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'ท่องเท่ียว'เจาะลึกซพัพลายเชน แก้'ธรุกิจผกูขาด-ผิดกฎหมาย' 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          กระทรวงท่องเที่ยวเตรยีมร่วมมอืกบัธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศกึษาขอ้มูลเชงิลกึห่วงโซ่
อุปทาน (ซพัพลายเชน) ด้านการท่องเที่ยวของไทยทัง้หมด โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกจิ เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์การแข่งขนัว่ามปีญัหาและอุปสรรคใดบ้าง เมื่อได้ขอ้สรุปจะน ามาวเิคราะห์และจดัท าขอ้เสนอ
แนวทางแก้ไขให้หน่วยงาน ที่มอี านาจหน้าที่โดยตรงพจิารณา ตอบสนองต่อนโยบายของพล.อ.ประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีทีใ่หห้น่วยงาน ภาครฐัช่วยดูแลสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั ทางธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 
และเท่าเทยีมกนั ก่อใหเ้กดิการกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถงึ มากขึน้ รวมถงึปราบปรามธุรกจิที ่ผดิกฎหมาย 
ส่งเสรมิธุรกจิที่ท าถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและย่อมทีเ่ ป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
ท่องเทีย่ว 
          พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลการ
กระจายประโยชน์จากการท่องเทีย่วประจ าปี 2559 พบว่า สถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว 
          ม ี8.15 หมื่นราย แบ่งเป็นธุรกจิขนาดเลก็ 7.7 หมื่นราย และขนาดกลาง 2,324 ราย รวมแล้วกว่า 
97% ของการท่องเที่ยวทัง้หมด ขณะที่รายใหญ่มเีพยีง 1,944 รายเท่านัน้ ดงันัน้ การส ารวจซพัพลายเชน
ครัง้น้ี จะท าใหเ้หน็ปญัหาทีก่ระทบต่อธุรกจิรายกลางและเลก็ว่ายงัเสยีเปรยีบในดา้นใดหรอืไม่จะไดน้ ามาสู่
การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืมมีาตรการส่งเสรมิได้ถูกจุด เบือ้งต้นจะเริม่ส ารวจกลุ่มโรงแรมก่อน เพราะจาก
รายไดท้ัง้หมด 2.5 ลา้นล้านบาท ทีเ่กดิขึน้จากการท่องเที่ยวในปีก่อน กลุ่มนี้ครองส่วนแบ่งมากทีสุ่ด 6.68 
แสนลา้นบาท และทีผ่่านมามรีายงานปญัหาต่อเน่ือง เช่น โรงแรมผดิกฎหมายทีช่งิตลาดดว้ยต้นทุนต ่ากว่า 
และการเกดิขึน้ของธุรกจิสตารท์อพัแนวใหม่ๆ เช่น การแบ่งปนัห้องพกั (Home Sharing) ที่เป็นกระแสที ่
หลกีเลีย่งไม่ได ้ซึง่ต้องหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการดูแลใหอ้ยู่ในระบบ เช่น ใหห้น่วยงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งเปิด
ใหจ้ดทะเบยีนรายงานและจดัเกบ็ภาษรีายไดเ้ขา้ประเทศ 
          ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเดอืนม.ค.-ต.ค. ไทยมรีายได้สะสมกว่า 2.16 ล้านล้านบาท และ
มัน่ใจว่าในช่วง 2 เดือนที่เหลือจะสามารถท ารายได้ตามเป้าหมาย 2.7 ล้านล้านบาท เนื่องจากตลาด
ต่างประเทศเตบิโตต่อเนื่อง 9.31% คดิเป็นรายไดร้วม 1.47 ลา้นลา้นบาท 
          แต่ส าหรบัรายได้ไทยเที่ยวไทย ยอมรบัว่าอาจมโีจทยท์ี่ยงัต้องแก้ไขบ้างในเรื่องจ านวนเฉลี่ยการ
เดนิทางต่อปีซึ่งอยู่ราว 2 ครัง้เท่านัน้ ต ่ากว่ามาตรฐานการเดนิทาง ตลาดในประเทศในหลายๆ แห่ง เช่น 
จนี, ญี่ปุ่น, เกาหลใีต้ โดยเฉพาะในจนี ที่แมต้ลาดเอาท์บาวด์เตบิโตสูงมาก แต่องค์การการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาต ิ(ยเูอน็ดบัเบลิยทูโีอ) ระบุว่ามกีารเทีย่วในประเทศกว่า 6-7 ครัง้ต่อปี 
          ทัง้นี้ช่วงเดอืน ม.ค.-ก.ย. ตลาดไทยเที่ยวไทยม ี109.15 ล้านคน-ครัง้ รายได้รวม 6.95 แสนล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 7.34% จากช่วงเดยีวกนัปีก่อน หากคดิค่าเฉลีย่อยู่ที ่1.5 ครัง้เท่านัน้ อย่างไรกต็ามกย็งัมัน่ใจ
ว่ารายไดปี้น้ีจะเป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 แสนลา้นบาท 
          ด้านตลาดต่างชาติ เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา มเีข้ามากว่า 2.72 ล้านคน โดยมาจากภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกมากที่สุด 1.8 ล้านคน เพิม่ขึ้น 20.92% เพราะได้แรงหนุนจากตลาดจนีที่ฟ้ืนตวัจากมาตรการ
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ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรยีญในช่วงเดียวกันของปีก่อน ท าให้จ านวนเพิ่มขึ้น 69.82% และรายได้เพิ่ม 
77.46% เป็น 4.4 หมืน่ลา้นบาท 
          กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประธานสภา
หอการคา้ไทย กล่าวว่า ททท.จดัท าโครงการ "เทีย่วไทยเท่2" สานต่อการด าเนินงาน สนองนโยบายรฐับาล
ที่ประกาศให้ ปี 2561 เป็นวาระท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวท้องถิ่น เน้นสรา้งส านึกรกั
ชุมชน กระจายรายไดสู้่ชุมชน ท าใหก้ารท่องเทีย่วสรา้งเศรษฐกจิหมนุเวียนในชุมชน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ปี 2561 ที่ต้องการให้ตลาดในประเทศ เพิม่รายได้ถึง 1 ล้านล้านบาท เพิม่ขึ้น 6.04% มกีารเดนิทางกว่า 
157.83 ลา้นคนครัง้ เพิม่ขึน้ 3.2% 
          ยุทธศกัดิ ์สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการปีน้ีเสนอภายใต้แนวคดิ "ออกไปเท่...อย่างมี
คุณค่า"ดว้ยการเปลีย่นวถิกีารท่องเทีย่วแบบเดมิ มุง่เน้นในการสรา้งคุณค่า และมลูค่าสรา้งแรงบนัดาลใจให้
นกัท่องเทีย่ว โดยจะเผยแพรเ่นื้อหาการท่องเทีย่วชุมชนผ่านพรเีซนเตอร ์ทีอ่ยู่ในความสนใจของประชาชน 
ได้แก่ นายณภทัร เสยีงสมบุญ ตัง้เป้าสรา้งการรบัรูก้ว่า 16.3 ล้านคน และมกีารเขา้ถงึโครงการกว่า 78.8 
ครัง้ ซึง่จะตอ้งเป็นคนรุน่ใหม ่หรอื เจนวาย กว่า 48 ลา้นครัง้ 
 
ไตรมาส3จีดีพีพุ่ง4.3% ส่งออกโต-ลงทุนขยาย สศช.ช้ีสูงสุดในรอบ4ปีคร่ึงแปดร้ิวสมัมนา-ปล้ืม'อีอี
ซี'ผูว่้าฯช6ูยทุธศาสตรพ์ฒันา 
Source - มตชิน (Th) 
 
          สภาพฒัน์ปลืม้'จดีพี'ีไตรมาส 3 โต 4.3% สงูสุดรอบ 18 ไตรมาส เชื่อทัง้ปี 3.9 'สมคดิ'ชีอ้นาคตเน้น
พฒันา ศก. ทอ้งถิน่ แนะต้องเสนอโครงการใชง้บ อปท. แปดริว้ถกเขม้ ออีซีต่ีอยอดศกัยภาพ พ่อเมอืงชู 6 
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ปธ.สายงานลงทุนคาด 5 ปีแรกลงทุน 1.5 ล. 
          'สมคดิ'ชีเ้สนอโครงการใชง้บอปท. 
          เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards 
Thailand 4.0 เพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของไทย" ซึง่จดัโดยกระทรวงพาณิชยร์ว่มกบัสภาธุรกจิ
โลก (WEF) และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ทีโ่รงแรมอนันตรา
สยาม กรุงเทพฯ ว่า จากนี้ไปนายกรฐัมนตรไีดเ้น้นถงึการเดนิหน้าพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ (โลคอล อโีคโน
ม)ี ท าใหท้อ้งถิน่เขม้แขง็มากขึน้ ใหชุ้มชนมรีายไดด้ขีึน้ เพื่อใหเ้กดิก าลงัซือ้ เกดิอ านาจซือ้แขง็แรงในชุมชน 
และลดการพึง่การส่งออก เพื่อใหเ้ครื่องยนต์เศรษฐกิจตดิดขีึน้ เมื่อเศรษฐกจิดขีึน้เป็นจุดก็จะแพร่ไปในจุด
อื่นด้วย โดยเราพยายามจะท าให้ท้องถิ่นแขง็แรง จุดพลงัเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม โดยเฉพาะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) เขา้มามบีทบาท ทัง้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล (อบต.) ระดบัอ าเภอลงมาสู่ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน และร่วมกบัเอกชนให้เขาคดิโครงการที่จะ
พฒันาท้องถิน่ขึน้มาว่ามอีะไรบ้าง ให้ครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การจา้งงาน ไปจนถงึสุขภาพ 
หากไม่มโีครงการเสนอเขา้มา แลว้เทแต่เงนิลงไปกไ็ม่มปีระโยชน์ ทอ้งถิน่หลายแห่งกก็ าลงัคดิ หากชงเขา้



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่21 พฤศจิกำยน 2560 

  

มาก็จะมกีารพจิารณาอนุมตั ิงบประมาณท้องถิน่ก็มาจากมหาดไทยที่มกีารจดัสรรลงไปทุกปี ขณะนี้ ทาง
กระทรวงมหาดไทยรบัรูแ้ลว้ว่าจะต้องมกีารเรง่เบกิจ่ายงบประมาณใหล้งไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่ ตอนนี้รอดู
รายละเอยีดว่าจะตอ้งด าเนินการอย่างไรใหส้ามารถเบกิจา่ยงบและใชเ้มด็เงนิได ้
          เน้นสรา้งเสถยีรภาพสนิคา้เกษตร 
          นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากน้ีจะเน้นในเรื่องการแก้ปญัหาสินค้าเกษตรให้มเีสถียรภาพ ท าให้
เกษตรกรมรีายได้ทีด่ขี ึน้ และดูแลผูม้รีายไดน้้อยให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ มรีายได้เพิม่ขึน้ ซึง่ไม่ใช่ใหเ้พยีง
สวสัดกิาร ทีร่ฐับาลใหเ้ปล่า แต่ต้องใหเ้ขาพฒันาตวัเอง สรา้งอาชพีใหส้ามารถยนืดว้ยตวัเองได ้นอกจากนี้
ในปีหน้าก็จะเน้นการพัฒนาเพื่อรองรบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและใช้ นวตักรรม 
รวมถึงผลกัดนัโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) ให้เกิดการลงทุนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการทัง้ห่วงโซ่อุปทานได้ประโยชน์ ไม่ใช่เพียงรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยท าให้
เศรษฐกจิไทยในปีหน้าดขีึน้ 
          สมคดิชวนWEFจดัสมัมนาพเิศษ 
          นายสมคิดกล่าวว่า จากการหารือกับนายจัสติน วู้ด หัวหน้าฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของ World 
Economic Forum หรอื WEF ว่า ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูบ้รหิาร WEF ในระหว่างทีเ่ดนิทางมาเยอืน
ประเทศไทย ซึ่งทางรฐับาลได้ชักชวนให้ทาง WEF มาจดังานสมัมนาพิเศษ (สเปเชียล ฟอรัม่) ขึ้นใน
ประเทศไทย โดยเปิดเป็นเวทสีมัมนาที่มหีวัขอ้ส าหรบัคนรุ่นใหม่ ทัง้ในและต่างชาต ิไม่ใช่แค่บรษิทัใหญ่ๆ 
ภายใต้สงัคมแห่งนวตักรรม สงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งถอืว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ WEF ที่
ก าลงัอยู่ในปรบัปรุงวธิวีดัดชันีใหม่ให้มคีวามทนัสมัยมากขึ้น โดยรวมเอาเรื่องวจิยั นวตักรรม คน และ
การศกึษาเขา้มาอยูด่ว้ย ซึง่ประเทศไทยกต็อ้งเตรยีมรบัมอืเรือ่งนี้ตัง้แต่เนิ่นๆ เพื่อใหจ้ดัล าดบัทีด่ทีีสุ่ด 
          "ผมไมต่ัง้เป้าหมายไวห้รอกว่าต้องไดอ้นัดบัทีเ่ท่าใด แต่จะพยายามท าใหด้ทีีสุ่ด อย่างการจดัอนัดบั
ความง่ายในการท าธุรกจิของธนาคารโลก ไทยก็ขยบัขึน้มา 20 อนัดบั ก็ถือเป็นสิง่ที่ด ีรวมทัง้ดชันีการมี
ส่วนรว่มระหว่างภาครฐัและเอกชน กข็ยบัขึน้มาทีอ่นัดบั 12 กย็ิง่เป็นเรือ่งทีด่มีาก" นายสมคดิกล่าว 
          WEFลดคอรร์ปัชัน่ทัง้รฐัเอกชน 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิารเรื่อง "Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0" ว่า ในการ
อภปิรายจาก WEF ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งและเอกชนไม่ได้เน้นที่อนัดบัขดีความสามารถของการแข่งขนั แต่
เน้นการพฒันาขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศให้ดีขึ้นทุกๆ ด้าน สู่การเป็นประเทศรายได้สูง 
แมว้่าผลการจดัอนัดบัดชันีขดีความสามารถการแข่งขนัของโลก ปี 2560-2561 จาก WEF ไทยขยบัอนัดบั
ขึน้มาอยู่ที ่32 จากเดมิอนัดบั 34 เมื่อปีก่อนหน้า จาก 137 ประเทศทัว่โลก โดยไทยมคีะแนนดขีึน้ในหลาย
หมวดใหญ่ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิมหภาคและโครงสรา้งพืน้ฐาน แต่การปฏริปูภาครฐัและการสนบัสนุน
ดา้นนวตักรรมยงัคงตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทัว่ประเทศ 
          "มขีอ้เสนอแนะในทีป่ระชุมที่ไทยต้องพฒันาต่อให้ดขีึน้ คอื การท าใหป้ระเทศปราศจากคอรร์ปัชัน่ 
หรอืลดลงทัง้ในส่วนของรฐับาล สถาบนัรฐัและเอกชน การคุม้ครอง ทรพัยส์นิทางปญัญา มกีารพฒันาและ
ยกระดบัด้านนวตักรรม การส่งเสรมิด้านเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการ



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่21 พฤศจิกำยน 2560 

  

ท าธุรกจิให้ง่ายขึน้" นางอภริดกีล่าว และว่า การสมัมนาเน้นที่จะพฒันา แบบทุกภาคส่วน เช่น รฐั เอกชน 
เกษตรกร มสี่วนรว่มอยา่งไร และใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากเศรษฐกจิเตบิโตไดอ้ยา่งไร 
          แนะทุกกลุ่มคนมสี่วนรว่มทางศก. 
          นางอภริดกีล่าวว่า ทาง WEF ได้อภปิรายว่าไทยเดนิมาถูกทางหลายเรื่อง เช่น การพฒันา ระบบ
และสถาบนัการศึกษา การคมนาคมขนส่ง ไอท ีการวจิยัและพฒันา การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
และที่ส าคญัคอืให้กลุ่มคนตวัเลก็ๆ มสี่วนร่วมทางเศรษฐกจิ อย่างไรก็ตาม ด้านการศึกษาแม้ไทยจะเปิด
โอกาสให้ทุกๆ คนได้เขา้ถึงระบบจ านวนมาก แต่แง่คุณภาพจะต้องมกีารปรบัปรุง เช่น ภาคอาชวีะ และ
เรื่องการวจิยัและพฒันานอกเหนือจากให้ความส าคญักบัห้องแล็บแล้ว จะท าอย่างไรให้น างานวจิยัต่างๆ 
ออกสู่ตลาดได ้
          นางอภริดกีล่าวว่า ความสามารถในการแข่งขนัเป็นสิง่ที่บ่งชีศ้กัยภาพของประเทศ ส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ของนักธุรกจิ บรรยากาศการค้าและการลงทุน ดงันัน้ การจดัการประชุมเพื่อหารอืระหว่างผูบ้รหิาร
และผู้แทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเกณฑช์ี้วดัใหม่ที่
คาดว่าจะปรบัใชใ้นปี 2561 จะช่วยใหเ้หน็ประเดน็และปญัหาทีต่้องเรง่ด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อน า
ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะเหล่านี้มาช่วยในการก าหนดนโยบาย วางรากฐานการพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศ
ตามแผนปฏริปูไทยแลนด ์4.0 
          WEFชีไ้ทยตอ้งปรบัจดุอ่อนอกี5ดา้น 
          นายจสัตนิ วูด้ หวัหน้าฝ่ายเอเชยีแปซฟิิกของ WEF กล่าวว่า ในระยะยาวไทยยงัมจีุดอ่อนทีต่อ้งเร่ง
ปรบัปรุงอกีหลายดา้นส าคญั ไดแ้ก่ 1.การพฒันาดา้นสถาบนัเพื่อใหม้ธีรรมาภบิาล ครอบคลุมถงึเรือ่งความ
ปลอดภยัและทุนทางสงัคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจ ธรรมาภบิาลของรฐั และประสทิธภิาพงาน
ดา้นสาธารณะ 2.การปรบัหรอืลดกฎระเบยีบเพื่อสรา้งความมปีระสทิธภิาพของตลาดและสนิคา้ ครอบคลุม
เรื่องความสามารถแข่งขนัในประเทศและต่างประเทศ 3.การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยแีละการ
ปรบัตัว เช่น การท าโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีและ
อนิเตอรเ์น็ตอย่างทัว่ถงึ 4.การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสรา้งนวตักรรม รวมถงึส่งเสรมิใหม้กีารวจิยั
และพฒันามากขึน้ ใหเ้ศรษฐกจิประเทศขบัเคลื่อนดว้ยความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม และ 5.การพฒันา
การศกึษาและทกัษะฝีมอื 
          "ขณะที่เรื่องคอรร์ปัชัน่ นับว่าเป็นปญัหาที่มอียู่ในทุกประเทศ อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะมรีะดบัของ
ปญัหาน้ีมากน้อยแค่ไหน กรณีของไทยอนัดบัการคอรร์ปัชัน่อยู่ในระดบักลางเมื่อเทยีบกบัประเทศทัว่โลก 
การคอรร์ปัชัน่นัน้ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของประชาชนและภาคธุรกจิทีจ่ะเขา้มาลงทุน" นายจสัตนิกล่าว และ
ว่า ความทา้ทายส าคญัหนึ่งของไทย คอื การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีทีใ่นอนาคตจะมกีารน าหุ่นยนตม์า
ทดแทนแรงงานภาคผลติมากขึน้ ซึง่ท าใหค้นต้องออกจากงาน ตรงนี้จะต้องมกีารพฒันาทกัษะฝีมอืของคน
และแรงงานขึน้มา 
          เอกชนระบุตอ้งเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์
          นายฐาปน สริวิฒันภกัด ีกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) กล่าว
ว่า WEF บอกว่าไทยมกีารพฒันาองค์รวมดทีี่สุดในภูมิภาค การพฒันาลดความเหลื่อมล ้าเป็นล าดบัดขีึ้น 
เหน็ไดจ้ากการเตบิโตของฐานรากดขีึน้ ขอ้มลูกรมพฒันาชุมชนระบุว่าสนิคา้โอทอ็ปเตบิโตอย่างรวดเรว็ ใน
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ปีนี้ถงึ 23% เทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ทีเ่ตบิโตเฉลีย่ที่ 3.5% โดยสนิค้าชุมชนมอีตัรา
โตสูงขึ้นเรื่อยๆ มศีกัยภาพอีกมากเพราะคดิเป็นเพยีง 1% ของจดีพีทีี่ประมาณ 13 ล้านล้านบาท นับว่า
สอดคลอ้งกบันโยบายรฐัทีไ่มท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 
          นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แม้อันดับ
ความสามารถในการแข่งขนัไทยจะดขีึน้ แต่กย็งัมอุีปสรรคอกีหลายดา้นทีต่อ้งเรง่ด าเนินการ โดยเฉพาะการ
แก้ปญัหาผลิตภาพของผู้ประกอบการที่ยงัต ่ า ด้วยการส่งเสรมิการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การใช้
นวตักรรมและการลดตน้ทุนเพื่อใหแ้ขง่ขนัได ้รวมทัง้การแกก้ฎหมายทีล่า้หลงั 
          นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ต้องผลกัดนัการเพิม่มูลค่าเกษตร 
การใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และกฎหมายบางอยา่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกจิ 
          ผูส้ ื่อขา่วรายงานว่า ในงานสมัมนาครัง้นี้ มผีูบ้รหิารระดบัสูงจากภาครฐัและเอกชน และตวัแทนของ 
WEF มารว่มงานสมัมนานี้รวมเกอืบ 100 คน เช่น นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีนางอภริด ี
ตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย ์นางอรรชกา สบีุญเรอืง รมว.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนายพชิติ อคัราทติย ์
รมช.คมนาคม นายเทวนิทร ์วงศ์วานิช ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. 
จ ากัด นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บรหิารเครือเจรญิโภคภัณฑ์ นายฐาปน สิริว ัฒนภักด ี
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และ น.ส.วนัด ีกุญชรยาคง จุลเจรญิ 
ประธานกรรมการ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) 
          จดีพีQี3โต4.3%สงูสุดรอบ4ปีครึง่ 
          นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม แห่งชาต ิ(สศช.) แถลง
ว่า เศรษฐกจิไทยใน ไตรมาส 3/2560 ขยายตวั 4.3% เป็นการขยายตวั สงูสุดในรอบ 18 ไตรมาส นบัตัง้แต่
ไตรมาสที ่1/2556 ส่วนภาพรวม 9 เดอืนแรกของปี 2560 เศรษฐกจิไทย ขยายตวั 3.8% เพิม่ขึน้ จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนทีข่ยายตวั เพยีง 3.3% โดยมปีจัจยับวกมาจากสาขา อุตสาหกรรมทีข่ยายตวั 4.3% ซึ่ง
ถอืเป็นการ ขยายตวัสงูสุดในรอบ 18 ไตรมาส และยงัเป็น 
          การปรบัตวัดขีึน้อย่างชดัเจนจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตวั 1.1% ตามการขยายตวัเพิม่ขึน้และ
กระจายตวัมากขึน้ของอุตสาหกรรมส าคญั สอดคลอ้งกบัดชันีผลผลติอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ 4% โดยดชันี
ผลผลติอุตสาหกรรมที่มสีดัส่วนการส่งออกในช่วง 30-60% ขยายตวั 8.6% ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมกลุ่ม
การผลติเพื่อบรโิภคภายในประเทศ ขยายตวั 2.6% อตัราการใช้ก าลงัการผลติอยู่ที่ 62% เพิม่ขึน้จากไตร
มาสก่อนที่อยู่ 58.5% ทัง้นี้  ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ขยายตัวเกือบทุกรายการ อาทิ ยานยนต ์
เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรบัยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผลติภณัฑท์ี่ได้จากการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ผลติภณัฑจ์ากเนื้อสตัว ์
เครื่องดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ ส่วนดชันีผลผลติอุตสาหกรรมที่ลดลง อาทิ เครื่องจกัรที่ใช้งานทัว่ไปอื่นๆ 
เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ เสน้ใยสิง่ทอ รวมถงึการทอสิง่ทอ 
          นายปรเมธกีล่าวว่า การลงทุนรวม ขยายตวั 1.2% ปรบัตวัดขีึน้จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตวั
เพยีง 0.4% โดยการลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั 2.9% เป็นผลมาจากการลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัร ที่
ขยายตัว 4.3% สอดคล้องกับปรมิาณการน าเข้าสินค้าทุน ที่ขยายตัว 4.4% และปรมิาณการจ าหน่าย
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่ขยาย 13.1% ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสรา้ง ลดลง 1.1% ส่วนการลงทุน
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ภาครฐั ลดลง 2.6% แต่ดขีึน้จากไตรมาสก่อนที่ลดลง 7% โดยอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 19.6% การบรโิภคภาคเอกชน ขยายตัว 3.1% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่
ขยายตวั 3% โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากการปรบัตวัดขีึน้ของฐานรายได้ระบบเศรษฐกจิ รวมถึง อตัราเงนิ
เฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยงัอยู่ในระดับต ่ า โดยการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทน ขยายตัว 7% สอดคล้องกับ
ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ ที่ขยายตวั 10.9% ค่าใช้จ่ายซื้อสนิค้ากึ่งคงทน ขยายตวั 3.5% สนิค้าไม่
คงทน ขยายตวั 3% สอดคล้องกบัการน าเขา้สนิค้าหมวดสิง่ทอเครื่องนุ่งห่ม ขยายตวั 5.1% ปรมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัดเีซล ขยายตวั 4.5% และปรมิาณการจ าหน่ายเบียร ์ขยายตวั 15.2% ดชันีความเชื่อมัน่
ผู้บรโิภคเกี่ยวกบัภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดบั 62.4% การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภครฐับาล ขยายตวั 
2.8% เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนทีข่ยายตวั 2.6% 
          ส่งออกโตสุดรอบ19ไตรมาส 
          นายปรเมธกีล่าวว่า นอกจากน้ี ยงัมปีจัจยับวก มาจากการส่งออกสนิค้า ที่มมีูลค่า 61,663 ล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตวั 12.5% สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส โดยกลุ่มสนิคา้ส่งออกทีมู่ลค่าขยายตวั อาท ิขา้ว 
ยางพารา มนัส าปะหลงั น ้าตาล ผลติภณัฑ์ยาง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
กลุ่มสนิคา้ส่งออกทีม่ลูค่าลดลง อาท ิรถยนตน์ัง่ รถกระบะและรถบรรทุก และเครือ่งปรบัอากาศ ขณะทีภ่าค
เกษตร ขยายตวั 9.9% เป็นผลจากสาขาเกษตร ขยายตวั 10.1% สาขาประมง ขยายตวั 8.6% โดยผลผลติ
พชืเกษตรส าคญัทีข่ยายตวั อาท ิขา้วเปลอืกนาปี มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ยางพารา ผลไม ้สนิค้า
ปศุสตัว์ และหมวด ประมง อย่างไรก็ตาม ดชันีราคาสนิค้าเกษตร ลดลง 12.9% จากฐานที่สูงในช่วงก่อน
หน้า โดยสนิคา้ทีร่าคาลดลง อาท ิขา้วเปลอืก ปาลม์ ขา้วโพด มนัส าปะหลัง ส่งผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกร
โดยรวม ลดลง 2.6% 
          คาดปีนี้โต3.9%-ปีหน้า4.6% 
          นายปรเมธกีล่าวว่า สศช.คาดว่าเศรษฐกิจไทยทัง้ปี 2560 น่าจะขยายตวัที่ 3.9% โดยการลงทุน
รวม ขยายตวั 2% แบ่งเป็น ภาคเอกชน ขยายตวั 2.2% และภาครฐั ขยายตวั 1.8% การบรโิภคภาคเอกชน 
ขยายตวั 3.2% การอุปโภคภาครฐั ขยายตวั 2% มลูค่าการส่งออกสนิค้า ขยายตวั 8.6% มลูค่าการน าเขา้
สนิค้า 13% อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เฉลี่ย 0.7% และบญัชเีดนิสะพดัเกินดุล 10.4% ของจดีพี ีส่วนแนวโน้ม
เศรษฐกจิไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตวั 3.6-4.6% โดยมปีจัจยัสนับสนุนจาก 1.การขยายตวัในเกณฑ์ดี
ของเศรษฐกิจโลก เป็นปจัจยัส าคญัในการสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเน่ือง 2.แรงขบัเคลื่อนจากการ
ลงทุนภาครฐัทีม่แีนวโน้มขยายตวัขึน้ 3.การปรบัตวัดขีึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน 4.สาขาเศรษฐกจิส าคญั
มแีนวโน้มขยายตวัดขีึน้จากปีก่อน และ 5.การปรบัตวัดขีึน้ของการจา้งงานและฐานรายไดข้องประชาชนใน
ระบบเศรษฐกิจ ทัง้นี้ คาดว่า การลงทุนรวม ขยายตัว 5.5% แบ่งเป็น ภาคเอกชน ขยายตวั 3.7% และ
ภาครฐั ขยายตวั 11.8% การบรโิภคภาคเอกชน ขยายตวั 3.1% การอุปโภคภาครฐั ขยายตวั 2.7% มลูค่า
การส่งออกสนิคา้ ขยายตวั 5% มลูค่าการน าเขา้สนิคา้ 7% อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เฉลีย่ 0.9-1.9% และบญัชี
เดนิสะพดัเกนิดุล 8.1% ของจดีพี ี
          ชีจ้ดีพีสีงูเรยีกเชื่อมัน่ต่อศก.ไทย 
          นายสมคดิ รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า ส่วนการทีเ่ศรษฐกจิไทยในไตรมาส 3/2560 ขยายตวั 4.3% 
ถอืเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าประเทศไทยเดนิมาไกลมาจากช่วง 2-3 ปีที่มา ซึ่งเศรษฐกจิไทยขยายตวัเพยีง 
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0.8% และค่อยๆ ขยบัขึน้มาเรือ่ยๆ จนถงึ 3% และ 4% ซึง่ถ้าในไตรมาส 4/2560 เศรษฐกจิไทยยงัสามารถ
ขยายตวัได้ต่อเนื่องอกี จะยิง่เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในระบบเศรษฐกจิได้มากขึน้ ทัง้อตัราการจา้งงาน 
การลงทุน ต่อเนื่องเป็นโมเมนตมัจนถึงปีหน้า และต่อเนื่องไปยงัเศรษฐกิจฐานราก ให้ม ีก าลงัซื้อ การ
จบัจา่ยใชส้อยเพิม่มากขึน้ 
          พท.แนะคสช.ฟงัชาวสวนยาง 
          นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รกัษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถงึกรณีทหารน าตวั 2 
แกนน ายางพาราภาคใต้ เขา้ค่ายทหารทีชุ่มพรขณะเดนิทางเขา้ กทม. ว่า พรรคเพื่อไทยเคยแนะน าไปแลว้
ว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราเดอืดรอ้นอย่างหนัก ราคายางตกต ่ามากจรงิๆ ทัง้ชาวนา ชาวสวนปาล์ม 
ชาวสวนยางพาราและเกษตรกรอื่นๆ น่าเห็นใจจรงิๆ เพราะราคาสนิค้าเกษตรตกต ่าแทบทุกตวั ถือเป็น
ความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่ใช่ปญัหาการเมอืง รฐับาลและคสช.ควรเปิดใจให้กว้าง เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดน้ าเสนอเรือ่งราวความเดอืดรอ้นของตนเอง เสนอแนะแนวทางวธิกีารแก้ไข น่าจะดกีว่าการหิว้
ประชาชนเข้าค่ายทหารเพื่อปรบัทศันคต ินอกจากจะเป็นการซ ้าเติมความทุกข์ยากของประชาชน ท าให้
เกิดสถานการณ์ตึงเครยีดระหว่างกัน และยงัจะไปยิง่ตอกย ้าดชันีเสรภีาพที่เราด้อยกว่าพม่าเข้าไปอีก 
รฐับาลอย่ามวัแต่แก้ปญัหาการเมอืงให้ตวัเองแล้วมองขา้มปญัหาเกษตรกร ควรจะ เร่งแก้ไขปญัหาสนิค้า
เกษตรราคาตกต ่าอย่างจรงิจงั ขอ้อ้างเป็นเพราะกลไกการตลาดมปีญัหา สนิคา้เกษตรของไทยจงึตกตามไป
ด้วย ถ้าพูดได้แค่นี้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่จ าเป็นต้องมี
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ และไม่จ าเป็นต้องมรีฐับาลเลย เพยีงแค่ผ่อนหนักให้เป็นเบายงัท ากัน
ไมไ่ด ้ท าไมเ่ป็น 
          จีต้อบ5เรือ่งแกป้ญัหายางพารา 
          นายอนุสรณ์กล่าวว่า พท.ขอทวงถามถึงมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปญัหาราคายางพารา 5 เรื่อง 
ขณะนี้ท าไปถงึไหน 1.กรณีการไปเจรจากบัอนิโดนีเซยี มาเลเซยี เพื่อร่วมกนัจดัตัง้ตลาดกลางยางพารา
ระดบัภูมภิาค คบืหน้า ไปถึงไหน 2.นโยบายที่จะให้หน่วยงานของรฐัน ายางพาราไปใช้ ขณะนี้ยงัท าอยู่
หรอืไม่และท าไปถงึไหนแลว้ 3.แนวความคดิในการน ายางพาราไปท าถนน ไดม้กีารวจิยัและพฒันาเพิม่เตมิ
หรอืไม่ 4.บรษิัทที่เข้าร่วมโครงการประชารฐั ได้ช่วยซื้อยางพาราเพื่อดงึปรมิาณยางพาราออกจากตลาด
หรอืไม่ 5.บรษิทัผลติ ยางรถยนต์ หรอืกลุ่มสตารต์อพั ทีจ่ะใช้ยาง พาราเป็นต้นน ้าในการผลติขณะนี้ไดท้ า
การ ส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้จรงิหรอืไม ่เหล่าน้ีเป็นเพยีงมาตรการระยะสัน้ ผ่อนหนักใหเ้ป็นเบา อาจจะแก้ปญัหา
ยางพาราไม่ได้ทัง้ระบบ แต่ก็ดกีว่าไปยดึมัน่และเชื่อมัน่ว่า ถ้าอยากขายยางพาราได้ราคาดตี้องไปขายที่
ดาวองัคารเท่านัน้ 
          แกนน ายางแจงคุยผบ.มทบ.44 
          เมื่อเวลา 15.45 น. นายเกษม บุญชนะ เลขานุการสมาคมชาวสวนยาง 16 จงัหวดัภาคใต้ กล่าว
กรณีถูกเรยีกตวัพรอ้มนายวุฒนิันท์ แจะซ้าย แกนน าชาวสวนยางภาคใต้เขา้ไปในค่ายเขตอุดมศกัดิ ์มทบ.
44 เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายนที่ผ่านมาว่าขอชี้แจงว่าเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วนัที่ 19 พฤศจกิายน 
ขณะที่ตนนัง่อยู่ในรา้นค้าชุมชนปากทางเขา้สวนยาง หมู่ 5 ต.ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร มทีหาร 2 นาย 
เป็นทหารยศพนัโท 1 นาย จ าไดแ้ต่ชื่อ "อาคม" แต่จ านามสกุลไมไ่ด ้ซึง่เป็นฝ่ายมวลชนสมัพนัธข์อง มทบ.
44 ส่วนอกี 1 นายเป็นพลทหาร ไดม้าบอกว่า พล.ต.ฐติ ิตติถะสริ ิผบ.มทบ.44 ขอให้มาเชญิไปพบในค่าย
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เขตอุดมศกัดิ ์มทบ.44 จากนัน้เวลาประมาณ 16.00 น. ทหารทัง้ 2 นายจงึพาตนเขา้ไปพบและพูดคุยกบั 
พล.ต.ฐติใินค่ายเขตอุดมศกัดิ ์และพบนายวุฒนิันทน์ัง่อยู่ในห้องก่อนแลว้ โดยนายวุฒนิันทบ์อกกบัตนว่ามี
ต ารวจสนัตบิาลไปเชญิใหม้าพบ พล.ต.ฐติเิช่นเดยีวกนั 
          นายเกษมกล่าวว่า ตนและนายวุฒนิันท์ได้ร่วมดื่มกาแฟและพูดคุยกบั พล.ต.ฐติ ิโดยมนีายทหาร
ของ มทบ.44 ร่วมพูดคุยดว้ยอกี 4 นาย ใชเ้วลาพูดคุยกนัประมาณ 1 ชัว่โมง จงึออกจากค่ายเขตอุดมศกัดิ ์
ในเวลาประมาณ 17.00 น. ส่วนเนื้อหาของการพูดคุยส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนสุข
ภาวะของชาวสวนยาง ทีส่่วนใหญ่ไม่ค่อยไดร้บัความสนใจจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มบีางช่วงที ่พล.ต.ฐติิ
สอบถามว่าที่มกีระแสข่าวว่าชาวสวนยางจะเดนิทางขึ้นไปชุมนุมและยื่นหนังสือถึงนายกรฐัมนตร ีเพื่อ
ต้องการขอให้แก้ไขปญัหายางพารามรีาคาตกต ่าเป็นความจรงิหรอืไม่ ซึ่งตนก็ตอบว่าไม่ม ีมเีพียงการ
ขบัเคลื่อนในเรื่องการดูแลสุขภาวะของชาวสวนยางเท่านัน้ พล.ต.ฐติิจงึกล่าวว่า หากต้องการยื่นหนังสอื
เรยีกรอ้งอะไร ขอใหม้ายื่นที ่ผบ.มทบ.44 ไดท้นัท ีไม่ต้องเดนิทางขึน้ไปกรุงเทพฯ จากนัน้การพูดคุยกย็ุต ิ
ตนและนายวุฒนินัทจ์งึเดนิทางออกจากค่ายเพื่อกลบับา้นในเวลาประมาณ 17.00 น. 
          'พศิษิฐ'์ชีใ้ชง้บตามค าสัง่ได ้
          ด้านความคบืหน้ากรณีกระทรวงการคลงัมนีโยบายน าเงนิสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) มาใชเ้พื่อกระตุ้นเศรษฐกจิพฒันาท้องถิน่ แต่ตดิปญัหาเรื่องการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดนิ (สตง.) นัน้ ล่าสุด นายพศิษิฐ ์ลลีาวชโิรภาส อดตี ผูว้่าการ สตง. กล่าวว่า ที่ผ่านมาการท าหน้าที่
ทกัทว้งการใชง้บสะสมของ อปท.ทัว่ประเทศ หลงัจากในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงมหาดไทยมหีนังสอื
สัง่การให้น างบสะสมใช้จ่ายได้ สตง.ได้ใช้หลักเกณฑ์การทักท้วง เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณแผ่นดนิและการใช้งบก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรฐับาลอย่างแท้จรงิ 
ไม่ไดค้ดัคา้นการใชง้บสะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิตามนโยบายของรฐับาล ดงันัน้ หาก  อปท.ไดป้ฏบิตัติาม
กรอบแนวทางของหนังสอืสัง่การ ถูกต้อง กไ็ม่มปีญัหาถูกทกัทว้งหรอืเรยีกเงนิคนื แต่ยอมรบัว่า อปท.บาง
แห่งท านโยบายสวยหรู มกีารใช้งบประมาณจ านวนมากที่ส่อให้เกดิการทุจรติ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รบั
ประโยชน์ 
          "มกีารน าเงนิงบประมาณไปใชจ้่ายไม่ครบถ้วนตามแผนงานและไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
แต่ปญัหาเหล่าน้ีส่วนหน่ึงถูกละเลยจากหน่วยงานหลกัที่มหีน้าที่ก ากบัดูแล อปท. และขณะน้ีหลงัจากพ้น
หน้าที่จากต าแหน่ง ผู้ว่าการ สตง.แล้วจะใช้ประสบการณ์ในการตรวจสอบหน่วยงานภาครฐัในฐานะ
เครอืข่ายภาคประชาชน โดยรบัแจ้งเบาะแสการทุจรติทัว่ประเทศ จากนัน้จะส่งข้อมูลให้ สตง.-ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เนื่องจากเงนิงบ ประมาณแผ่นดนิคอืเงนิของประชาชนต้องน าไปใชจ้่ายให้มี
ความคุม้ค่ามากทีสุ่ด" นายพศิษิฐก์ล่าว 
          ปธ.ปลดัเทศบาลแนะมท.แกก้ม. 
          ดา้นนายศกัดพิงศ ์ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพนัธป์ลดัเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การน า
เงนิสะสม อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิรฐับาลควรผ่อนปรน เพื่อน าเงนิสะสมไปใช้ในภารกจิด้านการศกึษา 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรยีนการสอน และภารกิจการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรบั สงัคม
ผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี จะมี
ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการท าโครงการในระยะสัน้ โดยกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายก ากบัดูแล
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ทอ้งถิน่ ควรมสี่วนร่วมและแก้ไขในกฎระเบยีบ ที่สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล ทอ้งถิน่จะไดป้ฏบิตัไิด้
ถูกต้อง อปท.ไม่ถูกเรยีกเงนิคืนในภายหลัง พร้อมก าชับหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้มงวดเพื่อ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อป้องกนัการทุจรติ แม้ว่าภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกจิไม่ใช่หน้าที่ของ 
อปท.โดยตรง แต่สุดท้าย ความส าเรจ็อยู่ที่รฐับาลจะมคีวามสามารถน าเงนิสะสมไปใช้ให้ เกดิประโยชน์ได้
จรงิหรอืไม ่
          นางรชัฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตัย์ และอดีตรองประธาน
กรรมาธกิารปกครองท้องถิน่ กล่าวว่า ไม่เหน็ด้วยการกบัการใช้งบสะสมของ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เนื่องจากที่ผ่านมารฐับาลได้ใช้งบประมาณจ านวนมากผ่านกลไกของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในระบบราชการ
บรหิารส่วนภูมภิาคแลว้ รวมทัง้งบประมาณส่วนอื่นหลายโครงการ แต่ไมไ่ดส้ะทอ้นใหเ้หน็แนวทางทีช่ดัเจน
เท่าที่ควร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ดงันัน้เงนิสะสมของท้องถิ่นถือเป็นเงนิก้นถุงของ 
อปท. ควรเกบ็ไวใ้ห ้อปท.ตดัสนิใจใชจ้า่ยไดเ้องตามกรอบภารกจิความจ าเป็น 
          ชาวฉะเชงิเทราไดอ้ะไรจากออีซี ี
          ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (สกรศ.) จดัสมัมนา "ชาวฉะเชงิเทรา ได้อะไรจาก EEC" ที่โรงแรมซนัธารา เวลเนส รสีอรท์ จ.
ฉะเชงิเทรา มปีระชาชน ตวัแทนชุมชน หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานท้องถิน่ และภาคเอกชนเขา้ร่วมกว่า 
150 ราย โดยภายในงานมนีายพนิิจ จารสุมบตั ิอดตีรองนายกรฐัมนตร ีเขา้รว่มฟงัการสมัมนา ดว้ย 
          นายกติต ิเป้าเป่ียมทรพัย ์นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัฉะเชงิเทรา กล่าวว่า การจดัสมัมนาครัง้
น้ีเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการด าเนินการผลกัดนัพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ 
(ออีซี)ี โดยเริม่ที ่จ.ฉะเชงิเทราก่อน จากนัน้จะมกีารสมัมนาใน จ.ชลบุร ีและ จ.ระยอง ต่อไป 
          นายสุวทิย ์ค าด ีผู้ว่าราชการจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ประธานเปิดงานและปาฐกถา ศกัยภาพ จุดแขง็ 
และความพรอ้มของ จ.ฉะเชงิเทรา เพื่อรองรบัออีซีวี่า หวงัว่าการสมัมนาครัง้นี้จะสนบัสนุนให ้จ.ฉะเชงิเทรา 
มโีครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัการลงทุนของภาคเอกชน มกีารจดัการสิง่แวดล้อมที่ด ีมสีิง่อ านวยสะดวก 
ประชาชนมคีวามเป็นอยูด่ ีโดยการสมัมนาครัง้น้ีจะรบัฟงัความเหน็ของทุกภาคส่วนก่อน น าไปแก้ไขใหต้รง
ความต้องการของประชาชนในจงัหวดัและสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล ทัง้นี้ จ.ฉะเชิงเทราได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดระหว่างปี 2561-2564 ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 6 
ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 1.การเพิม่ ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรม เพื่อใหส้อด รบักบันโยบายออีซี ีและตลาดโลกทีจ่ะมกีารขยายตวัในอนาคต 2.เพิม่ประสทิธภิาพ การ
แข่งขนัของภาคการเกษตรที่มคีวามปลอดภัย สมดุล จะมีการพัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร ์
พฒันาวสิาหกิจชุมชน (โอท็อป) ให้มสีนิค้าคุณภาพ และยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 3.การพฒันา แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.บริหารจัดการทรพัยากรจังหวัด 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเป็นระบบ สร้างจิตส านึกประชาชน และ 5.การพัฒนาทุนทางสังคม ให้
ประชาชนมคีวามสุข มคีวามมัน่คงในชวีติ สนับสนุนประชาชนให้เขา้ถึงการศึกษา มอีาชพี มสีุขอนามยั 
และมอีตัลกัษณ์ 
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'สนช.'ชวนเอสเอม็อีสมคัรรบัทุน 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          กรุงเทพธุรกจิ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิหรอื สนช. ร่วมกบั หอการค้าไทยและสมาพนัธ์เอส
เอม็อไีทย เชญิชวน ผูป้ระกอบการธุรกจินวตักรรม ทัง้ ส่วนกลางและภมูภิาคตลอดจนวสิาหกจิเริม่ต้นหรอื
สตาร์ทอัพ สมัครเข้าร่วม "โครงการนวัตกรรมแบบเปิด" ผ่าน http://open.nia.or.th โดยยื่น ข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นเข้าสู่การพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการ เพื่อรบัทุนสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม
สงูสุดไมเ่กนิ 75% ของโครงการภายใตว้งเงนิ 1.5 ลา้นบาท 
          นายพนัธุอ์าจ ชยัรตัน์ ผูอ้ านวยการ สนช. เปิดเผยว่า โครงการนวตักรรม แบบเปิด หรอื โอเพ่นอนิ
โนเวชนั เป็นหนึ่งในกลไกส าคญัภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมตลอด ห่วงโซ่มลูค่า
อย่างยัง่ยนื จะช่วยยกระดบั ห่วงโซ่อุปทานเดมิที่มศีกัยภาพ (First S-curve) และน าไปสู่การสรา้งห่วงโซ่
มลูค่าใหม่ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ทัง้ในกลุ่มธุรกจินวตักรรมและวสิาหกจิเริม่ต้น ใน 
3 กลุ่มสาขาเศรษฐกจิ คอื เศรษฐกจิชวีภาพ การผลติ-การหมนุเวยีนและกลุ่มบรกิาร-แบ่งปนั 
          ทัง้นี้ สนช.ไดป้รบัโครงสรา้งการใหทุ้นสนบัสนุนเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ โครงการนวตักรรมแบบเปิดและ
โครงการนวตักรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อขานรบันโยบายรฐับาลที่ต้องการส่งเสรมิผู้ประกอบการที่เน้น การ
พฒันานวตักรรม และผูป้ระกอบการในธุรกจิเกดิใหมห่รอืวสิาหกจิเริม่ตน้ ทัง้สองกลุ่มเป็นส่วนส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในอนาคต โดยจะ มุ่งเน้นการพฒันาไปที่ "การสรา้งความแตกต่าง" จาก
ผลิตภัณฑ์เดิม  ด้วยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม ่
กระบวนการผลติใหม่ ธุรกจิใหม่ รวมทัง้เกดิการสรา้งนวตักรรมบรกิารจากการน านวตักรรมผลติภณัฑม์า
เชื่อมโยงเขา้ด้วยกนั ก่อให้เกดิการบรกิารแบบใหม่และการแก้ปญัหา ใหม่ที่มคีวามโดดเด่น มเีอกลกัษณ์ 
และมมีลูค่าเพิม่สูงขึน้ ในส่วน "โครงการนวตักรรมแบบเปิด" ตัง้เป้าก่อนสิ้นปีจะมผีูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ 
1,000 รายและสามารถผลกัดนั ใหเ้กดิเป็นธุรกจิไดจ้รงิ 200 ราย 
          นายณพพงศ ์ธรีะวร ประธานสมาพนัธ ์เอสเอม็อไีทย กล่าวว่า โครงการนวตักรรมแบบเปิดในครัง้นี้
เป็นการตอบโจทย์ทุกสนิค้าและบรกิาร ที่ก าลงัมองหาจุดต่างและโอกาสทางธุรกิจ ตอกย ้าให้ภาคธุรกิจ
ตระหนักถงึการก้าวขา้มการผลติและบรกิารแบบเดมิๆ ที่ไม่สามารถขยายตลาดและเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคหลากหลายกลุ่มทีม่องหาสิง่ใหม่ๆ จากเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเขา้ถงึผู้บรโิภคไดง้า่ย 
การทีห่น่วยงานภาครฐัใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นวชิาการและแหล่งเงนิทุน จงึถอืเป็นโอกาสดทีีภ่าคธุรกจิควร
น าไปตดัสนิใจเริม่ตน้พฒันาธุรกจิ 
          นายธรีนิทร ์ธญัญวฒันกุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสรมินวตักรรมและวจิยั หอการค้าไทย 
กล่าวว่า หอการค้าไทยมุ่งขบัเคลื่อนการค้าและบรกิารยุค 4.0 ด้วยการพัฒนายกระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัให้แก่สมาชกิ 1 แสนรายทัว่ประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลกั คอื เกษตรอาหาร การค้า 
ท่องเที่ยวและบรกิาร ขณะทีห่อการค้าไทยมจีุดแขง็ส าคญัคอื เป็นองคก์รทีม่เีครอืข่ายรอบด้านจงึเขา้ใจใน
ความต้องการและปญัหาของสมาชิกอย่างแท้จรงิ และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็น
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ประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง เพราะปจัจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นทางรอดให้กับ
ผูป้ระกอบการ ไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอม็อแีละสตารท์อพั 
          นอกจากนี้ยงัตระหนักดวี่า นวตักรรมจะเป็นทางรอดให้กบัผูป้ระกอบการจงึด าเนินโครงการต่างๆ 
อาท ิการผลกัดนัแนวคดิเรือ่ง IDE (Innovation Driven Entrepreneur) ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ซึง่รว่มกบัเอม็ไอทใีนการสรา้งอโีคซสิเตม็ 
 
ชงโปรเจก็ต5์แสนล.พฒันาใต้ 
Source - มตชิน (Th) 
 
          นายกวศิพงษ์ สริธินนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวดัสงขลา เปิดเผยว่า หอการค้าภาคใต้ได้
หารอืร่วมกนั และสรุปขอ้เสนอให้เร่งรดัโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รเิริม่ไว้ก่อนหน้านี้หลายโครงการ ใน
ภาพรวมของ 14 จงัหวดัภาคใต้ มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท เป็นงบประมาณต่อเนื่อง 5 ปี อาท ิโครงการ
มอเตอรเ์วย ์มเีสน้ทางเริม่ตน้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ปลายทาง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึง่เดมิจะด าเนินการ
ในปี 2561 เลื่อนไปเป็นปี 2563 โครงการท่าเรอืน ้ าลึกสงขลา 2 และการบูรณะท่าเรือน ้ าลึกสงขลา 1 
โครงการรถไฟรางคู่ โครงการสะพานเชื่อมสตูล- รฐัปะลสิ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยจะมปีระธาน
หอการค้าภาคใต้ เป็นผู้แทนน าเสนอต่อนายกรฐัมนตรใีนที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) สญัจร อย่างเป็น
ทางการ ในระหว่างวนัที ่27-28 พฤศจกิายนน้ี ที ่จ.สงขลา 
          นายกวศิพงษ์กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่ไดผ้่านการศกึษาเบือ้งตน้ รวมถงึมกีารประเมนิแลว้ว่า จะ
เป็นปจัจยัหน่ึงในการท าใหเ้ศรษฐกจิของภาคใต้ขยายตวัเพิม่มากขึน้อย่างน้อย รอ้ยละ 6 ต่อปี โดยเฉพาะ
ในโครงการบูรณะท่าเรอืน ้าลกึ 1 ถอืว่าจ าเป็นอย่างมาก เพราะขณะน้ีมรีถบรรทุกสนิคา้จ านวนมากทีต่้องมี
การเขา้ควิรอ เพื่อเดนิทางผ่านด่านพรมแดนสะเดามุ่งไปยงัท่าเรอืน ้าลกึปีนังของมาเลเซยี ในการส่งสนิค้า
ไปยงัประเทศต่างๆ 
  
ภาษีสรรพสามิตบหุร่ีใหม่ รฐัเสียมากกว่าได้ 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
           
          หลงัจากกฎกระทรวงก าหนดอตัราภาษีสรรพสามติที่มกีฎหมายลูกของพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) 
สรรพสามติ พ.ศ. 2560 มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่16 ก.ย. 2560 ทีผ่่านมา เนื้อหาหลกัของกฎกระทรวงฉบบันี้
ก าหนดมกีารน าระบบการเก็บภาษีแบบผสม คอื เกบ็ตามมูลค่าและปรมิาณมาใช้ในการจดัเกบ็ภาษยีาสูบ 
โดยใช้ "ราคาขายปลกีแนะน า" เป็นฐานในการค านวณภาษีแทนราคาหน้าโรงงาน เพราะในอดตีการเก็บ
ภาษียาสูบใช้วธิกีารค านวณภาษีตามมลูค่าหรอืค านวณตามปรมิาณ วธิไีหนรฐัได้เมด็เงนิภาษีมากทีสุ่ดให้
ใชว้ธินีัน้ 
          อตัราภาษีใหม่ตามปรมิาณ กรมสรรพสามติจะเก็บภาษีบุหรี่ มวนละ 1.20 บาท หรอืซองละ 24 
บาท จากผูน้ าเขา้และโรงงาน ยาสบูในอตัราเดยีวกนั 
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          ส าหรบัการเก็บภาษตีามมูลค่า แยกเป็น 2 อตัรา คอื ส าหรบับุหรีท่ี่มรีาคาขายปลกีเกนิซองละ 60 
บาท ต้องเสยีภาษีตามมูลค่าอกี 40% ของราคาขายปลกี ส่วนบุหรีท่ี่ราคาขายปลกีไม่เกนิ 60 บาท/ซอง 
เสยีภาษตีามมูลค่า 20% ของราคาขายปลกี เป็นเวลา 2 ปี หลงัจากนัน้ใหเ้สยีภาษีทีอ่ตัรา 40% ของราคา
ขายปลกี หวงัช่วยใหโ้รงงานยาสบูทีเ่ป็นเจา้ตลาดบุหรีต่ลาดล่างไดม้เีวลาปรบัตวัในช่วง 2 ปีหลงัจากนี้ 
          ฉะนัน้ เบด็เสรจ็แลว้อตัราภาษสี าหรบับุหรีท่ีม่รีาคาต ่ากว่า 60 บาท/ซอง ต้องจ่ายภาษอียู่ทีซ่องละ 
47 บาท บุหรีท่ี่มรีาคาซองละ 60 บาทขึน้ไป ต้องเสยีภาษีที่ซองละ 77 บาท ถอืว่าผดิคาดอย่างมาก จาก
เดมิทีก่รมสรรพสามติหวงัว่าการปรบัภาษคีรัง้นี้อาจท าใหบุ้หรีม่กีารปรบัราคารบัอตัราภาษใีหม่เลก็น้อย ไม่
ถงึขัน้กระทบต่อราคาขายปลกี 
          แต่ปรากฏว่า การปรบัโครงสรา้งภาษคีรัง้นี้มผีลใหก้ลไกตลาดท างานได้ 
          อย่างมปีระสทิธภิาพเพราะเป็นการคดิจาก 2 ฐาน ไม่ใช่คดิจากฐานใดฐานหนึ่งที่ราคาสูงกว่า เปิด
ช่องให้บุหรีน่อกปรบักลยุทธ์ดมัพ์ราคาบุหรีต่วัที่ได้รบัความนิยมในตลาดลงมาสู้กบัราคาล่างของโรงงาน
ยาสบูเขา้อยา่งจงั 
          ล่าสุดบุหรีน่อกที่มรีาคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70-80 บาท/ซอง พากนัลดราคาลงเหลอื 60 บาท เพื่อหนีภาษี
บุหรีท่ีม่รีาคาสงูกว่า 60 บาท ตอ้งเสยีภาษถีงึ 77 บาท 
          สิง่ที่เกดิขึน้แล้วคอืในเดอืน ต.ค. 2560 โรงงานยาสูบ มยีอดขายบุหรีล่ดฮวบถงึ 50%  จากที่เคย
เป็นเจา้ตลาดกนิส่วนแบ่งอยู่ 80% เหลอืแค่กว่า 40% และบุหรีน่อกที่เคยเป็นบุหรีต่ลาดกลางถงึตลาดบน 
สามารถกระตุน้ยอดขายไดเ้พิม่สงูขึน้ในเวลาอนัรวดเรว็จนหลายทีเ่กดิภาวะบุหรีข่าดตลาด 
          ล่าสุด โรงงานยาสูบ ได้ท าหนังสือถึงกระทรวงการคลงัและส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ (สคร.) รายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยชีแ้จงว่ารายไดจ้ากธุรกจิยาสบูจะลดลง และส่งเสรมิใหม้ ีผูส้บูบุหรีม่ากขึน้ 
          โดยในปี 2561 โรงงานยาสูบ คาดว่า จะประสบภาวะขาดทุน 1,575 ลา้นบาท เทยีบจากปี 2560 ที่
มกี าไรถงึ 9,344 ลา้นบาท เมื่อคดิเป็นรายไดท้ี่ต้องน าส่งเขา้รฐั 88% ของก าไรเท่ากบัโรงงานยาสูบ น าส่ง
รายได้เขา้รฐัในปีที่ผ่านมามากถงึ 8,233 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 โรงงานยาสูบประเมนิว่า จะ
ไมม่กีารน าส่งรายไดเ้ขา้รฐั เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์
          และหากโรงงานยาสูบไม่ปรบัตวัเพื่อรองรบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงสงูขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ผ่านช่วงทีเ่ปิด
ใหบุ้หรีร่าคาไมถ่งึ 60 บาท เสยีภาษ ี20% ของราคาขายปลกี และ 
          จะปรบัอตัราภาษเีป็น 40% เท่ากนัทัง้หมดเมือ่ครบ 2 ปีหลงัจากนี้ 
          กรณีทีร่า้ยทีสุ่ดทีโ่รงงานยาสูบประเมนิไวค้อื โรงงานยาสูบ ต้องเดนิหน้าเขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกจิการซึ่ง
จะส่งผล กระทบเป็นลูกโซ่ต่อผูป้ลูกใบยา ผูค้า้ช่วงของโรงงาน พนักงานโรงงานยาสูบ และมผีลกระทบต่อ
แผนการยกระดบัเป็นนิตบิุคคล 
          แต่ในฟากภาครฐั คอื กระทรวงการคลงั รายได้ภาพรวมจากการจดัเก็บภาษีรวมเงนิน าส่งจาก
โรงงานยาสูบแล้ว คาดว่ารายได้อาจจะลดเลก็น้อย โดยในปีงบประมาณ 2560 รายได้รฐัจากการเกบ็ภาษี
บุหรีท่ ัง้ระบบรวมเงนิน าส่งจากโรงงานยาสูบอยู่ที ่76,796 ลา้นบาท ส่วนปีงบประมาณ คาดว่า รายไดร้วม
เงนิน าส่งจะลดลงเหลอื 7.31 หมืน่ลา้นบาทเท่านัน้ 
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          เนื่องจากจะมรีายไดจ้ากบุหรี ่ต่างประเทศทีเ่คยเกบ็ไดเ้ดอืนละ 1,000 ลา้นบาท เกบ็เพิม่เป็นเดอืน
ละไมน้่อยกว่า 1,700 ลา้นบาท 
          ด้าน ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี อาจารย์ประจ าคณะนิติ ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ได้ประเมนินโยบายภาษียาสูบ หลงั พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติม ีผลบงัคบัใช ้
พบว่า การใช้ราคาขายปลกีแนะน าเป็นฐานภาษี ช่วยให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้ประกอบการ 
ส่วนการเก็บภาษีตามปรมิาณการใช้กบัสนิค้าที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน เป็นไปตามหลกั
มาตรฐานสากลทีด่ ี
          แต่กรณีการสรา้งขัน้บนัได 2 ขัน้ ตามราคาขายปลกีถอืว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทีด่แีละมี
ช่องโหว่ทีน่่าเป็นห่วง เพราะเท่ากบัส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติในประเทศและผูน้ าเขา้บุหรีต่่างประเทศออกบุหรีย่ ีห่้อ
ใหม่ หรือลดราคาบุหรี่ยี่ห้อเดิมให้ มีราคาไม่เกิน 60 บาท/ซอง เพราะต้ องการให้สินค้าจ่ายภาษี
สรรพสามติตามอตัรามลูค่าที ่20% ของราคาขายปลกี 
          ทีผ่่านมารายไดจ้ากภาษยีาสูบ มอีตัราทีล่ดลง ดงันัน้ ทุก 2-3 ปี จงึมกีารขึน้ภาษบีุหรี ่สิง่ทีต่ามมา
คอื ผู้ผลติบุหรีจ่ะออกบุหรีย่ ีห่้อใหม่มากกว่า 10 ยีห่้อ ที่มรีาคาถูกกว่ายีห่้อเดมิเพื่อลดภาระภาษี ซึ่งบุหรี่
ราคาถูกเหล่านี้ยงับัน่ทอนด้านสุขภาพ ขดัวตัถุประสงค์รฐับาลในการควบคุมจ านวนคนสูบบุหรีใ่นประเทศ 
โดยจ านวนคนสบูบุหรี ่ยงัอยูใ่นระดบั 19-20% ของประชากรทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป 
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