
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

 

  กรมศุลกากรเตือนนำเข้ากัญชา หรือ เมล็ดพันธุ์ ต้อง

ผ่านพิธีการทางศุลกากร และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างเข้มงวด มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ โทษ

ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ส่งออก หรือนำติดตัวออกนอกประเทศ

ต้องคำนึงถึงกฎหมายประเทศปลายทาง เพราะอาจถูกลงโทษ

หนักถึงขั้นประหารชีวิต ขณะที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผยท่ี

ประชุม คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีคำสั่ง ห้ามผู้ผลิตและนำเข้าขาย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีมีส่วนผสม ของกัญชา-กัญชง ในประเทศตามข้อส่ังการของนายกฯ 

 กรมศุลฯ เตือนนำเข้า-ส่งออกกัญชาต้องทำให้ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อเวลา 15.00 

น. วันท่ี 21 ก.ค. นายชัยยุทธ คำคุณ ท่ีปรึกษาด้านระบบควบคุม ทางศุลกากร ฐานะโฆษกกรม

ศุลกากร เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 สาระสำคัญคือกำหนดให้กัญชา 

กัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดท่ีมีสาร THC เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักยังคง เป็น

ยาเสพติด ว่าจากประกาศดังกล่าวทำให้กัญชา กัญชงไม่เป็นยาเสพติด แต่หากมีการนำเข้า ผู้นำ

เข้า ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศของกรม

วิชาการเกษตรที่ออกประกาศควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและควบคุมป้องกันโรค แมลง

ศัตรูพืชท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด 

 นายชัยยุทธกล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมายังมีการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและต้นกล้า

กัญชาจำนวนมาก โดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทย หากนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการทาง

ศุลกากร หรือนำเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากร แต่ไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้นำเข้าอาจต้องโทษตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โดยกรณีแรก หากเป็นการ นำเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ถือเป็นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตาม พ.ร.บ.

ศุลกากรฯ ม. 242 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาของรวมอากร 

หรือท้ังจำท้ังปรับ และให้ริบของนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 

 กรณีท่ีสอง หากนำเข้ามาโดยผ่านช่องทางศุลกากร แม้ปัจจุบันกัญชาถูกปลดจากการเป็น

ยาเสพติด ประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 แล้ว แต่การนำเข้ายังต้อง

คำนึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 

ดังนั้น กัญชายังเป็นสินค้า ควบคุมการนำเข้า หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ

อนุญาตก่อนที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย อาจเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกดัตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร ม.244 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำ

ท้ังปรับ 

ต้องผ่านศุลกากร! นำเข้า-กัญชา “คกก.ยาสูบ” ลงมติ ห้ามขายบุหร่ีไฟฟ้า 



 “สำหรับผู้ที ่ต้องการนำเข้ากัญชา ต้องผ่านพิธีการ ศุลกากรและปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง หากลักลอบ นำเข้า หรือนำเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากรแต่ไม่มี ใบอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ มีโทษท้ังจำท้ังปรับ หากนำ กัญชา

ออกนอกประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางกำหนดให้กัญชาเป็นพืชผิดกฎหมาย อาทิ เกาหลีใต้ 

ญ่ีปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อาจมีโทษท้ังจำท้ังปรับ หรือสูงสุดถึงขั้นประหาร

ชีวิต ขอให้ศึกษา ข้อกฎหมายของต่างประเทศให้ดีก่อนนำติดตัว หรือส่งออกไปต่างประเทศ” 

นายชัยยุทธกล่าว 

 วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้

สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2565 ว่า ท่ี

ประชุมมีมติรับทราบข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี ในการห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อม

ผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้น จากการเผา

ไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข การแจ้งและออก

ใบรับรองและค่าธรรมเนียม ครอบคลุมการห้ามผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิต หรือ

นำเข้าเพื ่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที ่ม ีส่วนผสมของกัญชา กัญชง สาร CBD และ THC เป็น

ส่วนประกอบในประเทศไทย เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่และ คุ้มครองสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของประชาชน ถือเป็นการเสริมมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาในทางท่ีไม่

เหมาะสม ตามเจตนารมณ์กัญชาเสรีทางการแพทย์ ไม่ได้เน้นเรื่องสันทนาการ ทั้งนี้นายกฯ ส่ัง

การให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งพิจารณา

หาทางป้องกัน ควบคุมปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 

 “ที ่ประช ุมยังแต ่งต ั ้ง ดร.ปนัดดา วงศ ์ผ ู ้ด ี กรรมการผู ้ทรงค ุณวุฒิ เป ็นโฆษก

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพราะมีทั้งเรื่องบุหรี่ ไฟฟ้า การห้ามสูบบุหรี่ท่ี

สาธารณะ การป้องกันควบคุม การใช้ยาสูบประเภทต่างๆ เพื่อสื่อสารใกล้ชิดกับ ประชาชน และ

สาธารณะมากขึ้น” นายอนุทินกล่าว 

 ท้ังนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีมีเด็กนักเรียนมวนกัญชาขายและสูบในห้องเรียน ว่าเป็น

การทำผิด กฎหมาย เพราะกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้ประโยชน์จากกัญชา คือ ทุก

อย่างท่ีนำมาเสพ สูบ จำหน่าย เอามาใช้ เอามาปลูกก็ไม่ได้ ถ้าเกิดเด็กเข้ามาสูบกัญชาใน

ห้องเรียนแล้วครูทำอะไรไม่ได้ ผอ.โรงเรียนต้องรับผิดชอบ ครูควบคุมนักเรียนไม่ได้ ต้อง

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตรงนี้ผิดอยู่แล้ว ท้ังหมดเป็นเรื่องระเบียบวินัยต่างๆท่ีจำเป็นต้องมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู ้ว ่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในงานพิธีมอบรางวัล

เก ียรต ิยศ Money & Banking Awards 2022 ของ 

วารสาร การเงินธนาคาร เมื ่อวันพุธที ่ผ ่านมาถึง

ทิศทางเศรษฐกิจไทยว่า วันนี้เราเห็นว่า เศรษฐกิจไทย

เริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิดชัดเจนขึ้น และคาด

ว่า การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้เราจะยังต้องเจอกับ ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึง

ความท้าทายจากการปรับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ท่ี

ทำให้ตลาดการเงินและตลาดทุนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงไทยต้องผันผวนสูง แต่

ระบบการเงินและสถาบันการเงินของไทยยังมีศักยภาพที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพและทำงานได้

ตามปกติ บริบทเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปมาก เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติโควิด ทำให้ทุกภาคส่วนนิ่งเฉย

ไม่ได้ ต้องปรับตัว 

 ในส่วนของ นโยบายและมาตรการทางการเงิน ก็ต้อง ปรับให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจการเงิน และ สมดุลกับความเสี่ยงใหม่ที่ให้นํ้าหนักกับเงินเฟ้อมากขึ้น โดย เน้นให้

เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่องไม่สะดุด ขณะเดียวกัน ภาคการเงินและภาคธุรกิจก็ต้องปรับกลยุทธ์

และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความทนทานและรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งผลงาน

ของทุกท่านท่ีได้รับรางวัลในปีนี้ สะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรในภาคการเงินและธุรกิจของไทย 

ท่ีสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาตนเองได้อย่างทันการณ์ 

 เมื่อตีความคำพูดของ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ ที่บอกว่า นโยบายและมาตรการทางการเงิน 

ต้องปรับให้สอดคล้องและสมดุลกับ “ความเสี่ยงใหม่” ที่ให้นํ้าหนักกับ “เงินเฟ้อ” มากขึ้น โดย

เน้นให้เศรษฐกิจฟื ้นตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด แปลความได้ว่า แบงก์ชาติจะมีการ “ขึ้น

ดอกเบี้ย” ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในครั้งต่อไป เพื่อควบคุมเงิน

เฟ้อไม่ให้สูงเกินไป แต่จะไม่ขึ้นรุนแรงจนทำให้เศรษฐกิจสะดุด เงินเฟ้อไทยเดือนมิถุนายนขึ้นไป

ถึง 7.7% จาก 7.1% ในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าท่ีคาดการณ์เฉล่ีย 6.2% 

 การประชุม กนง. นัดหน้าจะมีขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ผมเชื่อว่า กนง.คงขึ้นดอกเบี้ย

แน่นอน แต่ไม่รุนแรงเหมือนธนาคารกลางสหรัฐฯ เกจิการเงินคาดกันว่า กนง.น่าจะขึ้นดอกเบี้ย

เพียงร้อยละ 0.25 แต่ทยอยขึ้นในการประชุมที่เหลือในปีนี้ จากร้อยละ 0.50 ไปที่ร้อยละ 1.25 

ในปีนี้ ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ มีคนวิตกว่า ดอกเบี้ย

ไทยตํ่ากว่าสหรัฐฯมาก จะทำให้เกิดเงินทุนไหลออก แต่นักวิเคราะห์แนะให้ดูผลประกอบการของ

บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ที่กำลังจะออกมาว่า มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง ได้รับผลกระทบ

จากเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้นมากน้อยแค่ไหน 

 ผมดูจาก ยอดส่งออกของไทย 5 เดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 12.9% ถือว่าสูงมากๆ คุณเกรียง

ไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย ก็เพิ่งออกมาแถลง ดัชนีความ

เชื ่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนเพิ ่มขึ้นมาที ่ระดับ 86.3 จากระดับ 84.3 ในเดือน

พฤษภาคม เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยมีปัจจัยบวกจากการผ่อนคลาย

คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย : เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง 



มาตรการควบคุมโควิด ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น และ ดัชนี

อุตสาหกรรมคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 97.5 เพิ่มขึ้นจากระดับ 96.7 

ในเดือนพฤษภาคม ทุกอย่างดูดีไปหมด 

 ดังนั้น เงินทุนที่ไหลออก อาจไหลกลับเข้าไทยใหม่ก็ได้ถ้าผลประกอบการของ บริษัทจด

ทะเบียนไทยยังเติบโตดีมีกำไรดี ในขณะท่ี ตลาดหุ้นสหรัฐฯกลับมีความเส่ียงมากขึ้น จาก ต้นทุน

ดอกเบี้ย และ เงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี กำไรย่อมไม่ดีเหมือนเดิม ยิ่งเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ 

แอปเปิล กูเกิล เมตา ปรับลดพนักงานกันใหญ่ สัญญาณก็ยิ่งชัด เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจเข้าสู่

ภาวะถดถอย เงินทุนอาจทยอยไหลออก 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 

 

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 

 

 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคม

โรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า โรงงาน

น ้ ำตาลท ั ่ วประเทศม ีมต ิ ร ่ วมก ัน ในการออก

แถลงการณ์แสดงจุดยืนปฏิเสธไม่รับร่างการแก้ไข 

พ.ร.บ.อ ้อยและน้ำตาลทรายที ่อย ู ่ระหว่างการ

พิจารณาในชั้นวุฒิสภา หลังผ่านการเห็นชอบวาระ 3 

ของสภาผู้แทนราษฎร ที่เพิ่มคำว่า “กากอ้อย”ในคำ

นิยาม “ผลพลอยได้” เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล ซึ่งถือ

เป็นผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำค ัญในอุตสาหกรรมไม่ได้ร ับสิทธ ิ ์แต่งตั ้งผ ู ้แทนเข้าร่วมใน

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ทั ้งในสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา ขัดต่อหลัก

เจตนารมณ์ของการออกกฎหมายอ้อยและน้ำตาลทรายท่ีต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมี

ส่วนร่วม และจะนำมาซึ่งความแตกแยกในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมนี้ 

 เนื่องจาก “กากอ้อย” ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงงานตามข้อตกลงเดิมภายใต้สัญญาซื้อ

ขายอ้อยปี 2525 ซึ่งถือเป็นต้นทุนด้านพลังงานที่โรงงานใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตน้ำตาล

ทรายเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้แบ่งปันให้ชาวไร่อ้อย 70% และโรงงาน 30% และ “กากอ้อย” 

ถูกจัดให้เป็นขยะอุตสาหกรรมจากการกระบวนการผลิตที่โรงงานต้องรับผิดชอบภายใต้ พ.ร.บ.

โรงงาน 2535 โดยฝ่ายโรงงานลงทุนฝ่ายเดียวทั้งหมด เพื่อจัดการของเสียดังกล่าวไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการนำกากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การเพิ่ม 

“กากอ้อย”ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงเป็นการเอาประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งฝ่าย

ที่เสียประโยชน์ไม่มีสิทธิ์ปกป้องสิทธิของตน จึงทำให้ฝ่ายโรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่

สามารถยอมรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ 

โรงงานน้ำตาลค้านพ.ร.บ.อ้อยฯ อ้างไม่เป็นธรรมถูกเบียดบังผลประโยชน์ 



 “เราพยายามเรียกร้องมาตลอดว่าต้องการกฎหมายเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย โดยให้รับ

ฟังข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ประกอบการแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับทั้งที่การบริหารอุตสาหกรรม

ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายต้องอาศัยทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐ ฝ่ายชาวไร่ และฝ่ายโรงงาน 

เพื่อให้การบริหารอุตสาหกรรมเกิดเสถียรภาพ” นายปราโมทย์ กล่าว 

 ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลยืนยันว่า พร้อมจะดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยกว่า 300 ,000 

ครอบครัว ในการส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซื้อผลผลิตเข้าหีบเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน

รายได้ของชาวไร่ และดูแลผู้บริโภคในประเทศให้มีน้ำตาลทรายเพียงพอ โดยพร้อมจะบริหาร

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวไร่และโรงงานเพื่อสร้าง

ความเป็นธรรมแก่ทั ้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมให้

สอดคล้องกับบริบทการแข่งขันในเวทีโลก โดยไม่ขัดต่อหลักการของ WTO 

 


