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บทคดัยอ่  

 การวจิยัครัง้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา และ  ้

ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอความเป็นธรรมทางภาษี้  ขอ้มลูทีใ่ชว้เิคราะหเ์ป็นขอ้มลูในชว่งปี 2509-2548 การวจิยั
แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื การวเิคราะห์ผลทางทฤษฎีโดยใชข้อ้มูลรายได้แทจ้รงิที่กําหนดขึน้ และการวเิคราะห์ผล
ทางปฏบิตัโิดยใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิ 
 ผลการวจิยัพบว่า ผลของภาวะเงนิเฟอทาํใหผู้ม้เีงนิไดร้บัภาระภาษเีพิม่ขึน้ ผลทางทฤษฎ ีพบวา่ ผล้

ของภาวะเงนิเฟอทําใหผู้ม้เีงนิไดร้บัภาระภาษีเพิม่ขึน้ ยกเวน้ในปี ้ 2522 , ปี 2528 และปี2543-2545  การ
ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการลดอตัราภาษี การเพิม่การหกัค่าใช้จ่ายและค่า
ลดหย่อนต่างๆ ในช่วงทีเ่กดิภาวะเงนิเฟอทาํใหผู้ม้เีงนิไดร้บัภาระภาษลีดลง ผลของภาวะเงนิเฟอทาํใหผู้ม้เีงนิ้ ้

ไดม้ากรบัภาระภาษมีากกว่าผูม้เีงนิไดน้้อยและทําใหผู้ท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อยรบัภาระภาษมีากกว่าผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พามาก 
สาํหรบัผลทางปฏบิตั ิพบว่า ผลของภาวะเงนิเฟอทําใหผู้ม้เีงนิไดร้บัภาระภาษมีากขึน้ การปรบัปรุงโครงสรา้ง้

อตัราภาษีในช่วงภาวะเงนิเฟอโดยการลดอตัราภาษีและขยายฐานเงนิไดสุ้ทธขิองผูม้เีงนิไดน้้อยมสี่วนช่วยลด้

ภาระภาษไีด ้เชน่ ในปี 2517, ปี 2523, ปี 2529, ปี 2532, ปี 2535, ปี 2542 และปี 2546 และหากมกีารปรบัปรุง
โครงสรา้งภาษพีรอ้มกบัเพิม่อตัราการหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อน เช่น ในปี 2517, ปี 2523, ปี 2532 และปี 
2546 จะชว่ยลดภาระภาษใีนชว่งภาวะเงนิเฟอไดม้ากขึน้้  
 ผลของภาวะเงนิเฟอทาํใหก้ารใชโ้ครงสรา้งภาษอีตัรากา้วหน้้ าเป็นเครื่องมอืในการกระจายรายไดใ้หม้ี
ความเป็นธรรมทางภาษลีดลง ผลทางทฤษฎี พบว่า ผูม้เีงนิไดน้้อยไดร้บัผลกระทบจากภาวะเงนิเฟอมากกว่า้  
ผูท้ีม่เีงนิไดม้าก และผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พามากรบัผลกระทบจากภาวะเงนิเฟอมากกวา่ผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อย นัน่คอื ผลของ้

ภาวะเงนิเฟอทําให้้ การใชโ้ครงสรา้งภาษอีตัรากา้วหน้าเป็นเครื่องมอืในการกระจายรายไดใ้หม้คีวามเป็นธรรม
ทางภาษลีดลง สาํหรบัผลทางปฏบิตั ิพบวา่ การปรบัปรงุโครงสรา้งภาษใีนชว่งปี 2509-2548 ยงัไมส่ามารถขจดั
ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทาํใหก้ารใชโ้ครงสรา้งภาษเี้ งนิไดบุ้คคลธรรมดา
ในชว่งปี 2509-2548 เป็นเครือ่งมอืในการกระจายรายไดใ้หม้คีวามเป็นธรรมทางภาษลีดลง   
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Abstract 

 The purposes of this study were to study the effects of inflation on personal income tax 
burden and to study results of inflation on personal income tax equity. This study involved an 
analysis of data during the years 1966-2005. The analysis of this study was divided into two 
parts. The first part was a study of theory using the hypothetical set of real income data. The 
second part was a study of real data using secondary data. 
 The results of the study revealed that the results of inflation caused an increase in the 
tax burden on taxpayers.The results of inflation caused an increase in the tax burden on 
taxpayers except in the years 1979, 1985 and during the years 2000-2002.The tax rate structure 
adjustments comprising an increase of a deduction on allowance during an inflation period 
assisted to decrease the tax burden on taxpayers.The results of inflation caused high income 
taxpayers more tax burden than low income taxpayers. Also, the results of inflation caused those 
with fewer dependents more increase in tax burden than those with more dependents. Practically, 
the results of inflation caused an increase in tax burden to taxpayers ; The personal income tax 
rate structure adjustments by reducing tax rate and expanding net income base of low income 
taxpayers e.g. in the years 1974, 1980, 1986, 1989, 1992, 1999 and 2003 assisted to decrease 
the tax burden. If these adjustments were continued with an increase of expense rate and 
allowance, it would decrease the tax burden in the inflation period e.g. in the years 1974, 1980, 
1989 and 2003.  
 The results of inflation caused a decrease of personal tax progressive rate structure 
which was an instrument for a distribution of revenue. It was shown that  the results of inflation 
caused low income taxpayers to receive more effect of inflation than the high income taxpayers. 
The results of inflation affected those with more dependents more than those with few 
dependents. Therefore, the results of inflation caused a decrease in equity of personal tax 
progressive rate structure which was an instrument of distribution of revenue and the results of 
inflation caused an increase of excess burden tax. The personal income tax structure 
adjustments in the years 1966-2005 could not eliminate the inflation effect on tax burden of the 
taxpayers. Because the results of inflation caused a decrease of equity of personal tax 
progressive rate structure which was an instrument for a distribution of revenue. 
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1. บทนํา 

 เมื่อพิจารณาถึงการเกิดภาวะเงินเฟอ้

ในชว่งปี 2509–2548 ซึง่มหีลายอตัราในชว่งทีอ่ตัรา
เงนิเฟอสงูประชาชนมรีายไดท้ีเ่ป็นตวัเงนิเพิม่สงูขึน้ ้

ถา้รฐับาลจดัเกบ็ภาษใีนอตัรากา้วหน้า  จะเกบ็ภาษี
ได้มากขึน้ตามภาวะเงนิเฟอ แสดงให้เหน็ว่าอตัรา้

ภาษีก้าวหน้าจะทําหน้าที่รกัษาเสถียรภาพทาง
ราคาอย่างอตัโนมตัิ โดยจดัเก็บภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดามากขึ้นตามขนาดของรายได้ที่เป็นตวัเงนิ
เพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการลดอุปสงค์มวลรวมทําให้ภาวะ
เงินเฟอชะลอตวัลง อย่างไรก็ตามประชาชนจะมี้

รายไดท้ีเ่ป็นตวัเงนิเพิม่ขึน้แต่รายไดท้ีแ่ทจ้รงิลดลง 
เมื่อหกัค่าใชจ้่ายและค่าลดหย่อนแลว้รายไดสุ้ทธทิี่
ตอ้งเสยีภาษจีะสงูขึน้ ถา้ภาวะเงนิเฟอเกดิขึน้อย่าง้

ต่อเน่ืองและรฐับาลไม่ทําการแก้ไขปรบัปรุงระบบ
ภาษีจะทําให้ประชาชนต้องรับภาระภาษีสูงขึ้น  
ดงันัน้ อตัราส่วนของภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต่อ
รายได้ทัง้สิ้นจะสูงขึ้นเพยีงใดในภาวะเงนิเฟอ จึง้

ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟอและโครงสร้างภาษีเป็น้

สาํคญั  
 บทความน้ีจงึนําเสนอถงึผลของภาวะเงนิ
เฟอทีม่ต่ีอภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและความ้

เป็นธรรมทางภาษใีนชว่งปี 2509-2548 
 

2. วตัถปุระสงคข์องการวจยัิ  

 (1) เพื่อศกึษาผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 (2) เพื่อศกึษาผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ความเป็นธรรมทางภาษ ี
 

3. สมมตฐานการวจยั ิ ิ  

 (1) ผูม้เีงนิไดร้บัภาระภาษีมากขึน้เมื่อ
เกดิภาวะเงนิเฟอ้  
 (2) ผูม้เีงนิไดน้้อยรบัภาระภาษสีว่นเกนิ
เน่ืองจากภาวะเงนิเฟอมากกวา่ผูม้เีงนิไดม้าก้  
 (3) ผู้มเีงนิได้ที่มผีู้พึ่งพามากรบัภาระ
ภาษสีว่นเกนิเน่ืองจากภาวะเงนิเฟอมากกวา่ผูม้เีงนิ้

ไดท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อย 
 (4) การปรบัปรุงโครงสรา้งภาษสีามารถ
ลดภาระภาษเีน่ืองจากภาวะเงนิเฟอได้้  
 (5) ผลของภาวะเงนิเฟอทําให้การใช้้

โครงสร้างภาษีอตัราก้าวหน้าในการช่วยกระจาย
รายไดใ้หม้คีวามเป็นธรรมทางภาษลีดลง 
 

4. ขอบเขตของการวจยัิ  

 การวจิยัเรื่อง การวเิคราะห์ผลของภาวะ
เงนิเฟอที่มต่ีอภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเป็น้

การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปี  2509-2548  โดย
รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มูลทุตยิภูมจิากแหล่งต่างๆ 
ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ สาํนักดชันีเศรษฐกจิการคา้, 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั และกรมสรรพากร    
  

5. นยามศพัทเ์ฉพาะิ  

 (1) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา (Personal 
Income Tax) คอื ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากบุคคลทัว่ไปทีม่ ี
รายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดโดย
ปกตจิดัเกบ็เป็นรายปี  รายไดท้ีเ่กดิขึน้ในปีใดๆ ผูม้ี
รายได้มีหน้าที่นํารายได้ไปแสดงตามแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 



วารสารเศรษฐศาสตรศ์รนีครนิทรวโิรฒ 78 

 (2) ค่าใชจ้่าย (Expenses) คอื รายจ่ายที่
ต้องใช้หรือถือว่าได้ใช้ไปตามความจําเป็นและ
สมควรเพื่อหารายได้ของกิจการ ซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหส้ามารถหกัค่าใชจ้่ายไดเ้ป็น 2 กรณี คอื 
หกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา (กําหนดอตัราเป็นรอ้ย
ละของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท) และหัก
ค่าใชจ้่ายจรงิตามความจําเป็นและสมควร (กฎหมาย
จะกําหนดว่ารายจ่ายใดหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้ และ
รายจ่ายใดหกัเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้) ซึ่งในการวจิยั
ครัง้น้ีใช้การหกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเน่ืองจาก
กฎหมายกําหนดการหกัค่าใชจ้่ายสาํหรบัเงนิไดพ้งึ
ประเมนิตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2) ใหห้กั
คา่ใชจ้า่ยเป็นการเหมา 
 (3) ค่าลดหย่อน (Allowances) คอื เงนิ
จํานวนหน่ึงที่กฎหมายกําหนดไว้ยอมให้หัก
เพิม่เติมจากค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการผ่อนปรนภาระ
ภาษีตามสภาพและฐานะของแต่ละครอบครวั เช่น  
ค่าลดหย่อนของผูม้เีงนิได,้  คู่สมรสไม่มเีงนิได,้  
บุตร,  ค่าการศกึษาบุตร, ค่าเบีย้ประกนัชวีติ, เงนิ
สะสมทีจ่่ายเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี,  ดอกเบีย้
เงนิกูย้มืเพื่อซือ้บา้นอยูอ่าศยั,  เงนิสมทบทีจ่่ายเขา้
กองทุนประกันสงัคม และค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา  เป็นตน้ 
 (4) ภาระภาษี  คอื  การวเิคราะห์อตัรา
ภาษีที่ผู้เสยีภาษีต้องรบัภาระเมื่อคิดเป็นสดัส่วน
ของรายได ้ 
 (5) ภาระภาษสีว่นเกนิ  คอื  การทีผู่ม้เีงนิ
ได้รบัภาระภาษีมากกว่าจํานวนภาษีที่เสยีไป ใน
การศกึษาครัง้น้ีภาระภาษีส่วนเกินที่ผู้มเีงนิได้รบั
นัน้เกดิขึน้เน่ืองจากภาวะเงนิเฟอ   ้  
 (6) อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (Effective tax 
rate) คอื อตัราสว่นเทยีบเป็นรอ้ยละของภาษีต่อ
รายได้ส่วนบุคคล  ทําให้ทราบถึงขนาดภาระภาษี
ของผูเ้สยีภาษใีนแต่ละกลุม่ 

 (7) การมปีระสทิธภิาพทางภาษ ีคอื การ
จดัเกบ็ภาษทีีท่าํใหเ้กดิภาระภาษสีว่นเกนิน้อยทีส่ดุ 
 (8) ความเป็นธรรมทางภาษ ี คอื บุคคลที่
มีความสามารถในการเสยีภาษีมากควรเสยีภาษี
ให้กบัรฐัมาก ส่วนบุคคลที่มีความสามารถในการ
เสยีภาษีน้อยควรเสยีภาษีให้กบัรฐัน้อยตามขนาด
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

6. วธีการวจยัิ ิ  

 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่วงปี 2509-2548 การวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน  คอื 
การวิเคราะห์ผลทางทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลรายได้
แท้จริงที่กําหนดขึ้นมาคํานวณหาอัตราส่วน 4 
อตัราสว่น ไดแ้ก่ อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ ความเรง่อตัรา
ภาษีเน่ืองจากเงนิเฟอ อตัราส่วนเพิม่เน่ืองจากเงนิ้

เฟอ และอตัราสว่นลดต่อเงนิไ้ ดพ้งึประเมนิ และการ
วเิคราะห์ผลทางปฏิบตัิโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิกรมสรรพากร สาํนักดชันีเศรษฐกจิ
การค้า และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มา
คาํนวณหาอตัราสว่น 3 อตัราสว่น ไดแ้ก่ อตัราภาษี
แทจ้รงิทีป่รากฏ อตัราภาษแีทจ้รงิ ณ ราคาปจจุบนัั

เมือ่โครงสรา้งภาษคีงที ่และอตัราภาษแีทจ้รงิทีป่รบั
ราคาแล้วเมื่อโครงสร้างภาษีคงที่ โดยมีวิธีการ
วเิคราะหด์งัน้ี 
 6.1 การวเคราะหผ์ลทางทฤษฎีิ  
 โดยการนําข้อมูลต่างๆ จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาคํานวณหาเงนิได้พงึประเมนิและ
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาก่อนเงนิเฟอและหลงัเงนิ้

เฟอ แล้วคํานวณหาอัตราส่วน ้ 4 อัตราส่วน คือ 
อตัราภาษีที่แท้จรงิ  ความเร่งอตัราภาษีเน่ืองจาก
เงนิเฟอ  อตัราส่วนเพิม่เน่ืองจากเงนิเฟอ  และอตัรา้ ้  
สว่นลดต่อเงนิไดพ้งึประเมนิ  ตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้น
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หวัขอ้หลกัการในการวเิคราะห์มาทําการวเิคราะห์
ขอ้มลู  ดงัน้ี 
 6.1.1 วเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มี้

ต่อภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 การวเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 4 กรณี 
ดงัน้ี  
 (1) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปี  โดย
วเิคราะห์จากอตัราภาษีที่แท้จรงิและอตัราส่วนลด
ต่อเงนิไดพ้งึประเมนิ 
 (2) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเมื่อโครงสรา้งภาษี
เงนิได้บุคคลธรรมดาเปลี่ยนแปลง  โดยวิเคราะห์
จากอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ 
 (3) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ ณ 
ระดบัเงนิได้ต่างๆ โดยวิเคราะห์จากอตัราภาษีที่
แทจ้รงิ, อตัราภาษสีว่นเพิม่เน่ืองจากเงนิเฟอ และ้

อตัราสว่นลดต่อเงนิไดพ้งึประเมนิ 
 (4) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงนิได้ที่มี
สถานภาพทางครอบครวัแตกต่างกนั  โดยวเิคราะห์
จากอตัราภาษีที่แท้จรงิและอตัราส่วนลดต่อเงนิได้
พงึประเมนิ 
 6.1.2 วเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มี้

ต่อความเป็นธรรมทางภาษ ี
 การวเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอ้

ความเป็นธรรมทางภาษ ีโดยวเิคราะหจ์ากความเร่ง
อตัราภาษเีน่ืองจากเงนิเฟอและอตัรา้ สว่นลดต่อเงนิ
ไดพ้งึประเมนิ 
 6.2 การวเคราะหผ์ลทางปฏบตัิ ิ ิ 
 โดยการนําข้อมูลต่างๆ จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูมาคาํนวณหาอตัราสว่น 3 อตัราสว่น 

คอื อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิทีป่รากฏ (T/B) อตัราภาษี
แท้จริง ณ ราคาปจจุบนัเมื่อโครงสร้างภาษีคงที่ั

(CT/B)  และอตัราภาษแีทจ้รงิทีป่รบัราคาแลว้เมื่อ
โครงสรา้งภาษคีงที ่(DT/DB)  มาทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงัน้ี 
 6.2.1 วเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มี้

ต่อภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 การวเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 2  กรณี 
ดงัน้ี 
 (1) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเมื่อโครงสรา้งภาษี
คงที ่
 วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบอัตราภาษี
แท้จริงที่ปรับราคาแล้วเมื่อโครงสร้างภาษีคงที ่
(DT/DB) กบัอตัราภาษแีทจ้รงิ ณ ราคาปจจุบนัเมื่อั

โครงสรา้งภาษีคงที่ (CT/B) ถ้าอตัราภาษีแทจ้รงิ  
ณ ราคาปจจุบนัเมื่ั อโครงสร้างภาษีคงที่มากกว่า
อตัราภาษีที่ปรบัราคาแล้วเมื่อโครงสรา้งภาษีคงที ่
(CT/B) > (DT/DB)  แสดงวา่ เมื่อเกดิเงนิเฟอทาํให้้

ภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาโดยรวมสงูขึน้ 
 (2) วเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอ้

ภาระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเมื่อโครงสร้างภาษี
เปลีย่นแปลง 
 วเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบอตัราภาษี
แท้จริงที่ปรากฏหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาษ(ีT/B) กบั อตัราภาษแีทจ้รงิ ณ ราคาปจจุบนัั

เมื่อโครงสร้างภาษีคงที่ (CT/B) ถ้าอตัราภาษี
แท้จริงที่ปรากฏหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาษีมคี่าตํ่ากวา่อตัราภาษแีทจ้รงิ ณ ราคาปจจุบัั

เมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่(T/B) < (CT/B) แสดงว่า  
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งภาษีจะลดผลของภาวะ
เงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา้  
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 6.2.2 วเิคราะห์ผลของภาวะเงนิเฟอที่มี้

ต่อความเป็นธรรมทางภาษ ี
 วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบอัตราภาษี
แท้จริงที่ปรากฏหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาษี (T/B) กบั อตัราภาษแีทจ้รงิที่ปรบัราคาแลว้
เมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่(DT/DB) ถา้หากอตัราภาษี
แทจ้รงิทีป่รากฏมคี่าสงูกวา่อตัราภาษแีทจ้รงิทีป่รบั
ราคาแลว้เมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่ (T/B) > (DT/DB)  
แสดงว่า ผลของภาวะเงนิเฟอทําให้เกิดภาระภาษี้

สว่นเกนิมากกวา่ทีค่วรจะเป็น 
 

7. สรปุผลการวจยัิ  

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางทฤษฎแีละ
ทางปฏบิตัสิามารถสรปุการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 7.1 ผลการวเคราะหท์างทฤษฎีิ  
 7.1.1 ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอภาระ้

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 (1) ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษี้

เงนิไดบุ้คคลธรรมดาในแต่ละปี 
 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ผลของภาวะ
เงนิเฟอในช่วงปี ้ 2509-2521, ปี 2523-2527,  
ปี 2529-2542 และปี 2546-2548 ทาํใหผู้ม้เีงนิไดร้บั
ภาระภาษีเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากอัตราภาษีที่
แทจ้รงิทีม่คี่าเพิม่ขึน้ และอตัราสว่นลดต่อเงนิไดพ้งึ
ประเมนิทีม่คี่าลดลง เน่ืองจากเมื่อเกดิภาวะเงนิเฟอ้

แลว้รายไดท้ีเ่ป็นตวัเงนิปรบัขึน้ตามสดัสว่นของเงนิ
เฟอ แต่โครงส้ รา้งอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
รวมทัง้การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ 
ไมไ่ดป้รบัลดตามอตัราเงนิเฟอทีส่งูขึน้ สง่ผลใหผู้ม้ ี้

เงินได้ร ับภาระภาษีมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยัที่กําหนดไว้ คือ ผู้มเีงนิได้รบั
ภาระภาษมีากขึน้เมือ่เกดิภาวะเงนิเฟอ ยกเว้้ น ในปี 
2522, ปี 2528 และปี 2543-2545 พบว่า เมื่อเกดิ

ภาวะเงินเฟอผู้มีเงินได้ร ับภาระภาษีลดลงโดย้

พจิารณาจากอตัราภาษีที่แท้จรงิที่มคี่าลดลง และ
อัตราส่วนลดต่อเงินได้พึงประเมินที่มีค่าเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากในช่วงปีดงักล่าวมกีารเพิม่อตัราการหกั
คา่ใชจ้า่ยและการหกัค่าลดหยอ่นในอตัราทีส่งูกวา่ปี
อื่นๆ ในโครงสร้างอตัราภาษีเดยีวกนัหลงัจากที่มี
การปรบัปรุงโครงสร้างอัตราภาษี  แสดงว่า การ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีโดยการเพิ่มการหัก
ค่าใช้จ่ ายและค่าลดหย่อนหลังจากการปรับ
โครงสรา้งอตัราภาษใีนช่วงปี 2522, ปี 2528 และปี 
2543-2545 ช่วยลดผลของภาวะเงินเฟอที่มีต่อ้

ภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานการวจิยัทีก่าํหนดไว ้ 
 (2) ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษี้

เงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเปลีย่นแปลง   
 จากผลการวเิคราะห ์พบว่า การปรบัปรุง
โครงสรา้งอตัราภาษ ีการเพิม่การหกัค่าใชจ้่าย และ
การเพิม่การหกัค่าลดหยอ่นต่างๆ ในช่วงปีทีท่าํการ
วเิคราะห์เมื่อเกดิภาวะเงนิเฟอจะช่วยลดภาระภาษี้

ของผูม้เีงนิได ้โดยพจิารณาจากอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ
หลงัการปรบัปรุงโครงสรา้งภาษมีคี่าน้อยกว่าอตัรา
ภาษีที่แท้จริงก่อนการปรับปรุงโครงสร้างภาษ ี 
ดงันัน้ การปรบัปรุงโครงสรา้งภาษไีม่ว่าจะเป็นการ
ลดอตัราภาษี  การเพิม่การหกัค่าใช้จ่าย และการ
เพิ่มการหกัค่าลดหย่อนต่างๆ ในช่วงที่เกิดภาวะ
เงินเฟอจะช่วยลดภาระภาษีของผู้มีเงินได้ ซึ่ง้

สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่กําหนดไว้ คือ 
การปรบัปรุงโครงสร้างภาษีสามารถลดภาระภาษี
เน่ืองจากเงนิเฟอได ้ ้  
 (3) ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษี้

เงนิไดบุ้คคลธรรมดาของผูม้เีงนิได ้ณ ระดบัเงนิได้
ต่างๆ  



การวเิคราะหผ์ลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา้  81 

 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ผลของภาวะ
เงนิเฟอทําให้ผู้มเีงนิได้มากรบัภาระภาษีมากกว่า้  
ผูม้เีงนิไดน้้อยโดยพจิารณาจากอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ  
อัตราภาษีส่วนเพิ่มเน่ืองจากเงินเฟอของผู้ที่มี้  
เงินได้มากมีค่าสูงกว่าผู้ที่มีเงินได้น้อย และ
พิจารณาจากอัตราส่วนลดต่อเงินได้พึงประเมิน 
ของผู้ที่มเีงนิได้มากมคี่าน้อยกว่าผู้ที่มเีงนิได้น้อย 
เน่ืองจากผลของภาวะเงนิเฟอทําให้รายได้ตวัเงนิ้

เพิม่ขึน้อกีทัง้โครงสรา้งอตัราภาษเีป็นแบบกา้วหน้า 
การหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่างๆ ไม่ได้
เพิม่ขึ้นตามอตัราเงนิเฟอที่สูงขึ้น ้ ทําให้ผู้มเีงนิได้
ต้องรบัภาระภาษีเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ผู้มเีงนิได้มากรบั
ภาระภาษจีากภาวะเงนิเฟอมากกวา่ผูม้เีงนิไดน้้อย ้  
 (4) ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาร้ ะภาษี
เงนิได้บุคคลธรรมดาของผู้มเีงนิได้ที่มสีถานภาพ
ทางครอบครวัแตกต่างกนั  
 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ผลของภาวะ
เงินเฟอทําให้ผู้ที่มีผู้พึ่งพาน้อยรับภาระภาษี้

มากกว่าผู้ที่มผีู้พึ่งพามาก โดยพจิารณาจากอตัรา
ภาษีที่แทจ้รงิของผูท้ี่มผีู้พึง่พาน้อยมคี่าสงูกว่าผู้ที่
มีผู้พึ่งพามาก และอัตราส่วนลดต่อเงินได้พึง
ประเมนิของผู้ที่มผีูพ้ ึ่งพาน้อยมคี่าน้อยกว่าผู้ที่มผีู้
พึง่พามาก  เน่ืองจากผูท้ี่มผีู้พึง่พาน้อยไม่สามารถ
หกัค่าลดหย่อน เช่น คู่สมรส(กรณีไม่มเีงนิได)้ และ
บุตร(รวมค่าการศกึษาบุตร) ไดเ้หมอืนผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พา
มาก  มผีลทําให้เงนิได้สุทธขิองผู้ที่มผีู้พึ่งพาน้อย
เพิม่ขึน้จากผลของภาวะเงนิเฟอ ผูท้ี่มผีูพ้ ึง่พาน้อย้

จงึรบัภาระภาษมีากกวา่ผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พามาก 
 7.1.2 ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอความ้

เป็นธรรมทางภาษ ี
 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ผลของภาวะ
เงินเฟอทําให้ผู้ที่มีเงินได้น้อยรบัผลกร้ ะทบจาก
ภาวะเงนิเฟอมากกว่าผูท้ีม่เีงนิไดม้ากโดยพจิารณา้

จากความเรง่อตัราภาษเีน่ืองจากเงนิเฟอและผลต่าง้

ของอตัราสว่นลดต่อเงนิไดพ้งึประเมนิก่อนและหลงั
เงินเฟอของผู้มีเงินได้น้้ อยมีค่าสูงกว่าผู้มีเงิน
ไดม้าก และพจิารณาจากอตัราสว่นลดต่อเงนิไดพ้งึ
ประเมนิของผูท้ี่มเีงนิไดน้้อยลดลงเรว็กว่าผูท้ี่มเีงนิ
ไดม้าก ทําใหผู้ม้เีงนิไดน้้อยรบัผลกระทบจากภาวะ
เงนิเฟอหรอืรบัภาระภาษีส่วนเกินมากกว่าผู้มเีงนิ้

ไดม้าก แสดงให้เหน็ว่าการใชโ้ครงสรา้งภาษีอตัรา
ก้าวหน้าเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้มี
ความเป็นธรรมทางภาษีลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัที่กําหนดไว ้คอื ผู้มเีงนิไดน้้อย
รับภาระภาษีส่วนเกินเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ้

มากกว่าผู้มเีงนิได้มาก และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สรุยิน โชตวิฒันะกุล (2523) ทีส่รุปว่า ผูม้เีงนิ
ได้ตํ่าจะรบัภาระภาษเีงนิไดส้ว่นเกนิเนื่องจากเงิ
เฟอเทยีบกบัภาษเีดมิมากกวา่ผู้้ มเีงนิไดส้งู   
 สํ าหรับผู้ ที่ มีผู้ พึ่ งพามากจะได้ ร ับ
ผลกระทบจากภาวะเงนิเฟอมากกว่าผู้ที่มผีู้พึ่งพา้

น้อย โดยพจิารณาจากความเร่งอตัราภาษเีน่ืองจาก
เงนิเฟอและผลต่างของอตัราส่วนลดต่อเงนิได้พงึ้

ประเมนิก่อนและหลงัเงนิเฟอของผูท้ี่มผีูพ้ ึง่พามาก้

มีค่าสูงกว่าผู้ที่มีผู้พึ่งพาน้อย และพิจารณาจาก
อตัราสว่นลดต่อเงนิไดพ้งึประเมนิของผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พา
มากลดลงเร็วกว่าผู้ที่มีผู้พึ่งพาน้อย ทําให้ผู้ที่ม ี
ผู้พึ่งพามากรบัผลกระทบจากภาวะเงินเฟอหรือ้

รบัภาระภาษีส่วนเกินมากกว่าผู้ที่มีผู้พึ่งพาน้อย 
แสดงใหเ้หน็วา่การใชโ้ครงสรา้งภาษอีตัรากา้วหน้า
เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้มีความ 
เป็นธรรมทางภาษลีดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัทีก่ําหนดไว ้คอื ผูม้เีงนิไดท้ี่มผีูพ้ ึง่พามาก
รับภาระภาษีส่วนเกินเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ้

มากกวา่ผูม้เีงนิไดท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อย  
 7.2 ผลการวเคราะหท์างปฏบตัิ ิ ิ 
 7.2.1 ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอภาระ้

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
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 (1) ผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระภาษี้

เงนิไดบุ้คคลธรรมดาเมือ่โครงสรา้งภาษคีงที ่
 จากผลการวเิคราะห ์พบวา่ เมือ่โครงสรา้ง
ภาษีคงที่ผลของภาวะเงนิเฟอทําให้ผู้มีเงนิได้รบั้

ภาระภาษีมากขึ้นด้วยอตัราภาษีแท้จริง ณ ราคา
ปจจุบนัเมื่อโครงสร้างภาษีคงที่ ั (CT/B) มคี่า
มากกว่าอัตราภาษีแท้จริงที่ปรับราคาแล้วเมื่อ
โครงสรา้งภาษคีงที ่(DT/DB)  และอตัราภาษแีทจ้รงิ 
ณ ราคาปจจุบนัเมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่ั (CT/B) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าอัตราภาษี
แท้จริงที่ปรับราคาแล้วเมื่อโครงสร้างภาษีคงที ่
(DT/DB) ทัง้น้ีเน่ืองจากผลของภาวะเงนิเฟอทําให้้

รายได้ส่วนบุคคลเพิม่ขึ้นแต่เป็นการเพิม่ในมูลค่า
ตวัเงนิ  เมื่อคํานวณภาษีตามอตัราภาษีก้าวหน้า  
อตัราการหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนไม่ได้ปรบั
ตามอตัราเงนิเฟอที่สงูขึน้  ทําใหผู้ม้เีงนิไดต้อ้งเสยี้

ภาษีในอัตราที่สูงขึ้น  หากยังไม่มีการปรับปรุง
โครงสรา้งภาษีในช่วงที่อตัราเงนิเฟอเพิม่ขึน้จะทํา้

ใหผู้ม้เีงนิไดต้อ้งรบัภาระภาษมีากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานการวจิยัทีก่ําหนดไว ้คอื ผูม้เีงนิไดร้บั
ภาระภาษมีากขึน้เมือ่เกดิภาวะเงนิเฟอ ้  
 (2) ผลของภาวะเงนิเฟอที่้ มต่ีอภาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเปลีย่นแปลง   
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เมื่อมีการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราภาษใีนปี 2517, ปี 2523,  
ปี 2529, ปี 2532, ปี 2535, ปี 2542 และปี 2546  
จะช่วยลดภาระภาษีจากผลของภาวะเงินเฟอได้้  
โดยพจิารณาจากอตัราภาษีแท้จรงิที่ปรากฏ (T/B) 
ที่มคี่าลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนปีที่มกีารปรบัปรุง
โครงสร้างอัตราภาษี แสดงว่า การปรับปรุง
โครงสรา้งอตัราภาษใีนช่วงทีม่ภีาวะเงนิเฟอจะช่วย้

ลดภาระภาษจีากผลของภาวะเงนิเฟอได ้เน่ืองจาก้

ในช่วงปีดงักล่าวมีการขยายฐานเงนิได้สุทธิ และ 
ลดอตัราภาษใีหก้บัผูม้เีงนิไดน้้อย 
 และจากผลการวเิคราะห์ พบว่า ในปีที่มี
การเพิ่มการหกัค่าลดหย่อนต่างๆ พร้อมกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี  ได้แก่ ปี 2517,  
ปี 2523, ปี 2532 และปี 2546 จะมสี่วนช่วยลด
ภาระภาษีได้มากกว่าปีที่มกีารปรบัปรุงโครงสร้าง
อตัราภาษีเพยีงอย่างเดยีว โดยพจิารณาจากอตัรา
ภาษแีทจ้รงิทีป่รากฏ (T/B) ของปีทีโ่ครงสรา้งภาษี
เปลีย่นแปลงกบัอตัราภาษีแทจ้รงิ ณ  ราคาปจจุบนัั

เมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่(CT/B) ของปีเดยีวกนั แสดง
ว่า การปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราภาษีพรอ้มกบัการ
เพิม่การหกัค่าลดหย่อนจะช่วยลดภาระภาษจีากผล
ของภาวะเงนิเฟอไดม้ากขึน้ ้  
 จากผลการวิเคราะห์ทางปฏิบตัิข้างต้น
ให้ผลแตกต่างจากผลการวเิคราะห์ทางทฤษฎี คอื 
ผลการวิเคราะห์ทางปฏิบัติ พบว่า การปรบัปรุง
โครงสร้างอตัราภาษีสามารถลดภาระภาษีได้บาง
ช่วงปี แต่สาํหรบัผลการวเิคราะหท์างทฤษฎ ีพบว่า 
การปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราภาษทุีกช่วงปีทีท่าํการ
วเิคราะหส์ามารถชว่ยลดภาระภาษขีองผูม้เีงนิได ้
 7.2.2 ผลของภาวะเงนิเฟอที่มต่ีอความ้

เป็นธรรมทางภาษ ี
 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ผลของภาวะ
เงนิเฟอทําให้เกิดภาระภาษีส่วนเกินมากขึ้นด้วย้

อตัราภาษแีทจ้รงิทีป่รากฏ (T/B) มคีา่มากกวา่อตัรา
ภาษแีทจ้รงิทีป่รบัราคาแลว้เมื่อโครงสรา้งภาษคีงที ่
(DT/DB) ดงันัน้ การปรบัปรุงโครงสร้างภาษี
ในช่วงปี 2509-2548 ยงัไม่สามารถขจดัผลจาก
ภาวะเงินเฟอที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคล้

ธรรมดาได้  ทําให้การใช้โครงสร้างภาษีอัตรา
ก้าวหน้าเป็นเครื่องมอืในการกระจายรายไดใ้ห้มี
ความเป็นธรรมทางภาษีลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั
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สมมตฐิานการวจิยัที่กําหนดไว ้คอื ผลของภาวะ
เงนิเฟอทําใหก้ารใชโ้ครงสรา้ง้ ภาษอีตัรากา้วหน้า
ในการชว่ยกระจายรายไดใ้หม้คีวามเป็นธรรมลดลง 
  

8. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาและเสนอแนะนโยบายที่
เหมาะสมกบักรณีของประเทศไทย มดีงัน้ี 
 (1) จากผลการวจิยั พบว่า ผลของภาวะ
เงนิเฟอทําให้้ ผู้มเีงนิได้รบัภาระภาษีมากขึ้น และ
พบว่าการเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
หลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
สามารถชว่ยลดภาระภาษขีองผูม้เีงนิไดใ้นชว่งภาวะ
เงนิเฟอได ้ดงันั ้้ น  หากเกดิภาวะเงนิเฟอรฐับาลควร้

ให้มีการหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น
หลงัจากที่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราภาษี เพื่อ
ลดภาระภาษขีองผูม้เีงนิไดใ้นชว่งภาวะเงนิเฟอ้  
 (2) จากผลการวจิยั พบว่า การปรบัปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ การ
ขยายฐานเงนิได้สุทธิและการลดอตัราภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาให้กบัผู้มเีงนิได้ พร้อมกบัการเพิ่ม
การหักค่าใช้จ่ ายและค่าลดหย่อนต่างๆ เช่น  
ค่าลดหย่อนผู้มเีงนิได้ คู่สมรส บุตร และดอกเบี้ย
เงนิกู้ยมืฯ ในช่วงภาวะเงนิเฟอจะทําให้ภาระภาษี้

ของผู้มเีงนิได้ลดลง  ดงันัน้ หากเกดิภาวะเงนิเฟอ้

รฐับาลควรปรบัปรุงโครงสร้างภาษีโดยการขยาย
ฐานเงินได้สุทธิและลดอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา พร้อมกับการเพิ่มการหกัค่าใช้จ่ายและ 
ค่าลดหย่อนต่างๆ เพื่อลดภาระภาษีของผู้มเีงนิได้
ในชว่งภาวะเงนิเฟอ้  
 (3) จากผลการวจิยั พบว่า ผลของภาวะ
เงนิเฟอทําให้ผู้มเีงนิได้มาก้ รบัภาระภาษีมากกว่า 
ผูม้เีงนิไดน้้อย ดงันัน้ หากเกดิภาวะเงนิเฟอรฐับาล้

ควรลดภาระภาษีให้กบัผู้มเีงนิได้มากโดยการเพิม่
การหกัค่าลดหย่อนบางประเภททีเ่หมาะสาํหรบัผูม้ ี
เงนิไดม้าก 
 (4) จากผลการวจิยั พบว่า ผลของภาวะ
เงินเฟอทําให้ผู้ที่มีผู้พึ่งพาน้อยรับภาระภาษี้

มากกวา่ผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พามาก ดงันัน้ หากเกดิภาวะเงนิ
เฟอรฐับาลควรลดภาระภาษใีหก้บัผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อย้

โดยการเพิ่มการหักค่าลดหย่อนบางประเภทที่
เหมาะสาํหรบัผูท้ีม่ผีูพ้ ึง่พาน้อย  
 (5) จากผลการวจิยั พบว่า การปรบัปรุง
โครงสรา้งภาษีในแต่ละคราวเมื่อเกดิภาวะเงนิเฟอ้

ยงัไม่สามารถขจดัผลของภาวะเงนิเฟอทีม่ต่ีอภาระ้

ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ ดงันัน้ รฐับาลควรให้
มีการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนบางประเภท 
ได้แก่ ค่าลดหย่อนผู้มเีงนิได้ คู่สมรส และบุตร ได้
ในอตัราที่เพิม่ขึน้ตามอตัราเงนิเฟอที่สูงขึน้เพื่อให้้

เกดิความเป็นธรรมทางภาษ ี  
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