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หลกัการและแนวคิด 
การเก็บภาษีและนําเงินเข้ากองทุนเฉพาะ

 การเกบ็ภาษเีฉพาะ (เชน่ ภาษนีํ:ามนั) เพื�อนําไปเป็นกองทุนและทาํบรกิารสาธารณะเฉพาะ 

 เชน่ ภาษสีรรพสามติจากนํ:ามนัเชื:อเพลงิเขา้กองทนุดแูลซ่อมแซมถนนหนทาง

 ตวัอยา่ง ในสหรฐั ตวัอยา่ง ในสหรฐั

The Highway Trust Fund is a transportation fund in the 
fuel tax of 18.4 cents per gallon on gasoline and 24.4 cents per gallon of diesel fuel and related excise 
taxes.[1]

It currently has three accounts, the Highway Account which funds road construction, a smaller 'Mass Transit 
Account' which supports mass transit and also a 'Leaking Underground Storage Tank Trust Fund'. It was 
established in 1956 to finance the United States Interstate Highway System
Mass Transit Fund was created in 1982. The federal tax on motor fuels yielded $

การเก็บภาษีและนําเงินเข้ากองทุนเฉพาะ

เพื�อนําไปเป็นกองทุนและทาํบรกิารสาธารณะเฉพาะ 

เชน่ ภาษสีรรพสามติจากนํ:ามนัเชื:อเพลงิเขา้กองทนุดแูลซ่อมแซมถนนหนทาง

is a transportation fund in the United States which receives money from a federal 
cents per gallon of diesel fuel and related excise 

which funds road construction, a smaller 'Mass Transit 
and also a 'Leaking Underground Storage Tank Trust Fund'. It was 

Interstate Highway System and certain other roads. The 
. The federal tax on motor fuels yielded $28.2 billion in 2006



ประสบการณ์จากประเทศสหรฐั

 ก่อนปี พ.ศ. 2499 กองทุนถนน รบังบประมาณจากรฐับาลสหรฐั เป็นรายปี ในสว่นของกระทรวงการคลงั 
แต่ไดก้นัเงนิภาษเีขา้กองทุนเพื�อก่อสรา้งและบาํรงุถนนหนทาง  หลกัการคอื ภาษสีรรพสามติ 

 (นํ:ามนัเชื:อเพลงิ) เกบ็จากผูใ้ชถ้นน  จงึนํารายไดส้ว่นหนึ�งไปก่อสรา้ง  (นํ:ามนัเชื:อเพลงิ) เกบ็จากผูใ้ชถ้นน  จงึนํารายไดส้ว่นหนึ�งไปก่อสรา้ง 

 จงึมคีวามชดัเจนวา่ เกบ็ภาษปีระเภทนี:เพื�ออะไร? เป็นการบอกกลา่วใหป้ระชาชนเขา้ใจ อกีนยัหนึ�งการ
เกบ็ภาษ ีเชื�อมโยงกบั “ผลประโยชน์” ที�ประชาชนจะไดร้บั 

Prior to the Federal Aid Highway Act of 1956 and the establishment of the Highway Trust Fund, roads were financed 
directly from the General Fund of the United States Department of the Treasury
the fund to be used exclusively for highway construction and maintenance

ประสบการณ์จากประเทศสหรฐั

กองทุนถนน รบังบประมาณจากรฐับาลสหรฐั เป็นรายปี ในสว่นของกระทรวงการคลงั 
แต่ไดก้นัเงนิภาษเีขา้กองทุนเพื�อก่อสรา้งและบาํรงุถนนหนทาง  หลกัการคอื ภาษสีรรพสามติ 

เกบ็จากผูใ้ชถ้นน  จงึนํารายไดส้ว่นหนึ�งไปก่อสรา้ง / บาํรงุถนนหนทาง เกบ็จากผูใ้ชถ้นน  จงึนํารายไดส้ว่นหนึ�งไปก่อสรา้ง / บาํรงุถนนหนทาง 

เป็นการบอกกลา่วใหป้ระชาชนเขา้ใจ อกีนยัหนึ�งการ
ที�ประชาชนจะไดร้บั 

and the establishment of the Highway Trust Fund, roads were financed 
United States Department of the Treasury. The 1956 Act directed federal fuel tax to 

the fund to be used exclusively for highway construction and maintenance



เหตุผลสนับสนุน

 ปรมาจารยเ์ศรษฐศาสตรท์า่นหนึ�ง James Buchanan (ไดร้บัรางวลัโนเบล

 เขยีนในบทความวชิาการในปี 1963

 ทาํใหม้ลีกัษณะ การเกบ็ภาษกีารใช ้(user tax) ทาํใหม้ลีกัษณะ การเกบ็ภาษกีารใช ้(user tax)

 ทาํใหป้ระชาชนรูว้า่ จา่ยอะไร ไดอ้ะไร?  ดงันั :น คาดหวงัไดว้า่ ถนนหนทางไดร้บัการบรูณะอยา่งดตีลอดเวลา 

 มรีายงานวจิยัของธนาคารโลกโดยสงัเกตวา่ ถนนหนทางในเมอืงไทยเรา ขาดการซ่อมบาํรงุ 
การใชง้านตํ�า อกีนยัหนึ�ง “การลงทุนซ่อมบาํรงุน้อยเกนิไป” (
หน้าที�เพื�อการนี:กอ็าจจะเป็นผลด ีสง่เสรมิประสทิธภิาพการใชง้าน

ไดร้บัรางวลัโนเบล) สนบัสนุนการเกบ็ภาษเีฉพาะ 

ดงันั :น คาดหวงัไดว้า่ ถนนหนทางไดร้บัการบรูณะอยา่งดตีลอดเวลา 

มรีายงานวจิยัของธนาคารโลกโดยสงัเกตวา่ ถนนหนทางในเมอืงไทยเรา ขาดการซ่อมบาํรงุ – ทาํใหป้ระสทิธภิาพ
(มแีต่งบสรา้งถนน) ถา้หากมรีะบบการเงนิการคลงัที�ทาํ

หน้าที�เพื�อการนี:กอ็าจจะเป็นผลด ีสง่เสรมิประสทิธภิาพการใชง้าน



เหตุใดของการเก็บภาษี สร้างกองทุนเฉพาะ
เพื�อการบรกิารสาธารณะที�ประชาชนเลอืก

1. ภาษเีฉพาะ (earmarked tax) และ กองทุนเฉพาะกจิ 

2. การทาํบรกิารสาธารณะ ที�เป็นประโยชน์  คุม้คา่ 

3. การยอมรบัของประชาชน เป็นโหวต  กนัเงนิภาษนีํ:ามนัเพื�อการซ่อมบาํรงุถนนหนทาง3. การยอมรบัของประชาชน เป็นโหวต  กนัเงนิภาษนีํ:ามนัเพื�อการซ่อมบาํรงุถนนหนทาง

4. เป็นลกัษณะสญัญาประชาคม ลดการใชอ้าํนาจวนิิจฉยัของฝา่ยราชการ

5. ทั :งนี:ตอ้งมหีลกัยดึวา่ เกบ็ภาษอีะไร? เพื�อบรกิารสาธารณะอะไร
ตรวจสอบได ้

6. แนวคดินี:ไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกัทางเลอืกสาธารณะ 

เหตุใดของการเก็บภาษี สร้างกองทุนเฉพาะ
เพื�อการบรกิารสาธารณะที�ประชาชนเลอืก/ติดตามตรวจสอบ

และ กองทุนเฉพาะกจิ (earmarked fund)

การทาํบรกิารสาธารณะ ที�เป็นประโยชน์  คุม้คา่ benefit effect > cost (tax)

การยอมรบัของประชาชน เป็นโหวต  กนัเงนิภาษนีํ:ามนัเพื�อการซ่อมบาํรงุถนนหนทางการยอมรบัของประชาชน เป็นโหวต  กนัเงนิภาษนีํ:ามนัเพื�อการซ่อมบาํรงุถนนหนทาง

เป็นลกัษณะสญัญาประชาคม ลดการใชอ้าํนาจวนิิจฉยัของฝา่ยราชการ/การเมอืง

เพื�อบรกิารสาธารณะอะไร?  ประชาชนเขา้ถงึหรอืตดิตาม

แนวคดินี:ไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกัทางเลอืกสาธารณะ (public choice, James Buchanan)



แนวคดิโต้แยง้

 การออกแบบภาษี และขนาดกองทนุ อาจจะไมส่มดุล เชน่ เกบ็ภาษรีอ้ยละ 
หรอืน้อยเกนิไปสาํหรบัภารกจิที�จะดาํเนินการ  

 ความไมส่มดุล หมายถงึ ความดอ้ยประสทิธภิาพของเงนิในกองทุนเฉพาะ เพราะไมส่ามารถนําไป ความไมส่มดุล หมายถงึ ความดอ้ยประสทิธภิาพของเงนิในกองทุนเฉพาะ เพราะไมส่ามารถนําไป
จดัสรรใหส้ว่นอื�นๆ  “สว่นเกนิ” กลายเป็นเงนิสะสมในหน่วยงาน 
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิ -- แต่หมดโอกาส

 กลายเป็นการสรา้งอาณาจกัร ใหผู้บ้รกิารกองทุน A 
บญัชใีหด้เูหมอืนวา่มเีงนิน้อย

 ไมเ่ป็นธรรมกบัสว่นราชการ/หน่วยงานอื�นที�ตอ้ง “ขอรบังบประมาณตามปกติ
โดย สส. และ วุฒสิภา

อาจจะไมส่มดุล เชน่ เกบ็ภาษรีอ้ยละ 2 อาจจะมากเกนิไป 

ความไมส่มดุล หมายถงึ ความดอ้ยประสทิธภิาพของเงนิในกองทุนเฉพาะ เพราะไมส่ามารถนําไปความไมส่มดุล หมายถงึ ความดอ้ยประสทิธภิาพของเงนิในกองทุนเฉพาะ เพราะไมส่ามารถนําไป
กลายเป็นเงนิสะสมในหน่วยงาน A ในขณะที�หน่วยงาน B C D ซึ�งมี

A เมื�อเงนิเยอะอาจจะใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ย ..หรอืแต่ง

ขอรบังบประมาณตามปกต”ิ เป็นรายปี ถกูตรวจสอบ



ไม่มขีอ้ยุตเิดด็ขาด

 นกัเศรษฐศาสตร ์William McCleary เคยทาํงานใหธ้นาคารโลก ไดศ้กึษากองทุนเฉพาะ พบทั :ง
ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ย และสรปุวา่ ไมม่สีรปุเป็นขาวหรอืดาํอยา่งขดัเจน  ตอ้งพจิารณาเป็นรายๆ  
เหตุ McCleary เคยเป็นอาจารยพ์เิศษของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ อยู่เหตุ McCleary เคยเป็นอาจารยพ์เิศษของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ อยู่
เมอืงไทยและสมรสกบัคนไทย)  ผลงานตพีมิพใ์น World Bank Economic Review

เคยทาํงานใหธ้นาคารโลก ไดศ้กึษากองทุนเฉพาะ พบทั :ง
ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ย และสรปุวา่ ไมม่สีรปุเป็นขาวหรอืดาํอยา่งขดัเจน  ตอ้งพจิารณาเป็นรายๆ  (หมาย

เคยเป็นอาจารยพ์เิศษของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ อยู่เคยเป็นอาจารยพ์เิศษของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ อยู่
World Bank Economic Review



กรณีศึกษาประเทศไทย

3 กองทุน ทีDกนัรายได้ภาษีมาใช้

1. สสส. ปี 2554 ภาษเีหลา้บุหร ีรอ้ยละ 2 (เกบ็เพิ�ม
ประมาณ 4 พนัลา้นบาทต่อปี ไมไ่ดก้าํหนดเพดานวงเงนิประมาณ 4 พนัลา้นบาทต่อปี ไมไ่ดก้าํหนดเพดานวงเงนิ

2. โทรทศัน์ TPBS จากแหลง่เดยีวกนั รอ้ยละ 1.5 

3. กองทุนกฬีา (เริ�มในปี 2558)

 สรปุคอื มแีนวโน้มเพิ�มขึ:น 

เกบ็เพิ�ม) รายไดไ้หลเขา้กองทุนทุกเดอืน      
พนัลา้นบาทต่อปี ไมไ่ดก้าํหนดเพดานวงเงนิพนัลา้นบาทต่อปี ไมไ่ดก้าํหนดเพดานวงเงนิ

5 กาํหนดเพดาน



ขอ้สงัเกต/วจิารณ์

oมขีอ้วจิารณ์จากหลายฝา่ย ไมเ่หน็ดว้ย มองวา่เป็นองคก์รอภสิทิธช์น ไมต่อ้งขอรบังบประมาณ ไมถ่กู
ตรวจสอบโดยรฐัสภา

oความยอ่หยอ่นดา้นธรรมาภบิาล การใชจ้า่ยเงนิเพื�อพวกพอ้ง และความทบัซอ้นผลประโยชน์oความยอ่หยอ่นดา้นธรรมาภบิาล การใชจ้า่ยเงนิเพื�อพวกพอ้ง และความทบัซอ้นผลประโยชน์

oอตัราภาษทีี�กาํหนด เชน่ รอ้ยละ 2 อาจจะ มากเกนิไป 
จาํเป็น)

oฝา่ยสนบัสนุน กองทุน สสส. เกบ็จากเหลา้/บุหรี� นําไปใชเ้พื�อลดการเสพและลดอุบตัเิหตุจราจร      
มเีหตุผล

oโครงสรา้งการบรหิารของ สสส. มกีารคานอาํนาจ  กรรมการกองทุน และ กรรมการประเมนิผล

มขีอ้วจิารณ์จากหลายฝา่ย ไมเ่หน็ดว้ย มองวา่เป็นองคก์รอภสิทิธช์น ไมต่อ้งขอรบังบประมาณ ไมถ่กู

ความยอ่หยอ่นดา้นธรรมาภบิาล การใชจ้า่ยเงนิเพื�อพวกพอ้ง และความทบัซอ้นผลประโยชน์ความยอ่หยอ่นดา้นธรรมาภบิาล การใชจ้า่ยเงนิเพื�อพวกพอ้ง และความทบัซอ้นผลประโยชน์

อาจจะ มากเกนิไป (เงนิสะสมขององคก์ร มากเกนิไป เกนิความ

บุหรี� นําไปใชเ้พื�อลดการเสพและลดอุบตัเิหตุจราจร      

มกีารคานอาํนาจ  กรรมการกองทุน และ กรรมการประเมนิผล



ขอ้สงัเกต/วจิารณ์

oสสส. รายงานผลใหร้ฐัสภาทราบทุกปี  โดยคณะกรรมการประเมนิผล 

oสสส. สามารถมบีทบาทสนบัสนุนภาคประชาสงัคมดา้นสขุภาวะอยา่งกวา้งขวาง ทาํหน้าที�รณรงค ์
ลดเหลา้ บุหรี� ลดอุบตัภิยัจราจร  กจิกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลดเหลา้ บุหรี� ลดอุบตัภิยัจราจร  กจิกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

oการมอีสิระทางการเมอืง ลดการแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง ทาํใหโ้ทรทศัน์ 
ที�แตกต่าง เป็นกลาง ทาํรายการที�แยง้รฐับาลได้

oกรณีกองทุนกฬีา .. เหตุผลการจดัตั :ง อาจจะไมช่ดัเจนเทา่กบั สสส
ที�จะคดิวา่ รฐับาลไมส่นบัสนุนการกฬีา

รายงานผลใหร้ฐัสภาทราบทุกปี  โดยคณะกรรมการประเมนิผล (ประมาณเดอืนมนีาคม)

สามารถมบีทบาทสนบัสนุนภาคประชาสงัคมดา้นสขุภาวะอยา่งกวา้งขวาง ทาํหน้าที�รณรงค ์
ลดเหลา้ บุหรี� ลดอุบตัภิยัจราจร  กจิกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลดเหลา้ บุหรี� ลดอุบตัภิยัจราจร  กจิกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

การมอีสิระทางการเมอืง ลดการแทรกแซงจากฝา่ยการเมอืง ทาํใหโ้ทรทศัน์ TPBS ผลติรายการ    

เหตุผลการจดัตั :ง อาจจะไมช่ดัเจนเทา่กบั สสส. และ TPBS และไมม่เีหตุผลใด 



ขอ้คดิเหน็การทบทวน

 อาจจะมเีหตุผลที�จะทบทวนระบบภาษแีละกองทุนเฉพาะ ใหม ่

 หนึ�ง ระบบธรรมาภบิาลของกองทุน แยกฝา่ยบรหิาร ฝา่ยกาํกบั

 สอง ทบทวนอตัราภาษ ีและขนาดเงนิกองทุนที�เหมาะสม   สอง ทบทวนอตัราภาษ ีและขนาดเงนิกองทุนที�เหมาะสม  

 เชน่ 5-10 ปีตอ้งทบทวนใหม ่ ปรบัอตัราภาษไีด ้ กาํหนดเพดานเงนิกองทุนไมเ่กนิระดบัหนึ�ง

 สาม มาตรการป้องกนัความทบัซอ้นของผลประโยชน์ 

 สี� การเปิดเผยขอ้มลูการจดัสรรเงนิทุน/กจิกรรม เชน่ 
สถาบนั/องคก์รใด เพื�อลดขอ้ครหาความทบัซอ้นผลประโยชน์

อาจจะมเีหตุผลที�จะทบทวนระบบภาษแีละกองทุนเฉพาะ ใหม ่

หนึ�ง ระบบธรรมาภบิาลของกองทุน แยกฝา่ยบรหิาร ฝา่ยกาํกบั

สอง ทบทวนอตัราภาษ ีและขนาดเงนิกองทุนที�เหมาะสม  contract มกีาํหนดเวลา สอง ทบทวนอตัราภาษ ีและขนาดเงนิกองทุนที�เหมาะสม  contract มกีาํหนดเวลา 

ปีตอ้งทบทวนใหม ่ ปรบัอตัราภาษไีด ้ กาํหนดเพดานเงนิกองทุนไมเ่กนิระดบัหนึ�ง

สาม มาตรการป้องกนัความทบัซอ้นของผลประโยชน์ 

กจิกรรม เชน่ 4 พนัลา้นบาทของ สสส. กระจายใหพ้ื:นที�ใด 
องคก์รใด เพื�อลดขอ้ครหาความทบัซอ้นผลประโยชน์



ขอ้คดิเหน็การทบทวน

 หา้ ใหม้กีารรายงานต่อรฐัสภาทุกปี

 หก การตรวจสอบ ไมค่วรจะเน้นดา้นระเบยีบ/การเบกิจา่ยเงนิเทา่นั :น  แต่ควรจะประเมนิความ
คุม้คา่ของการใชจ้า่ย  economic return to investmentคุม้คา่ของการใชจ้า่ย  economic return to investment

 เจด็ การระบุความรเิริ�มหรอืนวตักรรม (ซึ�งถา้ใชก้ระบวนการตามปกต ิแบบราชการ
หรอืไมม่คีวามคลอ่งตวัพอ

 แปด แสดงใหเ้หน็วา่ ประชาชนในภาคสว่นต่างๆเหน็พอ้งดว้ย เหน็วา่ 

 เกา้ ประเมนิใหม/่ใหญ่ ทุก 5-10 ปี นําไปสูก่ารปรบัอตัราภาษ ีเพื�อความสมดุลกบักจิกรรม 

การเบกิจา่ยเงนิเทา่นั :น  แต่ควรจะประเมนิความ
economic return to investmenteconomic return to investment

ซึ�งถา้ใชก้ระบวนการตามปกต ิแบบราชการ) จะทาํไมไ่ด้

แปด แสดงใหเ้หน็วา่ ประชาชนในภาคสว่นต่างๆเหน็พอ้งดว้ย เหน็วา่ “เป็นประโยชน์” “คุม้คา่”

ปี นําไปสูก่ารปรบัอตัราภาษ ีเพื�อความสมดุลกบักจิกรรม 


