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” เป�ดงานวิจัยภาษีสรรพสามิตยาสูบเก็บอัตราเดียวให้ผลดีที�สุด :
บทความหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3857 หน้า 6

นับตั�งแต่วันที� 16 กันยายน 2560 ที�รฐับาลเริ�มเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ตามอัตรา
มูลค่า 2 อัตราแบง่แยกระดับภาษีบุหรี�ราคาถูก กับ บุหรี�ราคาแพง ให้เสียภาษีในอัตราที�
แตกต่างกัน และเพิ�มการจัดเก็บภาษีเพื�อมหาดไทย อีกรอ้ยละ 10

แต่ผลที�ตามมากลับทําให้ความสามารถในการจัดเก็บภาษียาสูบของกรมสรรพสามิต
ในป� 2565 ลดลงกว่า 8,000 ล้านบาท จากที�เคยเก็บได้ในป� 2560  
ในขณะที�การยาสบูแห่งประเทศไทย ที�เคยมีความสามารถในการนําสง่ภาษีให้กับภาครัฐ
สงูถึง 6,395 ล้านบาท ในป� 2560 เหลือเพียง 336 ล้านบาท ในป� 2563

จนเกิดคําถามจากสงัคมตามมาว่า การใชภ้าษีบุหรี� 2 อัตรานี� ยังมีความเหมาะสมอยูห่รือ
ไม ่ประกอบกับเมื�อเดือนสงิหาคม 2565 ที�ผ่านมา ที�ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเรง่รัด
ให้กระทรวงการคลัง พิจารณาโครงสร้างภาษีบุหรี�ใหม่เพื�อเดินหน้าเข้าสูก่ารใช้อัตราภาษี
มูลค่าอัตราเดียว

�



ในประเด็นดังกล่าวนี� สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้มีการเผยแพร่
โครงการวิจัย เรื�อง “การศึกษาเพื�อพัฒนาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ เพื�อเสนอ
แนวทางการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตยาสูบที�เหมาะสมกับประเทศไทย” เมื�อเดือน
กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเสนอแนะนโยบายภาษียาสูบ ที�ยั�งยืนและเหมาะ
สมต่อไป 

ทั�งนี� สรุปสาระสาํคัญของงานวิจัยดังกล่าวได้ ดังนี�  

1.จากการศึกษาแนวทางการเก็บภาษีในต่างประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สิงคโปร์
ออสเตรเลีย ฟ�ลิปป�นส์ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย สว่นใหญมี่การเก็บภาษีสรรพสามิต
ยาสบูตามปรมิาณ (ยกเว้นไทยกับอังกฤษที�ใช้ระบบผสม) โดยประเทศที�มีการผลิต
ภายในประเทศ ซึ�งต้องการปกป�องอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน่ อินโดนีเซีย มีการ
กําหนดอัตราภาษีตามราคา ปริมาณผลิต และประเภทยาสูบมากถึง 12 อัตรา 

2.ประเทศไทยมีการใช้อัตราภาษีมูลค่า 2 อัตรา ตามราคาขายปลีก ซึ�งไม่สอดคล้องกับคํา
แนะนําขององค์การอนามัยโลกที�เสนอแนะให้ใชโ้ครงสร้างระบบภาษียาสูบที�มีความ
เรยีบง่าย (Simplifying) เพราะระบบภาษีที�ซับซ้อนมีต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บสูง
ก่อให้เกิดการเลี�ยงภาษี และนําไปสูก่ารสรา้งผลิตภัณฑ์ที�เสยีภาษีต�า แทนผลิตภัณฑ์ที�เสีย
ภาษีในอัตราสงู ซึ�งสง่ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการบริโภค 

ดังนั�น ประเทศไทยควรมีระบบภาษียาสูบเป�นโครงสร้างแบบอัตราเดียว (Single
Uniform Tax) เพื�อตอบโจทยเ์รื�องความอันตรายของผลิตภัณฑ์ที�บุหรี�ทุกยี�ห้อทุกแบรนด์
ต่างก็มีความอันตรายเท่ากัน (Equally harmful) 

3.ระบบภาษียาสบูตามอัตรามูลค่า 2 อัตราที�ไทยใชอ้ยูไ่ม่ได้ลดแรงจูงใจในการบริโภคค
ยาสบูของประชาชน และสร้างผลกระทบต่อผู้มีสว่นเกี�ยวข้องในหลายมิติ ทําให้เกิดการ
แขง่ขนัด้านราคา ระหว่างบุหรี�ในประเทศและนอกประเทศเพิ�มขึ�น ดังนั�น เครื�องมือภาษี
และกลยุทธด้์านราคาอาจไมใ่ชแ่นวทางที�มีประสทิธภิาพเท่าที�ควร สําหรับการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ซึ�งควรพึ�งพากลยุทธก์ารตลาดและการพัฒนาคุณภาพมากขึ�น



4.การปรบันโยบายภาษีสรรพสามิตยาสูบในระยต่อไป ควรพิจารณาถึง 5 ป�จจัยหลัก
ได้แก่ รายได้รฐั รายได้เกษตรกรยาสบู การบริโภคยาสูบ การป�องกันการนําเข้ายาสูบผิด
กฎหมาย และ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตรายใหญ ่

ทั�งนี� รายงานฯ ได้คํานวณอัตราภาษีมูลค่าอัตราเดียวที�เหมาะสมภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ
เพื�อให้ครอบคลมุต้นทุนที�เกิดจากการบริโภคบุหรี�อยา่งรอบด้าน โดยได้เสนอให้มีการ
รวมอัตราภาษีมูลค่าเป�นอัตราเดียวในอัตราที�รอ้ยละ 19.5 -30.5 ของราคาขายปลีก
แนะนํา  

5.ควรพัฒนากลไกการปรบัอัตราภาษีตามปรมิาณ ให้สามารถเพิ�มขึ�นตามอัตราเงินเฟ�อ
ได้ เชน่เดียวกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที�มีการเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ
อัตราเดียวตามปรมิาณ และมีการกําหนดปรบัอัตราภาษีตามดัชนีราคาผู้บริโภคเป�น
ประจําทุก 6 เดือน
 

เชน่เดียวกับที� ศ.ดร.อรรถกฤต ป�จฉิมนันท์ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์เคยแสดงความคิดเห็นถึงป�ญหาของโครงสร้างภาษีบุหรี� และการขึ�นภาษี
บุหรี�ของประเทศไทยไว้ว่า การขึ�นภาษีในอัตราที�สงูกว่าการขยายของกําลังซื�อและภาวะ
เศรษฐกิจ ทําให้เกิดภาระภาษีบุหรี�ต่อซองสูงมากเกินไป จะมีผลให้ตลาดบุหรี�ถูกกฎหมาย
เกิดการหดตัว ทําให้คนหันไปสบูบุหรี�ผิดกฎหมาย และยาเส้นที�เสยีภาษีในอัตราที�ต�ากว่า
บุหรี�มาก ๆ ทั�งที�มีอันตรายไมน้่อยกว่าบุหรี�เลย  

“ตั�งแต่ประเทศไทยใช้ภาษีบุหรี� 2 อัตรา มา 5 ป�กว่า ยังไม่เห็นข้อดีเลย เพราะคนหันมา
สบูบุหรี�ราคาถูก หรือ สินค้าทดแทนราคาถูก จนสง่ผลกระทบต่อรายได้รัฐ ในขณะที�ด้าน
สขุภาพก็ไมไ่ด้ทําให้คนสบูลดลงเท่าที�ควร รวมทั�งสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกิจยาสูบ ทั�ง
ชาวไร ่และการยาสูบฯ อยา่งหนัก 

ป�ญหาสาํคัญคือ แนวคิดในการใช้โครงสร้างภาษีแบบ 2 อัตรา เพื�อปกป�องผู้ประกอบการ
ในประเทศ (โดยไมค่าดคิดว่าบุหรี�ต่างประเทศจะลดราคามาเพื�อแขง่ขันในตลาด) ใน
ขณะที�ใชก้ารขึ�นภาษีแบบสุดโต่งเพื�อพยายามตอบโจทย์ฝ�� งสขุภาพ จึงขัดแย้งกันเอง
ทําให้ไมส่ามารถบรรลเุป�าหมายใด ๆ ได้เลย” ศ.ดร.อรรถกฤต กล่าว 

ศ.ดร.อรรถกฤต ยงัได้ทิ�งท้ายเสนอแนวทางออกในการจัดเก็บภาษีบุหรี�ในประเทศไทยว่า
“สว่นใหญใ่นต่างประเทศให้ความสาํคัญกับภาษีปรมิาณมากกว่า เพราะบุหรี�หนึ�งมวนไม่



ว่าจะเป�นบุหรี�ราคาถูก หรอื แพง ล้วนมีอันตรายต่อสุขภาพเท่ากัน ก็ควรเสียภาษีใน
อัตราที�เท่ากัน โดยเป�นไปตามหลักสากล ที�แนะนําโดยองค์การระหว่างประเทศต่างๆ
เชน่ ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลก  

นอกจากนี� ในต่างประเทศยงัใช้ภาษีแบบอัตราเดียวเป�นสว่นใหญ ่เพราะการใช้ภาษี
หลายอัตรานั�น ทําให้เกิดชอ่งว่างในระบบภาษี ทําให้ระบบภาษีไม่มีประสิทธภิาพ เราจึง
เห็นหลายประเทศมีการจัดทําแผนภาษีเพื�อรวมภาษีให้เหลืออัตราเดียวในท้ายที�สุด

เชน่ ประเทศฟ�ลิปป�นส ์ที�มีการรวมอัตราภาษีจากหลายอัตราเป�นอัตราเดียว และมีการ
กําหนดแผนการปรบัขึ�นภาษีเป�นประจําทุกป� และประเทศเยอรมนี ที�มีการทําแผนภาษี
5 ป� โดยมีการขึ�นภาษีปรมิาณ และลดอัตราภาษีมูลค่าลงในชว่งระยะเวลาดังกล่าว 

ประเทศไทยต้องเรง่แก้ไขโครงสร้างภาษีมูลค่าให้เหลืออัตราเดียว โดยเร็วที�สุด โดย
กําหนดอัตราภาษีมูลค่าให้เหมาะสมกับกําลังซื�อของผู้บริโภค เมื�อมีโครงสร้างภาษีอัตรา
เดียว ที�เป�นไปตามหลักสากลแล้ว ควรมีการจัดทําแผนภาษีโดยการขึ�นภาษีปริมาณ ตาม
การขยายตัวของกําลังซื�อของผู้บริโภค

เชน่ อัตราเงินเฟ�อ ทุก 2-3 ป� และลดอัตราภาษีมูลค่าลง เพื�อให้ท้ายที�สุดแล้ว ระบบภาษี
ยาสบูเปลี�ยนไปใช้ภาษีแบบปริมาณอยา่งเดียว ภายใน 6-7 ป� ข้างหน้า โดยจะชว่ยเพิ�ม
ประสทิธภิาพทั�งในด้านเป�าหมายรายได้ และสขุภาพของรฐัในระยะปานกลางต่อไป”  

เห็นได้ว่าทั�งรายงานการวิจัย ที�จัดทําโดยภาครฐัเอง และความเห็นจากนักวิชาการที�
เชี�ยวชาญด้านภาษียาสบูนั�น เป�นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดเก็บภาษีบุหรี� 2 อัตรา
นั�น ขาดประสทิธภิาพ ทั�งในแง่การลดจํานวนผู้สบูบุหรี�  การจัดเก็บรายได้ที�น้อยกว่าที�
ควรจะเป�น กระตุ้นให้เกิดบุหรี�ผิดกฎหมาย รวมทั�งสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่
ยาสบู และการยาสบูแหง่ประเทศไทยอยา่งที�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน  

อยา่งไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ที�ผ่านมาได้มีการ ปรบัเปลี�ยนนโยบายภาษี
สรรพสามิตยาสบูครั�งใหญ ่กรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังก็ยังคงเลือกที�จะใช้
โครงสรา้งภาษีแบบ 2 อัตรานี�ต่อไป ซึ�งขัดแย้งกับหลักสากล และตัวอยา่งการเก็บภาษีที�ดี
ในต่างประเทศ และได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่ได้ชว่ยลดผลกระทบต่อผู้มีสว่นเกี�ยวข้อง
และบรรลเุป�าหมายด้านสุขภาพและรายได้ ไม่ได้ชว่ยเกษตรกรชาวไรย่าสูบ และไม่ได้ลด
ป�ญหาบุหรี�เถื�อนบุหรี�ปลอม 

�



บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 1854 ชั�น 8 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หมวดหมู่ขา่ว

ติดต่อโฆษณาฐานเศรษฐกิจ
คณุธชาภรณ ์ไทรทอง (โย) โทร. 092-536-9532
อีเมล์ : tachapron@gmail.com
คณุจันทิมา สะเทินรมัย์ (บุษ) โทร. 087-519-3192
อีเมล์ : me_yamm@hotmail.com
คณุจรลัพสิิษฐ ์จ่างพนัธุ ์(อัฐ) โทร. 094-591-9978
อีเมล์ : jaranpisit _cha@nationgroup.com
คณุอรชัพร แง้เจรญิกุล (มาย) โทร. 098-519-5150
อีเมล์ : aratchaphon_nga@nationgroup.com

ดังนั�น หากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ยังคงไม่พิจารณาดําเนินการใดๆ ตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมื�อเดือนสงิหาคม พ.ศ.2565 ที�ได้มอบหมายให้มีการพิจารณาปรับโยบาย
ภาษีกันอีกครั�ง ระบบภาษี 2 อัตราก็ยังคงจะสร้างความเสยีหายให้กับรายได้ และ
อุตสาหกรรมยาสบูรวมทั�งการยาสูบแห่งประเทศไทยต่อไปอยา่งไม่มีที�สิ�นสุด
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