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อากาศร้อน มีฝนตก ในระยะเงาะสร้างช่อ
ดอกและเริ่มติดผลอ่อน กรมวิชาการเกษตร เตือน
เกษตรกรชาวสวนเงาะ...ระวังการเกิดโรคราแป้ง 

เริ่มแรกจะพบผงสีขาวหรือสีเทาอ่อนคล้าย
แป้งเกาะบนช่อดอกและตามร่องขนของผลเงาะ ท า
ให้ต้นเงาะติดผลน้อย ไม่ติดผล หรือท าให้ผลมี
ขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ ผลหลุดร่วงง่ายหรือท าให้ผล

เน่าแห้งติดคาที่ก้านช่อ หากเป็นในระยะผลโต จะท าให้ขนที่ผลแห้งแข็ง ผิวผลมีสีคล  าไม่สม่ าเสมอ ถ้ า
อาการรุนแรงจะท าให้ขนกุด เรียกว่า เงาะขนเกรียน ส าหรับในระยะที่ผลเงาะก าลังสุก ส่วนที่มีเชื อราปก
คลุมจะมีสีซีดกว่าปกติ อาจพบอาการของโรคได้ที่ส่วนยอด ใบ หากอาการรุนแรงจะท าให้ใบอ่อนร่วง 

แนวทางในการป้องกัน ให้เกษตรกรก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก ตัดแต่งทรงพุ่มต้นเงาะให้โปร่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเป็นการลดความชื นในทรงพุ่ม และลดแหล่งสะสมของเชื อสาเหตุโรค จากนั น
ควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบโรค ให้ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคน าไปเผาท าลาย
นอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื อสาเหตุโรค ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเมื่อใช้ในแปลงที่
มีการระบาดแล้ว เกษตรกรควรน าเครื่องมือมาท าความสะอาดด้วยการล้างและผึ่งแดดให้แห้งก่อนน า
กลับไปใช้ในแปลงทุกครั ง 

กรณีพบการระบาด ให้พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ซัลเฟอร์ 80% ดับเบิ ลยูพี อัตรา 30 
กรัมต่อน  า 20 ลิตร หรือ ไตรโฟรีน 19% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% 
ดับเบิ ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน  า 20 ลิตร และควรหยุดพ่นสารก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 15 
วัน ส าหรับซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนหรือมีแดดจัด เพราะอาจท าให้เกิดอาการไหม้
ที่ช่อดอกและผลอ่อนได้ และหลีกเลี่ยงการพ่นสารในช่วงที่ดอกเงาะบานหรือเริ่มติดผลอ่อน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อแมลงช่วยผสมเกสร 
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“ภาษี” ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเรียกเก็บจากประชาชน และเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่
จะต้องรับผิดชอบจัดเก็บภาษีทั งหมดเพื่อน าเงินเหล่านี ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั งสาธารณูปโภค 
ระบบขนส่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดเก็บภาษีรายบุคคลแล้ว อีกกลุ่มที่ต้องเสียภาษีให้
ถูกต้อง คือ ผู้ประกอบการที่มีรายได้จ านวนมาก ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพากรยังไม่สามารถจัดเก็บภาษจีาก
ผู้ประกอบการได้ครบถ้วน 

ทั งนี  ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ท าการพัฒนาการจัดเก็บภาษี รวมทั งจ าแนกกลุ่มผู้ประกอบการ
ออกเป็น “กลุ่มดี” เป็นกลุ่มที่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และ “กลุ่มเสี่ยง” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงในการหลบเลี่ยงภาษี โดยกรมสรรพากรตั งเป้าจะเปลี่ยนผู้ประกอบการในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี ให้กลาย
มาเป็นผู้ประกอบการกลุ่มดีในอนาคต 

ส าหรับการจัดกลุ่มผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบการใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ กรมสรรพากรจะ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมิน ณ สถานประกอบการโดยตรงเพื่อน าข้อมูลมาสรุปให้คะแนน โดยหลักเกณฑ์
ที่กรมสรรพากรก าหนดมีทั งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1.เรื่องความเชื่อมั่น 
2.ความม่ันคง 
3.ประเมินโดยการแยกกลุ่มกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มกิจการซื อมาขายไป กลุ่มกิจการผลิต 

และกลุ่มกิจการให้บริการ เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีการจัดท าบัญชีไม่เหมือนกัน 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่มีการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มซื อมาขายไป มักจะมี

การหลบเลี่ยงการเสียภาษี โดยใช้ระบบช าระเงินเป็น “เงินสด” แทนการโอนผ่านธนาคาร อาทิ ให้ลูกค้า
จ่ายเป็นเงินสดผ่านพนักงานส่งสินค้า (เมสเซนเจอร์) กลับมายังผู้ขาย ก่อนจะรวมเงินไว้และน าไปเข้า
บัญชีในครั งเดียว ซึ่งการกระท าลักษณะนี มีความผิดปกติ เป็นที่จับตาของกรมสรรพากร แต่เดิม
กรมสรรพากรใช้การตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit System) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลทั งภายในและภายนอก เพื่อ สรุปคะแนนของผู้ประกอบการว่าอยู่ในกลุ่มดี
หรือกลุ่มเสี่ยง แต่ระบบนี ยังมีช่องโหว่อยู่ ดังนั น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความแม่นย ามากขึ น
กรมสรรพากรจึงได้น าระบบบิ๊กดาต้า (Big Data) มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงในแต่ละกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากกรมสรรพากรใช ้Data Analytics เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและ
ผู้ประกอบการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ควบคู่กับระบบตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง พบว่าข้อมูลได้มีความ
เที่ยงตรงและแม่นย าขึ น โดยสามารถตรวจจับความผิดปกติของผู้ประกอบการได้ 2 ประเภท ได้แก่  

1.กลุ่มผู้ประกอบการที่ท าการย่องบ หรือการท าให้รายได้ออกนอกระบบ โดยน าค่าใช้จ่ายมาใส่
เข้าบัญชีเพื่อให้มีความสมดุลทางการเงิน 

และ 2.กลุ่มผู้ประกอบการที่แสดงตัวเลขผิดปกติชัดเจน (Outlier) อาทิ มีรายได้ต่ าแต่มีสินค้า
คงเหลือในกิจการมากกว่าปกติ และมีเงินกู้ยืมจากกรรมการที่สูงผิดปกติ เช่นเดียวกับธุรกิจบริการบาง
ราย ที่แจ้งว่ามีรายได้ต่ า ก าไรต่ า แต่มีเงินเหลือให้กรรมการกู้ยืม เป็นต้น 
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ขณะที่สัญญาณเสี่ยง หรือ 10 เกณฑ์เสี่ยง ซึ่งถือว่าเป็นโรคร้ายที่ผู้ประกอบการควรระวัง เพื่อ
ไม่ให้มีปัญหากับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ในแต่ละปี และถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่
เข้าข่ายกลุ่มเลี่ยงภาษีนั นประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสินทรัพย์ 2.กลุ่มหนี สินและทุน 3.กลุ่มรายได้ 
และ 4.กลุ่มค่าใช้จ่าย 

ส าหรับในกลุ่มสินทรัพย์ 1.ผู้ประกอบการมักจะใช้ช่องทางที่ใช้เงินสดเป็นหลัก โดยที่ระบบบัญชี
ไม่ผ่านธุรกรรมการเงินจากสถาบันการเงิน 2.การแสดงสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง สินค้าขาดหรือเกินซึ่งไม่
ตรงกับความเป็นจริง และไม่ได้บันทึกรายได้ถูกต้องจากกิจการที่แท้จริง 3.ไม่มีทรัพย์สิน หรือมี
ทรัพย์สินมากผิดปกติ ซ่ึงถือว่าเข้าข่ายแต่งบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษี อาทิ กิจการโรงแรมมีอาคารขนาดใหญ่
มาก ค่าไฟสูง แต่มีรายได้น้อย เป็นต้น 

กลุ่มหนี สินและทุน 4.การแสดงผลประกอบการที่ขาดทุน ในขณะที่มีเงินกู้ยืมให้แกก่รรมการมาก
ผิดปกติและไม่สามารถชี แจงได้ 5.แสดงบัญชีที่ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน อาทิ ธุรกิจขาดทุน แต่น าเงิน
มาปล่อยกู้ให้กรรมการทั งที่ควรน าเงินไปพยุงกิจการแทน ซึ่งพฤติกรรมแบบนี อาจเข้าข่ายตกแต่งบัญชี
ปลอมส่งกรมสรรพากร เป็นต้น 

ขณะที่กลุ่มรายได้ 6.ส่วนใหญ่จะมีการบันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง 7.บันทึกรายการได้ไม่ครบถ้วน 
อาทิ ในธุรกิจที่มีการผลิต แจ้งว่ามีรายได้ต่ า แต่สต๊อกสินค้าเหลือมาก เป็นต้น ส่วนกลุ่มค่าใช้จ่าย 8.
การบันทึกค่าใช้จ่ายเพ่ิม แต่รายได้ลดลง 9.บันทึกค่าใช้จ่ายสูงเม่ือเทียบกับรายได้ 

และ 10.การสร้างรายจ่ายที่เป็นเท็จ โดยการสร้างค่าใช้จ่ายขึ นมาทั งที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายจริง 
อาทิ การน าบัตรประชาชนของผู้มีรายได้น้อย มาท าการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากร
สามารถตรวจสอบได้เพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อมูลเลขบัตร
ประชาชนมีอยู่ในระบบ เป็นต้น 

ดังนั น จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีด้วยวิธีการใดก็ตาม สุดท้ายก็หนีไม่พ้นการ
ตรวจสอบจากกรมสรรพากร และต้องกลับมาเสียภาษีในระบบ โดยการเสียภาษีให้ถูกต้องนั นมีแต่ข้อดี
เพราะผู้ประกอบการที่เสียภาษีถูกต้อง อาจหลุดพ้นจากการจับตามองจากกรมสรรพากรอีกด้วย 

นนัทช์ยา ชืน่วรสกลุ 


