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ของขวัญปี ใหม่ 2562
จากรัฐบาลสู่ประชาชน

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน พ.ย. 61

คุยกับ กบภ.
สวัสดีเดือนพฤศจิกายนค่ ะท่ านผู้ อ่ าน
ทุกท่าน ไม่ทนั ไรก็จะหมดปี 2561 แล้ว ได้
ทาสิ่งที่ตัง้ เป้ าหมายว่ าจะทาในปี 2561
สาเร็จไปกี่ขอ้ แล้วเอ่ย ยังมีเวลาเหลืออีก
หนึ่งเดือนนะคะ สาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้
จ ะ พู ด ถึ ง ม า ต ร ก า ร ต่ า ง ๆ ที่ ร ั ฐ บ า ล
ดาเนินการเพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่ ให้แก่
ประชาชน อาทิ มาตรการช่ว ยเหลือผู้มี
รายได้น้อย ชาวสวนปาล์ม สวนยาง การจัด
มหกรรมลดราคาสิน ค้า อุ ป โภคบริโ ภค
ส่ว นสาระน่ ารู้ฉ บับ นี้ เป็ น เรื่อ งกัญ ชากับ
การแพทย์ ซึ่ง รัฐ บาลไทยได้ ป ลดล็อ ค
การใช้กญ
ั ชาในการแพทย์แล้ว รายละเอียด
จะเป็ นอย่างไร ติดตามได้ในฉบับนี้เลยค่ะ
ทีมงาน กบภ.
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เมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ป ระชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ม ี
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรัฐ มนตรี เป็ นประธาน ได้ อ นุ ม ัติ เ งิน
งบประมาณเพื่อ ใช้ด าเนิ น การ ในโครงการต่ า งๆ รวม 86,994 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
1.มาตรการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อยเพิม่ เติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
38,730 ล้านบาท
2.เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บั เบีย้ หวัดบานาญ 559 ล้านบาท และเงินบาเหน็จ
ดารงชีพ 24,700 ล้านบาท
3.เงินชดเชยดอกเบีย้ 3,876 ล้านบาท ให้ธนาคาร อาคารสงเคราะห์(ธอส.)
จัดทาโครงการบ้านล้านหลัง ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ผมู้ รี ายได้น้อย
มีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง ในอัตราดอกเบีย้ ผ่อนปรน
4.มาตรการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ 525 ล้านบาท
5.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร ชาวสวนยางพารา
18,604 ล้านบาท
การออกมาตรการทัง้ หมด เน้นการช่วยเหลือคนจนและผูส้ ูงอายุ ซึ่งมา
จากการส ารวจว่ า ปลายปี ม ีค่า ใช้จ่ า ยมาก รัฐบาลจึง ให้เ ป็ น ของขวัญ ปี ใหม่
เพื่อนาไปใช้จ่ายในการดารงชีพ ซึ่งในมาตรการของผูส้ ูงอายุ รัฐบาลพยายาม
ผลักดันให้เป็ นมาตรการต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยกาลังก้าวเข้ าสู่สงั คม
ผูส้ งู อายุ ซึง่ คาดว่าจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี พ.ศ. 2568
ข้อมูล : RYT9 / Thairath ภาพ : Thai PBS

www.aecthaibiz.com

พาณิชย์ย ุคใหม่ ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน
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มาตรการเพิ่ มเงิ นบานาญข้าราชการ
1. ปรับ เพิ่ ม เงิ นให้ผู้รบั เบี้ยหวัด บานาญซึ่งได้ รบั หรือมีสทิ ธิ ์
ได้ร ับ เบี้ย หวัด บ านาญรวมกัน ทุ ก ประเภท ต่ า กว่ า เดื อ นละ
10,000 บาท ให้ได้รบั เงิน ช.ค.บ. เพิม่ ขึน้ เมื่อรวมกับเบีย้ หวัด
บานาญแล้วจะต้องได้ไม่ต่ ากว่ า 10,000 บาทต่ อ เดือน โดย
ปจั จุบนั มีขา้ ราชการบานาญทีไ่ ด้รบั เงินต่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือนอยู่ 52,736 คน
2. ขยายเพดานของวงเงิ น บ าเหน็ จ ด ารงชี พ ให้แ ก่ ผู้ร ับ
บานาญซึ่งมีอายุตงั ้ แต่ 70 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไปอีก 100,000 บาท
โดยจากเดิม ให้มีก รอบวงเงิน ไม่ เ กิน 400,000 บาท เป็ น
500,000 บาท ซึง่ หลังกฎหมายนี้มผี ลบังคับใช้จะมีข้าราชการ
บ านาญที่ มี อ ายุ 70 ปี ตามเกณฑ์ 159,094 คน รวม 2
มาตรการใช้งบประมาณ 25,259 ล้านบาท

ภาพจาก : Shutterstock / Dreamstime / 123RF

โครงการบ้านล้านหลัง
อยู่ภายใต้วงเงินรวมทัง้ หมด 60,000 ล้านบาท ช่วยเหลือให้
ประชาชนได้มีท่ีอ ยู่อ าศัย เป็ น ของตนเอง โดยมุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ผู้มี
รายได้น้อย กลุ่มคนวัยทางานหรือผูท้ ก่ี าลังเริม่ ต้นสร้างครอบครัว
รวมถึงกลุ่มผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย 2 โครงการทีส่ าคัญ คือ
1.สิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยสาหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance)
วงเงิ น 50,000 ล้านบาท สาหรับประชาชนทัวไปที
่
่ต้องการมี
ทีอ่ ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ให้กเู้ พื่อ ซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
และซื้ออุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่ องกับที่อยู่
อาศัย ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชาระได้นานสูงสุด 40 ปี
2.สิ นเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิ น
10,000 ล้านบาท ให้กู้สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ทีม่ คี ุณสมบัตพิ ร้อมกับปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีธ่ นาคารกาหนดนาไป
จัดทาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ รี าคาขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่ วย ไม่น้อย
กว่า 40% ของจานวนหน่วยขายทัง้ หมดของโครงการ
กาหนด Kick Off โครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 โดย
จะเปิ ดให้ประชาชนจองสิทธิส์ นิ เชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย และซือ้ อุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
ที่อยู่อาศัยตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ หรือจองสิทธิส์ นิ เชื่อ
เพื่อเลือกซือ้ ทรัพย์ทพ่ี ร้อมเข้าอยู่อาศัยภายในไตรมาส 2/62
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มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่ มเติ มผ่านบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ
งบประมาณรวม 38,730 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1. มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้ าและค่าน้าประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขัน้ พื้นฐาน 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านัน้ มีผลตัง้ แต่ เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน
กรณี ค่าไฟฟ้ า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย
ต่อเดือน ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สทิ ธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สทิ ธิตามวงเงินในมาตรการนี้ โดยต้องไม่เกิน 230 บาท
ต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีทใ่ี ช้เกินวงเงินทีก่ าหนด ผูม้ รี ายได้น้อยเป็ นผู้รบั ภาระค่าไฟฟ้าทัง้ หมด
กรณี ค่าน้ าประปา ให้ใช้น้ าประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีทใ่ี ช้เกิน
วงเงินทีก่ าหนด ผูม้ รี ายได้น้อยเป็ นผูร้ บั ภาระค่าน้าประปาทัง้ หมด
โดยให้ผมู้ รี ายได้น้อยนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้าประปาไปชาระทีส่ านักงาน พร้อมทัง้ แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยทุกสิน้ เดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิ าค จะส่งบันทึก
รายชื่อผู้มรี ายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาภายใต้วงเงินทีก่ าหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนาเงินจาก
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ
กลางเดือนของเดือนถัดไป ซึง่ ผูม้ รี ายได้น้อยสามารถใช้ซอ้ื สินค้าและบริการผ่านเครื่องรับบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ (เครื่อง EDC)
แอปพลิเคชันถุ
่ งเงินประชารัฐและถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัตไิ ด้
2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่ วงปลายปี ให้แก่ผ้ถู ือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ เพื่อสนับสนุ นให้ผู้มรี ายได้น้อยมีเงิน
ในการซื้อ สินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 เป็ นจ านวน 500 บาทต่ อคน (ได้รบั ครัง้ เดียว) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผูม้ รี ายได้น้อยในช่วงปลายปี 2561
3. ค่าเดิ นทางรักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุ (65 ปี ขึน้ ไป) คนละ 1,000 บาท
4. ค่าเช่าบ้าน คนละ 400 บาทต่อเดือน

มาตรการดูแลสิ นค้าเกษตร
1. มาตรการช่ วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต และเพื่อช่ วยเหลื อ
ค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิ น 18,604.95 ล้านบาท
โดยช่วยเหลือเป็ นเงิน 1,800 บาทต่ อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจานวนนี้ให้แบ่งจ่ ายกับ
เจ้าของสวน 1,100 บาท คนกรีด 700 บาท
เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้กบั การยางแห่งประเทศ
ไทย(กยท.) ทีม่ เี จ้าของสวนยางเปิ ดกรีดจานวน 999,065 ราย คนกรีดยางจานวน 304,266 ราย
คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ดกรีดรวมประมาณ 10,039,672.29 ไร่ ใช้งบประมาณรวม 18,604.95 ล้านบาท
แบ่งเป็ นงบประมาณทีจ่ ่ายให้ชาวสวนยางและคนกรีด 18,071.41 ล้านบาท
งบประมาณชดเชยต้นทุนเงินให้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 393.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ให้เจ้าของและคนกรีดยาง 13.98 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ 126.50 ล้านบาท
โดยงบบริหารจัดการนี้จะใช้จากกองทุนพัฒนายางพารา ตามนัยมาตรา 49(3) แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2548
2. มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามันตกตา่
รัฐจะรับซือ้ ปาล์มน้ามันในกิโลกรัมละ 18 บาท ประมาณ 1.6 แสนตันเพื่อนาไปผลิตไฟฟ้า
โดยจะรับซือ้ จากโรงสกัดน้ามันปาล์มเพือ่ ให้เกษตรกรได้ประโยชน์โดยตรง ส่วนมาตรการ
ระยะยาวจะเพิม่ การนาปาล์มน้ามันมาเป็ นส่วนผสมของน้ามันบี 20 มีเป้าหมายปีละ 5 แสนตัน
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นอกจากมาตรการที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆที่รฐั บาลเตรี ยมให้เป็ น
ของขวัญแก่ประชาชน อาทิ
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษ โดยตัง้ แต่เวลาหลังเทีย่ งคืนของวันที่
27 ธันวาคม 2561 ถึง 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562 รวมเป็ นเวลา 8 วัน
บริ การหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุ รกันดาร
ห่า งไกล 878 อาเภอทัว่ ประเทศ และกรุง เทพมหานคร โดยกิจกรรมหลัก ได้แ ก่
บริการการแพทย์ขนั ้ พื้นฐาน บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิต
บริก ารแนะน าและฝึ ก อาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่ จัดขึ้น 2 ช่ว งคือ
ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 7-20 มกราคม 2562
สาหรับกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กบั ประชาชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ช่ื องาน
“ลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale” เพื่อลดราคาจาหน่ ายสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้ประจาวัน
หมวดเครื่องครัว หมวดเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดวัสดุก่อสร้าง ในทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในระหว่างวันที่
13 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 28 วัน ลดราคาจาหน่ ายสูงสุดร้อยละ 80 คาดว่าตลอดงานจะมียอดขาย
ประมาณ 55,000 ล้านบาท สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยร้อยละ 30 หรือคิดเป็ นเงินประมาณ 16,500
ล้านบาท ทาให้ประชาชนสามารถซือ้ สินค้าในปริมาณมากขึน้ หรือซือ้ สินค้าในปริมาณเท่าเดิมแต่ใช้จ่ายเงินลดลง และทาให้มกี าร
จับจ่ายใช้สอยเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้มเี งินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึน้ เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มี การขยายตัวเพิม่ ขึน้
อย่างมีเสถียรภาพ
ทีม่ า : RYT9 / NNT ภาพจาก : Pixtastock

กิจกรรมภูมิภาค ...เดือนธันวาคม
วันที่จดั งาน

ชื่องาน

สถานที่จดั งาน

ลักษณะงาน

23/11/2561 –
13/12/2561

ตลาดนัดข้าวเปลือก

ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้า
เกษตรขอนแก่น

งานจาหน่ายข้าวเปลือก

29/11/2561 –
02/12/2561

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2
มหัศจรรย์การอ่านเพือ่ เด็กปฐมวัย
ในภูมภิ าค

ศูน ย์ประชุ มและแสดงสิน ค้ า
นานาชาติ เฉลิม พระเกีย รติ
7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่

งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

30/11/2561 –
09/12/2561

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและ
งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี ประจาปี2561

สะพานข้ามแม่น้าแคว
กาญจนบุร ี

งานแสดงแสง สี เสียง ย้อนอดีต
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และจาหน่ายสุด
ยอดอาหารจากทัวประเทศ
่

01/12/2561 –
10/12/2561

ลาปางเซรามิคแฟร์ ครัง้ ที่ 31

บริเวณลานหน้าไทวัสดุ
ลาปาง

งานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิค

07/12/2561 –
11/12/2561

สุดยอดของดีเมืองมุกดาหาร
MUK FAIR 2019

โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร

งานแสดงและจาหน่ายสินค้าของดี
มุกดาหาร

12/12/2561 –
16/12/2561

คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า

บ้านคาวบอย (Cowboy Village)
ลาปาง

งานแข่งขันขีม่ า้ จากทัวประเทศ
่
และ
จาหน่ายสินค้าโอทอป ของดีชุมชน

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ
สพจ.ขอนแก่น
สพจ.เชียงใหม่

สพจ.กาญจนบุร ี

สพจ.ลาปาง
สพจ.มุกดาหาร
สพจ.ลาปาง

กองบรรณาธิ การ : กองบริหารการพาณิชย์ภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ : กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุร ี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000 โทรศัพท์ 02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ์ 02-5475290
ติ ดตามจดหมายข่าวพาณิ ชย์ภมู ิ ภาคฉบับก่อนหน้ า ได้ที ่

http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx
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กัญชา คืออะไร?
กัญชา (Cannabis/marijuana) เป็ นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีขนาดลาต้นสูงประมาณ
2-5 เมตร ลักษณะของใบกัญชาจะแยกออกเป็ นแฉก 5-8 แฉก โดยทุกแฉกจะมีรอยหยัก
เป็ นเอกลักษณ์ มีดอกออกเป็ นช่อเล็ก ๆ ตามกิง่ และก้านของต้นกัญชา ส่วนของกัญชา
ทีน่ ามาใช้เป็ นยาเสพติดก็คอื บริเวณใบ ยอดช่อดอกและกิง่ ก้านทีน่ ามาตากแดดจนแห้ง
แล้วบดให้ละเอียด จากนัน้ ก็นามาใส่ในบ้องกัญชา หรือนามามวนผสมบุหรีเ่ พื่อใช้ในการเสพ
นอกจากนี้ กัญชายังขึน้ ชื่อว่าเป็ นส่วนประกอบอาหารทีเ่ มื่อใส่ลงไปในอาหารแล้ว
จะทาให้ลกู ค้าติดใจจนต้องกลับมากินอีก (เพราะความเป็ นสารเสพติดนัน่ เอง) ด้วยเหตุน้ี
จึงมีแม่คา้ และพ่อค้าหัวใส นากัญชาผสมลงไปในน้าซุป หรืออาหารชนิดต่ าง ๆ นันเอง
่
ทีม่ า : honestdocs

กัญชา กับประโยชน์ทางการแพทย์
กัญชา มีประโยชน์ในทางการแพทย์มากมาย ขอสรุปแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก มีงานวิจยั และเป็ นที่ยอมรับอย่างเป็ นสากลทัวโลก
่
แล้วว่า สารสกัดจากกัญชาสามารถบาบัดอาการลมชักในเด็ก แก้ปวด
ทาให้นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ทาให้อยากอาหาร
สาหรับมะเร็ง
- กัญชาลดผลข้างเคียงจากเคมีบาบัด(คีโม)หรือฉายแสงในผูป้ ว่ ย
มะเร็งได้ เช่น คลื่นไส้อาเจียน
- กัญชาช่วยลดอาการปวดรุนแรงจากโรคมะเร็งทีก่ ่อให้เกิด
ความทรมานได้ดี
- กัญชาสามารถเพิม่ ความอยากอาหารในคนไข้มะเร็งทีม่ กั จะ
เบื่ออาหาร
- กัญชาช่วยคลายความกังวลและทาให้นอนหลับได้ดี
พูดง่ายๆว่ากัญชาช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่วยมะเร็งได้ดี
เพราะลดอาการทีเ่ กิดจากมะเร็งได้
ส่วนที่ 2 คือ ฤทธิข์ องกัญชาในการกาจัดมะเร็งจากงานวิจยั
ในตอนนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
คือ สารdelta-9-tetrahydrocannabinol(THC) และ Cannabidiol (CBD)
ซึง่ สามารถกาจัดเซลล์มะเร็งได้ โดยไม่มผี ลกับเซลล์ร่างกายที่ปกติ
โดยจะกระตุ้นให้เซลล์ตาย ยับยัง้ การเจริญเติบโต และยับยัง้ การ
สร้างหลอดเลือดใหม่ของก้อนมะเร็ง
กัญชามีสารทีอ่ อกฤทธิทางยาอยู
่ท่ี 'ดอกกัญชาตัวเมีย' มากทีส่ ดุ
์
สาหรับฤทธิในการก
าจัดเซลล์มะเร็ง ยังไม่มผี ลงานวิจยั ทีเ่ สร็จสิน้
์
ในมนุ ษย์ แต่มแี นวโน้มเป็ นอีก 1 ทางเลือกของการรักษามะเร็ง
ในอนาคต

กัญชากับโอกาสในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ เพื่อแก้ไข
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อกให้กญ
ั ชาสามารถ
ใช้เป็ นยารักษาโรคได้ โดยทีป่ ระชุมได้ลงมติรบั หลักการร่างพ.ร.บ.
ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสียง สาระสาคัญคือการแก้ไขพ.ร.บ.
ให้สามารถขออนุ ญาต ผลิต นาเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ซึ่งประกอบด้วยกัญชา และ กระท่อม เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว ได้ และ
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็ นผู้
กาหนดเขตพืน้ ทีท่ ดลองเพาะปลูกกัญชา และเสพกัญชา เพื่อการ
ศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ในปริมาณที่กาหนดซึง่ การกาหนดพืน้ ที่
ดังกล่าวจะต้องตราเป็ นพระราชกฤษฎีกามีมาตรการตรวจสอบ
ควบคุม สาหรับผู้ท่จี ะสามารถอนุ ญาตครอบครองกัญชาได้นัน้
ประกอบด้วย กระทรวง องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย
องค์กรเภสัชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ ทัง้ ทันตกรรม
สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย เป็ นต้น โดยผูข้ ออนุ ญาตจะต้องไม่เคย
ต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติด มาก่อน และให้รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้พจิ ารณาอนุ ญาตตามความเห็นของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เมื่อมีมติเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ในการปลดล็อก
กัญชาแบบนี้ คาดว่าอีกไม่นานเกินรอ เราคงได้เห็นการใช้ สาร
สกัดจากกัญชาเพื่อการรักษาโรคในไทยค่ะ
ทีม่ า : นศพ.ปรินทร์ ไพศาลวงศ์ดี / ข่าวสด / BBC
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สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญ : เดือนพฤศจิกายน 2561
สัปดาห์ 1

สิ นค้า

ราคา
เฉลี่ย
(ต.ค.)

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
หัวมันสาปะหลังสดคละ
ยางแผ่นดิ บ ชัน้ 3
ผลปาล์มน้ามันทัง้ ทลาย นน.>15 กก.
ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5 %

14,865
2.57
39.73
2.83
7.22

15,192
2.52
38.85
2.91
7.95

ข้าว

ราคาข้าวหอมมะลิท่เี กษตรกรขายได้ราคาปรับตัวเพิม่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามตลาดโลก เนื่องจากอุปทานของตลาดค่อนข้างจากัด จากการชะลอการทา
สัญญาของเวียดนามจากราคาข้าวของเวียดนามมีราคาค่อนข้างสูง เมือ่ เทียบกับ
ประเทศคู่แข่งอื่น และมีอุ ปทานจ ากัดเนื่องจากสิ้นสุ ดฤดูกาลเก็ บเกี่ยว โดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แจ้งว่ าผลผลิต ข้าวโลกปี 61/62 (พ.ย.) มีผลผลิต
490.698 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.73 และสต็อกปลายปี คงเหลือ
163.020 ล้านตันข้าวสาร เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี ่านมาร้อยละ 1.21

ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 ราคา
เฉลี่ย
(พ.ย.)
15,770
2.44
37.45
2.70
8.25

15,244
2.42
36.54
2.50
8.37

15,164
2.35
36
2.23
8.39

15,324
2.43
37.21
2.58
8.24

%
ราคาเฉลี่ย
พ.ย./ ต.ค.
3.09
-5.45
-6.34
-8.83
14.13

คาดการณ์สถานการณ์ เดือน ธันวาคม 2561
ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาข้าวจะลดลงจากเดือนก่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตข้าว
นาปีออกสู่ตลาดมากขึน้ ประกอบกับเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศ
คู่แข่งขัน

มันสาปะหลัง - คาดว่าราคามันสาปะหลังจะเริม่ ปรับตัวลดลง เนื่องจากจะเริม่ เข้าสู่ช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ม.ค.-มี.ค.) ซึ่งจะทาให้มผี ลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่ องจาก
คาดการณ์ว่าผลผลิตมันสาปะหลัง ปี 2562 (เริม่ ออกสู่ตลาดตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 –
มันสาปะหลัง
กันยายน 2562) คาดว่ามีพน้ื ทีเ่ ก็บเกีย่ ว 8.40 ล้านไร่ ผลผลิต 29.98 ล้านตัน ผลผลลิต
ราคามันสาปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็ นช่วงทีม่ นั ต่อไร่ 3.57 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มพี ้นื ที่เก็บเกีย่ ว 8.03 ล้านไร่ ผลผลิต 27.88
สาปะหลังออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยเดือนพฤศจิกายน 2561 มีผลผลิตออกสู่ตลาด ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
1.71 ล้านตัน (ร้อยละ 5.72 ของผลผลิตทัง้ หมด) ทัง้ นี้ผลผลิตมันสาปะหลัง สูงขึน้ ร้อยละ 4.61 ร้อยละ 7.53 และร้อยละ 2.88 ตามลาดับ
ปี 2562 จะออกสู่ต ลาดมากในช่ว งเดือ นมกราคม–มีน าคม 2562 ปริมาณ
20.08 ล้านตัน (ร้อยละ 67 ของผลผลิตทัง้ หมด)
ยางพารา - คาดว่าราคา อาจจะปรับตัวลดลง จากสต็อกยางที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึง
ความอ่ อนไหวของสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความ
ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัว ลดลงในทิศ ทางเดีย วกับ พยายาม ในการกาหนดมาตรการแก้ไขปญั หาราคายางเร่งด่วนจากหน่ วยงานภาครัฐ
ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ในขณะทีย่ งั คงมีความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเพิม่ แนวทางการแก้ปญั หา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ในประเทศ ในขณะทีร่ าคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสต็อก ชาวสวนยาง โดยสนับ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ใช้ย างไปท าถนนยางพารา
น้ ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุน มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะ แอสฟลั ต์ตกิ คอนกรีต (Para-Asphaltic)หรือ ถนนดินซีเมนต์ผสมยาง (Para Soil Cement)
ในพื้นที่องค์ กรปกครองท้องถิ่นของแต่ ละจังหวัด (อปท.) อย่ างน้ อยหมู่บ้ านละ
น้ามันล้นตลาด
1 กิโลเมตร ( 1กิโลเมตร ใช้น้ ายาง 12ตัน) โดยชุมชนทัวประเทศมี
่
ทงั ้ หมด 80,000
ปาล์มน้ามัน
ราคาปาล์มน้ามันปรับตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศ โดยราคาน้ ามัน หมูบ่ า้ น/ชุมชน ซึง่ คิดเป็นน้ายางไม่น้อยกว่า 960,000 ตัน
ปาล์มดิบซื้อขายล่ ว งหน้ าตลาดมาเลเซีย ส่งมอบในเดือ นกุมภาพัน ธ์ 2562
ปาล์มน้ ามัน –คาดว่ าราคาจะปรับตัวลดลงเนื่ องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ ตลาด
ปรับตัวลดลงอยู่ทร่ี ะดับ 1,965 ริงกิตต่อตัน (469.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง
ร้อยละ 3 และเป็นช่วงทีม่ ผี ลผลิตออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยสานักงานเศรษฐกิจ เป็นปริมาณมาก ทาให้สต็อกน้ามันปาล์มดิบยังมีปริมาณสูงมากกว่าความต้องการใช้ โดย
การเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลิตปาล์มน้ ามันเดือนพฤศจิกายนมีประมาณ มาเลเซียออกมาตรการเพิม่ ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 10 จากร้อยละ 7
1.450 ล้านตัน สูงขึ้น จากผลผลิต ปาล์มทะลาย 1.325 ล้านตัน ของเดือ น สาหรับการส่งออกน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียในช่วง 1-25 วันแรกของเดือนพฤศจิกายน
2561 ปริมาณอยู่ท่ี 1.041 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.6 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่
ตุลาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.43
ผ่ านมา การส่ งออกน้ ามันปาล์มดิบปริมาณอยู่ท่ี 1.069 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.1
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เนื่องจากน้ ามันปาล์มดิบได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ ามันพืชอื่นที่แข่งขันในตลาดโลก
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้ า และ ประกอบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ ามันพืชถัวเหลื
่ อง ส่งมอบในเดือนมกราคม 2562
เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงมี อย่ างต่ อเนื่ อง โดยกระทรวงเกษตร ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียปรับตัวลดลง
สหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2561/62 ว่ามี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –คาดการณ์ว่าราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ จะมีราคาสูงขึน้ แม้เป็นช่วงที่
1,132.36 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 1,085.58 ล้านตัน ในปี 2560/61 ร้อยละ 4.3
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่มคี วามต้องการใช้ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพิม่ ขึน้
ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร /กรมการค้าภายใน
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แวดวงพาณิชย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ร่ วมกับเจ้าหน้ าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์และตรวจเยีย่ มผูเ้ ข้าร่วมโครงการ mobile Application
ถุงเงินประชารัฐ ณ ตลาดแม่สะเรียง และตลาดจอมแจ้ง อาเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ แก่พ่ อค้า แม่ ค้า และประชาชน จากการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ ทาให้ร้านค้าได้รบั รู้ และมีความเข้าใจโครงการมาก
ยิง่ ขึน้ รวมถึงเยีย่ มชมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Mobile
Application ถุงเงินประชารัฐ จานวน 3 แห่ง คือ ร้านรัตนา ร้านเคพี
เซ็นเตอร์ และร้านมารวย ซึ่งร้านค้าทัง้ 3 แห่ง ได้ดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ จากการสอบถามผู้ประกอบการ
พบว่ายังมีปญั หาในเรื่องการเปลี่ยนรหัส 6 หลัก และบางรายเป็ น
ผูส้ งู อายุ จารหัสไม่ได้
■

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสกลนคร
ร่วมกับ Organic Farm Outlet ร้านบ้านพอเพียง ถนนสุขเกษม
เปิ ดตลาดสีเขียว เพื่อเป็ นสถานทีใ่ ห้เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าอินทรีย์
นาสินค้ามาจาหน่ าย ให้แก่ผูบ้ ริโภคและนักท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มชี ่องทางการจาหน่ ายสินค้าทางการเกษตร
เพิม่ ขึน้ โดยจัดเป็ นประจาทุกวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 06.00 – 11.00 น.
■

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ส านั กงานพาณิ ชย์จ ังหวัดพิจิ ตร
ร่วมเป็ นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายข้าวเปลือก กข 21 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2561/62 ฤดูนาปรัง ให้ผลิตข้าว
คุ ณภาพดี ตามแนวทางตลาดน าการผลิต โดยการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในครัง้ นี้เกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
ตาบลทับหมัน ตาบลคลองคูน และตาบลวัดขวาง อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร ผู้ขาย กับสมาคมผูส้ ่งออกข้าวไทย โดยมี ร.ต.ท.เจริญ
เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย ผูซ้ อ้ื ซึง่ ปริมาณรับซือ้
เป้าหมายจานวน 2,000 ตัน ในราคาสูงกว่าราคาตลาด ข้าวเปลือกเจ้า
ณ วันรับซือ้ เพิม่ ขึน้ 500 บาท/ตัน
■ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ส านั กงานพาณิ ชย์ จ ังหวัดชลบุ ร ี
ได้ดาเนิ นการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครร้านค้าเข้าร่วม
โครงการธงฟ้ าประชารัฐ ณ ตลาดเก่ าพานทอง และตลาดฟ้ าไทย
อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยมีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 5 ราย
ปจั จุ บ ัน มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้
Application : ถุงเงินประชารัฐ รวมทัง้ สิน้ จานวน 158 ราย
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■

■ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่

โดยกลุ่ ม ก ากับ และพัฒ นาเศรษฐกิจ การค้า จัด เจ้า หน้ า ที่ อ อก
ตรวจสอบการปิ ด ป้ ายแสดงราคาจ าหน่ า ยสิน ค้า ภายในงาน
“World Robot Olympiad 2018” (โอลิมปิ กหุ่นยนต์รอบ
นานาชาติ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั ด
เชีย งใหม่ ผลการตรวจสอบพบว่ า ร้ า นค้ า ที่จ าหน่ า ยอาหาร
เครื่องดื่ม และของที่ระลึก มีการปิ ดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่าง
ชัด เจนทุ ก ราย ราคาสิน ค้า ที่จ าหน่ า ยภายในงานเป็ น ราคาที่
จาหน่ายเดียวกับทีจ่ าหน่ ายตามท้องตลาดทัวไป
่ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั งาน
ได้ร ับ การสนั บ สนุ น อาหารและเครื่อ งดื่ม จากบริษัท เอกชนไว้
บริการให้กบั ผู้เข้าแข่งขันและผู้ตดิ ตามทุกรายตลอดการจัดงาน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดมุ กดาหาร
ร่ ว มกับ ท็อ ปส์ ซู เ ปอร์ ม าร์เ ก็ต จ าหน่ า ยสิน ค้า ลดค่ า ครองชีพ
ในโครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ
หน่ ว ยแพทย์เคลื่อ นที่ พอ.สว ณ โรงเรียนบ้านนาโสกวิท ยาคาร
โดยได้น าสิน ค้า ที่จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชีพ เช่ น น้ า มั น พืช ปาล์ ม
น้ า ปลา น้ า ตาลทราย ผงซัก ฟอก น้ ายาล้า งจาน จ าหน่ ายให้ ก ับ
ประชาชนที่ม าร่ ว มงาน รวมทัง้ ตัง้ โต๊ ะ ประชาสัม พัน ธ์ม าตรการ
ช่ว ยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว และประชาสัมพัน ธ์รบั สมัค รร้า น
ถุงเงินประชารัฐ โดยได้รบั ความสนใจจากผูม้ าร่วมงานเป็ นอย่างดี
■ วัน ที่ 21 พฤศจิก ายน 2561 สานัก งานพาณิ ช ย์จ ัง หวัด ระนอง
เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและส่งเสริม
ช่ อ งทางการตลาดสิน ค้า ชุ ม ชนของกลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้แ ละภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและกลุ่มผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนจังหวัด
ระนอง ได้ทาข้อตกลงจาหน่ายสินค้า (กาแฟ,กะปิ ) จานวน 3 สัญญา
มูลค่า 90,000 บาท และข้อตกลงซือ้ สินค้า (ข้าวสาร,น้ามันพืช) จานวน
2 สัญญา มูลค่า 101,100 บาท
■

■ วันที่

23 พฤศจิกายน 2561 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ(Business Matching) ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานเทศกาล
ข้าวหอมมะลิโลก ครัง้ ที่ 19 ณ โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นประธานเปิ ดงาน
และเป็ นสักขีพยานในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อ
ขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผูป้ ระกอบการนาเข้า-ส่งออก
ข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ วจากเมืองฮ่องกง เมืองเซีย่ เหมิน นครเซีย่ งไฮ้
และ นครหนานหนิง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ผลการ
เจรจา มีจานวนคู่ เจรจาทีล่ งนาม 19 คู่ มูลค่า 558.95 ล้านบาท และ
คู่เจรจาที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่ อรองเงื่อนไขราคาและการส่ งมอบ
อีก 5 คู่

วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด
หนองบัวลาภู ได้ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าธงฟ้า
ประชารั ฐ ในห้ า งแม็ ค โคร อ าเภอเมื อ ง โดยก าหนดแผน
ออกประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ก ับ ร้า นค้า เข้า ร่ ว มโครงการจ านวน 20
ร้านค้า มีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 1 ราย
2. walk in มาสมัคร ณ สานักงาน จานวน 1 ราย
3. ป จั จุ บ ัน ยอดรวมร้ า นค้า ที่ส มัค รเข้า ร่ ว มโครงการ Mobile
Application จานวน 510 ราย
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วัน ที่ 23-25 พฤศจิก ายน 2561 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวั ด
เชียงราย ร่วมกับบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) สาขา
เชียงราย จัดตลาดประชารัฐ Modern Trade ณ ห้างสรรพสินค้าบิก๊
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย มีผปู้ ระกอบการร่วมกิจกรรม 24 ราย
จาหน่ายสินค้า เช่น ข้าวสาร ผักปลอดสาร ผลไม้ตามฤดูกาล กาแฟ
เสื้อผ้า พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืช หมูฝอย หมูทุ บ
น้าพริก แคบหมู ฯลฯ
■

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

ประเด็นสาคัญ
• จากเหตุ การณ์ เรือล่ มที่จงั หวัดภูเ ก็ต เมื่อเดือ นกรกฎาคม 2561 ทาให้นักท่องเที่ยวจีนเสีย ชีวิตจานวนมาก กระทบต่ อ
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยการท่องเทีย่ ว จนทาให้ยอดนักท่องเทีย่ วจีน ซึง่ เป็ นนักท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง
• วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ครม.มีมติเห็นชอบยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนคนต่างประเทศ ทีป่ ระสงค์
จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อการท่องเที่ยว ในเวลาไม่เกิน 15 วัน ซึ่งยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ทีช่ ่องทางอนุญาตของด้านตรวจคนเข้าเมือง หรือวีซ่าออนอัลลิเวิล (Visa On Arrival) จากเดิมทีม่ อี ตั ราค่าธรรมเนียมจัดเก็บ 2,000 บาท
และค่าธรรมเนียมนี้งดเว้นสาหรับนักท่องเทีย่ ว 21 ประเทศ
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเทีย่ วไทย โดยมาตรการที่ 1 จัดโครงการ
"Amazing Thailand Grand Sale Passport Privilege" มีระยะเวลาดาเนินการเป็ นเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่ 15 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562 มีกจิ กรรม ดังนี้
- ร่วมกับพันธมิตรเจ้าของแบรนด์สนิ ค้า ห้างสรรพสินค้า บัตรเครดิต จัดกิจกรรมพิเศษสาหรับนักท่องเที่ยวทีแ่ สดงพาสปอร์ต
ให้มกี ารเพิม่ ส่วนลด On Top หรือให้สทิ ธิพเิ ศษจากปกติทศ่ี นู ย์การค้าให้กบั นักท่องเทีย่ วอยู่แล้ว ในหมวดสินค้าทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
นิยม เช่น เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และแบรนด์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัด
Shopping Event ในศูนย์การค้าทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วจานวนมาก
- การเปิ ดให้ บริ การพื ้นที่พิเศษเพิ่มเติมในการคืนภาษี แวต (Vat) ในพื ้นที่ยา่ นแหล่งท่องเที่ยว
- การเพิม่ Fast Lane ทีส่ นามบินนานาชาติ เพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ท่องเทีย่ วทีซ่ อ้ื สินค้าให้คนื ภาษีเร็วขึน้
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ประเด็นสาคัญ (ต่อ)
•
•
•

มาตรการที่ 2 สาหรับหนังสือเดินทางทีข่ อรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครัง้ เดียว (Single Entry Visa) ณ
สถานทูตหรือสถานกงสุล จากเดิมทีส่ ามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 1 ครัง้ เป็ นสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
2 ครัง้ (Double Entry Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิมคือคนละ 1,000 บาท
มาตรการที่ 3 การอนุ ญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครัง้ (Re-Entry Permit) แบบอนุ ญาตครัง้ เดียว เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ วี ซี ่าอยู่แล้ว
มาตรการที่ 4 การแก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทย เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทไ่ี ม่
ต้องขอวีซ่าอยู่แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกได้ไม่จากัดจานวนครัง้ จากเดิมสามารถเดินทางเข้าทางบกได้
ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี ปฏิทนิ
กระทรวงพาณิช ย์มีภ ารกิจ ขับเคลื่อนนโยบายส่ง เสริม การท่อ งเที่ยว 55 เมือ งรองและชุม ชน ตามยุ ท ธศาสตร์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในเมืองรองให้มกี ารเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยจัดทาโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและ
บริการในชุมชน บูรณาการกับการท่องเทีย่ วเมืองรอง” โดยทีผ่ ่านมามี 5 โครงการทีบ่ รรลุเป้าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ คือชุมชน
ในเมืองรองมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่
1. โครงการเชื่อมโยงตลาดผักปลอดภัยหนองเลิงเปื อย จังหวัดกาฬสินธุ์ จาหน่ ายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีรายได้
เพิม่ ขึน้ ถึง 11 เท่า
2. โครงการผ้าสีมายา ผ้าจากดิน กลุ่มชุมชนตาบลหน้าถ้า อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จาหน่ายผ้าสีมายา มีรายได้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 68
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดสินค้า “ผ้าทอมัดหมี”่ เพื่อเพิม่ มูลค่าการผลิตสู่ชุมชน จาหน่ ายผ้าทอมัดหมี่
มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จาหน่ายส้มโอขาวใหญ่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.11
5. โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วถิ ีปราจีน (กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว ) จาหน่ ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.86
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์ยงั คงส่งเสริม เพื่อต่อยอดและขยายผลการพัฒนาสินค้าและบริการในชุมชน ไม่ว่ าจะเป็ นทีพ่ กั
บริการสปา ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ให้สอดรับกับนโยบาย
กระตุน้ การท่องเทีย่ วของรัฐบาล เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยื
่ น
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