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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาข้ อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับภาระภาษี ที่ เก็ บจาก
แรงงาน จากทุ น และจากการบริ โภค รวมถึ ง ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จและภาระภาษี ทัง้ สามประเภท การศึกษาใช้ ข้อมูลราย
ไตรมาสของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2536-2559 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ข้ อแรก ผู้วิ จัยได้ ท าการวิ เคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ สถิ ติ พรรณนา สาหรั บวัตถุประสงค์
ข้ อที่สอง ผู้ศกึ ษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ ้นไป
ด้ วยวิ ธี ก าลั ง สองน้ อยที่ สุ ด ผลการศึ ก ษาโดยใช้ แบบจ าลองทางสถิ ติ พ บว่ า
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
ภาระภาษี ที่เก็บจากแรงงาน ในขณะที่ภาระภาษี ที่เก็บจากการบริ โภคและภาระภาษี ที่
เก็บจากทุน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: ภาษี ทนุ / ภาษี แรงงาน / ภาษี การบริ โภค / การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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Abstract
This research seeks to provide the general information of average tax
burden collecting from capital, labor, and consumption as well as to find out
whether or not those taxes undermine economic growth. The statistics used in
this study are quarterly data of Thailand from 1993-2016 derived from the
National Statistics Bureau of Thailand, Fiscal Policy Office and Bank of
Thailand. To start, the descriptive analysis is provided. Then, the regression
method is adopted. The results drawn from this study suggest that average tax
burden on labor is negatively related with Thailand’s economic growth whereas
the burden on capital and consumption do not have a significant association
with the growth rates.
Keywords: Capital Tax / Labor Tax / Consumption Tax / Economic Growth
บทนา
Richard A. Musgrave (1910-2007) บิดาวิชาเศรษฐศาสตร์ การคลังชาวอเมริ กนั
ได้ วางหน้ าที่หลักของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจไว้ สามประการสาคัญ ได้ แก่ การจัดสรร
ทรั พยากรให้ มีประสิทธิ ภาพ การกระจายรายได้ และความมั่งคั่งของสังคม และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ผ่านมาตรการทางการคลังที่สาคัญ ได้ แก่ มาตรการด้ านรายจ่าย และมาตรการด้ าน
รายรั บ โดยมาตรการด้ านรายรั บจ าแนกเป็ นรายรั บที่ เป็ นรายได้ และรายรั บที่ มิใช่
รายได้ 2 มาตรการภาษี เป็ นหนึ่งในมาตรการด้ านรายรับที่เป็ นรายได้ 3 ที่มีความสาคัญ
2

อาทิ การกู้เงินทังในและนอกประเทศ
้
หรือการนาเงินคงคลังมาใช้
มาตรการด้ านรายได้ ประกอบด้ วย ภาษี อากรรวม การขายสิ่งของและบริ การ รัฐพาณิชย์
และรายได้ อื่น
3
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อย่างยิ่งยวด นอกจากหลายกรณีเป็ นเครื่ องมือทางการคลังที่ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
ในการกระจายรายได้ ภาษี ยงั เป็ นแหล่งรายได้ สาคัญของรัฐบาล ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ภาษี อากรสุทธิ มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 79.1 ของประมาณการรายรับทังหมด
้
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2553-2558 สัดส่วนรายได้ ที่จดั เก็บ
ได้ จากภาษี ของ 3 หน่วยราชการหลัก ประกอบด้ วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ
กรมศุลกากร มี ค่ าประมาณร้ อยละ 87-91 ของรายได้ ที่ จัดเก็ บได้ ทัง้ หมด โดย
กรมสรรพากรมีสดั ส่วนรายได้ ต่อรายได้ ทงั ้ หมดคิดเป็ นร้ อยละ 66 ในปี พ.ศ.2558
ในขณะที่กรมสรรพสามิตมีค่าดังกล่าวที่ร้อยละ 16.76 และกรมศุลกากรเท่ากับร้ อยละ
4.41
แม้ วา่ มาตรการด้ านภาษี จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญของรัฐบาลดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ในทางทฤษฏีมีข้อถกเถียงว่า การเก็บภาษี ก่อให้ เกิดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ และไม่
ก่อให้ เกิดความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร อาทิ การเก็บภาษี เงินได้ บนั่ ทอน
แรงจู ง ใจในการท างาน การลงทุ น และการออมของภาคเอกชน ในขณะที่ ภาษี
สรรพสามิตและภาษี การบริ โภคอื่นๆ ที่มีผลทาให้ ราคาสินค้ าเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลทังด้
้ าน
รายได้ (Income Effect) และด้ านการทดแทน (Substitution Effect) ต่อผู้บริ โภค ซึ่ง
ก่อให้ เกิดการบิดเบือนการบริ โภคตามมา โดยเชื่อว่าภาษี ที่เก็บจากภาคการผลิต ได้ แก่
แรงงานและทุน จะก่อให้ เกิดผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่นกั
เศรษฐศาสตร์ สว่ นใหญ่เห็นว่าภาษี ที่เก็บจากการบริ โภคจะก่อให้ เกิดผลทางลบต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่า4 (Hyman, 2010, p. 596)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี งานวิ จั ยต่ า งประเทศจ านวนมากที่ ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเก็บภาษี ทงสามประเภทที
ั้
่มีต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อาทิ Furceri and Karras (2008) พบว่าจากการเพิ่มขึ ้นของภาษี สง่ ผล
4

รายละเอียดในเชิงทฤษฎีสามารถศึกษาได้ จากส่วนแนวคิดภาษี ต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
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ทางลบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยการเพิ่มขึ ้นของอัตราภาษี ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงอยู่ระหว่างร้ อยละ 0.5-1 อย่างไรก็ดี Engen
and Skinner (1996) พบว่าการเก็บภาษี อากรมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับต่า โดยการปฏิรูปการจัดเก็บภาษี ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่
ร้ อยละ 0.2-0.3 เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจาแนกตาม
ประเภทภาษี ปรากฎผลการศึกษาดังนี ้ Tomljanovich (2004) พบว่าภาษี รายได้ บคุ คล
ธรรมดา ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และภาษี การขาย ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเก็บภาษี เงินได้ นิติบคุ คลส่งผลเชิงบวกต่อการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาของ Myles (2007) Dackehag and Hansson (2012) และ
Macek (2014) พบว่า รายได้ ของรัฐบาลจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและภาษี เงินได้ บคุ คล
ธรรมดา ก่อให้ เกิดผลเชิงลบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม Canavire-Bacarreza et al. (2013) ซึ่งได้ ศึกษาโดยใช้ ข้อมูลของ
ประเทศกลุม่ ลาตินอเมริ กา พบว่าภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาไม่ก่อให้ เกิดผลเชิงลบต่อ
การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จในกลุ่มประเทศลาติ นอเมริ กา ในกรณี ภาษี เงิ นได้
นิติ บุคคล การศึกษาพบว่ามี ผลกระทบเชิ งลบในระดับต่ าต่ อการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จ ในขณะที่ ภาษี การบริ โภคส่งผลกระทบเชิ งบวกต่อการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศดังกล่าว Masika (2014) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล ภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดากับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ ข้อมูล
ของประเทศเคนยา ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มภาษี เงินได้ นิติบคุ คล รวมถึงภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา จะสามารถเพิ่มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเคนยาได้
ร้ อยละ 0.93 และ 0.14 ตามลาดับ Ojong et al. (2016) ศึกษาผลของรายได้ จากภาษี
ต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไนจีเรี ย ผลการศึกษาพบว่า ภาษี รายได้
นิติบคุ คลไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะเห็นได้ ว่าในกรณี ของประเทศพัฒนาแล้ วปรากฎผลความสัมพันธ์ ที่ ค่อนข้ าง
ชัดเจนว่า การเก็บภาษี จากรายได้ สง่ ผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศ อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวยังไม่ชดั เจนเมื่อใช้ ข้อมูลของประเทศกาลัง
พัฒนา ซึ่งมีบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง แตกต่างจากกลุม่ ประเทศรายได้ สงู
อาทิ รายได้ จากการจัดเก็บภาษี แรงงาน ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ ปนุ่
อยู่ที่ร้อยละ 10.46 และ 5.71 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมีรายได้ จาก
ภาษี นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 2.24 และ 3.80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
สาหรับภาษี ที่เก็บจากสินค้ าและบริ การอยู่ที่ 4.41 และ 6.03 (The Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD, 2016a, 2016b) ตามลาดับ
ในขณะที่ประเทศไทยมีรายได้ จากภาษี อากรที่เก็บจากการบริ โภคสูงที่สดุ โดยคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2558
โดยปี พ.ศ.2558 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 9.34 รองลงมาคือภาษี อากรจากทุน โดยมีสดั ส่วน
รายได้ ภาษี ที่ เก็ บจากทุนต่ อผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ ร้ อยละ 5.30
สาหรับสัดส่วนรายได้ ภาษี ที่จดั เก็บจากแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ 2.34 จะเห็นได้ ว่าสัดส่วนการจัดเก็บภาษี จากแรงงานของประเทศกาลัง
พัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีค่าที่สงู ในกรณีประเทศพัฒนาแล้ ว ซึ่งมี
แรงงานจานวนมากที่อยู่ในฐานภาษี ที่ต้องเสียภาษี ในขณะที่ประเทศไทยมีแรงงาน
จานวนมากที่มีฐานรายได้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา รวมถึง
การที่มีแรงงานนอกระบบจานวนมาก นอกจากนี ้ ยังไม่ปรากฏการศึกษาผลกระทบของ
ภาษี ต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจาแนกตามต้ นเหตุของภาษี โดยใช้ ข้อมูล
ประเทศไทย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาโดยใช้ ข้อมูลประเทศไทย
เพื่อให้ ได้ ผลที่ชดั เจนสาหรับการวางนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
ถูกต้ องต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาระทางภาษี ที่จดั เก็บจากแรงงาน จากทุน และจากการบริ โภค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และภาระทาง
ภาษี ที่จดั เก็บจากแรงงาน จากทุน และจากการบริ โภค
นิยามศัพท์
ภาระทางภาษี หมายถึ ง สัดส่วนของรายได้ จากภาษี ต่ อผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ (Engen & Skinner, 1996, p. 12)
ภาษีอากรจากแรงงาน หมายถึง ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
ภาษี อากรจากทุ น ประกอบด้ วย ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล ภาษี เงิ นได้ ปิโตรเลียม
อากรแสตมป์ และภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษีอากรจากการบริ โภค ประกอบด้ วย ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี สรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร
แนวคิดภาษีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Solow (1956) ได้ นาเสนอกรอบทฤษฎีที่สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่าง
นโยบายด้ านภาษี กับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยพิจารณาจาก Y (Output)
หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถูกกาหนดโดยขนาดและความ
ชานาญของแรงงาน หรื อที่เรี ยกว่าทุนมนุษย์ (m) รวมถึงขนาดและผลิตภาพของปั จจัย
ทุน (Size and Productivity of Its Capital Stock: k)
̇
̇
̇
(1)
โดย ̇ คืออัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศ i
̇ คือ อัตราการลงทุน (คิดเป็ นร้ อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
หรื อก็คือการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทุนในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
̇ คือ อัตราการเจริ ญเติบโตของภาคแรงงาน
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คือ การเจริ ญเติบโตของผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ทฤษฎีของ Solow (1956) บ่งชี ้ความสาคัญของภาษี ต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 5 ประการ ดังนี ้ (Engen & Skinner, 1996, p. 15)
1. อัตราภาษี ที่สงู ย่อมลดแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชน
2. อัตราภาษี ที่สูงย่อมทาให้ อัตราการเจริ ญเติบโตของแรงงานลดลง ผ่าน
แรงจูงใจที่ลดลงของแรงงาน จานวนชัว่ โมงการทางาน รวมถึงแรงจูงใจในการเพิ่มพูน
ศักยภาพ ความสามารถ ผ่านระบบการศึกษาและการอบรม
3. อัตราภาษี ที่ สูงย่อมลดอัตราการเจริ ญเติ บโตของผลิตภาพของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากการลงทุนในการวิจยั และพัฒนา (R&D) ย่อมลดลง ซึ่งการ
วิจัยและพัฒนาก่อให้ เกิ ดผลกระทบทางบวกที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อผลิตภาพของภาค
แรงงานและภาคทุน
4. อัตราภาษี สง่ ผลต่อผลิตภาพหน่วยสุดท้ ายของทุน จากการที่ภาคเอกชน
ปรับเปลี่ยนการลงทุนจากภาคการผลิตที่มีอตั ราภาษี ที่สงู ไปสูภ่ าคการผลิตที่มีอตั รา
ภาษี ที่ต่ากว่า โดยภาคการผลิตดังกล่าวมีผลิตภาพโดยรวมต่ากว่า
5. อัตราภาษี ในแรงงานย่อมส่งผลให้ การจัดสรรทุนมนุษย์ส่แู ต่ละภาคการ
ผลิตเป็ นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีการถ่ายโอนแรงงานจากภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพต่อสังคมหน่วยสุดท้ ายสูง แต่มีการเก็บอัตราภาษี จากแรงงานในสัดส่วนที่สงู
ไปสูภ่ าคการผลิตที่มีระดับอัตราภาษี ที่ต่า
กล่าวโดยสรุ ป ข้ อ 4 และข้ อ 5 หมายถึงอัตราภาษี ที่สงู ย่อมส่งผลกระทบทางลบ
ต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่าน และ ที่ต่า เมื่อกาหนดให้ อตั ราการ
ลงทุนในปั จจัยทุน รวมถึงทุนมนุษย์คงที่
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ที่มา Engen and Skinner (1996, Figure 1)

รู ปที่ 1 ผลกระทบของภาษี ที่มีต่อการบิดเบือนในภาคที่มีการเก็บภาษี และภาคที่ไม่มี
การเก็บภาษี
รูปที่ 1 กาหนดให้ ปัจจัยทุนในประเทศมีคา่ คงที่ แสดงโดยความกว้ างของแกนนอน
K (ใช้ วิธีการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันสาหรับการวิเคราะห์การบิดเบือนที่จะเกิ ดขึ ้น
ในตลาดแรงงาน) กาหนดต่อมาให้ อัตราภาษี เงิ นได้ ที่เก็ บจากภาคธุรกิ จ รวมถึงเงิ น
อุดหนุนที่ให้ แก่ภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาคธุรกิ จ เช่น กาหนดให้ เป็ นภาคการเกษตร เป็ น
ปั จ จั ย ก าหนดการจั ด สรรปั จ จั ย ทุ น ในแต่ ละภาคการผลิ ต ทั ง้ นี ้ โดยทั่ ว ไปแล้ ว
ภาคอุตสาหกรรมมักสามารถถูกเก็บภาษี ในระดับที่สงู ได้ ง่าย
เส้ น MP(c) แสดงถึ งผลิ ตภาพของทุ นในภาคธุ รกิ จหน่ วยสุดท้ าย (Marginal
Productivity of Capital in Corporate Sector) ในขณะที่ MP(nc) คือผลิตภาพของทุนใน
ภาคที่ไม่ใช่ธุรกิจ (Marginal Productivity of Capital in Non-Corporate Sectors) จะเห็น
ได้ วา่ ก่อนการเก็บภาษี เงินได้ จากภาคธุรกิจ จุดกาไรสูงสุดและจุดที่มีประสิทธิภาพที่สดุ
คือ จุด C ซึง่ เป็ นจุดที่ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้ ายของทังสองภาคการผลิ
้
ตมีค่าเท่ากัน
และผลตอบแทนจากทุนในระบบเศรษฐกิจคือ R* โดยมีการจัดสรรปั จจัยทุนสาหรับภาค
ธุรกิจเท่ากับ K-Q* ในขณะที่ปัจจัยทุนที่ภาคอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจ) ได้ รับการจัดสรร
เท่ากับ Q* ต่อมากาหนดให้ ภาษี เงินได้ สาหรับภาคธุรกิจเท่ากับ AB การจัดสรรปั จจัยทุน
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ของทังสองภาคการผลิ
้
ตจะเปลีย่ นแปลงไป โดยปั จจัยทุนจะถูกถ่ายโอนจากภาคธุรกิจไป
ยังภาคอื่นๆ โดย Q คือปั จจัยทุนในภาคอื่นๆ และ K-Q คือปั จจัยทุนในภาคธุรกิ จ
หลังจากมีภาษี เกิ ดขึน้ ในภาคธุรกิ จ ผลผลิตที่ระบบเศรษฐกิจสูญเสีย (Net Loss in
Output) คือสามเหลี่ยม ABC (Harberger Welfare Loss Triangle) R อาจสามารถแสดง
ถึงค่า ใน equation (1) ที่ลดลงจากการลงทุนระดับใหม่ที่เกิดขึ ้นหลังการเก็บภาษี
กล่าวคือ การเก็บภาษี เงินได้ จากทุนมีผลทาให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมลดลง
จาก R* ไปอยูท่ ี่ R ส่งผลให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอย
ในลาดับต่อไปจะเป็ นการพิจารณาในรายละเอีย ดเกี่ ยวกับผลกระทบของภาษี
แรงงาน ภาษี ทนุ และภาษี การบริ โภค ตามลาดับ
ภาษี แรงงานส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่าน 3 ช่องทางสาคัญ ดังนี ้
ประการแรก อัตราภาษี ที่สงู จะทาให้ อปุ ทานและอุปสงค์สาหรับแรงงานลดลง เนื่องจาก
ภาษี ที่ สูงท าให้ ช่ องว่างระหว่ างค่าจ้ างรวมขัน้ ต้ นและค่าจ้ างสุทธิ สูงขึน้ ส่งผลต่ อ
แรงจู ง ใจในการท างานของแรงงาน ท าให้ แรงงานท างานในจ านวนที่ น้ อยลง
ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็จ้างแรงงานในจานวนที่น้อยลงเช่นกัน
ประการต่อมา ภาษี เงินได้ ที่เก็บจากแรงงานในอัตราก้ าวหน้ า ส่งผลให้ แรงงานเข้ า
สู่การศึ กษาระดับสูง น้ อยลง เนื่ องจากภาษี ที่ สูงลดผลตอบแทนจากการลงทุนใน
การศึกษาระดับสูง เนื่องจากระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กบั ระดับเงินเดือนที่สงู ใน
ทิศทางเดียวกัน ในที่สดุ ระดับทุนมนุษย์ หรื อก็คือมนุษย์ที่ได้ รับการพัฒนาจนเป็ นทุนที่
ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจในประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีจานวนลดลง
นอกจากนี ้ ภาษี แรงงานที่สงู ส่งผลให้ เจ้ าของธุรกิจดาเนินกิจกรรมเพื่อขยายหรื อ
ลงทุนในธุรกิ จน้ อยลง เนื่องจากเจ้ าของธุรกิ จซึ่งมีระดับรายได้ ที่สูงได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากการเก็บภาษี เงินได้ ในอัตราก้ าวหน้ า ส่งผลให้ นวัตกรรมที่เกิดขึ ้นจากภาค
ธุรกิจน้ อยลงตามไปด้ วยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
การเก็บภาษี จากทุนส่งผลต่อการตัดสินใจของครัวเรื อนในการออมและการลงทุน
อาทิ การเก็บภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราที่สงู ย่อมทาให้ การลงทุนของภาคเอกชน
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ลดลง จากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ ลดลง โดยภาษี เงินได้ นิติบคุ คลส่งผล
ต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจเกี่ยวกับที่ตงของธุ
ั้
รกิจและปริ มาณการลงทุน ทาให้ เกิด
จากไหลออกของทุนจากประเทศที่มีอตั ราภาษี ดงั กล่าวสูงสูป่ ระเทศที่มีอตั ราภาษี ต่า
สาหรับภาษี การบริ โภค ในกรณีของภาษี สรรพสามิต เช่น ภาษี บหุ รี่ ภาษี สรุ า การ
เก็บภาษี ก่อให้ เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจด้ วยรวม เนื่องจากสินค้ าเหล่านี ก้ ่อให้ เกิ ด
ผลกระทบภายนอกทางลบ หมายถึงการบริ โภคสินค้ าเหล่านี ้ของบุคคล ก่อให้ เกิ ด
ต้ นทุนหรื อความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรื อสังคมเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ในกรณีบหุ รี่
ในการบริ โภคสินค้ าดังกล่าวผู้บริ โภคจะคานึงถึงเฉพาะผลประโยชน์หน่วยสุดท้ ายของ
เขาที่เกิดขึ ้นจากการสูบบุหรี่ (Marginal Private Benefit: MPB) และต้ นทุนหน่วย
สุดท้ ายของเขาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ (Marginal Private Cost: MPC) เท่านัน้ จากรู ปที่
2 บุคคลจะทาการบริ โภค ณ จุดที่ MPB = MPC มีการบริ โภคเท่ากับ Q1 หน่วย อย่างไร
ก็ดี ณ จุดดังกล่าว ต้ นทุนหน่วยสุดท้ ายของสังคมสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่ ของบุคคล
ดังกล่า ว (Marginal Social Cost: MSC) สูง กว่ า MPC ดัง นัน้ จึ ง ไม่ ใช่ จุ ดที่ มี
ประสิทธิภาพของสังคม เมื่อรัฐบาลเข้ ามาแทรกแซงกลไกตลาดโดยการเก็บภาษี บุหรี่
เท่ากับความเสียหายต่อภายนอกหน่วยสุดท้ าย (Marginal External Cost: MEC) ใน
กรณี นี ค้ ื อ 100 บาท ต่ อหน่ วย จะท าให้ ต้ นทุนหน่ วยสุดท้ ายของผู้บริ โภค (MPC)
เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 100 บาทต่อหน่วย ดังนัน้ บุคคลจะตัดสินใจบริ โภค ณ ระดับที่ MSC =
MPC+100 = MPB เท่ากับ Q หน่วย ซึ่งจุดดังกล่าวเป็ นจุดที่ก่อให้ เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
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ที่มา Rosen and Gary (2008, p.*81)

รูปที่ 2 ปริ มาณการสูบบุหรี่ ก่อนและหลังการเก็บภาษี
นอกจากนี ้ สาหรับภาษี มลู ค่าเพิ่ม ซึ่งเป็ นภาษี ที่เก็บจากการบริ โภคอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบกับการตัดสินใจของแรงงาน ซึง่ อาจส่งผลดีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้ โดยเฉพาะหากรัฐบาลสามารถกาหนดภาษี การบริ โภคที่มีผลร่ วมกันกับการพักผ่อน
เพื่อลดความน่าดึงดูดของการพักผ่อนที่เพิ่มขึ ้นสืบเนื่องมาจากการเก็บภาษี แรงงาน
อย่างไรก็ดี การกาหนดภาษี การบริ โภคในสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องดังกล่าว เป็ นสิ่งที่ทาได้
ยากในทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ รัฐบาลแต่ละประเทศจึงมักใช้ การเป็ นภาษี มลู ค่าเพิ่มสินค้ าใน
อัตราที่เท่ากันสาหรับทุกสินค้ า
กล่าวโดยสรุ ป การเก็บภาษี จากการบริ โภค ในกรณีที่ยกตัวอย่างมาจะส่งผลต่อ
การตัดสินในการบริ โภคหรื อการผลิตของแต่ละฝ่ าย ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชนในภาพรวม และเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อม จากการที่ภาษี แรงงานและ
ภาษี ทนุ ส่งผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจดังที่ได้ อธิบายมาแล้ ว จึงเชื่อกัน
ว่าควรมีการตังภาษี
้ เหล่านี ้ให้ อตั ราที่ต่าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับภาษี สรรพสามิต รวมถึง
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ภาษี การบริ โภคอื่นๆ ที่นักเศรษฐศาสตร์ เชื่อกันว่ามีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลใน
ทางบวกเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาษี แรงงานและภาษี ทนุ
ขอบเขตและวิธีการวิจัย
การศึกษาใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลาของประเทศไทยรายไตรมาสระหว่างปี พ.ศ.25362559 โดยศึกษาภาระทางภาษี ที่จัดเก็บจากแรงงาน จากทุน และจากการบริ โภคใน
การศึกษา เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจัยข้ อแรก ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติพรรณนา สาหรับวัตถุประสงค์ ข้อที่สอง เนื่องจากข้ อมูลที่นามาใช้ ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัวแปรต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในครัง้ นี ้มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลอนุกรม
เวลา โดยข้ อมู ล อนุ ก รมเวลาส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะ non-stationary กล่ า วคื อ
มีสว่ นประกอบของ unit root ซึง่ หากนาข้ อมูลที่มีลกั ษณะ non-stationary มาประมาณ
regression model ด้ วยวิธี Ordinary Least Square (OLS) จะเกิดปั ญหา spurious
regression หรื อก็คือค่า t-statistics และ F-statistics ที่ได้ นนไม่
ั ้ สามารถเชื่อถือได้
และค่าประมาณจาก OLS จะไม่ consistent ดังนัน้ โดยหลักแล้ ววิธีการศึกษาข้ อมูล
อนุกรมเวลา จะเริ่ มจากการทดสอบความเป็ น stationary ของข้ อมูลอนุกรมเวลาทุกตัว
แปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปร Yt จะมี คุณสมบัติ stationary ก็ ต่อเมื่อค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน
(Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) มีคา่ คงที่ หรื อ
Mean
t
Variance ar[ ] Covariance *( t- ) ( t-s - )+ s
รายละเอียดของการทดสอบความเป็ น stationary ดังต่อไปนี ้
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การทดสอบความเป็ น stationary หรื อ unit root test โดยวิธีของ Dickey and
Fuller (1979) ซึ่งเรี ยกว่า augmented Dickey-Fuller (ADF) หรื อไม่ สามารถกาหนด
สมการได้ 3 รูปแบบ
p
(Random Walk Process)
t
t
t- ∑i
i t-i
p
(Random Walk with Drift)
t a
t
t- ∑i
i t-i
p
(Random Walk with Drift and
t a
t
t- a t ∑i
i t-i
Linear Time Trend)
เมื่อ Yt คือ ตัวแปร Y ณ เวลา t
Yt คือ ผลต่างอันดับหนึง่ (First Difference) ของ Y หรื อเท่ากับ Yt-Yt-1
t
คือ ตัวแปรเวลาหรื อแนวโน้ ม (Time or Trend Variable)
I
คือ จานวน lag โดยที่ i ,…,p และ p คือ จานวน lag ที่เหมาะสม
(Optimal Lag)
t คือ ค่าความคลาดเคลือ่ นที่มีคณ
ุ สมบัติ white noise
a0, a2,  และ i คือ ค่าสัมประสิทธิ์
การทดสอบ ADF คือ การทดสอบสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ว่า =0
หรื อไม่ ถ้ า =0 หมายความว่า ข้ อมูลอนุกรมเวลา Yt มี unit root หรื อมีลกั ษณะ nonstationary ในกรณีที่การทดสอบ ADF ของข้ อมูล ณ ระดับ (Level) พบว่ามีลกั ษณะ
non-stationary จะต้ องน ามาข้ อมู ลแก้ ไขให้ อยู่ ใ นรู ป ผลต่ า งอั น ดั บ หนึ่ ง (First
Difference) และทดสอบ ADF อีกครัง้ จนกว่าชุดข้ อมูลจะมีลกั ษณะ stationary ซึ่ง
ข้ อมูลที่ stationary at level จะเรี ยกว่า I(0) ส่วนข้ อมูลที่ stationary at first difference
จะเรี ยกว่า I(1) รายละเอียดผลการคานวณแสดงไว้ ในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ ADF ของข้ อมูลในแบบจาลองอนุกรมเวลารายไตรมาส
ที่ระดับ (Level)
ตัวแปร
GROWTH
GROSS
CON
LABOR
CAPITAL
EDU
TRADE
ที่มา จากการคานวณ

t-statistics
-9.65
-0.98
-0.96
-3.06
-4.54
-1.54
-1.70

1% Critical Value
-3.50
-3.50
-3.50
-3.51
-3.51
-3.51
-3.50

5% Critical Value
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ ADF ของข้ อมูลในแบบจาลองอนุกรมเวลารายไตรมาส
ที่ผลต่างอันดับที่หนึง่ (First Difference)
ตัวแปร
TRADE
GROSS
LABOR
CON
EDU
ที่มา จากการคานวณ

t-statistics
-7.71
-8.43
-8.24
-8.99
-2.56

1% Critical Value
-3.50
-3.50
-3.50
-3.50
-3.50

5% Critical Value
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90
-2.90

ส าหรั บ การวิ เคราะห์ เป็ นการวิ เ คราะห์ โดยสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ ้นไป
ด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ โดยแบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้
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กล่าวคือในการวิเคราะห์ข้อมูลมีตวั แปรตาม คือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
มีตวั แปรอิสระหลัก (Independent Variables of Interest) คือ ตัวแปรภาระภาษี ทุน
(Capital) ภาระภาษี แรงงาน (Labor) และภาระภาษี การบริ โภค (Con) สาหรับตัวแปร
อิสระอื่นๆ (Control Variables) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่ามีนยั สาคัญทาง
สถิติในการอธิ บายการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ สัดส่วนการค้ าระหว่างประเทศ
(Trade) วัดโดยใช้ มลู ค่าของผลรวมของมูลค่านาเข้ าและส่งออกหารด้ วยผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ ตัวแปรสะท้ อน Physical capital ได้ แก่มลู ค่าของการสะสมทุนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross) อย่างไรก็ ดี เมื่อพิจารณาตัวแปรสะท้ อน
Human capital งานวิจยั นี ้มีข้อจากัดในการนาเอาข้ อมูลบางตัว เช่น จานวนปี การศึกษา
ในโรงเรี ยนเฉลี่ย (Mean Years of Schooling) มาใช้ เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวในประเทศ
ไทยเริ่ มต้ นเก็บในปี พ.ศ.2545 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงใช้ ข้อมูล Government size in education
หรื อก็คือการใช้ จ่ายของรัฐบาลประเทศไทยในเรื่ องการศึกษาแต่ละปี (EDU) เป็ นตัวแปร
ควบคุม ทังนี
้ ้สามารถศึกษาแหล่งที่มาของแต่ละตัวแปรได้ จากตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงสมมติ ฐานความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จของประเทศไทยและปั จจัยต่างๆ จะเห็ นได้ ว่าอัตราการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับการสะสมทุน (Gross) การใช้ จ่ายของ
รัฐบาลเพื่อการศึกษา (EDU) และการค้ าระหว่างประเทศ (Trade)
อย่างไรก็ ดี อัตราการการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จมีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับภาระภาษี จากทุนและภาระภาษี จากแรงงาน สาหรับปั จจัยที่ไม่สามารถ
ระบุความสัมพันธ์ ได้ แน่ชัด ได้ แก่ ภาระภาษี จากการบริ โภค เนื่องจากจากการตรวจ
เอกสารไม่ว่าในส่วนแนวคิด ทฤษฎี หรื องานวิจัยที่ผ่านมา ตัวแปรดังกล่าวอาจส่งผล
ทางบวกและทางลบต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ทงสองกรณี
ั้
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปร
ภาระภาษีจากแรงงาน
ภาระภาษีจากทุน
ภาระภาษีจากการบริโภค
การสะสมทุน
สัดส่วนการค้ าระหว่างประเทศ
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
การใช้ จา่ ยของรัฐด้ านการศึกษา
ที่มา จากการรวบรวม

สัญลักษณ์ ท่ใี ช้
LABOR
CAPITAL
CON
GROSS
TRADE
GROWTH
EDU

แหล่ งที่มา
กระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สานักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่ 4 สมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและปั จจัยต่างๆ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และตัวแปร
CAPITAL
_
LABOR
_
CON
+/GROSS
+
EDU
+
TRADE
+
หมายเหตุ. + หมายถึง อัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกับตัวแปร
- หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ข้อที่ 1 กล่าวคือการศึกษาภาพรวมภาระ
ภาษี แรงงาน ภาระภาษี ทนุ และภาระภาษี การบริ โภค พบข้ อมูลที่สาคัญ ดังนี ้
1. ในภาพรวม รัฐบาลประเทศไทยมีรายได้ หลักจากการจัดเก็บภาษี การบริ โภคสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับภาษี ประเภทอื่นๆ มาโดยตลอด ในปี พ.ศ.2536 สัดส่วนรายได้ ที่
จัดเก็บจากการบริ โภคเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 10.55
ในขณะที่มีคา่ อยูท่ ี่ 9.34 ในปี พ.ศ.2558 รองลงมาคือรายได้ จากภาษี ประเภททุน โดยมี
สัดส่วนอยูท่ ี่มากกว่าร้ อยละ 5.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนับแต่ปี พ.ศ.
2548 ในปี พ.ศ.2558 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 5.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ สาหรับภาษี ที่จดั เก็บจากแรงงานมีสดั ส่วนอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี พ.ศ.2558 ค่าดังกล่าวอยูท่ ี่ 2.24
2. เมื่อพิจารณาภาระภาษี อากรที่เก็บจากแรงงานของประเทศไทยจาแนกรายปี
พบว่ามีค่าอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ในปี พ.ศ.2536 แล้ วมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น โดยสูงที่สดุ ในปี
พ.ศ.2541 ซึง่ มีคา่ อยูท่ ี่ 2.61 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนภาษี ที่เก็บจากแรงงานต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศมีคา่ ลดลงอย่างรวดเร็ วนับจากปี พ.ศ.2541
3. ภาระภาษี อากรที่เก็บจากทุนของประเทศไทยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 3.92 ในปี พ.ศ.
2536 และมีคา่ สูงขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงปี พ.ศ.2540 โดยมีค่ามากกว่าร้ อยละ 4.30 อย่างไรก็
ดี ภาระภาษี อากรที่เก็บจากทุนมีค่าลดลงนับจากนัน้ โดยลดมาอยู่ประมาณร้ อยละ
3.00 ในปี พ.ศ.2541 และ 2542 จากนันจึ
้ งมีค่าสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงถึงร้ อยละ
6.21 ในปี พ.ศ.2554 ทังนี
้ ้ค่าดังกล่าวอยูท่ ี่ร้อยละ 5.30 ในปี พ.ศ.2558
4. เมื่อพิจารณาภาษี ต่างๆ ที่เป็ นองค์ ประกอบของภาษี ทุน พบว่าภาษี เงิ นได้
นิ ติ บุคคลเป็ นองค์ ประกอบหลักที่ ส าคัญสาหรั บภาษี ทุน โดยสัดส่วนภาษี เงิ นได้
นิติบคุ คลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.19 และ 4.18 ในปี พ.ศ.
2536 และ 2558 ตามลาดับ
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5. นับแต่ปี พ.ศ.2544 ภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมเป็ นองค์ประกอบสาคัญลาดับที่สอง
ของภาษี อากรที่เก็บจากทุน ถัดจากภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
0.63 ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2536-2543 อยู่ที่
เพียงร้ อยละ 0.13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่านัน้
6. ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะเป็ นอี กหนึ่งองค์ ประกอบที่สาคัญของภาษี ทุน โดยเฉพาะ
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2536-2543 ซึ่งเป็ นช่วงที่รายได้ ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ จากภาษี ธุรกิจ
เฉพาะนี ้มีสดั ส่วนสูงถัดจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มีค่าประมาณร้ อยละ 0.34-0.75 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.59 อย่างไรก็ดี นับจากปี พ.ศ.
2544 สัดส่วนที่รัฐบาลจัดเก็บจากภาษี ชนิดนี ้มีค่าน้ อยกว่าสัดส่วนที่รัฐบาลจัดเก็บได้
จากภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม โดยมีคา่ เฉลีย่ ระหว่างปี พ.ศ.2534-2558 ที่ร้อยละ 0.30
7. สาหรับอากรแสตมป์ มีสดั ส่วนค่อนข้ างคงที่ระหว่างร้ อยละ 0.06-0.13 ตังแต่
้ ปี
พ.ศ.2536
8. ภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นองค์ ประกอบหลักของภาษี ที่เก็ บจากการบริ โภค และมี
แนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ.2536 โดยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 3.45 และ 5.24
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี พ.ศ.2536 และ 2558 ตามลาดับ ภาษี
สรรพสามิ ตเป็ นองค์ ประกอบที่ มี ความส าคัญลาดับถัดมา โดยมี ค่ าค่อนข้ างคงที่
ประมาณร้ อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีค่าเท่ากับร้ อยละ 3.85
และ 3.24 ในปี พ.ศ.2536 และ 2558 ตามลาดับ สาหรับรายได้ ของรัฐบาลจากภาษี
ศุลกากรมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2536 จัดเก็บได้ ร้อยละ 3.25
ในขณะที่ในปี พ.ศ.2558 รายได้ จากภาษี ดงั กล่าวมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 0.85 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
9. เมื่อพิจารณาภาษี ทงสามประเภทจ
ั้
าแนกเป็ นรายไตรมาส พบว่าภาระภาษี ที่
เก็บจากทุนและภาระภาษี ที่เก็บจากแรงงานมีลกั ษณะความเป็ นฤดูกาล ในขณะที่ไม่
ปรากฎว่าภาระภาษี ที่เก็บจากการบริ โภคมีลกั ษณะของความเป็ นฤดูกาล
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10. สัดส่วนของรายได้ ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ จากภาษี ประเภททุนต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ มีค่าสูงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของทุกปี เมื่อพิจารณาภาษี ที่เป็ น
องค์ประกอบของภาษี ประเภททุน พบว่าภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม
มีลกั ษณะของฤดูกาล ในขณะที่ไม่ปรากฎลักษณะดังกล่าวในอากรแสตมป์ และภาษี
ธุรกิ จเฉพาะแต่อย่างใด โดยสัดส่วนรายได้ จากภาษี นิติบุคคลที่รัฐบาลจัดเก็ บได้ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศมี ค่าที่สูงในไตรมาสที่ 2 และ 3 สอดคล้ องกับ
ลักษณะความเป็ นฤดูกาลของภาษี ทนุ ที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
11. เมื่อพิจารณาภาระภาษี ที่เก็บจากแรงงาน หรื อก็คือสัดส่วนของรายได้ ที่รัฐบาล
จัดเก็บได้ จากภาษี ประเภทแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พบว่าจะมี
การจัดเก็บที่สงู ที่สดุ ในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี เนื่องจากประเทศไทยมีกาหนดการยื่น
แบบช าระภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดาในช่ วงสี่เดื อนแรกของปี เช่ น ในปี พ.ศ.2560
กรมสรรพากรกาหนดให้ มีการยื่นแบบฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 10
เมษายน พ.ศ.2560 ในขณะที่ การจัดเก็ บที่ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศจะอยูใ่ นไตรมาสที่ 4 ของทุกปี (ยกเว้ นปี พ.ศ.2543, 2546 และ 2554)
สาหรับการศึกษาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจยั แสดงในตารางที่ 5
ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) และปั จจัยต่างๆ
พบว่า ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.44 แสดงว่าแบบจาลองนี ้ตัวแปรอิสระทังหมดมี
้
อิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ ร้อยละ 44 โดยมีค่า Durbin-Watson Statistic เท่ากับ 2.43
ถึ ง 2.52 ซึ่ ง อยู่ในช่ วงที่ ไม่ สามารถสรุ ปได้ ว่ า เกิ ดปั ญหาสหสัม พันธ์ ของความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 นอกจากนี ้ เมื่อ
พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พบว่ามีค่าต่ากว่า 0.45
ดังนัน้ ผลการศึกษาจึงเป็ นข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ในทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง Model 1 และ Model 2-4 โดย
Model 1 เป็ นการนาตัวแปรอิสระด้ านภาระภาษี ที่เก็บจากแรงงาน จากทุน และจากการ
บริ โภค ใส่ไว้ ในสมการเดียวกันทุกตัว ในขณะที่ Model 2-4 เป็ นการนาแต่ละตัวแปร
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ด้ านภาษี ใส่ไว้ ในแต่ละสมการ โดยไม่ใส่รวมกัน ผลการศึกษาใน Model 1 และ 3 แสดง
ชัดเจนว่า การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ภาระภาษี ที่
เก็บจากแรงงาน (Labor) ในทางลบ สาหรับภาระภาษี ที่เก็บจากทุน (Capital) และ
ภาระภาษี ที่เก็บจากการบริ โภค (Con) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติแต่อย่างใด ดังแสดงใน
Model 1, 2 และ 4 นอกจากนี ้ ผลการศึกษาในทุก Model พบว่าสัดส่วนของการค้ า
ระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Trade) และค่าใช้ จ่ ายของ
รัฐบาลด้ านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Edu) ไม่มีผลต่ออัตราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงการสะสมทุนของ
ประเทศ (Gross) มีผลทางบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและปั จจัยต่างๆ5
Variable
GROSS
EDU
TRADE
CAPITAL

5

Model 1
0. 04***
(6.28)
-0.81
(-0.67)
5.36
(1.4 0)
0.09
( 0.5 0)

Model 2
0. 04***
(6.25)
-1.15
(- 0.95)
3.00
( 0.81)
0.15
( 0.82)

Model 3
0.04***
(6.35)
-0.81
(- 0.69)
5.20
(1.42)
-

Model 4
0. 04***
(6.33)
-0.99
(- 0.79)
3.97
(1.03)
-

EDU ซึ่งเป็ นร้ อยละของงบประมาณด้ านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ใช้ ตวั เลขรายปี เป็ นตัวแทนของรายไตรมาส (Constant Match Average)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
Variable
CON
LABOR
C

Model 1
- 0.18
(- 0.45)
-2.11**
(-2.21)
0.82***
(4.83)
90

Model 2
-

Model 3
-

-

-2.17**
(-2.33)
0.81***
(4.85)
90

0.83***
(4.83)
90

Model 4
- 0.33
(- 0.82)
0.9 0***
(5.19)
94

No. of
Observation
R2
0.44
0.41
0.44
0.40
Durbin-Watson
2.43
2.52
2.45
2.49
stat
Prob (F0. 00
0. 00
0.00
0. 00
statistic)
F-statistic
10.94
14.61
16.60
14.59
หมายเหตุ. *** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.10, ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่า t-statistic, Gross เป็ นตัวเลขหารด้ วยพัน, CAPITAL และ LABOR เป็ น
ค่าปรับฤดูกาล (Seasonal Adjustment) ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นข้ อมูล ณ first difference

ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ กษาพบว่ า ภาระภาษี ที่ เก็ บจากแรงงานส่งผลทางลบต่ ออัตราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้ องกับทฤษฎีและงานวิจยั ที่ผ่านมาที่มี
ความชัดเจนว่า การเก็บภาษี จากแรงงานส่งผลทางลบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Myles, 2007; Johansson et al., 2008; Dackehag & Hansson, 2012;
Macek, 2014; Gale & Samwick, 2016) ในขณะที่การเก็บภาษี จากทุน รวมถึงภาษี
การบริ โภค ไม่ มี ผลชัดเจนต่ อการเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ ดังนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผนด้ านรายรับของประเทศ อาจมีการพิจารณาใน
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รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการปรั บอัตราภาษี ทัง้ สามประเภท เนื่ องจากอัตราภาษี เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่กาหนดรายได้ ในส่วนภาษี ของภาครัฐ อาทิ ปรับลดอัตราภาษี เงิน
ได้ บุคคลธรรมดาส าหรั บบุคคลที่ มิ ได้ มี รายได้ สูง เพื่ อให้ บุคคลกลุ่มรายได้ ระดับ
ดังกล่าวมีแรงจูงใจที่จะเข้ าสู่ระบบการศึกษา การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
และความสามารถของตนเอง ซึ่ งจะส่งผลต่อผลิ ตภาพ และการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศตามมา
ส าหรั บภาระภาษี ที่ เก็ บจากทุน ผลการศึ กษาพบว่ าไม่ ส่งผลกระทบอย่ างมี
นัย ส าคัญ ต่ อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดยเมื่ อ พิ จ ารณา
ข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นพบว่า นับจากปี พ.ศ.2546 มีผ้ ปู ระกอบการจดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนมากขึ ้น เห็นได้ จากสถิ ติการจดทะเบียนธุรกิจได้ เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีจ านวนธุ รกิ จนิ ติบุคคลจัดตัง้ ใหม่มากกว่า 40,000 ราย และจ านวน
ดังกล่าวมากกว่า 60,000 รายในปี พ.ศ.2555 มีผลทาให้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล ซึ่งเป็ นภาษี ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาษี ที่เก็บจากทุน สูงขึ ้นได้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การลดภาษี ให้ กับนิติบุคคลที่
ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน รวมถึงการปรับลด
อัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ มี ก าไรสุ ท ธิ เ กิ น
1,000,001 บาท ขึ ้นไป ในรอบบัญชีปี พ.ศ.2556 และ 2557 กล่าวคือจากร้ อยละ 23
เหลือร้ อยละ 20 ก็มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ รายได้ ที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษี เงินได้ จาก
นิติบคุ คล มีแนวโน้ มลดลงนับจากปี พ.ศ.2556 โดยจะเห็นได้ ว่าสัดส่วนรายได้ ที่รัฐบาล
จัดเก็บจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลงจากร้ อยละ 6.21 ในปี พ.ศ.2554 มาอยู่ที่ร้อยละ
5.61 และ 5.30 ในปี พ.ศ.2557 และ 2558 ตามลาดับ ดังนัน้ รัฐบาลอาจมีการวางแผน
ปรับขึ ้นไปที่ระดับเดิม ซึง่ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั รัฐบาลแล้ ว การปรับเพิ่ม
อัต ราภาษี นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ รายได้ ขัน้ สู ง ที่ สุด ก็ จ ะสามารถท าให้ รั ฐ บาลบรรลุ
วัตถุประสงค์หน้ าที่รัฐบาลในเรื่ องการกระจายรายได้ และความมัง่ คัง่ ของสังคมด้ วย
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ในการวิจัยครัง้ ต่อไป สามารถพิจารณาภาระภาษี ประเภทต่างๆ รวมถึงผลของ
ภาระภาษี ประเภทต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ ข้อมูลของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่ มี บริ บทและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ไม่แตกต่างกัน อาทิ
กลุม่ ประเทศอาเซียน หรื อกลุม่ ประเทศในภูมิภาคอเมริ กาใต้ เพื่อในที่สดุ แล้ วสามารถ
ได้ ผลการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับประเทศกาลังพัฒนาต่อไป
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