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รู�คดีไว�ก�อน ก�อนที่จะกลายเป�นคดี

ป�ใหม� ก็เร��มใหม� เพ�่อชีว�ตที่ดีข�้น

“ประกันชีว�ตเดล�เวอร�่” 
ส�งตรงถึงคุณทุกที่ทุกเวลา



 “สวัสดีปีใหม่”  ท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ ก้าว
เข้าสู่ปี 2556 พร้อมกับลมหนาวที่พัดผ่านมาตาม
ฤดกูาล ขอให้เป็นปีแห่งการพดัพาสิง่ด ีๆ  ของชวีติ
เริ่มต้นไปกับทุกท่านด้วยนะคะ และนอกจากจะ
เป็นปีแห่งการเริ่มต้น เรื่องราวดี ๆ แล้ว ยังมีอะไร
อีกหลายส่ิงหลายอย่างท่ีจะเกิดข้ึนตามมาด้วย  
อย่างเช่น การที่  UNESCO  ได้เลือกให้กรุงเทพฯ 
เป็นเมืองหนังสือโลกในปี ค.ศ.2013 นี้   ซึ่งถ้ามอง
ในอกีแง่มมุหน่ึงกค็ดิว่า น่าจะดไีม่น้อยเลย เพราะ
ไม่ใช่แค่คนกรุงเทพฯ เท่านั้นที่จะรักการอ่านมาก
ขึ้น    แต่น่าจะกระตุ้นให้คนในสังคมไทยจ�านวน
ไม่น้อยเลยทีเดียว ที่จะรักการอ่านหนังสือและ
อ่านกนัอย่างจรงิจงัมากข้ึนตามไปด้วย กนั็บได้ว่า
เป็นการเริม่ต้นท่ีด ี และเรือ่งดดีแีห่งการเริม่ต้นอกี
หนึ่งเรื่อง อย่างเช่น การที่กรมสรรพากรได้พัฒนา
ระบบการให้บรกิาร ผูเ้สยีภาษใีห้ได้รบับรกิารด้วย
ความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และปลอดภัย  
โดยพัฒนาให้ผู ้ประกอบการสามารถ ออกใบ
ก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ
ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt)  แทน
ระบบกระดาษได้  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
ยืนยันตัวตนด้วย  นับเป็นความมุ่งมั่นและนับเป็น
อีกก้าวหนึ่งของกรมสรรพากร ที่จะเกิดขึ้นและจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้นตามล�าดับไปค่ะ 
 วารสารสรรพากรฉบบัน้ีกย็งัคงมเีน้ือหาท่ีเป็น
เรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจมาฝากคุณผู้อ่าน 
ทุกท่านด้วยความรักเช่นเดิมค่ะ
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Interview | สัมภาษณ์พิเศษ 
 “รวมทุนทำ บุญโอบอุ้มหัวใจดวงน้อย” 
กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

RD Society | รอบรั้วสรรพากร

Story Sharing | คุยกันปันสาระ
แบบแสดงรายการภาษี..ไม่ยากอย่างที่คิด!  (ตอนที่ 1)

 What’s Up Money!
 “ประกันชีวิตเดลิเวอรี่” ส่งตรงถึงคุณทุกที่ทุกเวลา

What’s Up Law!
รู้คดีไว้ก่อน ก่อนที่จะกลายเป็นคดี

Story Sharing | คุยกันปันสาระ
ปีใหม่ ก็เริ่มใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

Celeb Talk | คุยกับเซเลบ
อ่านหนังสือ เพิ่มพูนความรู้ กับ หมาก ปริญ

Sunny Day 
สัมผัสลมหนาวเมื่อคราวเยือน “ภูทับเบิก”

ที่ปรึกษา 
อธิบดี  

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี  

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี 

(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

รองอธิบดี  ผู้ตรวจราชการ  ผู้อ�านวยการส�านัก

หัวหน้ากลุ่มงาน  ผู้ตรวจสอบภายใน  สรรพากรภาค  

สรรพากรพื้นที่

บรรณาธิการ
หัวหน้าส่วนเอกสารเผยแพร่

กองบรรณาธิการ
ข้าราชการและลกูจ้างในส่วนเอกสารเผยแพร่ ส�านกับริหารกลาง

ก�าหนดเวลา
เผยแพร่เป็นรายเดือน

ส�านักงาน
ส�านักบริหารกลาง กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นช่องทาง

อันจะน�าไปสู่ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้เป็นการทั่วไป

Content                 Say Hi
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Interview / สมัภาษณ์พเิศษ 

	 มลูนธิเิพือ่สนบัสนนุการผ่าตดัหวัใจเดก็	ก่อตัง้เพือ่ต้องการช่วยเหลอื
เดก็ยากจนทีเ่ป็นโรคหวัใจพกิารแต่ก�าเนดิ	ให้ได้รบัการผ่าตดัช่วยชวีติอย่าง
ทันท่วงที	และเพื่อความเข้าใจในกิจการของมูลนิธิฯ	นายแพทย์พีระพัฒน์	 
มกรพงศ์	 กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจ
เด็ก	 จึงเล่าให้ฟังในโอกาสมารับมอบเงินบริจาคในวันท�าบุญปีใหม่ที ่
กรมสรรพากรจัดขึ้น

กับ	มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

“รวมทุนท�ำบุญ
โอบอุ้มหัวใจดวงน้อย”

The Corner : ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิดจ�านวนมาก
น้อยแค่ไหนครับคุณหมอ

นายแพทย์พีระพัฒน์  : ประมาณ 7,000 - 8,000 คน ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด
ครับ ซึ่งในจ�านวนนี้มีประมาณ 3,000- 4,000 คน ที่จ�าเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจ 
เพื่อแก้ไขความผิดปกติ มิฉะน้ันแล้วจะมีเด็กจ�านวนไม่น้อยเสียชีวิตไปในเวลาอันส้ัน หรือ
เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน จนเกิดความพิการไปอย่างถาวรไปในที่สุด

--------------------------------------------

The Corner : ทุกวันนี้ทางมูลนิธิฯ สามารถผ่าตัดหัวใจช่วยเหลือเด็กได้กี่รายแล้วครับ

นายแพทย์พีระพัฒน์  : ทางมูลนิธิฯ เราท�าโครงการนี้มา 17 ปีแล้วครับ สามารถผ่าตัด
หัวใจช่วยเหลือเด็กได้มากกว่า 4,000 ราย ซึ่งปัจจุบันเราสามารถผ่าตัดช่วยเหลือได้จ�านวน 
350-400 รายต่อปี 

--------------------------------------------
The Corner : ผู้ป่วยเด็กแต่ละรายต้องเข้าคิวรอผ่าตัดนานแค่ไหน แล้วอะไรคืออุปสรรค
ส�าคัญที่ต้องได้รับการปรับปรุง

นายแพทย์พีระพัฒน์  : คิวผ่าตัดแต่ละรายให้เวลารอประมาณ 8 เดือนครับ ส่วนอุปสรรค
ส�าคัญท่ีท�าให้เด็ก ๆ เหล่าน้ีต้องรอนาน คือ แพทย์ท่ีสามารถผ่าตัดโรคเฉพาะทางน้ีได ้
ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอ เราจึงพยายามเร่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาช่วยเหลือเด็ก ๆ 
เหล่านี้

--------------------------------------------

The Corner : ในปีนี้กรมสรรพากรได้รวบรวมเงินบริจาคจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สรรพากร ได้จ�านวนกว่า 3 แสนบาท มอบให้ทางมูลนิธิฯ โดยเงินจ�านวนนี้สามารถน�าไป
ช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้างครับ

นายแพทย์พรีะพฒัน์  : เงนิท่ีได้รบับรจิาค ทางมลูนิธิฯ จะน�าไปเพิม่จ�านวนการผ่าตดัหัวใจ
เด็กให้มากข้ึน โดยการเพิ่มการผ่าตัดในวันหยุดราชการ ด้วยการร่วมมือกับโรงพยาบาล 
เอกชนอืน่ ๆ   ท้ังน้ี  เงนิจ�านวน  3  แสนบาท ท่ีได้รบัมอบจากกรมสรรพากรจะสามารถสนับสนุน
การผ่าตัดหัวใจเด็กได้ประมาณ 10 รายครับ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง 
กรมสรรพากรสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว

--------------------------------------------

 ทุกวันนี้ยังมีเด็กที่ยังรอคิวผ่าตัดอีกราว 1,000 คนต่อปี มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัด
หัวใจเด็ก มีความตั้งใจที่จะรณรงค์และเผยแพร่เรื่องดังกล่าว เพื่อสงเคราะห์เด็ก และช่วย
เหลอืเดก็เหล่านีใ้ห้ได้รบัการผ่าตดัอย่างทนัท่วงท ีและมชีวีติใหม่ทีส่ดใสเหมอืนเดก็ทัว่ไปได้ 
ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ยังรอความหวังจากผู้ใจบุญอยู่ครับ
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อธบิดทีอดกฐนิ	และมอบทนุการ
ศึกษา	ณ	จังหวัดเชียงราย
ดร.สาธิต รั งคสิริ  อธิบด ี
กรมสรรพากร ได้เป็นประธาน
ในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและทอด 
กฐิน ณ วัดใหม่สันติธรรม บ้าน
หล่ายลาว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 
จ.เชียงรายและได้มอบทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ท่าก๊อพลับพลาวิทยาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต�๋า - บ้าน
ดอนชัย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินปี	2555
นางวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 
กรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของ 
แผ่นดนิโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่รมสรรพากรเข้าร่วมพธิอีย่างพร้อมเพรยีง

อธิบดีสั มภาษณ ์พิ เศษนิตยสาร 
บิสโฟกัส
ด ร . ส า ธิ ต  รั ง ค สิ ริ  อ ธิ บ ด ี
กรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์พิเศษ 
นิตยสารบิสโฟกัสเกี่ยวกับนโยบาย
ภาษีที่กรมสรรพากรจะน�ามาใช้ใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ส� า ห รั บ
ปีงบประมาณ 2556 และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558

อธิบดีได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ได้รับ
การคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ “ ประจ�า
ปี 2555 โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ประชุมสรรพากรภาค	สรรพากรพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ท�าแผนปี	2556
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุม/สัมมนา สรรพากรภาค สรรพากรพ้ืนที่ทั่ว
ราชอาณาจักรประจ�าปีงบประมาณ 2556 โดยมี 
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรพร้อมผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมฯ ให้การต้อนรับโดยกล่าวชื่นชม
ความทุ่มเทและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และ
พร้อมให้การสนับสนุนกรมสรรพากรอย่างเต็มที ่
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ	RD	go	Campus	ณ	มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดี 
กรมสรรพากร เป็นประธานเปิดงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและ
ยกระดับภาษีอากรก่อนเข้าสู่ธุรกิจให้กับนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน” รุ่นท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

RD Society / รอบร้ัวสรรพากร
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สรรพากรหนนุภาคธรุกจิใช้ใบก�ากบัภาษอีเิล็กทรอนกิส์		(e-Tax	Invoice) 
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ปาฐกถาพิเศษเรื่องความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค้าไร ้พรมแดนกับแนวทางการ 
จดัเกบ็ภาษีทางธรุกจิในการสัมมนา“แนวทางการใช้ระบบใบก�ากบัภาษี
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Tax Invoice) เพือ่เสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนั
ขององค์กร”และ นางสาวเพรามาตร หันตรา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร กรมสรรพากร ร่วมปาฐกถาพเิศษการใช้ระบบ
ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยและเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
รวมทัง้ผู้บรหิารของบรษัิทเอกชนต่างๆร่วมเข้าฟังการสมัมนาเป็นจ�านวน 
มาก ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยม
คารวะ	 อธิบดีกรมสรรพากรเนื่องในโอกาส 
เข้ารับต�าแหน่ง
ฯพณฯ จอน แจ มัน เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบด ี
กรมสรรพากร เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
ในประเทศไทยในการนี้ได ้มีการหารือและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองเศรษฐกิจรวม
ถึงเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างสรรพากรท้ัง
สองประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู ้บริหารของ
กรมสรรพากรได้ไปดูงานระบบภาษีท่ีประเทศ
เกาหลีใต้และการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไทยไปศึกษา
ระบบงานเชิงลึก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ�ากัดได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการจัดท�า
ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(e- Receipt) โดยมผีูบ้รหิารของท้ังสองหน่วยงานรวมท้ังสือ่มวลชนร่วม
เป็นสักขีพยาน ณ ห้องพระอุเทน 5 อาคารกรมสรรพากร

การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพร้อม ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร 
ร่วมสนทนาในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน”เกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ ออกอากาศเมื่อ 22 
ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ผ่านมาส�าหรับผู้สนใจรับ
ชมย้อนหลังได้ทาง ช่อง RD Channel ที่  www.rd.go.th

สรรพากรไทยหารือร่วมกับสรรพากรญี่ปุ่น
การประชุมเจ ้าหน้าที่ผู ้ มีอ�านาจระหว่างกรมสรรพากร
ประเทศไทยและสรรพากรญีปุ่น่ โดยม ีนายมานติ นธิปิระทปี 
รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย 
และ Mr.Kazuhiko  Mitsuka Director of Mutual Agreement 
Procedures เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อประสาน
ประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บภาษีของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน
ณ ห้องพระอุเทน 5 อาคารกรมสรรพากร
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 สวัสดีปีใหม่ค่ะ เราเริ่มต้น
ศักราชใหม่พร้อมกับสาระความ
รู ้ใหม่ ๆ จากกรมสรรพากรกัน
ค่ะ ใครรู้บ้างมั๊ยว่าปัจจุบันกรม
สรรพากร มีแบบแสดงรายการ
ภาษีทั้งหมดก่ีแบบ...ต๊ิก..ต๊อก...
เฉลย..30 แบบค่ะ เยอะมาก
เลยใช่ไหมล่ะ  มีใครตอบถูก
บ้าง ตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไร เราไป
นับแบบแสดงรายการภาษีกันที่
หน้า link นี้เลยค่ะ www.rd.go.
th>บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

>Download >แบบพิมพ์

 เมื่อเข้าไปถึงหน้าแบบพิมพ์ 
คุณจะเห็นว่ากรมสรรพากรได้
แบ่งประเภทแบบแสดงรายการ
ภาษีไว้  6 ประเภทคือ ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ 
อากรแสตมป์ ซึง่ในแต่ละประเภท
ก็จะมีแบบแสดงรายการภาษี
แยกย่อยออกไปตามลักษณะ
การใช้ยื่นภาษี และมีช่ือเรียก
แบบแสดงรายการภาษี เ พ่ือ
สะดวกในการเรียกใช้และเข้าใจ
ตรงกัน เหมือนตั้งชื่อคนอย่างไร
อย่างนั้นเลย โดยตั้งชื่อเป็นตัวย่อ 

ตามชื่อเรียกลักษณะภาษีและ
ตามด้วยตัวเลขล�าดับของภาษี
ที่กรมสรรพากรก�าหนด เช ่น                 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ตั้ง
ชื่อเป็น ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ก็ตั้งชื่อเป็น ภ.พ.30 
หรอื ภาษธีรุกจิเฉพาะ กต็ัง้ชือ่เป็น 
ภ.ธ 40 เป็นต้น
 และในขณะนีอ้ยูใ่นช่วงเวลา
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา เราไปท�าความรูจ้กั
กับแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 
กันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นอย่างไร 
และกรอกข้อมูลอย่างไร เมื่อถึง
เวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา คุณก็จะได้
สามารถแสดงฝีมือในการกรอก
แบบฯ และค�านวณภาษีได้อย่าง
มั่นใจและภูมิใจว่า “ฉันท�าได้” 
 แบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.
91 คอื แบบฟอร์มทีก่รมสรรพากร
ได้ออกแบบให้คุณกรอกข้อมูล
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ราย
ได้ และ ค่าใช้จ่ายของคุณ เพ่ือ
ง่ายต่อการค�านวณภาษี ซึ่งใน
แต่ละปีภาษี กรมสรรพากรก็จะ
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้
ในปีภาษีนั้น ๆ 

Story Sharing | คุยกันปันสาระ

ฤทัยภัทร นาคปรารภ  นักวิชาการภาษีช�านาญการ

แบบแสดงรายการภาษี.. ไม่ยำกอย่ำงที่คิด!   (ตอนที่ 1)

 โดยแบบ ภ.ง.ด.90 ใช ้
ส� า ห รั บ ค น ท่ี มี ร า ย ไ ด ้ ห ล า ย
ประเภท จ�าเป็นต้องกรอกข้อมูล
มากสักหน่อย ส่วนแบบ ก็ต้องใช้
แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 ใช้
ส�าหรบัคนท่ีมรีายได้จากเงนิเดอืน
เพียงอย่างเดียว กรมสรรพากร 
จึงได้ออกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91                         
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้มนษุย์
เงนิเดอืนอย่างเรา ๆ  ได้กรอกแบบ
ฟอร์มและค�านวณภาษีได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น 
 โดยท้ังแบบ ภ.ง.ด.90 และ 
แบบ ภ.ง.ด.91 จะแบ่งเป็น 3 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูล
ส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพ  
ส่วนทีส่องเป็นรายการแสดงรายได้ 
ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ส่วน
สุดท้าย คือ ส่วนค�านวณภาษี 
ส�าหรบัปีภาษ ี  2555   แบบ    ภ.ง.ด. 90  
และ แบบ ภ.ง.ด.91 ได้ปรับปรุง
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพ
การสมรสซึ่งกฎหมายใหม่ได้ให้
สิทธิสามีภรรยาสามารถแยกยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ได้ทุกประเภท   
เงินได้พึงประเมิน 

 นอกจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด 
90 และ แบบ ภ.ง.ด.91 ทีเ่ป็นกระ
ดาษแล้ว ปัจจุบันกรมสรรพากร
สนับสนุน ให ้คุณสามารถยื่น
แบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตและช�าระ
ภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้หลากหลายประเภทด้วยค่ะ  
 เรายังมีความสนุกของแบบ
แสดงรายการภาษีให้ติดตาม
อีกหลายตอน ส่วนจะเป็นแบบ
แสดงรายการภาษีประเภทใด 
โปรดติดตามตอนต่อไป...หรือถ้า
คุณอยากให้เราพาไปท�าความ
รู้จักกับแบบแสดงรายการภาษี
ประเภทใดเป็นล�าดับต่อไป ก็
สามารถแนะน�าเข้ามาได้เลยค่ะ
ที่ rdsarn@rd.go.th
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E
What’s Up Money!

เสริมศักดิ์  มัยญะกิจ  นิติกรช�านาญการ

 คณุเคยหรอืไม่ ท่ีรบัโทรศพัท์เบอร์ไม่คุน้ตา เสยีงจากต้นสาย
เป็นเสียงนุม่นวลชวนฟังน�าเสนอวธิ ีการออมเงนิแบบนี ้“สวสัดค่ีะ 
ขอเรยีนสายคณุ... ดฉินัโทรจากบรษิทั...(เป็นชือ่ภาษาองักฤษฟัง
ไม่ค่อยถนดัหนูกัแต่พอจะทราบว่าเป็นบรษิทัประกนัภยัท่ีมอียูใ่น
ประเทศไทย) ดิฉันขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านสักเล็กน้อย 
ไม่ทราบว่าปัจจุบันท่านมีรายได้อยู่ท่ีประมาณเท่าไรต่อเดือนค่ะ 
(30,000 บาทครบัอุบ๊ส์) คอืดฉินัมบีรกิารประกนัชวีติทีท่�าให้ท่าน
สามารถออมเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว พร้อมท้ังสามารถ
น�าเบี้ยประกันชีวิตมาใช้เป็นค่าลดหย่อนทางภาษีอากรได้มาน�า
เสนอ จ่ายเบี้ยประกันเพียงหน่ึงพันกว่าบาทต่อเดือนเท่าน้ัน ซ่ึง
ท่านจะได้รบัเงินตอบแทนคนืปีละ 3,000 บาท ใน 3 ปีแรกและ...
บลาๆๆ” ผู้เขียนไม่อาจจ�าบทสนทนาได้ท้ังหมด เน่ืองจากเสียง
อันนุ่มนวลชวนฝันน้ันได้บรรยายสรรพคุณและข้อดีของการท�า
ประกันชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วจนผู้เขียนเคลิ้มไปสัก
ระยะสรุปคร่าวๆได้ว่าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีอายุสัญญา 
10 ปี จ่ายเพียง 1,400 ต่อเดือน มีเงินตอบแทนคืนให้ปีละ 3,000 
บาท ซึ่งแน่ละว่าผู้เขียนก็เคลิบเคลิ้มกับเสียงอันไพเราะน้ันจน
ตอบไปทุกค�าถาม พอวางสายถึงได้รู้ว่านี่เราได้ท�าประกันชีวิต
กับบริษัทนี้ไปแล้วรึน่ี “ประกันชีวิตเดลิเวอร่ี” ส่งตรงถึงคุณทุกท่ี
ทกุเวลา เมือ่ตัง้สตไิด้ผูเ้ขียนจงึได้เข้าไปส�ารวจตวับทกฎหมายใน
ประมวลรัษฎากรว่าการท�าประกนัชวีติทีถ่กูประโคมสดดุถีงึความ
ดีเลิศนั้นจริงเท็จประการใดซึ่งได้ข้อสรุปเป็น 2 ประเด็นดังนี้
 ในประเดน็เรือ่งการน�าเบีย้ประกนัไปหักเป็นค่าลดหย่อนทาง
ภาษีอากรกฎหมายได้ก�าหนดมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในมาตรา 
47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร สรุปใจความส�าคัญได้ว่า
 - ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีก�าหนดระยะเวลา
คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 - ต้องเป็นบรษิทัประกนัชวีติท่ีประกอบกจิการประกนัชวีติใน
ประเทศไทย

 - ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนคนืไม่เกนิร้อยละ 20 ของเบีย้ประกนัชวีติสะสม (ไม่รวม
เงนิปันผลตามกรมธรรม์ หรอืผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายเมือ่สิน้
สดุการช�าระเบีย้ประกนัชีวติ หรอืผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่ายเมือ่
สิ้นสุดอายุกรมธรรม์)
 - สามารถน�าเบี้ยประกันส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วน
ที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่
ไม่เกิน 90,000 บาท (สรุปง่ายๆก็คือหักเบี้ยประกันได้ตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
 เมือ่ดจูากหลกักฎหมายภาษอีากรแล้ว ต้องถอนหายใจแบบ
โล่งอกดังๆ “รอดตัวไป” เพราะเข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย
ทุกประการ ดังนั้น เบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เขียนต้องจ่ายไปประมาณ 
1,400x12=16,800 บาทต่อปี สามารถน�ามาหกัเป็นค่าลดหย่อน
ทางภาษีได้เต็มจ�านวน แถมยังได้รับเงินคืนภาษีอีก 4,800 บาท 
ถึงอย่างไรก็ดีผู้อ่านไม่ควรเคลิบเคลิ้มไปกับวิธีการอันแยบยลนี้ 
เพราะท่านอาจจะไม่โชคดีแบบผู้เขียนก็เป็นได้
 ส่วนประเด็นการออมเงินน้ัน ผู้เขียนเห็นว่าการท�าประกัน
ชีวตินัน้ถอืเปน็วธิกีารออมเงนิทีม่คีวามเสี่ยงน้อยกว่าการเล่นหุน้ 
แต่ได้ผลประโยชน์มากกว่าการฝากเงนิกบัธนาคาร แถมยงัได้รบั
ความคุม้ครองหากมเีหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันเกดิขึน้ แต่อย่างไรกด็ี
หากท่านผูอ่้านคดิจะน�าวธิกีารประกนัชวีติ มาเป็นทางเลอืกหนึง่
ในการออมเงินก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนว่าเบี้ยประกันชีวิตที่ท่าน
ต้องจ่ายไปจนครบ 120 เดือนนั้นเหมาะสมกับรายได้ของท่าน
หรอืไม่ หากท่านวางแผนไม่ดหีรอืเกดิชอ็ตแล้วขาดส่งไปสกัเดอืน
สองเดือน ประกันอาจจะงดการคุ้มครองรวมทั้งอาจจะริบเงินต้น
ในส่วนทีท่่านได้ส่งไปแล้ว และหรอืท่านอาจจะได้รบัเงนิทีจ่่ายไป
คืนแบบไม่เต็มจ�านวน จากการออมเงินจะเป็นการเอาเงินไปทิ้ง
แล้วมานั่งเสียดายก็เป็นได้

ส่งตรงถึงคุณทุกที่ทุกเวลา
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“ประกันชีวิตเดลิเวอรี่”
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พิษณุ ผาสุกมโน นิติกรช�านาญการ

F
What’s Up Law!

	 การทีผู่เ้สยีภาษชีอบอ้างเพือ่ให้พ้นจากความรับผดิโดยต่อสู้ว่า		เป็นลายมอืชือ่
ปลอม	หรือ		ให้ยืมชื่อเข้าร่วมเท่านั้น	หรือเป็นสินคู่สมรส		ผลจะเป็นอย่างไร		
	 การรู้ภาษีอากรนั้นนับว่าเป็นเร่ืองยาก	แต่หากท�านิติกรรมโดยไม่รู้ภาษีอากร
นบัว่ายากยิง่กว่า	จงึควรทีจ่ะรูค้ดขีองบคุคลอืน่เอาไว้เป็นตวัอย่างเสยีก่อน	เพือ่ป้องกนั
การผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า	ในที่นี้มีให้พิจารณา	3	กรณี	ดังนี้

 1. กรณีนายเฉิ่ม อ้างว่า
ลายมอืชือ่ทีป่รากฏในเอกสารจดั
ตัง้บรษิทัและจดทะเบยีนเลกิและ
ช�าระบญัชบีรษิทั ไม่ใช่ลายมอืชือ่
ของตนนั้น เป็นเรื่องของหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ของบริษัท กับหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเลิกบริษัท ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจัด
ท�าขึน้ จงึเป็นเอกสารมหาชน เป็น
หน้าท่ีของนายเฉิ่ม ต้องน�าสืบ
ถึงความไม่บริสุทธิ์หรือความ
ไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร แม้ว่าใน
ช้ันศาล นายเฉ่ิมจะได้น�าส่งตัว
อย ่างลายมือชื่อของตนท่ีลง
ไว้ต่อหน้าศาลและคู ่ความไป
ตรวจพิสูจน์ลายมือช่ือเทียบใน
เอกสารดังกล่าวและผู้เชี่ยวชาญ
ท�าความเห็นตามรายงานการ
ตรวจพิสู จน ์ ว ่ าลายมือชื่ อมี
ลักษณะของการเขียนต่างกัน
น่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคล
เดยีวกนักต็าม แต่ความเหน็ของผู้
เช่ียวชาญดังกล่าวยังไม่สามารถ
รับฟังได้แน่ชัด เพราะลายมือ
ชื่ออาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตามระยะเวลา หรืออาจจงใจลง
ลายมือชื่อที่เป็นตัวอย่างให้แตก
ต่างไปจากที่เคยลงลายมือชื่อไว้
ก็เป็นได้ ข้ออ้างของนายเฉิ่มไม่
ท�าให้พ้นจากความรับผิด (เทียบ
เคียงค�าวินิจฉัยค�าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1733/2554)
 2. กรณีนายอ่อน มีช่ือร่วม
กบันายหิน ในเอกสารหลายฉบบั
ในฐานะเป็นผู ้ขายและผู ้ซื้อ ผู ้
จ�านองบ้านและท่ีดิน เน่ืองจาก 

นายหินไม่สามารถขอกู ้ยืมเงิน
จากธนาคารได้โดยล�าพัง จึงขอ
ความช่วยเหลือจากนายอ่อนให้
เข้าท�าสัญญาในบ้านและท่ีดิน
ของนายหินด้วย นายอ่อนได้ลง
ลายมือชื่อในเอกสารหลายฉบับ
โดยไม่ทราบเรื่องที่ว ่าตนมีชื่อ
ร่วมเป็นเจ้าของบ้านและทีด่นิกบั
นายหินด้วยตั้งแต่เมื่อใด ต่อมา
เมื่อมีการขายบ้านและที่ดินแล้ว 
นายอ่อนกับนายหินจึงต้องร่วม
กันรับผิดช�าระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในนามคณะบุคคล นายอ่อนจะ
อ้างว่าตนไม่ใช่เจ้าของบ้านและ
ทีด่นิไม่ต้องเสยีภาษร่ีวมด้วย กไ็ม่
ท�าให้นายอ่อนพ้นจากความรับ
ผิด เพราะต้องรับฟังตามเอกสาร
ราชการว่านายอ่อนเป็นเจ้าของ
ร่วมกันกับนายหินในบ้านและ
ที่ดินและร่วมกันขายบ้านและ
ที่ดินดังกล่าว (เทียบเคียงค�า
วินิจฉัยค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
2256/2553)      
  3. กรณนีางสาวพมิภาได้จดั
งานแต่งงานกบันายต้นแล้วจงึได้
ซื้อบ้านและที่ดินอยู่กินด้วยกัน 
ภายหลังได้จดทะเบียนสมรสกัน
โดยให้นายต้นใส่ชื่อในทะเบียน
บ้านแต่เพยีงผูเ้ดยีว เมือ่อยูก่นิกนั
มาแล้วเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี มี
เหตจุ�าเป็นต้องขายบ้านและท่ีดนิ
ดงักล่าว จะเข้าลกัษณะเป็นกรณี
นางสาวพิมภาและนายต้นถือ
กรรมสทิธิร์วมในอสงัหารมิทรพัย์
ที่ขาย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะในฐานะคณะบุคคลหรือ
ไม่ แยกพิจารณา ดังนี้

     กรณีนายต้น มีชื่ออยู ่
ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ได้
รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
      กรณีนางสาวพิมภา ไม่
ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วย 
จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจ
เฉพาะเหมือนกับนายต้นสามี 
และเป็นการขายบ้านและที่ดิน
ภายใน 5 ปีนับแต่วันได้มา จึง
ต้องมหีน้าทีเ่สยีภาษธีรุกจิเฉพาะ 
และไม่ได้รับประโยชน์จากการ
ที่นายต้นได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจ
เฉพาะ แต่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษ
เน่ืองจากเป็นการขายสินสมรส
ของนางสาวพิมภาและนายต้น 
แม้ว่าจะได้มาก่อนจดทะเบียน
สมรสก็ตามแต่ท่ีซ้ือมาเพราะมี
เจตนาท่ีจะอยู่กินฉันท์สามีภริยา
โดยใช้เป็นสถานที่อยู ่อาศัยอัน
เป็นแหล่งส�าคัญ และเมื่อมีเหตุ
จ�าเป็นท่ีจะต้องขายบ้านและ
ท่ีดินดังกล่าวโดยท่ีมีผู ้ขายคน
หน่ึงซึ่งเป็นสามีภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายอยู่กินด้วยกันมา
ตลอดเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ท�าให้เข ้าหลักเกณฑ์ว่าผู ้ขาย
มีชื่ออยู ่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 
ปี และไม่ใช่เป็นการขายท่ีเป็น
ทางค้าหรือหาก�าไร ดังนั้น ท�าให้
นางสาวพิมภาไม่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ เช่นเดียวกันกับนาย
ต้น (เทียบเคียงค�าวินิจฉัยค�า
พพิากษาศาลฎกีาที ่2252/2553)
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Story Sharing | คุยกันปันสาระ
เพนกวินบินได้

 ทุกคนคงได้นับถอยหลัง บ๊าย บาย ปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.
2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในปีใหม่นี้กันต่อไป 
ซึง่บางคนอาจเริม่ต้นด้วยการท�าบญุท�าทาน และขอพรจากญาตผู้ิใหญ่ ให้เป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต บางคนลงมือท�าความสะอาดบ้านหรือจัดบ้านใหม่ บางคน
ซื้อเสื้อผ้าใหม่ ส่วนของเก่าก็น�าไปบริจาคได้บุญอีกทางหนึ่ง แต่ผมเชื่อว่า ใคร
หลายๆคน เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ให้ชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา 
 “เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ดีขึ้น?” ค�าตอบคือ เราต้องพิจารณาตัวเอง
จากปีที่ผ่านมาก่อน ว่าเรามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครดีไป
หมดทุกอย่างหรอก ถามถึงนิสัยเราจากคนใกล้ตัวก็ได้ อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้ท�า
ต่อไป ส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปรับกันใหม่ อย่างเช่น นิสัยขี้อิจฉา เห็นคนอื่นได้ดี
กว่าเป็นไม่ได้ ต้องเป็นทุกข์ร้อนรน อันนี้ก็ต้องปล่อยวางกันบ้าง จริงๆแล้ว เรา
อาจมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าก็เป็นได้ ส่วนบางคนมีนิสัยซุ่มซ่าม ขี้หลงขี้ลืม 
พาตัวเองและเพ่ือนๆเดือดร้อนเสมอ นิสัยแบบนี้แก้ด้วยการตั้งสติ ไม่ต้องรีบ 
ค่อยๆจัดล�าดับความคิด ฝึกบ่อยๆก็จะดีขึ้น  และใครที่ใช้เงินฟุ่มเฟือย ชักหน้า
ไม่ถงึหลงั ปีใหม่นีก้ค็งต้องวางแผนการเงนิกนัใหม่ สิง่ใดทีไ่ม่จ�าเป็นแก่ชวีติและ
ฐานะ ก็ต้องละมันบ้าง จะได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
 นอกจากการเปลีย่นแปลงตัวเองใหม่ให้ดีข้ึนแล้ว หลายๆ คนได้ออกไป
เทีย่วดืม่กนิ เฉลมิฉลองปีใหม่กนัแบบสดุๆ อย่างทีพ่ีต่นู บอดีส้แลมบอกไว้ “ชวีติ
ของเรา ใช้ซะ” ก็ต้องขอให้นึกถึงความพอดีกันบ้าง ถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่
ต้องขับรถ ให้ใช้บริการรถแท็กซี่ หรือให้เพื่อนที่ไม่ได้ดื่มขับให้จะดีที่สุด เพราะ
การเมาแล้วขบัรถจนเกิดอบุติัเหตุ คงไม่เหลอืชีวติให้เริม่ใหม่ หรอืมชีวีติทีเ่หลอื
อย่างไม่ปกติ พิกลพิการกันไป ด้วยความปรารถนาดีจากเพนกวินบินได้ และ
หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิต “สวัสดีปีใหม่ครับ”

ปีใหม่ ก็เริ่มใหม่
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

 “สิบ...เก้า...แปด...เจด็...หก...ห้า...สี.่..สาม...สอง...หนึง่...
สวัสดีปีใหม่ เฮ้!!!”

15
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Celeb talk | คุยกับเซเลบ

 หมาก ปรญิ สภุารตัน์ ดาราหนุม่ลกูคณุหมอจากจงัหวดัล�าปาง เป็นอกีคนหนึง่ทีเ่หน็
ความส�าคญัของการอ่านหนังสอื เพราะประโยชน์ของการอ่านหนังสอืน้ันมมีากมาย ท�าให้
เรามคีวามรูใ้นวชิาการต่างๆ รูท้นัโลก ทนัเหตกุารณ์ เหมอืนเป็นการเปิดโลกทศัน์ และน�า
ไปสู่การพัฒนาตนเอง หนุ่มหมาก จึงเชิญชวนทุกท่านมาอ่านหนังสือกัน

	 “ผมอยากเชิญชวนทุกๆคนมาอ่านหนังสือ	 เพราะการอ่านเป็นสิ่ง
ที่ดี	 ท�าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์	 มีจินตนาการที่แปลกใหม่	 เห็นมุมมอง 
คนเขียน	สร้างเสริมความคิดที่ดี	 ส�าหรับหนังสือที่ท่านไม่ใช้แล้ว	อ่านแล้ว	 
ก็เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ด้วยการน�าหนังสือไปบริจาค	 เป็นอะไรที่ดี	 ได้บุญ
ด้วยครับ”

 เมือ่เรารูถ้งึประโยชน์ของการอ่านหนงัสอืแล้ว กอ็ย่าให้หนุม่หมากต้องชวนเก้อ หยบิ
หนังสือดีๆขึ้นมาอ่าน และชวนคนรอบข้างด้วย ให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ แล้วอย่าลืมน�า
ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมกันด้วยนะครับ

อ่านหนังสือ เพิ่มพูนความรู้
กับ
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สัมผัสลมหนาวเมื่อคราวเยือน 

“ภูทับเบิก”

 เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว หลายๆ คนคงอยากออกเดินทางท่องเที่ยวไป
หาความหนาวเยน็ ท่ีปีหน่ึงประเทศไทยพอจะมใีห้หนาวกนัได้ไม่กีว่นั ซึง่
คราวนี้เดอะแก๊งของเพนกวินบินได้ ขอน�าเสนอ “ภูทับเบิก”  ซึ่งเป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้วยระดับความสูง 1,768 จากระดับ
น�า้ทะเลปานกลาง มอีณุหภมูทิีห่นาวเยน็ทัง้ปีบนยอดภ ูและไร่กะหล�า่ปลี  
ที่กว้างใหญ่สุดลูกตา
 ส่วนการเดินทางข้ึนภูทับเบิกน้ันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ส�าหรับ
มือใหม่หัดขับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป ถ้าเราใช้ความระมัดระวังมากกว่า
ปกติ เนื่องจากภูทับเบิกเป็นภูเขาสูงชัน ถนนหนทางคดเคี้ยวมากโค้ง 
ทั้งหักศอกขึ้นและลง แถมข้างทางยังเป็นหน้าผา มองลงไปก็หวาดเสียว
ไม่ใช่น้อย ซึง่ก่อนขึน้ภเูราต้องตรวจเชค็ความพร้อมของเครือ่งยนต์ ระบบ
เบรค และครชัให้ด ีถงึแม้การเดนิทางอาจจะดยูากล�าบากส�าหรบับางคน 
แต่ขอบอกว่าเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว คุ้มค่ามากๆ โดยเฉพาะ
ตรงจุดชมวิวเราสามารถมองทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว
 เรื่องท่ีพักบนภูทับเบิกน้ันก็มีให้เลือกตั้งแต่บ้านเป็นหลัง กระท่อม
เล็กๆ และกางเต้นท์นอนท่ามกลางลมเย็นๆ พอตกค�่าก็จะมีเด็กๆชาวม้ง
ในระแวกที่พักมาท�าการแสดงเต้นร�าตามประสาเด็ก สร้างความบันเทิง
เล็กๆน้อยๆ แบบน่าเอ็นดูแก่นักท่องเท่ียว เราก็ตอบแทนด้วยเงินคนละ
เล็กละน้อย และขนมอีกนิดหน่อยให้เด็กๆเหล่าน้ันไป กลางดึกคืนน้ัน
เพนกวินบินได้ ก็ได้สัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นประมาณ 17-19 องศา
เซลเซียส หนาวสมใจอยากจริงๆ ไม่มีผิดหวังเลย และถ้าใครก�าลังมอง
หาสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ ก็ลองมาเที่ยวดูนะครับ เพนกวินบินได้
ยังติดใจอยากไปอีกเลย ออกไปเที่ยวทั่วไทยให้ครึกครื้น เศรษฐกิจไทย 
จะได้คึกคัก 
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