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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างศึกษาและ
วิเคราะห์นโยบายภาษีของรัฐบาลชุดใหม่ว่ามีข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบอย่างไร หากด าเนินการตาม
นโยบายเหล่านี้ ส าหรับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% นั้น 
หากจะลดจริง กรมอาจต้องเสนอแนวทางลด หรือเลิกรายการลดหย่อนภาษีบางรายการ จากปัจจุบัน
ก าหนดให้น ารายจ่ายบางประเภทมาหักลดหย่อนได้ เช่น ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ และค่าลดหย่อนเฉพาะกิจ เช่น โครงการช็อปช่วยชาติ เป็นต้น 
“การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นมาตรการที่ช่วยประชาชนก็จริง แต่จะท าให้รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีของกรมหายไปด้วย ซึ่งอาจกระทบถึงเสถียรภาพการคลัง ดังนั้น สิ่งที่กรมต้องท าคือ หาว่า
มาตรการเหล่านี้จะกระทบรายได้จ านวนเท่าใด และต้องน ามาตรการอะไรมาชดเชย เพื่อรักษา
เสถียรภาพการคลัง” 

ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ที่ปัจจุบันเก็บที่ 7% นั้น ขณะนี้ กรมยังไม่มีแนวคิดจะปรับเพิ่มหรือลด 
เพราะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ซึ่งการปรับเพิ่มหรือลดแวต จะมีผลกระทบมาก เพราะปัจจุบันรายได้จาก
แวตถือเป็นรายได้อันดับหนึ่งของกรม คิดเป็นสัดส่วน 40% ของรายได้จากการจัดเก็บภาษีรวมของกรม 
โดยการลดแวต 1% จะท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีหายไปราว 7 0,000 ล้านบาท 

ส าหรับผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 62 หรือตั้งแต่เดือน ต.ค.
61-พ.ค.62 จัดเก็บได้ 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายถึง 38,015 ล้านบาท ม่ันใจว่า ทั้งปีจะ
เก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท แม้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว และได้รับผลกระทบจากสงคราม
การค้าสหรัฐฯ-จีน ส่วนปี 63 ต้ังเป้าหมายจัดเก็บที่ 2.1 ล้านล้านบาท 

“รายได้ของกรมที่เพิ่มขึ้น มาจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ป้องกันและตรวจสอบการเสียภาษี, การพัฒนาเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ของผู้เสียภาษี เพื่อคัดแยกผู้เสียภาษีที่ดีกับไม่ดีออกจากกัน โดยผู้เสียภาษีที่ดีจะได้รับการอ านวยความ
สะดวก เช่น คืนภาษีเร็วขึ้น ส่วนผู้เสียภาษีที่ไม่ดี จะถูกตรวจสอบภาษีที่เข้มข้นขึ้น เป็นต้น และยังจะ
เดินหน้าน าระบบดิจิทัลมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเสียภาษีให้มากขึ้นด้วย” 
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นาย เอกนิ ติ  นิ ติ ทั ณฑ์ ป ร ะภาศ อ ธิ บดี
กรมสรรพากร กล่ าวในงานประชุมผู้บ ริ ห าร
สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ กลางปีงบประมาณ 
2562 ว่ากรมมีหน้าที่วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลด้านภาษี
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจบุนั
ให้รัฐบาลใหม่พิจารณาความเหมาะสมว่า จะน ามาใช้
หรือไม่ ซึ่งมองว่าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนมาเป็น

รัฐบาลก็จะน าเสนอประโยชน์และผลกระทบของการใช้ภาษีแต่ละตัว ทั้งนี้หากมีรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ก็พร้อมเสนอมาตรการทางภาษีต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลพิจารณาทันที ซึ่งทั้งหมดรัฐบาล
ใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ  

อย่างไรก็ตาม กรมไม่ได้มองแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดภาษีเพียงอย่างเดียว เพราะหาก
มองมุมเดียวอาจท าให้รายได้ภาษีหายไป ซึ่งจะกระทบรายได้ประเทศและเสถียรภาพของประเทศได้ 
ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) นั้น ยังไม่มีแนวคิดที่จะปรับอัตราขึ้นหรือลง จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 7% 
เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว หากปรับลด VAT ลง 1% จะท าให้สูญเสียรายได้กว่า 
70,000 ล้านบาท อาจท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

ส าหรับปีนี้คาดการณ์ว่าปีนี้จะสามารถจัดเก็บภาษีได้เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ล้านล้านบาท หลังจาก 
8 เดือนแรกของปีงบประมาณจัดเก็บรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท เกินเป้าแล้วกว่า 38,000 ล้านบาท ถือ
เป็นการเกินเป้าครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการดิจิทัลและ
การจัดเก็บข้อมูล ท าให้จัดเก็บรายได้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แม้ว่า
ในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีการจัดเก็บรายได้ภาษีลดลงไปบ้างก็ตาม ขณะเดียวกันยังได้เข้มงวดกับการโกง 
หรือหลบเลี่ยงภาษี จากการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ของกรม 

นอกจากนี้ กรมจะขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในส่วนของการเสียอากรแสตมป์ส าหรับตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการออกใบก ากับภาษี-ใบเสร็จภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และท าฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี พร้อมทั้งการศึกษาการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับผู้
เสียภาษี เพ่ือให้คนที่หลบเลี่ยงภาษีเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น และเชื่อว่าแนวทางต่างๆ เหล่านี้จะเป็นการ
ดึงให้ทุกส่วนเข้ามาอยู่ในระบบการเสียภาษีได้ท าให้คาดการณ์ว่าปีงบประมาณ 2563 จะสามารถจัดเกบ็
ภาษีได้ 2.1 ล้านล้านบาท 

ทั้งนี้ ในงานสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร กรมสรรพากรได้ประกาศเจตนารมณ์ด้วยอักษร HAS “H” ซื่อสัตย์ จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์และรักษาประโยชน์ส่วนร่วม ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ หรือรับจ้างผู้เสียภาษี และมี

งัดแผนภาษปีัม๊ศก. สรรพากรเลง็ชงรฐับาลใหมพ่จิารณา 



ส่วนได้ส่วนเสีย “A” มุ่งมั่นทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบเสร็จ คอยให้ค าปรึกษาที่ดีแก่ลูกน้อง ไม่ปัดความ
รับผิดชอบ และ “S” มอบใจบริการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้มาติดต่อรับบริการจากกรมสรรพากร 
ถือว่าการแสดงเจตนารมณ์ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ข้าราชการกรมสรรพากรมีคุณธรรมต่อการปฏิบัติงาน 
 
พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายผู้บริหารให้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อน าระบบดิจิทัลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
และนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้มีความเข้มข้น ที่ผ่านมาด าเนินการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง อีกทั้งดึงภาคเอกชนร่วมพัฒนาเครื่องมือ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งปรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มา
พัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงของผู้เสียภาษี 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศร้อนชื้นมีแสงแดดจัดบางช่วงของวัน ฝนตกหนักและมีลมแรง
บางพ้ืนที่ระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกวางตุ้ง เฝ้าระวังการระบาดของหนอนใยผัก 
เริ่มแรกพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่บนใบและใต้ใบพืชเป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก ส่วนใหญ่จะพบไข่ที่ใต้
ใบพืช หนอนมีตัวเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็นสองแฉก เมื่อถูกตัวหนอนจะ
ดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัวเองขึ้นลงระหว่างพ้ืนดินกับใบพืชได้ หนอนจะเข้าท าลายกัดกินผิวใบ ท า
ให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นหนอนจะชักใยบางๆ คลุมตัวไว้ติดอยู่กับใบพืชเพื่อเข้าดักแด้ 

ให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกันก าจัดหนอนใยผักแบบผสมผสานคือ ใช้วิธีกล ใช้ศัตรูธรรมชาติ ใช้วิธี
เขตกรรม และใช้สารเคมี ส าหรับวิธีกล แบบใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือ
กระป๋องน้ ามันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว ให้ติดตั้งกับดัก อัตรา 80 กับดักต่อไร่  โดยเฉลี่ยจับ
ผีเสื้อหนอนใยผักได้ 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก และเปลี่ยนกับดักทุก 7-10 วันครั้ง จะลดใช้สารฆ่าแมลง
ได้มากกว่า 50% แบบใช้กับดักแสงไฟ เป็นหลอดเรืองแสงสีน้ าเงิน 20 วัตต์ ที่เหมาะสมในการใช้จับ
ผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ ในการติดตั้งกับดักแสงไฟ
ควรติดตั้งรอบนอกแปลงผัก และควรติดตั้งพร้อมกันในพื้นที่ แบบใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการ
ปลูกผักกางมุ้ง ให้ปลูกผักในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 16  mesh (256 ช่องต่อ
ตารางนิ้ว) จะป้องกันหนอนใยผักและหนอนผีเสื้อชนิดอื่นได้มีประสิทธิภาพ โดยโรงเรือนตาข่ายไนล่อน
ต้องปิดมิดชิดตลอดเวลา เพ่ือป้องกันผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ 

การใช้ศัตรูธรรมชาติ ให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิส อัตรา 100-200 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางช่วงที่ระบาดมากพิจารณาการใช้อัตราสูง
และช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้น หรือพ่นสลับกับสารเคมี การใช้วิธีเขตกรรม ให้ไถพรวนดินตากแดด หรือท าลาย
ซากพืชอาหาร หรือปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการขยายพันธุ์และลดการระบาดอย่างต่อเนื่อง การใช้
สารเคมี ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงสไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ

ระวงัหนอนใยผกับกุแปลงกวางตุง้ 



สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอินดอกซาคาร์บ 15% 
อีซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร หรือสารโทลเฟนไพแร็ด 16% อีซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ควรพ่นสารสลับ
ชนิดกัน และไม่พ่นสารชนิดเดียวเกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู หากระบาดลดลงให้ใช้สารเคมีสลับใช้ศัตรู
ธรรมชาติ เนื่องจากหนอนใยผักสร้างความต้านทานต่อสารเคมีได้รวดเร็วและหลายชนิด ให้เกษตรกร
เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักตามความเหมาะสม 
 
 
 

กยท. สนองนโยบาย กษ. ป้องชาวสวนยาง จ ากัดใช้ 3 สารวัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟ
เซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกวิธี เร่งต่อยอดอบรมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางกับ กยท. - มี
สวนยางอายุไม่เกิน 5 ปี เกือบแสนคน พุ่งเป้าลดใช้ 3 สารในไทยให้น้อยลง เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผย
ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายควบคุมการใช้ 3 สารวัตถุอันตรายที่ใช้ในกา รเกษตร
กรรม ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้ แต่มีผลกระทบเรื่อง
การตกค้างของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กยท.จึงบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตร ส่งเจ้าหน้าที่ กยท. 175 คน เข้าอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่อง การใช้วัตถุ
อันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” เพื่อจะได้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ น าไปขยายผลอบรมเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มเป้าหมายอีกเกือบ 1 แสนคน ในการใช้วัตถุ
อันตรายดังกล่าว อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงช่วยลดการใช้ทั้ง 3 สารในประเทศไทยให้น้อยลง 
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้รับเป้าหมายอบรมชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. และมีสวนยางพาราอายุไม่เกิน 5 ปี จ านวน 90 ,000 คน ให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางยังมีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุอันตรายทั้งพาราค
วอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ส าหรับอาชีพการท าสวนยางและการเกษตรอื่น และต่อไปการซื้อ
สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและหรือผ่านการ
ทดสอบการใช้วัตถุอันตรายจาก กยท. รวมถึงซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้จะ
สนองตอบต่อมาตรการจ ากัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน 
บรรเทา และระวังอันตรายที่จะเกิดกับเกษตรกรชาวสวนยาง สัตว์ที่เลี้ยง พืชอื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 

กยท.ขยายผลจดัอบรมชาวสวนยาง สนองนโยบายคุมใช3้สารอนัตราย 


