลว้ การเพิม่รายไดภ้าษกีย็อ่มหมายถงึการเปิดโอกาสใหน้โยบายรายจา่ยสามารถทาํ
หน้าทีแ่กป้ญัหาความเหลือ่มลํ้าไดด้ขี ึน้ไปในเวลาเดยีวกนั  
 

3.3 ข้อเสนอการปฏิรปูภาษีเพื่อลดความเหล่ือมลํา้  
 

3.3.2 เป้าหมายการแกป้ญัหาความเหลื่อมลํ้าควรถูกพจิารณาไปพรอ้มๆ กบัเป้าหมายการเพิม่รายไดจ้ากภาษเีพือ่สรา้ง
ความมัน่คงทางการคลงั การปฏริปูภาษคีวรพจิารณาถงึช่องทางทีจ่ะตอบเป้าหมายทัง้สองไดใ้นเวลาเดยีวกนัก่อน 
ซึง่กค็อืการสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิจากภาษทีีม่โีครงสรา้งแบบกา้วหน้า เช่น ภาษฐีานทรพัยส์นิและความมัง่คัง่ ภาษี
เช่นภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้างเป็นตัวอย่างของภาษีฐานทรพัย์สนิที่จะเขา้มามีบทบาทได้มากขึ้นในการตอบ
เป้าหมายสองประการพร้อมกัน อย่างไรก็ดี การออกแบบภาษีฐานทรพัย์สินเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จาํเป็นต้องระมดัระวงัไม่ใหไ้ปสรา้งภาระใหก้บัคนชัน้กลาง และยงัตอ้งคาํนึงถงึความยากลาํบากในการสื่อสารต่อ
สาธารณะเพือ่หลกีเลีย่งความเขา้ใจผดิ 
 

3.3.3 อกีช่องทางสาํคญัทีค่วรพจิารณากค็อืการลดความซบัซอ้นในระบบภาษแีละการลดการลดหย่อนทีไ่ม่จาํเป็น ซึง่จะ
ช่วยตอบเป้าหมายทัง้การลดความเหลื่อมลํ้าและเพิม่ประสทิธภิาพในการเกบ็ภาษ ี ความซบัซอ้นในระบบภาษใีน
ปจัจบุนัเปิดทางใหผู้ท้ ีม่รีายไดม้ากไดเ้ปรยีบในการแสวงหาหนทางลดหรอืหลกีเลีย่งภาระภาษขีองตนเองได ้ความ
ซบัซอ้นทีม่อียู่มากของภาษเีช่นภาษเีงนิไดบุ้คคลจงึควรถูกแกไ้ขใหล้ดลง  นอกจากนี้ ดงัเช่นทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นสว่นที่
แล้ว การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน LTF และ RMF นัน้ถือเป็นการสร้างความเหลื่อมลํ้าที่อาจ
ไมไ่ดจ้าํเป็นอกีต่อไป จงึตอ้งมกีารพจิารณายกเลกิหรอืลดสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดจ้ากการลงทนุเหลา่นี้    
 

3.3.4 ภาษกีําไรจากการขายหลกัทรพัย์ (capital gain tax) เป็นอกีทางเลอืกทีน่่าสนใจเน่ืองจากกลุ่มคนทีม่รีายไดจ้าก
การขายหลกัทรพัยม์กัเป็นกลุ่มคนทีม่ฐีานะด ีในปจัจบุนั ประเทศไทยมบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ประมาณ 2 ลา้น
บญัชี ทัง้หมดน้ีได้รบัการยกเวน้ภาษีทัง้หมด และรายได้จากเงนิปนัผลก็ไม่ได้นําไปรวมกบัภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา แต่การเริม่เก็บภาษีในลกัษณะนี้ต้องทําอย่างระมดัระวงัและต้องทําการศกึษาผลกระทบใหช้ดัเจนก่อน
นํามาใช้จรงิ โดยเฉพาะด้านผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงนิทุนซึ่งเกดิขึน้ได้ง่าย นอกจากนี้ต้องสร้างเงื่อนไข
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ยกเวน้ใหก้บัการลงทุนบางรูปแบบเช่นการลงทุนระยะยาว โดยอาจเกบ็จากส่วนของการทําธุรกรรมซื้อขายเป็น
หลกั  
 

3.3.5 เมื่อคาํนึงถงึโอกาสในการขยายรายจ่ายดา้นสวสัดกิารเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้า รฐับาลควรมุ่งขยายฐานภาษเีพือ่ดงึ
คนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น โดยเฉพาะการดึงคนเข้าสู่ระบบภาษีเงินได้ซึ่งมีโครงสร้างอัตราแบบก้าวหน้า 
นอกจากนี้อกีช่องทางทีจ่ะมศีกัยภาพมากในการเพิม่รายไดใ้หก้บัรฐับาลเพื่อมาใชจ่้ายดา้นสวสัดกิารกค็อืการเพิม่
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แม้พิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัรายไดแ้ลว้ภาษมีูลค่าเพิม่จะมลีกัษณะแบบถดถอย แต่เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการบรโิภค
แลว้ภาษมีูลค่าเพิม่ของไทยกลบัมลีกัษณะแบบกา้วหน้า คอืคนรวยจ่ายภาษมีลูค่าเพิม่เป็นสดัส่วนต่อการบรโิภค
มากกว่าคนจน นอกจากนี้หากพจิารณาถงึผลทีต่ามมาดา้นรายจ่ายแลว้รายไดจ้ากภาษมีลูค่าเพิม่กจ็ะมศีกัยภาพ
ในการลดความเหลื่อมลํ้าไดม้ากขึน้ (สมชยั 2559) อย่างไรกต็าม ประเดน็สาํคญัทีต่อ้งคาํนึงหากจะเชื่อมโยงการ
เพิม่อตัราภาษมีลูค่าเพิม่กบัการลดความเหลื่อมลํ้ากค็อืจะตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งรายจ่ายภาครฐัใหช้่วยลดความ
เลือ่มลํา้ในสงัคมไทยไดด้ขี ึน้   
 

3.3.6 สดุทา้ย ควรกระจายอํานาจเพือ่เพิม่บทบาทขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ในระบบการคลงัมากขึน้ การใหท้อ้งถิน่เขา้
มามบีทบาทในการเกบ็ภาษีและใช้จ่ายทางสวสัดิการจะช่วยสรา้งระบบการคลงัที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยลดแรงต้านทานในระดบัประเทศต่อการปฏริปูภาษเีพื่อกระจายรายได้
ได ้แนวทางการปฏริปูภาษเีพือ่หนุนเสรมิการกระจายอํานาจจะไดร้บัการอภปิรายในสว่นถดัไปของเอกสารน้ี 
 

3.4 ความท้าทาย 
 

3.4.2 ความทา้ทายสาํคญัประการแรกทีค่วรคาํนึงคอื ความเป็นไปไดท้ีก่ารเพิม่บทบาทภาษเีช่นภาษจีากฐานทรพัยส์นิ
และความมัง่คัง่ รวมทัง้การเพิม่อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล จะถูกจาํกดัดว้ยโอกาสการเคลือ่นยา้ยของทรพัยส์นิและ
แรงงานไปสู่ประเทศอื่นๆทีม่อีตัราภาษตีํ่ากว่า โดยผูท้ีค่รอบครองทรพัย์สนิมูลค่าสูงย่อมมคีวามสามารถในการ
โอนยา้ยทรพัยส์นิของตนเองเพื่อหลกีเลีย่งภาษ ี นอกจากนี้การปฏริปูภาษ ีเช่น ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ยงัถูก
จํากดัด้วยแนวโน้มที่การลดอัตราภาษีเงนิได้บุคคลกําลงัเกดิขึ้นทัว่โลก อนัเป็นผลมาจากการแข่งขนัระหว่าง
หลายๆ ประเทศในการดงึดูดบุคลากรและแรงงานทกัษะสูงเขา้สู่ประเทศของตน ประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บา้นจงึควรแสวงหาความรว่มมอืเพือ่ป้องกนัการแขง่ขนักนัลดอตัราภาษดีงักลา่ว  
 

3.4.3 ความทา้ทายสําคญัอีกประการของการปฏริูปภาษีเพื่อแกป้ญัหาความเหลื่อมลํ้า คอืขอ้จํากดัจากโครงสรา้งทาง
การเมอืง ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิมกัจะถ่ายทอดไปสูค่วามเหลือ่มลํ้าของอํานาจทางการเมอืงและการกาํหนด
นโยบาย ส่งผลใหน้โยบายเพือ่แกป้ญัหาความเหลื่อมลํ้าเกดิขึน้ไดย้าก ในกรณีของประเทศไทย ผูท้ีม่คีวามมัง่คัง่
ทางเศรษฐกจิมอีํานาจกบัสถาบนัทางการเมอืงทัง้ทางตรงและทางอ้อมเสมอมา และสามารถมช่ีองทางในการแผ่
อทิธพิลใหน้โยบายทีเ่กดิขึน้นัน้ช่วยปกป้องประโยชน์ใหก้บัตนเอง การจะปฏริูประบบภาษีเพื่อแก้ปญัหาความ
เหลือ่มลํา้ไดส้าํเรจ็จงึเป็นเรือ่งทีใ่หญ่กวา่แค่เรือ่งของภาษ ีแต่จะตอ้งคาํนึงถงึการปฏริปูโครงสรา้งทางการเมอืงเพือ่
ส่งเสรมิช่องทางให้ประชาชนทัว่ไปสามารถมอีิทธพิลกบัอํานาจทางการเมอืงและการกําหนดนโยบายได้ และ
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จะตอ้งคาํนึงถงึการปฏริปูองคก์รต่างๆ ทัง้ทีอ่อกแบบนโยบายภาษ ีบรหิารการเกบ็ภาษ ีและจดัสรรรายไดจ้ากภาษ ี
เพือ่ใหต้อบสนองกบัเป้าหมายเดยีวกนันี้ 
 

 

4. การปฏิรปูระบบภาษีเพ่ือส่งเสริมกระบวนการกระจายอาํนาจ  
 

4.1.1 การกระจายเป็นกระบวนการสาํคญัทีจ่ะช่วยพฒันาความสามารถของนโยบายสาธารณะไทยในการตอบโจทย์
ความตอ้งการของประชาชนไดด้ขี ึน้ การกระจายอํานาจช่วยพฒันาประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารของภาครฐั 
เน่ืองจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นขอ้มลูความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่ทาํให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจดัสรรทรพัยากรไปกบักิจกรรมที่มีความสําคญัได้ นอกจากนี้ การ
กระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิรบัชอบในเขตพืน้ทีข่องตนยงัทําใหป้ระชาชนเกดิ
ความรูส้กึเป็นเจา้ของ และสามารถตอบสนองต่อความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวของรฐับาลทอ้งถิน่ไดโ้ดยการเลอืก
ถิน่ทีอ่ยู ่(voting by feet) เป็นตน้ 
 

4.1.2 การปฏริปูระบบภาษจีะช่วยหนุนเสรมิกระบวนการการกระจายอํานาจไดห้ลายหนทาง การกระจายอาํนาจการ
เกบ็ภาษีใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถนําขอ้ไดเ้ปรยีบด้าน
ขอ้มูลของประชาชนในพื่นทีม่าใชใ้ห้เกดิประโยชน์ ด้วยสามารถเขา้ถงึฐานรายได้และภาษีบางประเภทได้
ดกีวา่รฐับาลสว่นกลางโดยเฉพาะฐานภาษทีีย่ดึตดิกบัพืน้ที ่เชน่ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
 

4.1.3 นอกจากนี้การกระจายอํานาจดา้นภาษยีงัเป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอํานาจทางการคลงัโดยรวม ซึง่เป็น
แนวทางสาํคญัในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สง่เสรมิใหเ้กดิแนวทางปฏบิตัใิหม่
ในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะการกระจายอํานาจทางการคลงัจะช่วยสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดต้นทุนในการผลิตและการให้บริการสาธารณะ และสนับสนุนให้เกิดการ
ประสานงานระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ในการประหยดังบประมาณ 
 

4.1.4 แต่กระนัน้ การกระจายอํานาจก็เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยหลากหลายแง่มุมที่ต้องคํานึงถึง การ
กระจายอํานาจทีผ่่านมาในประเทศไทยพยายามตอบโจทย์ในการทําใหอ้งค์กรปกครองส่งทอ้งถิน่ (อปท.) 
สามารถพึง่ตนเองไดแ้ละมอีสิระทางการคลงั แต่ยงัต้องมคีวามพยายามในการทําใหอ้งคก์รกรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มคีวามเป็นตวัแทนประชาชนในพืน้ทีแ่ละเปิดพืน้ทีใ่หป้ระชาชนมสีว่นร่วม และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล
และคุณภาพของการบริการในพื้นที่ นอกจากน้ีการปฏิรูปภาษีเพื่อหนุนเสริมการกระจายอํานาจยงัต้อง
คาํนึงถงึเป้าหมายในการลดความเหลื่อมลํ้า โดยเฉพาะความเหลื่อมลํ้าระหว่างพืน้ที ่โดยจะต้องรกัษาความ
เท่าเทยีมในการเขา้ถึงบรกิารสาธารณะของประชาชนในท้องที่ที่มรีะดบัความเป็นอยู่และความต้องการที่
แตกต่างกนั  

 
4.2 สถานการณ์ของระบบภาษีกบัการกระจายอาํนาจ 

 

4.2.1 ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมมา หลงัจากทีเ่ริม่การกระจายอํานาจประเทศไทย รฐับาลไดม้กีารถ่ายเทภารกจิ
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแล้วถงึรอ้ยละ 75 ของภารกจิทัง้หมด โดยภารกจิทีย่งัไม่ได้โอนถ่ายส่วน
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ใหญ่จะเป็นดา้นการศกึษาและสาธารณสุขเป็นสาํคญั พรอ้มกนักบัการถ่ายโอนภารกจินี้ สดัส่วนรายไดข้อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เมือ่เทยีบกบัรายไดท้ัง้หมดของรฐับาลนัน้สงูขึน้เช่นกนั จากรอ้ยละ 13 ของรายได้
ของรฐับาลทัง้หมดในปี 2543 เพิม่สงูขีน้เป็นรอ้ยละ 20.68 ในปี 2544 และรอ้ยละ 27.27 ในปี 2556 (ภาพที ่
4.1) 

4.2.2 อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ท้องถิ่นได้รบัส่วนใหญ่ยงัเป็นรายได้ที่มาจากการใช้ภาษีจดัสรรหรือเงนิอุดหนุน 
ในขณะทีร่ายไดท้ีท่อ้งถิน่จดัเกบ็ไดเ้องยงัคงทีอ่ยู่ทปีระมาณรอ้ยละ 10 และรายไดท้ีร่ฐับาลจดัเกบ็และแบ่งให้
รวมถงึเงนิอุดหนุนกลบัคดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดท้อ้งถิน่ทัง้หมด สภาวะเช่นนี้ทาํใหอ้งคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ยงัขาดอสิระในการดาํเนินนโยบายดว้ยตวัเอง เพราะยงัตอ้งพึง่พางบประมาณทีท่างรฐับาลกลางเป็นผู้
จดัสรร 
 

ภาพที ่4.1: รายได้ของอปท. จาํแนกตามแหล่งทีม่า ปีงบประมาณ 2549-2558 (หน่วย:ล้านบาท) 

 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (จาก ดวงมณี 2559) 

4.2.3 อกีสภาพทางการคลงัทีค่วรคาํนึงถงึกค็อืในปจัจุบนัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารกูย้มืมากขึน้เรื่อยๆ โดย
ในระยะหลงัแหล่งเงนิกูข้องทอ้งถิน่จะมาจากธนาคารเฉพาะกจิของรฐับาล แมว้่าในปจัจุบนัสดัสว่นหนี้ทอ้งถิน่
ถอืวา่น้อยเมื่อเทยีบกบัจดีพีขีองประเทศไทย แต่หากในอนาคตมกีารกูย้มืมากขึน้ตวัเลขน้ีกจ็ะสงูขึน้ นํามาซึง่
ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารควบคมุกาํกบัดแูลการกูเ้งนิของทอ้งถิน่  
 

4.2.4 สภาพสาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึเกีย่วกบักระบวนการกระจายอํานาจโดยรวม กค็อืกระบวนการทีผ่่านมามกัเน้นไป
ในเรื่องของการถ่ายโอนภารกจิและงบประมาณมากกว่าบุคลากร จํานวนขา้ราชการส่วนกลางที่โอนไปสู่
ท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปจัจุบันมีเพียงประมาณ 10,000 คน การถ่ายโอนภารกิจและ
งบประมาณทีเ่กดิขึน้จงึยงัไม่ได้เต็มประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารทีส่ามารถตอบโจทยค์วามต้องการของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถิน่เทา่ไรนกั  
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4.2.5 นอกจากนี้ การกระจายอํานาจการคลงัยงัเป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นทีต่อ้งคาํนึงถงึปจัจยัแวดลอ้มตลอดจนความเสีย่ง
ในดา้นต่างๆ อาท ิเช่น ความทา้ทายในการจดัการเศรษฐกจิมหภาคของรฐับาลซึ่งจะเกดิขึน้จากการจดัสรร
งบประมาณใหมร่ะหวา่งรฐับาลและอปท. โดยทีผ่่านมารฐับาลกลางตอ้งการรกัษาความสามารถในการดาํเนิน
นโยบายเพื่อให้ตอบสนองปญัหาเศรษฐกจิมหภาคได้อย่างทนัท่วงท ีและยงัไม่มัน่ใจในความสามารถของ
อปท.ในการใชเ้ครื่องมอืทางการคลงั ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหร้ฐับาลกลางยงัไม่สนบัสนุนการกระจายอํานาจ
ทางการคลงัเทา่ไรนกั 
 

4.3 ข้อเสนอการปฏิรปูระบบภาษีเพื่อส่งเสริมกระบวนการกระจายอาํนาจ 
 

4.3.1 ควรมกีารปรบัปรุงกฏหมายใหเ้อื้อต่อความสามารถในการบรหิารจดัการดา้นการคลงัของทอ้งถิน่ เช่น สรา้ง
ความยืดหยุ่นให้การกํากับฐานภาษีและการกําหนดภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อ
สนับสนุนใหอ้ปท.ไดอ้าศยัสภาพทางเศรษฐกจิและสวสัดกิารของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นตวัชีนํ้าในการพฒันา
ศกัยภาพทางการคลงั และเพือ่สรา้งรายไดใ้หม่ๆ ใหก้บัอปท. และยงัควรสง่เสรมิใหม้แีนวทางการพฒันาและ
จดัการเมอืงแบบใหม่ๆ เพือ่สรา้งรายไดพ้เิศษเฉพาะในพืน้ที ่เพื่อสรา้งแรงจูงใจและความรบัผดิรบัชอบของ
การจดัหารายไดร้ะหวา่งผูบ้รหิารและประชาชนในพืน้ที ่ 
 

4.3.2 ในการจดัสรรงบประมาณรายได้ให้กบัอปท.ผ่านรฐับาลกลาง รฐับาลกลางควรจดัสรรงบประมาณไปตาม
จุดประสงค์ทีแ่ทจ้รงิทีผู่กโยงกบัการทํานโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ของอปท. และควรลดจํานวนของเงนิ
อุดหนุนโดยรฐับาล เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นอสิระในการทาํงานใหก้บัอปท.และยงัตอ้งสรา้งความโปร่งใสใน
การจดัสรรเงนิอุดหนุนใหอ้ปท. โดยรฐับาลกลางควรหนัไปส่งเสรมิใหอ้ปท.มอีํานาจในการจดัเกบ็รายไดด้ว้ย
ตนเองแทนทีก่ารใหเ้งนิอุดหนุน เพราะจะทาํใหอ้ปท. มอีสิระในการบรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพของตน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ และที่สําคัญคือยังช่วยลดการแทรกแซงจากภาค
การเมอืงอกีดว้ย 
 

4.3.3 ในการเพิม่รายรบัใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ แนวทางทีจ่ะนํามาพฒันารายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัอปท.ใน
อนาคตคอืการปรบัโครงสรา้งรายไดใ้หม่โดยการใหอ้ปท.มบีทบาทในการเกบ็และแบ่งรายไดจ้ากภาษรีปูแบบ
ใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง ภาษีการอยู่อาศยัที่สะท้อนการใช้สินค้าสาธารณะในพื้นที่ ภาษี
สรรพสามติหรอืค่าธรรมเนียมบรกิารทีส่ะทอ้นการใชส้าธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะในทอ้งถิน่ โดยอาจ
ไม่จาํเป็นตอ้งแบ่งรายไดท้ีเ่กบ็จากภาษเีหล่าน้ีเตม็สดัส่วนและตอ้งคํานึงถงึต้นทุนการจดัเกบ็ว่าจะต้องไม่สูง
เกนิไป 
 

4.3.4 อย่างไรกต็าม การเพิม่ฐานรายไดแ้ละภาษใีหม่ในทอ้งถิน่ตอ้งสมัพนัธก์บัภารกจิทีท่อ้งถิน่ไดร้บัการถ่ายโอน 
โดยตอ้งเน้นใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการเสยีภาษเีพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ ซึง่จะช่วยกํากบับทบาท 
และเสรมิสรา้งความเป็นธรรมและความโปร่งใส่ในการจดัสรรการบรกิารสาธารณะของอปท. นอกจากนี้ควรมี
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาฐานขอ้มลูและบุคลากรในการสนับสนุนการบรหิารจดัการ
ระบบการเงนิการคลงัทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 



25 
 

 
4.3.5 การพฒันาระบบภาษีเพื่อช่วยส่งเสรมิการกระจายอํานาจ ควรเกดิขึ้นพร้อมๆ กบัการพฒันากระบวนการ

กระจายอํานาจด้านอื่นๆ เช่นการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในการถ่ายโอนภารกิจให้กบัท้องถิ่น การกําหนด
รายละเอยีดใหเ้กดิความชดัเจนในการจาํแนกและถ่ายโอนภารกจิ การสรา้งระบบพีเ่ลีย้งและระบบการกํากบั
ดแูลการถ่ายโอนภารกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ  นอกจากน้ี ในการจดัระบบหน้าทีใ่หก้บัอปท.ควรพฒันาใหอ้ปท.มี
ความเป็นเจา้ของการบรกิารสาธารณะต่างๆ และจดัระบบการมอบหมายงานใหอ้ปท.ปฏบิตัแิทนรฐับาลกลาง 
เพื่อส่งเสรมิใหท้อ้งถิน่มรีปูแบบในการจดัการบรกิารสาธารณะทีห่ลากหลายและตอบโจทยค์วามต้องการใน
พืน้ที ่โดยอปท.อาจร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ ได ้ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง ซึง่การ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นจะทําใหต้้นทุนการใหบ้รกิารต่างๆ ลดลง และจะช่วยเพิม่ความสามารถใหท้อ้งถิ่น
เลก็ๆ สามารถจดัหาบรกิารทีห่ลากหลายได ้ 

 
4.4 ความท้าทาย 

 
4.4.1 การปฏริูปภาษีเพื่อส่งเสรมิการกระจายอํานาจเป็นเพยีงแค่ปจัจยัหน่ึงทีจ่ะหนุนเสรมิการกระจายอํานาจได้ 

การจะกระจายอํานาจให้ประสบความสําเร็จได้ยังต้องอาศัยปจัจัยแวดล้อมที่สําคัญอีกหลายประการ 
โดยเฉพาะการสรา้งแรงผลกัดนัจากฝา่ยการเมอืงและการปฏริปูโครงสรา้งของระบบราชการ 
 

4.4.2 การกระจายอาํนาจเป็นเรือ่งนโยบายระดบัประเทศทีต่อ้งอาศยัแรงผลกัดนัทีม่ ัน่คงและจรงิจงัจากฝา่ยการเมอืง 
นับตัง้แต่ปี 2544 เป็นต้นมาแทบไม่มแีรงขบัเคลื่อนใหม่ในเชงินโยบายเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อํานาจ อีกทัง้การกําหนดการกระจายอํานาจยงัมีลักษณะเป็นการประนีประนอมระหว่างนักการเมือง
ระดบัชาต ิทอ้งถิน่และขา้ราชการมากกว่าเป็นการบงัคบั กรอบการทาํงานของอปท. จงึไม่มลีกัษณะสาํคญัที่
สง่ผลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งทีอ่ย่างแทจ้รงิ ยกตวัอย่างเช่น เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิมกัถูกใชเ้ป็น
เครื่องมอืทางการเมอืงในการควบคุมอปท. จงึต้องพยายามสรา้งแรงสนับสนุนการกระจายอํานาจจากภาค
การเมอืง  
 

4.4.3 ความซับซ้อนของระบบราชการที่มีลกัษณะแบ่งโครงสร้างทางการปกครองเป็นสามส่วน คือ ส่วนกลาง 
ภูมภิาค และทอ้งถิ่น ก่อใหเ้กดิความยุ่งยากในการจดัสรรและการถ่ายโอนภารกจิเน่ืองด้วยโครงสรา้งของ
ระบบราชการส่วนภูมภิาคทีย่งัทบัซอ้นกบัส่วนทอ้งถิน่ งานของระบบส่วนราชการกลางหลายประเภททีม่ผีล
ต่อการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นยิ่งทําให้โครงสร้างทางระบบราชการมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ตวัอย่างเช่น มหีลายกรมทีแ่ทจ้รงิแลว้ควรถูกยกเลกิเมื่อมกีารถ่ายโอนภารกจิสู่ทอ้งถิน่  ดว้ยปจัจยัเหล่าน้ีทาํ
ใหร้ะบบราชการไทยมกีารรวมอํานาจสูศ่นูยก์ลางและสว่นภมูภิาคมากกวา่กระจายออกสูท่อ้งถิน่ เป็นสาเหตุที่
ทาํใหก้ารปรบัปรงุโครงสรา้ง การถ่ายโอนงบประมาณ ภารกจิ และบุคคลากร ไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

4.4.4 การกระจายอาํนาจจะประสบผลสาํเรจ็ไดจ้งึตอ้งมกีารเปลีย่นโครงสรา้งระบบราชการเพือ่แบ่งหน้าทีแ่ละความ
รบัผิดชอบให้ชดัเจนและเหมาะสมระหว่างการปกครองส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยกําหนดให้
สว่นกลางเป็นตน้คดิระบบ วางยทุธศาสตร ์กาํหนดมาตรฐานการบรกิาร สว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการจดัการบรกิาร
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สาธารณะในขณะทีส่ว่นภมูภิาคทาํหน้าทีป่ระสานโดยเน้นใหก้ารกาํหนดกจิกรรมหรอืภารกจิขบัเคลื่อนมาจาก
ฐานพืน้ทีม่ากกว่าฐานของกรม และไม่ตอ้งตรากฎหมายเพือ่ระบุหน้าทีห่รอือํานาจของแต่ละส่วนการปกครอง 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความสัมพันธ์ในการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
เปลีย่นแปลงและแตกต่างของแต่ละพืน้ทีไ่ด ้

 

5. การปฏิรปูระบบภาษีเพ่ือความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม 
 

5.1.1. ปญัหาสิง่แวดล้อมในประเทศไทยมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ และไม่เพยีงแต่ภยัธรรมชาตเิท่านัน้ทีเ่ป็น
ภยัคุมคามต่อประเทศไทย ภาวะโลกรอ้นซึง่นํามาสู่การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศกม็ผีลกระทบอย่างมากต่อ
สงัคมและเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  แม้ว่าที่ผ่านมาจะมกีารรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด แต่กลบัไม่
สามารถแกไ้ขปญัหาได้อย่างเดด็ขาด เน่ืองจากปญัหาสิง่แวดล้อมมกัไม่ไดส้รา้งต้นทุนกบัผูท้ีก่่อปญัหาโดยตรง 
หากแต่กระทบต่อสงัคมโดยรวม จงึมปีระเด็นที่ว่า ทําอย่างไรจงึจะสามารถทําให้ผู้ที่ก่อปญัหาสิง่แวดล้อมได้
ตระหนกั และมสีว่นรว่มรบัผดิชอบต่อปญัหาเหล่าน้ี 
 

5.1.2. มาตรการทางภาษ ีเป็นเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามสําคญัในการแกไ้ขปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม เพราะจะ
ช่วยปรบัต้นทุนทีเ่กดิกบัผูส้รา้งปญัหาสิง่แวดลอ้มใหส้ะทอ้นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้อย่างแทจ้รงิกบัสงัคมโดยรวมได ้และ
ทาํใหผู้ก่้อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และหาวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะนํามาซึง่การลดผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อม มาตรการทางภาษเีพื่อแก้ไขปญัหาด้านสิง่แวดล้อม เป็นเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กนัอย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศทัว่โลก ไม่เพยีงแต่เฉพาะในประเทศกลุ่มพฒันาแล้ว ประเทศในกลุ่มอาเซยีน เช่น 
เวยีดนาม มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์กม็กีารใชม้าตรการภาษหีรอืเกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการปล่อยมลพษิต่างๆ  
 

5.1.3. หากมองในแง่มุมอุตสาหกรรม มาตรการทางภาษจีะทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งคํานึงถงึการปล่อยมลพษิ เน่ืองจาก
ภาษดีงักล่าวจะไปเพิม่ตน้ทนุของผูป้ระกอบการ ทาํใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยการลดการปล่อยมลพษิ 
ในระยะสัน้ผูป้ระกอบการอาจใหค้วามสาํคญัในการควบคมุการปล่อยมลพษิมากขึน้ และในระยะยาวผูป้ระกอบการ
จะเสาะหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่ทาํใหม้มีลพษิจากกระบวนการการผลติน้อยลง จงึกลา่วไดว้า่มาตรการทางภาษเีป็น
การแกไ้ขปญัหาทีต่รงจดุและยัง่ยนืในระยะยาว  นอกจากนี้ มาตรการทางภาษยีงัเป็นเครื่องมอืสาํคญัทีถู่กใชอ้ยา่ง
กวา้งขวางในการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น ผ่านการควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และยงัสามารถเป็นแหล่ง
รายไดใ้หแ้ก่รฐับาลเพือ่นําไปพฒันาประเทศต่อไปได ้
 

5.2 สถานการณ์ของภาษีด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจบุนั 
 

5.2.1 ในช่วงเวลาทีผ่่านมา ไดม้คีวามพยายามในการเสนอร่างพระราชบญัญตัมิาตรการการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็น
ตวักฎหมายแม่บททีจ่ะทําใหก้ารออกมาตรการทางภาษีเพื่อสิง่แวดล้อมสามารถเป็นไปได้อย่างกวา้งขวางและ
ครอบคลุม โดยเสนอใหม้กีารจดัตัง้ “คณะกรรมการกาํกบันโยบายการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการ
สิง่แวดลอ้ม” และม ี“กองทนุภาษแีละค่าธรรมเนียมสิง่แวดลอ้ม” อย่างไรกด็รีา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ียงัไม่สามารถ



27 
 

ผ่านออกมาเป็นกฏหมายได้สําเรจ็ เน่ืองจากยงัไม่ได้รบัการสนับสนุนอย่างเพยีงพอจากหลากหลายภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ขา้ราชการ นกัการเมอืง รวมไปถงึภาคประชาสงัคม 
 

5.2.2 ในปจัจุบนัประเทศไทยจงึยงัไม่ได้มมีาตรการทางภาษีทีจ่ะใช้จดัการกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มโดยตรง จะมกีเ็พยีง
มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในทางอ้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการใช้
ทรพัยากรธรรมาชาต ิหรอืค่าบรกิารในการกําจดัมลพษิ เช่น ค่าภาคหลวง ค่าบรกิารบําบดัน้ําเสยี ค่าธรรมเนียม
การเกบ็ ขน และกาํจดัมลูฝอย การเกบ็คา่ธรรมเนียมเขา้กองทนุน้ํามนัเชือ้เพลงิ  
 

5.3 ข้อเสนอการปฏิรปูภาษีเพื่อความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
 

5.3.1 ประเทศไทยยงัมีโอกาสอีกมากมายให้พฒันามาตรการทางภาษีเพื่อสิง่แวดล้อมได้ มาตรการในสองรูปแบบ 
ประกอบไปด้วย 1) การเกบ็ภาษีคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ 2) การปฏริูปภาษดี้านมลพษิ 
ต่างกเ็ป็นมาตรการทีป่ระเทศไทยมคีวามพรอ้มในการพฒันาเพือ่นําไปใช ้ 

ภาษคีารบ์อนเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

5.3.2 ปจัจุบันภาษีคาร์บอนมีการนําไปปฏิบัติใช้จริงในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น ฟินแลนด์ สวีเดน สหราช
อาณาจกัร และแคนาดา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเกบ็จากฐานการใชพ้ลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ในประเทศที่นํามาตรการนี้มาใช้มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง และมีการพฒันา
พลงังานทางเลอืกมากขึน้ 
 

5.3.3 การนําภาษคีารบ์อนมาปฏบิตัใิชใ้นประเทศไทยจะสามารถแบ่งฐานภาษอีอกเป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ ฐานภาษจีาก
การใชเ้ชือ้เพลงิ (carbon content tax) ฐานภาษจีากการใชไ้ฟฟ้า (energy usage tax) และฐานภาษจีากการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง (carbon emission tax)  การใชฐ้านภาษจีากการใชเ้ชือ้เพลงิและจากการใชไ้ฟฟ้ามขีอ้ด ี
2 ประการ ประการแรกคอืฐานภาษเีหล่าน้ีมตีน้ทนุในการจดัเกบ็น้อยเนื่องจากสามารถเกบ็ภาษดีงักล่าวรวมกบัค่า
พลงังานเชือ้เพลงิและค่าไฟฟ้าไดเ้ลย และประการทีส่องคอืการใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้าความยดืหยุ่นต่อราคาตํ่าและ
มฐีานผูใ้ชท้ีก่วา้ง ดงันัน้การจดัเกบ็ภาษกีจ็ะมปีระสทิธภิาพ และทาํใหผ้ลของภาษตีกไปทีผู่บ้รโิภคจรงิจนกระตุ้น
ให้ผู้บรโิภคปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ในขณะที่การเก็บภาษีจากฐานภาษีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงจะมี
ต้นทุนในการเก็บภาษีที่สูงกว่า เนื่องจากต้องมีระบบการตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา 
นอกจากนี้ยงัอาจจะไมค่ลอบคลมุผูป้ลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกรายย่อย  
 

5.3.4 หากมกีารเกบ็ภาษีคาร์บอนจากฐานภาษีทัง้ 3 ฐานขา้งต้น จะช่วยสรา้งรายได้ใหแ้ก่รฐับาลได้ประมาณ 48,000 
ลา้นบาทต่อปี โดยรายไดเ้หล่าน้ีจะถูกเกบ็เขา้กองทุนภาษคีารบ์อนเพือ่นําไปบรรเทาภาระทางภาษคีารบ์อนใหแ้ก่
ผูม้รีายไดน้้อยและธุรกจิ SMEs เพือ่ความคลอบคลุมและเป็นธรรม และนอกจากจะช่วยสรา้งรายไดใ้หแ้ก่รฐับาล
แลว้ ภาษดีงักล่าวยงัช่วยส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ โดยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้นเมื่อทําการค้ากับประเทศที่มีมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวด และยงัสามารถทาํใหป้ระเทศไทยขอรบัเงนิสนับสนุนดา้นเทคโนโลยเีพื่อสิง่แวดลอ้มไดอ้กี
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ดว้ย ซึง่ในระยะยาวประเทศไทยจะสามารถเป็นผูนํ้าทางดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในกลุ่มอาเซยีนไดจ้ากการ
ผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ภาพที ่5.1: แนวทางการจดัเกบ็ภาษีคารบ์อน 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 หากจะใหภ้าษคีารบ์อนถกูจดัเกบ็อย่างเทา่เทยีม ผูป้ล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะตอ้งเสยีภาษใีนอตัราทีเ่ท่ากนั ซึง่ภาษี
น้ีจะช่วยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูป้ล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหห้าวธิใีนการทีจ่ะปล่อยก๊าซฯลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ด้วยการลงทุนในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  อย่างไรกด็ภีาษีดงักล่าวมี
แนวโน้มจะทําใหร้าคาของสนิคา้และบรกิารสูงขึน้ เน่ืองจากผูผ้ลติจะสามารถผลกัภาระทางภาษไีปสู่ผูบ้รโิภคได ้ 
สาํหรบัผูผ้ลติทีไ่ม่สามารถผลกัภาระดงักล่าวหรอืหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ได ้กอ็าจจะตอ้งประสบภาวะขาดทุนหรอืมี
ความเสยีเปรยีบในการสง่ออกสนิคา้  ดงันัน้หากจะจดัเกบ็ภาษคีารบ์อน รฐับาลควรหามาตรการช่วยเหลอืผูไ้ดร้บั
ผลกระทบไปพรอ้มกนั  นอกเหนือจากน้ียงัต้องพจิารณาว่าตลาดสนิคา้และบรกิารในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั กอ็าจ
ไดร้บัผลกระทบจากภาษคีารบ์อนทีแ่ตกต่างกนั จงึอาจตอ้งพจิารณาลดหรอืงดภาษคีารบ์อนในบางตลาด 

การปฏริปูภาษดีา้นมลพษิ 

5.3.6 ขอ้เสนอการปฏริปูภาษสี่วนนี้จะเน้นไปทีก่ารจดัการมลพษิ และขยะ ซึง่เป็นปญัหาทีอ่ยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน 
โดยเฉพาะในปจัจุบนัประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ และติด 1 ใน 5 ประเทศที่ทิ้ง
ถุงพลาสตกิลงมหาสมุทรมากทีสุ่ด ทีผ่่านมาประเทศไทยไดใ้ชน้โยบายการรณรงคเ์ป็นจํานวนมากแต่ไม่ประสบ
ผลสาํเรจ็ จงึตอ้งนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรม์าใชเ้พือ่แกไ้ขปญัหาดงักล่าว 
 

5.3.7 มหีลายประเทศในกลุ่มอาเซยีนทีป่ระสบความสําเรจ็ในการใชม้าตรการทางภาษมีาใชใ้นการแกไ้ขปญัหามลพษิ
อุตสาหกรรม เชน่ ประเทศมาเลเซยีไดม้กีารจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการปลอ่ยน้ําเสยีในปี ค.ศ. 1978 ทาํใหใ้นปจัจุบนั
มลพษิทางน้ําจากโรงงานลดลงอย่างมาก โดยค่า BOD ทีใ่ชส้าํหรบัวดัมลพษิทางน้ํา ลดลงถงึรอ้ยละ 99.7 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี หลงัจากเริม่เกบ็ภาษ ีประเทศฟิลปิปินสม์กีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในการปล่อยน้ําเสยีลงทะเลสาบ
ลากนูา ซึง่กท็าํใหม้ลพษิทางน้ําลดลงเชน่กนั โดยค่า BOD ลดลงถงึ รอ้ยละ 88 ในระยะเวลาเพยีง 2 ปี ในส่วนของ
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ประเทศเวยีดนามนอกจากจะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมการปล่อยน้ําเสยีแลว้ ยงัมภีาษสีิง่แวดลอ้มสําหรบัวตัถุดบิ
และผลติภณัฑ ์ซึง่จะทาํใหก้ารบรโิภคผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มลดลง 
 

5.3.8 ในการจะปฏิรูปภาษีด้านมลพษิในประเทศไทย ควรมีการตัง้คณะทํางานระหว่างกระทรวง ประกอบไปด้วย 
กระทรวงการคลงั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนร่าง
กฎหมายเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยกําหนดผูร้บัผดิชอบ และแบ่งบทบาทของแต่
ละกระทรวงใหช้ดัเจน และเพือ่ออกภาษหีรอืค่าธรรมเนียมสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิภายใตก้ฎหมายทีม่อียู่ ตวัอย่างเชน่ 
ภาษบีรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ โฟม ถุงพลาสตกิชนิดบางทีใ่ชค้รัง้เดยีวทิง้ โดยใน
ปจัจุบนัได้มบีรรจุภณัฑท์ดแทนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมผลติออกมาอย่างหลากหลายหากแต่ยงัมตี้นทุนสูงอยู่ 
ดงันัน้ภาษดีงักล่าวจะนําไปช่วยอุดหนุนผูผ้ลติบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหร้าคาของบรรจุภณัฑ์
ดงักลา่วถกูลง และเป็นทีใ่ชก้นัแพรห่ลายมากขึน้ 
 

5.3.9 อย่างไรกด็กีารแกไ้ขปญัหาการใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไม่สามารถแกไ้ขทีก่ระบวนการผลติได้
อย่างเดยีว จงึเสนอใหม้กีารนํามาตรการทีค่ลอบคลุมไปถงึจุดสิน้สุดของการบรโิภคดว้ย ซึง่กค็อื EPR (Extended 
Producer Responsibility) โดยผูผ้ลติจะตอ้งดําเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑน์ัน้จะถูกนํากลบัมารไีซเคลิหากทาํ
ได ้ซึง่มาตรการน้ีจะชว่ยสง่เสรมิใหผู้ผ้ลติออกแบบผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ทัง้นี้จะตอ้งทาํใหท้ัง้
ผูบ้รโิภค และองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เขา้มามสี่วนรบัผดิชอบด้วย จงึจะทําใหก้ารแก้ปญัหามปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ 
 

5.4 ความท้าทาย 
 

5.4.1 การผลกัดนัภาษดีา้นสิง่แวดลอ้มเป็นทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในเชงิหลกัการ แต่ในทางกฎหมาย การ
ร่างพระราชบัญญัติเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงาน จึงมี
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมว่าในการร่างพระราชบญัญัติหากร่างในเชิงของค่าธรรมเนียมอาจจะทําให้กระบวนการ
พจิารณาเป็นไปไดง้่ายกว่าภาษ ีนอกจากนี้ควรกําหนดอตัราภาษ ีหรอืค่าธรรมเนียมใหช้ดัเจน เพราะภาษ ีหรอื
คา่ธรรมเนียมต่างๆ จะเป็นภาระของประชาชนต่อไป 
 

5.4.2 รายไดจ้ากภาษสีิง่แวดลอ้มจะตอ้งมกีารจดัสรรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดตอ้งสงัคมโดยรวม โดยอาจจะจดัตัง้กองทุนฯ 
ขึ้นมาเพื่อบรหิารทรพัยากรส่วนนี้ ซึ่งจะต้องกําหนดผู้รบัผิดชอบให้ชดัเจน เพราะกระบวนการเก็บภาษีด้าน
สิง่แวดลอ้มเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานหลายหน่วยงานจงึอาจเกดิความทบัซอ้นของการทาํงานได ้ภาษทีีใ่ชอ้าจจะเป็น
รูปแบบของภาษีเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ (earmarked tax)  กล่าวคือเป็นภาษีที่มกีารระบุจุดประสงค์ของการ
นําไปใชท้ีช่ดัเจน เพือ่ใหก้ารนํารายไดภ้าษเีหล่าน้ีกลบัไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพต่อสงัคมมากทีส่ดุ  
 

5.4.3 การเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปทับซ้อนกับภาษีที่มีการเก็บอยู่แล้ว เช่น การเก็บ
ค่าธรรมเนียมเขา้กองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ เพราะการเกบ็ภาษซีํ้าซอ้นจะเป็นการเพิม่ภาระค่าใชจ้่ายใหก้บั
ประชาชน  
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6 บทสรปุ: แนวทางสิบประการในการปฏิรปูภาษีของประเทศไทย 
  
ประเทศไทยกําลงัอยู่ในช่วงเวลาทีต่อ้งเผชญิความทา้ทายหลากหลายประการ เศรษฐกจิของประเทศกาํลงัชะลอตวั ในขณะ
ทีส่งัคมไทยกําลงัเขา้สู่สงัคมสงูวยั ทาํใหร้ฐับาลมแีนวโน้มจะตอ้งเผชญิภาวะขาดดุลทางการคลงัอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็น
ปญัหาการขาดความมัน่คงทางการคลงั พร้อมกนันัน้สงัคมไทยยงัมรีะดบัความเหลื่อมลํ้าสูง รฐัไทยยงัขาดการกระจาย
อํานาจ และสงัคมไทยยงัขาดการใส่ใจกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มอย่างเพยีงพอ การปฏริูประบบภาษเีป็นเรื่องทีจ่ําเป็นจะต้อง
เกดิขึน้หากรฐับาลไทยจะเขา้มามบีทบาทคลีค่ลายปญัหาเหล่าน้ีได ้“ชุมชนนโยบายดา้นภาษ”ี ซึ่งเป็นเครอืข่ายทางสงัคม
จากภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม ไดร้ว่มกนัพจิจารณาขอ้เสนอในการปฏริปูระบบภาษขีองประเทศไทย
และไดข้อ้สรปุเป็น “แนวทางสิบประการในการปฏิรปูภาษี” ดงันี้  
 
ประการแรก กรอบคดิทีร่ฐับาลควรใชใ้นการปฏริปูภาษคีอืการคน้หาแนวทางทีค่าํนึงถงึทัง้เป้าหมายการสรา้งความมัน่คง
ทางการคลงัและการกระจายรายไดไ้ปดว้ยพรอ้มกนั ในการจะสรา้งความมัน่คงทางการคลงันัน้หลกีเลีย่งได้ยากทีร่ฐับาล
จะตอ้งแสวงหารายไดจ้ากภาษเีพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม การขยายรายไดภ้าษคีวรพจิารณาจากวธิกีารทีจ่ะมศีกัยภาพในการ
ลดความเหลื่อมลํา้ก่อน  
 
ประการท่ีสอง ในการเพิม่รายไดภ้าษ ีแนวทางสาํคญัคอืการปรบัปรุงภาษฐีานเงนิไดใ้หม้ฐีานภาษทีีก่วา้งขึน้ โดยรฐับาล
ควรมุง่พฒันาระบบขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะสง่เสรมิการนําประชาชนเขา้สูร่ะบบภาษเีงนิไดท้ัง้บุคคลธรรมดาและ
นิตบิุคคล นอกจากน้ีรฐับาลควรพยายามลดความซบัซ้อนของระบบภาษีและทบทวนสทิธกิารลดหย่อนภาษทีีไ่ม่มคีวาม
จาํเป็น เช่น สทิธกิารลดหย่อนจากการลงทนุใน LTF และ RMF  แนวทางนี้นอกจากจะสรา้งรายไดเ้พิม่เตมิแลว้ยงัช่วยสรา้ง
ความเป็นธรรมใหก้บัระบบภาษเีน่ืองจากความซบัซอ้นและสทิธกิารลดหยอ่นมกัจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บักลุ่มผูม้รีายไดส้งู  
 
ประการท่ีสาม ควรมกีารพจิารณาเพิม่รายได้จากภาษีฐานทรพัย์สนิ ตวัอย่างเช่น การเพิม่ศกัยภาพการเกบ็ภาษีมรดก 
และการเก็บภาษีจากที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง แม้ว่ารายได้จากภาษีเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาก แต่ภาษีจากฐานทรพัย์สนิก็มี
นัยสําคญัต่อความพยายามลดความเหลื่อมลํ้าในสงัคมไทย อย่างไรก็ตาม ควรพจิารณาให้การเก็บภาษีเหล่าน้ีกระทบ
ประชาชนทัว่ไปน้อยทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น ในการเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง รฐับาลอาจพจิารณาปรบัปรุงภาษทีีเ่กบ็กบั
ทีด่นิใหแ้ยกจากทีเ่ก็บกบัสิง่ปลูกสรา้ง และเลอืกเกบ็เฉพาะภาษี่ดนิ หรอืหากจะต้องเกบ็ภาษสีิง่ปลูกสรา้งกอ็าจเลอืกเกบ็
เฉพาะทีอ่ยูอ่าศยัทีม่รีาคาสงูมากเทา่นัน้ 
 
ประการท่ีส่ี ควรมกีารทบทวนการใช้มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเช่นการลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลและการให้สทิธิ
พเิศษทางภาษขีองบโีอไอว่ามคีวามคุม้ค่าเพยีงใด และควรออกแบบมาตรการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในลกัษณะที่
เฉพาะเจาะจงไปทีเ่ป้าหมายมากขึน้พรอ้มกบัมรีะบบประเมนิผลในการบรรลุเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ  รฐับาลยงัควรหนัไป
พฒันาปจัจยัอื่นๆ ทีจ่ะสง่ผลต่อความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศไดอ้ย่างคุม้ค่ากว่ามาตรการการใหส้ทิธปิระโยชน์
ทางภาษ ีตวัอย่างเช่น การลดต้นทุนทีเ่กดิจากความยากในการปฏบิตัติามกฎของภาษ ีการคุม้ครองสทิธทิางปญัญา การ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน และการลงทุนเพื่อปรบัเพิม่ผลติภาพ และควรพยายามสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อ
หลกีเลีย่งการแขง่ขนักนัลดอตัราภาษเีงนิได ้
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ประการท่ีห้า ช่องทางสําคญัที่รฐับาลจะสามารถใช้เพิม่รายรายได้ภาษีก็คือการเพิม่อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นทางเลอืกทีง่า่ยและมปีระสทิธภิาพในการเพิม่รายไดใ้หก้บัรฐับาล อย่างไรกต็าม ควรคํานึงดว้ยว่า
แนวทางนี้เป็นแนวทางทีไ่มไ่ดม้ศีกัยภาพในการลดความเหลื่อมลํ้าดเีทา่กบัการขยายภาษจีากฐานเงนิไดแ้ละทรพัยส์นิ หาก
จะใหก้ารเพิม่อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ไม่สรา้งผลเสยีต่อการลดความเหลื่อมลํ้า สิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิไปพรอ้มกนักค็อืการมุ่งปรบัปรุง
โครงสรา้งรายจา่ยภาครฐัใหไ้ปในทางทีเ่พิม่สวสัดกิารและลดความเลื่อมลํ้าไดด้ขี ึน้   
 
ประการท่ีหก รฐับาลควรพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการนําภาษรีปูแบบใหม่ๆเขา้มาใช ้ตวัอยา่งเชน่ ภาษเีพือ่วตัถุประสงค์
เฉพาะ (earmarked tax) ที่จะช่วยสร้างความชัดเจนว่ารายได้จากภาษีจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ภาษีเพื่อ
วตัถุประสงค์เฉพาะจะช่วยสรา้งการยอมรบักบัประชาชนได้ว่าการเกบ็ภาษจีะนํามาซึ่งประโยชน์อนัใดกบัพวกเขาตามมา 
อย่างไรกต็าม การเก็บภาษีในลกัษณะนี้มปีญัหาทีก่ารใช้จ่ายจะไม่ได้รบัพจิารณาในกระบวนการงบประมาณปรกตจิาก
ตวัแทนของประชาชน จงึต้องถูกออกแบบใหม้ชี่องทางการมสี่วนร่วมจากประชาชนในทางอื่นทดแทน  ภาษอีกีรูปแบบที่
ควรพจิารณากค็อื ภาษีกําไรจากการขายหลกัทรพัย ์(capital gain tax) ซึ่งเป็นอกีทางเลอืกทีน่่าสนใจในการขยายรายได้
พรอ้มกบัลดความเหลื่อมลํ้า แต่การเริม่เกบ็ภาษีในลกัษณะน้ีต้องทําอย่างระมดัระวงัและต้องทําการศกึษาผลกระทบให้
ชดัเจนก่อนนํามาใชจ้รงิ โดยเฉพาะดา้นผลกระทบต่อการเคลื่อนยา้ยเงนิทุน 
 
ประการท่ีเจด็ เพือ่ส่งเสรมิการกระจายอํานาจทางการคลงั ควรมกีารปรบัปรงุกฏหมายเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(อปท.) มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการทางการคลงัดว้ยตนเอง และสนับสนุนใหอ้ปท.มคีวามสามารถมากขึน้ในการ
ใหบ้รกิารสาธารณะเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่นอกจากน้ี ควรลดความสาํคญัของเงนิอุดหนุนจาก
รฐับาลกลาง และหนัไปสนับสนุนใหอ้ปท.มอีํานาจในการจดัเกบ็รายไดด้ว้ยตนเองแทน ผ่านการสนับสนุนใหอ้ปท.เขา้มามี
บทบาทในการเก็บและแบ่งรายได้จากภาษีรูปแบบใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีสรรพสามิตหรือ
คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารทีส่ะทอ้นการใชส้าธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะในระดบัทอ้งถิน่  
 
ประการท่ีแปด ควรมกีารพจิารณามาตรการทางภาษเีพื่อลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม ทางเลอืกทีจ่ะสามารถนํามาใชไ้ดป้ระกอบ
ไปดว้ยการนําภาษใีหม่ๆ  เชน่ ภาษคีารบ์อน มาใชใ้นประเทศไทย โดยอาจเกบ็ไดจ้ากการใชเ้ชือ้เพลงิ การใชไ้ฟฟ้า และการ
ปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก การมมีาตรการเช่นภาษคีารบ์อนนอกจากจะช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัรฐับาลและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี
ให้กบัประเทศแล้ว ยงัช่วยส่งเสรมิความสามารถของประเทศในการส่งออกสนิค้าไปสู่ประเทศที่มมีาตรการสิง่แวดล้อม
เขม้งวด  นอกจากนี้รฐับาลยงัอาจพจิารณาออกมาตรการทางภาษีในการลดมลพษิและขยะ เช่น ภาษีบรรจุภัณฑ์และ
ผลติภณัฑท์ีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น โฟมและถุงพลาสตกิ โดยนํารายไดจ้ากภาษดีงักล่าวไปช่วยอุดหนุนผูผ้ลติบรรจุ
ภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
ประการท่ีเก้า รฐับาลตอ้งมุ่งสรา้งความโปร่งใสทางการคลงัโดยพฒันาฐานขอ้มลูทางการคลงัทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น 
ฐานขอ้มลูทัง้ดา้นภาษแีละการใชจ้่ายของรฐับาล การเปิดเผยขอ้มลูเหล่านี้จะช่วยใหส้าธารณชนทราบถงึรายไดจ้ากภาษวี่า
ถูกนําไปใชอ้ย่างไร โดยรฐับาลเองกค็วรมกีารตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนในการใชง้บประมาณและทาํการประเมนิประสทิธภิาพ
การใชง้บประมาณอย่างต่อเน่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการสือ่สารใหป้ระชาชนเหน็ถงึประโยชน์ของเงนิภาษทีีย่อ้นกลบัมาสู่
ตนเอง เป็นกระบวนการทีส่าํคญัยิง่ทีจ่ะชว่ยลดการต่อตา้นและสรา้งการยอมรบัในหมูป่ระชาชนกบักระบวนการปฏริปูภาษ ี 
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ประการท่ีสิบ สิง่ที่ควรเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กบัการปฏิรูปภาษีก็คือการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมอืง การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางภาษมีคีวามเชื่อมโยงกบักบัการต่อรองอํานาจระหวา่งกลุ่มต่างๆ ทีม่อีํานาจทางเศรษฐกจิและการเมอืง สภาพที่
จะชว่ยใหก้ารเปลีย่นแปลงระบบภาษเีป็นไปในทศิทางทีเ่อือ้ประโยชน์ใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดด้ทีีส่ดุ กค็อืการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใหส้ามารถมสี่วนกบัการกําหนดและตรวจสอบนโยบายรฐัได ้และจะต้องคาํนึงถงึการปฏริูปองคก์ร
ต่างๆ ทัง้ทีอ่อกแบบนโยบายภาษ ีบรหิารการเกบ็ภาษ ีและจดัสรรรายไดจ้ากภาษ ีเพือ่ใหต้อบสนองกบัเป้าหมายเดยีวกนันี้ 
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