การปรับโครงสรางภาษีเดือนมกราคม 2529 :
ความหวังกับความเปนจริง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในที่สุด คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2529
ตั ด สิ น ใจเห็ น ชอบข อ เสนอของกระทรวงการคลั ง ในการปรั บ โครงสร า งภาษี อ ากรครั้ ง ใหญ
อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่ไดเลื่อนการตัดสินใจมาเกือบขวบป มาตรการภาษีอากรที่มีการ
ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนเรื่องที่กระทรวงการคลังเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามาแตตนป 2528
แตการณปรากฏวา การปรับโครงสรางอัตราภาษีในเดือนเมษายน 2528 มีเฉพาะแตภาษี
สรรพสามิตและภาษีศุลกากรเทานั้น โดยที่รัฐบาลไมกลาแตะตองภาษีเงินไดแตประการใด
การเมืองวาดวยภาษี
ขอเท็จจริ ง มีอยู ว า กระทรวงการคลังเสนอใหขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารจาก 12.5% เปน 17.5% ในเดือนเมษายน 2528 แตขอเสนอดังกลาวนี้ไดรับการตอตาน
คัดคานอยางแข็งขันจากบรรดานายธนาคารทั้งหลาย นายธนาคารบางคนอาศัยความสัมพันธ
สวนบุคคลที่มีกับผูนําฝายทหารในการสรางแรงกดดันทางการเมือง สมาคมธนาคารไทยถึงกับ
ควักกระเปาใหมีการวิจัยวา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกอใหเกิดผลเสียอะไรบาง
แกระบบเศรษฐกิจไทย แตการคัดคานที่มีประสิทธิผลมาจากพรรคกิจสังคม บรรดารัฐมนตรี
ในสั ง กั ด พรรคกิ จ สั ง คมอาศั ย ข อ มู ล ซึ่ ง ได รั บ จากกลุ  ม นายธนาคารพาณิ ช ย ใ นการตอบโต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยเหตุนี้เอง พลเอกเปรม ติณสูลานนท จึงตองเก็บเรื่อง
เขาลิน้ ชัก เพราะไมแนใจวา หากเลือกใชกลยุทธ “เราจะฝาขามไป” แลว เสถียรภาพของรัฐบาล
จะเปนอยางไรบาง
อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังรอคอยโอกาสในการผลักดันใหรัฐบาลปรับ
โครงสรางภาษีเงินไดหลายตอหลายครั้ง แตทุกครั้งก็มีอันตองเปนไป ในเดือนกันยายน 2528
กระทรวงการคลังตระเตรียมเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตแลวก็เกิดความแปรปรวนทาง
การเมืองอันเกิดจากความพยายามในการกอการรัฐประหารของนายทหารบางกลุมในเดือนนั้น
ครั้นในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน ก็ตองประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญภายในพรรค
กิจสังคม อันเปนผลจากการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชลาออกจาตําแหนงหัวหนาพรรค จวบจน

2
กระทั่งมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาลเปรม 4 มาเปนรัฐบาลเปรม 5 เมื่อกลางเดือน
มกราคม 2529 โอกาสทองในการปรับโครงสรางภาษีอากรจึงเปดชองให แตกระนั้นก็ตาม รองรอย
ของการประนีประนอมก็ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารในอัตรา 15% แทนที่จะเปน 17.5% ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง
เปาหมายของการปรับโครงสรางภาษี
หากพิจารณาการปรับโครงสรางภาษีในครั้งนี้โดยสวนรวม เราจะเห็นไดวารัฐบาล
มีเปาหมายอยางนอย 4 เปาหมายผสมผสานกัน คือ
(1) เพื่ อชะลอภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและเรงรัดใหเกิดการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
(2) เพือ่ กอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได
(3) เพือ่ ใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรไปใชในทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) เพื่อหารายไดแกรัฐบาล
เรงรัดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การปรับโครงสรางภาษีในครั้งนี้จะมีสวนชวยชะลอภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
และกระตุนใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น มาตรการที่มีผลกระทบในสวนนี้มีอยู
อยางนอย 3 มาตรการ คือ
มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
โดยลดอัตราภาษีในชั้นเงินไดตางๆ และลดจํานวนชั้นเงินไดจากเดิม 13 ชั้น ใหเหลือเพียง 11 ชั้น
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีผลในการผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
อยางเห็นไดชัด ผลที่ตามมาก็คือ เงินไดสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะมีมากขึ้น
และประชาชนมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นในการจับจายใชสอยเพื่อการบริโภค ซึ่งจะมีผลในการกระตุน
ใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตในที่สุด
มาตรการที่สอง ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
โดยลดอัตราภาษีสํ าหรับนิติบุคคลที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก
รอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 35 ของกําไร สวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยยังคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 30 ตามเดิม มาตรการดังกลาวนี้ยอมมีผลในการ
ชวยกระตุน ใหมีการลงทุนในภาคเอกชน และแกไขภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจไดบาง
มาตรการที่สาม ไดแก การอนุญาตใหนําดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการเคหะที่คางจาย
มาหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร โดยหักไดไมเกินปละ
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7,000 บาท มาตรการดังกลาวนี้จะมีผลในการผอนคลายภาระของประชาชนที่กูเงินเพื่อซื้อบาน
และอาจมีผลในการกระตุนใหความตองการซื้อบานมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหภาคการกอสราง
ขยายตัวได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรการทั้งสามประกอบกันแลว เปนที่เขาใจวา
ผลกระทบทีม่ ตี อ การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีไมมากนัก ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะเปนประโยชน
เฉพาะประชาชนในเขตเมือง โดยที่ประชาชนในเขตชนบทเกือบจะมิไดรับประโยชนจากมาตรการนี้
ทั้ ง นี้ เ พราะเหตุ ว า ผู มี อ าชี พ ทํ านาไดรับ ยกเว น ไมตอ งเสีย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูแลว
ทัง้ ขอเท็จจริงยังปรากฏวา จํานวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีอยูเพียง 2.5 ลานคนเทานั้น
ดังนั้น จึงเปนที่เขาใจวา การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้
หากจะชวยใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไดไมมากนัก
ประการที่ ส อง การผ อ นคลายภาระภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลที่ มิ ไ ด จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนนิติบุคคลขนาดเล็กและขนาดกลาง แม
จะมีสวนชวยสรางบรรยากาศในการลงทุนไดบาง แตก็คงไมมากนัก เพราะภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ประกอบกับการจํ ากัดการขยายตัวของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยในป 2527
มีสว นทําใหธรุ กิจจํานวนมากตองขาดทุนและลมละลายไปแลว สําหรับนิติบุคคลที่ขาดทุน ถึงจะมี
มาตรการผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางไร ก็ไมตองเสียภาษีอยูแลว ผลการประกอบ
การไมวา จะเปนดานกําไรหรือขาดทุน มิไดขึ้นอยูกับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บ หากแต
ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพในการประกอบการ อยางไรก็ตาม รูปแบบ
การประกอบธุรกิจในเมืองไทยสวนใหญเปนธุรกิจที่มิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ธุรกิจประเภทนี้
มิ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการผ อ นคลายภาระภาษีเ งิน ไดนิ ติบุคคล แตได รับประโยชนจ ากการ
ผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ประการที่สาม การอนุญาตใหนํ าดอกเบี้ยเงินกูการเคหะที่คางจายมาหักเปน
คาลดหยอนในการคํานวณเงินไดพึงประเมินไมเกินปละ 7,000 บาท จะไมสามารถชวยเพิ่ม
ความตองการในการซื้อบานไดมากนัก ตราบเทาที่ระบบเศรษฐกิจยังไมฟนตัวจากความซบเซา
ทางเศรษฐกิจ ประชาชนก็ยังคงขาดอํานาจซื้ออยูนั่นเอง นอกจากนี้ จํานวนดอกเบี้ยคางจายที่นํา
มาหักเปนคาลดหยอนไดนั้นอยูระดับตํ่า แทที่จริงแลว มาตรการดังกลาวนี้จะเปนประโยชนแก
ประชาชนที่กูเงินมาซื้อบานอยูกอนแลว โดยที่ภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบรรเทาเบาบางลง
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แต ม าตรการนี้ จ ะไม ช  ว ยให ภ าคก อ สร า งขยายตั ว ได ม ากนั ก ตราบเท า ที่ รั ฐ บาลยั ง คงตรึ ง
งบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในระดับเดิม
กลาวโดยสรุปก็คือ การปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีอากรในเดือนมกราคม 2529
เปนเพียงมาตรการเสริมที่จะชวยใหเกิดการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แตมิใชมาตรการหลักที่จะชวยให
ระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแตประการใดไม การฟนตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ทั้งนี้
เพราะเหตุวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีความผูกพันและตองพึ่งพาประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ตราบเท า ที่ ป ระเทศมหาอํ านาจเหลา นี้ยังไมห ลุ ดพน จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ระบบ
เศรษฐกิจไทยก็ยากที่จะฟนตัวจากความซบเซาได แมจะมีการผอนคลายภาระภาษีอากรมากปาน
ใดก็ตาม นอกจากนี้ ประสิทธิผลของมาตรการดานภาษีอากรในการกระตุนใหเกิดการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจยังตํ่ากวามาตรการดานรายจายอีกดวย การที่รัฐบาลมีแนวโนมที่จะกําหนดวง
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2530 ตํ่ากวาปงบประมาณ 2529 อาจมีผลหักลาง
ความพยายามในการปรับโครงสรางภาษีอากรเพื่อกระตุนใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ครั้งนี้
การกระจายรายได : เปาหมายที่พึงมอง
การปรับโครงสรางภาษีอากรในครั้งนี้มีผลกระทบตอการกระจายรายไดโดยมิตอง
สงสัย แตผลกระทบสุทธิจะเกิดขึ้นในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงยังมิอาจดวนสรุปได ประเด็นที่เรา
จะพิจารณาก็คือ ผลกระทบที่มีตอการกระจายรายไดระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท และการ
กระจายรายไดระหวางผูมีเงินไดในรูปเงินเดือนและคาจาง (Wage Earners) กับผูมีเงินไดประเภท
อื่น (Non-wage Earners) สวนการกระจายรายไดตามชั้นของเงินไดนั้น เปนเรื่องยากที่จะ
วิเคราะหในชั้นนี้ได เนือ่ งจากขอมูลไมเพียงพอ
มาตรการภาษีอากรที่มีผลตอการกระจายรายไดในครั้งนี้มีอยางนอย 4 มาตรการ
คือ
มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มาตรการที่สอง ไดแก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
มาตรการที่สาม ไดแก การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ
12.5 เปนรอยละ 15.0 และการเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะดอกเบี้ยสวนที่เกินกวา
อัตรารอยละ 8.5
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มาตรการที่สี่ ไดแก การเก็บภาษีการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาในรูปของมรดก
เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 ของราคาขาย หลังจากหักคาใชจายตามจํานวนปที่ถือครอง
ออกไปแลว
เมื่อพิจารณาในดานการกระจายรายไดระหวางผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและ
คาจาง (Wage Income) กับผูมีเงินไดประเภทอื่น (Non-wage Income) เราจะเห็นไดวา การ
ขึ้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและการเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะชวยใหการกระจาย
รายไดดงั กลาวนี้มีความเปนธรรมมากขึ้น หากพิจารณาจากรายไดประชาชาติในปจจุบัน สัดสวน
ระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่น (อันไดแกดอกเบี้ย คาเชา และ
กําไร) ตกประมาณ 30 ตอ 70 หากการจัดเก็บภาษีเงินไดไมบิดเบือนการกระจายรายไดดังกลาวนี้
การณนา จะปรากฏวา ภาษีที่จัดเก็บจากเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางจะมีเพียง 30% ของ
ภาษีเงินไดทจี่ ดั เก็บทั้งหมด แตขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะปรากฏวา ภาษีที่จัดเก็บจาก
เงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางมีถึง 75-80% ของภาษีเงินไดที่จัดเก็บได ทั้งนี้เนื่องจากเงินได
ประเภทเงินเดือนและคาจางยากที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีได ดวยเหตุนี้เอง โครงสรางภาษีอากร
ที่เปนอยูจึงมีสวนทํ าใหการกระจายรายไดระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินได
ประเภทอื่นมีความไมทัดเทียมมากขึ้น การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและการจัดเก็บ
ภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะชวยลดความไมทัดเทียมดังกลาวนี้ได นอกเหนือจากมาตรการ
ภาษีดอกเบี้ยแลว การเพิ่มอัตราภาษีการขายอสังหาริมทรัพยก็มีประโยชนในดานการกระจาย
รายไดดวย อยางไรก็ตาม การผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจะกอผลกระทบในทิศทาง
ตรงกันขาม แตผลกระทบอาจมีไมมากนัก สวนการผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
อาจก อผลกระทบที่ ไมแตกต า งกั น มากนัก ระหวา งผู มีเ งิน ได ประเภทเงิน เดือ นและคา จางกับ
ผูมีเงินไดประเภทอื่น
เมือ่ พิจารณาในดานการกระจายรายไดระหวางเมืองกับชนบท การปรับโครงสราง
ภาษีอากรในครั้งนี้มีผลกระทบตอประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในเขตชนบท ดังจะเห็น
ไดวา ประชาชนในชนบทเกือบจะมิไดรับประโยชนเลยจากมาตรการการผอนคลายภาระภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล แตอาจไดรับผลกระทบไมมากนักจากมาตรการภาษี
ดอกเบี้ยและภาษีการขายอสังหาริมทรัพย
กลาวโดยสรุปก็คือ การปรับโครงสรางภาษีอากรในครั้งนี้นาจะชวยใหการกระจาย
รายไดระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่นมีความทัดเทียมกันมากขึ้น
แตผลกระทบทีม่ ีตอการกระจายรายไดระหวางเมืองกับชนบทยังไมสามารถกลาวสรุปโดยแนชัดได
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ผลกระทบที่มีตอการจัดสรรทรัพยากร
ผลกระทบในดานการจัดสรรทรัพยากรอันเกิดจากการปรับโครงสรางภาษีอากร
ในครั้งนี้มีอยูอยางนอย 2 ดาน ดานแรกเกี่ยวของกับการออม ดานที่สองเกี่ยวของกับการใช
พลังงาน
มาตรการภาษีอากรที่มีผลกระทบตอการออมอยางสําคัญ ไดแก มาตรการภาษี
เงินได และมาตรการภาษีดอกเบี้ย ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีอยางนอย 4 ประการ
ประการแรก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอาจชวยใหมีการออม
ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น สวนการผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลอาจชวยใหเงินออมในภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาลไมสูมีผลกระทบตอระดับการออมมากนัก หากแตมีผลกระทบตอรูปแบบการถือเงินออม
(Pattern of Saving)
ประการที่สอง มาตรการภาษีดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําใหผลตอบแทน
จากการถื อ เงิ น ออมในรู ป ของเงิ น ฝากประจํ าในธนาคารพาณิ ช ย แ ละพั น ธบั ต รรั ฐ บาลลดลง
ซึ่งในสภาวการณปกตินาจะทําใหมีการโยกยายเงินออมออกจากตลาดการเงินในระบบไปสูตลาด
การเงินนอกระบบ แตในสภาวะที่มีความปนปวนอยางมากในตลาดการเงินนอกระบบในชวงเวลา
4-5 ปทผี่ า นมานี้ ทําใหเชื่อไดวา การโยกยายเงินออมไปสูตลาดการเงินนอกระบบจะมีไมมากนัก
ประการที่สาม รูปแบบการถือหลักทรัพยเอกชนอาจจะแปรเปลี่ยนไป แมวา
ดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลจะเสียภาษีในอัตราตํ่ากวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แตโดยเหตุที่ดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลไมเคยตองเสียภาษีมากอน ดังนั้น การเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี้
จึงทําใหสิ่งจูงใจในการถือพันธบัตรรัฐบาลมีนอยลง แตประชาชนจะตัดสินใจโยกยายจากการถือ
หลักทรัพยรัฐบาลไปถือหลักทรัพยเอกชนแทนหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ไดรับ
จากหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะประเภท และการคาดการณ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย
ในอนาคตเปนสําคัญ
ประการที่สี่ โครงสรางเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยอาจจะเปลี่ยนแปลงไป
การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในครั้งนี้มีผลเฉพาะแตเงินฝากประจํา แตไมมีผลตอ
เงินฝากออมทรัพย ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา อาจมีการโยกยายเงินออมจากเงินฝากประจําไปสู
เงินฝากออมทรัพยมากขึ้น
มาตรการภาษีอากรที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานมีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ
(1) การขึน้ อากรขาเขาสําหรับการนําเขาถานหิน
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(2) การขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับการนําเขารถยนตและเครื่องยนตที่ตองใชนํ้ามัน
ดีเซล
(3) การขึ้นอัตราภาษีการคาสําหรับการซื้อขายเครื่องยนตดีเซลที่มิไดมีไวเพื่อใช
ในกิจกรรมการเกษตรและการประมง
(4) การเพิ่มคาทะเบียนรถยนตที่ใชนํ้ามันดีเซลและกาซ แอล.พี.จี. จากเดิม
4 เทา ทั้งนี้ยกเวนรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ รถแท็กซี่ และ
รถบรรทุกที่มีนํ้าหนักมากกวา 3,000 กิโลกรัม
มาตรการเหลานี้หวังผลสําคัญอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ตองการใหโรงงานอตุสาหกรรมตางๆหันมาใชกาซที่มีอยูภายใน
ประเทศเปนพลังงานแทนการนําเขาถานหินจากตางประเทศ ซึ่งไมเพียงแตจะชวยเกื้อกูลเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเทานั้น หากทวายังชวยบรรเทาปญหาดุลการคาระหวางประเทศอีกดวย
ประการที่สอง ตองการชักนําใหเจาของรถยนตหันไปใชนํ้ามันเบนซินแทนนํ้ามัน
ดีเซลและกาซ แอล.พี.จี. โดยพยายามไมใหมีผลกระทบกระเทือนตอกิจการทางดานเกษตรกรรม
การประมง และการขนสงคมนาคม อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา รัฐบาลไดหลีกเลี่ยงการใช
มาตรการโดยตรง อันไดแก การปรับโครงสรางราคานํ้ามัน โดยหันมาใชมาตรการภาษีอากร
ซึ่ ง มี ผ ลกระทบทางอ อ มแทน ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะต อ งการประนี ป ระนอมกับพรรคกิ จสัง คม
ซึง่ ไดประกาศตอตานการขึ้นราคานํ้ามันดีเซลมากอนหนานี้แลว แตการใชมาตรการทางออมเชนนี้
ไมเพียงแตจะไมมีประสิทธิผลเทาที่ควรแลว หากยังทํ าใหโครงสรางภาษีอากรมีความซับซอน
ยุง เหยิงเกินกวาความจําเปนอีกดวย
ผลที่มีตอรายไดรัฐบาล
กระทรวงการคลังคาดวา การปรับโครงสรางภาษีอากรครั้งนี้จะทํ าใหมีรายได
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2,000-3,000 ลานบาท มาตรการที่มีผลในการเพิ่มพูนรายไดรัฐบาลอยางสําคัญ
ไดแก มาตรการภาษีดอกเบี้ย มาตรการนิรโทษกรรมผูหลบเลี่ยงการเสียภาษี มาตรการภาษี
การขายอสังหาริมทรัพย และมาตรการคาทะเบียนรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล อยางไรก็ตาม
มาตรการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลจะทําใหรัฐบาลตองสูญเสียรายไดไป
บทสรุป
การปรับโครงสรางภาษีอากรในเดือนมกราคม 2529 คงไมมีผลในการชวยฟนฟู
เศรษฐกิจเทาใดนัก ผลกระทบที่สําคัญยังคงเปนเรื่องรายไดรัฐบาล โดยที่การกระจายรายได
อาจจะดีขนึ้ เพียงเล็กนอยระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่น การปรับ
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โครงสรางภาษีอากรครั้งนี้จะมีผลกระทบตอการออมและการใชพลังงานดวย ผลกระทบดาน
การออมจะมีตอ รูปแบบในการออมมากกวาระดับการออม สวนผลกระทบที่มีตอการใชพลังงานนั้น
จะมีการใชกาซภายในประเทศทดแทนการนําเขาถานหิน แตความพยายามที่จะลดการใชนํ้ามัน
ดีเซลนั้นอาจประสบความสําเร็จไมมากเทาที่คาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมกลาหักหาญปรับ
โครงสรางราคานํ้ามันนั่นเอง1
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ในชื่อ “ปรับโครงสรางภาษี : ความหวังเปนจริงหรือ ?”

