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โลกธรุกิจ - จ่อรีดภาษีออนไลน์ คลงัรอชงครม./‘ขายของผา่นเนต’โดนแน่ 

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียม
เปิดรบัฟงัความคดิเหน็ (ประชาพจิารณ์) เกี่ยวกบัร่างกฎหมาย เรยีกเก็บภาษีจากการท าธุรกจิผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งข ัน้ตอนหลังจากการรับฟงัความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว จะสรุป
รายละเอยีดเพือ่เสนอใหค้ณะรฐัมนตร(ีครม.) พจิารณาเหน็ชอบภายในเดอืนกรกฎาคมน้ี โดยยอมรบัว่า ร่าง
กฎหมายมคีวามลา่ชา้กวา่แผนเดมิทีจ่ะเสนอ ครม.ไดภ้ายในเดอืน มถุินายน 2560 

“โดยหลักการของกฎหมาย ตามมาตรา 47 คือ เราต้องเปิดรับฟงัความเห็นจากประชาชน 
สาธารณชนก่อน ซึง่กรมอยูร่ะหวา่งด าเนินการ และคาดว่าจะสามารถเปิดรบัความเหน็ทางเวบ็ไซต์ของกรม
สรรพกรไดใ้นเรว็ๆ น้ี โดยจะเปิดเป็นเวลา 15 วนัก่อนที่จะรวบรวมความเห็น และเสนอใหค้รม.พจิารณา 
โดยยนืยนัการจดัเกบ็จะเป็นไปตามมาตรฐาน และมคีวามเป็นธรรมอยา่งแน่นอน” นายประสงค ์กลา่ว 

ส าหรบัแนวทางในการจดัเก็บเบื้องต้นจะจดัเก็บจากธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและการโอนเงนิที่
เกดิขึน้ในประเทศไทย รวมถงึการด าเนินธุรกจิบนนวตักรรมการเงนิรูปแบบใหม่ อย่างระบบการท าธุรกิจ
ผา่นe-Payment และกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส(์e-Wallet) กเ็ขา้ขา่ยตอ้งช าระภาษ ีซึ่งกฎหมายจะใหอ้ านาจ
สถาบนัการเงนิเป็นผูจ้ดัเก็บภาษี หกั ณ ที่จ่าย แทนกรมสรรพากร โดยเมื่อใดที่มกีารโอนเงนิเพื่อช าระค่า
สนิคา้หรอืบรกิาร ทางสถาบนัการเงนิในไทยมหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายจ านวน 5%เพื่อน าไปช าระภาษใีหแ้ก่
กรมสรรพากร ทัง้น้ี คาดวา่มลูคา่การจดัเกบ็ภาษไีดพ้อสมควร เพราะมลูคา่การท าธุรกรรมบนธุรกจิออนไลน์
สงูหลกัลา้นลา้นบาท 

“ที่ผ่านมาไม่สามารถจดัเก็บภาษีได ้เพราะรา้นคา้ที่ตัง้ขึน้นัน้ ไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลอย่าง
ถูกต้อง เป็นการโอนเงนิไปยงับุคคลถงึบุคคลเท่านัน้ ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ขอ้มูลพบว่า กลุ่ม
ออนไลน์เตบิโตเรว็มาก ท าใหต้อ้งหาชอ่งทางปิดรูร ัว่การจดัเกบ็” นายประสงค ์กล่าว ขณะทีก่ลุ่มธุรกจิทีเ่ขา้
ขา่ยตอ้งเสยีภาษอี-ีคอมเมริซ์ เชน่  

1.เวบ็ไซตแ์สดงรปูและราคาสนิคา้ Catalog Website  
2. เวบ็ไซตเ์พือ่การขายสนิคา้ e-Shopping  
3.การขายสนิคา้บนชุมชนเวบ็บอรด์โดยผูข้ายไมม่เีวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง Community Web  
4.เวบ็ไซตเ์พือ่การประมลูขายสนิคา้ e-Auction (electronic auction)  
5.เวบ็ไซตห์า้งสรรพสนิคา้ออนไลน์ e-Market Place หรอืShopping Mall  
6.เวบ็ไซตแ์หลง่ซือ้ขายภาพถ่ายดจิทิลั Stock Photo  
7.การรบัโฆษณาจากเวบ็ไซตก์ูเกิล้ Google AdSense  
8.การท าใหผ้ลการคน้หาบนกูเกิล้ตดิล าดบัแรกๆ หรอื Search Engine Optimization-SEO  
9.เวบ็ไซตน์ายหน้าการขายสนิคา้และบรกิาร Affiliate Marketing  
10.การเลน่เกมผา่นระบบเครอืขา่ยออนไลน์ Game Online เป็นตน้ 



 
“เมื่อเป็นผูม้รีายได้ก็ต้องมหีน้าที่ยื่นแสดงรายการภาษี เพื่อเสยีภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” นาย
ประสงค ์กลา่ว 

มรีายงานแจง้ว่า ก่อนหน้าน้ี ส านักงานกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ก าลงัเรื่องกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ OTT (Over The Top) 
พรอ้มระบุว่า ยทููบ-เฟซบุ๊ค เขา้ขา่ยการใหบ้รกิาร OTT พรอ้มส่งสญัญาณว่า อาจตอ้งมาการเรยีกเกบ็ภาษี
เน่ืองจากมรีายได ้

 
คอลมัน์รายงานพิเศษ : เตรียมความพร้อมวิทยากรหลกั 

ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีก าจดัหนอนหวัด า 
 

โครงการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพรา้ว (หนอนหวัด า) ดว้ยวธิี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 
ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ คอื การสรา้งการรบัรูแ้ละการมสี่วน
ร่วม การจดัการศตัรูพชืโดยวธิผีสมผสาน มาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการเฝ้าระวงัส ารวจตดิตาม 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กลา่ววา่ การแกป้ญัหาหนอนหวัด ามะพรา้วอยา่งยัง่ยนื

จะเกดิขึน้ไดต้อ้งด าเนินการภายใตม้าตรการทัง้ 4 ดา้นควบคู่กนัไป และตอ้งด าเนินการตามแผนปฏบิตังิาน
ทีก่ าหนด โดยเฉพาะการจดัการศตัรูพชืดว้ยวธิผีสมผสานนัน้ มทีัง้การตดัทางใบและเผาท าลาย การปล่อย
แตนเบยีนบราคอน การพน่สารเคมทีางใบกรณีที่มะพรา้วมคีวามสูงน้อยกว่า 12 เมตร การฉีดสารเคมเีขา้
ตน้มะพรา้วในกรณีที่ตน้มคีวามสูงมากกว่า 12 เมตร ซึ่งการใชส้ารเคมเีป็นเรื่องทีต่้องใหค้วามส าคญัอยา่ง
ยิง่ นอกจากตอ้งใชส้ารเคมอียา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ยงัตอ้งใชใ้นอตัราทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ เพือ่ความ
ปลอดภยัต่อตวัผูใ้ชส้ารเคม ีและความปลอดภยัต่อผลผลติมะพรา้วดว้ย 

ทัง้น้ี กรมสง่เสรมิการเกษตรไดจ้ดัอบรมวทิยากรหลกัการใชส้ารเคมคีวบคุมศตัรูมะพรา้ว (หนอนหวั
ด า) โดยเชญิ ดร.พฤทธชิาตปุญวฒัโท หวัหน้ากลุ่มงานวจิยัการใชส้ารก าจดัศตัรูพชื กรมวชิาการเกษตรมา
ถ่ายทอดความรูเ้รื่องการใชส้ารเคมคีวบคุมศัตรูมะพรา้วอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ พรอ้มสาธติวธิกีาร
ฉีดสารเคมเีขา้ตน้และการพ่นสารเคมทีางใบ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัเจา้หน้าที่ผูร้บัผดิชอบงาน
อารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่ ง เสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชืและเจา้หน้าทีส่ว่นกลาง ผูท้ีจ่ะตอ้งเป็นวทิยากรไปถ่ายทอดใหก้บัผูร้บั
จา้งฉีดสารเคมเีขา้ต้นและพ่นทางใบ ถงึขัน้ตอน เทคนิควธิกีาร รวมทัง้การป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจาก
สารเคม ีเพือ่ใหก้ารใชส้ารเคมเีกดิประสทิธภิาพสงูสุด สามารถควบคุมการระบาดของศตัรมูะพรา้วลดลง 

การอบรมดงักล่าวเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเจา้หน้าทีเ่พื่อเป็นวทิยากรหลกั Master Trainer 
ทีม่คีวามรูแ้ละเกดิความเชื่อมัน่ในดา้นวชิาการ สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปอบรมถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรอืผู้



รบัจา้งฉีดสารเคมเีขา้ต้นและพ่นสารเคมทีางใบ เน่ืองจากตามขอ้ก าหนดผูร้ ับจ้างต้องผ่านการอบรมตาม
หลกัสตูรของกรมสง่เสรมิการเกษตรเทา่นัน้ ซึ่งต่อจากน้ีวทิยากรหลกัของกรมส่งเสรมิการเกษตรจะลงพืน้ที่
จดัอบรมใหก้บัผูร้บัจา้งฉีดสารเคมแีละพน่สารเคมตีามแผนทีก่ าหนดต่อไป 

นายประสงคก์ล่าวเพิม่เตมิว่า พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มคีวามห่วงใยว่าเกษตรกรหรอืผูร้บัจา้งในพืน้ทีจ่ะมคีวามรูใ้นการใชส้ารเคมอียา่งถูกตอ้งหรอืไม่รวมถงึถ้า
สารเคมสีง่ไปในพืน้ทีแ่ลว้จะมคีวามพรอ้มในการน าไปใชไ้ดท้นัทหีรอืไม่ เน่ืองจากเกรงว่าหากด าเนินการชา้
ไปหรอืไมเ่ป็นไปตามแผนจะสง่ผลต่อสถานการณ์การระบาดของหนอนหวัด าเพิม่ขึน้กรมส่งเสรมิการเกษตร 
จงึไดเ้ตรยีมความพรอ้มในทุกดา้น เมื่อการจดัซื้อสารเคมเีรยีบรอ้ยและกระจายส่งมอบใหก้บัทางส านักงาน
เกษตรจงัหวดั กพ็รอ้มทีแ่จกจา่ยและด าเนินการก าจดัหนอนหวัด าไดท้นัท ี

ส าหรบัเกษตรกรที่ก าลงัประสบปญัหาหนอนหวัด าระบาดท าลายผลผลิตมะพร้าว ก็สามารถน า
ความรูท้ี่ได้รบัจากภาครฐัไปปฏบิตัใินการช่วยเหลอืตนเองเบื้องต้นก่อนได้ ทัง้การส ารวจแปลงตดัทางใบ
และเผาท าลาย การปล่อยแตนเบยีนบราคอนโดยสามารถเขา้ไปศึกษาเรยีนรู้ได้จากศูนย์จดัการศตัรูพชื
ชุมชนใกลบ้า้น อยา่งไรกต็าม หากทุกฝา่ยรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัจะท าใหป้ญัหาหนอนหวัด ามะพรา้วลดลง 
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และหมดไปอยา่งสิน้เชงิไดใ้นทีสุ่ด 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 26 มิถนุายน พ.ศ.2560 

 
GN1...ข้าวเหนียวพนัธุใ์หม ่

 
 

หลายท่านคงเคยกนิขา้วเหนียวแลว้ และมกัจะเจอปญัหาเอาขา้วเหนียวออกจากกระตบิสกัพกั ขา้ว
เหนียวจะแขง็ เคีย้วกลนืแทบไม่ลง แต่ปญัหาน้ีก าลงัจะหมดไป ดร.ณฐัวุฒ ิสงิห์ค า ผูช้ านาญการ งานวจิยั
และปรบัปรุงพนัธุ ์บรษิทั เจรญิโภคภณัฑเ์มลด็พนัธุ ์จ ากดั ไดใ้ชเ้วลาศกึษาวจิยัมากว่า 3 ปี...ไดข้า้วเหนียว
พนัธุใ์หม่ ใหช้ื่อว่า “GN1” ถอืเป็นขา้วเหนียวพนัธุใ์หม่ล่าสุด ทีเ่อาคุณสมบตัเิด่นของขา้วเหนียวพนัธุด์ขีอง
บา้นเรามารวมกนัไวใ้นพนัธุน้ี์ เพราะทีม่าของขา้วเหนียว “GN1” เกดิจากการน าพนัธุข์า้วเหนียวกว่า 1,000 
สายพนัธุ ์มาศกึษาวจิยัพนัธุกรรมวา่ แต่ละสายพนัธุม์ลีกัษณะดเีดน่ดงัดา้นไหนบา้ง จากนัน้น าแต่ละพนัธุม์า
ผสมขา้มสายพนัธุ์กนัไปมา จนไดข้า้วเหนียวทีร่สชาตหิอมนุ่ม ไม่แพพ้นัธุ์ กข 6 แต่ตน้ไม่สูงมาก ท าใหล้ม้



งา่ย เมลด็สวย ยาวกวา่ขา้วเหนียวสายพนัธุอ์ื่น เพราะถอดแบบมาจากขา้วเหนียวเขีย้วง.ู..เมื่อหุงสุก มเีมลด็
เรยีงสวย ขึน้เงามนั หอมออ่นนุ่ม แมจ้ะน่ึงทิง้ไวน้านหลายชัว่โมงกต็าม 

ลกัษณะประจ าพนัธุ์...ต้นแขง็ ไม่ลม้ง่าย ต้านทานแมลง เพราะเป็นกอโปร่ง หนอนกอมาอยู่อาศยั
ไมไ่ด ้ตา้นทานโรคกาบใบแหง้ ใบไหม ้ถา้ปลกูในพืน้ทีน่าปี ตน้จะสงูประมาณ 90 ซม. แต่ถา้ปลูกนาปรงัตน้
จะสงู 70 ซม. อายกุารออกรวง 90 วนั อายเุกบ็เกีย่ว 120 วนั ใหผ้ลผลติต่อไรส่งูถงึ 1,100 กก. 

ปจัจุบนัทดลองปลูกขา้วเหนียวสายพนัธุไ์ปแลว้ 2 ครอป ในพืน้ที ่จ.ก าแพงเพชร และเชยีงราย และ
เตรยีมส่งเสรมิปลูกใน จ.เชยีงราย เชยีงใหม่ และพะเยา นัน่เพราะภาคเหนือเป็นพืน้ที่เดยีวที่สามารถปลูก
ขา้วเหนียวไดต้ลอดทัง้ปี แต่อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีขา้วเหนียวพนัธุ์ GN1 ยงัไม่มเีมลด็พนัธุ์ออกมาจ าหน่าย 
เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการขอขึน้ทะเบยีนพนัธุ์กบักรมวชิาการเกษตร ที่คาดว่าจะไดผ้า่นเรว็ๆน้ี...ถ้าไม่มี
ปญัหาแบบเดมิๆ ดว้ยความเคยชนิเป็นนิสยั 

สะ-เล-เต 
 

 
ศนูยก์ลางผลไม้เมืองร้อน ร่ายยทุธศาสตรด์นัไทยก าหนดทิศทางโลก 

 
 

“สนธิรตัน์” เดนิหน้าท ายุทธศาสตร์ผลไม้เมอืงร้อน คาดเสร็จใน 2–3 เดอืน ตัง้เป้าดนัไทยเป็น
มหาอ านาจผลไมเ้มอืงรอ้น สามารถก าหนดทศิทางราคาไดพ้รอ้มการบรหิารจดัการเป็นระบบ 

นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รมช.พาณิชย ์เปิดเผยว่า ขณะน้ีกระทรวง พาณิชยอ์ยู่ระหว่างการศกึษา
เพือ่จดัท ายทุธศาสตรผ์ลไมเ้มอืงรอ้น คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายใน 2-3 เดอืนน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิาร
จดัการผลไมท้ัง้ประเทศอย่างเป็นระบบ ป้องกนัราคาตกต ่าในระยะยาว โดยตัง้เป้าหมายเพื่อให้ไทยเป็น
ศูนยก์ลางการผลติและการค้าผลไมเ้มอืงร้อนของโลก และเป็นมหาอ านาจของโลกในการก าหนดทศิทาง
ราคาของผลไม้เมืองร้อน ซึ่งเบื้องต้นจะผลกัดนัผลไม้เมืองร้อนที่มีศกัยภาพก่อนจ านวน 10 ชนิด เช่น 
ทุเรยีน เงาะ ลองกอง มงัคุด ล าไย เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในปจัจุบนัไทยเป็นหน่ึงในผู้ผลิตและส่งออกผลไม้รายใหญ่ของโลก แต่ยงัขาดเทคโนโลย ี
นวตักรรมในการจดัการผลผลติเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื อกีทัง้เกษตรกรยงัขาดความรูใ้นการผลติ
ใหม้คีุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของตลาด เพราะส่วนใหญ่จะเลอืกปลูกผลไมต้ามกระแสตลาด ส่งผลให้
ผลผลติมมีากขึน้ และราคาตกต ่าจนเกษตรกรเดอืดรอ้น ซึง่รฐับาลตอ้งหาแนวทางแกป้ญัหาซ ้าซากทุกปี 



“อย่างเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนมรีาคาสูงมาก เพราะผลผลติออกมาน้อย เกษตรกรที่เคยปลูก
ยางพาราจะตดัตน้ยางเพือ่ปลกูทุเรยีน ท าใหปี้น้ีผลผลติทุเรยีนออกมามากกว่าปีก่อนประมาณ 30% แต่โชค
ดทีีร่าคาไมต่กต ่า เพราะตลาดจนียงัมคีวามตอ้งการสูง และกระทรวงพาณิชยป์ลุกกระแสการบรโิภคทุเรยีน
เพิม่ขึ้น หากมียุทธศาสตร์ที่ชดัเจนแล้ว รฐับาลจะไม่ต้องแก้ปญัหาราคาตกต ่าซ ้าซาก และยงัท าให้ไทย
ก าหนดทศิทางราคาผลไมใ้นตลาดโลกได ้ส่งผลใหร้าคามเีสถยีรภาพ และเกษตรกรขายผลผลติไดใ้นราคา
สงูขึน้” 

ส าหรบัปีน้ี นอกจากกระทรวงพาณิชยไ์ดผ้ลกัดนัใหเ้กดิกระแสการบรโิภคทุเรยีนแลว้ ยงัจะส่งเสรมิ
การตลาดเพิม่เตมิ เช่น เชื่อมโยงจากแหล่งผลติไปยงัตลาดปลายทาง ทัง้ห้างค้าปลกี ตลาดต้องชม และ
ตลาดการค้าชายแดน รวมไปถึงเพิม่ช่องทางการตลาด ผ่านการคา้ออนไลน์ ประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมการ
บรโิภคภายในประเทศ สง่เสรมิการแปรรปูผลไม ้และขยายตลาดต่างประเทศ เชน่ อนิเดยี ทีม่คีวามตอ้งการ
ผลไมเ้มอืงรอ้นเพิม่ขึน้ 

ขณะทีข่อ้มูลการผลติผลไมข้องไทยในปีน้ี จากส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ผลไม้
จงัหวดัระยอง จนัทบุร ีและตราด ตน้ฤดปีู 60 ไดแ้ก่ ทุเรยีน เงาะ มงัคุด และลองกอง มผีลผลติต่อไร่เพิม่ขึน้
ทุกชนิด โดยมผีลผลติรวม 777,112ตนั เพิม่ขึ้น 37.17% จากปีก่อนที่มจี านวน 562,164 ตนั หรอืเพิม่ขึ้น 
208,948 ตนั เพราะราคาในปีก่อนดมีาก จูงใจใหเ้กษตรกรดูแลรกัษาผลผลติ อกีทัง้ในปีน้ีสภาพอากาศยงั
เอือ้อ านวยมากกวา่ปีก่อน ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 

สว่นผลผลติชว่งปลายเดอืน พ.ค.-ม.ิย.60 คาดวา่ ผลผลติรวมของทัง้ 4 สนิคา้จะเพิม่ขึน้ทุกชนิด โดย
เงาะจะเพิม่ขึน้มากที่สุดถึง 52.62% เพราะปีที่ผ่านมาขาดน ้าเงาะตดิผลน้อย แต่ดว้ยสภาพอากาศปีน้ีมี
ความเยน็เหมาะสม ส่งผลให ้ออกดอกไดม้ากขึ้น รองลงมา ไดแ้ก่ ทุเรยีน เพิม่ขึน้ 39.96% มงัคุด เพิม่ขึน้ 
26.27% และลองกอง เพิม่ขึน้ 2.17% ในดา้นปรมิาณการส่งออก แปรรูป และการบรโิภคภายในประเทศ 
เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี หรอืตัง้แต่ปี 56-58 พบว่ามคีวามตอ้งการสูงถงึ 2.3 ลา้นตนั แบ่งเป็น ทุเรยีน 630,000 
ตนั มงัคุด 220,000 ตนั เงาะ 310,000 ตนั ลองกอง 140,000ตนั ลิน้จี ่52,000 ตนั และล าไย 980,000 ตนั 
คาดวา่ในปีน้ีปรมิาณจะใกลเ้คยีงกนั สะทอ้นใหเ้หน็วา่ไทยเป็นตลาดการคา้ผลไมเ้มอืงรอ้นทีม่ศีกัยภาพ 

 
 
 
 
 
 


