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ค�ำน�ำ

สารภาพตรงๆ ครับว่า หนังสือเล่มน้ีถูกเขียนขึ้นในภาวะวิกฤติที่สุด 

ของผม ทั้งเรื่องการงานที่หนักหนา ปัญหาชีวิตที่รายล้อม และการจัดสรรเวลา

ที่ไม่เป็นระบบเอาเสียเลย (แถมยังมีเรื่องไวรัสเข้ามากระทบอีก เฮ้อออ)

แต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ผมก็ตั้งใจเขียนหนังสือเล่มน้ีจนเสร็จ 

ออกมาจนได้ ด้วยความรูส้กึหนึง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัส�าคญั นัน่คอื การท�าให้ภาษี

เป็นเรื่องเรียบง่ายและเข้าใจได้ส�าหรับ “คนธรรมดา” ทุกคน 

อาจจะฟังดูแปลกๆ หน่อยในฐานะผู้ ให้ความรู้ด้านภาษี แต่ผมมี 

ความเชื่อลึกๆ ว่า คนทุกคนไม่จ�ำเป็นเข้ำใจภำษีทุกเรื่อง แต่ขอให้เข้ำใจ 

เรื่องภำษีที่เก่ียวข้องกับเรำก็พอแล้ว (ถ้างงอ่านซ�้าอีกครั้งนะครับ) ดังนั้น 

ความตั้งใจของหนังสือเล่มน้ีคือ ต้องการที่จะ “บุก” ไปหาคนธรรมดาทุกคน 

เพื่อบอกว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ เพ่ือเปลี่ยนความยากของภาษี ให้กลายเป็น

เรื่องธรรมดาที่เราสามารถท�าความเข้าใจได้

เรามา “บุกภาษี” ไปด้วยกันนะครับ

ถนอม เกตุเอม

TAXBugnoms
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ภาษีคืออะไร 
ท�าไมถึงส�ำคัญ

[ก่อนภาษีจะบุกเรา เราต้องบุกไปรู้จักภาษีก่อน]
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ท�ำไมภำษีถึงส�ำคัญ

ใครสักคนบอกไว้ว่า ...สองสิ่งที่ชีวิตเราไม่สามารถหลีกหนีได้คือ 

“ความตาย” และ “ภาษี” ซึ่งเราทุกคนก็คงยอมรับค�าคมนี้แต่โดยดี เพราะ 

มันจริงเสียจนไม่อาจจะกล้าปฏิเสธได้...

แหม่...จัว่ข้ึนมาแบบนี ้หลายคนคงคิดใช่ไหมครบัว่า แกจะมาออกหนงัสอื

สอนวางแผนภาษี ก็จะต้องมีค�ากล่าวเท่ๆ ชวนให้คิดตาม อย่างเราวางแผน 

เดินทางสู่ความตายด้วยการใช้ชีวิตทุกวันอย่างไม่ประมาท และเรา “ต้อง” 

วางแผนภาษี เพื่อไม่ให้มีความทุกข์ในเรื่อง “การเงิน” 

ถ้าอยากอ่านแนวคิดหล่อๆ แบบนี้ ขอแนะน�าหนังสือ คนไทยฉลาด 

การเงิน ครับ เพราะว่ามีทุกอย่างเขียนไว้ ในนั้นแล้ว แต่ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ 

สิ่งที่ผมอยากจะบอกตรงๆ กับคุณผู้อ่านทุกคนก็คือ 

คุณจะวางแผนภาษีหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณ 

แต่ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการจัดการและวางแผนภาษี

ผมบอกเลยว่า ชีวิตคุณ (แม่ง) โคตรมีความเสี่ยงมากๆ ครับ 

จากประสบการณ์ในการท�าเพจด้านภาษทีีม่ชีื่อพลิกึพลิัน่ว่า TAXBugnoms 

(รบกวนอ่านว่า แทกซ์-บัก-หนอม นะครับ) ผมพบว่าคนชอบบอกว่าภาษีเป็น

เรื่องยากและยุ่ง เหมือนกับชีวิตของลุงบางคนที่สับสนหลายๆ รอบ
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แต่ประเด็นที่ผมมักจะถามกลับไปเสมอคือ ในเมื่อมันยากและยุ่ง 

แต่ถ้ามนัเกีย่วกบัชวีติของคณุ คณุจะไม่หนัมามองมนัสกัหน่อยเลยหรอครบั 

สมมตินะครับว่า ถ้าวันนี้คุณไปตรวจสุขภาพแล้วหมอบอกว่า “คุณมี

ความเสี่ยงที่จะตายภายในสองปีข้างหน้า ถ้าหากหลังจากนี้คุณไม่กินอาหาร

ที่มีประโยชน์และออกก�าลังกายทุกวัน” คุณคิดว่าคุณจะตอบหมอยังไงดีครับ 

“ไม่เป็นไรครบั ผมอยากตายพอดี” (คงไม่มีใครตอบแบบนี้ใช่ไหมครบั...

ปั้ดโธ่) 

โดยทั่วไปแล้วทุกคนก็จะกลับเนื้อกลับตัวใหม่ ดูแลร่างกายให้ดี กิน

อาหารที่มีประโยชน์ และออกก�าลังกายตามท่ีหมอสั่ง เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู ่

ต่อไป

เอางี้...ผมลองเปลี่ยนจากคนพูด จากหมอ เป็นสรรพากร ดูบ้างครับ 

สมมตินะครับว่า วันนี้คุณเจอพี่สรรพากรมาเคาะประตูบ้านคุณ แล้วบอก

ว่า “คุณมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบภาษีภายใน 2 ปีข้างหน้าจนท�าให้คุณ

หมดตวัได้เลยนะ ถ้าหากหลงัจากนีค้ณุไม่รูจ้กัศกึษาเรื่องภาษีและยื่นให้ถกูต้อง” 

คุณคิดว่าคุณจะตอบพี่สรรพากรท่านนั้นว่ายังไงดี 

และถ้ามีเสี้ยวหนึ่งที่คุณคิดว่า เอ๊ะ หรือว่าฉันควรจะเรียนรู้เรื่องภาษี 
ให้ถูกต้องนะ เพราะฉันไม่เคยรู้เรื่องภาษีอะไรเลย 

ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ครับ เพียงแค่คุณลองอ่านมัน...

พรี่หนอม (TAXBugnoms)
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กับดักของค�ำว่ำ “ภำษี” 
และสิ่งที่เรำไม่เคยคิดถึงมัน

[โปรดระวังกับดักของภาษี!]

“ภาษ”ี ถอืเป็นรายจ่ายทีส่�าคญัตวัหนึง่ในชวีติ และมผีลต่อการวางแผน

และการจัดการเงินของคนทุกคน ยิ่งเราประหยัดและจัดการมันได้ถูกต้องแค่

ไหน เราก็ยิ่งมีเงินเหลือไปท�าอย่างอื่นมากแค่นั้น

แต่ในขณะเดยีวกนั “ภาษ”ี คอืสิง่ทีร่ฐับาลบงัคบัเกบ็จากประชาชน และ

น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิง่ตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สยีภาษอีากร 

ในแนวคิดท่ีย้อนแย้งกันแบบนี้ ผมสรุปเลยดีกว่า ภาษีคือ “สิ่งที่เรา

จ่ายมันไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมา” ดังน้ัน ไม่แปลกที่เราจะไม่อยากจ่ายภาษี 

เพียงแต่กฎหมายที่มีมันก�าหนดหน้าที่ไว้ว่า ประชาชนอย่างเราต้องจ่าย ใคร

ไม่จ่ายจะโดนท�าโทษ (เช่น ค่าปรับ และดอกเบี้ย) เพราะว่าสิ่งที่เราท�านั้นมัน

ผิดกฎหมาย แค่นั้นเองครับ 

ดังนั้น ถ้าเราประหยัดภาษีได้ เราก็จะรู้สึกดีถึงสองต่อ นั่นคือ มีเงิน

เหลือในกระเป๋ามากขึ้น และ ไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่เราไม่อยากจ่าย (อันนี้พูดใน

เชิงความรู้สึกนะครับ แหะๆ) 

เพียงแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับ เราจะแน่ใจได้ยังไงว่า การประหยัด

ภาษีของเราที่ว่านั้น มันจะไม่มีผลเสียตามมา และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นที่มากขึ้น
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มาเป็นเงาตามตัว จนกลายเป็นว่าเราจ่ายภาษีลดลง แต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น

มากขึ้นแทน 

ยกตัวอย่างแบบน้ีให้เห็นภาพละกันครับ สมมติคุณรู้ว่าตัวเองต้อง 

จ่ายภาษีปีละ 100,000 บาท แต่พรี่หนอมบอกว่า ถ้าจ่ายให้ผมเดือนละ 

20,000 บาททุกเดือน คุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีสักบาทเลยตลอดปีและ 

ตลอดไป และค�าถามคือ เอาไหมครับแบบนี้

เชื่อว่าหลายคนถ้าค�านวณเลขในใจออกมากบ็อกว่า ไปข้างหน้าก่อนเถอะ

ไอ้หนอม เพราะว่าถ้าฉันต้องจ่ายให้แกปีละ 240,000 บาท ฉันว่าฉันจ่ายภาษี 

ดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ เพราะจ่ายแค่ปีละ 100,000 บาทเอง

แต่ในโลกความเป็นจริงที่นอกเหนือตัวอย่างนี้ มีคนอีกมากมายยินยอม 

ที่จะจ่ายเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งเราอาจจะเรียกมันในช่ือแตกต่างกันไป เช่น 

ค่าที่ปรึกษา ค่าดูแล ค่าคุ้มครอง ค่าจ้าง ฯลฯ ซึ่งมันเป็นรายจ่ายที่แพงกว่า

ภาษี แต่เรากลับยินดีจ่ายเพื่อแลกมากับความรู้สึกปลอดภัย และได้ตอบสนอง

ความต้องการลึกๆ ภายในใจ นั่นคือ การไม่ต้องจ่ายในสิ่งที่เราไม่อยากจ่าย 

(เหมือนเดิม)

ผมขอเรยีกสิง่นีว่่า “กับดกัของภาษี” เพราะมนัท�าให้เราจ่ายค่าใช้จ่าย
อืน่แพงกว่าภาษทีีต้่องจ่าย และเรือ่งพวกนีม้นัเป็นเรือ่งทีเ่รายอมรบัได้ 
เพราะว่าเราไม่เคยคิดและมองไม่เห็นต้นทุนของมัน

และที่ส�าคัญ 

เรายังไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมา

จากองค์ประกอบในการค�านวณภาษีที่ผมก�าลังจะเล่าให้ฟังต่อครับ
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เรียนภำษีไม่เคยเข้ำใจ 
เพรำะไม่เข้ำใจถึงองค์ประกอบภำษี

[ภาษีก็เหมือนแฟน ต้องใช้เวลาเพื่อเข้าใจ]

องค์ประกอบภาษี
ถ้าลองค้นหาค�าว่า “องค์ประกอบภาษีพื้นฐาน” หรือ “โครงสร้างภาษี” 

ใน Google ดู ผมเช่ือว่าหลายคนจะพบกับบทความเรื่อง 6 องค์ประกอบ 

พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษี แต่ส�าหรับหนังสือ “ภาษีเงินได้ ‘บุก’ คนธรรมดา” 

เล่มนี้ ผมขอย่อยเหลือเพียง 3 องค์ประกอบสั้นๆ ในสไตล์ตัวเอง ที่จะท�าให้

คุณเข้าใจองค์ประกอบ และสามารถเรียนภาษีได้ตลอดไปครับ นั่นคือ ผู้เสีย

ภาษี วิธีค�านวณภาษี และ ระยะเวลาการยื่นภาษี 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ีหมายถึง คนที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งภาษีแต่ละ

ประเภทก�าหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีไว้ต่างกัน นั่นแปลว่า คนคนหนึ่ง

นัน้สามารถเสยีภาษไีด้หลายประเภท ถ้าภาษีประเภทนัน้ก�าหนดหน้าที่

ให้เขาเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2. วิธีค�านวณภาษี อันนี้ตรงตัวอยู่แล้วครับ ซ่ึงมาจาก ฐานภาษี x 

อัตราภาษี โดย

• ฐานภาษี หมายถึงสิ่งที่กฎหมายก�าหนดให้ ใช้ ในการค�านวณภาษี

• อัตราภาษี หมายถึงตัวเลขที่กฎหมายก�าหนดไว้คูณกับฐานภาษี

inspiration starts here
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* เงินได้ ในส่วนของฐานภาษีนี้ เราต้องไปหาค�าตอบอีกว่า เงินได้ที่ว่านี้มันมีวิธีค�านวณ 
ยังไง อัตราแบบไหน

3. ระยะเวลาการย่ืนภาษี หมายถึง ช่วงเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดให้ 

ยื่นภาษี ซึ่งถ้าหากไม่ยื่นจะมีโทษเกิดขึ้นตามมา ได้แก่ ค่าปรับอาญา 

เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย ที่คิดเพิ่มจากยอดภาษี ซึ่ง 

แต่ละตัวแตกต่างกันตามนี้ครับ

• ค่าปรับอาญา คิดในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ถือ 

ว่าท�าผิดกฎหมาย เป็นการลงโทษทางอาญา)

• เบี้ยปรับ คิดจากยอดภาษีที่ต้องช�าระ โดยก�าหนดไว้สูงสุดคือ 2 

เท่าของจ�านวนภาษี

• เงนิเพิม่ คดิจากยอดภาษทีีต้่องช�าระ โดยก�าหนดเป็นอตัราดอกเบีย้

ไว้ที่ 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน แต่จ�านวนเงินเพิ่มจะสูงสุดไม่เกิน

จ�านวนภาษีที่ค�านวณได้

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะก�าลังมึนจนปวดหัว พร้อมกับร้องใน

ใจรัวๆ ว่า อิหยังวะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า จะได้เข้าใจ

มากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเช่น 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเรามององค์ประกอบ เราจะเห็นว่า 

มีองค์ประกอบสองตัวแน่ๆ ที่บอกใบ้เราอยู่ นั่นคือ 

  ผู้เสียภาษี  = บุคคลธรรมดา

  และ

  ฐานภาษี  = เงินได้*
inspiration starts here
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หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราจะเห็นว่า 

 ผู้เสียภาษี = ต้องมีความเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                  (เจ้าของ หรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับตรงนี้)

 และ

   ฐานภาษี = ก็ต้องมาจากตัวที่เขาอยากเก็บ นั่นคือ

                 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกัน

อันนี้คือ วิธีมองคร่าวๆ ที่ผมอยากจะแนะน�าให้ท�าความเข้าใจ แต่ถ้า 

เราอยากรู้เรื่องภาษีแต่ละตัวอย่างอย่างละเอียด ต้องศึกษากันดูครับ ซ่ึง 

เดี๋ยวเราจะมาท�าความเข้าใจภาษีในประเทศไทยกันต่อ

อ้อ... แต่ผมขอพาไปท�าความรู้จักกับ 

เรื่องที่ส�าคัญอีก 2 เรื่อง นั่นคือ 

แนวคิดในการจัดเก็บภาษี และ หน่วยงานจัดเก็บภาษี 

เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ครับ
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1. รายได้ 

ยิ่งมีรายได้มาก 

ยิ่งต้องเสียภาษีมาก เช่น 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. การใช้จ่าย 

ยิ่งมีการใช้จ่าย หรือ 

การบริโภคเกิดขึ้นมากเท่าไร 

ยิ่งต้องเสียภาษีมากขึ้น เช่น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีสรรพสามิต

3. ทรัพย์สิน 

ยิ่งมีทรัพย์สินมากขึ้นเท่าไร 

ยิ่งต้องเสียภาษีมากขึ้นเท่านั้น 

เช่น ภาษีมรดก 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

            แนวคิดในกำรจัดเก็บภำษี
  [อยากรู้จักภาษีกันมากขึ้น ต้องรู้ก่อนว่าเขาคิดอย่างไรกับเรา]

แนวคิดในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

คือ รายได้ การใช้จ่าย และ ทรัพย์สิน ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวก�าหนดฐานภาษีต่อไป

ว่า จะคิดและค�านวณแบบไหนนั่นเองครับ 
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โดยแหล่งที่มาของการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่น้ัน จะเรียกเก็บจาก 

คนที ่“มมีากกว่าคนอื่น” เป็นหลกั ซึง่มองจากหลกั ความสามารถในการ 

จ่ายภาษี (คนที่มีมากกว่าย่อมมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากกว่า) 

และถ้ามองในเชิงโครงสร้างแล้ว ภาษีคือเครื่องมือในการลดปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองครับ 

นอกจากนั้น ในแต่ละฐานภาษีที่เราจะต้องจ่าย ก็จะมีข้อยกเว้น

แตกต่างกันไปตามที่กฎหมายก�าหนดครับ เช่น กรณีรายได้ ก็จะมีเงินได้

บางประเภทท่ีกฎหมายยกเว้นให้ หรือการใช้จ่ายกจ็ะมสีนิค้าบางประเภท

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือทรัพย์สินก็เช่นเดียวกัน ที่จะม ี

การยกเว้นให้ทรัพย์สินบางประเภทครับ

ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากเสียภาษีเยอะ 

การกระท�าที่ง่ายที่สุดคือ 

ต้องท�าให้เราไม่มีฐานภาษีเหล่าน้ีครับ 

ฮ่าฮ่าฮ่า...
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ไม่อยำกเสียภำษี ให้ประเทศนี้ 
ต้องท�ำอย่ำงไร
[จ่ายภาษีทุกปีแต่คุณภาพชีวิตไม่ดีดั่งใจ ไม่จ่ายได้ไหม]

ไม่อยากเสียภาษีให้ประเทศนี้ 
ต้องท�าอย่างไร แบบไหน ท�าได้จริงหรือเปล่า 

เรื่องมันมีอยู่ว่า วันก่อนผมเพ่ิงทวีตเล่นๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแบบ

ข�าๆ ครับ ว่า

ถ้าไม่อยากเสียภาษีเงินได้

ต้องท�าให้ตัวเองมีรายได้น้อยๆ 

ถ้าไม่อยากเสีย VAT

ต้องซื้อของจากคนที่ได้ยกเว้น VAT

ที่มา : https://twitter.com/TAXBugnoms/ 
            status/1132149493162360832

ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งเห็นทวีตนี้ แล้วทักผมมาว่า…

“มันท�าได้จริงหรือเปล่าอะพี่ ถ้าจะไม่เสียภาษีให้ประเทศนี้”
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เอางี้ดีกว่า ถ้าเราลองตั้งโจทย์ว่าจะไม่เสียภาษีให้ประเทศนี้ เราจะ

ต้องมีวิธีจัดการอย่างไร

เรามาเร่ิมจากตรงน้ีกันก่อน นั่นคือ เร่ืองของ “การจัดเก็บภาษี” 

ครับ ปกติแล้วภาษีจะเก็บจากสิ่งที่เรียกว่า ฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลายมีอยู่ 3 ฐานครับ นั่นคือ รายได้ การบริโภค และ ความ

มั่งคั่ง (ทรัพย์สิน) 

วิธีง่ายที่สุดที่เราจะท�าได้ก็คือ ไม่มีทั้ง 3 ฐานนี้ครับ นั่นคือ รายได้ 

บริโภค และ มั่งคั่ง หรือพูดสั้นๆ ว่า ฝังฉันทั้งเป็นเถอะนายจ๋า ซึ่งมันท�า

ไม่ได้จริงหรอกครับ แต่ถ้าหากลองคิดแบบใกล้เคียงอุดมคติสักหน่อย 

มันก็พอจะมีทางอยู่ครับ 

เร่ิมจากฐานแรกคือ ฐานรายได้ ซึ่งวิธีการไม่เสียภาษีจากฐานนี้ 

นอกจากการไม่มีรายได้แล้ว มันยังมีวิธีแฝงอยู่ครับ นั่นคือ การท�าให ้

ตัวเองได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแทนครับ

ภาษาทางภาษีจะชอบพูดกันว่า เปลี่ยนรายได้ ให้เป็นรายได้ที่ได้

รับยกเว้นภาษี ซึ่งถ้าดูตามกฎหมายข้อยกเว้นรายได้ท่ีต้องเสียภาษีตาม

มาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว จะพบว่าพอจะมีช่องทางให้เลือก

ใช้หลายช่องเหมือนกันครับ เช่น เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ 

หรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่าย

ให้ แบบนี้ถ้าเราประกอบอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางราชการหรือ

หน่วยงานศึกษาของทางราชการ อันนี้ก็พอจะไหวนะครับ

หรือมีรายได้จากการลงทุนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เช่น ดอกเบี้ย

เงินฝากที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกของ

ธนาคารออมสิน สลากออมสิน หรือ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ไปจนถึง 
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การลงทุนซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะก�าไรจากการขายหุ้นไม่ 

ต้องเสยีภาษ ี(แต่ต้องไม่ได้เงนิปันผลนะครบั เพราะจะถูกหกัภาษ ีณ ท่ีจ่าย 

10 เปอร์เซ็นต์) หรือการลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ต้องเสียภาษีก�าไรจาก 

การขาย แบบนี้ก็พอจะได้อยู่เหมือนกันครับ

หรือว่าจะเป็นการแต่งงานจดทะเบียนสมรส แล้วให้คู่สมรสดูแล 

หรือมีคนในครอบครัวดูแล อันนี้ถ้าเขาให้เงินเราไม่ถึง 20 ล้านบาทต่อปี 

ก็ไม่ต้องเสียภาษี หรือแม้แต่มีคนดูแลเฉยๆ ที่ไม่ใช่คู่สมรส แล้วเขาให้

เงินเราไม่ถึง 10 ล้านบาทต่อปี แบบนี้ก็พอไหวเหมือนกัน

สรุปในขั้นตอนของรายได้ คือ 

เราต้องมีเงินทุนในระดับหนึ่งที่พอจะเลือกปฏิบัติอาชีพได้ หรือ 

ไม่ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูเรานั่นเองครับ

มาทีฐ่านที ่2 อย่าง การบรโิภค กนับ้าง ฐานนีค่้อนข้างจะยากหน่อย

ครับ เพราะว่ามนัเป็นภาษทีีเ่กดิจากการจบัจ่ายใช้สอย ทีค่นชอบอ้างกนัว่า

ต้องเสียกันทุกคน นั่นคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง

ครบั ซึ่งวิธีการซือ้ของไม่ให้เสีย VAT นั้น ก็พอมีอยู่ครับ โดยใช้วิธีตอ่ไปนี้

• ซื้อของที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือได้รับสิทธิยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น พวกผักสด เนื้อสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ผ่านการแปรรูป (เอา

มากิน) หนังสือ นิตยสาร ต�าราเรียน (เอามาอ่านหาความรู้)

• ซือ้ของจากผู้ที่ไม่ได้จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ได้รบัยกเว้น หรอื 

หนีภาษี) เช่น ซื้อจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน

บาท (หรือพวกที่เกนิแล้วไมเ่สยีภาษี ก็พอจะไหวอยู่ — ลองถามเขาดูละ

กันครับว่า เสีย VAT หรือเปล่า ถ้าเขาตอบว่า ใช่ ก็อย่าไปซื้อครับ)
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• ให้คนท่ีดูแลเลี้ยงดูเราซื้อให้ ซึ่งตรงนี้ถ้าหากใครมีผลพวงจาก 

ภาษีเงินได้ที่ไม่ต้องเสีย โดยให้คนดูแล ก็บอกให้เขาซื้อให้แทนครับ แม้ 

ว่าเขาจะเสีย VAT แต่มันก็เป็นเงินของเขา อันนี้เราก็พอจะอนุโลมกัน 

ได้หน่อยละกันครับ (ถือว่าเป็นการเลี่ยงบาลี ฮ่าฮ่าฮ่า...)

สรุปในขั้นตอนของภาษีมูลค่าเพิ่มคือ เราต้องไม่จ่ายเอง หรือ 

จ่ายเงินให้สินค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

นั่นเองครับ

ดังนั้น พวกร้านอาหาร ห้างร้านแบรนด์ดัง ร้านสะดวกซื้อ หรือ 

ห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย เราเข้าไปไม่ได้นะครับ เพราะมันมี VAT อยู่ใน

น้ันหมด ไปจนถงึท่องเทีย่วทีพ่กัต่างๆ ด้วย เพราะเรากต้็องช่วยจ่าย VAT 

อีกต่อหนึ่งเหมือนกัน

อ้อ อย่าลืมพวกภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภคด้วย เช่น ภาษี

สรรพสามิต ดังนั้นพวกเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ บุหรี่ เราก็ต้องเลิกเหมือน

กันครับ ไม่งั้นจะต้องเสียภาษี ไปจนถึงภาษีน�าเข้าส่งออก ดังนั้นถ้าใคร

เคร่งมากๆ ก็อย่าไปซื้อของที่ต้องผ่านพิธีศุลกากรนะครับ เพราะมัน 

ต้องเสียภาษีมาแล้วต่อหนึ่ง

ส่วนสุดท้าย เรื่องของภาษีจากความมั่งคั่ง หรือจริงๆ คือการเก็บ

ภาษีจากทรัพย์สินนั่นแหละครับ ส�าหรับกลุ่มนี้ค�าแนะน�าดูเหมือนจะง่าย

ที่สุด นั่นคือ อย่ามีทรัพย์สินเลย (ใช้ของหรืออาศัยคนอื่นแทน) และ 

ถ้าหากเช่าทรพัย์สินทีต้่องเสียภาษีในส่วนน้ี กต้็องให้ผู้ ให้เช่าเป็นผูรั้บผดิ

ชอบแทน และไม่ยอมให้ผลักภาระให้เราได้ (เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ภาษีโรงเรือน) ก็จะท�าให้จัดการได้ไม่ยากนัก
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จะเห็นว่าจริงๆ แล้วหากเราพยายาม ก็พอจะท�าได้อยู่เหมือนกัน 

นะครับ เพราะว่ามันก็มีช่องทางของมันอยู่ แต่ถ้าเราท�าแล้วรู้สึกดีจริง 

ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆ นะครับส�าหรับคนที่คิดแบบนี้แล้วสบายใจ

ถ้าหากเป้าหมายของเราคือ การไม่จ่ายภาษีเลย มันคงจะเป็นไป

ไม่ได้หรอกครับ เพราะการใช้ชีวิตแบบนั้นมันคงไม่มีความสุขสักเท่าไร 

คนอะไรจะไม่สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างที่ต้องการ เพียงเพราะ

ว่าไม่อยากจ่ายภาษี พรี่หนอมว่ามันก็แปลกๆ อยู่นะครับ

ดังนั้น สิ่งที่ต้องการสื่อในบทความนี้ ไม่ใช่จะบอกว่าไม่เสียภาษีคือ

วิธีท่ีถูกต้อง หรือสนับสนุนให้คนหลีกเลี่ยงภาษีหรอกครับ แต่ต้องการ

ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษี โดยตั้งใจตีความจากโจทย์ที่ถามมา

มากกว่า เพราะว่ามันจะท�าให้เรารู้ว่า การใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษี

นั้นมันล�าบากเกินไปเสียหน่อย

ท้ายที่สุด ขอฝากไว้สักนิดนะครับ ไม่ว่าจะเสียดายภาษีมากแค่ไหน 

ไม่ต้องการจ่ายภาษมีากเท่าไร สิง่ทีเ่ราท�าได้คอื จ่ายภาษีไปอย่างถกูต้อง

และวางแผนประหยัดภาษีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราที่สุด นั่น

แหละครับ แม้ว่าคนใช้ภาษีของเราจะสนใจหรือไม่สนใจ แต่เราก็มีหน้า

ทีต้่องจ่ายภาษต่ีอไปตามกฎหมาย เพราะเราคงไม่อยากท�าสิง่ที่ไม่ถกูต้อง

เหมือนกับคนที่เราไม่ชอบเขา จริงไหมครับ

 
แหม่… 

เกือบจะจบดีอยู่แล้วเชียว
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