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เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตร หลายคนอาจจะเบือนหนาหนีและ
นึกถึงวิชาที่เขาใจยากหรือใชคณิตศาสตรเปนหลัก และคิดวาคอนขาง
หางไกลจากความเปนจริง แตแทจริงแลว เศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันอยางมาก โดยเปนวิชาที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจที่ดี
ที่สุดในแงของการบริโภคและการผลิต การออม การลงทุน และการใช
ชีวิตทั่วๆ ไป รวมถึงเปนความพยายามในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ซึ่งหลักเศรษฐศาสตรสามารถประยุกตใชทั ้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ประเทศ รวมถึงโลก 

ผมเอง ในฐานะอาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ไดมีโอกาส
ติดตามขาวสารทางดานเศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยู
เสมอ และพบวามีประเด็นทางดานเศรษฐกิจที่นาสนใจใหศึกษาขอมูล
เพิ่มเติม ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของหนังสือเรื่อง "เจาะประเด็นเดน 
เศรษฐกิจไทย" ซึ่งผมไมเพียงตั้งใจใหเปนหนังสือสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตต้ังใจใหประชาชนทั่วไปไดอานดวย จึงได
รวบรวมและเขียนขึ้นอยางละเอียดรอบคอบ ใชภาษาที่กระชับและอาน
งาย เพื่อใหสามารถเขาถึงผูอานไดหลายระดับ 
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หนังสือหนังสือเลมนี้เหมาะที่จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีใหกับผูอานที่
สนใจในการใชหลักเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหขาวหรือประเด็นทาง
สังคมมากขึ ้น หรือเปนประเด็นใหไดศึกษาเพิ ่มเติมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวงสนทนา ซึ่งลวนกอประโยชนแกสังคม อยางไรก็ตาม 
หากมีขอผิดพลาดประการใด กรุณาทวงติงและหรือชี้แนะ เพื่อที่ผมจะ
ไดนํามาปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

 

วรรณพงษ ์ ดุรงคเวโรจน์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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การจัดตั้งหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ 

 

 

 

 

"ภาษี" คําส้ันๆ สองพยางคที่ใครก็ไมอยากไดยิน เพราะไดยินทีไร
หมายถึงการเสียสตางคในกระเปาทุกที หากถามวาทําไมประชาชนตอง
เสียภาษี นั่นก็เพราะภาษีคือรายไดหลักของรัฐบาล หากรัฐจัดเก็บภาษี
พลาดเปา รัฐก็ตองสรรหาเงินจาก "วิธีอื่น" เพื่อมาใชจายในโครงการ
ตางๆ ที่ทําเพื่อบริการประชาชนทั้งดานสุขภาพ การศึกษา การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหลักการมันเปนแบบนี้ งาย
ใชไหม?  

 

ว่าด้วยเรื่องภาษี 

ภาษีมีดวยกันหลายประเภท แลวแตวาจะจําแนกตามอะไร ในที่นี้
จะขอพูดถึงภาษี 2 ประเภท คือ  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Individual 
income tax) กับ ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value-added tax; VAT)  
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สําหรับภาษีประเภทแรกนั้นเปนภาษีที่เก็บจากฐานรายไดของผูมี
เงินได ใครมีรายไดสูงหมายถึงมีความสามารถในการชําระภาษีสูงก็จะ
ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ สูง  ขณะที่ ใครมีรายได ตํ่าหมายถึงมี
ความสามารถในการชําระภาษีตํ่า ก็จะเสียภาษีในอัตราที่ตํ่ากวา แตการ
เสียสูงกวาตํ่ากวาไมไดคิดกับรายไดประจําปทั้งกอน คิดเฉพาะสวนเพิ่ม
ในแตละขั้นของภาษี ซึ่งส่ิงเหลานี้ คนที่เสียภาษีก็ทราบเพราะตอง
คํานวณกันทุกป   

สวนภาษีประเภทหลังก็คือ ภาษีที่เก็บจากการบริโภคท่ีถูกรวมอยู
ในราคาของสินคาและบริการเรียบรอยแลว คุณซื้อน้ํา 7 บาท ในนั้นก็มี
ภาษีรวมอยูดวย ดังนั้น ใครบริโภคมากก็ยอมเสียภาษีประเภทนี้มาก  

นอกเหนือจากภาษี 2 ประเภทนี้ก็ยังมีภาษีอื่นๆ อีก เชน ภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดปโตรเลียม และอากรแสตมป 
เปนตน 

หนวยงานที่มีหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีซึ่งเปนรายไดหลักของ
รัฐบาลคือ  กระทรวงการคลัง สามารถแบงยอยตามบทบาทหนาที่
ออกเปน 3 กรมดวยกัน ประกอบดวย  

1. กรมสรรพากร (ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดปโตรเลียม)  

2. กรมสรรพสามิต (ภาษีน้ํามัน ภาษีรถยนต ภาษีเบียร-สุรา-
ยาสูบ ภาษีแบตเตอรี่)  และ 
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3. กรมศุลกากร (อากรขาเขา อากรขาออก) สําหรับรายได
รัฐบาลจากท้ัง 3 กรมประจําปงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 
2556 - กันยายน 2557)  อยูที่ 2,221,391 ลานบาท  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1:  รายไดรัฐบาลที่มาจากภาษี 

ประเภทภาษี จํานวน (ลานบาท) สัดสวน (%)

กรมสรรพากร 1,729,819 78 

กรมสรรพสามติ 382,731 17 

กรมศุลกากร 108,841 5 

รวม 3 กรม 2,221,391 100 

ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง (2558) 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา รายไดหลักของรัฐบาลมาจากกรม 
สรรพากร  คิดเปนกวา  78% ของการจัดเก็บรายไดทั้ งหมดจาก
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ หากมีการรวมรายไดอื่นๆ จากรัฐวิสาหกิจและ
สัมปทานตางๆ รวมถึงมีการหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร เงินกัน
ชดเชยภาษีสําหรับสินคาสงออกและการจัดสรรรายไดใหองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.)  จะทําใหรายไดรัฐบาลสุทธิ ประจําป 2557 อยูที่ 
2,073,912 ลานบาท  

ดังนั ้น ความมั่นคงของรายไดร ัฐจึงตกไปอยูที ่รายไดจาก
กรมสรรพากร หากปใดที่กรมสรรพากรเก็บภาษีประเภทตางๆ ไดนอย 
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ยอมทําใหสงผลโดยตรงตอสภาพคลองทางการเงินของรัฐบาล โดยใน
ปจจุบัน ภาษีของไทยมีสัดสวนประมาณ 16-17% ของ GDP  ซึ่งถือวา
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน นอรเวย สหราช
อาณาจักร และอิตาลี ที่มีสัดสวนของภาษีตอ GDP ที่ 27%, 25% และ 
23% ตามลําดับ 

หากมองถึงโครงสรางภาษีของกรมสรรพากร จะพบวา ภาษีหลัก
คือ  ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่เก็บในอัตรา 7% ยอนกลับไปดูงบรายไดป 
2550 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได 1.12 ลานลานบาท รายไดอันดับ 1 
มาจากภาษีมูลคาเพิ่ม 4.34 แสนลานบาท คิดเปน 39% ของรายไดจาก
กรมสรรพากรทุกประเภท รองลงมาเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัดสวนคิดเปน 34% และ 17% ตามลําดับ  

เม่ือมาดูโครงสรางในป 2557 พบวา สัดสวนของ VAT เพิ่มขึ้น
พอสมควร มีสัดสวน 41% ของรายไดทั้งหมดของกรมสรรพากร 
รองลงมายังคงเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีมีสัดสวนลดลงเหลือ 33% และ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีสัดสวน 16% ดังนั้น จะเห็นวาในชวง 8 ป
ที่ผานมา โครงสรางการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไมได
เปลี่ยนแปลงมากนัก ที่มาของรายไดรัฐบาลยังคงเปนภาษีจากสินคา
และบริการ หรือภาษีการบริโภค รองลงมาเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

และเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากภาษีประเภท
ตางๆ เราจะพบวาในชวง 3 ปหลังมานี้ (งบป 2555-2557) การเพิ่มขึ้น
ในรายไดจาก VAT มีสูงกวารายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคล
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ธรรมดา ซึ่งสวนหนึ่งเปนการสะทอนถึงปริมาณการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น 
(เนื่องจาก VAT ยังคงท่ีที่ 7% เทาเดิม) และยังสะทอนถึงภาระของ
ประชาชนที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

คําถามก็คือแลวโครงสรางดังกลาวสําคัญอยางไร? การจัดเก็บ
ภาษีของไทยคอนขางขัดแยงกับภาพรวมโครงสรางการจัดเก็บภาษี
ในประเทศพัฒนาแลว เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา จากตัวเลข
ของหนวยงาน Internal Revenue Service ซึ่งเปนหนวยงานของ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ พบวาในป 2557 รัฐบาล (ระดับ Federal) 
จัดเก็บรายไดสุทธิ (หักเงินคืน) อยูที่ 2.69 ลานลานดอลลารสหรัฐ โดย
กวา 48.7% เปนรายไดที่มาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รองลงมาคือ
ภาษีการจางงาน (ประกันชีวิต ประกันสังคมและอื่นๆ) มีสัดสวน 36.1% 
และภาษีจากธุรกิจประมาณ 11.8% ดังนั้น รายไดของรัฐสวนใหญมาจาก
ภาษีในรายไดของประชาชน  

ขณะที่ในสหราชอาณาจักร พบวา ในป 2557 รายไดจากภาษี
ทั้งหมดอยูที่ 547,064 ลานปอนด  โดย 28% ของรายไดดังกลาวมาจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ขณะที่ 8% มาจากภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
อีก 21% มาจาก VAT ซึ่งตัวเลขคอนขางใกลเคียงกับประเทศ OECD 
โดยเฉล่ียซึ่งมีสัดสวนของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ VAT 
เทากับ 25% 9% และ 20% ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ระบบภาษีของสหรัฐอเมริกาไมไดใชแบบ VAT แตเปน 
Sales tax (คิดจากราคาขายปลีกซึ่งเปนราคาของสินคาที่ถูกขายไปยัง
ผูบริโภค ไมใชมูลคาเพิ่มจากการผลิต) ซึ่งเปนรายไดของในระดับรัฐ 
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(State government) ดังนั้น การเปรียบเทียบโครงสรางจึงอยูระหวางไทย 
กับประเทศกลุม OECD  

ตารางที่ 2:  สัดสวนภาษีเงินไดบคุคลธรรม ภาษีนติิบุคคล   
และภาษีมูลคาเพ่ิมตอรายไดทั้งหมด 

ประเภทของภาษี 
สัดสวน (%) ตอรายไดจากภาษี

ไทย ประเทศ OECD

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 16% 25%

ภาษีเงินไดนิติบคุคล 33% 9%

VAT 41% 20%

ที่มา:  กรมสรรพากร (2558) และ OECD (2014) 

จากตารางที่ 2  แสดงขอมูลภาษีป 2557 โดยจะเห็นภาพที่ชัด
มากขึ้นวา โครงสรางภาษี (Structure of tax receipts) ของไทยไมไดมี
ลักษณะเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแลวอื่น กลาวคือ สัดสวนของภาษี
จาก VAT ของไทยมีมากเปนอันดับ 1 ของรายได มาจากการ
จัดเก็บภาษีทั้งหมด ขณะที่ในกลุมประเทศ OECD น้ัน รายไดของ
การจัดเก็บภาษีสวนใหญกลับมาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

นอกจากนั้น ยังเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลนอย แตกตางจากไทยที่
เก็บภาษีในกําไรจากบริษัทคอนขางเยอะ ซึ่งเปนการลดสภาพคลองและ
ผลกําไรอันจะนําไปลงทุนตอในทุนและแรงงานของบริษัทในอนาคต หรือ
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กลาวไดวา โครงสรางภาษีของไทยไมเอื้อตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเทาที่ควร 

สําหรับขอมูลการจัดเก็บภาษีครึ่งปแรกป 2558 สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปดเผยตัวเลขวา รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
รายไดกวา 9.74 แสนลานบาท  ในระยะเวลา  6 เ ดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2558  โดยสูงกวาครึ่งปแรกของป 2557 กวา 3.5% เปน
ผลมาจากการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิตและรายไดของ
รัฐวิสาหกิจสูงขึ้น  ขณะที่รายไดจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรยังตํ่า
กวาเปาหมาย แตก็มีขาวดีคือสามารถเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
สูงกวาเปาหมายประมาณ 3,559 ลานบาท แมภาษีมูลคาเพิ่มจะยังตํ่า
กวาเปาหมายเกือบ 2 หมื่นลานบาท  

อยางไรก็ตาม ไดมีการคาดการณในเดือนเมษายนวา ตลอดป 
2558 จะสามารถจัดเก็บรายไดของรัฐที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
มีแนวโนมดีกวาปกอน แตจากที่เราทราบกัน สถานการณเศรษฐกิจของ
ไทยและของโลกอยู ในสภาวะถดถอย โดยเริ่ม ต้ังแตปลายเดือน
กรกฎาคมลากยาวมาจนเดือนมิถุนายน เปนผลมาจากเศรษฐกิจจีนและ
ยุโรปที่เจริญเติบโตชากวาที่คาด   

ดังนั้น เมื่อสภาวะเศรษฐกิจไมเปนอยางที่คาด การจัดเก็บรายได
ของรัฐในชวงครึ่งปที่เหลือจึงเปนสิ่งทาทายที่ควรใหความสําคัญ  
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