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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ขอหลักๆ ดวยกัน  โดยในสวนแรกจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

ภาระภาษีเฉล่ียของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยจะจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ คือจําแนกตามกลุมรายได  

จําแนกออกตามภูมิภาค และสุดทายจะจําแนก ออกตามกลุมอาชีพ หลังจากนั้นในสวนที่สองจะทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวาง รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือนที่สงผลตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อนําไปสูการ

หาความยืดหยุน  โดยใชขอมูลจากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2531  2533 

2545 และสุดทายคือป พ.ศ.2547 และใช Pooled Cross Section Tobit Regression Model เปนเครื่องมือ

สําคัญในการศึกษา จากผลการศึกษา พบวา ภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ย จะไมแตกตางกับงานในอดีตที่

ผานมา กลาวคือ เมื่อพิจารณาตามกลุมรายได พบวาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางกาวหนา กลุม

รายไดสูงจะมีภาระภาษีเฉล่ียสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมรายไดนอยสวนสําหรับการจําแนกตามภูมิภาค 

พบวากรุงเทพมหานครและภาคกลาง จะมีการรับภาระภาษีเฉลี่ยสูง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนภาคที่มี

ภาระภาษีเฉล่ียต่ําที่สุด สําหรับการจําแนกตามกลุมอาชีพ จะพบวา กลุมอาชีพลูกจางวิชาชีพจะมีภาระภาษี

เฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือลูกจางทั่วไป และเกษตรกรเปนกลุมอาชีพที่มีภาระภาษีเฉล่ียต่ําที่สุด สําหรับในสวนที่

สองจะพบวา ความยืดหยุนของปพ.ศ.2547มีแนวโนมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปพ.ศ.2531 โดยเมื่อจําแนกตาม

กลุมรายได พบวากลุมรายไดปานกลางจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดามากที่สุด และกลุมรายไดสูงจะไดรับประโยชนนอยที่สุด ตอมาเมื่อทําการจําแนกตามภูมิภาค พบวา 

กรุงเทพมหานครจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาวมากที่สุด รองลงมาเปนภาคกลาง และ

สุดทายคือภาคใต และสุดทายเมื่อจําแนกตามกลุมอาชีพ พบวากลุมอาชีพลูกจางวิชาชีพจะไดรับประโยชนจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงที่ สุด รองลงมาคือลูกจางทั่ว   และสุดทายคือ

ผูประกอบการที่จะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนอยที่สุด 
 
คําสําคัญ : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได  ภาระภาษี  รายไดครัวเรือน  ผลกระทบ 

 

ABSTRACT 
In this study, there are two main objectives.  The first objective is to study the average tax 

rates classified by income, region and occupation.  The second objective is to study the impact of 

household income on income tax payment in order to find tax elasticities.  The study uses data from 

Socio-Economic Survey (SES) in 1988, 1990, 2002 and 2004.  In addition, the pooled cross section 
                                                 
1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 

 Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1385 

Tobit regression model is applied as a main method for the analysis.  The study finds that the average 

tax rates (ATR) classified by income, region and occupation are similar to the research in this area; 

that is, the personal income tax system is progressive. In terms of income, the high income group has 

a higher ATR when compared to the lower income group.  In terms of region, Bangkok and Central 

have higher ATR’s, while the northeast has the lowest ATR.  In terms of occupation, skilled labor has 

the highest ATR; next is unskilled labor while agriculturist has the lowest ATR.  Moreover, the study 

finds that tax elasticities in 2007 tend to decrease when compared to those in 1988.  In terms of 

income, the group that benefits most from income structural change is the middle income group; next 

is the high income group; the poor benefits least over 16 years.   In terms of region, Bangkok benefits 

most, next are Central and South in descending order.  In terms of occupation, the skilled labor 

benefits the most; next is the unskilled labor. Entrepreneur benefits least from the income tax structure 

change.  
 
Keywords : Personal Income Tax, Income Tax, Tax Incidence, Household Income, Impact  
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คํานํา 
ภาษีอากร แบงออกเปน 2 ประเภท คือภาษีทางตรงกับภาษีทางออม  โดยในประเทศไทยมีโครงสราง

การจัดเก็บภาษีทางตรงไดนอยกวาภาษีทางออม ถึงแมวาในประเทศไทย จะทําการจัดเก็บภาษีทางตรงไดใน

สัดสวนที่นอยกวาแตภาษีทางตรงก็จัดเปนภาษีที่มีความสําคัญมาก อันเนื่องมาจากภาษีทางตรง เปนภาษีที่มี

ความเปนธรรมในการจัดเก็บมากกวาภาษีทางออม   ภาษีทางตรงถูกนําไปใชกับการคลังของทุกประเทศ 

เนื่องจากภาษีทางตรง จะนํารายไดเขาสูภาครัฐในปริมาณที่มากเพียงพอเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจาย อีกทั้ง

ภาษีทางตรงยังทําการจัดเก็บ จากฐานรายได  โดยทําการจัดเก็บจากผูมีรายไดทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือวาเปน 

ฐานรายไดที่กวางมาก ประกอบกับการจัดเก็บภาษีในอัตราที่กาวหนา ซึ่งสอดคลองกับความสามารถในการเสีย

ภาษี และคนในประเทศที่มีแนวโนมรายไดเพิ่มขึ้นทุกๆป โดยรัฐบาลจะใชภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือ

ในการลดความเหลื่อมลํ้าระหวางรายไดของบุคคลกลุมตางๆ    ภาษีทางตรงที่มีความสําคัญที่สุดตัวหนึ่งก็คือ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเริ่มจัดเก็บคร้ังแรกในประเทศไทย ภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงจากระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยออกพระราชบัญญัติภาษีเงินได พ.ศ.2475 และตอมาก็ไดถูก

ยกเลิกและตราประมวลรัษฎากรขึ้นใหมในป พ.ศ.2481 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชนใหมี

ความเปนระบบและทันสมัยมากขึ้น  โดยมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนตางๆ 

อาทิเชนการเปลี่ยนแปลงในสวนของจํานวนเงินที่ใชในการหักคาใชจาย  คาลดหยอน การเปลี่ยนแปลงใน

โครงสรางอัตราภาษี  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากหนวยเศรษฐกิจที่เรียกวา 

รัฐบาล เพื่อทําการปรับใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแตอดีตจน

ปจจุบัน ซึ่งจะสงผลตอการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของครัวเรือนทั้งสิ้น แตยังมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ อีก ที่เกิดจากปจจัยภายในของหนวยทางเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดแตมีความสําคัญ
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มาก ที่เรียกวา ครัวเรือน ซึ่งจะสงผลตอการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีกดวย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ในรายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือนที่ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักที่จะตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    

ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่เกิดจากปจจัยภาย

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมภายในครัวเรือน อาทิเชน รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือน ขนาดครัวเรือน อายุของ

หัวหนาครัวเรือน ในชวงเวลา 16 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2531-2547 โดยจะใชขอมูลจากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2531 2533 2545  2547 เพื่อเปนตัวแทนของปที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในชวงเวลากอนและหลังการเกิดวิกฤติ โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการ

แรก เพื่อศึกษาโครงสรางความกาวหนาของภาระภาษีเฉล่ีย และการกระจายรายไดเปรียบเทียบกอนและหลังมี

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปพ.ศ. 2531 2533 2545 และ 2547     และอีกประการ คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ปจจัยทางดานรายไดของครัวเรือนที่มีผลกระทบตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในชวงเวลา 16 ป ระหวางป 

พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2547 โดยจําแนกตามกลุมรายได จําแนกตามภาค และสุดทายคือจําแนกตามกลุมอาชีพ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 วิธีการศึกษาจะแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ โดยสวนแรกจะกลาวถึงโครงสรางความกาวหนาของภาระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ยและการกระจายรายได และในสวนที่สองจะกลาวถึงปจจัยทางดานรายไดที่เปนตัว

เงินของครัวเรือนที่สงผลกระทบตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

1. โครงสรางความกาวหนาของภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ยและการกระจายรายได 2                                       

ขั้นตอนแรก จะเริ่มจากการหาภาระภาษีรวม(Bi) ซึ่งจะหาไดจากผลรวมของจํานวนภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาของครัวเรือน (bi ) ที่ไดจากขอมูลการสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  SES 
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เมื่อไดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารวมแตละครัวเรือนแลว ตอมาก็จะนาํมาหาอัตราภาษีเฉลี่ย (ATi) 

เพื่อที่จะพจิารณาวาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ไดมานั้นเปนสัดสวนอยางไรกับรายไดของครัวเรือน มี

ลักษณะเปนโครงสรางกาวหนา หรือ ถดถอย อยางไร ซึ่งสามารถหาไดจากการนํา ภาระภาษีรวม (Bi) มาหารดวย 

รายไดของครัวเรือน (Yi) 

               ( / ) * 1 0 0 T i i iA B Y=                                                                   2       

  หลังจากนั้นจะพิจารณาการกระจายรายไดกอนและหลังมาตรการทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยใช

Gini Coefficient และ Lorenz Curve  ซึ่งจะนํามาอธิบายภาพรวม ของการกระจายรายไดในประเทศไทย ของป 

พ.ศ. 2531 2533 2545 และ 2547 ซึ่งหาไดจากสูตร 
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เมื่อ PXi   คือ รอยละของประชากร   และ  PYi  คือ รอยละของรายไดตามลําดับ  

                                                 
2 อางอิงจาก ฉลองภพ สุสังกรกาญจน และคณะ,  ลักษณะการกระจายและประโยชนดานการคลังและภาษีอากรของประเทศไทยป 2529-

 2539, (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542) 
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2. ผลกระทบของรายไดของครัวเรือน ทีม่ีตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา3                                                                
ในสวนนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของรายไดครัวเรือนที่สงผลกระทบตอภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา โดยจะเปนการพิจารณาในมุมมองของหนวยครัวเรือน โดยจะใชตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2531 และ 2547 ซึ่งเปน

ขอมูลภาคตัดขวาง โดยจะใช Pooled Cross-section Tobit Regression Model เปนเครื่องมือในการศึกษา ใน

การศึกษาครั้งนี้จะทําการจําแนก โดยใชเกณฑ กลุมรายไดออกเปน 3 กลุมรายได ตามเสนความยากจน และ

จําแนกออกตามภูมิภาค และสุดทายคือจะจําแนกออกตามกลุมอาชีพ โดยมีตัวแปรตามเปน TAX = ภาระภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา (บาทตอป) และมีตัวแปรอิสระ 4 ตัวดังตอไปน้ี INCOME = ตัวแปรรายไดที่เปนตัวเงินของ

ครัวเรือน (บาทตอป)  ตัวแปรอิสระAGE = ตัวแปรอายุของหัวหนาครัวเรือน (ป)  ถัดมาคือ ตัวแปรอิสระ SIZE = 

ตัวแปรขนาดครัวเรือน (คน)   และสุดทายคือ  Y = ตัวแปรเทียมป มีคาเปน 1 เมื่อขอมูลเปน ปพ.ศ.2547 และมี

คาเปน 0 เมื่อขอมูลเปนปอื่นๆ         
 

1. จําแนกตามกลุมรายได
                              

ii
TC

i
TC

i
TCTC

i
TCTCTC

i SIZEAGEINCOMEYYINCOMETAX εββδδββ +++∗+++= 321010                                   4    
 

 2. จําแนกตามกรุงเทพมหานครและภาคตางๆ
 

iii
TR

i
TR

i
TRTR

i
TRTRTR

i SIZEAGEINCOMEYYINCOMETAX εββδδββ +++∗+++= 321010                                      5  
 

 3. จําแนกตามกลุมอาชีพตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ii
TO

i
TO

i
TOTO

i
TOTOTO

i SIZEAGEINCOMEYYINCOMETAX εββδδββ +++∗+++= 321010                                6 
 

เมื่อ i = ครัวเรือนที่ 1 2 3…..  C = กลุมรายได   R = ภาคตางๆ   O= กลุมอาชพีตางๆ                         

T = ปรวม ระหวางป พ.ศ. 2531   และป พ.ศ. 2547            
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ในสวนนี้จะแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวนหลักๆ โดยสวนแรกจะเปน ผลการศึกษา โครงสราง 

ความกาวหนาของภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ยและการกระจายรายได  และในสวนที่สองจะเปน ผล

การศึกษาผลกระทบของรายไดครัวเรือนที่มีตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

1. ผลการศึกษาโครงสรางความกาวหนาของภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ยและการกระจายรายได 
1. ผลการศึกษาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ย จําแนกตามกลุมรายได 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของการจําแนกตามกลุมรายไดตามเสนความยากจนสําหรับแตละปที่

ทําการศึกษา จะพบวา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางกาวหนา สําหรับทั้ง 4 ที่ทําการศึกษา กลาวคือกลุม

                                                 
3 อางอิงจาก Ram, R. Elasticity of individual income tax in the United States: Further evidence from cross-section data.  

 National Tax Journal 44 (March 1991): 93-99. 

 Tanzi, V. Measuring the sensitivity of the federal income tax from cross-section data : A new approach.  

 The Review of Economics and Statistics 51(May 1969): 206-209. 
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ครัวเรือนรายไดนอยจะมี คาภาระภาษีเฉลี่ย นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่มีรายไดสูงกวา และเมื่อพิจารณา

เปนรายปจะพบวา สําหรับกลุมรายไดนอยและปานกลาง ในปพ.ศ.2545 และ2547 จะมีแนวโนมลดลงอยางเห็น

ไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปพ.ศ.2531 และ 2533  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีของ

รัฐบาลในชวงที่ทําการศึกษา จะเนนไปท่ีการแบงเบาการรับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของครัวเรือนในกลุม

รายไดนอยและปานกลาง สวนสําหรับในกลุมรายไดสูง ภาระภาษีเฉล่ีย สําหรับทั้ง 4 ปที่ทําการศึกษา จะไมคอย

แตกตางกันมากนัก โดยมีคาเปน 4.15  4.44  4.59  และ  3.58  สําหรับปพ.ศ. 2531  2533  2545  และ 2547 

ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ย จําแนกตามภูมิภาค 

 เมื่อพิจารณาจําแนกตามภูมิภาค ทั้ง 4ปที่ทําการศึกษา  จะพบวา  กรุงเทพมหานคร จะมีภาระภาษี

เฉล่ียสูงสุด เปน  3.69  3.99  5.43  และ 7.09  สําหรับปพ.ศ. 2531  2533  2545  และ  2547 ตามลําดับ 

เนื่องจากกลุมอาชีพที่มีรายไดสูงไมวาจะเปน ผูประกอบการหรือลูกจางวิชาชีพ สวนใหญลวนอาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร และรองลงมาคือภาคกลาง โดยมีคาภาระภาษีเฉลี่ย เปน 1.43  1.23  2.69  และ  2.18  สําหรับ

ปพ.ศ. 2531  2533  2545  และ  2547 ตามลําดับ  และสุดทายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปนภาคที่มี

คาภาระภาษีเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยมีมีคาทากับ 075  0.65  0.96  และ 0.81 ตามลําดับ  เนื่องจากครัวเรือนสวนใหญ

ในภาคดังกลาวนี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจางทั่วไป  

3. ผลการศึกษาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเฉลี่ย จําแนกตามกลุมอาชีพ 

 เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมอาชีพ จะใหผลเหมือนกันสําหรับทั้ง 4 ปที่ทําการศึกษา  กลาวคือ 

ลูกจางวิชาชีพจะเปนกลุมอาชีพที่มี ภาระภาษีเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเปน 6.06  7.52  8.60  และ  8.82  สําหรับป

พ.ศ. 2531  2533  2545  และ  2547 ตามลําดับ  เนื่องจากเปนกลุมที่มีฐานรายไดสวนใหญมาจากเงินเดือนและ

คาจาง  ถัดมาจะเปนกลุมลูกจางทั่วไป ซึ่งเปนกลุมอาชีพสวนใหญในตัวอยางที่ทําการศึกษา (สัดสวนกลุมอาชีพ

ลูกจางทั่วไปคิดเปนกวารอยละ 30 ของตัวอยางทั้งหมด) โดยจะมีคาภาระภาษีเฉล่ียเปน 2.22  2.63  1.42  และ 

1.36  สําหรับปพ.ศ. 2531  2533  2545  และ  2547 ตามลําดับ  และสุดทายคือกลุมอาชีพเกษตรกร ซึ่งจะเปน

กลุมอาชีพที่มีภาระภาษีเฉล่ียต่ําที่สุด โดยจะมีคาภาระภาษีเฉล่ียเปน 0.07  0.13  0.20  และ  0.05  สําหรับป

พ.ศ. 2531  2533  2545  และ  2547  ตามลําดับ   

4. ผลการศึกษาการกระจายรายได เมื่อมมีาตรการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 จากผลการศึกษาเรื่องการกระจายรายได เมื่อพิจารณาเปนรายป จะพบวา สัมประสิทธิ์วัดการ

กระจาย หรือ Gini Coefficient มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลงเพียงเล็กนอย สําหรับทั้ง 4 ปที่

ทําการศึกษา แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกจากรายไดครัวเรือน แลวจะสงผลใหมี

ความเทาเทียมเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น  โดยเมื่อมีการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแลว สัมประสิทธิ์วัดการ

กระจายจะเปลี่ยนจาก 0.599 เปน 0.596 และมีการเปลี่ยนแปลงจาก 0.604 เปน 0.600 สําหรับรายไดกอนและ

หลังหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับปพ.ศ. 2531 และ 2533 ตามลําดับ  และในปพ.ศ. 2545 จะมีการ

เปล่ียนแปลงจาก 0.565 เปน 0.561 และสุดทายในปพ.ศ. 2547 สัมประสิทธิ์วัดการกระจายจะเปลี่ยนจาก 0.558 

เปน 0.553 สําหรับรายไดกอนและหลังหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาแนวโนมตั้งแตป

พ.ศ. 2531-2547 จะพบวา โดยรวมแลวสัมประสิทธิ์วัดการกระจาย จะมีแนวโนมลดลงลงเรื่อย โดยจะมีคาอยู
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ในชวง 0.558 - 0.604 สําหรับรายไดกอนหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และจะมีคาอยูในชวง 0.553 - 0.600 

สําหรับรายไดหลังมีการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แสดงวาการกระจายรายไดมีความเทาเทียมมากขึ้น ในชวง 

16 ปที่ทําการศึกษา  แตยังถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่นอยมาก  แสดงใหเห็นวา เพียงแคมาตรการทางภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาเพียงอยางเดียวนั้นจะไมเพียงพอในการลดความไมเทาเทียมทางรายไดลง และเมื่อพิจารณา 

Lorenz Curve  จะพบวา มีลักษณะเปน U-Curve ที่มีความแตกตางกันนอยมาก ซึ่งจะสอดคลองกับสัมประสิทธิ์

วัดการกระจายที่ไดจากการคํานวณขางตน 
 

2. ผลการศึกษาผลกระทบของรายไดครวัเรือนที่มตีอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
1. ผลการศึกษาผลกระทบของรายไดครัวเรือนที่มีตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อจําแนกตาม

กลุมรายได 

  รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับภาระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา กลาวคือในปพ.ศ.2531  เมื่อรายไดที่เปนตัวเงิน เพิ่มขึ้น 1 บาท   สงผลใหคาของภาระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาเพิ่มขึ้นไป  0.0133  0.050  และ  0.042  บาท  สําหรับครัวเรือนในกลุมรายไดนอย ปานกลาง และสูง 

ตามลําดับ เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่  ดังนั้นคาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปพ.ศ. 2547 เมื่อรายไดที่

เปนตัวเงินเพิ่มขึ้น 1 บาท เปนจํานวนเงิน 0.0001  0.001  และ  0.04  บาท  สําหรับครัวเรือนในกลุมรายไดนอย 

ปานกลางและสูง ตามลําดับเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่  สําหรับความสัมพันธของตัวแปรอิสระอื่นๆ กับตัว

แปรตามภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จะพบวา จะมีทิศทางเดียวกันกับที่ตั้งสมมติฐานไวในตอนตน  ยกเวน 

ตัวแปรอายุของหัวหนาครัวเรือน  กลาวคือ เมื่อจําแนกตามกลุมรายไดตามเสนความยากจน สําหรับในกลุม

รายไดนอยและรายไดปานกลาง   เมื่ออายุของหัวหนาครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 ป จะสงผลใหภาระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาลดลง 0.546 และ 0.623 บาท ตามลําดับ    แตสําหรับกลุมรายไดสูง ก็จะเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว    

กลาว คือเมื่ออายุของหัวหนาครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 ป จะสงผลใหภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้น 75.504 

บาท   

 เมื่อพิจาณาหาคาความยืดหยุน จะพบวา ความยืดหยุนในปพ.ศ. 2531 มีคาเปน 0.181  0.810  และ 

0.475  สําหรับกลุมรายไดนอย ปานกลางและสูงตามลําดับ สวนสําหรับความยืดหยุนสําหรับปพ.ศ. 2547 จะมี

คาเทากับ 0.002 สําหรับกลุมรายไดนอย แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 และมีคาเปน 0.019 

และ 0.347 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 สําหรับกลุมรายไดปานกลางและสูง ตามลําดับ  ซึ่งจากคาความยืดหยุน

ดังกลาวจะพบวา ในปพ.ศ. 2531 ความยืดหยุนสําหรับกลุมรายไดปานกลาง จะมีคามากกวา ความยืดหยุนใน

กลุมรายไดสูง ของปเดียวกัน สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจาก กลุมรายไดปานกลาง ซึ่งจะเปนกลุมที่มีระดับการศึกษา

ต่ํากวากลุมรายไดสูง ประกอบกับการศึกษาและความรูเร่ืองภาษีมีไมมากพอในกลุมรายไดดังกลาว จึงสงผลให

กลุมรายไดกลางบางครัวเรือนที่มีรายไดไมถึงเกณฑเสียภาษี มีการขอเรียกคืนภาษีในระดับท่ีต่ํากวา  เมื่อ

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงเวลา 16 ปจะพบวา ความยืดหยุนในป 2547 จะนอยกวาความยดืหยุนในป 

2531 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ลดลงทั้งในเรื่องของจํานวนขั้น

และอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประกอบกับมีการเพิ่มคาลดหยอนและการหักคาใชจาย เพื่อแบงเบาการ

รับภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของครัวเรือน  จึงสงผลใหภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีแนวโนม

เปล่ียนแปลงในทิศทางที่ลดลง เมื่อรายไดมีการเปล่ียนแปลง 
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากปพ.ศ. 2531 เปนปพ.ศ. 2547 จะ

สงผลใหทั้ง 3 กลุมรายได ไดรับประโยชน จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ดังกลาว โดยกลุมรายไดปานกลางจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

มากที่สุด ถัดมาเปนกลุมรายไดนอย และกลุมรายไดสูงจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนอยที่สุด 

กลาวคือความยืดหยุนในปพ.ศ. 2547 จะลดลงไป 0.791  0.179  และ  0.128  เมื่อเทียบกับปพ.ศ. 2531  สําหรับ

กลุมรายไดปานกลาง นอย และสูง ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาผลกระทบของรายไดครัวเรือนที่มีตอภาระภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อจําแนกตาม

ภูมิภาค 

 รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับภาระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา กลาวคือในปพ.ศ.2531  เมื่อรายไดที่เปนตัวเงิน เพิ่มขึ้น 1 บาท   สงผลใหคาของภาระภาษีเงินไดบุคคล 

เพิ่มขึ้นไป  0.178  0.078 บาท สําหรับครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ตามลําดับที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 

99 สําหรับภาคเหนือจะเพิ่มขึ้น 0.016 บาท ทีระดับความเชื่อมั่นที่ 90  และเปน 0.049 และ 0.042 บาท  แตไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ตามลําดับ  ดังนั้นคา

ภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปพ.ศ. 2547 เมื่อรายไดที่เปนตัวเงินเพิ่มขึ้น 1 บาท เปนจํานวนเงิน 0.172 

0.046  0.041  0.028  และ  0.032  บาท  ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 สําหรับ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาหาคาความยืดหยุน จะพบวา ความยืดหยุนในปพ.ศ. 2531 มีคาเปน 1.969 และ 1.056  

0.208  0.719 และ 0.472 สําหรับ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

ตามลําดับ สวนสําหรับความยืดหยุนสําหรับปพ.ศ. 2547 จะมีคาเทากับ  1.199  0.491  0.423  0.420 และ

0.457  สําหรับ กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ   เมื่อ

พิจารณาจากคาความยืดหยุน จะพบวา กรุงเทพมหานคร จะมีรอยละการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

มากที่สุด เมื่อรายไดมีการเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สําหรับปพ.ศ. 2531 และ 2547 ถัดมาจะเปนภาคกลาง  และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนภาคที่มีรอยละการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยที่สุด เมื่อรายไดมี

การเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงเวลา 16 ปจะพบวา ความยืดหยุนในป 

2547 จะนอยกวาความยืดหยุนในป 2531  ดวยเหตุผลเชนเดียวกับที่เคยกลาวไปแลวขางตน จึงสงผลใหแตละ

ภาคมีการรับประโยชนมากนอยไมเทากัน ดังตอไปนี้ โดยกรุงเทพมหานคร จะเปนภาคที่มีการรับประโยชนจาก

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากที่สุด  ถัดมาเปนภาคกลาง และภาคใตจะเปนภาคที่ไดรับประโยชนจากการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวนอยที่สุด เทากับ 0.77  0.565 และสุดทาย คือ 0.015 ตามลําดับ 

3. ผลการศึกษาผลกระทบของรายไดครัวเรือนที่มีตอภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อจําแนกตาม

อาชีพ 

  รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับภาระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา  กลาวคือ ในปพ.ศ.2531  เมื่อรายไดที่เปนตัวเงิน เพิ่มขึ้น 1 บาท   สงผลใหคาของภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นไป  0.004  0.019  0.225 บาท  สําหรับกลุมอาชีพเกษตรกร ผูประกอบการ ลูกจางวิชาชีพ 

ตามลําดับ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 และมีคาเปน  0.081  บาท ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 สําหรับกลุมอาชีพ

ลูกจางทั่วไป และสุดทายเปน 0.039 บาท สําหรับกลุมอาชีพผูไมไดปฏิบัติกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เมื่อกําหนดให
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ปจจัยอื่นๆคงที่      ดังนั้นคาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในปพ.ศ. 2547 เมื่อรายไดที่เปนตัวเงินเพิ่มขึ้น 1 บาท 

เปนจํานวนเงิน 0.0008 บาท ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 สําหรับกลุมอาชีพเกษตรกร และมีคาเปน 0.0009 ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95 สําหรับกลุมอาชีพผูประกอบการ และมีคาเปน 0.179  0.054  และ  0.05  บาท  ที่ระดับความ

เชื่อมั่นที่ 99   สําหรับครัวเรือนในกลุมอาชีพลูกจางวิชาชีพ ลูกจางทั่วไป และผูไมไดปฏิบัติกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

ตามลําดับ เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่   สําหรับความสัมพันธของตัวแปรอิสระอื่นๆ  กับตัวแปรตามภาระภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา จะพบวา จะมีทิศทางเดียวกันกับที่ตั้งสมมติฐานไวในตอนตน      

 เมื่อพิจารณาหาคาความยืดหยุน จะพบวา ความยืดหยุนในปพ.ศ. 2531 มีคาเปน 0.144  0.244 

2.448 สําหรับกลุมอาชีพเกษตรกร ผูประกอบการ ลูกจางวิชาชีพ ตามลําดับ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 และมีคา

เปน 1.065 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 สําหรับลูกจางทั่วไป และมีคาเปน 0.637 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ

ผูไมไดปฏิบัติกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สวนสําหรับความยืดหยุนในปพ.ศ. 2547 จะมีคาเปน 0.027 ที่ระดับ

นัยสําคัญที่ 90 สําหรับอาชีพเกษตรกร และเปน 0.179 ที่ระดับนัยสําคัญที่ 95 สําหรับอาชีพผูประกอบการ  และ

มีคาเปน 1.340  0.679 และ 0.460 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99 สําหรับกลุมอาชีพ ลูกจางวิชาชีพ ลูกจางทั่วไปและ

ผูไมไดปฏิบัติกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ ดังนั้นจะพบวา ลูกจางวิชาชีพจะมีรอยละการเปลี่ยนแปลงภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดามากที่สุด เมื่อรายไดมีการเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 สําหรับปพ.ศ. 2531 และ 2547 ถัดมาจะ 

กลุมลูกจางทั่วไป  และเกษตรกรจะเปนกลุมที่มีรอยละการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยที่สุด เมื่อ

รายไดมีการเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 สําหรับปพ.ศ. 2531 และ 2547 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง

ชวงเวลา 16 ปจะพบวา ความยืดหยุนสําหรับป 2547 จะมีแนวโนมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2531 ดวยเหตุผล

ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีการเพิ่มคาลดหยอยและการหักคาใชจาย เพื่อแบงเบาการ

รับภาระภาษีของครัวเรือน สงผลใหแตละกลุมอาชีพมีการรับประโยชนมากนอยไมเทากัน ดังตอไปน้ี  โดยลูกจาง

วิชาชีพจะเปนกลุมอาชีพที่มีการรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากที่สุด  เทากับ 1.108 ถัดมาเปน

กลุมลูกจางทั่วไป ที่มีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไป 0.386 และสุดทาย คือผูประกอบการ ที่จะเปนกลุมอาชีพที่

ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนอยที่สุด เทากับ 0.065 ตามลําดับ 

 

สรุปผลและเสนอแนะ     
จากบทวจิารณในขางตน จะนาํไปสู บทสรุป ซึ่งแยกออกเปน 4 ประเด็นหลักๆ ดังตอไปน้ี                                            

1. ในสวนของภาระภาษีเฉลี่ย เมื่อจําแนกตามกลุมรายไดตามเสนความยากจน พบวา  ภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาจะมีโครงสรางกาวหนา กลุมรายไดสูงจะมีภาระภาษีเฉล่ียสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมรายไดที่

ต่ํากวา สวนสําหรับการจําแนกตามภูมิภาค จะพบวากรุงเทพมหานครและภาคกลาง จะมีการรับภาระภาษีเฉล่ีย

สูงมากอยางเห็นไดชัด เมื่อเปรียบกับภาคอื่นๆ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนภาคที่มีภาระภาษีเฉล่ียต่ํา

ที่สุด และสุดทาย คือ เมื่อจําแนกตามกลุมอาชีพ จะพบวากลุมอาชีพลูกจางวิชาชีพจะมีภาระภาษีเฉล่ียสูงที่สุด 

รองลงมาคือลูกจางทั่วไป และสุดทายคือ เกษตรกร ซึ่งเปนกลุมอาชีพที่มีภาระภาษีเฉลี่ยต่ําที่สุด                                              

2. สําหรับทางดานของการกระจายรายได จะพบวา การกระจายรายไดมีความเทาเทียมเพิ่มมากขึ้น แต

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ก็ยังถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ซึ่งยังไมเพียงพอที่จะชวยลดความไมเทา

เทียมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม จึงแสดงใหเห็นวามาตรการทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพียงอยางเดียวเทานั้นจะไม

เพียงพอในการลดความไมเทาเทียมทางรายไดลง  สวนทางดานของ Lorenz Curve  พบวาจะมีลักษณะเปน U-
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Curve และมีความแตกตางกันนอยมาก สําหรับรายไดกอนและหลังมีมาตรการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับ

ทั้ง 4 ปที่ทําการศึกษา ซึ่งจะใหผลสอดคลองเชนเดียวกันกับการวัดโดยใชสัมประสิทธิ์วัดการกระจาย                                        

3. ในสวนที่การศึกษาความสัมพันธระหวาง รายไดที่เปนตัวเงินของครัวเรือน ที่สงผลตอภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา เพื่อนําไปสูการศึกษาหาความยืดหยุน จะพบวา เมื่อจําแนกตามกลุมรายได จําแนกตามภูมิภาค 

และสุดทายจําแนกตามกลุมอาชีพ จะใหคาความยืดหยุนในปพ.ศ.2547 มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ป

พ.ศ.2531 อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีที่ลดลง ทั้งในดานของจํานวนขั้นภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และในดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสวนของการหักคาใชจาย 

และการหักคาลดหยอนที่เพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหในปพ.ศ. 2547 มีความยืดหยุน หรือการรับภาระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2531                                                                                                          

4. จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในชวงเวลา 16 ป สงผลใหแตละกลุมมีการ

ไดรับประโยชนที่แตกตางกันดังตอไปน้ี  คือเมื่อทําการจําแนกตามกลุมรายได พบวา กลุมรายไดปานกลาง จะ

เปนกลุมที่ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากที่สุด รองลงมาเปนกลุมรายไดปานกลาง และกลุม

ครัวเรือนรายไดสูง จะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนอยที่สุด  ตอมาเมื่อทําการจําแนกตามกลุม

ภูมิภาค จะพบวา กรุงเทพมหานครจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากที่สุด รองลงมา คือภาค

กลาง  และภาคใตจะเปนภาคที่ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนอยที่สุด  และสุดทายคือเมื่อทําการ

จําแนกออกตามกลุมอาชีพ จะพบวา  ลูกจางวิชาชีพจะเปนกลุมที่ไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

มากที่สุด รองลงมาคือลูกจางทั่วไป และสุดทายคือผูประกอบการที่จะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวนอยที่สุด 
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