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บทคัดย่อ
แม้ว่าสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป แต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ยังถือว่า
เป็นหนึ่งในภาษีทางตรงที่มีบทบาทอย่างสูงในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้าในสังคม ทังนี ภาครัฐจะต้อง
ค้านึงถึงประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยการด้าเนินการปฏิรูป
ภาษีทังโครงสร้างภาษี การปรับอัตราภาษีใหม่ รวมตลอดทังการทบทวนมาตรการให้การยกเว้นบางประเภท เพื่อช่วยให้
เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและยังสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในสังคมไทยอย่างแท้จริง
ค้าส้าคัญ: สถานการณ์, ผลกระทบ, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ความเหลื่อมล้าด้านรายได้

Abstract
Although the situation and the impact of personal income tax measures as a tool to
reduce income inequality in each country are different. But personal income tax is still considered
one of the direct taxes that play a large role in distributing income and reducing social inequality.
The public sector, thus, need to consider the type of personal income tax and / or personal income
tax restructuring by implementing tax reform as a whole, new tax rate adjustment and the review of
certain types of exemptions to help distribute income fairly and also help reduce entirely income
inequality in Thai society.
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1. บทน้า
ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันถือได้ว่ามีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) โดย
ภาพรวมดี ขึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ธนาคารโลก (World
Bank) ได้ด้าเนิ นการปรับการจัดประเภทรายได้ของ
ประเทศไทยจากระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางขันต่้า
(a lower-middle income economy) สู่ระดับจาก
ระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางขันสูงขึน (an upper-

middle income economy)[1] ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ ส้ า คั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยประสบ
ความส้าเร็จอย่างมากในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
คือ สถานการณ์ในด้า นความเหลื่ อมล้าด้านรายได้ของ
ประเทศในภาพรวมที่มีแนวโน้มดีขึนตามล้าดับ ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น ได้ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ จ ากรายงานการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้า ในประเทศ
ไทยปี 2558 ของส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2] ที่พบว่าความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
(Gini Coefficient) ซึ่งมีค่าประมาณ 0.4–0.5 และมี
แนวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ยจาก 0.487 ในปี 2531 ลดลง
เหลือ 0.445 ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณาในส่วนประเด็น
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่างกลุ่มรวยสุดกับกลุ่มจน
สุดกลับพบว่า ยังมีความแตกต่างกันประมาณ 22.1 เท่า
ในปี 2558 จากข้อมูลทางสถิติดังที่แสดงข้างต้น เห็นได้
ชัดเจนว่าแนวโน้มของความเหลื่อมล้าทางรายได้ระหว่าง
กลุ่ม รวยสุดกั บกลุ่ มจนสุด ของประเทศไทยมีช่องว่ างที่
กว้างขึนโดยล้าดับ
ส้าหรับเครื่องมือทางการคลังที่ยอมรับกันว่ามีความ
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเหลือ่ มล้าทางด้านรายได้
ก็คือ มาตรการทางภาษีหรือนโยบายภาษี ซึ่งน้ามาใช้เพื่อ
ลดความแตกต่างทางฐานะระหว่างประชาชนแต่ละคน
สามารถเข้ า ไปมี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการท้ า ให้ เ กิ ด การ
กระจายรายได้ภายหลังหักภาษีแล้วมีผลท้าให้ความเลื่อม
ล้าลดลงได้ นอกจากนี นโยบายภาษียังมีส่วนส้าคัญต่อ
การเพิ่มรายได้ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้ไปกับ
เรื่องสุขภาพและการศึกษาที่มีแนวโน้มของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย รวมทังโครงสร้าง
พืนฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตที่สามารถท้าให้
เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึน[3] ดังนัน การ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าด้วยมาตรการทางภาษีเพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้ (Income distribution) ที่เป็น
ธรรมจึ งถื อ เป็ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ งที่ มี ค วามส้ า คั ญ อย่ า งมาก
ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีอ้านาจใน
การก้าหนดภาษีสินค้าโภคภัณฑ์ รายได้และความมั่งคั่ง
ตลอดจนการใช้จ่ายรายได้ที่เกิดขึนในหลายวิธี เพื่อให้เกิด
การกระจายอย่างเท่าเทียมกันมากขึน [4]
ปัจจุบันมีการศึกษาจ้านวนไม่น้อยที่แสดงให้เห็นใน
เชิงประจักษ์ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหนึ่งในภาษี
ทางตรงที่มีบทบาทอย่างสูงในการกระจายรายได้และลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม[5] แต่จะต้องเป็นรูปแบบของ
ระบบภาษี เ งิ น ได้ ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ก ารจั ด เก็ บ แบบอั ต รา
ก้าวหน้า เช่น งานของ Weller[6] ซึ่งใช้การศึกษาข้อมูล
ข้ า มประเทศตั งแต่ ปี 1981 ถึ ง ปี 2002 โดยพบถึ ง
ผลกระทบทางบวกของภาษีที่เก็บในอัตราก้าวหน้าที่มีต่อ
การกระจายรายได้ และในท้านองเดียวกันกับงานของ
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Thomas Piketty and Nancy Qian[7] ก็พบว่า การ
เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือนโยบายที่
มีการบิดเบือนได้น้อยที่สุด ซึ่งสามารถควบคุมการเพิ่มขึน
ของความไม่เท่าเทียมกันโดยการกระจายผลก้าไรที่ได้รับ
จากการเติบโต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดอยู่ในประเภทภาษีอากร
จากแรงงาน เนื่องจากเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้
ตามแหล่ งเงิ น ได้ แ ละหลั ก ถิ่ น ที่ อ ยู่ สั ด ส่ ว นภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาต่อ GDP ขึนลงอยู่ในช่วงร้อยละ 1.80 ถึง
2.50 ในช่ ว ง 25 ปี ที่ ผ่ า นมา ปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายความ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากภาษีนีคือ อัตราภาษีเงินได้
และช่วงของภาษีเงินได้ และอัตราการว่างงาน ประเทศ
ไทยในช่วง 25 ปี นีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีอ ยู่
หลายครัง แต่ละครังมุ่ งเน้ นความเป็น ธรรมในการเก็ บ
รายได้ รวมทังอัตราการว่ างงานของประเทศที่น้อ ยลง
เรื่อยๆซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.90 ท้าให้รัฐสามารถเก็บ
ภาษี ไ ด้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มขึ นและจ้ า นวนมากขึ นด้ ว ย[8]
เพราะฉะนั นแล้ ว การศึ ก ษาด้ า นภาระภาษี แ ละการ
กระจายรายได้จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
ระบบภาษี ข องประเทศไทย เพื่ อ ให้ ร ะบบภาษี เ งิ น ได้
บุ ค คลธรรมดาเป็ น หนึ่ ง ในมาตรการส้ า คั ญ ในการลด
ปัญหาความยากจน ลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีในการ
กระจายทรั พยากรให้กั บประชาชนทุก กลุ่ม อย่ างทั่ วถึ ง
การก้ า หนดนโยบายด้ า นภาษี ที่ ดี จึ ง ควรค้ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ และความเป็นอยู่อันดี
ของประชาชนในประเทศเป็นส้าคัญ[9] อีกด้วย
ดังนัน ในบทความฉบับนีจึงมีวัตถุประสงค์ส้าคัญคือ
เพื่อต้องการอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์
ความเหลื่ อมล้าทางด้านรายได้ในประเทศไทยปัจจุบั น
รวมตลอดจนทั งสถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
มาตรการทางด้านโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
รัฐบาลไทยที่มีผลกระทบต่อความเหลื่อมล้าด้านรายได้ใน
ประเทศไทย และนอกจากนี ยั ง ได้ น้ า เสนอเกี่ ย วกั บ
ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการใช้มาตรการทาง
ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาเพื่ อ การลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรการทางด้าน
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศ เพื่อให้
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สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงต่อไป

2. ภาพรวมของสถานการณ์ ค วามเหลื่ อ มล้ า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยปัจจุบัน
เมื่อกล่าวถึงประเด็นความเหลื่อมล้า (Inequality) ซึ่งใน
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งในสังคมที่
ได้รับความสนใจและมีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางใน
ทุกๆประเทศทั่วโลก โดยความเหลื่อมล้านันมีได้หลายมิติ
ดังเช่น ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ ความเหลื่อมล้า
ทางด้านโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ ความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา ความ
เหลื่อมล้าทางด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น โดยที่
ทุกมิตินีมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน เนื่องความเหลื่อม
ล้าด้านหนึ่งก็อาจน้าไปสู่ความเหลื่อมล้าในด้านอื่นๆ อีก
ด้ ว ย ส้ า หรั บ ประเด็ น ความเหลื่ อ มล้ า ทางด้ า นรายได้
(Income Inequality) นักวิชาการและองค์การต่างๆได้มี
การก้าหนดค้านิยามของความเหลื่อมล้าทางด้ายรายได้
(Income inequality) ที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่
ทังนี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)[10] มองว่า
เป็ น การกระจายรายได้ ร ะหว่ างบุ ค คลซึ่ งจะอธิ บ ายถึ ง
รายได้ของแต่ละบุคคลหรือรายได้ของครัวเรือนที่กระจาย
อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยความเหลื่อม
ล้าด้านรายได้ ถือเป็นความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความ
ยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) หมายถึง
การที่รายได้รวมของประเทศถูกจัดสรรไปยังประชาชน
กลุ่ม ต่างๆ ในประเทศอย่า งไม่ เป็น ธรรม นั่นคื อ การที่
รายได้ ไ ปกระจุ ก ตั ว อยู่ ที่ ป ระชาชนเพี ย งบางกลุ่ ม หรื อ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็น
กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง[11] ในขณะที่มาตรวัดความเหลื่อม
ล้าด้านรายได้มักจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติ
สรุป จ้า นวน เช่น ดั ชนี Gini และข้ อมู ลเกี่ ยวกับ การ
กระจายรายได้ในหลายประเด็น เช่น สัดส่วนรายได้หรือ
อัตราส่วนเปอร์เซนต์[12]
จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาในประเด็นที่ว่าด้วยความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
ไทยส่วนใหญ่นันมีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า
สถานการณ์ความเหลื่อมลา้ ด้านรายได้ในประเทศไทยโดย
ภาพรวมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาถือว่ามีแนวโน้มดี
ขึน แต่ดีขึนเพียงเล็กน้อยเท่านัน จากข้อมูลทางสถิติจาก
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รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความ
เหลื่ อ มล้ า ในประเทศไทย ปี 2558 ของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[13] ก็พบว่าความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ซึ่งมี
ค่าประมาณ 0.4–0.5 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจาก
0.487 ในปี 2531 ลดลงเหลือ 0.445 ในปี 2558 และ
เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่างกลุ่มรวย
สุดกับ กลุ่มจนสุดยั งมีความแตกต่างกันประมาณ 22.1
เท่ า ในปี 2558 และเมื่ อ พิ จ ารณาความเหลื่ อ มล้ า ด้ า น
รายได้ ในระดับพืนที่พบว่า ในเขตเมืองและเขตชนบทมี
ความเหลื่ อ มล้ า ด้ า นรายได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มาก โดยปี
2558 ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ทธิ์ ค วา ม ไ ม่ เ ส ม อภ า ค ( Gini
coefficient) ด้านรายได้เขตเมือง เท่ากับ 0.434 เขต
ชนบท เท่ากับ 0.412 ซึ่งปัญหาการกระจายรายได้ลดลง
จากปี 2556 เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคใต้มีปัญหา
ความเหลื่ อ มล้ า ด้ า นรายได้ ม ากที่ สุ ด รองลงมาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ความไม่เสมอ
ภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้เท่ากับ 0.451 และ
0.432
จากปัญหาของความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ที่ยังคง
เป็ น อยู่ เ ช่ น นี เองส่ ง ผลท้ า ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่
ประเทศไทยต้องการจะขับเคลื่อนไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ส่ ว นหนึ่ งยั งเป็ น ผลที่ เ กิ ดขึ นภายใต้ ก าร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันส่งผลให้รายได้โดยเฉลี่ยของ
ประชาชนโดยทั่วไปสูงขึนก็จริง แต่ผลตอบแทนของแต่ละ
ชนชั นยั ง ไม่ เ ป็ น ธรรมเท่ า ที่ ค วร ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี
ข้อจ้ากัด และความไม่เป็นธรรมจากการลดหย่อนและ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยที่ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของไทยเป็นระบบภาษีที่ยังไม่สามารถท้างานได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อนปัญหาและ
อุป สรรคส้ า คั ญ มากมาย ตั ว อย่ า งเช่น ฐานภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาของไทยมีอัตราขันต่้าของฐานภาษีในระดับ
ที่ต่้า รวมถึงประเทศไทยมีการลดหย่อนและยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดามากมาย เป็นต้น ดังนัน จึงเห็นว่า
จ้ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี โ อกาส และได้ รั บ การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตลอดจนมี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากขึน
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3. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ทางด้านโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
ผลกระทบที่มีต่อความเหลื่อมล้าด้านรายได้ใ น
ประเทศไทย
3.1 สถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงมาตรการ
ทางด้ า นโครงสร้ า งภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของ
ประเทศไทย
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางด้าน
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย กล่ าวได้ว่ามี
โครงสร้ า งอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครังในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการปรับอัตราภาษี เช่น การลดอัตราภาษี
ขันสูงที่สุดลงจากอัตรา 55% เหลือเพียง 37% ซึ่งรัฐควร
พึงระวังไม่จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงจนเกินไป เนื่องจาก
อาจท้าให้ค นขาดแรงจู งใจในการท้า งาน อี กทั งยังอาจ
สร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent) ในการเก็บ
ภาษีเหล่านัน และส่งผลให้การกระจายรายได้จะไม่เป็น
ธรรมยิ่งขึน[14] ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อลดหย่อน
ให้แก่ผู้เสียภาษีนันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
อัตราภาษีครังใหญ่แล้วอย่างน้อยถึง 3 ครัง (ทังหมด 5
ครั งตังแต่ส มั ยรั ฐ บาลพลเอกเปรม ติ ณ สูล านนท์ พ.ศ.
2525) โดยจุดประสงค์ของการปรับโครงสร้างนันเน้นไปที่
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ การปรับโครงสร้าง
ครั งใหญ่ สุ ด เกิ ด ขึ นในปี พ.ศ. 2535 เป็ น ครั งแรกที่
ประเทศไทยมีการน้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษี
การค้า โครงสร้างทังในอดีตและปัจจุบันที่เริ่มใช้ในปีภาษี
2556 และ2557[15] (ไม่นับรวมกับปรับย่อยในปี พ.ศ.
2560)

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา ปี พ.ศ.2532 – พ.ศ.2556
ที่มา: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา[16]

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561

จากข้อมูลทางสถิติที่ปรากฏตามภาพที่ 1 จะเห็นได้
ว่า วิวัฒนาการโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานันมี
การเปลี่ยนแปลงหลายครัง โดยแต่ละครังนันมุ่งเน้นความ
เป็นธรรมในการเก็บภาษีและการกระจายรายได้ซึ่งเป็น
ผลท้าให้การเก็บภาษีมีประสิทธิ ภาพมากขึน โดยในปี
พ.ศ.2535 โครงสร้างภาษีได้ถูกปรับให้แคบลงเหลือเพียง
5 ช่ ว งโดยมุ่ ง เน้ น การช่ ว ยเหลื อ คนมี ร ายได้ น้ อ ย
เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2556 ที่มีถึง 8 ช่วงเพื่อต้องการเพิ่ม
ความเป็นธรรม แต่โครงสร้างภาษีนันยังมีข้อเสียอยู่เพราะ
ถึงแม้จะมีการยกเว้นภาษีให้คนมีรายได้ไม่ถึง 150,000
บาท แต่ยังเว้นช่องว่างเพื่อลดภาระภาษีของคนรวยที่มี
รายได้มากอยู่ ท้าให้ภาระส่วนมากตกอยู่กับผู้มีรายได้
ปานกลาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็มีแนวโน้มการเก็บ
รายได้ ไ ด้ ม ากขึ น[17] อี ก ทั งในการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยก็ได้มี
การปรับให้ต่้าลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นการปรับให้
ต่้าลงไปตามกระแสโลก โดยที่หลายๆประเทศก็ได้มีการ
ปรับให้ต่้าลงจนอยู่ในระดับปัจจุบัน
มีการวิเคราะห์กันว่า การที่รายได้ภาษีของไทยยังอยู่
ในระดั บ ต่้ า นั นสะท้ อ นในโครงสร้ า งภาษี ใ นตั ว เอง ซึ่ ง
สาเหตุที่รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังต่้ามีหลาย
สาเหตุ กล่าวคือ ไทยมีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงทังใน
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งแรงงานนอกระบบมัก
มีรายได้ที่ต่้าและ/หรือไม่แน่นอน ท้าให้ไม่เข้าข่ายต้องเสีย
ภาษีหรือท้าให้การประเมินรายได้ท้าได้ยากล้าบาก และ
การกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้าสู ง ท้าให้มีผู้มีรายได้น้อย
กว่าเกณฑ์ภาษีจ้านวนมาก ในขณะที่รายได้จ้านวนมาก
กระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีช่องทางในการเสีย
ภาษีให้ต่้าหลายทาง เช่น การลดหย่อน โยกย้ายฐานเงิน
ได้ ใ ห้ ไ ปสู่ ฐ านที่ เ สี ย ภาษี ต่้ า
เป็ น ต้ น [18] และ
นอกเหนือ จากที่ก ล่ าวมา มีข้ อ ควรสั งเกตเกี่ ยวกั บการ
เปลี่ ย นแปลงมาตรการทางด้ า นโครงสร้ า งภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาว่า ในช่วงเกือบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ได้มี
การปรับเปลี่ยนค่าลดหย่อนประเภทนีแต่อย่างใด
3.2 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการทางภาษีเงิน
ได้ บุ ค คลธรรมดาในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลด
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ในประเทศไทย
3.2.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการทางภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาต่ อ การกระจายรายได้ ภาษี
ก้าวหน้า
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โดยหลั ก การแล้ ว ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาถู ก
ออกแบบให้มี อัตราเพิ่ม ขึนในกลุ่ม ผู้เ สีย ภาษี ที่มี รายได้
สูงขึนเป็นล้าดับขัน (Progressive Bracketing) ซึ่งนั่น
หมายความว่า เมื่อมีรายได้สูงขึน ผู้เสียภาษีก็ต้องเสียใน
อัตราที่สูงขึนเช่นเดียวกัน ผลที่จะเกิดขึนก็คือจะท้าให้คน
รวยต้องเสียภาษีมากกว่าคนจน ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการลด
ช่องว่างระหว่างรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
แต่ในขณะเดียวกันรั ฐเองก็สามารถน้ารายได้จากภาษีที่
เก็บได้นันไปจัดท้าสวัสดิการหรือบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนอย่างครอบคลุมได้มากยิ่งขึน แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติแล้ วซึ่งอาจสะท้อนให้เห็น ได้ในช่ วงระยะ
หลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามอย่าง
มาก มีงานวิจัยจ้านวนไม่น้ อยที่ชีให้เห็นว่า การเก็บภาษี
ในอั ตราก้ าวหน้ ามีผ ลกระทบในเชิ งลบต่อ ความไม่ เท่ า
เที ย มกั น ทางด้ า นรายได้ ข องคนในสั งคม ตั ว อย่ า งเช่ น
งานวิจัยของ Denvil Duncan[19] ซึ่งชีให้เห็นว่า การ
เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อ
ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้สุทธิที่ได้และผลกระทบเชิง
ลบนีจะเกิดขึนอย่างมากที่สุดในกรณีที่ประเทศมีการวาง
กรอบการท้า งานของสถาบันที่ให้การสนับสนุนต่อการ
แจกจ่ า ยให้ กั บ คนจน โดยยั งพบอี ก ว่ า การเก็ บ ภาษี ใ น
อัตราก้าวหน้ามีผลกระทบน้อยมากต่อความไม่เสมอภาค
ที่แท้จริงในประเทศที่มี "กฎหมายและระเบียบ" ที่อ่อนแอ
ซึ่งโดยนัยยะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้ว่า การเก็บภาษีใน
อั ต ราก้ า วหน้ า ย่ อ มจะมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกก็ ต่ อ เมื่ อ
ประเทศนันๆ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
มีความเข้มแข็งนั่นเอง
ในขณะที่ประเทศไทย มีผลงานวิจัยจ้านวนหลายชินที่
สนับสนุนต่อประเด็นดังกล่าวคือ ถึงแม้ว่าการแก้ไขบัญชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครังล่าสุดจะท้าให้ผู้มีที่มี
รายได้น้อยมีภาระภาษีลดลง แต่บัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดายังไม่สอดคล้องต่อหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
และมี ข้ อบกพร่ อ งหลายประการ เนื่อ งจากบัญ ชี อัต รา
ภาษีแบบใหม่ยังคงให้ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้สูงถึงสูงมาก
จึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ครัง
ใหม่[20] ดังนัน จะเห็นได้ว่า ศักยภาพของการใช้ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความ
เหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ แท้ที่จริงแล้วนันมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ ละประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ประเทศก้าลังพัฒนาจะมีข้อจ้ากัดมาก (อันสะท้อนได้ทัง
จากสัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อรายได้ภาษี
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ทังหมดทังหมด และจากสัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อ GDP) และส้าหรับกรณีของประเทศไทยนัน
ความสามารถ (Capacity) ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ยังคงมีข้อจ้ากัดมาก
การมีรัฐที่มีขนาดเล็กท้าให้รัฐบาลไทยไม่สามารถใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นรายจ่ า ย เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า ใน
สังคมได้มากนัก เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
งบประมาณรายจ่ า ยในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คม
คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้า ทางสังคมคิดเป็ น
สัดส่วนเพียงประมาณ 6.0% ของ GDP ในขณะที่
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสวั ส ดิ ก ารของโลกมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่
13.2%[21] ทั งที่ ค วามเป็ น จริ ง แล้ ว ในทางทฤษฎี นั น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือ
มาตรการส้า คัญ ที่ช่ว ยให้เ กิด การกระจายรายได้ที่ เป็ น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในสังคมไทย
เป็นอย่างดี
3.2.2 ผลกระทบในแง่ที่เป็นการพิจารณาถึงผลได้
ผลเสียหรือได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) ระหว่างการ
กระจายรายได้และการหนีภาษี
การที่ ภ าครั ฐ ได้ มี ม าตรการลดหย่ อ นอื่ น ๆที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนอยู่ต่อเนื่อง อาจเพื่อส่งเสริมการลงทุน เช่น
กรณีเบียประกันชีวิต เงินสะสมกองทุนส้ารองเลียงชีพ
และดอกเบียกู้ยืมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น เงินบริจาค เงินสนับสนุนกีฬา
และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งมาตรการส่วนหลังนีถูกมองว่า
ช่ ว ยเหลื อ คนที่ มี ร ายได้ สู งมากกว่ า ที่ จ ะเอื อประโยชน์
ให้กับคนมีรายได้น้อย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการกระจาย
รายได้ และท้ า ให้ อั ต ราภาษี ไ ม่ เ ป็ น อั ต ราก้ า วหน้ า
เท่าที่ควร[22] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ
เช่น ผลงานวิจัยของ Denvil and Klara[23] ก็พบว่า
ประเทศก้าลังพัฒนามีความคุ้มค่าที่จ ะท้าให้อัตราสูงสุด
ลดลงและมีความเรียบง่าย โดยอาจเกิดความเหลื่อมล้า
เพิ่มน้อยกว่าการเพิ่มความเหลื่อมล้าในประเทศพัฒนา
แล้ ว จากเหตุ ข้ า งต้ น การลดความเหลื่ อ มล้ า โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การใช้ภาษี
มรดก การเก็บภาษี Capital Gain Tax อาจไม่ใช่ค้าตอบ
ทังหมด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในทางทฤษฎีภาษี
แล้ว ภาษีในลักษณะอัตราก้าวหน้า (Progressive) กับ
การลดความเหลื่อมล้า (Income Inequality) แม้จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ ง บวก หรื อ การใช้ ร ะบบอั ต รา
ก้ า วหน้ า จะช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ า ได้ จ ริ ง แต่ ใ นเชิ ง
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นโยบายทางภาษีต้องพิจารณาผลได้ ผลเสีย (Trade-off)
ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี (Tax
Administration) และการหนีภาษี (Tax Evasion) โดย
ในทางทฤษฎีแล้ว ประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บ
ภาษีควรเก็บภาษีให้ง่ายและมีอัตราเดียว (Flat Rate) แต่
การใช้อัตราเดียวย่อมส่งผลท้าให้เกิดความเหลื่อมล้ามาก
ขึน โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาหากนโยบายทางภาษี
เลือกใช้อัตราก้าวหน้าที่สูงเกินไปจะส่งผลให้เกิดการหนี
ภาษี (Tax Evasion) ที่มากขึนส่งผลต่อปัญหาโดยรวม
โดยอาจพิ จ ารณาได้ ว่ า ประเทศที่ ใ ช้ น โยบายลดความ
เหลื่อมล้าโดยการเพิ่มอัตราภาษีสูงสุดย่อมจะท้าให้เกิด
การเลี่ยงภาษีในอัตราสูงตามมาอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว ถึงแม้ว่าตามหลักการแล้ว การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยในแต่ละปีนันจะท้าการ
จั ด เก็ บ ในอั ต ราภาษี ที่ เ ป็ น อั ต ราภาษี แ บบก้ า วหน้ า คื อ
อัตราภาษีจะเพิ่มขึนตามช่วงเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึน และเมื่อ
พิจารณาในแง่ของสัดส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.31 เพิ่มขึนจากปี
พ.ศ. 2533 ที่ร้อยละ 1.80[24] ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ที่มา: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา [25]
จากข้อมูลทางสถิติที่ปรากฏตามภาพที่ 2 ย่อมจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีผลกระทบต่อ
GDP ของประเทศในอัตราที่ค่อนข้างจะน้อยมาก โดยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Eric Engen & Jonathan Skinner[26]
ที่ได้ชีให้เห็นว่า ผลกระทบระบบภาษีท้าให้อัตราการเจริญเติบโต
ของประเทศมีความแตกต่างเพียง 0.2 ถึง 0.3 เปอร์เซ็นต์ในการ
ตอบสนองต่อการปฏิรูปด้านภาษีที่ส้าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การจะ
อาศัยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเครื่องมือในการกระจาย
รายได้เพียงอย่างเดียวคงไม่พ อ รัฐบาลจ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบ

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561
ภาษีอื่นๆด้วย เพื่อให้ระบบภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการส้าคัญในการ
ลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนจนและคนรวย อี ก ทั งยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีในการกระจายทรัพยากรให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่ว ถึงอี กด้วย เพื่อกระตุ้นผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ (GDP) ให้ขยายตัวในอัตราที่สูงขึนกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มิได้หมายความว่าภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้า
ทางด้ า นรายได้ใ นประเทศไทย หากแต่ รั ฐ บาลจะต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง
ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เอือต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มากขึน
เช่น การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น

4. บทสรุป
สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้าน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่ อ มล้ า ทางด้ า นรายได้ ใ นแต่ ล ะประเทศมี
ความแตกต่ า งกั น ออกไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งประเทศ
ก้าลังพัฒนาที่จะมีข้อจ้ากัดในเรื่องดังกล่าวนีอย่างมาก ซึ่ง
สะท้อ นให้เ ห็ นได้จ ากทั งจากสัด ส่ วนรายได้ ภาษีเ งิน ได้
บุคคลธรรมดาต่อ รายได้ ภาษี ทังหมดทังหมด และจาก
สัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ GDP ของ
ประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ การมีรัฐที่มีขนาดเล็กท้า
ให้รัฐบาลไทยไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางด้านรายจ่าย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้มากเท่าใดนัก
ประกอบกั บ ความสามารถของภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาในการแก้ ไ ขปัญ หาการกระจายรายได้ ยั งคงมี
ข้อจ้ากัดอยู่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่
ส้ า คั ญ มากมาย ดั ง เช่ น บั ญ ชี อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาท้ า ให้ ผู้ มี ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยมี ภ าระภาษี ล ดลง
เนื่องจากบัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ยังคงให้ประโยชน์แก่ผู้
มีรายได้สูงถึงสูงมาก จึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การกระจายรายได้ การลดหย่ อ นภาษี จ้ า นวนมากมี
ลักษณะเป็นการที่ผู้มีรายได้น้อยอุดหนุนผู้มีรายได้สูง ท้า
ให้โครงสร้างภาษีไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น เป็นต้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นอย่ างดีว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังเป็นเครื่องมือที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งเป็นไปลักษณะที่มีความย้อน
แย้งต่อความเป็นจริงในทางทฤษฎีในแง่ที่ว่า ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาควรจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือมาตรการ
ส้าคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ในสังคมไทยเป็นอย่างดี
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แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้เขียนก็ยังคงมีความเชื่อว่า
ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดายังคงเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางด้ า น
รายได้ที่ส้าคัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดความ
เหลื่อมล้าทางรายได้ของประเทศไทย แต่ ทังนี ภาครั ฐ
จะต้องใช้มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือการลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ใน
ประเทศไทยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในแง่ ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึน สอดคล้องตามแนวคิดของ Denvil Duncan[27]
ในแง่ที่วา่ การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามีผลกระทบน้อย
มากต่อความไม่เสมอภาคที่แท้จริงแล้วเกิดขึนในประเทศ
ที่ มี "กฎหมายและกฎระเบี ย บ" ที่ อ่ อ นแอ โดยนั ย ยะ
ดังกล่าว Duncan ต้องการสะท้อนให้เห็นได้ว่า การเก็บ
ภาษีในอัตราก้าวหน้าย่อมจะมีผลกระทบเชิงบวกก็ต่อเมื่อ
ประเทศนันๆ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
มีค วามเข้ ม แข็ งนั่ นเอง คณะผู้ เ ขี ย นจึ งเห็ น ว่ า จ้ า เป็ น ที่
รัฐบาลจะต้องค้านึงถึงประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้
เอือต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้มากขึน
อัน ได้ แ ก่ การด้ าเนิ นการปฏิรู ป ภาษี ทังโครงสร้ า งภาษี
การปรั บ อั ต ราภาษี ใ หม่ รวมตลอดทั งการทบทวน
มาตรการให้ ก ารยกเว้ น บางประเภท ซึ่ ง การให้
ความส้าคัญต่อประเด็นต่างๆเหล่านีย่อมจะมีส่วนท้าให้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอีกหนึ่งมาตรการส้าคัญที่
ช่ ว ยให้ เ กิ ด การกระจายรายได้ ที่ เ ป็ น ธรรม ตลอดจน
สามารถช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ า ทางด้ า นรายได้ ใ น
สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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