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ของขวญัปีใหม่ 2562
จากรฐับาลสู่ประชาชน

สวัสดีเดือนพฤศจิกายนค่ะท่านผู้อ่าน 
ทุกท่าน ไม่ทนัไรกจ็ะหมดปี 2561 แลว้ ได้
ท าสิ่งที่ตัง้เป้าหมายว่าจะท าในปี 2561 
ส าเรจ็ไปกี่ขอ้แล้วเอ่ย ยงัมเีวลาเหลอือกี
หนึ่งเดอืนนะคะ ส าหรบัจดหมายข่าวฉบบันี้
จ ะพู ดถึ ง ม าต รก า ร ต่ า งๆที่ รั ฐ บ า ล
ด าเนินการเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่
ประชาชน อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายไดน้้อย ชาวสวนปาลม์ สวนยาง การจดั
มหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 
ส่วนสาระน่ารู้ฉบบันี้เป็นเรื่องกัญชากับ
การแพทย์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ปลดล็อค
การใชก้ญัชาในการแพทยแ์ลว้ รายละเอยีด
จะเป็นอย่างไร ตดิตามไดใ้นฉบบันี้เลยค่ะ
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พาณิชยย์คุใหม ่ฉบัไว โปรง่ใส มองไกล ใกลชิ้ดประชาชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) ที่ม ี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติเงิน
งบประมาณเพื่อใช้ด าเนินการ ในโครงการต่างๆ รวม 86,994 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย 

1.มาตรการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยเพิม่เตมิ ผา่นบตัรสวสัดิการแหง่รฐั 
38,730 ลา้นบาท 

2.เงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ 559 ลา้นบาท และเงนิบ าเหน็จ
ด ารงชพี 24,700 ลา้นบาท 

3.เงนิชดเชยดอกเบีย้ 3,876 ลา้นบาท ใหธ้นาคาร อาคารสงเคราะห(์ธอส.)
จดัท าโครงการบา้นลา้นหลงั ราคาไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ใหผู้ม้รีายไดน้้อย
มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ในอตัราดอกเบีย้ผอ่นปรน 

4.มาตรการปรบัสมดุลน ้ามนัปาลม์ในประเทศ 525 ลา้นบาท 
5.โครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร ชาวสวนยางพารา 
18,604 ลา้นบาท
การออกมาตรการทัง้หมด เน้นการช่วยเหลอืคนจนและผูสู้งอายุ ซึ่งมา

จากการส ารวจว่าปลายปีมีค่าใช้จ่ายมาก รัฐบาลจึงให้เป็นของขวัญปีใหม ่    
เพื่อน าไปใชจ้่ายในการด ารงชพี ซึ่งในมาตรการของผูสู้งอายุ รฐับาลพยายาม
ผลกัดนัใหเ้ป็นมาตรการต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคม
ผูส้งูอาย ุซึง่คาดว่าจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์(Aged Society)ในปีพ.ศ. 2568
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อยู่ภายใตว้งเงนิรวมทัง้หมด 60,000 ลา้นบาท ช่วยเหลอืให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นก ลุ่มผู้มี
รายไดน้้อย กลุ่มคนวยัท างานหรอืผูท้ีก่ าลงัเริม่ตน้สรา้งครอบครวั 
รวมถงึกลุ่มผูส้งูอายุ ประกอบดว้ย 2 โครงการทีส่ าคญั คอื 
1.สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรบัลูกค้ารายย่อย (Post Finance) 
วงเงิน 50,000 ล้านบาท ส าหรบัประชาชนทัว่ไปที่ต้องการม ี   
ทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง ให้กูเ้พื่อซื้อหรอืปลูกสร้างที่อยู่อาศยั 
และซื้ออุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่ องกบัที่อยู่
อาศยั ราคาไม่เกนิ 1,000,000 บาท ผ่อนช าระไดน้านสงูสุด 40 ปี
2.สินเช่ือพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั (Pre Finance) วงเงิน 
10,000 ล้านบาท ให้กู้ส าหรบัผู้ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 
ทีม่คีุณสมบตัพิรอ้มกบัปฏบิตัติามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนดน าไป
จดัท าทีอ่ยู่อาศยัทีม่รีาคาขาย ไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อหน่วย ไม่น้อย
กว่า 40% ของจ านวนหน่วยขายทัง้หมดของโครงการ

ก าหนด Kick Off โครงการภายในเดอืนธนัวาคม 2561 โดย
จะเปิดให้ประชาชนจองสทิธิส์นิเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่
อาศยั และซือ้อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่กี่ยวเนื่องกบั
ที่อยู่อาศยัตามวตัถุประสงค์ของโครงการ หรอืจองสทิธิส์นิเชื่อ
เพื่อเลอืกซือ้ทรพัยท์ีพ่รอ้มเขา้อยู่อาศยัภายในไตรมาส 2/62

1. ปรบัเพ่ิมเงินให้ผู้รบัเบี้ยหวดับ านาญซึ่งได้รบัหรือมีสทิธิ ์
ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญรวมกันทุกประเภท ต ่ ากว่าเดือนละ 
10,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงนิ ช.ค.บ. เพิม่ขึน้ เมื่อรวมกบัเบีย้หวดั
บ านาญแล้วจะต้องได้ไม่ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดย
ปจัจุบนัมขีา้ราชการบ านาญทีไ่ดร้บัเงนิต ่ากว่า 10,000 บาทต่อ
เดอืนอยู่ 52,736 คน
2. ขยายเพดานของวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่ผู้ร ับ
บ านาญซึ่งมอีายุตัง้แต่ 70 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปอีก 100,000 บาท 
โดยจากเดิม ให้มีกรอบวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท เป็น 
500,000 บาท ซึง่หลงักฎหมายนี้มผีลบงัคบัใชจ้ะมขี้าราชการ
บ านาญที่มีอายุ  70 ปีตามเกณฑ์ 159,094 คน รวม 2 
มาตรการใชง้บประมาณ 25,259 ลา้นบาท

มาตรการเพ่ิมเงินบ านาญข้าราชการ โครงการบา้นล้านหลงั 
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งบประมาณรวม 38,730 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิจากกองทุนประชารฐัเพื่อเศรษฐกจิฐานรากและสงัคม
1. มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค
ขัน้พื้นฐาน 1 ครวัเรือนใช้ได้เพียง 1 สทิธิเท่านัน้ มีผลตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2561 ถึงเดือน
กนัยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดอืน

กรณีค่าไฟฟ้า ใหใ้ชไ้ฟฟ้าในวงเงนิ 230 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน หากใชไ้ฟฟ้าไม่เกนิ 50 หน่วย
ต่อเดอืน ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดอืน ใหใ้ชส้ทิธค่ิาไฟฟ้าฟรตีามมาตรการทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
แต่หากใชไ้ฟฟ้าเกนิ 50 หน่วยต่อเดอืน ใหใ้ชส้ทิธติามวงเงนิในมาตรการนี้ โดยตอ้งไม่เกนิ 230 บาท
ต่อครวัเรอืนต่อเดอืน กรณีทีใ่ชเ้กนิวงเงนิทีก่ าหนด ผูม้รีายไดน้้อยเป็นผู้รบัภาระค่าไฟฟ้าทัง้หมด

กรณีค่าน ้าประปา ใหใ้ช้น ้าประปาในวงเงนิ 100 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน กรณีทีใ่ช้เกนิ
วงเงนิทีก่ าหนด ผูม้รีายไดน้้อยเป็นผูร้บัภาระค่าน ้าประปาทัง้หมด

1. มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแขง็และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อช่วยเหลือ        
ค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมเติมผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรฐั

โดยใหผู้ม้รีายไดน้้อยน าใบแจง้ค่าไฟฟ้าและใบแจง้ค่าน ้าประปาไปช าระทีส่ านกังาน พรอ้มทัง้แสดงบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
โดยทุกสิน้เดอืนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิาค จะส่งบนัทกึ
รายชื่อผู้มรีายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าและน ้าประปาภายใต้วงเงนิทีก่ าหนดให้กรมบญัชกีลาง เพื่อที่กรมบญัชกีลางจะน าเงนิจาก
กองทุนประชารฐัเพื่อเศรษฐกจิฐานรากและสงัคมมาจ่ายคนืผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในช่องกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสป์ระมาณ
กลางเดอืนของเดอืนถดัไป ซึง่ผูม้รีายไดน้้อยสามารถใชซ้ือ้สนิคา้และบรกิารผ่านเครื่องรบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั (เครื่อง EDC) 
แอปพลเิคชัน่ถุงเงนิประชารฐัและถอนเงนิสดจากเครื่องถอนเงนิอตัโนมตัไิด้
2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐั เพื่อสนับสนุนให้ผู้มรีายได้น้อยมีเงนิ   
ในการซื้อสนิค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือนธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 500 บาทต่อคน (ได้รบัครัง้เดียว) เพื่อลดภาระ
ค่าใชจ้่ายของผูม้รีายไดน้้อยในช่วงปลายปี 2561
3. ค่าเดินทางรกัษาพยาบาลผูสู้งอายุ (65 ปีขึน้ไป) คนละ 1,000 บาท 
4. ค่าเช่าบ้าน คนละ 400 บาทต่อเดือน

มาตรการดแูลสินค้าเกษตร 

2. มาตรการเรง่ด่วนแก้ไขปัญหาราคาปาลม์น ้ามนัตกต า่
รฐัจะรบัซือ้ปาลม์น ้ามนัในกโิลกรมัละ 18 บาท ประมาณ 1.6 แสนตนัเพื่อน าไปผลติไฟฟ้า 
โดยจะรบัซือ้จากโรงสกดัน ้ามนัปาลม์เพือ่ใหเ้กษตรกรไดป้ระโยชน์โดยตรง สว่นมาตรการ
ระยะยาวจะเพิม่การน าปาลม์น ้ามนัมาเป็นสว่นผสมของน ้ามนับ ี20 มเีป้าหมายปีละ 5 แสนตนั

เป้าหมายเพื่อช่วยเหลอืค่าครองชพีเกษตรกรชาวสวนยางทีข่ ึน้ทะเบยีนไวก้บัการยางแห่งประเทศ
ไทย(กยท.) ทีม่เีจา้ของสวนยางเปิดกรดีจ านวน 999,065 ราย คนกรดียางจ านวน 304,266 ราย 
คดิเป็นพืน้ทีเ่ปิดกรดีรวมประมาณ 10,039,672.29 ไร่ ใชง้บประมาณรวม 18,604.95 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นงบประมาณทีจ่่ายใหช้าวสวนยางและคนกรดี 18,071.41 ลา้นบาท
งบประมาณชดเชยตน้ทุนเงนิใหก้บัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 393.05 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงนิ ธ.ก.ส. ใหเ้จา้ของและคนกรดียาง 13.98 ลา้นบาท และงบบรหิารโครงการ 126.50 ลา้นบาท
โดยงบบรหิารจดัการน้ีจะใชจ้ากกองทุนพฒันายางพารา ตามนยัมาตรา 49(3) แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 2548

โดยช่วยเหลือเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจ านวนนี้ให้แบ่งจ่ายกับ
เจา้ของสวน 1,100 บาท คนกรดี 700 บาท
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กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนธนัวาคม

กองบรรณาธิการ : กองบรหิารการพาณชิยภ์ูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
สถานท่ีติดต่อ : กระทรวงพาณชิย ์เลขที ่563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์02 – 507 – 6463/6465/6902-3 แฟกซ ์02-5475290

ติดตามจดหมายข่าวพาณิชยภ์มิูภาคฉบบัก่อนหน้า ได้ที ่ http://www.aecthaibiz.com/SitePages/e-asean-all.aspx 4

วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

23/11/2561 –
13/12/2561

ตลาดนดัขา้วเปลอืก ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสนิคา้
เกษตรขอนแก่น

งานจ าหน่ายขา้วเปลอืก สพจ.ขอนแก่น

29/11/2561 –
02/12/2561

มหกรรมการอ่านแห่งชาต ิครัง้ที ่2
มหศัจรรยก์ารอ่านเพือ่เดก็ปฐมวยั
ในภมูภิาค

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา เชยีงใหม่

งานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน 
พฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน

สพจ.เชยีงใหม่

30/11/2561 –
09/12/2561

งานสปัดาหส์ะพานขา้มแมน่ ้าแควและ
งานกาชาดจงัหวดักาญจนบุรี ประจ าปี2561

สะพานขา้มแมน่ ้าแคว 
กาญจนบุรี

งานแสดงแสง ส ีเสยีง ยอ้นอดตี
สงครามโลกครัง้ที ่2 และจ าหน่ายสุด
ยอดอาหารจากทัว่ประเทศ

สพจ.กาญจนบุรี

01/12/2561 –
10/12/2561

ล าปางเซรามคิแฟร์ ครัง้ที ่31 บรเิวณลานหน้าไทวสัดุ 
ล าปาง

งานแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
เซรามคิ

สพจ.ล าปาง

07/12/2561 –
11/12/2561

สุดยอดของดเีมอืงมกุดาหาร
MUK FAIR 2019

โรบนิสนัไลฟ์สไตล ์มกุดาหาร งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ของดี
มกุดาหาร

สพจ.มกุดาหาร

12/12/2561 –
16/12/2561

คาวบอยแลนด์ แดนรถมา้ บา้นคาวบอย (Cowboy Village) 
ล าปาง

งานแขง่ขนัขีม่า้จากทัว่ประเทศ และ
จ าหน่ายสนิคา้โอทอป ของดชีุมชน

สพจ.ล าปาง

ส าหรบักระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินการตามนโยบายของรฐับาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กบัประชาชน
และกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชยไ์ดร้่วมมอืกบัภาคเอกชน จดัมหกรรมลดราคาสนิคา้ภายใต้ชื่ องาน 
“ลดหนักจดัเตม็ New Year Grand Sale” เพื่อลดราคาจ าหน่ายสนิคา้ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใชป้ระจ าวนั 
หมวดเครื่องครวั หมวดเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องใชไ้ฟฟ้า หมวดวสัดุก่อสรา้ง ในทุกสาขาทัว่ประเทศ ในระหว่างวนัที ่
13 ธนัวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 28 วนั ลดราคาจ าหน่ายสงูสุดรอ้ยละ 80 คาดว่าตลอดงานจะมยีอดขาย
ประมาณ 55,000 ลา้นบาท สามารถช่วยลดภาระค่าครองชพีประชาชนได้เฉลี่ยร้อยละ 30 หรอืคดิเป็นเงนิประมาณ 16,500
ลา้นบาท ท าใหป้ระชาชนสามารถซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากขึน้หรอืซือ้สนิคา้ในปรมิาณเท่าเดมิแต่ใชจ้่ายเงนิลดลง และท าใหม้กีาร
จบัจ่ายใชส้อยเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหม้เีงนิหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิมากขึน้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิใหม้ีการขยายตวัเพิม่ขึน้
อย่างมเีสถยีรภาพ ทีม่า : RYT9 / NNT   ภาพจาก : Pixtastock

บริการหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ี ออกให้บรกิารประชาชนในพื้นที่ทุรกนัดาร
ห่างไกล 878 อ าเภอทัว่ประเทศ และกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
บรกิารการแพทย์ขัน้พื้นฐาน บรกิารทนัตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิต 
บริการแนะน าและฝึกอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่ จดัขึ้น 2 ช่วงคือ 
ระหว่างวนัที ่11-24 ธนัวาคม 2561 และ วนัที ่7-20 มกราคม 2562

นอกจากมาตรการที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยงัมีมาตรการอื่นๆที่รฐับาลเตรียมให้เป็น
ของขวญัแก่ประชาชน อาทิ

มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอรเ์วย์ กรุงเทพ-ชลบุร ีและทางหลวง
พเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนกาญจนาพเิศษ โดยตัง้แต่เวลาหลงัเทีย่งคนืของวันที ่
27 ธนัวาคม 2561 ถงึ 24.00 น. ของวนัที ่3 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 8 วนั



กญัชา (Cannabis/marijuana) เป็นพชืลม้ลุกชนิดหนึ่ง มขีนาดล าต้นสงูประมาณ
2-5 เมตร ลกัษณะของใบกญัชาจะแยกออกเป็นแฉก 5-8 แฉก โดยทุกแฉกจะมรีอยหยกั
เป็นเอกลกัษณ์ มดีอกออกเป็นช่อเลก็ ๆ ตามกิง่และกา้นของตน้กญัชา สว่นของกญัชา
ทีน่ ามาใชเ้ป็นยาเสพตดิกค็อื บรเิวณใบ ยอดช่อดอกและกิง่กา้นทีน่ ามาตากแดดจนแหง้ 
แลว้บดใหล้ะเอยีด จากนัน้กน็ ามาใสใ่นบอ้งกญัชา หรอืน ามามวนผสมบุหรีเ่พื่อใชใ้นการเสพ

นอกจากนี้ กญัชายงัขึน้ชื่อว่าเป็นสว่นประกอบอาหารทีเ่มื่อใสล่งไปในอาหารแลว้
จะท าใหล้กูคา้ตดิใจจนตอ้งกลบัมากนิอกี (เพราะความเป็นสารเสพตดินัน่เอง) ดว้ยเหตุนี้
จงึมแีม่คา้และพ่อคา้หวัใส น ากญัชาผสมลงไปในน ้าซุป หรอือาหารชนิดต่าง ๆ นัน่เอง
ทีม่า : honestdocs

กญัชา คืออะไร?

กญัชา กบัประโยชน์ทางการแพทย์

กญัชา มปีระโยชน์ในทางการแพทยม์ากมาย ขอสรุปแบ่งเป็น 2 สว่น คอื
ส่วนแรก มงีานวจิยัและเป็นที่ยอมรบัอย่างเป็นสากลทัว่โลก

แลว้ว่า สารสกดัจากกญัชาสามารถบ าบดัอาการลมชกัในเดก็ แก้ปวด
ท าใหน้อนหลบั ลดอาการคลื่นไสอ้าเจยีน ท าใหอ้ยากอาหาร
ส าหรบัมะเรง็
- กญัชาลดผลขา้งเคยีงจากเคมบี าบดั(คโีม)หรอืฉายแสงในผูป้ว่ย
มะเรง็ได ้เช่น คลื่นไสอ้าเจยีน

- กญัชาช่วยลดอาการปวดรุนแรงจากโรคมะเรง็ทีก่่อใหเ้กดิ 
ความทรมานไดด้ี

- กญัชาสามารถเพิม่ความอยากอาหารในคนไขม้ะเรง็ทีม่กัจะ
เบื่ออาหาร

- กญัชาช่วยคลายความกงัวลและท าใหน้อนหลบัไดด้ี
พูดง่ายๆว่ากญัชาช่วยเพิม่คุณภาพชวีติของผูป้่วยมะเรง็ได้ด ี

เพราะลดอาการทีเ่กดิจากมะเรง็ได้
ส่วนท่ี 2 คอื ฤทธิข์องกญัชาในการก าจดัมะเร็งจากงานวจิยั

ในตอนนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในหลอดทดลองและสตัว์ทดลอง
คอื สารdelta-9-tetrahydrocannabinol(THC) และ Cannabidiol (CBD) 
ซึง่สามารถก าจดัเซลล์มะเรง็ได้ โดยไม่มผีลกบัเซลล์ร่างกายที่ปกติ
โดยจะกระตุ้นใหเ้ซลล์ตาย ยบัยัง้การเจรญิเติบโต และยบัยัง้การ
สรา้งหลอดเลอืดใหม่ของกอ้นมะเรง็ 

กญัชามสีารทีอ่อกฤทธิท์างยาอยู่ที ่'ดอกกญัชาตวัเมยี' มากทีส่ดุ
ส าหรบัฤทธิใ์นการก าจดัเซลลม์ะเรง็ ยงัไม่มผีลงานวจิยัทีเ่สรจ็สิน้
ในมนุษย์ แต่มแีนวโน้มเป็นอกี 1 ทางเลอืกของการรกัษามะเร็ง 
ในอนาคต 

เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)
ไดป้ระชุมพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ เพื่อแกไ้ข
พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ปลดลอ็กใหก้ญัชาสามารถ
ใชเ้ป็นยารกัษาโรคได ้โดยทีป่ระชุมไดล้งมตริบัหลกัการร่างพ.ร.บ. 
ดว้ยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสยีง สาระส าคญัคอืการแก้ไขพ.ร.บ. 
ใหส้ามารถขออนุญาต ผลติ น าเขา้หรอืส่งออก ยาเสพติดใหโ้ทษ
ประเภท 5 ซึ่งประกอบด้วยกญัชา และ กระท่อม เพื่อประโยชน์
ทางการแพทยส์ามารถน าไปใชใ้นการรกัษาโรคเฉพาะตวัได ้และ
ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) เป็นผู้
ก าหนดเขตพืน้ทีท่ดลองเพาะปลูกกญัชา และเสพกญัชา เพื่อการ
ศกึษาวจิยัทางการแพทยใ์นปรมิาณที่ก าหนดซึง่การก าหนดพืน้ที่
ดงักล่าวจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกามีมาตรการตรวจสอบ
ควบคุม ส าหรับผู้ที่จะสามารถอนุญาตครอบครองกญัชาไดน้ัน้ 
ประกอบด้วย กระทรวง องค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่ สภากาชาดไทย
องคก์รเภสชักรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยส์าขาต่างๆ ทัง้ ทนัตกรรม
สตัวแพทย ์แพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยผูข้ออนุญาตจะต้องไม่เคย
ต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน และให้รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พจิารณาอนุญาตตามความเหน็ของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิใหโ้ทษ

เมื่อมมีติเหน็พ้องต้องกนัอย่างเป็นเอกฉันท์ในการปลดลอ็ก
กญัชาแบบนี้ คาดว่าอีกไม่นานเกินรอ เราคงได้เห็นการใช้สาร
สกดัจากกญัชาเพื่อการรกัษาโรคในไทยค่ะ

กญัชากบัโอกาสในประเทศไทย

ทีม่า : นศพ.ปรนิทร์ ไพศาลวงศด์ ี/ ขา่วสด / BBC 5



ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้ราคาปรบัตวัเพิม่ขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตามตลาดโลก เนื่องจากอุปทานของตลาดค่อนขา้งจ ากดั จากการชะลอการท า
สญัญาของเวยีดนามจากราคาขา้วของเวยีดนามมรีาคาค่อนขา้งสูง เมือ่เทียบกบั
ประเทศคู่แข่งอื่น และมอุีปทานจ ากดัเนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แจ้งว่าผลผลิตข้าวโลกปี 61/62 (พ.ย.) มีผลผลิต 
490.698 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.73 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 
163.020 ลา้นตนัขา้วสาร เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 1.21

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัลดลงตามตลาดต่างประเทศ โดยราคาน ้ามนั
ปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียส่งมอบในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 
ปรบัตวัลดลงอยู่ทีร่ะดบั 1,965 รงิกติต่อตนั (469.42 ดอลลาร์สหรฐัฯ) ลดลง
รอ้ยละ 3 และเป็นช่วงทีม่ผีลผลติออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร คาดว่าปี 2561 ผลผลติปาล์มน ้ามนัเดอืนพฤศจกิายนมปีระมาณ 
1.450 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.325 ล้านตัน ของเดือน
ตุลาคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 9.43

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวลดลงในทิศทางเดียวกับ

ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ในขณะทีย่งัคงมคีวามต้องการของผู้ประกอบการ 
ในประเทศ ในขณะทีร่าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสต็อก
น ้ามนัดบิของสหรฐัฯ ปรบัตวัสูงขึ้น และนักลงทุนมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
น ้ามนัลน้ตลาด 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายไดป้รบัตวัสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้า และ
เนื่องจากความต้องการของตลาดยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตร
สหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใช้ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2561/62 ว่าม ี
1,132.36 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 1,085.58 ลา้นตนั ในปี 2560/61 รอ้ยละ 4.3

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน ธนัวาคม 2561

ข้าว - คาดการณ์ว่าราคาขา้วจะลดลงจากเดอืนก่อนเพยีงเลก็น้อย เนื่องจากผลผลติขา้ว
นาปีออกสู่ตลาดมากขึน้ ประกอบกบัเงนิบาทของไทยมแีนวโน้มแขง็ค่ามากกว่าประเทศ
คู่แขง่ขนั

มนัส าปะหลงั - คาดว่าราคามนัส าปะหลงัจะเริม่ปรบัตวัลดลง เนื่องจากจะเริม่เขา้สู่ช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (ม.ค.-มี.ค.) ซึ่งจะท าให้มผีลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจาก 
คาดการณ์ว่าผลผลติมนัส าปะหลงั ปี 2562 (เริม่ออกสู่ตลาดตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2561 –
กนัยายน 2562) คาดว่ามพีืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 8.40 ลา้นไร่ ผลผลติ 29.98 ลา้นตนั ผลผลลติ
ต่อไร่ 3.57 ตนั เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ที่มพีื้นที่เกบ็เกีย่ว 8.03 ล้านไร่ ผลผลติ 27.88 
ลา้นตนั และผลผลติต่อไร่ 3.47 ตนั พบว่า พื้นที่เกบ็เกี่ยว ผลผลติ และผลผลติต่อไร่ 
สงูขึน้รอ้ยละ 4.61 รอ้ยละ 7.53 และรอ้ยละ 2.88 ตามล าดบั 

ยางพารา  - คาดว่าราคา อาจจะปรบัตวัลดลง จากสต็อกยางที่ปรบัตวัสูงขึ้น รวมถึง
ความอ่อนไหวของสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของโลก อย่างไรก็ตาม รฐับาลมคีวาม
พยายาม ในการก าหนดมาตรการแก้ไขปญัหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครฐั 
โดยเพิม่แนวทางการแก้ปญัหา เพื่อช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางไปท าถนนยางพารา
แอสฟลัต์ตกิคอนกรตี (Para-Asphaltic)หรอื ถนนดนิซเีมนต์ผสมยาง (Para Soil Cement)
ในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด (อปท.) อย่างน้อยหมู่บ้านละ               
1 กิโลเมตร ( 1กโิลเมตร ใช้น ้ายาง 12ตนั) โดยชุมชนทัว่ประเทศมทีัง้หมด 80,000
หมูบ่า้น/ชุมชน ซึง่คดิเป็นน ้ายางไมน้่อยกว่า 960,000 ตนั

ปาล์มน ้ามนั –คาดว่าราคาจะปรับตัวลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
เป็นปรมิาณมาก ท าใหส้ตอ็กน ้ามนัปาลม์ดบิยงัมปีรมิาณสงูมากกวา่ความตอ้งการใช ้โดย
มาเลเซยีออกมาตรการเพิม่ปรมิาณการใชไ้บโอดเีซลเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 10 จากรอ้ยละ 7 
ส าหรบัการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีในช่วง 1-25 วนัแรกของเดอืนพฤศจกิายน 
2561 ปรมิาณอยู่ที ่1.041 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 2.6 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของเดอืนที่
ผ่านมา การส่งออกน ้ ามนัปาล์มดิบปริมาณอยู่ที่ 1.069 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.1 
เนื่องจากน ้ามนัปาล์มดบิได้รบัผลกระทบจากราคาน ้ามนัพชือื่นที่แข่งขนัในตลาดโลก 
ประกอบกบัสญัญาซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัพชืถัว่เหลอืง ส่งมอบในเดอืนมกราคม 2562 
ปรบัตวัลดลง ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิของมาเลเซยีปรบัตวัลดลง

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสงูขึน้ แมเ้ป็นช่วงที่
ผลผลติออกสู่ตลาดมาก แต่มคีวามตอ้งการใชข้องโรงงานผลติอาหารสตัวเ์พิม่ขึน้

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนพฤศจิกายน 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)
ราคา
เฉล่ีย
(ต.ค.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคา
เฉล่ีย
(พ.ย.)

%
ราคาเฉล่ีย
พ.ย./ ต.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 14,865 15,192 15,770 15,244 15,164 15,324 3.09
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 2.57 2.52 2.44 2.42 2.35 2.43 -5.45

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 39.73 38.85 37.45 36.54 36 37.21 -6.34
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.83 2.91 2.70 2.50 2.23 2.58 -8.83
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 7.22 7.95 8.25 8.37 8.39 8.24 14.13

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดป้รบัตวัลดลง เนื่องจากเป็นช่วงทีม่นั
ส าปะหลงัออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยเดอืนพฤศจกิายน 2561 มผีลผลติออกสู่ตลาด 
1.71 ล้านตนั (รอ้ยละ 5.72 ของผลผลติทัง้หมด) ทัง้นี้ผลผลติมนัส าปะหลงั   
ปี 2562 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม–มนีาคม 2562 ปริมาณ 
20.08 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67 ของผลผลติทัง้หมด)

6
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แวดวงพาณิชย์

■ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสกลนคร 
ร่วมกบั Organic Farm Outlet รา้นบา้นพอเพยีง ถนนสุขเกษม
เปิดตลาดสเีขยีว เพื่อเป็นสถานทีใ่หเ้กษตรกรผูผ้ลติสินคา้อนิทรยี ์
น าสนิคา้มาจ าหน่าย ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและนักท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการ
ช่วยเหลอืเกษตรกรใหม้ชี่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
เพิม่ขึน้ โดยจดัเป็นประจ าทุกวนัเสาร ์ตัง้แต่เวลา 06.00 – 11.00 น.

■ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร              
ร่วมเป็นสกัขีพยานในการลงนามซื้อขายข้าวเปลือก กข 21 โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อสง่เสรมิเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการภายใต้แผนการ
ผลติและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2561/62 ฤดูนาปรงั ให้ผลติขา้ว
คุณภาพดี ตามแนวทางตลาดน าการผลิต โดยการลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืในครัง้นี้เกดิขึน้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติขา้ว 
ต าบลทบัหมนั ต าบลคลองคูน และต าบลวดัขวาง อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพจิติร ผู้ขาย กบัสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย โดยม ีร.ต.ท.เจรญิ 
เหล่าธรรมทศัน์ นายกสมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย ผูซ้ือ้ ซึง่ปรมิาณรบัซือ้
เป้าหมายจ านวน 2,000 ตนั ในราคาสงูกว่าราคาตลาด ขา้วเปลอืกเจา้ 
ณ วนัรบัซือ้เพิม่ขึน้ 500 บาท/ตนั

■ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธแ์ละตรวจเยีย่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ mobile Application 
ถุงเงนิประชารฐั ณ ตลาดแม่สะเรยีง และตลาดจอมแจ้ง อ าเภอแม่สะ
เรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และสร้างการ
รบัรู้ ความเข้าใจ แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน จากการลงพื้นที่
ประชาสมัพนัธ์ ท าให้ร้านค้าได้รบัรู้ และมคีวามเขา้ใจโครงการมาก
ยิง่ขึน้ รวมถงึเยีย่มชมรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ Mobile 
Application ถุงเงนิประชารฐั จ านวน  3 แห่ง คอื รา้นรตันา ร้านเคพี
เซ็นเตอร์ และร้านมารวย ซึ่งร้านค้าทัง้ 3 แห่ง ได้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ จากการสอบถามผู้ประกอบการ
พบว่ายังมีปญัหาในเรื่องการเปลี่ยนรหัส 6 หลัก และบางรายเป็น
ผูส้งูอายุ จ ารหสัไม่ได้

■ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยกลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จดัเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายสินค้าภายในงาน 
“World Robot Olympiad 2018” (โอลิมปิกหุ่นยนต์รอบ
นานาชาติ)  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาติ จงัหวัด
เชียงใหม่ ผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าที่จ าหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม และของที่ระลกึ มกีารปิดป้ายแสดงราคาสนิค้าอย่าง
ชัดเจนทุกราย ราคาสินค้าที่จ าหน่ายภายในงานเป็นราคาที่
จ าหน่ายเดยีวกบัทีจ่ าหน่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  ทัง้นี้ ผูจ้ดังาน
ได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากบริษัทเอกชนไว้
บรกิารให้กบัผู้เขา้แข่งขนัและผู้ตดิตามทุกรายตลอดการจดังาน 
ระหว่างวนัที ่16-18 พฤศจกิายน 2561

■ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุร ี
ได้ด าเนินการลงพื้นที่ประชาสมัพันธ์ และรบัสมคัรร้านค้าเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ ณ ตลาดเก่าพานทอง และตลาดฟ้าไทย 
อ.พานทอง จ.ชลบุร ีโดยมผีูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 5 ราย
ปจัจุบัน มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารฐั โดยใช ้
Application : ถุงเงนิประชารฐั รวมทัง้สิน้ จ านวน 158 ราย
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■ วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชยีงราย ร่วมกบับรษิทับิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ จ ากดั(มหาชน) สาขา
เชยีงราย จดัตลาดประชารฐั Modern Trade ณ หา้งสรรพสนิคา้บิก๊
ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ เชยีงราย มผีูป้ระกอบการร่วมกจิกรรม 24 ราย 
จ าหน่ายสนิคา้ เช่น ขา้วสาร ผกัปลอดสาร ผลไมต้ามฤดกูาล กาแฟ 
เสื้อผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืช หมูฝอย หมูทุบ 
น ้าพรกิ แคบหม ูฯลฯ

■ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จดักจิกรรมเจรจาธุรกจิ(Business Matching) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมอืการซื้อขายขา้วและผลติภณัฑจ์ากขา้ว ในงานเทศกาล
ขา้วหอมมะลโิลก ครัง้ที ่19 ณ โรงแรมเพชรรตัชก์ารเ์ดน้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยผูว้่าราชการจงัหวดัรอ้ยเอด็เป็นประธานเปิดงาน
และเป็นสกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการซื้อ
ขายขา้วและผลติภณัฑจ์ากขา้วระหว่างผูป้ระกอบการน าเขา้-ส่งออก
ขา้วและผลติภณัฑข์า้วจากเมอืงฮ่องกง เมอืงเซีย่เหมนิ นครเซีย่งไฮ ้
และ นครหนานหนิง ประเทศสงิคโปร์ และประเทศมาเลเซยี  ผลการ
เจรจา มจี านวนคู่ เจรจาทีล่งนาม 19 คู่  มลูค่า 558.95 ลา้นบาท และ
คู่เจรจาที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเงื่อนไขราคาและการส่งมอบ 
อกี 5 คู่

■ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
หนองบวัล าภู ได้ออกประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัรร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐในห้างแม็คโคร อ าเภอเมือง โดยก าหนดแผน        
ออกประชาสมัพนัธ์ ระหว่างวนัที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561    
มผีลการด าเนินงานดงันี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าเข้าร่วมโครงการจ านวน 20
รา้นคา้ มผีูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 1 ราย 
2. walk in มาสมคัร ณ ส านกังาน จ านวน 1 ราย
3. ปจัจุบันยอดรวมร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Mobile 
Application จ านวน 510 ราย

■ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัมุกดาหาร 
ร่วมกับ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จ าหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ       
ในโครงการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกบั
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ โรงเรียนบ้านนาโสกวิทยาคาร
โดยได้น าสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น น ้ ามันพืชปาล์ม 
น ้าปลา น ้าตาลทราย ผงซกัฟอก น ้ายาล้างจาน จ าหน่ายให้กับ
ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทัง้ตัง้โต๊ะประชาสมัพันธ์มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาสมัพันธ์รบัสมัครร้าน    
ถุงเงนิประชารฐั โดยไดร้บัความสนใจจากผูม้าร่วมงานเป็นอย่างดี
■ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง  
เขา้ร่วมสมัมนาเชื่อมโยงเครอืขา่ยรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัและสง่เสรมิ
ช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี โดยรา้นค้าธงฟ้าประชารฐัและกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ชุมชนจงัหวดั
ระนอง ไดท้ าขอ้ตกลงจ าหน่ายสนิคา้ (กาแฟ,กะปิ) จ านวน 3 สญัญา 
มลูค่า 90,000 บาท และขอ้ตกลงซือ้สนิคา้ (ขา้วสาร,น ้ามนัพชื) จ านวน 
2 สญัญา มลูค่า 101,100 บาท 



สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย

ประเดน็ส าคญั
• จากเหตุการณ์เรือล่มที่จงัหวดัภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ท าให้นักท่องเที่ยวจีนเสยีชีวิตจ านวนมาก กระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ความปลอดภยัการท่องเทีย่ว จนท าใหย้อดนกัท่องเทีย่วจนี ซึง่เป็นนกัท่องเทีย่วอนัดบั 1 ของไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง
• วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 ครม.มมีตเิหน็ชอบยกเลกิการเกบ็ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนคนต่างประเทศ ทีป่ระสงค์
จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว เพื่อการท่องเที่ยว ในเวลาไม่เกิน 15 วนั ซึ่งยื่นขอรบัการตรวจลงตรา        
ทีช่่องทางอนุญาตของดา้นตรวจคนเขา้เมอืง หรอืวซี่าออนอลัลเิวลิ (Visa On Arrival) จากเดมิทีม่อีตัราค่าธรรมเนียมจดัเกบ็ 2,000 บาท
และค่าธรรมเนียมนี้งดเวน้ส าหรบันกัท่องเทีย่ว 21 ประเทศ 
• วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2561 ครม. มมีตเิหน็ชอบมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเทีย่วไทย โดยมาตรการท่ี 1 จดัโครงการ 
"Amazing Thailand Grand Sale Passport Privilege" มรีะยะเวลาด าเนินการเป็นเวลา 2 เดอืน ตัง้แต่ 15 พฤศจกิายน 2561 -
15 มกราคม 2562 มกีจิกรรม ดงันี้ 

- ร่วมกบัพนัธมติรเจา้ของแบรนดส์นิคา้ หา้งสรรพสนิคา้ บตัรเครดติ จดักจิกรรมพเิศษส าหรบันกัท่องเที่ยวทีแ่สดงพาสปอรต์
ใหม้กีารเพิม่สว่นลด On Top หรอืใหส้ทิธพิเิศษจากปกตทิีศ่นูยก์ารคา้ใหก้บันกัท่องเทีย่วอยู่แลว้ ในหมวดสนิคา้ทีน่กัท่องเทีย่ว
นิยม เช่น เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง เครื่องใชไ้ฟฟ้า และแบรนดต่์างๆ ทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยว และส่งเสรมิการจดั
Shopping Event ในศนูยก์ารคา้ทีม่นีกัท่องเทีย่วจ านวนมาก

- การเปิดให้บริการพืน้ท่ีพิเศษเพิ่มเติมในการคืนภาษีแวต (Vat) ในพืน้ท่ียา่นแหลง่ทอ่งเที่ยว
- การเพิม่ Fast Lane ทีส่นามบนินานาชาต ิเพื่ออ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเทีย่วทีซ่ือ้สนิคา้ใหค้นืภาษเีรว็ขึน้
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ประเดน็ส าคญั (ต่อ)

• มาตรการท่ี 2 ส าหรบัหนังสอืเดนิทางทีข่อรบัการตรวจลงตราแบบสามารถเดนิทางไดค้รัง้เดยีว (Single Entry Visa) ณ 
สถานทูตหรอืสถานกงสุล จากเดมิทีส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศไทยได ้1 ครัง้ เป็นสามารถเดนิทางเขา้ประเทศไทยได ้
2 ครัง้ (Double Entry Visa) ภายใน 6 เดอืน โดยคดิค่าธรรมเนียมอตัราเดมิคอืคนละ 1,000 บาท

• มาตรการท่ี 3 การอนุญาตใหก้ลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอกีครัง้ (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครัง้เดยีว เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วทีม่วีซี่าอยู่แลว้

• มาตรการท่ี 4 การแกไ้ขหลกัการกฎกระทรวงมหาดไทย เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหน้กัท่องเทีย่วต่างชาตทิีไ่ม่
ตอ้งขอวซี่าอยู่แลว้ สามารถเดนิทางเขา้ประเทศไทยทางบกไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ จากเดมิสามารถเดนิทางเขา้ทางบกได้
ไม่เกนิ 2 ครัง้ต่อปีปฏทินิ

กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจขบัเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 เมืองรองและชุมชน ตามยุทธศาสตร์
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในเมอืงรองใหม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยจดัท าโครงการ “การส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้และ
บรกิารในชุมชน บรูณาการกบัการท่องเทีย่วเมอืงรอง” โดยทีผ่่านมาม ี5 โครงการทีบ่รรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้คอืชุมชน
ในเมอืงรองมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ไดแ้ก่ 

1. โครงการเชื่อมโยงตลาดผกัปลอดภยัหนองเลงิเปือย จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ าหน่ายสนิคา้เกษตรปลอดภัย มรีายได้
เพิม่ขึน้ถงึ 11 เท่า

2. โครงการผา้สมีายา ผา้จากดนิ กลุ่มชุมชนต าบลหน้าถ ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา จ าหน่ายผา้สมีายา มรีายได้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 68

3. โครงการสง่เสรมิพฒันาและต่อยอดสนิคา้ “ผา้ทอมดัหมี”่ เพื่อเพิม่มูลค่าการผลติสู่ชุมชน จ าหน่ายผา้ทอมดัหมี ่
มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ  30

4. โครงการสง่เสรมิและพฒันาสนิคา้สม้โอขาวใหญ่สมุทรสงคราม จ าหน่ายสม้โอขาวใหญ่ มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 26.11
5. โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วถิีปราจีน (กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว) จ าหน่ายสนิค้าเกษตรอินทรีย ์       

มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 18.86

ซึง่กระทรวงพาณิชยย์งัคงส่งเสรมิ เพื่อต่อยอดและขยายผลการพฒันาสนิคา้และบรกิารในชุมชน ไม่ว่ าจะเป็นทีพ่กั 
บรกิารสปา รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ โดยบรูณาการร่วมกบักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ใหส้อดรบักับนโยบาย
กระตุน้การท่องเทีย่วของรฐับาล เพื่อการเตบิโตของเศรษฐกจิฐานรากอย่างยัง่ยนื
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