
การปรับโครงสรางภาษีเดือนมกราคม 2529 :
ความหวังกับความเปนจริง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในที่สุด คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2529  
ตัดสินใจเห็นชอบขอเสนอของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสรางภาษีอากรครั้งใหญ 
อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่ไดเลื่อนการตัดสินใจมาเกือบขวบป มาตรการภาษีอากรที่มีการ 
ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษี 
เงินไดนิติบุคคลเปนเรื่องที่กระทรวงการคลังเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามาแตตนป 2528  
แตการณปรากฏวา การปรับโครงสรางอัตราภาษีในเดือนเมษายน 2528 มีเฉพาะแตภาษี 
สรรพสามติและภาษีศุลกากรเทานั้น  โดยที่รัฐบาลไมกลาแตะตองภาษีเงินไดแตประการใด

การเมืองวาดวยภาษี
ขอเท็จจริงมีอยู วา กระทรวงการคลังเสนอใหข้ึนอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารจาก 12.5% เปน 17.5% ในเดือนเมษายน 2528 แตขอเสนอดังกลาวนี้ไดรับการตอตาน
คัดคานอยางแข็งขันจากบรรดานายธนาคารทั้งหลาย นายธนาคารบางคนอาศัยความสัมพันธ 
สวนบุคคลที่มีกับผูนํ าฝายทหารในการสรางแรงกดดันทางการเมือง สมาคมธนาคารไทยถึงกับ 
ควักกระเปาใหมีการวิจัยวา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกอใหเกิดผลเสียอะไรบาง 
แกระบบเศรษฐกิจไทย แตการคัดคานที่มีประสิทธิผลมาจากพรรคกิจสังคม บรรดารัฐมนตรี 
ในสังกัดพรรคกิจสังคมอาศัยขอมูลซึ่งไดรับจากกลุ มนายธนาคารพาณิชยในการตอบโต 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยเหตุนี้เอง พลเอกเปรม ติณสูลานนท จึงตองเก็บเร่ือง 
เขาลิน้ชัก   เพราะไมแนใจวา   หากเลือกใชกลยุทธ “เราจะฝาขามไป” แลว  เสถียรภาพของรัฐบาล 
จะเปนอยางไรบาง

อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังรอคอยโอกาสในการผลักดันใหรัฐบาลปรับ 
โครงสรางภาษีเงินไดหลายตอหลายครั้ง แตทุกครั้งก็มีอันตองเปนไป ในเดือนกันยายน 2528 
กระทรวงการคลังตระเตรียมเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตแลวก็เกิดความแปรปรวนทาง 
การเมืองอันเกิดจากความพยายามในการกอการรัฐประหารของนายทหารบางกลุมในเดือนนั้น 
คร้ันในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน ก็ตองประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญภายในพรรค 
กจิสังคม อันเปนผลจากการที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชลาออกจาตํ าแหนงหัวหนาพรรค จวบจน
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กระทั่งมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีจากรัฐบาลเปรม 4 มาเปนรัฐบาลเปรม 5 เมื่อกลางเดือน
มกราคม 2529 โอกาสทองในการปรับโครงสรางภาษีอากรจึงเปดชองให แตกระนั้นก็ตาม รองรอย
ของการประนปีระนอมก็ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงนิฝากธนาคารในอัตรา 15% แทนที่จะเปน 17.5% ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง

เปาหมายของการปรับโครงสรางภาษี
หากพจิารณาการปรับโครงสรางภาษีในครั้งนี้โดยสวนรวม เราจะเห็นไดวารัฐบาล

มเีปาหมายอยางนอย 4 เปาหมายผสมผสานกัน คือ
(1) เพื่อชะลอภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและเรงรัดใหเกิดการจํ าเริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ
(2) เพือ่กอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได
(3) เพือ่ใหมกีารจัดสรรทรัพยากรไปใชในทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) เพื่อหารายไดแกรัฐบาล

เรงรดัการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การปรับโครงสรางภาษีในครั้งนี้จะมีสวนชวยชะลอภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ 

และกระตุนใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น มาตรการที่มีผลกระทบในสวนนี้มีอยู
อยางนอย 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่หนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
โดยลดอตัราภาษใีนชั้นเงินไดตางๆ และลดจํ านวนชั้นเงินไดจากเดิม 13 ชั้น ใหเหลือเพียง 11 ชั้น 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีผลในการผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
อยางเห็นไดชัด ผลที่ตามมาก็คือ เงินไดสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะมีมากขึ้น  
และประชาชนมีอํ านาจซื้อเพิ่มข้ึนในการจับจายใชสอยเพื่อการบริโภค ซึ่งจะมีผลในการกระตุน 
ใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตในที่สุด

มาตรการที่สอง ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  
โดยลดอัตราภาษีสํ าหรับนิติบุคคลที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก 
รอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 35 ของกํ าไร สวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยยังคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 30 ตามเดิม มาตรการดังกลาวนี้ยอมมีผลในการ 
ชวยกระตุนใหมีการลงทุนในภาคเอกชน  และแกไขภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจไดบาง

มาตรการที่สาม ไดแก การอนุญาตใหนํ าดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการเคหะที่คางจาย 
มาหกัเปนคาลดหยอนในการคํ านวณเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร โดยหักไดไมเกินปละ 
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7,000 บาท มาตรการดังกลาวนี้จะมีผลในการผอนคลายภาระของประชาชนที่กูเงินเพื่อซื้อบาน 
และอาจมีผลในการกระตุนใหความตองการซื้อบานมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหภาคการกอสราง 
ขยายตัวได

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรการทั้งสามประกอบกันแลว เปนที่เขาใจวา 
ผลกระทบทีม่ตีอการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีไมมากนัก ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ 
กลาวคือ

ประการแรก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะเปนประโยชน
เฉพาะประชาชนในเขตเมือง โดยที่ประชาชนในเขตชนบทเกือบจะมิไดรับประโยชนจากมาตรการนี้ 
ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผูมีอาชีพทํ านาไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูแลว  
ทัง้ขอเทจ็จริงยงัปรากฏวา จํ านวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีอยูเพียง 2.5 ลานคนเทานั้น  
ดังนั้น จึงเปนที่เขาใจวา การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในครั้งนี้  
หากจะชวยใหการใชจายในการบริโภคเพิ่มข้ึน  ก็อาจจะเพิ่มข้ึนไดไมมากนัก

ประการที่สอง การผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มิไดจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนนิติบุคคลขนาดเล็กและขนาดกลาง แม 
จะมีสวนชวยสรางบรรยากาศในการลงทุนไดบาง แตก็คงไมมากนัก เพราะภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ประกอบกับการจํ ากัดการขยายตัวของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยในป 2527  
มสีวนท ําใหธรุกิจจํ านวนมากตองขาดทุนและลมละลายไปแลว สํ าหรับนิติบุคคลที่ขาดทุน ถึงจะมี
มาตรการผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางไร ก็ไมตองเสียภาษีอยูแลว ผลการประกอบ
การไมวาจะเปนดานกํ าไรหรือขาดทุน มิไดข้ึนอยูกับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บ หากแต
ข้ึนอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพในการประกอบการ อยางไรก็ตาม รูปแบบ 
การประกอบธุรกิจในเมืองไทยสวนใหญเปนธุรกิจที่มิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ธุรกิจประเภทนี้ 
มิไดรับประโยชนจากการผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล แตไดรับประโยชนจากการ 
ผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ประการที่สาม การอนุญาตใหนํ าดอกเบี้ยเงินกูการเคหะที่คางจายมาหักเปน 
คาลดหยอนในการคํ านวณเงินไดพึงประเมินไมเกินปละ 7,000 บาท จะไมสามารถชวยเพิ่ม 
ความตองการในการซื้อบานไดมากนัก ตราบเทาที่ระบบเศรษฐกิจยังไมฟนตัวจากความซบเซา 
ทางเศรษฐกจิ ประชาชนก็ยังคงขาดอํ านาจซื้ออยูนั่นเอง นอกจากนี้ จํ านวนดอกเบี้ยคางจายที่นํ า
มาหักเปนคาลดหยอนไดนั้นอยูระดับต่ํ า แทที่จริงแลว มาตรการดังกลาวนี้จะเปนประโยชนแก
ประชาชนที่กูเงินมาซื้อบานอยูกอนแลว โดยที่ภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาบรรเทาเบาบางลง 
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แตมาตรการนี้จะไมชวยใหภาคกอสรางขยายตัวไดมากนัก ตราบเทาที่ รัฐบาลยังคงตรึง 
งบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางในระดับเดิม

กลาวโดยสรุปก็คือ การปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีอากรในเดือนมกราคม 2529 
เปนเพยีงมาตรการเสริมที่จะชวยใหเกิดการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แตมิใชมาตรการหลักที่จะชวยให
ระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแตประการใดไม การฟนตัวของระบบ
เศรษฐกจิไทยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ทั้งนี้
เพราะเหตุวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีความผูกพันและตองพึ่งพาประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ 
ตราบเทาที่ประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ยังไมหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ระบบ
เศรษฐกจิไทยกย็ากที่จะฟนตัวจากความซบเซาได แมจะมีการผอนคลายภาระภาษีอากรมากปาน
ใดก็ตาม นอกจากนี้ ประสิทธิผลของมาตรการดานภาษีอากรในการกระตุนใหเกิดการจํ าเริญ 
เตบิโตทางเศรษฐกจิยงัตํ่ ากวามาตรการดานรายจายอีกดวย การที่รัฐบาลมีแนวโนมที่จะกํ าหนดวง
เงนิงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2530 ต่ํ ากวาปงบประมาณ 2529 อาจมีผลหักลาง
ความพยายามในการปรับโครงสรางภาษีอากรเพื่อกระตุนใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
คร้ังนี้

การกระจายรายได : เปาหมายที่พึงมอง
การปรับโครงสรางภาษีอากรในครั้งนี้มีผลกระทบตอการกระจายรายไดโดยมิตอง

สงสัย แตผลกระทบสุทธิจะเกิดขึ้นในทางที่ดีข้ึนหรือเลวลงยังมิอาจดวนสรุปได ประเด็นที่เรา 
จะพิจารณาก็คือ ผลกระทบที่มีตอการกระจายรายไดระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท และการ
กระจายรายไดระหวางผูมีเงินไดในรูปเงินเดือนและคาจาง (Wage Earners) กบัผูมีเงินไดประเภท
อ่ืน (Non-wage Earners) สวนการกระจายรายไดตามชั้นของเงินไดนั้น เปนเรื่องยากที่จะ
วเิคราะหในชั้นนี้ได  เนือ่งจากขอมูลไมเพียงพอ

มาตรการภาษีอากรที่มีผลตอการกระจายรายไดในครั้งนี้มีอยางนอย 4 มาตรการ
คือ

มาตรการที่หนึ่ง ไดแก  การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
มาตรการที่สอง ไดแก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
มาตรการที่สาม ไดแก การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มข้ึนจากอัตรารอยละ 

12.5 เปนรอยละ 15.0 และการเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะดอกเบี้ยสวนที่เกินกวา
อัตรารอยละ 8.5
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มาตรการที่ส่ี ไดแก การเก็บภาษีการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาในรูปของมรดก
เพิม่ข้ึนจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 ของราคาขาย หลังจากหักคาใชจายตามจํ านวนปที่ถือครอง
ออกไปแลว

เมื่อพิจารณาในดานการกระจายรายไดระหวางผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและ 
คาจาง (Wage Income) กบัผูมีเงินไดประเภทอื่น (Non-wage Income) เราจะเห็นไดวา การ 
ข้ึนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและการเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะชวยใหการกระจาย
รายไดดังกลาวนี้มีความเปนธรรมมากขึ้น หากพิจารณาจากรายไดประชาชาติในปจจุบัน สัดสวน
ระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่น (อันไดแกดอกเบี้ย คาเชา และ
ก ําไร) ตกประมาณ 30 ตอ 70 หากการจัดเก็บภาษีเงินไดไมบิดเบือนการกระจายรายไดดังกลาวนี้ 
การณนาจะปรากฏวา ภาษีที่จัดเก็บจากเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางจะมีเพียง 30% ของ
ภาษเีงนิไดทีจ่ดัเก็บทั้งหมด แตขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะปรากฏวา ภาษีที่จัดเก็บจาก
เงนิไดประเภทเงินเดือนและคาจางมีถึง 75-80% ของภาษีเงินไดที่จัดเก็บได ทั้งนี้เนื่องจากเงินได
ประเภทเงนิเดอืนและคาจางยากที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีได ดวยเหตุนี้เอง โครงสรางภาษีอากร
ที่เปนอยูจึงมีสวนทํ าใหการกระจายรายไดระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินได
ประเภทอื่นมีความไมทัดเทียมมากขึ้น การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและการจัดเก็บ
ภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะชวยลดความไมทัดเทียมดังกลาวนี้ได นอกเหนือจากมาตรการ
ภาษีดอกเบี้ยแลว การเพิ่มอัตราภาษีการขายอสังหาริมทรัพยก็มีประโยชนในดานการกระจาย 
รายไดดวย อยางไรก็ตาม การผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจะกอผลกระทบในทิศทาง 
ตรงกันขาม แตผลกระทบอาจมีไมมากนัก สวนการผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
อาจกอผลกระทบที่ไมแตกตางกันมากนักระหวางผู มีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับ 
ผูมีเงินไดประเภทอื่น

เมือ่พิจารณาในดานการกระจายรายไดระหวางเมืองกับชนบท การปรับโครงสราง
ภาษอีากรในครั้งนี้มีผลกระทบตอประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในเขตชนบท ดังจะเห็น
ไดวา ประชาชนในชนบทเกือบจะมิไดรับประโยชนเลยจากมาตรการการผอนคลายภาระภาษี 
เงนิไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล แตอาจไดรับผลกระทบไมมากนักจากมาตรการภาษี
ดอกเบี้ยและภาษีการขายอสังหาริมทรัพย

กลาวโดยสรปุก็คือ การปรับโครงสรางภาษีอากรในครั้งนี้นาจะชวยใหการกระจาย
รายไดระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่นมีความทัดเทียมกันมากขึ้น 
แตผลกระทบทีม่ีตอการกระจายรายไดระหวางเมืองกับชนบทยังไมสามารถกลาวสรุปโดยแนชัดได
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ผลกระทบที่มีตอการจัดสรรทรัพยากร
ผลกระทบในดานการจัดสรรทรัพยากรอันเกิดจากการปรับโครงสรางภาษีอากร 

ในครั้งนี้มีอยูอยางนอย 2 ดาน ดานแรกเกี่ยวของกับการออม ดานที่สองเกี่ยวของกับการใช 
พลงังาน

มาตรการภาษีอากรที่มีผลกระทบตอการออมอยางสํ าคัญ ไดแก มาตรการภาษี
เงนิได และมาตรการภาษีดอกเบี้ย ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีอยางนอย 4 ประการ

ประการแรก การผอนคลายภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอาจชวยใหมีการออม
ในภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน สวนการผอนคลายภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลอาจชวยใหเงินออมในภาค
ธุรกิจเพิ่มข้ึน ในขณะที่การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตร 
รัฐบาลไมสูมีผลกระทบตอระดับการออมมากนัก หากแตมีผลกระทบตอรูปแบบการถือเงินออม 
(Pattern of Saving)

ประการที่สอง มาตรการภาษีดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทํ าใหผลตอบแทน 
จากการถือเงินออมในรูปของเงินฝากประจํ าในธนาคารพาณิชยและพันธบัตรรัฐบาลลดลง 
ซึ่งในสภาวการณปกตินาจะทํ าใหมีการโยกยายเงินออมออกจากตลาดการเงินในระบบไปสูตลาด 
การเงนินอกระบบ แตในสภาวะที่มีความปนปวนอยางมากในตลาดการเงินนอกระบบในชวงเวลา 
4-5 ปทีผ่านมานี ้ท ําใหเชื่อไดวา การโยกยายเงินออมไปสูตลาดการเงินนอกระบบจะมีไมมากนัก

ประการที่สาม รูปแบบการถือหลักทรัพยเอกชนอาจจะแปรเปลี่ยนไป แมวา 
ดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาลจะเสียภาษีในอัตราตํ่ ากวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แตโดยเหตุที่ดอกเบี้ย
พนัธบตัรรัฐบาลไมเคยตองเสียภาษีมากอน ดังนั้น การเก็บภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี้
จึงทํ าใหส่ิงจูงใจในการถือพันธบัตรรัฐบาลมีนอยลง แตประชาชนจะตัดสินใจโยกยายจากการถือ
หลักทรัพยรัฐบาลไปถือหลักทรัพยเอกชนแทนหรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ไดรับ
จากหลักทรัพยแตละประเภท และการคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ในอนาคตเปนสํ าคัญ

ประการที่ส่ี โครงสรางเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยอาจจะเปลี่ยนแปลงไป 
การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในครั้งนี้มีผลเฉพาะแตเงินฝากประจํ า แตไมมีผลตอ 
เงนิฝากออมทรพัย ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา อาจมีการโยกยายเงินออมจากเงินฝากประจํ าไปสู 
เงนิฝากออมทรัพยมากขึ้น

มาตรการภาษอีากรที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานมีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ
(1) การขึน้อากรขาเขาสํ าหรับการนํ าเขาถานหิน
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(2) การขึ้นอากรขาเขาสํ าหรับการนํ าเขารถยนตและเครื่องยนตที่ตองใชนํ้ ามัน
ดีเซล

(3) การขึ้นอัตราภาษีการคาสํ าหรับการซื้อขายเครื่องยนตดีเซลที่มิไดมีไวเพื่อใช
ในกิจกรรมการเกษตรและการประมง

(4) การเพิ่มคาทะเบียนรถยนตที่ใชนํ้ ามันดีเซลและกาซ แอล.พี.จี. จากเดิม  
4 เทา ทั้งนี้ยกเวนรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ รถแท็กซี่ และ 
รถบรรทกุที่มีนํ้ าหนักมากกวา 3,000 กิโลกรัม

 มาตรการเหลานี้หวังผลสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ตองการใหโรงงานอตุสาหกรรมตางๆหันมาใชกาซที่มีอยูภายใน

ประเทศเปนพลงังานแทนการนํ าเขาถานหินจากตางประเทศ ซึ่งไมเพียงแตจะชวยเกื้อกูลเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเทานั้น  หากทวายังชวยบรรเทาปญหาดุลการคาระหวางประเทศอีกดวย

ประการที่สอง ตองการชักนํ าใหเจาของรถยนตหันไปใชนํ้ ามันเบนซินแทนนํ้ ามัน
ดีเซลและกาซ แอล.พ.ีจ.ี โดยพยายามไมใหมีผลกระทบกระเทือนตอกิจการทางดานเกษตรกรรม 
การประมง และการขนสงคมนาคม อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา รัฐบาลไดหลีกเลี่ยงการใช
มาตรการโดยตรง อันไดแก การปรับโครงสรางราคานํ้ ามัน โดยหันมาใชมาตรการภาษีอากร  
ซึ่งมีผลกระทบทางออมแทน ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองการประนีประนอมกับพรรคกิจสังคม  
ซึง่ไดประกาศตอตานการขึ้นราคานํ้ ามันดีเซลมากอนหนานี้แลว แตการใชมาตรการทางออมเชนนี้
ไมเพียงแตจะไมมีประสิทธิผลเทาที่ควรแลว หากยังทํ าใหโครงสรางภาษีอากรมีความซับซอน 
ยุงเหยงิเกินกวาความจํ าเปนอีกดวย

ผลที่มีตอรายไดรัฐบาล
กระทรวงการคลังคาดวา การปรับโครงสรางภาษีอากรครั้งนี้จะทํ าใหมีรายได 

เพิม่ข้ึนประมาณ 2,000-3,000 ลานบาท มาตรการที่มีผลในการเพิ่มพูนรายไดรัฐบาลอยางสํ าคัญ 
ไดแก มาตรการภาษีดอกเบี้ย มาตรการนิรโทษกรรมผูหลบเลี่ยงการเสียภาษี มาตรการภาษี 
การขายอสังหาริมทรัพย และมาตรการคาทะเบียนรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล อยางไรก็ตาม 
มาตรการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลจะทํ าใหรัฐบาลตองสูญเสียรายไดไป

บทสรุป
การปรบัโครงสรางภาษีอากรในเดือนมกราคม 2529 คงไมมีผลในการชวยฟนฟู

เศรษฐกิจเทาใดนัก ผลกระทบที่สํ าคัญยังคงเปนเรื่องรายไดรัฐบาล โดยที่การกระจายรายได 
อาจจะดข้ึีนเพยีงเลก็นอยระหวางเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางกับเงินไดประเภทอื่น การปรับ
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โครงสรางภาษีอากรครั้งนี้จะมีผลกระทบตอการออมและการใชพลังงานดวย ผลกระทบดาน 
การออมจะมตีอรูปแบบในการออมมากกวาระดับการออม สวนผลกระทบที่มีตอการใชพลังงานนั้น  
จะมีการใชกาซภายในประเทศทดแทนการนํ าเขาถานหิน แตความพยายามที่จะลดการใชนํ้ ามัน
ดีเซลนั้นอาจประสบความสํ าเร็จไมมากเทาที่คาดหวัง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมกลาหักหาญปรับ
โครงสรางราคานํ้ ามันนั่นเอง1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ 2529

ในชื่อ “ปรับโครงสรางภาษี : ความหวังเปนจริงหรือ ?”


