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บทคัดย่อ 
 สบืเนื่องจากประเทศไทยได้มีนโยบายเปลีย่นรูปแบบการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จากเดิมทีใ่ช้ขนาด
เคร่ืองยนต์และประเภทรถยนต์เป็นตวัก าหนดอตัราจดัเก็บภาษี ไปสูรู่ปแบบใหมท่ี่ใช้ปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นตวัก าหนดอตัราจดัเก็บภาษีแทน ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2559 การศกึษานีจ้งึท าการส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ที่มีตอ่การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหมข่องไทย โดยขัน้ตอนการศกึษา
ประกอบด้วย การศกึษามาตรการการจดัเก็บภาษีรถยนต์ในประเทศไทยและในตา่งประเทศ การค านวณภาษีสรรพสามติ
รถยนต์รูปแบบใหมเ่ปรียบเทียบกบัรูปแบบเก่าส าหรับรถยนต์บางรุ่น เพื่อเปรียบเทียบราคาทีเ่ปลีย่นไปของรถยนต์แตล่ะรุ่น 
การส ารวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้รถยนต์ ผู้แทนจ าหนา่ยรถยนต์ และนกัวชิาการ ที่มตีอ่มาตรการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม ่จากผลการศกึษาสรุปได้วา่ ผู้ให้ความเห็นสว่นใหญ่ เห็นด้วยกบัการจดัเก็บภาษีสรรพสามติ
รถยนต์โดยใช้ปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์ในการก าหนดอตัราจดัเก็บภาษี เป็นการสง่สญัญาณทีด่ีใน
เร่ืองการให้ความส าคญักบัสิง่แวดล้อม รวมถึงเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ผลติคิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาใช้
ปรับปรุงพฒันาเคร่ืองยนต์ให้ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ลดต า่ลง รวมทัง้จงูใจให้ผู้บริโภคหนัมาเลอืกซือ้รถที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมมากขึน้ และผลการส ารวจพบวา่ราคารถยนต์ทีเ่ปลีย่นไปตามโครงสร้างภาษีสรรพสามติรูปใหม่ ไมส่ง่ผลตอ่การ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รถของประชาชน อยา่งไรก็ตามการจดัเก็บภาษีในขัน้ตอนของภาษีสรรพสามิตนัน้ยงัไมต่อบโจทย์การลด
การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์อยา่งเดน่ชดั ควรต้องพิจารณาการจดัเก็บภาษีในสว่นของการใช้งานเพิ่มเติมด้วย 
 
 
ค าสืบค้น 
ภาษีคาร์บอน , ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ , ภาคขนสง่ , ประเทศไทย 
 



 

 

70 ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่การจดัเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย 

Public opinion on automotive carbon tax of thailand 

 
 
Rewadee Limawatanachai 1,* and  Dawan Wiwattanadate 2  
1Energy Technology and Management, Graduate School – Interdisciplinary Program. 
Chulalongkorn University. 
 2Department of Mining and Petroleum Engineering, Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University 
* E-mail: wernlima@gmail.com 

 
 
ABSTRACT  
 Royal Thai Government has policy to change the existing automotive excise tax, based on vehicle type 
and engine size, to the new one based on carbon dioxide emission, which becomes effective on January 
2016. This study therefore aimed to survey public opinion and suggestion on this new automotive excise tax. 
The study started with literature review on automotive tax measures, both in Thailand and foreign countries. 
Comparative calculation of the existing automotive excise tax with the new one for selected vehicle models to 
compare the price change of each vehicle model. The resulting information was used for opinion survey with 
car using citizen, car dealers, and academia. The survey found that most respondents agreed with the policy 
on calculation of automotive excise tax based on carbon dioxide emission because it has become a good sign 
for environmental concerns and also a driving force for manufacturer to develop higher efficiency products 
with lower carbon dioxide emission. In addition, this new excise tax is supposed to motivate customers to buy 
more environmental friendly car. The study found that the price change due to the new excise tax seemed to 
have no effect on customer’s buying decision. However, some respondent suggested the automotive carbon 
tax would be included not only in the excise tax but also in the yearly automotive tax.               
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1. บทน า  
 ปัจจบุนัทัว่โลกให้ความสนใจกบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเพิ่มขึน้อยา่ง
รวดเร็วของก๊าซเรือนกระจก ซึง่สง่ผลให้สภาพภมูิอากาศเปลีย่นแปลงไปและสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
สิง่มีชีวิตบนโลก รวมถึงเกิดความเสยีหายตอ่ระบบเศรษฐกิจและสงัคม สาเหตสุ าคญัของการเพิม่ขึน้ของก๊าซเรือนกระจก
นัน้ สว่นหนึง่มาจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิที่มคีาร์บอนเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะน า้มนัและถ่านหิน ที่ใช้เป็นแหลง่
พลงังานในภาคตา่งๆ ทัง้ภาคการผลติพลงังาน ภาคอตุสาหกรรม และภาคการขนสง่  
 จากสถิติการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายและการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยพบวา่ในปี พ.ศ. 2554 ภาคการ
ขนสง่มีการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายและปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบัสอง รองจากภาคการผลติไฟฟ้า [1] จึงเป็นท่ี
คาดหวงัวา่มาตรการจดัเก็บภาษีรถยนต์โดยใช้คา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นฐานการค านวณ นา่จะเป็นทางเลอืกหนึง่ที่
จะช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนสง่ได้ 
 ส าหรับในประเทศไทย การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเพิม่ขึน้ของประชากร ประกอบกบัคา่นิยมการแสดง
ฐานะทางการเงินด้วยการใช้รถยนต์ที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ใหญ่เกินความจ าเป็น สง่ผลให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์เพิ่ม
มากขึน้ ท าให้ประเทศต้องน าเข้าน า้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้และคณุภาพอากาศในประเทศแยล่ง เนือ่งจากมีการเผาไหม้น า้มนั
เชือ้เพลงิและปลอ่ยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้องมีมาตรการลดการใช้เกินความ
จ าเป็น เพื่อลดการสญูเสยีเงินตราตา่งประเทศจากการน าเข้าน า้มนั ควบคูก่บัการลดมลพิษทางอากาศ จากสถิตกิารจด
ทะเบียนรถยนต์ใหม ่[2] พบวา่มจี านวนรถยนต์ทีเ่ข้าจดทะเบียนใหมเ่พิ่มมากขึน้ทกุปี โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 
จ านวนจดทะเบียนรถใหมเ่พิม่มากขึน้อยา่งก้าวกระโดด ซึง่นา่จะเป็นผลมาจากมาตรการสนบัสนนุจากภาครัฐเร่ืองการคืน
ภาษีรถยนต์คนัแรก ดงันัน้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนกัและเกิดแรงจงูใจในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคขนสง่ ประเทศไทยจึงน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่รู้จกักนัในช่ือ ‚Polluters Pay Principle‛ มาประยกุต์ใช้ใน
การเก็บภาษีคาร์บอนจากผู้ขบัขี่รถยนต์ซึง่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพษิ โดยมีนโยบายเปลีย่นรูปแบบการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต
จากเดิมทีใ่ช้ขนาดเคร่ืองยนต์และประเภทรถยนต์เป็นตวัก าหนดอตัราการจดัเก็บภาษี ไปสูรู่ปแบบใหมท่ี่ใช้ปริมาณการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นฐานการค านวณภาษีสรรพสามิตรถยนต์แตล่ะรุ่น โดยจะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส ารวจความคิดเห็นสาธารณะทีม่ีตอ่ภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหมข่องไทย จึงได้ท า
การส ารวจความคิดเห็นพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากประชาชนผู้ใช้รถยนต์ ผู้แทนจ าหนา่ยรถยนต์ และนกัวิชาการด้าน
พลงังานและสิง่แวดล้อม ซึง่ได้น าเสนอสรุปผลการส ารวจในบทความนี ้   
 

2. แนวคิดและวธีิการวจิัย 
 การจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์โดยใช้คา่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฐานในการค านวณนัน้ นา่จะมีผลท า
ให้ราคารถยนต์เปลีย่นไป สง่ผลให้ผู้บริโภคตระหนกัเร่ืองสิง่แวดล้อมและเกิดแรงจงูใจในการเลอืกซือ้รถยนต์ที่ปลอ่ย 
คาร์บอนไดออกไซด์ต ่าและ/หรือบริโภคน า้มนัน้อยลง ในสว่นผู้ผลติจะท าให้เกิดการแขง่ขนัและพฒันาเทคโนโลยีในการ
ผลติรถยนต์ที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ สง่ผลให้ประชาชนมีสนิค้าทางเลอืกเพิ่มขึน้และสิง่แวดล้อมโดยรวมดขีึน้ จงึ
ท าการส ารวจความคดิเห็นทัง้จากตวัแทนผู้ผลติและตวัแทนผู้บริโภค ดงัแสดงสรุปในรูปท่ี 1 นอกจากนีย้งัได้ทบทวน
มาตรการจดัเก็บภาษีรถยนต์ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ค านวณภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบเก่าเปรียบเทยีบกบั
รูปแบบใหมส่ าหรับรถยนต์บางรุ่น เพื่อน าข้อมลูเหลา่นีไ้ปใช้ประกอบในการส ารวจความคดิเห็นสาธารณะ 
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2.1  มาตรการการจัดเกบ็ภาษีรถยนต์ในต่างประเทศ 
 ในปัจจุบันหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) และ 
ประชาคมยโุรป ได้ให้ความส าคญักบัการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก มีการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็น
แรงจงูใจให้ผู้ก่อมลพิษเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและลดปริมาณการปลอ่ยมลพิษ แต่จะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ของ
ประเทศนัน้ๆ ตวัอยา่งเช่น ในกลุม่ยโุรป ได้แก่ เบลเยี่ยม ไซปรัส ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี  (ตารางที่ 1) ไอร์แลนด์ อิตาล ี
ลกัเซมเบอร์ก โปรตุเกส สเปน สวีเดน ฯลฯ มีการเปลี่ยนฐานค านวณภาษีจากเดิมค านวณตามขนาดเคร่ืองยนต์ มาเป็น
ค านวณตามการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในหลายประเทศเพิ่มมากขึน้ ขณะที่ประเทศออสเตรีย แคนาดา และเดนมาร์ค 
มีการค านวณภาษีรถยนต์ตามการสิน้เปลอืงน า้มนั ส าหรับรูปแบบการจดัเก็บภาษีรถยนต์ บางประเทศมีการเก็บครัง้เดียว
ตอนน ารถยนต์มาจดทะเบียนครัง้แรก บางประเทศมีการจดัเก็บภาษีแบบประจ าปีส าหรับผู้ที่มีรถยนต์ไว้ในครอบครอง  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของภทัราศรัย พานิชวงศ์ (2552) สรุปว่ารูปแบบและอตัราการจดัเก็บภาษีรถยนต์ใน
ประเทศเยอรมนีเหมาะสมกบัการน ามาเป็นแนวทางการคิดอตัราภาษีคาร์บอนในประเทศไทย  โดยน ามาปรับด้วย GDP 
ของประเทศไทยก่อน เนื่องจากเป็นการจดัเก็บภาษีในอตัราปานกลาง ทัง้นีรู้ปแบบและอตัราการจดัเก็บภาษีของเยอรมนี 
ซึง่ใช้ช่ือ ‚Motor Vehicle Tax‛ มีการเก็บแบบประจ าปี และเก็บภาษีโดยอ้างอิงจากคา่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่
กบัการจดัเก็บตามขนาดเคร่ืองยนต์ [3]   
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แนวคดิและวิธีการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

73 วารสารวิจยัพลงังาน  ปีที่12  ฉบบัท่ี1  (มกราคม ” มิถนุายน)  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่มา : ภทัราศรัย พานิชวงศ์ ปี พ.ศ.2552 
 

2.2  มาตรการการจัดเกบ็ภาษีรถยนต์ในประเทศไทย 
ส าหรับกฎหมายไทยที่เก่ียวกับภาษีรถยนต์และมีใช้ในปัจจุบนั ได้แก่ พระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ

พระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิตและพระราชบญัญตัิพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ 
คือ ภาษีที่จ่ายเพียงครัง้เดียว และ ภาษีที่จ่ายเป็นประจ าทกุปี โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในตารางที่ 2 

 
 

ประเภท 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพา
กร 

กรมการขนส่งทางบก 

ภาษีครัง้เดียว 
ช าระเพยีงครัง้เดียว
ตอนแรกซือ้ 

อากรขาเข้า 
เป็นภาษีแรกที่ผู้
น าเข้าต้องช าระ ณ 
ทา่เรือ ก่อนน ารถ
ออกจากทา่เรือ 

ภาษีสรรพสามิต  
+ 

ภาษีมหาดไทย 
(คิดที่อตัรา 10% ของ
ภาษีสรรพสามิต เพื่อสง่
ให้กระทรวงมหาดไทย) 

VAT คา่ธรรมเนียม 
จดทะเบยีนรถยนต์ 

ภาษีประจ าปี  
ช าระตลอด
ช่วงเวลาที่มีรถยนต์
ไว้ครอบครอง  

   แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
- กลุม่ที่จดัเก็บตาม 
  น า้หนกัรถยนต์ 
- กลุม่ที่จดัเก็บแบบอื่นๆ 

 
ที่มา : ณฐักร อเุทนสตุ ปี พ.ศ.2556 
 

ประเภทของฐานภาษี อัตราภาษี 
Basic sum ประเภทเคร่ืองยนต์  
เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 EUR / 100 ลกูบาศก์เซนตเิมตร 
เคร่ืองยนต์ดเีซล 9.5 EUR  / 100 ลกูบาศก์เซนตเิมตร 
Addition charge ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
น้อยกวา่ 120 กรัม/กิโลเมตร 0 EUR 
แตล่ะกรัม/กิโลเมตร ท่ีปลอ่ยเพิ่มจาก 120 กรัมแรก 2 EUR 
หมายเหต:ุ  ปริมาณ CO2 ที่ได้รับยกเว้นภาษี จะถกูปรับจาก 120 กรัม/กม. เป็น 110 กรัม/กม. ในปี 
ค.ศ. 2012 และ 95 กรัม/กม. ในปี ค.ศ. 2014  

ตารางที่ 1 อตัราและรูปแบบการจดัเก็บภาษีรถยนต์ของประเทศเยอรมนี 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 โครงสร้างภาษีรถยนต์ในประเทศไทย    
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 ภาษีที่ช าระเพียงครัง้เดียว ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย อากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วพบวา่มีเพียงภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมหาดไทยเทา่นัน้ท่ีนา่จะมีความเก่ียวข้องกบัภาษีคาร์บอน [4]    
 อากรขาเข้า คือ ภาษีแรกที่ผู้น าเข้าต้องช าระ ณ ท่าเรือ ก่อนน ารถออกจากท่าเรือเข้ามาใช้งานในประเทศ โดย
จ าแนกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 กรณีรถยนต์น าเข้าแบบยานยนต์ส าเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องช าระอากรขาเข้าในอตัรา 80% ของ
ราคา CIF (Cost + Insurance + Freight) ซึ่งก็คือ ราคาขายรถ บวกด้วย ค่าอากร ค่าประกนัภยั และค่า
ขนสง่จากตา่งประเทศ  

 กรณีน าเข้าชิน้ส่วนมาผลิตรถยนต์ในประเทศ อากรขาเข้าจะถกูจดัเก็บตามอตัราที่กรมศลุกากรก าหนด 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนิดหรือพิกดัของชิน้สว่นนัน้ๆ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคา CIF ประเทศ ทัง้นีห้าก
ใช้ชิน้สว่นท่ีผลติภายในประเทศทัง้หมด จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้

 ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เป็นภาษีทางอ้อม เก็บจากฐานการบริโภคสินค้าและบริการที่เจาะจงบาง
ประเภท ปัจจบุนัมี 13 หมวด และที่เก่ียวข้องกบัรถยนต์ คือหมวดที่ 5 โดยอตัราภาษีจะค านวณตามราคาหรือมลูคา่ และใช้
ราคาหน้าโรงงานเป็นฐานภาษีในการแบ่ง อัตราภาษีจะแบ่งตามประเภทยานยนต์พิจารณาจากจ านวนที่นั่ง ก าลัง
เคร่ืองยนต์ (แรงม้า, HP) และขนาดเคร่ืองยนต์ (ลกูบาศก์เซนติเมตร, cc.) อตัราภาษีจะสงูขึน้ตามจ านวนที่นัง่ ก าลงัและ
ขนาดเคร่ืองยนต์  

กรณีรถยนต์น าเข้าส าเร็จรูปจากตา่งประเทศ จะต้องช าระภาษีสรรพสามิต 30-50% ของราคาCIF + อากรขาเข้า  
กรณีรถที่ผลติในประเทศ จดัเก็บภาษีในอตัราเดียวกบัการน าเข้ารถทัง้คนัจากตา่งประเทศ โดยค านวณจากราคา

หน้าโรงงาน โดยที่ราคาหน้าโรงงานต้องไมต่ ่ากวา่ 76% ของราคาขายปลกีที่ขายให้กบัผู้บริโภค 
 นอกจากนีย้งัมีรถยนต์บางประเภทที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องช าระภาษีสรรพสามิต ได้แก่ รถไถ รถบรรทกุขนาด
ใหญ่ รถตู้ที่ไม่มีหน้าต่าง รถบรรทกุที่ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์จ าเพาะ Chassis with Engine/Wind Shield และ รถบสั/รถตู้ที่มี
หน้าตา่งกระจก บรรจไุด้มากกวา่ 10 ที่นัง่ 
 

2.3  โครงสร้างใหม่ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไทย     
 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนกัและเกิดแรงจงูใจในการลดการปลอ่ยก๊าซมลพิษ รวมถึงก๊าซเรือนกระจก
จากภาคขนสง่ ประเทศไทยจึงน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ที่รู้จกักนัในช่ือ ‚Polluters Pay Principle‛ มาประยกุต์ใช้ใน
การเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์จากผู้ขบัขี่รถยนต์ ซึง่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตจากเดิมที่ใช้ขนาดเคร่ืองยนต์และประเภทรถยนต์เป็นตวัก าหนดอตัราการจัดเก็บภาษี ไปสูรู่ปแบบใหม่ที่ใช้
ปริมาณการปลอ่ยไอเสยีมาเป็นฐานการค านวณภาษีรถยนต์ในแตล่ะรุ่น โดยจะมีการบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2559 ดงัแสดงใน
ตารางที่ 3 [5]    
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E10 E20 E85 NGV ไฮบริด/รถไฟฟ้า E0-E20 E85/NGV ไฮบริด/รถไฟฟ้า

ไมเ่กิน 2,000 cc 30 25 22 20 10 ไมเ่กิน 3,000 cc ไมเ่กิน 100 g/km 10

2,001 - 2,500 cc 35 30 27 20 10 101 - 150 g/km 30 25 20

2,501 - 3,000 cc 40 35 32 20 10 151 - 200 g/km 35 30 25

เกิน 200 g/km 40 35 30

เกิน 3,000 cc หรือ >220 HP 50 50 50 50 50 เกิน 3,000 cc 50 50 50

ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 200 g/km

เกิน 200 g/km

เกิน 3,250 cc เกิน 3,250 cc

ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 200 g/km

เกิน 200 g/km

เกิน 3,250 cc เกิน 3,250 cc

ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 3,250 cc ไมเ่กิน 200 g/km

เกิน 200 g/km

เกิน 3,250 cc เกิน 3,250 cc

เบนซินไมเ่กิน 1,300 cc 1,300 - 1,400 cc ไมเ่กิน 100 g/km

ดีเซลไมเ่กิน 1,400 cc  101 - 120 g/km

อตัราภาษี 17% อตัราภาษี 14% (E85 เสียภาษี 12%)

อตัราภาษี 17% อตัราภาษี 17%

อีโคคาร์

รถพีพีวี อตัราภาษี 20% อตัราภาษี 25%

อตัราภาษี 30%

อตัราภาษี 50% อตัราภาษี 50%

ปิกอัพ 4 ประตู อตัราภาษี 12%อตัราภาษี 12%

อตัราภาษี 15%

อตัราภาษี 50% อตัราภาษี 50%

ปิกอัพ/แค็บ

อตัราภาษี 5% (มีแค็บ 7%)

อตัราภาษี 50% อตัราภาษี 50%

อตัราภาษี 3% อตัราภาษี 3% (มีแค็บ 5%)

รถยนต์น่ัง

อัตราภาษีปัจจุบนั อัตราภาษีใหม่

ประเภทรถ ความจุกระบอกสูบ (cc.)
จัดเก็บอัตราตามมูลค่าร้อยละ

ความจุกระบอกสูบ (cc.) การปล่อย CO2
จัดเก็บอัตราตามมูลค่าร้อยละ

 

ที่มา: ASTV ผู้จดัการมอเตอร่ิงรวบรวมปี พ.ศ.2556 และอ้างอิงจากกรมสรรพสามิต     

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหมส่ง่ผลให้ราคารถยนต์เปลีย่นแปลงดงันี ้ 
 1) รถอีโคคาร์ หากปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ มากกวา่ 100 กรัมตอ่กิโลเมตร จะจ่ายภาษีเทา่เดิมที่ 17% แตห่าก
ผู้ผลติสามารถพฒันาเคร่ืองยนต์ให้ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์  ได้น้อยกวา่ 100 กรัมตอ่กิโลเมตร จะเสยีภาษีที่ 14% จะ
สง่ผลให้ราคารถยนต์ลดลงจากเดิมประมาณ 14,187 บาท และหากสามารถพฒันาเคร่ืองยนต์ให้รองรับน า้มนั E85 ได้นัน้ 
จะจ่ายภาษีน้อยที่สดุเพยีงแค ่ 12% อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัรถอีโคคาร์ที่จ าหนา่ยในประเทศไทยยงัไมม่ีรุ่นใดรองรับน า้มนั 
E85 ได้ 
 2) รถยนต์นัง่ที่มีความจกุระบอกสบูไมเ่กิน 3,000 ซีซี. ราคาปรับขึน้ตัง้แต ่32,000 ” 97,000 บาท ซึง่เดิมได้รับการ
สนบัสนนุให้ใช้น า้มนั E20 และก าหนดอตัราภาษีตามขนาดเคร่ืองยนต์ ดงัสรุปในตารางที ่4 
 
 

ความจุกระบอกสูบ อัตราภาษี หมายเหตุ 

ไมเ่กิน 2,000 ซีซ ี 25% 
- หากเคร่ืองยนต์รองงรับน า้มนั E85 จะมีอตัราภาษีที่ 22% 
- หากใช้ก๊าซธรรมชาติที่ติดตัง้จากโรงงานจะมีอตัราภาษีที่ 20% 

2,001 ” 2,500 ซีซ ี 30%, 27% และ 20%  
2,501 ” 3,000 ซีซ ี 35%, 32% และ 20%  

 
ส าหรับอตัราภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม ่ ก าหนดอตัราภาษีตามคา่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ จ าแนกเป็น 4 
ช่วง ดงัสรุปในตารางที่ 5 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบันกับอตัราใหม่  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิตในปัจจุบันของรถยนต์น่ังที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี. 
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ปริมาณการปลอ่ย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

อตัราภาษี หมายเหต ุ

น้อยกวา่ 100 กรัมตอ่กิโลเมตร 25% กรณีรถไฮบริด อตัราภาษี 10% เทา่เดิม 
หากปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ ไมเ่กิน 100 กรัมตอ่กิโลเมตร 
ตวัอย่างเช่น รถยนต์โตโยต้า Prius รุ่น 1.8 Standard Grade 
ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 92 กรัมตอ่กิโลเมตร [5]  
เมื่อน าอตัราภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหมม่าค านวณจะท า
ให้ราคาไมเ่ปลีย่นแปลง 

101-150 กรัมตอ่กิโลเมตร 30% 

151-200 กรัมตอ่กิโลเมตร 35% 

มากกวา่ 200 กรัมตอ่กิโลเมตร 40% 

 
3) รถปิกอพั/แค็บและป๊ิกอพั 4 ประต ูเดิมมีอตัราภาษีอยูท่ี่ 3% และ 12% หากจะคงอตัราภาษีเทา่เดิมต้องปลอ่ย

คาร์บอนไดออกไซด์ ไมเ่กิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มีรถที่สามารถปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่า 
200 กรัมต่อกิโลเมตร จึงท าให้อตัราภาษีใหม่อยู่ที่ 5% และ 15% ซึ่งมีผลให้ราคารถจะปรับตวัสงูขึน้จากเดิมประมาณ 
9,262 ” 22,262 บาท (ตารางที่ 6) 

4) รถอเนกประสงค์แบบกระบะดัดแปลง ราคาจะปรับขึน้ประมาณ 118,505 บาท เนื่องจากปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร เนื่องจากรถพีพีวีเป็นรถที่พฒันามาจากรถปิกอพัและใช้เคร่ืองยนต์
ประเภทเดียวกบัรถปิกอพั ซึ่งล้วนปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ สงูเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร และเดิมอตัราภาษีของรถพีพีวี
อยูท่ี่ 20% อตัราใหมเ่ก็บต ่าสดุที่ 25% ที่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 200 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งจะสง่ผลให้ราคา
รถพีพีวีปรับสงูขึน้ (ตารางที่ 6) 

 
 
 

ขนาด
เคร่ืองยนต์ 

ตัวอย่างรุ่นรถ 
ค่าการ

ปล่อย CO2 
(g/km) 

ราคารถใน
ปัจจุบัน 
(บาท) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
ราคา

เปลี่ยนแปลง
(บาท) 

1,200 ซีซ ี
March รุ่น 5 MT 140 [6] 388,000 17% 17% 

-14,187 Mirage รุ่น GLS CVT 95 [7] 506,000 17% 14% 
Swift รุ่น GLX 129 [8] 559,000 17% 17% 

1,400 ซีซ ี
Sonic LT  AT 152 [9] 642,000 25% 30% 

55,514-60,000 
All New Fiesta รุ่น Style AT  154 [10] 594,000 25% 30% 

1,500 ซีซ ี

Vios รุ่น G A/T 147 [11] 699,000 25% 30% 

32,664-61,121 
Jazz รุ่น V 155 [12] 654,000 25% 35% 
Mazda 2 159 [13] 690,000 25% 35% 
City รุ่น V (E85) 135 [14] 649,000 25% 25% 

 

ตารางที่ 5 อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ของรถยนต์น่ังที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกนิ 3,000 ซีซี. 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการปรับราคารถยนต์ตามอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่  
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3. ผลการวจิัยและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาผลกระทบของการเก็บภาษีรถยนต์รูปแบบใหมท่ีม่ีตอ่โครงสร้างราคารถยนต์ของไทย โดยท าการสอบถาม
ความคิดเห็นตอ่มาตรการภาษีคาร์บอนจากประชาชนผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ ซึง่มีประเด็นค าถาม
ประกอบไปด้วย 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้รถยนต์สว่นตวัและปัจจยัส าคญัในการเลอืกขนาดรถยนต์ 
 สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม ่
 นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากนกัวิชาการในเร่ืองการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ 

ขนาด
เคร่ืองยนต์ 

ตัวอย่างรุ่นรถ 
ค่าการ

ปล่อย CO2 
(g/km) 

ราคารถใน
ปัจจุบัน 
(บาท) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
ราคา

เปลี่ยนแปลง
(บาท) 

1,600 ซีซ ี
Sylphy 1.6 S CVT 149 [15] 776,000 25% 30% 

36,262-77,477 
Altis รุ่น 1.6 G A/T 151 [16] 829,000 25% 35% 

1,800 ซีซ ี Civic รุ่น S AT 158 [17] 835,000 22% 30% 42,009-62,430 

2,000 ซีซ ี

Civic รุ่น ES AT Navi 178 [17] 1,145,000 27% 30% 

32,103-59,766 Accord รุ่น 2.0 EL 192 [18] 1,299,000 27% 30% 

Camry รุ่น 2.0G 198 [19] 1,279,000 30% 35% 

2,001-
2,500 ซีซ ี

Accord รุ่น 2.4 EL 192 [18] 1,549,000 27% 30% 

37,150-97,047 
Camry รุ่น 2.5G 184 [19] 1,509,000 27% 30% 

CRV รุ่น 2.0 E 4WD 180 [20] 1,325,000 27% 30% 

Captiva 2013 219 [21] 1,298,000 27% 35% 

ซิงเกิล้แค็ป 
Navara chassis cab 245 [22] 495,500 3% 5% 

9,262-12,327 Colorado 2.5M regular 
cab 

222 [23] 659,500 3% 5% 

ดบัเบิล้แค็ป 

Vigo 4x2 รุ่น 2.5E 184 [24] 747,000 12% 12% 

19,150-22,262 
Colorado 2.8AT 4x4 Crew 
cab 

246 [23] 794,000 12% 15% 

Navara DC SE 6M/T 266 [22] 683,000 12% 15% 

รถกระบะ
ดดัแปลง 
(พีพีวี) 

Fortuner 2.7V AT 2WD 264 [25] 1,268,000 20% 30%  118,505 

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการปรับราคารถยนต์ตามอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 



 

 

78 ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่การจดัเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย 

3.1 ความคดิเหน็ต่อมาตรการภาษีคาร์บอนจากประชาชนผู้ใช้รถยนต์ 
 จากการสอบถามประชาชนผู้ใช้รถยนต์จ านวน 60 คน ในช่วงเมษายน 2557 สว่นใหญ่ (68.33%) อยูใ่นวยัท างาน 
ซึง่มีอายอุยูใ่นชว่ง 26 - 40 ปี เป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า (พนกังานบริษัท 56.67% รับราชการ 30%) มีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ” ปริญญาโท (93.33%) มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนมากกวา่ 20,000 บาท (86.67%) จึงเป็นกลุม่ที่เร่ิมมีก าลงัที่จะ
ซือ้รถยนต์สว่นตวั ขณะเดียวกนัก็อยูใ่นวยัที่ก าลงัสร้างฐานะ ราคารถยนต์นา่จะเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
แตป่รากฏวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ (85%) มีรถยนต์ใช้แล้ว และใช้รถยนต์ขนาด 1,200 ” 1,500 ซีซี มากถึง 
36.67% ซึง่อาจเป็นผลเนื่องมาจากก าลงัทรัพย์ ประกอบกบันโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลในปี พ.ศ.2555 อยา่งไรก็ตาม
ผู้ตอบแบบสอบถามก็ให้ความร่วมมือและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 ความคดิเห็นต่อกรณีโครงสร้างภาษีรูปแบบใหม่ ส่งผลให้ราคารถยนต์แรกซือ้ บางรุ่นมีราคาถกูลง บาง
รุ่นราคาไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่บางรุ่นมีราคาแพงขึน้ 20,000 -30,000 บาท จะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้รถ
หรือไม่ อย่างไร 
 “ กลุม่รถที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ 1,200 ซีซี (อีโคคาร์) เป็นรถทีม่ีราคาไมส่งูมากนกัและสามารถจงูใจผู้ซือ้ได้ แม้ภาษี
สรรพสามิตจะถกูลงเนื่องจากปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต า่กวา่ 100 กรัมตอ่กิโลเมตร แตก็่เพียงประมาณ 12,000 บาท 
และราคาจะลดลงถงึ 30,000 บาท หากผู้ผลติสามารถพฒันาเคร่ืองยนต์ให้ใช้น า้มนั E85 ได้ อยา่งไรก็ตามผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ราคาทีถ่กูลง 12,000 ” 30,000 บาท ไมไ่ด้มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้รถอีโคคาร์
มากเทา่ไรนกั 
 “ กลุม่รถที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ 1,400 ซีซี แม้ภาษีสรรพสามิตจะท าให้ราคาของรถสงูขึน้ประมาณ 30,000 บาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นวา่อาจตดัสนิใจเลอืกซือ้หากเป็นรถที่มีคณุสมบตัติรงตามความต้องการ 
 “ กลุม่รถที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ 1,500 ” 1,600 ซีซี ภาษีสรรพสามิตใหมท่ าให้ราคาของรถสงูเพิ่มขึน้มากถึง 80,000 
” 90,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้มีรายได้ปานกลางเปลี่ยนใจหนัไปเลอืกซือ้รถอีโค
คาร์แทน 
 “ กลุม่รถที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ 1,800 ” 2,500 ซีซี ภาษีสรรพสามิตใหมท่ าให้ราคาของรถสงูเพิม่ขึน้ 110,000 ” 
220,000 บาท อาจไมม่ีผลตอ่การเปลีย่นใจในการเลอืกซือ้รถยนต์ เนื่องจากผู้ที่จะใช้รถในกลุม่นีเ้ป็นผู้มีรายได้สงู ภาษีที่
เปลีย่นไปเพียง 100,000 - 200,000 บาท อาจไมใ่ช่ปัจจยัส าคญัเทา่ความพงึพอใจหรือการแสดงฐานะทางสงัคม 
 “ กลุ่มรถไฮบริด ภาษีสรรพสามิตใหม่ไม่ส่งผลท าให้ราคารถเปลี่ยนแปลงหากผู้ผลิตสามารถควบคุมการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ให้ไมเ่กิน 100 กรัมตอ่กิโลเมตร แตห่ากไมส่ามารถควบคมุปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ จะ
ท าให้ราคาของรถสูง เพิ่มขึ น้ โดยราคารถยนต์จะแปรผันตามภาษีสรรพสามิตที่ สูงขึ น้ตามอัตราการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของเคร่ืองยนต์ ซึ่งภาษีสรรพสามิตใหม่จะท าให้ราคารถสงูขึน้ 150,000 ” 200,000 บาท อาจไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซือ้มากนกั เนื่องจากรถไฮบริดส่วนใหญ่มีราคาสงูซึ่งเป็นการจ ากัดการซือ้ใ ห้อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้
คอ่นข้างสงู อีกทัง้ในปัจจบุนัมีรุ่นให้เลอืกซือ้น้อยเกินไป และคา่ใช้จ่ายส าหรับการบ ารุงรักษาในระยะยาวก็ค่อนข้างสงูกว่า
รถทัว่ไป 
 เห็นด้วยหรือไม่กับการจดัเกบ็ภาษีคาร์บอนในขัน้ตอนการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ (55%) เห็นด้วย เนื่องจากการจดัเก็บภาษีคาร์บอนในขัน้ตอนการเรียกเก็บภาษี
สรรพสามิตมีผลโดยตรงตอ่ราคาแรกซือ้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ในสว่นของผู้ผลิตและผู้บริโภค กลา่วคือ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลติมีการปรับตวัโดยพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลิตรถยนต์ที่ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงหรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ขณะเดียวกนัก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหนัมาใสใ่จเร่ืองสิ่งแวดล้อม  มีตวัเลือกในการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์จากโรงงานมากยิ่งขึน้ 
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 สว่นผู้ตอบแบบสอบถามอีก 45% ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามโครงสร้างใหม่ ไม่ได้ท าให้
ราคารถยนต์เปลี่ยนแปลงมากจนมีผลต่อการเลือกซือ้รถยนต์ กลุม่ผู้มีรายได้น้อย ยงัไงก็ยงัคงเลือกซือ้อีโคคาร์  กลุ่มผู้มี
รายได้สูง ยังไงก็ยังคงเลือกซือ้รถขนาดใหญ่ จะมีผลบ้างเฉพาะกลุ่มผู้ มีรายได้ระดับกลาง ซึ่งแทนที่จะซือ้รถขนาด
เคร่ืองยนต์ 1,500 -1,600 ซีซี. อาจเปลี่ยนใจไปซือ้อีโคคาร์แทน ทัง้นีรั้ฐบาลควรมีนโยบายสนบัสนนุเทคโนโลยีที่ท าให้
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถกูปลอ่ยออกมาจากรถยนต์ลดลงก่อน เพื่อให้บริษัทรถยนต์เตรียมความพร้อมและจะท าให้
ตลาดรถยนต์มีการแข่งขนักันมากขึน้ เมื่อเป็นเช่นนีแ้ล้วราคาเทคโนโลยีต่างๆดงักล่าวก็จะถูกลง ถึงตอนนัน้ค่อยก าหนด
นโยบายการจดัเก็บภาษี อีกทัง้การประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองนโยบายภาษียงัไมช่ดัเจน 
 นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามยงัให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดเก็บภาษีคาร์บอนเฉพาะในขัน้ตอนภาษี
สรรพสามิต ยงัไมค่รอบคลมุในเร่ืองการใช้งาน กลา่วคือ แม้ซือ้รถที่ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์น้อย แตห่ากมีการใช้งานมาก 
หรือขาดการบ ารุงรักษาที่ดี แนน่อนวา่ยอ่มมีการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์มากตามไปด้วย ดงันัน้การจดัเก็บภาษีคาร์บอน
ในขัน้ตอนภาษีสรรพสามิตนี ้ยงัไมต่อบโจทย์ในเร่ืองการลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างครอบคลมุนกั ควรจะต้อง
พิจารณาการจดัเก็บภาษีในสว่นของการใช้งานเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นระยะทางและอายกุารใช้งานรถยนต์ด้วย 
 ความจูงใจให้ตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อมจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์แบบใหม่ที่ค านึงถึง
อัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ผู้ ใช้รถยนต์ ถูกกระตุ้ นให้เกิดความตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อมทางอ้อม โดยจะต้องพิจารณาค่าการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของรถที่ต้องการจะซือ้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ตามหลกั Polluter Pay Principle 
 ตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ จดัอยูใ่นกลุม่ผู้ผลติ ซึง่เป็นกลุม่ที่ถกูกระตุ้นโดยตรงให้ตระหนกัในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาก และจ าเป็นต้องพฒันาเคร่ืองยนต์ให้ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่า ทัง้นีเ้พื่อการแขง่ขนัทางการค้าและเพิ่มทางเลือกให้
ผู้ซือ้มากขึน้ 
 นอกจากนีแ้ล้วทกุคนยงัได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิง่แวดล้อมที่ดีขึน้ 
 

3.2 ความคดิเหน็จากตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ในการน าค่าคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็น
เกณฑ์ในการค านวณภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
 จากข้อมลูการสมัภาษณ์ตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์จ านวน 4 บริษัท ได้แก่ ผู้จ าหนา่ยรถยนต์ฮอนด้า ผู้จ าหนา่ย

รถยนต์นิสสนั ผู้จ าหนา่ยรถยนต์โตโยต้า และ ผู้จ าหนา่ยรถยนต์ยีห้่อเชฟโรเลต สรุปได้ดงัตารางที่ 7 
 
 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะ 

Honda  
 

เห็นด้วย  เป็นการบงัคบัผู้ผลติและ
ผู้ผลติสามารถเอาเร่ืองการปลอ่ย
คาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นจดุขาย
เพื่อให้เกิดการแขง่ขนั อยา่งไรก็ตาม
ลกูค้าสว่นใหญ่ไมส่นใจข้อมลู 
ทางเทคนิคของรถ แตจ่ะสนใจที่
รูปลกัษณ์และความเช่ือมัน่ในยี่ห้อ
รถยนต์มากกวา่ 

- ภาครัฐควรมกีารประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการน าคา่การ
ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นเกณฑ์การจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 
 - หากภาครัฐมีการน าภาษีคาร์บอนมาใช้จริงควร
จดัเก็บเป็นประจ าทกุปีและเก็บเพิ่มขึน้เป็นขัน้บนัได 
 - การระบคุา่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถแต่
ละรุ่นต้องมีหนว่ยงานกลางคอยตรวจสอบ 

ตารางที่ 7 ความคดิเหน็จากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์   
 
 
 
 
 
 



 

 

80 ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่การจดัเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย 

 

 

3.3  ความคดิเหน็จากนักวิชาการเร่ืองการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์   
 
 

นักวิชาการ ความคดิเห็น 
ผู้อ านวยการแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้
กบัสถาบนัอดุมศกึษาไทยเพื่อการพฒันา
นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ภายใต้การ
สนบัสนนุของส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 
 

เป็นเร่ืองน่าชมเชยอย่างยิ่งที่กระทรวงการคลงั ค านึงถึงผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม อยากให้มีการใช้ค าวา่ ‘ภาษีคาร์บอนรถยนต์’ แทน
การใช้ค าว่า ‘ภาษีรถยนต์ ’ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน้ เพราะ
แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเร่ืองที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ 
และพฒันาภาษีสิง่แวดล้อมขึน้ แตข่ณะนีม้ีเพียงประเทศไทย กมัพชูา 
ลาว และพม่า เท่านัน้ ที่ยงัไม่มีภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้ไทยถูก
กีดกันทางการค้าในอนาคตได้ ซึ่งอยากให้รัฐบาลใหม่จัดท าภาษี
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบต่อไป เพราะภาษีคาร์บอนรถยนต์เป็นแค่
จดุเร่ิมต้นเลก็ๆของการจดัเก็บภาษีสิง่แวดล้อมเทา่นัน้ 

 

ตัวแทน
จ าหน่าย 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะ 

Nissan  
 

เห็นด้วย  กบันโยบายนีท้ าให้ผู้ผลติต้อง
ปรับแผนการผลติ สว่นผู้ซือ้ควรมกีารให้
ความรู้ เพราะสดุท้ายผู้ซือ้จะสนใจราคา
สดุท้ายและก าลงัทรัพย์ โดยไมค่ านงึถงึ
คา่การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ 

- ควรเพิ่มรายการการตรวจคา่การปลอ่ย
คาร์บอนไดออกไซด์ในรายการตรวจสภาพรถยนต์
ประจ าปี 
 

Toyota  
 

เห็นด้วย  เพราะมีผลดีกบัสิง่แวดล้อม 
และทกุฝ่ายตา่งได้ประโยชน์ (ทัง้ผู้บริโภค 
ผู้ผลติ และภาครัฐ) 
 

- รัฐต้องมีความโปร่งใสในการตรวจสอบคา่การปลอ่ย 
คาร์บอนไดออกไซด์ ของรถทกุยีห้่อ 
- ผู้ผลติไมค่วรบิดเบือนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัคณุสมบตัิ
ของรถในทกุด้าน 
- ควรก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของอปุกรณ์ที่จะช่วยลด
มลพิษของรถ 

Chevrolet   
 

ไม่เหน็ด้วย เพราะมเีพียงกลุม่ทีค่อ่นข้าง
มีฐานะ(มศีกัยภาพซือ้รถไฮบริด) เทา่นัน้
ทีไ่ด้รับประโยชน์ ดงันัน้ภาษีนีไ้มจ่งูใจ
และไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถมาก
นกั 
 

- ผู้ผลติต้องเปลีย่นทิศทางในการสือ่สารกบัลกูค้าโดย
เน้นเร่ืองการซือ้รถที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
- ภาครัฐต้องให้ความรู้เก่ียวกบัคา่การปลอ่ย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่รถปลอ่ยออกมาสง่ผลกบั
สิง่แวดล้อมและราคารถอยา่งไร 
-เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต้องเพิ่มมาตรการในเร่ือง
ใครใช้มากต้องจา่ยมากด้วย 

ตารางที่ 7 ความคดิเหน็จากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ (ต่อ)   
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 ความคดิเหน็จากนักวิชาการ  
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นักวิชาการ ความคดิเห็น 
ผู้อ านวยการวจิยัด้านการพฒันาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ ฝ่ายการวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจสว่นรวม สถาบนัวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศ (TDRI)  
 

เห็นด้วย  ถือเป็นแนวความคิดที่ดีในการเก็บภาษีกับผู้ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้ว่าภาษีสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถหารายได้ให้
รัฐได้มากนกั แตม่ีผลดีอยา่งมากตอ่สิง่แวดล้อม ถือเป็นการลงโทษผู้ที่
ไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเมื่อมีบทลงโทษ ก็
ควรเพิ่มการให้รางวัลส าหรับผู้ที่ส่งเสริมและท าให้เกิดการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมด้วย 

ผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังาน ผู้อ านวยการอาวโุส 
สายตลาดอตุสาหกรรมและน า้มนัหลอ่ลืน่ 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
เช่ียวชาญด้านพลงังาน  
 
 
 

เห็นด้วยในหลักการ เพราะท าให้โครงสร้างภาษีรถยนต์เป็นระบบ
มากขึน้ เพราะปัจจุบันการจัดเก็บภาษีรถยนต์มีหลายประเภทและ
หลายอตัรา การก าหนดโครงสร้างภาษีใหมน่ีท้ าให้การจดัเก็บง่ายและ
ได้ตามมาตรฐานมากขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพรถยนต์ให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อม และยงักระตุ้นให้วงการอุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยมีการตื่นตวัในการปรับปรุงประสทิธิภาพและเทคโนโลยีให้
ได้ตามหลกัสากลมากขึน้ เพราะทัว่โลกไปในทิศทางนัน้อยูแ่ล้ว 

 
ที่มา : ASTV ผู้จดัการออนไลน์ ปี พ.ศ.2554 
 
3.4   ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อขัน้ตอนการน าค่าคาร์บอนไดออกไซด์มาจดัเกบ็
ภาษีของไทย 
 ส าหรับในประเทศไทยการจดัเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครัง้เดียวในขัน้ตอนของภาษีสรรพสามิต โดยใช้
ปริมาณการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในการค านวณภาษีเหมาะสมดีแล้ว แตเ่พื่อให้ครอบคลมุเร่ืองการปลอ่ยมลพิษออกสู่
สิง่แวดล้อม ควรพิจารณาถึงมาตรการส าหรับรถเก่าที่มอีายกุารใช้งานมานาน ตลอดจนการใช้รถยาวนาน เพิ่มเติมด้วย 
 

4.  สรุปผลงานวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

4.1  สรุปผลงานวิจัย 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจ านวน 60 คน พบว่าประมาณ 55% ของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม เห็นด้วยกับนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บ 
เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ในสว่นของผู้ผลติและผู้บริโภค กลา่วคือ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการ
ปรับตัว โดยพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆมาผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคใส่ใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากขึน้ และมีตวัเลือกในการซือ้รถยนต์ได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึน้  ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามอีกประมาณ 45% ไม่เห็นด้วย เนื่องจากประชาชนที่ได้ประโยชน์จริงๆมีเพียงบางกลุม่ที่มีก าลงัทรัพย์เพียง
พอท่ีจะซือ้รถไฮบริด ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยแทบจะไมไ่ด้รับประโยชน์ในสว่นนีเ้ลย   

ตารางที่ 8 ความคดิเหน็จากนักวิชาการ (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 



 

 

82 ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ่การจดัเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย 

สว่นความคิดเห็นประเด็นโครงสร้างภาษีรูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อราคารถยนต์แรกซือ้ จะมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้รถหรือไมน่ัน้ ประมาณ 40% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบว่า ไม่มีผล เนื่องจากราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนมี
ผลตอ่การตดัสนิใจ กลุม่ผู้มีรายได้น้อย ยงัไงก็มีศกัยภาพซือ้ได้เฉพาะอีโคคาร์ กลุม่ผู้มีรายได้สงู แม้โครงสร้างภาษีใหม่จะ
ท าให้ราคารถสงูขึน้ 1-2 แสนบาท ก็ไมส่ง่ผลให้เปลีย่นใจไปใช้รถเล็ก จะมีผลบ้างก็เฉพาะกลุม่ผู้มีรายได้ปานกลาง ซึ่งอาจ
เปลีย่นใจไปซือ้อีโคคาร์แทนรถยนต์ขนาด 1,500-1,600 ซีซี. ซึง่จะมีราคาสงูขึน้ 80,000 ” 90,000 บาท ขณะที่รถบางรุ่นท่ีมี
ราคาระดบัปานกลาง แม้ราคาจะสงูขึน้ 20,000 ” 30,000 บาท อาจจะรับไว้พิจารณาหากได้รถที่มีคณุภาพสงูขึน้และ
สามารถประหยดัพลงังานได้ในระยะยาว   

ส าหรับความคิดเห็นประเด็นการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในขัน้ตอนของภาษีสรรพสามิตเหมาะสมหรือไม่นัน้  
ประมาณ 48.33% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามตอบวา่ ยงัไมต่อบโจทย์ในเร่ืองการลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ 
อยา่งครอบคลมุนกั ควรจะต้องพิจารณาการจดัเก็บภาษีในสว่นของการใช้งานเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นระยะทางและ
อายกุารใช้งานรถยนต์ด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายนีจู้งใจให้ประชาชนตระหนกัในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางหนึ่งที่
ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการรักษาสิง่แวดล้อม  
 สว่นความคิดเห็นของตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์ระดบัผู้บริหาร มีทัง้เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย
กบัรัฐบาลในการน าภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดภาษีสรรพสามิต  กลุม่ที่เห็นด้วยมองว่าเป็นการ
บงัคบัให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้รถที่ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่าและน าความเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อมนีม้าแขง่ขนักนัในการขายสนิค้า ซึง่สดุท้ายแล้วผลประโยชน์ก็จะตกอยูก่บัทกุๆฝ่าย  

สว่นกลุม่ตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ที่ไมเ่ห็นด้วยมองวา่มีประชาชนแคบ่างกลุม่เท่านัน้ที่ได้รับประโยชน์ อีกทัง้ราคา
ขายไมไ่ด้แยกราคาของภาษีสรรพสามิตออกมาให้เห็นชดัเจน ดงันัน้ปัจจยัในการปลอ่ยคาร์บอนของรถยนต์จึงไม่น่าจะใช้
ประกอบการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์ของประชาชนทัว่ไป  
 ส าหรับความคิดเห็นของนกัวิชาการ ทัง้ 3 ทา่น เห็นด้วยกบัรัฐบาลที่น าภาษีคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการคิดภาษีสรรพสามิต เพราะจะท าให้โครงสร้างภาษีรถยนต์เป็นระบบและชัดเจนมากขึน้ อีกทัง้ยังเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนีย้ังท าให้ผู้บริโภคได้เลือกซือ้สินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึน้  ใน
ขณะเดียวกนัยงัเป็นการกระตุ้นให้วงการอตุสาหกรรมรถยนต์ไทยมีการตื่นตวัในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
ให้ได้ตามหลกัสากลมากขึน้ ดงันัน้การท่ีรัฐบาลก าหนดนโยบายในลกัษณะนี ้น่าจะเป็นการสง่สญัญาณที่ดีในเร่ืองการให้
ความส าคญักับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการบงัคบัให้ผู้ผลิตผลิตรถที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่า  หากผู้ผลิตไม่สามารถ
ผลิตรถที่ปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่าๆได้ จะสง่ผลให้ภาษีสรรพสามิตและราคาขายของรถยนต์เพิ่มขึน้ ซึ่งยอดขายของ
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ยอ่มได้รับผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ท าให้ผู้ผลติต้องน าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมาใช้
ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองยนต์เพื่อท าให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต ่าและเพื่อดึงดูดให้ผู้ บริโภคหันมาเลือกซือ้รถ ที่มี
ประสทิธิภาพด้านการปลอ่ยมลพิษและพลงังานมากขึน้ 
 

4.2   ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มมาตรการในการควบคมุการใช้งานรถยนต์ โดยการเพิ่มภาษีการใช้รถยนต์ให้เข้มงวดมากขึน้ เช่น 
พิจารณาการจ่ายคา่ธรรมเนียมต่อทะเบียนรถจากระยะทางการใช้งาน ในแต่ละปีเป็นต้น ทัง้นี  ้เพื่อให้ครอบคลมุเร่ืองการ
ปลอ่ยมลพิษออกสูส่ิง่แวดล้อมให้มากขึน้   
 2. ภาครัฐควรมีการประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโครงสร้างภาษีรถยนต์แก่ประชาชนรวมถึงให้
เวลาผู้ผลติในการปรับตวั 
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 3. ภาครัฐควรมีการรณรงค์ในเร่ืองพฤติกรรมการขบัขี่ของผู้ใช้รถ เช่น การใช้ความเร็วในการขบัขี่ รวมถึงการดแูล
รักษาเคร่ืองยนต์ให้อยูใ่นสภาพดีเพื่อลดมลพิษ  
 4. ควรจดัตัง้หน่วยงานกลางที่มีหน้าที่คอยตรวจสอบค่าการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้มีมาตรฐานและ
จ่ายภาษีเป็นธรรมโดยไมเ่อือ้ประโยชน์ให้คนบางกลุม่  
 5. ภาครัฐควรจดัการจราจรและการสร้างระบบขนสง่สาธารณะให้เป็นมีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อลดปริมาณการ
ใช้รถยนต์สว่นตวัมากยิ่งขึน้  
 6. ภาครัฐควรสง่เสริมรถอีโคคาร์ เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนเนื่องจากสามารถตอบโจทย์ครบทัง้เชิงเศรษฐกิจ คือ การ
ลดการน าเข้าพลงังาน เชิงสงัคม คือ ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์ และสิง่แวดล้อม 
 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่น ตลอดจน คณุปัญญา ศรีประเสริฐ บริษัททรงเจริญคาร์สระยอง คณุ
อดลุย์ รสศิริ บริษัทชลบรีุ ออโต้ เซ็นเตอร์ คณุธงศรี อยูค่ง บริษัทสยามนิสสนัตะวนัออก และคณุปิยะ ปิยนิธิ บริษัทโตโยต้า
ระยอง ที่ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจยันี ้
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