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ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียเก็บภาษีสูงได้อย่างไร
ประเทศ

ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย คือ
กลุ่มประเทศในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
ประกอบด้วย 3 ประเทศหลัก ได้แก่
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์
และประเทศสวีเดน ซึ่งกลุ่มประเทศ
เหล่านี้เป็นทีย่ อมรับแก่ประชาคมโลก
ในฐานะรัฐสวัสดิการ และประเทศที่
จัดเก็บภาษีในอัตราสูงที่สุด
เมื่อพิจารณาจากอัตราภาษีที่
จ่ายจริง (Tax Participation Rate)
ของแต่ละประเทศ โดยจะคานวณรวม
ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีทุกประเภท
อาทิ ภาษีเงินได้ ภาษีการบริโภค
เงินโอน เป็นต้น พบว่า กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวียมีอัตราภาษีทจี่ ่ายจริง
เฉลี่ยสูงอยู่ที่ร้อยละ 80 นัน่
หมายความว่า ประชากรจะมีเงินได้
เหลือเพียงร้อยละ 20 สาหรับ
การบริโภคและการออม ในขณะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอัตราภาษี
จ่ายจริงเพียง ร้อยละ 36 เท่านัน้
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1) ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกและ
การหนีภาษี
ระบบการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียต้องพึ่งพา
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกอย่างมาก
ทั้งบริษัทนายจ้าง และธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน อาทิ ข้อมูลการใช้บัตร
เครดิต การขอกู้เงิน เป็นต้น มีผล
การศึกษาเชิงประจักษ์ในทางทฤษฎี
และทางปฏิบตั ิว่า การบังคับใช้
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กฎหมายภาษีจะสัมฤทธิผ์ ลสูงสุด
เมื่อหน่วยงานภายนอกมีข้อมูล
ด้านเงินได้พึงประเมินของบุคคลและ
นิติบุคคลอย่างละเอียดครบถ้วน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP
(Tax/GDP Ratio) (แกนตั้ง) และ
สัดส่วนของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
(Self-Employed) และอาชีพที่
สามารถเลี่ยงภาษีได้โดยไม่มี
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
(Evasive Jobs) (แกนนอน) ในแต่ละ
ประเทศพบว่า ยิ่งมีสัดส่วนผู้ประกอบ
อาชีพอิสระและอาชีพทีส่ ามารถเลี่ยง
ภาษีได้ เช่น อาชีพก่อสร้าง อาชีพ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ อาชีพรับใช้ภายใน
บ้าน ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น มากเท่าไหร่
สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP จะน้อยลง
เท่านั้น ซึง่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ
นอร์เวย์ และประเทศสวีเดนเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีสัดส่วนผูป้ ระกอบอาชีพ
ข้างต้นน้อยมาก
2) ฐานภาษี การเลี่ยงภาษีและ
ความยืดหยุ่นของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
Kleven ได้ร่วมกับ Esben
Schultz จาก Copenhagen
Business School ในการหาความ
ยืดหยุ่นของเงินได้พึงประเมินสุทธิ
(Taxable Income Elasticity) ของ

แรงงานและทุนในประเทศเดนมาร์ก
กล่าวคือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เงินได้จากแรงงานและทุนเป็นอย่างไร
เมื่อรัฐมีการเพิ่มและลดอัตราภาษี
ทั้งคู่พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของ
เงินได้พึงประเมินสุทธิของประเทศ
เดนมาร์กมีค่าต่ามาก หรือประมาณ
0.05 - 0.15 เท่านั้น ดังนั้น ถึงจะมี
การเพิ่มอัตราภาษีที่สูงขึ้นมากก็ไม่ได้
สร้างแรงกดดันต่อตลาดแรงงานและ
ตลาดทุนให้ลดการสร้างรายได้ลง
แต่อย่างใด โดยสาเหตุที่ค่าความ
ยืดหยุ่นดังกล่าวต่านั้น เกิดจาก
การที่ผู้เสียภาษีส่วนมากอยู่ในระบบ
หน่วยงานภายนอกมีข้อมูลด้านเงินได้
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การกาหนดฐาน
ภาษีของประเทศมีความชัดเจน
และครอบคลุมเงินได้ทุกประเภท
มีความเท่าเทียมในการกาหนดอัตรา
ภาษีการให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่าย
ยกเว้นและลดหย่อนอย่างจากัด
จึงไม่เกิดปัญหาในการเลี่ยงภาษีมากนัก
3) การใช้จ่ายภาครัฐ
การพิจารณาระบบโครงสร้าง
ภาษี นอกจากด้านความสามารถใน
การจัดเก็บแล้ว ต้องพิจารณาการใช้
จ่ายของภาครัฐควบคู่ไปด้วย กลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียเป็นกลุ่มประเทศ
ที่สนับสนุนสินค้าและบริการสาธารณะ
สนับสนุนการศึกษา และให้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญในการทางาน
นอกจากนี้ ยังมีจัดการสถานรับเลี้ยง
เด็ก สถานดูแลคนชรา ตลอดจนการใช้
เงินอุดหนุนเพื่อผลักให้ผู้ที่มีรายได้น้อย
เข้ามาสู่ระบบแรงงานและมีเงินได้
พึงประเมิน ซึ่งการอุดหนุนเหล่านี้

จะทาให้ต้นทุนของการทางานลด
น้อยลง ส่งผลให้ลดปัญหาการบิดเบือน
พฤติกรรมจากการจัดเก็บภาษี
(Distortionary Effect) ได้
สิ่งที่นา่ สนใจ คือ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจ้างงาน
ในวัยทางาน (แกนตั้ง) และเงินได้ที่
เหลือจากภาษีที่จ่ายจริง (แกนนอน)
ในกลุ่มประเทศ OECD

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางตรงกัน
ข้าม กล่าวคือ ประเทศที่มีเงินได้ที่เหลือ
จากภาษีที่จา่ ยจริงต่ากลับมีอัตรา
การจ้างงานสูง เช่น ประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย เป็นต้น ส่วนประเทศที่
เงินได้ที่เหลือจากภาษีสูงกลับมีอัตรา
การจ้างงานต่า เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวขัดแย้งกับหลักเศรษฐศาสตร์
ทั่วไปว่าอุปทานด้านแรงงานหรือ
แรงงานในตลาดจะไปในทิศทาง
เดียวกับเงินได้หลังหักภาษี
นอกจากนี้ อัตราการจ้างงาน
(แกนตั้ง) ยังมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอุดหนุน
ในการทางาน (Participation
Subsidies) (แกนนอน)
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ค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการทางานหรือ
การจัดสถานบริการรับเลี้ยงเด็กและ
คนชราจัดเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษี
สาหรับสร้างแรงจูงใจในการทางาน
และการลดต้นทุนของการทางาน
จึงทาให้ค่าจ้างที่แท้จริง (Real Wage)
เพิ่มขึ้นอีกด้วย
4) อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคม วัฒนธรรม จารีตและ
ประเพณีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสียภาษี
ผู้วิจัยจึงได้ทาการสารวจสัดส่วน
รายได้ภาษีต่อ GDP และความเห็น
เชิงสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
4.1 ทุกคนเชื่อใจได้

จากการสารวจพบว่า ประเทศทีค่ น
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นด้วยกับข้อความ
ว่า “ทุกคนสามารถเชื่อใจได้” จะมี
แนวโน้มสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP
ที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย
การเชื่อใจเป็นปัจจัยเชิงสังคม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมว่า
คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีจ่ ะเสียภาษี

อย่างถูกต้อง ไม่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึง
โครงสร้างภาครัฐมีความเข้มแข็งและ
โปร่งใสเช่นเดียวกัน
4.2 คนยากไร้เนื่องจาก
ความเกียจคร้านและไม่มีความพยายาม

จากการสารวจพบว่า ประเทศทีค่ น
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นด้วยกับข้อความ
ว่า “คนยากไร้เป็นเพราะความเกียจ
คร้านและไม่มีความพยายาม” จะมี
แนวโน้มสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP
ต่ากว่าประเทศอื่น อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้ที่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นจะมี
ความรู้สึกไม่เต็มใจในการจ่ายภาษี
เพื่อให้นาภาษีไปอุดหนุนผู้ที่ยากไร้
4.3 ดัชนีความร่วมมือทางสังคม

จากการสารวจพบว่า ประเทศทีม่ ีดัชนี
ความร่วมมือทางสังคมสูง จะมีแนวโน้ม
สัดส่วนสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP ที่

สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งดัชนี
ความร่วมมือทางสังคมดังกล่าว
คานวณจากตัวแปรทางสังคมหลายตัว
อาทิ อัตราการก่ออาชญากรรม อัตรา
การร่วมเลือกตั้ง เป็นต้น
5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยทีท่ าให้กลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียสามารถเก็บภาษี
ในอัตราที่สูงโดยที่ยังคงอัตราความ
ร่วมมือในการเสียภาษีไว้ได้อย่างดีเป็น
บทเรียนสาคัญที่ประเทศไทยต้องนามา
ปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีโดยแนวทางสรุปได้ ดังนี้
(1) ผลักดันผู้ที่มีเงินได้เข้าสู่ระบบ
โดยกาหนดให้หน่วยงานภายนอกร่วม
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน
ของผู้เสียภาษี
(2) ใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน อาทิ
สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการอบรม
อาชีพ สร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เป็นต้น
(3) สร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่มี
คุณภาพ อาทิ ส่งเสริมจริยธรรม
ทุกระดับ ส่งเสริมคุณภาพผู้ยากไร้
เป็นต้น
แม้แนวทางข้างต้นนั้นจะมีตน้ ทุน
สูงและใช้ระยะเวลา แต่เห็นว่าจะเป็น
ผลดีแก่ประเทศในระยะยาว 
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