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ท่ี คสรท.สรส. 001/๒๕๖5 
     

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
 

เรื่อง ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชน 
เรียน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 
   สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  
(คสรท.) ได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวของค่าครองชีพท่ีพี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระนั้น  
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราคาเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสุกรท่ีปรับตัวสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี 
ราคาไข่ไก่ ราคาน้้ามันพืช สินค้าในหมวดอาหาร ราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทางรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างอื่น และค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และด้วยนโยบายรัฐบาลท่ีส่ังการ 
ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ปรับวิธีการท้างานโดยพนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจ้านวนมาก 
ท้างานท่ีบ้าน (Work from Home) และให้นักเรียน นักศึกษาเรียนออนไลน์ ท้าให้ภาระท้ังหมดไปตกท่ี
ประชาชน ครอบครัว ท้าให้ต้องแบกรับภาระ ค่าน้้า ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
บางส่วนก็ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ขาดรายได้ ไร้อาชีพ อยู่ในภาวะท่ีเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้าท่ัวประเทศ แม้ว่า
รัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลือแต่ก็เป็นเพียงระยะส้ันๆ เกษตรกรรายย่อยเองก็ต้องเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติ  
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมท้ังราคาผลผลิตเองท่ีพอจะผลิตขายเล้ียงชีพได้ราคาก็ตกต้่า ปัจจัยส่วนหนึ่ง
ท่ีส้าคัญมาจากปัญหาราคาน้้ามันท่ีปรับตัวสูงขั้นมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีประเทศไทยก็มีแหล่งพลังงานน้้ามันเป็น
ของตนเองท่ีสามารถขุดเจาะแล้วน้ามาใช้เองได้ และกระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทน้้ามันท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของประเทศแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือควบคุมราคาน้้ามันให้ถูกลงได้ ดูจากราคา
น้้ามันในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงยังพบว่ามีราคาสูงกว่าเกือบเท่าตัว      
   หากพิจารณาถึงโครงสร้างและการจัดเก็บภาษีท่ีถือเป็นการถ่วงดุลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศอย่างเป็นธรรม ท่ีส้าคัญใครใช้หรือถือครอง ยึดเอาทรัพยากรธรรมชาติอันถือเป็นทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวมของชาติและประชาชนไว้มากก็ย่อมต้องเสียภาษีมากเพื่อน้ามาใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ แต่จะเห็น
ได้ว่าคนท่ีจ่ายภาษีมากท่ีสุด คือ ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้  ท้ังท่ีเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม บริการ ทุกอาชีพ ในขณะท่ีรายได้รวมของรัฐผ่านกระบวนการการเก็บภาษี ข้อมูลจากกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่น ท่ีเกี่ยวข้องในปี  2563 อยู่ ท่ีประมาณ 
2,475,896 ล้านบาท เป็นข้อมูลของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ซึ่งคนจนส่วนใหญ่เป็นผู้จ่ายภาษี
มากกว่าคนรวยโดยสัดส่วนในภาพรวม ถ้าเอาภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บได้ประมาณ 750,000 ล้านบาท มาบวกกับ
ภาษีบุคคลธรรมดาท่ีเก็บได้ 350,000 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 1,100,000 ล้านบาท แต่ภาษีมรดก ภาษี
ทรัพย์สินไม่มีตัวเลข ข้อมูลแสดงว่าเก็บภาษีได้ในอัตราส่วนท่ีน้อยมาก ดังนั้น ความร่้ารวย ท้ังเงินทอง 
ทรัพย์สิน ท่ีดิน จึงตกไปอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของสังคม ภาษีหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งซื้อขายในวันหนึ่งๆ เกือบ 1,000,000 ล้านบาท ก็ไม่มีการเก็บภาษี พอมีข่าวเสนอว่าจะเก็บ
ภาษีเพียง ๐.๑% ของมูลค่าท่ีซื้อขายเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน นายทุน กลุ่มทุนเอกชนท้ังหลาย 
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ต่างออกมาคัดค้าน ต่อต้าน จนรัฐบาลต้องหยุดชะลอ ทบทวนนโยบายดังกล่าว ในขณะท่ีข้อเสนอของภาค
ประชาชน เครือข่ายแรงงาน ท่ีเสนอให้เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย ภาษีท่ีดิน หรือแม้แต่
การปฏิรูปท่ีดิน การจ้ากัดการถือครองท่ีดินแล้วกระจายท่ีดินให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นธรรม และห้ามซื้อขาย
เปล่ียนมือ ยกเว้นมอบให้แก่ทายาทท่ีชอบด้วยกฎหมายกลับไม่เกิดขึ้น ไม่มีใครกล้าในประเทศนี้ นี่คือ สาเหตุ
หลักของความเหล่ือมล้้าท่ีถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างน่าละอาย คือ “ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ
เหล่ือมล้้าสูงท่ีสุดในโลก” และ “สถิติการทุจริตขยับสูงขึ้นทุกปี” แล้วจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
เทียบเท่านานาอารยประเทศได้อย่างไร 
   ราคาพลังงาน น้้ามัน ก๊าซ ท่ีราคาแพงอย่างมากจากการเก็บภาษีท่ีซ้้าซ้อน ซ้้าซาก ประชาชน
เรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บ หรือลดอัตราการเก็บลง รัฐบาลก็เพิกเฉยไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องความต้องการ
ของประชาชน รัฐบาลอย่างท่ีว่านี้เป็นรัฐบาลแบบไหนกัน ซึ่งหากรัฐบาลเก็บภาษีแบบก้าวหน้าในส่ิงท่ีกล่าว
มาแล้วมาอุดหนุนบริการสาธารณะ เช่น การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา การขนส่งสาธารณะ  
การส่ือสารโทรคมนาคม การเกษตรท่ียั่งยืน การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
และลดการเก็บภาษีท่ีซ้้าซ้อนในสินค้า การบริการท่ีสามารถให้ประชาชนเข้าถึงสินค้า  และบริการในราคา 
ท่ีเป็นธรรม ประเทศไทยก็สามารถปลดล็อคความเหล่ือมล้้าได้แน่นอน อีกด้านหนึ่ง หากรัฐบาลต้องสร้างงาน  
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ประกันเรื่องค่าจ้าง ประกันรายได้ท่ีเป็นธรรม ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ธุรกิจ 
รายย่อยให้สามารถมีพลังในการท้าอาชีพปลูกพืช เล้ียงสัตว์ อย่างไม่เดือดร้อนทางการผลิตและการจ้าหน่าย
แล้ว นั่นคือเป้าหมายท่ีรัฐบาลวางไว้ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
   รัฐวิสาหกิจท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงมีสาย 
พระเนตรอันยาวไกลในการสถาปนาให้มีรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย จนพระองค์ท่านได้รับพระราชสมัญญา
นามว่า “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกหลักของรัฐในการท้าหน้าท่ีจัดแจงแบ่งปัน
ความมั่นคงด้วยการบริการสาธารณะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้าถึงก็ ได้เปล่ียนไป มุมมองขอ ง
กระทรวงการคลังและรัฐบาล พยายามออกแบบให้รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันนั้นเป็นหน่วยธุรกิจของรัฐ เพื่อท้า
ก้าไรแทนการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อสร้างรายได้จากการบริการสาธารณะท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อน้าไปใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เหมือนท่ีผ่านมา หากแต่
รัฐบาลและกระทรวงการคลังให้รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยธุรกิจท่ีต้องท้าก้าไร ซึ่งผู้รับบริการท้ังหมด  ก็คือ 
ประชาชน ก็ไม่ต่างอะไรกับการซ้้าเติมความยากจน ขูดรีด หรือการปล้นความสุข ความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชนไปอย่างถาวร รวมถึงเป็นการลดหน้าท่ีอันพึงมีของรัฐในการดูแลประชาชนให้มีความผาสุก และยังมี
ความพยายามจะให้เอกชนกลุ่มทุนต่างๆ ได้เข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจท่ีถือเป็นสมบัติของชาติและ
ประชาชนไปใช้ในการส่ังสมความมั่งค่ังกันมากขึ้นอีก ยังผลให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอ รัฐขาดกลไกในการจัดแจง
แบ่งปันอย่างเป็นธรรม ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิตไปอยู่ในมือประชาชนแทนรัฐ รัฐต้องมาเน้น  
ให้รัฐวิสาหกิจต้องจัดท้า CSR เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบในการดูแดสังคมดูและประชาชน
ทางอ้อม ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีโดยตรงของรัฐ โดยรัฐวิสาหกิจ 
  สถานการณ์ดังท่ีกล่าวมายิ่งเป็นปัญหาท่ีโถมทับอย่างหนักหน่วงขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 รัฐบาลต้องกู้ เงินจ้านวนมหาศาลมาสร้างระบบสาธารณสุข สร้างภูมิ คุ้มกันโรค รวมท้ัง  
การเยียวยาในโครงการต่างๆ จนต้องขยายเพดานเงินกู้ และเงินท่ีกู้มาก็จะเป็นหนี้สาธารณะนั่นหมายถึง
ประชาชนคนไทยทุกคนท้ังท่ีอยู่ในวันนี้และลูกหลานท่ีจะเกิดมาในวันหน้าต้องร่วมกันชดใช้หนี้อีกหลาย 
ช่ัวอายุคน ซึ่งหากรัฐบาลปรับโครงสร้างและการจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีก้าวหน้าก็จะท้าให้รัฐ น้ารายได้ไปจัดสรร 
ให้แก่กิจการ การบริการสาธารณะให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ และสามารถลดภาระการกู้ยืมและลดภาระหนี้
สาธารณะลงได้ และเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม  
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(นายสาวิทย์ แก้วหวาน) 

ประธาน 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  

              
(นายมานพ เกื้อรัตน์) 

รองเลขาธิการประชาสัมพันธ์  
รักษาการเลขาธิการ 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  

  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  
(คสรท.) จึงมีข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชนมายังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเพื่อน้าไปเป็นแนวทางสร้าง  
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ประชาชนได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อไป ดังนี้ 
  ๑. รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างทางภาษี เพื่อลดความเหล่ือมล้้า
สร้างเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อน้ามาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  
ในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกมิติทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

1.1 ต้องปรับปรุงการจัดเก็บภาษีน้้ามันท่ีซ้้าซ้อน รวมถึงก้าหนดการงดเก็บ หรือเก็บภาษี
สรรพสามิตน้้ามันให้มีความเหมาะสม รวมถึงยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้้ามัน 

1.2 ต้องก้าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าอย่างจริงจัง เช่น ภาษีหุ้น ภาษีสินค้า
ฟุ่มเฟือย ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีท่ีดิน และรวมไปถึงการปฏิรูปท่ีดิน จ้ากัด
การถือครองท่ีดิน เพื่อกระจายท่ีดินท่ีตกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของคนรวยไปให้แก่
เกษตรกรและผู้ไร้ท่ีดินท้ากิน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวด ๖ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ 

1.3 สนับสนุนให้มีการจัดเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นในอัตราท่ีไม่น้อยจนเกินไปให้เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

2. รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังต้องไม่แปรูปรัฐวิสาหกิจ ยกเลิกการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) หรือ PPP ซึ่งท้าให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอและเอื้อประโยชน์ 
ให้กลุ่มทุนเอกชน จนท้าให้รัฐขาดกลไกหลักในการจัดรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนและลดความเหล่ือมล้้า 
โดยรัฐบาลต้องมุ่งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจได้ท้าหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะของรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  ๓. รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังต้องสนับสนุนให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต้่า ๔๙๒ บาทเท่ากัน 
ท้ังประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มก้าลังซื้อให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานล่างในภาพรวมอย่างแท้จริง เพราะเมื่อคนส่วนใหญ่ 
มีรายได้ก็จะสามารถมีก้าลังซื้อ ก่อให้เกิดพลังในการผลิต เกิดการจ้างงาน และรัฐก็สามารถจัดเก็บภาษี 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมได้   
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 

 

 


