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ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.
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หนึง่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สีม่ งุ่ ใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำ�ชาติ

หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
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12

แปดรักษา วินยั กฎหมายไทย
เก้าปฎิบตั ิ ตามพระ ราชดำ�รัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลีย้ งชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทัง้ กายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้สว่ นรวม

Say
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เดือนมีนาคมนี้เป็น เดือนสุดท้าย
ของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ส�ำหรับปีภาษี 2558 ทีม่ กี ำ� หนด
ต้องยืน่ ภายในวันที่ 31 มีนาคมนีแ้ ล้ว จึงขอย�ำ้ เตือนและ
เชิญชวนผูม้ เี งินได้ถงึ เกณฑ์ไปท�ำหน้าทีข่ องเราในโอกาสนี้
กันด้วย โดยท่านใดที่ใช้บริการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต
ปีนี้ก็ยังสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 8 เมษายนเช่นเดิม
และก่อนที่จะยื่นรายการภาษีก็อย่าลืมตรวจสอบว่าเรา
สามารถหักลดหย่อนอะไรได้บ้างกันด้วยนะคะ เพราะปีนี้
รัฐจัดให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มเติมรายการให้
หักลดหย่อนกันได้หลายรายการ ติดตามได้จากบทความ
รูจ้ ริงเรือ่ งหักลดหย่อนภาษี ช่วยลดภาษีได้ภายในเล่ม
ส� ำ หรั บ การเริ่ ม ต้ น เข้ า สู ่ ฤ ดู ร ้ อ นของบ้ า นเรา ตาม
ฤดู ก าลอากาศจะเริ่ ม ร้ อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ไ ปจนถึ ง
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยอากาศจะเริ่มอุ่นมาจนถึง
ร้ อ น ร้ อ นมาก ร้ อ นที่ สุ ด และอาจมี พ ายุ ฝ นฟ้ า คะนองหรื อ
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ ยังไงแล้วก็ขอฝากให้ทุกท่าน
ดู แ ลสุ ข ภาพกั น ด้ ว ย พอนึ ก ถึ ง หน้ า ร้ อ นก็ นึ ก ถึ ง เมษายน
ที่ จ ะมาถึ ง นี้ ซึ่ ง เป็ น เดื อ นที่ จ ะมี วั น หยุ ด ติ ด ต่ อ กั น หลายวั น
ให้ชาวเราได้พอดับกระหายคลายร้อนได้บ้างในช่วงเทศกาล
ปี ใ หม่ ข องไทยเรา และจะมี วั น ส� ำ คั ญ ของเดื อ นนี้ ห นึ่ ง วั น
ที่ ถื อ เป็ น วั น ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทยทุ ก คน นั่ น คื อ
วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ที่จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เจ้ า หญิ ง ของปวงประชาไทย ซึ่ ง เป็ น อี ก โอกาสดี ที่ พ สกนิ ก ร
ไทยต่ า งจะพร้ อ มใจกั น เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละร่ ว มกั น ถวาย
พระพรชั ย มงคลให้ พ ระองค์ ท รงพระเจริ ญ ยิ่ ง ยื น นานผ่ า น
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายด้ ว ยกั น ชาววารสารสรรพากรขอถื อ
โอกาสนี้ถวายความจงรักภักดีและขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิง่ ยืนนาน
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พิ ธีส่ง มอบสื่อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
ภาษีอากรภายใต้โครงการ คุณ คือ คนดี
ปี 2558
สัมภาษณ์ประเด็นข่าวร้อนการจัดทำ�
บัญชีเล่มเดียว SMEs
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้
สั ม ภาษณ์ เรื่ อ ง การจั ด ท� ำ บั ญ ชี เ ล่ ม เดี ย วรวมทั้ ง
มาตรการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิทธิประโยชน์สำ� หรับธุรกิจ SMEs ตามพระราชก�ำหนด
ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558
ในรายการ “จับประเด็นข่าวร้อน” ณ ห้องรับรอง ชั้น 4
อาคารกรมสรรพากร ซึ่ ง ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบ ช่อง 5

นางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์ ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) เป็นประธานในพิธี
ส่ ง มอบสื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษี อ ากรส� ำ หรั บ
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการ คุณ คือ คนดี
ปี 2558 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 12 โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลนับเป็นปีแรกที่กรมสรรพากรมี
แนวคิดที่จะสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษีอากรให้แก่
โรงเรียนน�ำไปใช้ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ของเยาวชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี ณ ห้ อ งพระอุ เ ทน 1 ชั้ น 2
อาคารกรมสรรพากร

เชิญชมเทปโทรทัศน์สมั ภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”
นายประสงค์ พู น ธเนศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร
บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เรื่อง การเปิดให้จดแจ้ง
เป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว รวมทั้งมาตรการ
ยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ธุ ร กิ จ SMEs ตามพระราชก� ำ หนดยกเว้ น และ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากรตาม
ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558
ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ณ ห้องโถง ชัน้ 1
อาคารกรมสรรพากร
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การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่
ระหว่างกรมสรรพากรและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
และคณะผู้บริหาร เข้ า รั บ ฟั ง สรุ ป ผลการศึ ก ษา
จากผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ในโอกาสการจั ด การประชุ ม ความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าการด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ ลดการเกิ ด ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
นอกระบบ (VAT GAP) ระหว่างกรมสรรพากรและ
IMF ณ กรมสรรพากร

การจัดทำ�ความตกลงเพือ่ การเว้นการเก็บ
ภาษีซอ้ นระหว่างไทย – กัมพูชา รอบสอง
นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย และ H.E. Heng Soknang,
Deputy Director General of the General Department
of Taxation หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนฝ่ า ยกั ม พู ช าได้ เ จรจา
จั ด ท� ำ ความตกลงเพื่ อ การเว้ น การเก็ บ ภาษี ซ ้ อ น ระหว่ า ง
ไทย - กัมพูชา รอบสอง ณ จังหวัดชลบุรี

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติเยีย่ มชมและศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร
นางสาวพัดชา พงศ์กรี ติยตุ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ
คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ เนื่องในโอกาส
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จาก ผษ. ทท. และ บอ. บรรยายให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู้เยี่ยมชมในหัวข้อ
เรื่ อ งทิ ศ ทางและแนวทางนโยบายของกรมสรรพากรในการพั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารจั ด การภาษี ภ ายใต้ น โยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของ
รั ฐ บาล การบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ และเครื อ ข่ า ย
สื่อสารของกรมสรรพากร รวมทั้งหัวข้อเรื่อง RD Service Security
ณ ห้องประชุม 208 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร
THE CORNER
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อัจฉรา บูรณากาญจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

ยื่นแบบ

ทางอินเทอร์เน็ต ง่าย ๆ สบาย ๆ
เดือนมีนาคมซึง่ เป็นเดือนส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะ
ใกล้สิ้นสุดเวลายื่น แบบตามที่กฎหมาย
ให้ ยื่ น ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2559
ทีจ่ ะถึงนีแ้ ล้ว วารสารสรรพากร จึงขอ
บอกกล่ า วเชิ ญ ชวนผู ้ มี เ งิ น ได้ ทุ ก ท่ า น
กันอีกครัง้ หนึง่ ว่า ท่านสามารถใช้บริการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91)
ทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ๆ และสบาย ๆ
ได้ดว้ ย
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คงเป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันการยื่นแบบ
ทางอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมและการตอบรับ
จากผู้มีเงินได้ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี
โดยในปีภาษี 2557 มีจ�ำนวนผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
และ ภ.ง.ด. 91 ทางอินเทอร์เน็ต จ�ำนวน 8.19 ล้าน
ฉบับ เพิม่ ขึน้ จากปีภาษี 2556 ทีย่ นื่ ทางอินเทอร์เน็ต
จ�ำนวน 7.78 ล้านฉบับ และในปีภาษี 2557 มียอด
ช�ำระภาษีมูลค่ารวมกว่า 6,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ภ าษี 2556 ที่ มี ย อดช� ำ ระภาษี มู ล ค่ า รวม
4,647 ล้านบาท ส�ำหรับเงินได้ทถี่ งึ เกณฑ์ตอ้ งยืน่ แบบ
ภ.ง.ด.90 ได้แก่ ผูม้ เี งินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40
(1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากร หลายประเภท
หรือประเภทเดียว ในปีภาษี 2558 ดังนี้

ผู้ที่เป็นโสด
มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท

ผู้ที่มีคู่สมรส
มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย
รวมกันเกิน 60,000 บาท

กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท

ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีม่ ิใช่นติ บิ คุ คล
มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท

คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 30,000 บาท

วิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคลต้องจดทะเบียนและได้รับใบส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ถ้ามีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 1,800,000 บาท ในปีภาษี
ให้นำ� เงินได้ทงั้ หมดมาค�ำนวณภาษี
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ส่ ว นเงิ น ได้ ที่ ถึ ง เกณฑ์ ต ้ อ งยื่ น แบบ ภ.ง.ด.91
ได้แก่ ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว ในปีภาษี 2558 ดังนี้

ผู้ที่เป็นโสด
มีเงินได้พงึ ประเมินเกิน 50,000 บาท

ผู้ที่มีคู่สมรส
มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย
รวมกันเกิน 100,000 บาท
ส� ำ หรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษของการยื่ น แบบทาง
อินเทอร์เน็ต คือ สามารถยื่นแบบหลังพ้นก�ำหนด
การยื่นแบบตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนดออกไปอีก
8 วัน ส�ำหรับการยืน่ แบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ในปีภาษี 2558 ยืน่ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559
ซึง่ การยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ตยังสามารถผ่อนช�ำระ
ภาษีได้เป็นจ�ำนวน 3 งวด เช่นเดียวกับการยืน่ แบบ
ด้วยกระดาษ โดยการยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ตนัน้ ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และการบันทึกข้อมูลก็ไม่มขี นั้ ตอน
ยุง่ ยากแต่อย่างใด ทัง้ นี้ สามารถยืน่ แบบได้ทเี่ ว็บไซต์
กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

24 Hrs.
www.rd.go.th

ไม่เว้นวันหยุดราชการ
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ส่วนช่องทางการช�ำระภาษีก็ได้รับ
ความสะดวกเช่นเดียวกัน เนือ่ งจากสามารถ
ช�ำระได้หลากหลายช่องทาง ซึง่ กรมสรรพากร
ได้ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ เ สี ย ภาษี
สามารถช�ำระได้ถงึ 8 ช่องทาง ได้แก่

8

E-Payment | Internet Banking | ATM |
Telephone Banking | Mobile Banking
Counter Bank | Tax Smart Card | และ Credit Card

นอกจากช่องทางการช�ำระภาษีข้างต้นแล้ว ยังสามารถเลือกช�ำระภาษี ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พืน้ ทีส่ าขาใกล้บา้ นท่านได้ โดยพิมพ์ชดุ ช�ำระเงิน (Pay In Slip) จากระบบฯ และช�ำระภาษีอากรทัง้ จ�ำนวน
ตามชุดช�ำระเงิน (Pay In Slip) ซึ่งสามารถเลือกช�ำระได้หลายวิธี ได้แก่ การช�ำระด้วยเงินสด การช�ำระ
ด้วยบัตรภาษี การช�ำระด้วยบัตรเดบิต และการช�ำระด้วยบัตร Tax Smart Card ที่ออกโดยธนาคาร
ทีไ่ ด้ทำ� ความตกลงกับกรมสรรพากร ซึง่ ตรวจสอบรายชือ่ ธนาคารทีเ่ ข้าร่วมกับกรมสรรพากรได้จากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

วารสารสรรพากรจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีเงินได้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์
ข้างต้นเร่งด�ำเนินการยืน่ แบบทางอินเทอร์เน็ตให้ทนั ก�ำหนดเวลาภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
ทีจ่ ะถึงนี้ จะได้ไม่ตอ้ งรับผิดเสียค่าปรับและเงินเพิม่ แต่อย่างใด
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มณีรัตน์ ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

ขอใบก�ำกับภาษี
เต็มรูป

ช่วยชาติได้
ก่อนสิน้ ปี 2558

มี ข ่ า วที่ อ อกมาต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ กั บ ข่ า วที่ ก ล่ า ว
กันว่าเป็นมาตรการช้อปช่วยชาติ ด้วยการน�ำใบก�ำกับ
ภาษีแบบเต็มรูปมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ โอกาสนี้
วารสารสรรพากรจึงขอน�ำข้อมูลความรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับ
ใบก�ำกับภาษี หรือ Tax Invoice และรูปแบบการจัดท�ำ
ใบก� ำ กั บ ภาษี แ บบเต็ ม รู ป ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท� ำ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากรมาน�ำเสนอ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
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ใบก�ำกับภาษี
หรือ Tax Invoice

ถือเป็นเอกสารส�ำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อผู้ประกอบการ จดทะเบียนผู้ออกใบก�ำกับภาษี
และผูร้ บั ใบก�ำกับภาษี ซึง่ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดท�ำในทันทีทคี่ วามรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
เกิดขึน้ และส่งมอบให้แก่ผซู้ อื้ สินค้าหรือบริการทุกครัง้ ทีม่ กี ารขายสินค้าหรือให้บริการ เพือ่ แสดงว่าได้ขายสินค้า
หรือให้บริการชนิดหรือประเภทใดให้บุคคลใด เมื่อใด มีจ�ำนวนมูลค่าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเรียกเก็บเท่าใด
ในทางตรงกันข้าม ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการก็มีหน้าที่ต้องเรียกใบก�ำกับภาษีจากผู้ประกอบการจดทะเบียน
ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ว่ามีจำ� นวนเท่าใด และหากผูซ้ อื้ สินค้าหรือรับบริการเป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนด้วยก็มสี ทิ ธินำ� ภาษีมลู ค่าเพิม่
ทีถ่ กู เรียกเก็บมาถือเป็นภาษีซอื้ ในการค�ำนวณภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ อ้ งช�ำระในแต่ละเดือนภาษีได้ ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ิ
ให้ถกู ต้อง กฎหมายก็กำ� หนดไว้วา่ จะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายประมวลรัษฎากร โดยการจัดท�ำ
ใบก�ำกับภาษีนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดท�ำใบก�ำกับภาษีทั้งต้นฉบับและส�ำเนา และส่งมอบ
ต้นฉบับให้แก่ผซู้ อื้ สินค้าหรือบริการ และเก็บรักษาส�ำเนาเพือ่ ลงรายงานภาษีขายด้วย ส่วนประเภทของใบก�ำกับภาษี
ก็จะมีทั้งใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูปและใบก�ำกับภาษีแบบอย่างย่อ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีสิทธิออก
ใบก�ำกับภาษีแบบใดนัน้ ต้องขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของการประกอบกิจการนัน้ ๆ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็น
ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต้ อ ง
แจ้ ง เลขประจ� ำ ตัว ผู้เสีย ภาษีอ ากรและรายการ
สถานประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการของ
ตนเอง เมือ่ มีการซือ้ สินค้าหรือรับบริการ เพือ่ ผูข้ าย
สินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าว
ให้ครบถ้วนในใบก�ำกับภาษีแบบเต็มรูป และกรณี
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง
เลขประจ� ำ ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี อ ากรของตนเองให้ แ ก่
ผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการแต่อย่างใด

ส�ำหรับการให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้มี
เงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม
2558 จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ให้สามารถน�ำเงินค่าซือ้ สินค้าหรือค่าบริการทีไ่ ด้จา่ ย
ไปนั้นมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค�ำนวณภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดาประจ�ำปีภาษี 2558 ตามจ�ำนวน
เงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ได้นั้นจะต้อง
มี ห ลั ก ฐานการช� ำ ระเงิ น เป็ น ใบก� ำ กั บ ภาษี แ บบ
เต็ ม รู ป ซึ่ ง ขอได้ จ ากผู ้ ข ายสิ น ค้ า หรื อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ยกเว้ น การซื้ อ สุ ร า เบี ย ร์ ไวน์ ยาสู บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เรือ น�้ำมัน และก๊าซส�ำหรับเติม
ยานพาหนะ และให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล โดยรูปแบบของใบก�ำกับ
ภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ที่สามารถน�ำมาใช้เป็นหลักฐานในการ
หั ก ลดหย่ อ นค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารดั ง กล่ า วได้
จะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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1 ใบกำ� กบั ภาษี

4

เลม่ ที่ 999 เลขท0ี่ 01

2

บรษิ ทั ค้าขายรงุ่ เรือง จ�ำกัด
วงหนองบอน
เลขที่ xxx ถนนศรีนครนิ ทร์ แข
10260
เขตประเวศ กรงุ เทพมหานคร
xxxxxxx เลขทสี่ าขา 00000
xx
xx
xx
ษี
ภา
ย
สี
้
เ
ผู
ว
ตั
ำ
จ�
ระ
เลขป

3

พ
ชือ่ ผูซ้ อื้ นายภาษี รักชาติยงิ่ ชี
งจาก
ทีอ่ ยู่ xxx ถนนสขุ มุ วิท แขวงบา
ร 10260
เขตพระโขนง กรงุ เทพมหานค
xxxxxxxxx
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี xxxx
รายการ

ล�ำดับ
1
2

วันที่ 25 ธันวาคม 2558

7

ราคาต่อหนว่ ย

จ�ำนวน

จ�ำนวนเงิน

9,500

9,500

โซฟา

1

ผ้าห่มนอน

1

500

500

ราคารวมทงั้ สิน้
จ�ำนวนภาษมี ลู ค่าเพมิ่ 7%
จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้

6

5

10,000.00
700.00
10,700.00

)
จ�ำนวนเงินรวมทงั้ สิน้ (ตวั อักษร
....)
(.....หนึง่ หมนื่ เจด็ ร้อยบาทถ้วน.
.....ผรู้ บั สินค้า
ลงชือ่ ....................................
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.........ผขู้ าย
ลงชือ่ ....................................

ตัวอย่างใบก�ำกับภาษี ตามมาตรา 86/4

แห่งประมวลรัษฎากร
(1)

ค�ำว่า ใบก�ำกับภาษี ในทีท่ เี่ ห็นได้ชดั เจน

(2)

ชือ่ ทีอ่ ยู่ และเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทีอ่ อกใบก�ำกับภาษี

(3)

ชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผูซ้ อื้ สินค้าหรือผูร้ บั บริการ (กรณีเป็นผูซ้ อื้ สินค้าทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ต้องมีเลข ประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากรด้วย)

(4)

หมายเลขล�ำดับของใบก�ำกับภาษี และหมายเลขล�ำดับของเล่ม (ถ้ามี)

(5)

ชือ่ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

(6)

จ�ำนวนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีค่ ำ� นวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า
และหรือของบริการให้ชดั เจน

(7)

วัน เดือน ปี ทีอ่ อกใบก�ำกับภาษี

(8)

ข้อความอืน่ ทีอ่ ธิบดีกำ� หนด เช่น เอกสารออกเป็นชุด สาขาทีอ่ อกใบก�ำกับภาษี
เลขทะเบียน รถยนต์ อัตราแลกเปลีย่ น เป็นต้น

มาตรการดังกล่าวนับได้ว่าเป็นเรื่องที่
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งออกมา
ได้ถูกอกถูกใจประชาชนผู้บริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ในช่วงเวลาที่พอเหมาะ
พอดีกับการที่จะต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อซื้อของขวัญ
ให้ญาติมติ รในช่วงปีใหม่พอดี จึงถือเป็นของขวัญ
ปีใหม่ที่ว้าวมากส�ำหรับบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่
ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ�ำปี 2558 ทีร่ ฐั บาล
มอบให้ และนอกจากสิทธิประโยชน์จากมาตรการ
ดังกล่าวแล้ว ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ยั ง สามารถใช้ สิ ท ธิ หั ก ลดหย่ อ นตามสิ ท ธิ ที่ มี อี ก
หลายกรณีได้เช่นเดิม สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ www.rd.go.th

ส�ำหรับการขอใบก�ำกับภาษีทุกครั้งที่
ซื้อสินค้าหรือรับบริการ นับเป็นอีกหนึ่งเรื่อง
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นได้ น� ำ ไปใช้
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ให้ ม ากขึ้ น เพราะประโยชน์
ของใบก�ำกับภาษีนนั้ นอกจากจะท�ำให้เกิดระบบ
การรับจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานใช้
ตรวจสอบได้ สร้างความมัน่ ใจและความเข้มแข็ง
ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อผู้ประกอบการ
จะได้เข้าสู่ระบบภาษีอากรอย่างถูกต้องแล้ว
ยังจะส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึง่ จะส่งผลดีในภาพรวม
ต่อระบบภาษีอากรและยังจะเกิดประโยชน์กับ
ทุกคน ตลอดจนช่วยสร้างความแข็งแกร่งทาง
ระบบเศรษฐกิจให้ประเทศชาติได้มีความเจริญ
เติบโตและแข็งแรงด้วยภาษีอากรได้อกี ด้วย
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อัคริศ จงอยู่สุข
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ
กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
สำ�นักวิชาการแผนภาษี

ส่องมาตรการ
ภาษีสง่ เสริม

ผูป้ ระกอบการรายใหม่
(New Start-up)
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ หลายท่านคงได้ทราบถึง
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) หลายมาตรการใน e-magazine ฉบับทีผ
่ า่ นมา
กันมาบ้างแล้ว ส�ำหรับฉบับนี้ ผูเ้ ขียนขอน�ำเสนอมาตรการทางภาษี
ที่เน้นการให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ SMEs ที่เรียกได้ว่าเป็น SMEs
หน้าใหม่ทเี่ พิง่ เข้าสูว่ งการทางธุรกิจในบ้านเรา หรือทีเ่ รียกติดปาก
กันว่า ผูป้ ระกอบการรายใหม่ : New Start-up ซึง่ ขอเรียกง่าย ๆ ว่า
Start-up แล้วกันนะครับ

16

วารสารสรรพากร

เมื่อพูดถึงค�ำนิยามของ Start-up แล้ว
ก็ ไม่มีหน่วยงานใดให้ค�ำนิยามที่ชัดเจนว่า
Start-up คืออะไร
บางหน่วยงาน หรือบทความบางเล่ม
ก็หมายถึงบริษัทเปิดใหม่บ้าง ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่จาก
คนไม่กคี่ นบ้าง ธุรกิจทีว่ างแผนธุรกิจมาเพือ่ ให้กจิ การ
ของตนเองเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากคนไม่กคี่ นบ้าง
ซึ่งก็ไม่ถูกและก็ไม่ผิดครับ แต่ถ้ามองในมุมมองของ
นักภาษีแล้ว Start-up น่าจะหมายถึง ผูป้ ระกอบการ
ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่นาน แต่สามารถสร้าง
ผลประกอบการได้มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
นับว่าเป็นข่าวดี 2 ต่อ ที่ทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมและสนับสนุน Start-up ผ่านมาตรการต่าง ๆ
เช่น การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน การผ่อนปรนเงือ่ นไขต่าง ๆ ในการขอ
สินเชือ่ การค�ำ้ ประกัน การพัฒนาทักษะการเรียนรูผ้ า่ น
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ เป็นต้น เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับ Start-up ทีนี้มาดูกันว่า ข่าวดี
2 ต่อนัน้ มีอะไรกันบ้าง

ต่อทีห่ นึง่
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี
ได้ เ ห็ น ชอบมาตรการการเงิ น การคลั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะ
เร่งด่วน โดยมีมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (New Start-up) เป็ น หนึ่ ง ในมาตรการที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล 5 รอบระยะเวลาบัญชีสำ� หรับ Start-up ในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(New Engine of Growth) ซึง่ มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งนวัตกรรม (Innovation
Society) ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับมาตรการดังกล่าว
มีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขพอสรุปได้ดงั นี้

เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายรับไม่เกิน 30 ล้านบาท

ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5 รอบระยะเวลา
บัญชี

จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth ที่รับรองโดย สวทช.
ยื่นค�ำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทาง Internet
กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

มาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่

STARTUP ENTREPRENUER
THE CORNER
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ส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(Selected Sector)
ทีต่ อ้ งผ่านการรับรองจาก สวทช. ตาม
เงือ่ นไขของมาตรการภาษีดงั กล่าว ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานผลิตพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด
อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหะกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
และบริการสารสนเทศ
อุตสาหกรรมฐานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
หรืออุตสาหกรรมใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth
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ต่อทีส่ อง
รัฐบาลต้องการให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการ
ปฏิรปู ภาคเกษตร และส่งเสริมผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยด้านการเกษตรและ
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ให้ธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SMEs Bank) ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ
หอการค้าไทยให้การสนับสนุน Start-up ผ่านโครงการ
“1 ต�ำบล 1 SMEs” เพือ่ ผลักดัน Start-up ให้เป็นผูน้ ำ�
นวัตกรรมการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้าง
อุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ
ชุมชนน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู ภาคการเกษตรทัง้ ระบบของ
ประเทศต่อไป ซึง่ การส่งเสริมดังกล่าวสอดคล้องกับ
กลุม่ อุตสาหกรรม New Engine of Growth ภายใต้
มาตรการภาษีสง่ เสริมผูป้ ระกอบการรายใหม่ (New
Start-up) อีกด้วย

กรมสรรพากรเชื่อมั่นว่า มาตรการ
ภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ จะช่วย
บรรเทาภาระภาษี ให้กับ Start-up ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนทางเทคโนโลยี
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการ
ที่อยู่นอกระบบภาษีให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษี
มากยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลต่อการสร้างฐานภาษี
ทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว

THE CORNER
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ฤทัยภัทร นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

Sandwich
Generation

360 องศา
ภารกิจคนวัยท�ำงาน
หากถามขึน้ ว่าท่านเกิดในช่วง Generation ไหนกันบ้าง
ค� ำ ตอบของคนส่ ว นใหญ่ ค งจะอยู ่ ใ นช่ ว ง Generation X
หรือ Generation Y แต่ไม่วา่ ท่านจะอยู่ในช่วง Generation ไหน
ก็ตาม ท่านก�ำลังอยู่ในช่วงทีเ่ รียกว่า Sandwich Generation
ซึ่งเป็นช่วงของคนที่อยู่ ในวัยท�ำงานที่จะต้องดูแลทั้งลูกและ
พ่อแม่ทสี่ งู อายุ แล้ว..อะไรท�ำให้เกิด Sandwich Generation?
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ข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า ประเทศไทย
ในอี ก 17 ปี ข้ า งหน้ า (ประมาณปี 2568) จะมี ป ระชากรผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น 14.45 ล้ า นคน จากจ� ำ นวน
ประชากร 72.28 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากร เป็นตัวเลขทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2548 อย่างมาก ปัจจุบนั ประเทศไทย
มี จ� ำ นวนคนวั ย เกษี ย ณในสั ด ส่ ว น 10% ของประชากรแต่ ก� ำ ลั ง จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 20% ของประชากรในปี 2568
และเพิ่มเป็น 30% ในปี 2593 ขณะที่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในช่วง 25 ปี ซึ่งปัจจุบันคนวัยท�ำงาน 7 คน
ต้องเลี้ยงดูคนชรา 1 คน แต่อีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น 4 ต่อ 1 และในอีก 40 ปีข้างหน้า (ปี 2593)
จะเหลือคนท�ำงาน 2 ดูแลคนชรา 1 คนเท่านั้น

ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั
คือ โครงสร้างครอบครัวจะมีขนาดเล็กลง โดยอัตราผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพท�ำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลงแต่เน้นให้การศึกษา
ที่มีคุณภาพสูง คนวัยท�ำงานในช่วงนี้จึงถูกเรียกว่า Sandwich Generation เพราะอยู่ระหว่างกลางระหว่างคน 2 วัย
และสิ่งที่จะต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ค่าใช้จ่าย ดังนั้น Sandwich Generation จึงควรวางแผนการเงินเพื่อ
เตรียมการส�ำหรับอนาคต และภาระเพื่อคนทุกวัย ได้แก่
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1

วางแผนการเงิน และบริหารจัดการเงินให้
พ่อแม่ตงั้ แต่ทา่ นยังไม่เกษียณ ประกอบด้วย

22

•

วางแผนการช� ำ ระหนี้ สิ น ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพคล่ อ ง
เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องกังวลใจในการช�ำระหนี้

•

ออมเงินหรือซื้อประกันสุขภาพไว้เพื่อเป็นค่ารักษา
พยาบาลที่ต้องใช้ทั้งในปัจจุบันและวัยเกษียณ

•
•

ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ�ำวันและประจ�ำเดือน
จัดพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณให้พ่อแม่ เพื่อแบ่ง
เงินให้เหมาะสมกับช่วงอายุหลังการเกษียณ

วารสารสรรพากร

2

วางแผนการเงินส�ำหรับตัวเองตอนเกษียณ
ว่ า จะต้ อ งลงทุ น และมี แ ผนประกั น สุ ข ภาพ
ก่อนและหลังเกษียณอย่างไร
แม้ ว ่ า จะมี แ ผนประกั น สุ ข ภาพหลั ง เกษี ย ณ
แต่โดยทัว่ ไปแล้ว ประกันสุขภาพจะใช้กบั การเป็นผูป้ ว่ ยใน
เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ท่ า นจะต้ อ งมี เ งิ น ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ กั น ไว้
เป็นค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอกด้วย

3
4

วางแผนด้านการศึกษาว่า ไม่ควรจ่ายค่าการศึกษาลูกมากเกินสมควร
ให้แยกเงินหลังเกษียณของตัวเองกับเงินเพื่อการศึกษาบุตรออกจากกันให้อย่างชัดเจน
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะส่งลูกถึงระดับชั้นอะไร และเรียนแบบใด โรงเรียนรัฐ เอกชน หรือเป็น
International และเงินทุนการศึกษาจะต้องครอบคลุมถึงค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ด้วย เช่น ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น

สอนลูกให้สามารถดูแลตัวเองและเริม่ สอนเด็กให้รจู้ กั วางแผน “การเงิน”
โดยการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เด็กระดับประถมและมัธยม อาจฝึกให้แบ่งเงิน
ค่าขนมเป็น 3 ส่วน โดยส่วนหนึ่งเก็บออมก่อนใช้ อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ซื้อของเล่นที่อยากได้ ส่วนที่เหลือ
จึงจะน�ำไปใช้จริง ส�ำหรับเด็กในระดับปริญญาตรี ก็ควรฝึกให้ท�ำงานหาเงินและการน�ำเงินที่เก็บออม
ไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้น

การวางแผนการเงินเพือ่ อนาคต
และเตรียมตัวกับภาระล่วงหน้าจะช่วยให้
ครอบครัว “มัลติเจเนอเรชัน่ ” เดินหน้า
ไปได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. 360 องศา ภารกิจคนวัยท�ำงาน (แซนด์วชิ เจเนอเรชัน่ ) โดย นาฏยา ปานเฟือง หนังสือพิมพ์ BizWeek ฉบับวันศุกร์ท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2551
2. www.wealthguruconsulting.com/blog/retirement/sandwich_generation/
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สำ�นักวิชาการแผนภาษี

เรียงร้อย 100 ปี
ภ า ษี อ า ก ร ไ ท ย

ตอน ภาษีสรรพากรกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
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เรื่อง

การปรับโครงสร้าง
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ท�ำให้
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ กรมสรรพากร
จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสรรพากร
ที่ ส� ำ คั ญ ในช่ ว งเวลาที่ ผ ่ า นมา ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิม่ และภาษีธรุ กิจเฉพาะแทนภาษีการค้า โดยวารสาร
สรรพากรฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงการจัดเก็บภาษี เงินได้นติ บิ คุ คล
ของประเทศไทย

ในระยะแรก
การจัดเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นการจัดเก็บจากเงินได้
ที่ได้รับบางประเภทในอัตราก้าวหน้า เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
เงินส่วนแบ่งของก�ำไรเป็นต้น ต่อมาในปี 2494 ได้เปลี่ยนแปลง
เป็นการจัดเก็บจากก�ำไรสุทธิ โดยยังคงจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า
เพือ่ อ�ำนวยรายได้ให้แก่รฐั บาล จนในปี 2520 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
เป็ น การจั ด เก็ บ ในอั ต ราคงที่ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 30 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และร้ อ ยละ 35 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ส� ำ หรั บ บริ ษั ท และห้ า งหุ ้ น ส่ ว น
นิ ติ บุ ค คลอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในเวลานัน้ และต่อมาได้มกี ารปรับลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2494 – ปัจจุบนั เป็นดังนี้

ปี

อัตราภาษีจดั เก็บจากก�ำไรสุทธิ

2494-2501

0-500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001 บาทขึน้ ไป

ร้อยละ 10
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20

2502-2514

0-500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001 บาทขึน้ ไป

ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 25

2515-2519

0-500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001 บาทขึน้ ไป

ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
ร้อยละ 30

2520-2522

ร้อยละ 30 ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนและร้อยละ 35 ส�ำหรับอืน่ ๆ

2523

ร้อยละ 35 ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนและร้อยละ 45 ส�ำหรับอืน่ ๆ

2524-2528

ร้อยละ 30 ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนและร้อยละ 40 ส�ำหรับอืน่ ๆ

2529-2534

ร้อยละ 30 ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนและร้อยละ 35 ส�ำหรับอืน่ ๆ

2535-2554

ร้อยละ 30

2555

ร้อยละ 23

2556

ร้อยละ 20

นอกจากนัน้ เมือ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ
SMEs)
มีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยมากขึน้ จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพือ่ สนับสนุน
SMEs โดยปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ดังนี้
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ปี

อัตราภาษี

เงือ่ นไข

2545-2546

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีไ่ ม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 20
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 25
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 30

มีทนุ จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2547-2550

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีไ่ ม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 15
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 25
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 30

มีทนุ จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2551-2554

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีไ่ ม่เกิน 150,000 บาท ยกเว้นภาษี
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 150,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 15
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 1,000,000 บาท
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 25
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 30

มีทนุ จดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2555

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีไ่ ม่เกิน 150,000 บาท ยกเว้นภาษี
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 150,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 15
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 23

มีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน
5 ล้านบาทและรายได้
จากการขายสินค้าและ
การให้บริการไม่เกิน
30,000,000 บาท

2556

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีไ่ ม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 300,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 15
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 20

มีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน
5 ล้านบาทและรายได้
จากการขายสินค้า
และการให้บริการไม่เกิน
30,000,000 บาท

ส่ ว น SMEs ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและ

คณะบุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลได้ มี ก ารยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาส�ำหรับเงินได้จากวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่มี
เงินได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท

ในครัง้ หน้าจะเป็นตอนจบของเรือ่ งราว “ภาษี
สรรพากรกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศ” โดยจะกล่าวถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะซึ่ ง จะมี เ รื่ อ งราวความเป็ น มาอย่ า งไร
ติดตามอ่านได้ในวารสารสรรพากรฉบับหน้า
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ทองกร รัตนพงศ์วิโรจน์
นักวิชาการสรรพากรชำ�นาญการ

รูจ้ ริงเรือ่ ง
หักลดหย่อนภาษี
ช่วยลดภาษีได้
ช่วงเทศกาลยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มาถึงแล้ว ส�ำหรับผูม้ เี งินได้ถงึ เกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด ก็มหี น้าทีต่ อ้ ง
ยื่น แบบเสียภาษี โดยหากท่านมีเงินได้ประเภทเงิน เดือนประเภทเดียว
ก็มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ ภาษีดว้ ยแบบ ภ.ง.ด.91 หรือมีเงินได้หลายประเภทก็ตอ้ ง
ยืน่ ภาษีดว้ ยแบบ ภ.ง.ด.90 โดยหลักการก็คอื ต้องน�ำเงินได้พงึ ประเมิน
ที่ได้รับมาหักค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทเงินได้ที่ได้รับ แล้วจึงน�ำเงินได้
หลังหักค่าใช้จ่ายมาหักค่าลดหย่อน ซึ่งมีรายการที่น�ำมาหักลดหย่อน
ประกอบด้วย
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1
3
5

2
4
6

ลดหย่อนส่วนบุคคลได้ 30,000 บาท

ลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้หรือกรณีมีเงินได้แต่รวม
ค�ำนวณภาษีได้ 30,000 บาท

ลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน ๆ ละ 15,000 บาท
และได้ค่าการศึกษาบุตรเพิ่มอีกคนละ 2,000
บาท กรณีศกึ ษาในประเทศ

ลดหย่ อ นค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู บิ ด ามารดาของผู ้ มี เ งิ น ได้
สามารถหั ก ลดหย่ อ นได้ ค นละ 30,000 บาท และหั ก
ลดหย่อนได้ส�ำหรับบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีก
คนละ 30,000 บาท

ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคน
ทุพพลภาพ สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้คนละ
60,000 บาท และต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
ในปีภาษีทขี่ อหักลดหย่อน

ลดหย่อนค่าเบีย้ ประกันสุขภาพบิดามารดาผูม้ เี งินได้และ
คูส่ มรส สามารถหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
15,000 บาท และต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
ในปีภาษีทขี่ อหักลดหย่อน
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7

ลดหย่อนเบีย้ ประกันชีวติ

7.1

ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ สามารถ
หักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
100,000 บาท และของคูส่ มรสทีไ่ ม่มเี งินได้ สามารถ
หักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
(ค่าเบี้ยประกันชีวิตต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ
20 ของเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รายปี แต่ ค ่ า เบี้ ย ประกั น
ความคุม้ ครองอื่น เช่น คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครอง
อุบตั เิ หตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้)

7.2
ลดหย่อนค่าเบีย้ ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญของผูม้ เี งินได้
หักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่น�ำมา
เสียภาษีในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (เป็นค่า
เบี้ยประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่
10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบ�ำนาญเมื่อผู้มี
เงินได้อายุตงั้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านัน้
และเมื่อรวมกับ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ + กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ + กองทุนสงเคราะห์ครู
โรงเรียนเอกชน + กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ แล้วต้อง
ไม่เกิน 500,000 บาท)
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8

ลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สามารถหั ก ลดหย่ อ นได้ ต ามที่ จ ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
10,000 บาท (ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
490,000 บาท ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ให้หกั
จากเงินได้)

9

ลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสามารถน�ำไปหัก
ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(ให้นำ� ไปหักจากเงินได้)

10 13
14
11

ลดหย่อนค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
(RMF) สามารถหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ทนี่ ำ� มาเสียภาษีในแต่ละปี (รวมกับ
กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ + กองทุ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
ข้าราชการ + กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน +
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

ลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ตามทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ทนี่ ำ� มาเสีย
ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

12

ลดหย่อนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ได้รับ
ลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน
100,000 บาท

ลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลดหย่อนได้
ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละตามทีก่ ฎหมาย
ประกันสังคมก�ำหนด

ลดหย่อนค่าเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ ส�ำหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามที่จ่ายจริง
แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ได้แก่

14.1

ค่าบริการน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็กเกจทัวร์)
ทีจ่ า่ ยให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจน�ำเทีย่ วตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

14.2
ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมทีจ่ า่ ยให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม กระทรวงมหาดไทย
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ทัง้ นี้ รายการลดหย่อนข้างต้น สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร และ
ส�ำหรับในปีภาษี 2558 มีรายการค่าลดหย่อนเพิม่ เติม
ประกอบด้วย

15

ลดหย่อนค่าซือ้ สินค้าหรือค่าบริการ ในระหว่าง
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่รวมถึง
การซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น�้ำมัน ก๊าซส�ำหรับ
เติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ โดย
ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการ
เป็นใบก�ำกับภาษีเต็มรูปเป็นหลักฐาน โดย

15.1

ต้องช�ำระค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงจะได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้

15.2

ต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในประเทศ
เฉพาะทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 7 เท่านัน้

15.3

กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม ได้น�ำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบก�ำกับภาษี
ไปหักจากภาษีขายในการค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบ ภ.พ.30 แล้ว ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธิน�ำค่าซื้อ
สินค้าหรือค่าบริการตามใบก�ำกับภาษีนั้นมาใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาอีก
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16

ลดหย่ อ นส� ำ หรั บ เงิ น ได้ ที่ จ ่ า ยไปเพื่ อ ซื้ อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น อาคารพร้ อ มที่ ดิ น หรื อ
ห้องชุดในอาคารชุด ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของตนเอง โดยมี ก าร
จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในระหว่ า งวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ใช้สิทธิหักลดหย่อน
ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของมู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
โดยหั ก ลดหย่ อ นตั้ ง แต่ ป ี ที่ มี ก ารจดทะเบี ย น
โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และให้ หั ก
ลดหย่อนต่อเนื่องกัน 5 ปี ๆ ละเท่า ๆ กัน ซึ่งต้อง
ปฏิบตั ดิ งั นี้

16.1

ผู ้ มี เ งิ น ได้ ต ้ อ งมี ชื่ อ เป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
5 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ หรือมีชื่อเป็นคู่สัญญากับสถาบัน
การเงินทีใ่ ห้กเู้ พือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่
ความตาย หรือกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั

16.2
ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
มาก่อน
ต้องไม่เคยใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ส�ำหรับการกูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ เช่าซือ้ หรือสร้าง
อาคารที่อยู่อาศัย (ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน
100,000 บาท)
ต้ อ งไม่ เ คยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เดิ ม และซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ (ได้รบั ยกเว้น
เท่ากับจ�ำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน
จ�ำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่)
ต้องไม่เคยเป็นผูใ้ ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซือ้
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือ
ห้องชุดในอาคารชุดเพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย (ตามทีจ่ า่ ยจริง
แต่รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท)
ต้องไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส�ำหรับการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นอาคารพร้อมทีด่ นิ
หรือห้องชุดในอาคารชุด (มาตรการบ้านหลังแรก
ที่ยกเว้นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้สทิ ธิหกั ลดหย่อนได้ตอ่ เนือ่ งกัน
5 ปี ๆ ละเท่า ๆ กัน)

17

ล ด ห ย ่ อ น เ งิ น ส ะ ส ม ที่ จ ่ า ย เ ข ้ า ก อ ง ทุ น
การออมแห่งชาติ ถือเป็นปีแรกที่ผู้เป็นสมาชิกที่
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
สามารถน�ำไปหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท ตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั บ เงิ น สะสม
ทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (ให้นำ� ไปหักจากเงินได้)
รายการลดหย่อนสุดท้ายเป็นสิทธิลดหย่อน
เงินบริจาคก่อนน�ำเงินได้ไปค�ำนวณภาษีตามอัตรา
ก้าวหน้า โดยสามารถหักเงินบริจาคได้ไม่เกินร้อยละ
10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
โดยมีเงื่อนไข คือ หักลดหย่อนได้เฉพาะที่บริจาค
เป็นเงินเท่านั้น (ดูรายชื่อสถานศึกษา หน่วยงาน
สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/285.0.html)
นอกจากนี้ ในปี 2558 กรมสรรพากร
ยังได้เพิ่มบริการใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้เสียภาษีที่ประสงค์ขอคืน เงินภาษีที่ช�ำระไว้
เกินตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 โดยผูข้ อคืนภาษี
สามารถแจ้ ง ความประสงค์ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก าร
จัดส่งเช็คคืนภาษีทางไปรษณียแ์ บบด่วนพิเศษ
(EMS) ซึง่ จะมีคา่ บริการฉบับละ 32 บาท โดยระบบ
จะหักจากเงินภาษีที่ได้รับคืน จึงขอเชิญชวน
ผู ้ มี เ งิ น ได้ ทุ ก ท่ า นยื่ น แบบได้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ที่ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
หรือยืน่ ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึง่ สามารถ
ใช้บริการยื่น แบบทางอิน เทอร์เน็ตได้ถึงวันที่
8 เมษายน 2559
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ธนรัตน์ สุวรรณเมนะ
บุคลากร

เปิดตัว Application
กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 และ 103
ปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐได้พยายาม
ท�ำการสือ่ สาร เพือ่ ส่งข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึง
ประชาชนในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงสื่อใหม่
อย่าง Application ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต โดยปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ คนในยุ ค ดิ จิ ทั ล และที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ
สามารถใช้งานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา จึงท�ำให้ภาครัฐ
มองเห็ น ข้ อ ดี แล้ ว น� ำ ไปปรั บ ใช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลาย อย่างเช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือ ป.ป.ช. ที่ ได้ออกแบบ Application
ทีจ่ ะสามารถท�ำให้ทงั้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรวมทัง้
ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเกีย่ วกับ
กฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และเรื่องห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือรับประโยชน์ตามมาตรา 100 และ 103
เพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ นได้ถกู กฎหมายยิง่ ขึน้
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ก่อนอืน่

เรามาท�ำความรู้จักกับกฎหมาย ป.ป.ช.
ทัง้ 2 มาตรานีก้ นั ก่อนโดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) บัญญัติ
ไว้ว่า มาตรา 100 “ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนิน
กิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวม” ยกตัวอย่าง เช่น ห้ามเป็น
คู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท�ำกับ
หน่วยงานของรัฐ ห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรับสัมปทาน หรือเข้าไป
มีสว่ นได้สว่ นเสียในฐานะกรรมการ ทีป่ รึกษา สรุป
ก็คอื การห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ใช้อํานาจรัฐกระทํา
เรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นต้นเหตุของการทุจริตนั่นเอง

ในส่วนของ

Application
ส่วนมาตรา 103 “ห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมาย
บัญญัติให้รับได้” เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากบุคคล
ในโอกาสต่ า ง ๆ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งทั้ง 2 มาตรา
เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�ำการทุจริต และนอกจากนัน้ การเผยแพร่
ให้ความรูใ้ นเรือ่ งมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กบั
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ยังถือเป็นภารกิจ
ส�ำคัญของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างให้กลุ่ม
เป้ า หมายดั ง กล่ า วได้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและ
สามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้องตามกฎหมายต่อไป

จะประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100
และมาตรา 103 ซึ่งแต่ละมาตราจะมีหมวดแยกย่อยลงไป
มาตราละ 2 หมวด คือ หมวดการศึกษาเนือ้ หาสาระ ทีจ่ ะให้
ผู ้ อ ่ า นได้ ท ราบถึ ง ความเป็ น มา เจตนารมณ์ ข องมาตรา
ข้อยกเว้น รวมไปถึงโทษของผูฝ้ า่ ฝืน ซึง่ รวบรวมไว้ในรูปแบบ
ของภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ส่วนอีกหมวดหนึง่ ก็คอื หมวดทดสอบ
ความรู้ ซึ่งความพิเศษในหมวดนี้ก็คือ สามารถให้ผู้ใช้งาน
ท�ำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจและทราบผลคะแนนได้
ทันที จึงท�ำให้ผใู้ ช้รบั รูถ้ งึ ความเข้าใจของตนเองว่า สามารถ
ท�ำความเข้าใจกับเนือ้ หาได้ถกู ต้องจริงหรือไม่ ซึง่ Application
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 สามารถท�ำการติดตัง้
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้วย 3 ขัน้ ตอนง่าย ๆ โดย
ขัน้ ตอนที่ 1.เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play
ขัน้ ตอนที่ 2.พิมพ์คำ� ว่า “กฎหมาย ป.ป.ช.” ทีช่ อ่ งค้นหา
ขัน้ ตอนที่ 3.กดติดตัง้ เพือ่ ดาวน์โหลด Application โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทางส�ำนักงาน ป.ป.ช. ยังมีคู่มือ
การใช้ ง านเบื้ อ งต้ น พร้ อ มทั้ ง วี ดิ ทั ศ น์ แ ละแผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์แนะน�ำการติดตัง้ และการใช้งาน ซึง่ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ครับ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
www.nacc.go.th แล้ ว คลิ ก ที่ แ บนเนอร์ “มาตรา 100
และ103” หรือ https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100 ครับ

แผ่นพับ https://www.nacc.go.th/download/section103/Tabloir.pdf
วิดที ศั น์นำ� เสนอ https://www.youtube.com/watch?v=c8Sn6YdwUvs
คูม่ อื การใช้งาน https://www.nacc.go.th/download/section103/Manual%20Mobile%20App.pdf
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ฤทัยภัทร นาคปรารภ
นักวิชาการภาษีชำ�นาญการ

มาตรการภาษี
เพือ่ สร้างวินยั การออม (2)
ตอน กองทุนรวม (Mutual Fund)
เป้ า หมายในชี วิ ต อย่ า งหนึ่ ง ที่ ห ลาย
ท่านอยากท�ำให้ส�ำเร็จก็คือ สร้างความมั่นคง
ทางการเงิ น ในวั ย เกษี ย ณ ในฉบั บ ที่ ผ ่ า นมา
วารสารสรรพากรได้ น� ำ เสนอแนวทางใน
การออมเงิ น ด้ ว ยการฝากเงิ น ธนาคารแต่
การออมเงินเพื่อวัยเกษียณผ่านการฝากเงิน
อย่างปลอดภัยในธนาคารนั้นไม่สามารถรับมือ
กั บ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ได้ หากท่ า น
วางแผนเก็บออมเงินโดยการลงทุนในกองทุน
รวมหรือหลักทรัพย์ตงั้ แต่วยั ท�ำงาน ทีส่ ามารถ
รับความเสี่ยงสูงได้ ท่านก็สามารถคาดหวัง
อัตราผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ได้ ซึง่ เพียงพอในการ
สร้างความมัน่ คงทางการเงินในวัยเกษียณได้ และ
การลงทุนใน “กองทุนรวม” เป็นตัวช่วยหนึ่ง
ที่น่าสนใจ แต่กองทุนรวมจะสามารถผลักดัน
ให้ทา่ นไปถึงเป้าหมายเงินล้านได้อย่างไร วารสาร
สรรพากรได้เรียบเรียงข้อมูลให้ท่านได้ศึกษา
ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมกันค่ะ
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กองทุนรวม

คือ เครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุน
หลาย ๆ ท่ า นน� ำ เงิ น ลงทุ น มารวมกั น และมอบหมาย
ให้ ผู ้ มี ค วามรู ้ ซึ่ ง ก็ คื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
(บลจ.) เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญ
ให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ เปรียบเทียบให้เห็นภาพ
ง่าย ๆ กองทุนรวมก็เหมือนกับบริษัททัวร์ที่ช่วยจัดการไกด์
ยานพาหนะและสถานที่พัก พร้อมทั้งน�ำผู้ลงทุนทั้งหมด
เดินทางไปด้วยกันเพือ่ ไปถึงสถานทีท่ วี่ างแผนไว้

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในกองทุนรวม

เมื่อ บลจ.น�ำเงินไปลงทุนตามนโยบายที่ได้แสดง
ไว้ในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบาย
จ่ายปันผลและมีกำ� ไร ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไร
ในรูปของเงินปันผล หากเป็นกรณีทไี่ ม่มนี โยบายจ่ายปันผล
และมีก�ำไร กองทุนรวมก็จะน�ำเงินก�ำไรไปทบยอดท�ำให้
กองทุนรวมมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และผู้ลงทุนจะได้รับก�ำไร
ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น (Capital Gain) หากขาย
หน่วยลงทุนในราคาทีส่ งู กว่าราคาทีซ่ อื้ มาตอนแรก

ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในกองทุนรวม
เนื่องจากกองทุนจะน�ำเงินไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงินและตราสารทุนประเภทต่าง ๆ และตราสาร
แต่ละประเภทก็มคี วามเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้

ซึง่ หากผูล้ งทุนเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงก็มกั จะคาดหวังว่าได้รบั ผลตอบแทน
ทีส่ งู เช่นกัน แต่ในข้อเท็จจริงอาจมีเพียงบางกองทุนทีบ่ ริหารดีจงึ จะได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู และมีอกี
หลายกองทุนที่มีผลด�ำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ก่อนพิจารณาเลือกกองทุนจึงควรอ่านหนังสือชี้ชวน
ให้รอบคอบและตอบค�ำถามตัวเองให้ได้วา่ สามารถยอมรับความเสีย่ งได้ในระดับใด

ข้อดีของกองทุนรวม

คือ ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งมีความรูห้ รือทักษะในการลงทุน
มากก็ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับนักลงทุนที่มีความรู้ดี
เนื่ อ งจากมี ผู ้ ที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ ช่ ว ยบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยมี
การกระจายความเสี่ยงด้วยการน�ำเงินไปลงทุนในตราสาร
ทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย แม้จะมีเงินน้อย
ก็ลงทุนได้ ง่ายต่อการเริม่ ต้นลงทุน บางกองทุนรวมก�ำหนด

เงินลงทุนขั้นต�่ำเพียง 500-1,000 บาท และยังซื้อขายง่าย
ทัง้ ผ่านตัวแทนขายของ บลจ. ATM หรือ Internet นอกจากนี้
ยังมีความปลอดภัย เนือ่ งจาก ก.ล.ต. ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับ
ให้ บลจ. ต้องบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์
และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มี
ความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการท�ำงานของ บลจ.
ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในหนังสือชีช้ วนและกฎเกณฑ์อกี ด้วย
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ข้อด้อยของกองทุนรวม

คือ ผู้ลงทุนไม่สามารถตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์
ทีจ่ ะลงทุนได้เอง ต้องเป็นไปตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนตัดสินใจ
แทนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
นอกจากนี้ บลจ. ยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน เช่น
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์คา่ ใช้จา่ ยในการสอบบัญชี เป็นต้น ค่าธรรมเนียม
ของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน และ บลจ. ที่เก็บค่าธรรมเนียม
สูงก็ไม่ได้หมายความว่า บลจ. จะบริหารกองทุนให้ได้
ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรสนใจตรวจสอบ
ค่ า ธรรมเนี ย มของกองทุ น ควบคู ่ ไ ปกั บ ผลตอบแทนของ
กองทุนด้วย

ส�ำหรับแนวทางในการออมเงิน
ในกองทุนรวมนัน้

ท่านควรใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตเิ พือ่ ซือ้
กองทุ น รวม ซึ่ ง จะคล้ า ยกั บ ตั ว ช่ ว ยในการออมเงิ น ที่ ไ ด้
น�ำเสนอไปก่อนหน้านี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนรวมอย่างสม�่ำเสมอ ในจ�ำนวนเงินที่เท่ากันเป็น
รายเดือน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการรั บ ผลตอบแทนที่ ม ากขึ้ น เป็ น
การลงทุนแบบเฉลี่ยราคา หรือที่รู้จักกันในนามของ DCA
(Dollar Cost Averaging) วิธีนี้เป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุน ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุนในการลงทุนให้ตำ�่ ลงได้ ท�ำให้ทา่ นมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น ที่ส�ำคัญคือช่วยสร้างวินัย
ในการออมเงินและยังท�ำให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เพียงส่งค�ำสั่งครั้งเดียวไม่ต้องเดินทางไปซื้อหรือท�ำรายการ
ที่สาขาด้วยตนเอง
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ขอยกตัวอย่างการลงทุนแบบหักบัญชี
ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท

ขณะทีท่ า่ นอายุ 35 ปี ซึง่ มีเวลา 25 ปี จึงจะเกษียณ โดยในระยะยาวหุน้ ไทยหวังผลตอบแทน
ได้ถึงร้อยละ 10 ต่อปี เงินของท่านก็โตขึ้น เท่ากับ 1,243,460 บาท แต่ถ้าท่านเริ่มลงทุนเร็วขึ้น เช่น
เริ่มลงทุนขณะที่ท่านอายุ 25 ปี มีเวลาถึง 35 ปี เงินของท่านก็จะโตขึ้นเท่ากับ 3,425,893 บาท ! !
ได้มากกว่าล้านอีกนะ ! !

ท่านจะเห็นว่า

การออมเงินในกองทุนรวมท�ำได้สะดวกและได้ผลตอบแทนทีด่ ี ซึง่ รัฐบาลก็มองเห็นประโยชน์
ดังกล่าวเช่นกันจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนเก็บออมเงินในกองทุนรวม โดยมีมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริม
การออมส�ำหรับกองทุนรวม 2 ประเภทคือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
และ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long-term Equity Fund : LTF) ซึง่ ผูล้ งทุนในกองทุนรวมทัง้ 2 ประเภท
จะได้รับสิทธิน�ำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้กองทุนรวมละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
ทีก่ รมสรรพากรก�ำหนด
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การทีร่ ฐั บาลสนับสนุน
RMF และ LTF

ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้ประชาชน
วัยท�ำงานเริ่มเก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ ซึ่งกองทุน RMF
ที่ลดหย่อนภาษีได้นั้นเป็นแรงจูงใจที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
เป็นอย่างดี เป็นทางเลือกในการออมเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพของภาคเอกชน จึงท�ำให้การลงทุนใน RMF เหมือน
ยิงปืนนัดเดียวได้นกทัง้ ฝูง นัน่ คือ ท�ำให้ทา่ นสามารถประหยัด
ภาษี โดยภาษีทปี่ ระหยัดได้กจ็ ะท�ำให้ทา่ นมีเงินออมมากขึน้
ได้สร้างวินยั ในการออมของตนเองเพราะต้องลงทุนต่อเนือ่ ง
มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาบริหารจัดการเงินลงทุนให้
สามารถเลื อ กเฟ้ น นโยบายกองทุ น ที่ เหมาะสมกับระดับ
ความเสีย่ งของตนเองได้ และเหนือสิง่ อืน่ ใดเพือ่ เป็นมาตรการ
หนึง่ ในการส่งเสริมให้คนไทยก้าวสูว่ ยั เกษียณได้อย่างมัน่ ใจ
มัง่ คัง่ และมีความสุข

40

วารสารสรรพากร

ในขณะที่
กองทุน LTF

นั้นตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ตลาดทุนไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งบางกองทุน
อาจมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วย ส�ำหรับ LTF นัน้
มีนโยบายการลงทุนทีค่ อ่ นข้างชัดเจนและสามารถเติบโต
ได้อย่างต่อเนือ่ ง เพราะนักลงทุนทัว่ ไปก็มกั ลงทุนต่อเนือ่ ง
เพื่อประโยชน์ทางภาษีในแต่ละปี หรือหากมีการขาย
เมื่อครบเงื่อนไขอายุ ก็มักจะน�ำเงินที่ได้รับจากการขาย
มาลงทุนต่อไป และยังได้ขยายฐานไปยังมนุษย์เงินเดือน
ที่ต้องการประหยัดภาษีให้ก้าวเข้ามาเป็นมือใหม่ใน
ตลาดหุน้ เป็นการสร้างเรียนรูแ้ ละคุน้ ชินกับการลงทุนใน
ตลาดหุน้ ทีอ่ าจไม่เคยคิดจะลงทุนเลยหากไม่มมี าตรการ
ลดหย่อนภาษีเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งผู้ลงทุนจะถูกบังคับให้
ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวโดยเงือ่ นไขของการลดหย่อน
ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหุน้ ตามวัตถุประสงค์

ถึงแม้วา่

กองทุนรวม RMF และ LTF
จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและยัง
สามารถน�ำค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนรวมมาใช้ลดหย่อน
ภาษีได้อีกด้วย แต่ท่านก็ไม่ควรลืมว่ากองทุนรวมไม่ใช่
เงินฝากธนาคาร และการลงทุนในกองทุนรวมอาจมี
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นคืนครบจ�ำนวน
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดก็ตาม
ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
โดยเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ค่อยๆ ปรับสัดส่วนโดยเพิ่มระดับความเสี่ยงให้สูงขึ้น
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ด้วย

วารสารสรรพากรยั ง มี เ รื่ อ งราว
เกี่ยวกับการออมหุ้นและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนในหุ้น ซึ่งจะเรียบเรียง
ให้ท่านได้ศึกษาเป็น แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีก
ติดตามอ่านได้ในฉบับหน้าค่ะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. www.start-to-invest.com/webedu/content.html?
menu_id=449
2. ศึกษาเพิม่ เติมวิธคี ำ� นวณผลตอบแทนได้ที่
www.a-academy.net/finance/personal-finance/
save-500-for-millions/
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
Page facebook : Nida Thailand
24 มิถนุ ายน 2014
4. สุวมิ ล ยิง่ เจริญรุง่ โรจน์ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
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พิษณุ ผาสุกมโน
นิติกรชำ�นาญการ

รูค้ ดีไว้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะกลายเป็นคดี
การหลีกเลีย่ งภาษีโดยการใช้กลวิธตี า่ ง ๆ
เมือ่ ตรวจพบก็ไม่พน้ ผิดอาญา
การรูก้ ฎหมายนับว่าเป็นเรือ่ งยาก หากเป็นเรือ่ ง
เกี่ยวกับภาษีอากรแล้ว ก็นับว่าเป็นการยากยิ่งกว่า...
เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปากท้องชีวติ ประจ�ำวัน จ�ำเป็น
ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพื่อจะได้เข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธีการในการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่กย็ งั มีบคุ คลบางพวกทีม่ กั จะหลีกเลีย่ งภาษี
โดยการใช้กลวิธตี า่ ง ๆ คิดว่ากรมสรรพากรรู้ไม่เท่าทัน
แต่สดุ ท้ายก็ถกู ด�ำเนินคดีอาญา จึงควรทีจ่ ะรูค้ ดีไว้กอ่ น
ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเรา
การหลีกเลีย่ งภาษีมหี ลายรูปแบบ หลากหลายวิธกี าร ไม่เฉพาะ
แต่อาชีพนักแสดง นักการเมือง ทีม่ ขี า่ วถึงการหลีกเลีย่ งภาษีเท่านัน้ แต่มี
ครบทุกวงการ ไม่วา่ ธุรกิจแบบไหน ๆ ก็ตาม หากมีโอกาสทีจ่ ะหลีกเลีย่ งภาษี
ก็มักจะท�ำกัน ส�ำหรับกลวิธีในการเลี่ยงภาษีที่นิยมกระท�ำกันมาตลอด
ได้แก่ การตั้งตัวแทนเชิด การตั้งคณะบุคคล การท�ำให้บริษัทขาดทุน
การหลบยอดขายและยอดซื้อ การซื้อใบก�ำกับภาษี การหลีกเลี่ยงโดย
ผ่านระบบบัญชี การตั้งบริษัทเพื่อเจตนาออกใบก�ำกับภาษีซื้อปลอม
การซือ้ บิลจริงแต่ไม่มกี ารกระท�ำจริง ดังนัน้ หากกรมสรรพากรตรวจพบ
ได้ว่ามีผู้ใดด�ำเนินการหลีกเลี่ยงภาษีอากรไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน
หรือในอนาคต ก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากความผิดอาญาได้ จึงขอได้โปรด
ดูคดีทศี่ าลได้พพิ ากษาไว้เสียก่อน เป็นอุทาหรณ์กอ่ นจะเกิดขึน้ กับเรา
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Police

1

ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ด�ำ และนายแดง และนายขาว ทัง้ 3 คนได้รว่ มกันออก
เอกสารใบก�ำกับภาษีของห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ด�ำ ซึง่ ได้จดทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามกฎหมายในฐานะเป็นผูข้ ายสินค้าให้แก่นายฟ้า โดยทัง้ สามคน
รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าไม่มกี ารขายสินค้าแต่อย่างใด เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตาม
ประมวลรัษฎากร ศาลจึงสัง่ ลงโทษปรับห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดด�ำ เป็นเงิน 10,000 บาท
จ�ำคุกนายแดง มีกำ� หนด 1 ปี ปรับ 10,000 บาท และจ�ำคุกนายขาว มีกำ� หนด 1 ปี
ปรับ 10,000 บาท (ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดตะกัว่ ป่า คดีหมายเลขแดงที่ 89/2549)

2

เจ้าพนักงานต�ำรวจทราบเบาะแสว่านางสาวส้มกับพวกร่วมกันออก
ใบก�ำกับภาษีปลอมขายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่มีการซื้อขายกันจริง จึงได้
ท�ำการวางแผนล่อซื้อใบก�ำกับภาษีและเข้าจับกุมนางสาวส้มพร้อมยึดใบก�ำกับ
ภาษีปลอม นางสาวส้มให้การรับสารภาพ และนางสาวส้มมิใช่เป็นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบี ย นและมิ ใ ช่ ผู ้ มี สิ ท ธิ อ อกใบก� ำ กั บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม นางสาวส้ ม
มีความผิดตามประมวลรัษฎากร เป็นความผิดสี่กรรม ศาลรวมลงโทษจ�ำคุก
มีก�ำหนด 3 ปี 6 เดือน ริบใบก�ำกับภาษีของกลาง (ค�ำพิพากษาศาลอาญา
คดีหมายเลขแดงที่ 1920/2545)

Police

3

นายหนึ่ง นายสอง นายสาม และนายสี่ ทั้งสี่คน มิใช่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ใช่ผู้มีสิทธิออกใบก�ำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ตามกฎหมาย ได้ร่วมกันออกและท�ำปลอมเอกสารบิลเงินสด ใบก�ำกับภาษี
ของบริษทั เอ อันเป็นการปลอมเอกสารสิทธิขนึ้ ทัง้ ฉบับ และทัง้ สีค่ นร่วมกันเขียน
กรอกข้อความเครือ่ งหมายลงในช่องรายการต่าง ๆ อันเป็นเท็จแล้วลงลายมือชือ่
ผูร้ บั เงินของบริษทั เอ ปลอมทีข่ ายสินค้าให้แก่บริษทั บี เพือ่ ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดหลงเชือ่
ว่าบิลเงินสด/ใบก�ำกับภาษี นัน้ เป็นเอกสารทีแ่ ท้จริง อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
แล้ว โดยประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากร บริษทั เอ บริษทั บี
ผู้อื่นหรือประชาชน ศาลพิพากษาให้ลงโทษทุกความผิดและไม่รอการลงโทษ
(ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ 2173/2550)
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

กฎกติกาจราจร
การจราจร มีบญ
ั ญัตอิ ยู่ในพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.
2522 ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ หี ลักการและวัตถุประสงค์เพือ่ ควบคุมการใช้ถนน
หรือทางของผูข้ บั ขี่ คนเดินเท้า หรือคนทีจ่ งู ขี่ หรือไล่ตอ้ นสัตว์ ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเพือ่ สงวนไว้ซงึ่ ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลทีต่ อ้ ง
เดินทางเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้อง
รับโทษตามทีก่ ฎหมายบัญญัติไว้
กฎหมายเกีย่ วกับการจราจรจึงเป็นกฎหมายทีส่ ำ� คัญยิง่ ในปัจจุบนั และเป็นกฎหมาย
ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ทุกคนควรรู้และน�ำไปปฏิบัติ ค�ำอธิบายนี้จะหยิบยกมาเฉพาะ
เรื่องที่น่ารู้ และการปลูกจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องของ
พระราชบัญญัติจราจรที่ออกใหม่ล่าสุด 23 ข้อ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีมาตรการรุนแรง
ขึน้ หวังเพือ่ ป้องกันการกระท�ำผิด เนือ่ งด้วยบนท้องถนนในบ้านเรา หลายคนคงจะสังเกตเห็น
จนคุ้นชินตากับการจราจรที่ต่างคนต่างเร่งรีบ โดยบางครั้งก็ขาดวินัยการขับขี่ และหลงลืม
กฎจราจรกันเป็นส่วนมาก ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุมากมายบนถนน เมือ่ มีมาตรการลงโทษทีร่ นุ แรง
ออกมา อาจจะช่วยให้การจราจรบนถนนดีขนึ้ ขับขีป่ ลอดภัยมากขึน้ ส�ำหรับพระราชบัญญัติ
จราจรใหม่ 23 ข้อ ทีท่ กุ คนควรรู้ เพือ่ จะได้ไม่พลาดพลัง้ เป็นผูฝ้ า่ ฝืนกฎ ซึง่ อาจถูกจับและถูกปรับ
จากคุณต�ำรวจได้ มีดงั นี้
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ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือวางไว้ที่กระจก
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 11, มาตรา 60)

ติดป้ายเอียง มีวสั ดุปดิ ทับ = ปรับไม่เกิน 2,000
บาท (มาตรา 14 , มาตรา 60)

กรณีไม่ตดิ แผ่นป้ายทะเบียน อาจสือ่ ถึงการกระท�ำ
ทีจ่ งใจฝ่าฝืนกฎหมาย ท�ำให้เจ้าหน้าทีจ่ บั กุมทัง้ รถและผูข้ บั
เพือ่ ตรวจสอบทีม่ าทีไ่ ป เป็นการป้องกันการกระท�ำผิด

ป้ายทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะเอียง ควรปรับป้ายทะเบียน
ให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ห็นหรืออ่านได้งา่ ย และไม่ควรมีวสั ดุอนื่
ใดมาปิดทับป้ายทะเบียน

2

แผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้าย
ขาว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 14 ,
มาตรา 60)0)
การดัดแปลงป้ายทะเบียนให้มีลักษณะที่ต่างไป
จากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย เพราะ
ป้ายทะเบียนทีถ่ กู ต้องนัน้ ต้องออกจากกรมการขนส่งทางบก
โดยไม่มกี ารดัดแปลงต่อเติมใด ๆ ทัง้ สิน้

4

การติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม
ถื อ เป็ น ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานปลอมแปลงเอกสาร ที่จะถูกด�ำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่ง
หากมีแผ่นป้ายทะเบียนของจริงทีท่ างกรมการขนส่งทางบก
ออกให้ แล้วจะไปท�ำให้มันเป็นปัญหายุ่งยากกวนใจท�ำไม
ท�ำให้ถกู ต้องตามกฎหมายสบายใจสบายกายดีกว่า
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5

การโหลดเตีย้ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา
14 , มาตรา 60)
การโหลดเตีย้ เมือ่ วัดจากกึง่ กลางไฟหน้ากับระดับ
พืน้ ถนนต้องไม่ตำ�่ กว่า 40 เซนติเมตร การโหลดเตีย้ นอกจาก
จะท�ำให้การขับขี่ยากแล้ว ส่วนประกอบบางอย่างของรถ
อาจจะท�ำให้เกิดความเสียหาย และท�ำให้เกิดอันตราย แล้วยัง
ท�ำให้มคี วามผิดอีกด้วย

7

ล้อยางใหญ่เกินออกมานอกบังโคลนข้างละ
หลายนิว้ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา
14 , มาตรา 60)
ล้อยางขนาดใหญ่ท�ำให้ช่วงล่างของรถเปลี่ยนไป
ในทางที่แย่ลง ขับยากขึ้น ไม่เกาะถนน ท�ำให้เกิดอันตราย
ได้งา่ ยขึน้ และยังผิดกฎหมายอีกด้วย

6

8

การยกสูง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา
14 , มาตรา 60)

ใส่ลอ้ ใหญ่จนแบะล้อเพือ่ หลบซุม้ = ปรับไม่เกิน
2,000 บาท (มาตรา 14 , มาตรา 60 )14 ,

การยกสูง เมือ่ วัดจากกึง่ กลางไปหน้ากับระดับพืน้
ถนนต้องไม่สงู กว่า 135 เซนติเมตร การยกสูงส่วนมากจะเป็น
รถที่ใช้ในเขตที่ชอบมีน�้ำท่วมขัง หรือสถานที่ ที่เข้าถึงยาก
หากจ�ำเป็นที่จะต้องใช้รถประเภทนี้ ควรท�ำให้ถูกต้องตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยให้กรมการขนส่งทางบกตรวจเช็ค
และจดทะเบียนให้ถกู ต้อง

โดยมาตรฐานของโรงงาน จะใส่ล้อที่มีขนาดแค่
15 นิ้ว ถ้าผู้ใดใส่ล้อที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานถือเป็น
การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย
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9

ตีโป่งขยายซุม้ ล้อติดสปอยเลอร์ตอ
้ งมีการยึด
ติดอย่างแน่นหนา = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 14 , มาตรา 60)
ในอดีตมีรถจ�ำนวนไม่นอ้ ยถูกน�ำไปตีโป่งจนคล้าย
กับรถแข่ง แต่ในปัจจุบนั ความนิยมตีโป่งขยายซุม้ ล้อลดลงไป
มาก เพราะมีราคาแพง ทัง้ ยังหนักรถและท�ำให้คา่ สัมประสิทธิ์
แรงเสียดทานอากาศเปลีย่ นไปในทางทีแ่ ย่ลง

10
ฝากระโปรง หน้า-หลัง ด�ำ เกิน 50% ของสีหลัก
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 13 , มาตรา
60)
ฝาหน้า หลังคา ฝาท้ายแบบคาบอนไฟเบอร์ หากด�ำเกิน 50 %
ถือเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย

11

เปลี่ยนท่อไอเสียใหญ่เสียงดัง = ปรับไม่เกิน
1,000 บาท (มาตรา 5 วรรค 2 , มาตรา 58)

13

ไฟหยุดต้องสีแดง (ไฟเบรก) เท่านั้น = ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา 60)
ไฟเบรกสีแดงตามที่กฎหมายก�ำหนดนั้น เป็นสีที่ปลอดภัย
เวลาใช้เบรก ผูท้ เี่ ปลีย่ นหลอดไฟเบรกให้มสี อี นื่ ทีไ่ ม่ใช่สแี ดง
หรือไฟท้ายแต่งที่มีสีของหลอดไฟเบรกแตกต่างออกไป
ถือเป็นการกระท�ำผิดตามกฎหมาย

14
ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอ�ำพัน = ปรับไม่เกิน
2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา 60)
ไฟเลี้ ย วหรื อ ไฟให้ สั ญ ญาณการเปลี่ ย นช่ อ งทางจราจร
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก นอกจากต้องยกสัญญาณไฟเลี้ยว
ทุกครัง้ เมือ่ ต้องการเปลีย่ นช่องทางแล้ว ไฟเลีย้ วจะต้องเป็น
สีเหลืองอ�ำพัน ซึง่ เป็นสีทกี่ ฎหมายก�ำหนด

15

ไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวเห็นไม่ตำ�่ กว่า 20 เมตร
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา
60)

12

ไฟหน้าหลายสี เช่น เขียว แดง ฟ้า เหลือง
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา 60)
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16

ไฟสปอร์ตไลท์ และโคมไฟตัดหมอกแสงพุง่ ไกล
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา
60)
ไฟสปอร์ตไลท์ทตี่ ดิ ตัง้ กัน หากไม่ได้เปิดใช้งานควร
เอาฝาครอบใส่ไว้ ส่วนไฟตัดหมอก ใช้สำ� หรับเวลามีหมอกลง
หรือสภาพอากาศปิด เช่น ฤดูหนาว หรือขับรถขณะมีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง

17
เปิ ด ไฟตั ด หมอกโดยไม่ มี เ หตุ = ปรั บ ไม่ เ กิ น
500 บาท

19

ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ = ปรับไม่เกิน
2,000 บาท (มาตรา 14 , มาตรา 60)
การดัดแปลงสภาพระบบขับเคลื่อนต้องแจ้งกรม
การขนส่งทางบกพร้อมใบแจ้งเปลีย่ นให้ถกู ต้องตามกฎหมาย

20
เปลีย่ นดิสเบรกหลัง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 14 , มาตรา 60)

ไฟตัดหมอกควรใช้ส�ำหรับเวลามีหมอกลง หรือ
สภาพอากาศปิด การเปิดไฟตัดหมอกในช่วงทีไ่ ม่มฝี น หรือ
ไม่มหี มอก อาจจะเกิดอันตรายได้

18

ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ ติดไว้กับป้ายทะเบียน
= ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 12 , มาตรา
60)
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21

ใส่หลังคาซันรูฟ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา 14 , มาตรา 60)
เนื่ อ งจากมี ร ถรุ ่ น ใหม่ ใ นปั จ จุ บั น ติ ด ตั้ ง หลั ง คา
ซันรูฟไฟฟ้ามาให้เลย จึงควรมีใบแจ้งการดัดแปลงจาก
กรมการขนส่งทางบกด้วย

22

ถอดเบาะหลังออกแล้วใส่โรลบาร์ = ปรับไม่เกิน
2,000 บาท (มาตรา 14 , มาตรา 60)

23
ดัดแปลงเครือ่ งยนต์ วัดควันด�ำ = ปรับไม่เกิน
1,000 บาท (พ.ร.บ.ขนส่ง)
หากเครื่องยนต์ไม่เคยล้างท�ำความสะอาดระบบ
ฉีดเชื้อเพลิงแบบดีเซลจะท�ำให้รถปล่อยควันด�ำออกมา
การเปลีย่ นเครือ่ งยนต์จงึ ต้องแจ้งกรมขนส่งทางบกให้ถกู ต้อง

กฎจราจรเป็นกฎแห่งความปลอดภัย
ถ้าผูใ้ ช้รถใช้ถนนไม่วา่ จะเป็นคนเดินเท้า คนโดยสาร
หรือผูข้ บั รถ ปฏิบตั ติ ามก็จะเป็นผลดีแก่ตนเอง ไม่ตอ้ งสูญเสีย
ทรัพย์สิน หรือสูญเสียเวลาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมอีกด้วย เพราะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาทางการจราจร
ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ใช้รถใช้ถนน
ไม่ควรเพิ่มปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก แต่ถ้าหากมีการฝ่าฝืน
กฎจราจรเกิดขึน้ ผูฝ้ า่ ฝืนก็จะได้รบั ผลกระทบจากการกระท�ำ
ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นด้านกฎหมายและสังคม

ผลกระทบทางด้านกฎหมาย
กฎหมายได้ ก� ำ หนดมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดแตกต่างกันไปตามความผิดที่กระท�ำซึ่งสรุป
โดยรวมคื อ ปรั บ จ� ำ คุ ก ยึ ดใบอนุ ญ าตขั บขี่ พั กใช้ หรื อ
เพิกถอน (ใบอนุญาตขับขี)่ ชดใช้คา่ เสียหาย (กรณีทรัพย์สนิ
ของทางราชการเสียหาย )

ผลกระทบทางด้านสังคม
เป็นที่เพ่งเล็งของบุคคลรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับ
พฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ ทีเ่ ห็นประโยชน์สว่ นตนมากกว่า
ประโยชน์สว่ นรวม

ทีม่ าข้อมูล : www.thairath.co.th/content/523212
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กันจพร อินทร์ประเสริฐ
บุคลากร

หยุดเสี่ยง!
โรคไต
ปั จ จุ บั น โลกของเราใบนี้ เกิ ด โรค
ที่รู้จักและไม่รู้จักมากขึ้น บางโรคป่วยแล้ว
เป็นแล้วก็อาจหายป่วยด้วยภูมติ า้ นทานของ
ร่างกายที่มีอยู่เองได้ แต่บางโรคก็ ไม่อาจ
หายหรื อ ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ดั ง นั้ น
การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพตั ว เองให้ ดีที่ สุ ด
ในทุ ก วั น น่ า จะเป็ น เรื่ อ งที่ จ ะได้ ป ระโยชน์
กับตัวเองมากที่สุด และเนื่องจากในเดือน
มีนาคมนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดให้
มีวนั ไตโลกขึน้ วารสารสรรพากรจึงขอยก

เรือ่ งโรคไตมาฝากคุณผูอ้ า่ น เนือ่ งจาก
เห็นว่าสถานการณ์ปจั จุบนั โรคไตก�ำลัง
เป็นปัญหาระดับโลกที่หลายหน่วยงาน
ทัว่ โลกต่างออกมารณรงค์ และกระตุน้
ให้ ป ระชาชนหั น มาตระหนั ก ถึ ง โรคไต
กันให้มากขึ้น โดยสรุปสาระส�ำคัญได้
ดังนี้

นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
ทีผ
่ า่ นมา
ในช่วงประมาณปลายปี 2548 สมาคม
โรคไตแห่ ง ประเทศไทยได้ รั บ ค� ำ เชิ ญ ชวนจาก
องค์กรสากล สมาพันธ์มลู นิธโิ รคไต International
Federation of Kidney Foundation (IFKF) และ
สมาคมโรคไตนานาชาติ International Society
of Nephrology (ISN) ในการรณรงค์เรื่องโรคไต
โดยจัดให้มีวันไตโลกขึ้น และได้ก�ำหนดให้ทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปีเป็นวันไต
โลก ซึง่ ปีนตี้ รงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบถึงอันตรายจากโรคไต

โรคไต
คือโรคที่เกิดจากไตท�ำงานผิดปกติจึง
ส่งผลให้เกิดของเสีย และสารอาหารหรือธาตุอาหาร
ส่วนเกินที่ปกติร่างกายจะก�ำจัดออกทางปัสสาวะ
โดยผ่ า นการท� ำ งานของไต ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด โรคไต
ไตจะท�ำงานได้ลดลง จึงก่อให้เกิดการสะสมของ
สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเหล่านั้น ส่งผลถึงการ
ท�ำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
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ก่อให้เกิดอาการผิดปกติตา่ ง ๆ จนถึงเกิดเป็นภาวะ
ไตวาย ซึง่ การทีร่ า่ งกายก�ำจัดของเสียไม่ได้เนือ้ เยือ่
และอวัยวะต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถท�ำงานได้ตาม
ปกติ จนในที่สุดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจาก
ภาวะไตวาย ถ้าไม่ได้รับการล้างไต หรือไม่ได้รับ
การปลูกถ่ายไตในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นโรค
ที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งทั่วโลก และเกิดได้ในทุกอายุ
ตัง้ แต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผูส้ งู อายุ โดยโอกาสเกิด
ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย แบ่งเป็น 2
กลุม่ ใหญ่ คือ

โรคไตวายเฉียบพลัน
เป็นภาวะที่สูญเสียการท�ำงานของไตที่
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว สาเหตุมกั เกิดจากการเสียเลือด
หรือน�ำ้ และเกลือแร่จากร่างกายอย่างรุนแรง ซึง่ พบ
ได้นอ้ ยและมักสามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลา
สัน้ ๆ เช่น ไตขาดเลือดจากอุบตั เิ หตุ หลังการผ่าตัด
ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น

โรคไตวายเรือ้ รัง
คื อ โรคไตที่ มี ก ารท� ำ ลายของเนื้ อ ไต
อย่างช้า ๆ ต่อเนือ่ งจนไตไม่สามารถกลับมาท�ำงาน
ได้อย่างปกติ เป็นโรคทีพ่ บได้บอ่ ย ดังนัน้ เมือ่ กล่าว
ถึงโรคไตทัว่ ไปจึงมักหมายถึง โรคไตเรือ้ รัง ทีม่ สี าเหตุ
มาจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน
และ โรคหัวใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอักเสบ หรือ
การขาดเลือดของเซลล์ไต ส่วนโรคอื่น ๆ ที่พบได้
เช่ น โรคนิ่ ว ในไต โรคไตอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ
โรคภูมติ า้ นตนเอง โรคถุงน�ำ้ หลาย ๆ ถุงในไตทัง้ สอง
ข้าง และโรคมะเร็งไต เป็นต้น				
			

โรคไตมีสาเหตุ
หรือปัจจัยเสีย่ งจากอะไร
		

สาเหตุของโรคไตเฉียบพลัน
ซึ่งเป็นโรคพบได้น้อย เช่น ไตขาดเลือด
จากร่างกายเสียเลือดมาก ไตได้รบั บาดเจ็บโดยตรง
เช่น จากอุบตั เิ หตุ ภาวะขาดน�ำ้ รุนแรง ผลข้างเคียง
จากยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดบางชนิด ยาปฏิชวี นะ
บางชนิด สารทึบแสง หรือสีทฉี่ ดี ในการวินจิ ฉัยโรค
ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ไตเรือ้ รัง
มีได้หลากหลาย ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ จาก
โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคไขมั น
ในเลือดสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคนิ่วในไต
การกินอาหารเค็ม โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม
เช่น มีถงุ น�ำ้ มากมายในไตทัง้ สองข้า			
						

สังเกตอย่างไรว่าไตผิดปกติ

โดยทัว่ ไปร่างกายจะแสดงอาการผิดปกติ
ออกมาก็ต่อเมื่อไตท�ำงานหนักมากแล้ว ซึ่งกว่า
จะรูต้ วั และหาทางรักษาอาจสายเกินไป และอาการ
ทีเ่ ป็นสัญญาณบ่งชีว้ า่ คุณอาจเป็นโรคไต คือ อาการ
ปัสสาวะผิดปกติ เนือ่ งจากกระเพาะปัสสาวะและไต
ท�ำงานสัมพันธ์กัน เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นที่ไต
กระเพาะปัสสาวะจึงผิดปกติไปด้วย ซึ่งคุณหมอ
ได้ แ นะวิ ธีสัง เกตอาการผิ ดปกติ ข องปั สสาวะไว้
ดังนี			
้
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ปัสสาวะขัด
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี อ าการปั ส สาวะล� ำ บาก
ปัสสาวะขัด เจ็บต้องออกแรงเบ่ง ปัสสาวะไม่พงุ่ หรือ
ปัสสาวะสะดุดกลางคัน เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณ
บอกให้รู้ว่า อาจเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
หรือเป็นนิว่ ในไต ซึง่ มักพบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย

ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
โดยทั่วไปหากไม่ได้ดื่มน�้ำก่อนเข้านอน
เมือ่ นอนหลับไปแล้ว 6 – 8 ชัว่ โมง เรามักจะไม่ตอ้ ง
ตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึก ทั้งนี้เพราะกระเพาะ
ปัสสาวะจะสามารถเก็บน�้ำได้ถึง 250 ซีซี. แต่ใน
คนที่ เ ป็ น โรคไตจะไม่ ส ามารถหยุ ด การขั บ น�้ ำ ใน
กระเพาะปัสสาวะได้ ท�ำให้มีน�้ำออกมามากและ
ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ จึงมักจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะ
ตอนกลางดึก

ปัสสาวะเป็นฟองมาก
ปกติเวลาทีเ่ ราปัสสาวะจะมีโปรตีนไหลปน
ออกมาด้วย ซึง่ โปรตีนนีเ่ องทีท่ ำ� ให้เกิดฟองสีขาว ๆ
หากใครปัสสาวะแล้วมีฟองสีขาวเหมือนฟองสบู่
ออกมามากกว่าที่เคยเป็น นั่นอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่า
ไตของเราท�ำงานผิดปกติ เนื่องจากเส้นเลือดฝอย
ในไตเกิดการอักเสบ ซึง่ หากเกิดร่วมกับการปัสสาวะ
เป็นเลือด ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นโรคไต ควรไป
พบแพทย์โดยด่วน			

ปัสสาวะเป็นเลือด
ปกติน�้ำปัสสาวะของเราจะมีสีเหลืองใส
หรืออาจจะมีสีเข้มขึ้นได้นิดหน่อยหากดื่มน�้ำน้อย
หรือจางลงได้เมื่อดื่มน�้ำมาก แต่ถ้าหากปัสสาวะ
มีสีแดงคล้ายเลือด หรือสีน�้ำล้างเนื้อ สีชาแก่ หรือ
สีเหลืองเข้ม นัน่ อาจเป็นสัญญาณเตือนให้รวู้ า่ มีเลือด
ปนออกมากับปัสสาวะ โดยอาจจะเกิดจากการติดเชือ้
ในทางเดินปัสสาวะ มีนวิ่ ในไต เป็นไตอักเสบ หรือมี
เนือ้ งอกในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
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จะรู้ได้อย่างไรว่าตนเอง
เป็นโรคไต?
เนื่องจากโรคไตเป็นโรคที่มักไม่มีอาการ
แสดงในระยะแรกดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ดั ง นั้ น
ในผู้ป่วยระยะนี้จะทราบว่าเป็นโรคไตได้ก็ต่อเมื่อ
เข้ารับการตรวจเช็คร่างกายจากแพทย์ ซึง่ โดยทัว่ ไป
แพทย์ ก็ จ ะแนะน� ำ ให้ ผู ้ ที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคเบาหวาน
มีภาวะความดันโลหิตสูง มีอายุมากกว่า 60 ปี เคยมี
ประวัติของนิ่วในไต หรือพวกที่ชอบรับประทานยา
พร�่ำเพรื่อ ชอบรับประทานยาชุด หรือมีประวัติคน
ในครอบครัวเป็นโรคไตให้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ
และตรวจเลือดเพื่อหาโรคไตอยู่แล้ว เพราะหาก
รอจนมีอาการแล้วค่อยไปพบแพทย์ ก็มักจะสาย
เกินไป

การดูแลรักษา
หากวิ นิ จ ฉั ย พบโรคไตตั้ ง แต่ ใ นระยะ
แรก ๆ การควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ เช่น ควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม หยุดรับประทานยาพร�่ำเพรื่อ
งดรับประทานอาหารรสเค็ม ไม่สบู บุหรี่ และควบคุม
ความอ้วนก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตลงได้
แต่หากปล่อยให้ไตเสื่อมลงมาก ๆ ก็อาจจะเกิด
ภาวะไตวายได้ ซึง่ ภาวะไตวายนีม้ ที งั้ ชนิดเฉียบพลัน
และเรือ้ รัง

ดูแลตัวเองอย่างไรให้หา่ งไกล
จากโรคไต?
การดู แ ลตนเองให้ ห ่ า งไกลจากโรคนี้
ก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร
ที่เหมาะสม ระวังอย่าให้อ้วน ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงต้องควบคุมระดับน�้ำตาล
และระดั บ ความดั น โลหิ ต ให้ ดี แ ละอย่ า ใช้ ย า
พร�ำ่ เพรือ่ ลดอาหารเค็ม งดบุหรี่ และหากมีปจั จัยเสีย่ ง
ก็ควรไปตรวจเช็คไตเป็นระยะ ๆ ด้วย

การป้องกันหรือการชะลอ
ความเสือ่ มของไต
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้น มีหลากหลาย
สาเหตุและสามารถป้องกันได้ ถ้าได้รับการรักษา
แต่ เ นิ่ น ๆ เช่ น การควบคุ ม โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงให้ดี แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายทีผ่ ปู้ ว่ ย
โรคไตบางคนละเลยการรักษาท�ำให้ไตวายอย่าง
รวดเร็วจนเสียชีวิต ดังนั้น ผู้ป่วยโรคไตควรปฏิบัติ
ดังนี้
• พบแพทย์อย่างสม�ำ่ เสมอ		
• ควบคุมความดันโลหิตให้นอ้ ยกว่า
130 /80 และควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด
• หลีกเลีย่ งการทานอาหารรสเค็ม
และจ�ำกัดอาหารประเภทโปรตีน
โดยให้บริโภคเกลือไม่เกินวันละ 5 กรัม
ถ้าเทียบเป็นปริมาณโซเดียมก็ไม่ควรเกิน
วันละ 2,000 มิลลิกรัม ซึง่ ปริมาณดังกล่าว
เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา 		
• หลีกเลีย่ งการใช้ยาแก้ปวด ยาหม้อ
ยาชุดโดยไม่ปรึกษาแพทย์
• เลิกบุหรีแ่ ละงดดืม่ สุรา		
• ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ		

สถานการณ์โรคไตของคนไทย
ข้อมูลจากการส�ำรวจของสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทยพบว่า มีคนไทยป่วยเป็นโรคไต
ร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน
ในจ� ำ นวนนี้ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย 2 แสนคน
และมีอัตราป่วยเพิ่ม ปีละกว่า 7,800 ราย ผู้ป่วย
เหล่านี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะเกิดโรค
แทรกซ้อนถึงเสียชีวติ ได้ โดยผูป้ ว่ ยโรคไตในระยะต้น
จะต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาโดยวิ ธี ท ดแทนไต ได้ แ ก่
การฟอกเลือด ล้างช่องท้อง หรือเปลี่ยนไต ส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก็จ�ำเป็นต้องรักษาโดยวิธีทดแทน
ไต ซึง่ ในแต่ละปีจะพบผูป้ ว่ ยรายใหม่เพิม่ ขึน้ อีกกว่า
10,000 ราย และจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
สูงถึงประมาณ 200,000 บาทต่อคนต่อปีนับเป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญในระดับชาติ ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ป่วย
ที่ป่วยเป็นโรคไตมีอายุเฉลี่ยที่น้อยลง รวมถึงพบว่า
มีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตในเด็กเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่ง
มาจากการบริโภคอาหารทีม่ รี สเค็มจัด หรือพฤติกรรม
การรั บ ประทานอาหารที่ มั ก จะต้ อ งเติ ม น�้ ำ ปลา
หรือน�้ำปลาพริกทุกมื้อ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยง
จนเป็นสาเหตุในเรื่องของภาวะ ไตวายเรื้อรัง เมื่อ
เนือ้ ไตถูกท�ำลายอย่างถาวร ไตจะค่อย ๆ ฝ่อเล็กลง
ค่อย ๆ เสือ่ มลงและ เข้าสูไ่ ตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
ในที่สุด วันไตโลกจึงเป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์
เพื่อให้คนไทยเกิดความตระหนักในการป้องกัน
ซึง่ จะช่วยลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยไตลงได้ โดยการทีจ่ ะท�ำให้
วัตถุประสงค์ของวันไตโลกปัจจุบันบรรลุเป้าหมาย
คงไม่ใช่หน้าทีข่ องผูใ้ ดผูห้ นึง่ หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่
แต่เป็นความร่วมมือร่วมแรงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมองให้เห็นความส�ำคัญ และหันมาใส่ใจดูแล
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงกันถ้วนหน้าต่อไป

ทีม่ า : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย www.haamor.com
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ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งต่อจากตอนทีแ่ ล้ว
โดยผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสกรุงโตเกียวกันต่อครับ หลังจากกล่าวค�ำว่า
“ซาโยนาระ” จากเมืองนิกโกแล้ว ผมได้เดินทางโดยรถไฟมุง่ หน้าเข้าสูม่ หานครโตเกียว เมือง
หลวงของประเทศญีป่ นุ่ โดยผมเลือกทีพ
่ กั เป็นอพาร์ทเม้นท์ ให้เช่ารายวันในย่าน Mejiro
ซึ่งราคาจะถูกกว่าพักที่โรงแรมครึ่งต่อครึ่งเลยครับ และอีกเหตุผลหนึ่งทีผ
่ มเลือกที่พัก
ในย่านนี้ก็คือ ที่พักตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ JR Mejiro ใช้เวลาเดินเพียงแค่ห้านาที
นอกจากนัน้ สถานีรถไฟ JR Mejiro ยังอยู่ในเส้นทางสายเดียวกับแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
หลายแห่งในโตเกียว ซึง่ ท�ำให้ผมประหยัดเวลาในการเดินทางได้อกี ด้วย

ตืน่ เช้ามาพร้อมกับความสดชืน่

จากเมื่อคืนที่ชาร์จร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม เพื่อเตรียมพลังไปเดินชอปปิ้ง และมองหา
สถานทีน่ า่ สนใจ โดยผมเลือกทีจ่ ะไปเดินเล่นตามตรอกซอกซอยในย่านต่าง ๆ พร้อมกับหวังไว้วา่ จะได้พบเห็นอะไร
ที่น่าสนใจ โดยสถานที่แรกปักหมุดไว้ที่ย่าน Daikanyama ซึ่งนับเป็นย่านที่สงบมาก ถึงจะไม่มีแหล่งชอปปิ้งที่
นักท่องเทีย่ วต้องมา แต่กม็ รี า้ นค้าเก๋ ๆ ซ่อนอยูต่ ามมุมต่าง ๆ เหมาะกับการเดินเล่นเพลิน ๆ ได้มองร้านนีท้ ี ร้านนัน้ ที
ผู้คนที่นี่ก็ดูผ่อนคลายโดยผมสังเกตจากการเดินที่เห็นว่าเดินกันแบบสบาย ๆ ไม่ต้องรีบร้อนเข้ากับบรรยากาศ
และอากาศทีก่ ำ� ลังดี ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส ซึง่ ผมว่าเหมาะกับสาวก ฮิปสเตอร์ทชี่ นื่ ชอบในวิถสี โลว์ไลฟ์
เป็นอย่างมาก เพราะทีน่ จี่ ะมีรา้ นกาแฟ ร้านเค้ก และสินค้าไลฟ์สไตล์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ม่เหมือนใคร แต่กเ็ ป็นสินค้าทีม่ ี
ราคาสูงอยูพ่ อสมควร ถือได้วา่ ทีน่ เี่ ป็นย่านทีห่ รูหราอีกแห่งหนึง่ ของญีป่ นุ่ ก็วา่ ได้
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จากย่ า นไฮโซมาต่ อ กั น
ทีย่ า่ นสุขสงบและดูชลิ ๆ
อย่าง Naka-meguro

ด้วยความทีม่ คี ลอง Meguro ตัดผ่านกลาง
ระหว่างอพาร์ทเม้นท์ บ้านเรือนและร้านน่ารัก ๆ ทีต่ งั้ อยู่
ประปรายทั้งสองฝั่งคลอง ท�ำให้มองแล้วแสนสดชื่น
อีกทัง้ ได้สดู อากาศบริสทุ ธิเ์ ต็มปอดเลยทีเดียว ไฮไลท์
ของทีน่ จี่ ะเป็นช่วงดอกซากุระบาน เพราะจะมี ต้นซากุระ
อยูร่ มิ สองฝัง่ คลองทอดยาวไปจนสุดคลอง ลองนึกภาพ
ดอกซากุระบานเป็นอุโมงค์โอบล้อมคลอง Meguro
เอาไว้ ซึ่งหากได้สัมผัสถึงบรรยากาศเหล่านี้คงจะมี
ความสุขไม่นอ้ ย แต่นา่ เสียดายทีผ่ มไปช่วงฤดูใบไม้ผลิ
จึ ง จะได้ เ ห็ น เพี ย งกิ่ ง ก้ า นที่ ไ ร้ ด อกของต้ น ซากุ ร ะ
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูสวยงามอยู่ดี เพราะริมฝั่งคลอง
มีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรืน่ มีทใี่ ห้นงั่ พักไว้ฟงั เสียง
น�ำ้ ไหลในคลอง ช่วยผ่อนคลายและสร้างความสดชืน่
ได้มากทีเดียวครับ และที่ส�ำคัญน�้ำในคลองนี้ยังดู
สะอาดและใสมาก ๆ เลย หากบ้านเราเป็นแบบนีบ้ า้ ง
คงจะดี ผมเหลือบมองดูนาฬิกาได้เวลาอาหารกลางวัน
พอดี ประกอบกับอากาศดี ๆ อย่างนี้ต้องหาอะไร
ร้อน ๆ อย่างราเมนรองท้องกันสักหน่อย ผมไปเจอ
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ร้าน Afuri ซึ่งเป็นร้านราเมนชื่อดังที่มีอยู่หลายสาขา
ร้านนี้ให้เราสั่งอาหารโดยการใช้ตู้กด เพื่อเลือกเมนูที่
ชอบ โชคดีที่เขามีตัวอักษรภาษาอังกฤษให้อ่าน เมื่อ
เลือกรายการอาหารแล้วให้หยอดเหรียญลงไป จากนัน้
ตูจ้ ะส่งกระดาษใบเสร็จเล็ก ๆ ทีเ่ ป็นชือ่ รายการอาหาร
ทีเ่ ราสัง่ ออกมา เพือ่ ไปยืน่ ให้กบั พนักงานแล้วเขาก็จะ
น�ำไปท�ำอาหารตามรายการที่เราสั่ง ผมถึงกับตะลึง
อยูใ่ นใจว่า เป็นการจัดการทีม่ รี ะบบดีมาก ๆ ฝันไว้เลย
ว่าถ้าตัวเองมีร้านอาหารจะเอาระบบนี้มาใช้กับร้าน
ตัวเองอย่างแน่นอน รอไม่นานราเมนร้อน ๆ ก็มาเสิรฟ์
อยู่ตรงหน้า ผมไม่รอช้า หยิบอาวุธพร้อมฟาดฟันกับ
ราเมนชามนัน้ ทันที และไม่ลมื ทีจ่ ะท�ำตามวัฒนธรรม
ของคนทีน่ โี่ ดยการซดน�ำ้ ซุปแบบไม่ตอ้ งเก็บเสียง เพราะ
ในขณะทีผ่ มนัง่ ทานอยูไ่ ด้ยนิ เสียงซดน�ำ้ ซุปดังมาจาก
ทัง้ ข้างซ้ายและข้างขวา จึงรูส้ กึ ว่ามาถึงถิน่ แล้วต้องลอง
ท�ำบ้างเพื่อความเข้าถึงวัฒนธรรมครับ การซดน�้ำซุป
ส่งเสียงดังทีน่ ไี่ ม่ใช่มารยาททีไ่ ม่ดี แต่คอื การบ่งบอกให้
คนท�ำราเมนรูว้ า่ ชามนีอ้ ร่อยสุดยอด

ท้องอิ่มแล้ว จึงมีพลัง
ในการเดินทางต่อไป

ย่านสุดท้ายนัน่ ก็คอื ย่าน Shimokitazawa เป็น
แหล่งที่รู้กันดีในคนชอบสินค้ามือสอง ทั้งเสื้อผ้าและ
ของใช้ตา่ ง ๆ ทีน่ า่ สนใจได้รวมไว้ทนี่ แี่ ล้ว ร้านค้าส่วน
มากจะเป็นตึกสูงสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเรียงกันไป
ที่เห็นบ่อย ๆ คือร้านเสื้อผ้ามือสอง เป็นแบรนด์จาก
ฝัง่ อเมริกาและยุโรปบ้าง จากของญีป่ นุ่ เองบ้าง ดูราคา
แล้วไม่แพงจนถึงแพงระยับอยูท่ สี่ ภาพของสินค้าและ
ความมีชอื่ เสียงของแบรนด์ แต่บางที ถ้าโชคเข้าข้าง
อาจจะเจอขุมทรัพย์ไม่รู้ตัว อย่างเสื้อแบรนด์เนม
อาจจะราคาตลาดนัดก็เป็นได้ หลายคนอาจจะคิดว่า
ของมือสองสกปรก ไม่กล้าน�ำมาใช้ แต่อย่างว่าทุกอย่าง
มี ส องด้ า นเสมอ บางคนที่ ช อบก็ เ พราะหลงเสน่ ห ์
ในความไม่เหมือนใคร ความแปลกใหม่และราคาที่
จับต้องได้ อยูท่ คี่ นเลือก ส่วนผมชอบมากเหมือนกับเรา
ได้ออกไปค้นหาขุมทรัพย์โจรสลัด มันมีความสนุกอยู่
ในตัว พอเจอของทีถ่ กู ใจก็เหมือนถูกหวยรางวัลทีห่ นึง่
ผมเจอความแปลกของร้ า นค้ า ที่ นี่ อ ยู ่ อ ย่ า งหนึ่ ง
ปกติร้านค้าทั่วไปต้องจัดวางหน้าร้านให้มองเห็นได้
ว่าภายในร้านขายสินค้าอะไรบ้าง อาจจะติดไฟให้
สว่างไสวหรือจัดดิสเพลย์ให้สวยงาม แต่ที่นี่บางร้าน
ต้องขึน้ บันไดผ่านประตูและซอกก�ำแพงทีด่ วู กวน เพือ่
ไปค้นพบว่ามีของน่าสนใจอยู่ในนั้น ถ้าไม่สังเกตดี ๆ
อาจจะเดินผ่านเลยไปก็เป็นได้นอกจากร้านขายเสือ้ ผ้า
แล้ว ก็ยังมีร้านหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษ คือร้านขาย
ขนมอบกรอบแบบโบราณของญีป่ นุ่ จ�ำพวกเซมเบ้ ซึง่ มี
ทัง้ รูปแบบกลม ๆ แบน ๆ หรือเป็นก้อน ๆ บางชิน้ เคลือบ
ด้วยซีอวิ๊ บางชิน้ เคลือบด้วยน�ำ้ ตาล ตักแบ่งขายเป็นขีด
ผมจึงลองซือ้ มาอย่างละขีด รสชาติอร่อย กรอบทุกชิน้
ไม่มีชิ้นที่เหนียวมาปะปน รู้สึกได้ถึงความพิถีพิถัน
ที่ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ผมเหลือบไปเห็น
เจ้าของร้านมีอายุน่าจะประมาณ 70 ปี แต่ยังคงมี

ความแข็งแรงอยู่ ยืน่ ถุงขนมให้เด็กน้อยซึง่ นัง่ ในรถเข็น
ส�ำหรับเด็กที่คุณพ่อมาซื้อให้รับประทาน เด็กน้อยรับ
ด้วยความดีใจและลิ้มรสอย่างมีความสุข มันท�ำให้
ผมคิดว่าแม้จะผ่านมากีย่ คุ กีส่ มัย ของทีผ่ า่ นกาลเวลา
มานานแต่หากยังคงรักษาไว้ มันจะไม่มวี นั หายไปจาก
โลกใบนี้ได้ คุณค่าของสิ่งใด ๆ จะคงทนถ้ารักษามัน
ไว้ด้วยใจ ใกล้จะค�่ำแล้วผมจึงเดินทางกลับที่พักเพื่อ
พักผ่อนและเตรียมตัวกลับสูป่ ระเทศไทยสักที

หากเป็นไปได้ผมคิดว่า
ครัง้ นีจ้ ะไม่ใช่ครัง้ สุดท้าย
ทีจ่ ะมาเยือนประเทศญีป่ นุ่
ดินแดนของเทคโนโลยี ธรรมชาติทสี่ วยงาม
ความมีระเบียบวินยั และวัฒนธรรมทีช่ วนให้หลงใหล
แต่ ไ ม่ ใ ช่ ว ่ า ประเทศไทยจะไม่ มี สิ่ ง เหล่ า นี้ น ะครั บ
เพียงแต่เพราะญี่ปุ่นคือความแปลกใหม่ที่ตราตรึง
ใจผม เหมื อ นเวลาที่ ค นเราชอบอะไรก็ จ ะชอบไป
อย่างนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข วันข้างหน้าผมอาจจะไป
ตามหาซากุระ ตามหาหิมะ หรือตามหาทุ่งดอกไม้
อีกก็เป็นได้ อยูท่ งี่ บประมาณและโอกาสครับ อย่างที่
ผมชอบประโยค ๆ หนึ่งที่จ�ำมาจากภาพยนตร์เรื่อง
The Polar Express ที่ว่า "มีเรื่องจริงเกี่ยวกับรถไฟ
มั น ไม่ ส�ำ คั ญ หรอกว่ า รถไฟจะไปไหน ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การตัดสินใจขึน้ รถไฟ" หากอยากมีประสบการณ์ใหม่ ๆ
และพบเจออะไรทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน คุณผูอ้ า่ นก็ตอ้ ง
อย่าปล่อยให้รถไฟผ่านหน้าไปเฉย ๆ ครับ โอกาส
มีไม่บอ่ ย พร้อมแล้วต้องเดินหน้าต่อไปตามใจต้องการ
เหมือนผมและการเดินทางในครัง้ นี้
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