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ยนัเกษตรกรได้ประโยชน์-ท าถกูต้องทกุขัน้ตอน 
 

นายสุวทิย์ ชยัเกียรตยิศ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการบงัคบัใช้พระราชบญัญตั ิ
(พ.ร.บ.) คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ.2542 มาไดร้ะยะหน่ึงพบว่า มขีอ้ตดิขดัทัง้ในดา้นกระบวนการปฏบิตังิาน
และการบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากน้ีเน้ือหากฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ในปจัจุบนั ยงัขาดสาระส าคญับาง
ประการท าให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองสทิธินักปรบัปรุงพนัธุ์พชืได้อย่างเพยีงพอ มีบางข้อที่จ ากดั
โอกาสการพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์พชืใหม่ๆ อีกทัง้ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้อนุรกัษ์พฒันาและใช้
ประโยชน์พนัธุ์พชืของชุมชน รวมถงึเป็นอุปสรรคต่อการวจิยัและพฒันาที่ใชพ้นัธุ์พชืพื้นเมอืงทัว่ไปและ
พนัธุพ์ชืปา่ และไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัจุบนั ส่งผลใหไ้ม่ส่งเสรมิศกัยภาพดา้น
การแข่งขนัการลงทุนและการวจิยัและพฒันาของประเทศเท่าที่ควร ดงันัน้จงึเห็นสมควรปรบัปรุงแก้ไข
พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชืฉบบัทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจุบนั โดยคงไวซ้ึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 ทุกประการ 

อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กลา่ววา่ การปรบัแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหเ้ป็นสากลจะส่งผลดี
ต่อผูเ้กีย่วขอ้งจ าแนกตามกลุม่ ไดด้งัน้ี 1.เกษตรกรผูค้า้/ผูป้ลูก มทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกชนิดพชืและ
พนัธุ์พชืใหม่ๆ ที่เหมาะสมใชเ้พาะปลูกตามความต้องการ ท าให้สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและ
คุณภาพของผลผลติใหไ้ดร้บัผลตอบแทนสูงขึน้ อาชพีเกษตรกรผูร้บัจา้งผลติเมลด็พนัธุ ์(พชืไร่และผกั) มี
จ านวนเพิม่มากขึ้น สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรจะได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลติเมลด็พนัธุท์ีท่นัสมยัไปดว้ย โดยที่เกษตรกรยงัสามารถใชพ้นัธุ์พชืพืน้เมอืงและเกบ็เมลด็พนัธุไ์วป้ลูก
ไดเ้องตามปกต ิส่วนพนัธุ์พชืใหม่ที่ไดร้บัการจดทะเบยีนคุม้ครอง เกษตรกรยงัสามารถเก็บเมลด็พนัธุ์ไว้
เพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ตามสิทธิพิเศษส าหรับเกษตรกรที่ก าหนดไว้ในมาตรา 35 ของร่าง
พระราชบญัญตัิฯ 2.นักปรบัปรุงพนัธุ์พชืไทย มแีรงจูงใจในการลงทุนวจิยัปรบัปรุงพนัธุ์พชืใหม่ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง และมแีหลง่พนัธุกรรมทีม่คีวามหลากหลายใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุม์ากขึน้ มกีารน าเทคโนโลยีใหม่
มาใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์มากยิง่ขึน้ และจะมจี านวนนักปรบัปรุงพนัธุ์เพิม่มากขึน้ 3.ผูบ้รโิภคและ
อุตสาหกรรมแปรรปู มทีางเลอืกทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ สามารถเลอืกซื้อผลติผลและผลติภณัฑพ์ชืไดต้รง
กบัความตอ้งการ มพีนัธุพ์ชืใหม่ๆ ออกสูต่ลาดอยา่งต่อเน่ือง ไมข่าดแคลน ท าใหป้ระสทิธภิาพการผลติดขีึน้ 
4.การลงทุนดา้นเมลด็พนัธุ์พชื มกีารขยายการลงทุนดา้นการวจิยัพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์และการผลติเมลด็
พนัธุ ์ทัง้เพือ่ใชใ้นประเทศและสง่ออก นกัลงทุนมคีวามเชื่อมัน่ ดงึดูดใหเ้ขา้มาลงทุนดา้นวจิยัและพฒันาใน
ประเทศมากขึน้ 

ทัง้น้ีการด าเนินการแกไ้ขรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชืทีผ่า่นมาตัง้แต่ปี 2553 ปรบัปรุงแกไ้ข
เพิม่เติม 40 มาตรา จาก 69 มาตรา ได้มกีารจดัประชุมรบัฟงัความคดิเห็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนที่



เกีย่วขอ้ง ไดข้อ้สรุปว่า เกษตรกรรายยอ่ยส่วนใหญ่มขีอ้ห่วงกงัวลต่อการทีจ่ะไม่สามารถเกบ็เมลด็พนัธุไ์ว้
ปลูกเองไดด้งัเช่นที่เคยปฏบิตัมิา ราคาเมลด็พนัธุ์ทีอ่าจจะสูงขึน้ และการกระท าผดิ (ละเมดิ) โดยไม่รู ้ซึ่ง
ต่อมาภายหลงัจากไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายจากพนักงานเจา้หน้าทีแ่ลว้ เกษตรกร
มคีวามเขา้ใจและไม่คดัคา้นการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว โดยปจัจุบนั การเปิดรบัฟงัความคดิเหน็
ต่อร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พชืทางเวบ็ไซต์ของกรมวชิาการเกษตรในระหว่างวนัที ่5 -20 ตุลาคม 
2560 ถอืวา่เป็นสว่นหน่ึงของขัน้ตอนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานซึ่งจะตอ้งใหก้ระทรวงพจิารณาเพื่อ
เสนอคณะรฐัมนตร ีและหาก ครม. เหน็ชอบ จะตอ้งสง่รา่งดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
พจิารณาก่อนเสนอให ้สนช. ในขัน้ตอนสุดทา้ย 
 

คอลมัน์ส่องเกษตร : จากภาษีน ้าถึงกม.คุ้มครองพนัธุพื์ช 
 

เอน็จโีอเจา้เก่า มลูนิธชิวีวถิ“ีไบโอไทย”โดยผอ.วฑิรูย ์เลีย่นจ ารูญ ก าลงัเปิดประเดน็รณรงคต์่อตา้น
ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพ์ชืฉบบัใหม่ทีก่รมวชิาการเกษตรผลกัดนัอยู่ ดว้ยขอ้กล่าวหาหนักหน่วงว่า เป็น
กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่ทัง้ในประเทศและทุนขา้มชาติผูกขาด “เมล็ดพนัธุ์พชื”ซึ่งสื่อบาง
ส านกัน าไปขยายดว้ยวาทกรรมรุนแรงเสมอืนเป็นกฎหมาย“ปลน้เกษตรกรไทย” 

หลายปีทีผ่า่นมา กรมวชิาการเกษตรพยายามแก้พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ.2542 มาหลายครัง้
ทา่มกลางขอ้ครหาวา่เป็นเพราะแรงกดดนัจากบรรษทัขา้มชาตแิละบรษิทัเมลด็พนัธุย์กัษ์ใหญ่ ทีผ่ลกัดนัให้
ประเทศไทยยอมรบัระบบกฎหมายตามอนุสญัญา UPOV 1991 ทีเ่อือ้ประโยชน์ใหบ้รรษทัเมลด็พนัธุเ์พิม่
การผูกขาดยิง่ขึ้น กลุ่มทุนเหล่าน้ีไดผ้ลกัดนัทัง้โดยตรงและผ่านขอ้ตกลงต่างๆ เช่น ขอ้ตกลงการคา้เสรี
(FTA)ไทย-สหรฐัฯ และ FTA อาเซยีน-ยโุรป เป็นตน้ แต่ไมส่ าเรจ็ ดว้ยถูกตา้นหนกั 

ชว่งรฐับาลพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา กรมวชิาการเกษตรกผ็ลกัดนัอกีเมื่อม.ีค.2559 และเช่นเคยที่
ถูกคดัค้านหนักจากนักวิชาการ เช่น รศ.จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ TDRI, รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ม.
เกษตรศาสตร,์ผศ.สมชาย รตันชื่อสกุล ม.หอการคา้ไทย รวมทัง้นพ.มงคล ณ สงขลา อดตีรมว.สาธารณสุข
ผูรู้้ทนัเรื่องสทิธบิตัรของบรรษทัขา้มชาติด.ี.เรื่องจงึเงยีบไปพกัหน่ึง แต่จู่ๆเว็บไซต์กรมวชิาการเกษตร
(http://www.doa.go.th/main/index.php…)ได้เผยแพร่เน้ือหาร่างกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.คุ้มครองพนัธุ์พชื
(ฉบบัที.่..)พ.ศ....ทีจ่ะมาแทนของเก่า ใหป้ระชาชนแสดงความคดิไดถ้งึ 20 ต.ค.2560 

ไบโอไทยโดยวฑิรูย ์เลีย่นจ ารญูชีว้่า ร่างพ.ร.บ.ใหม่น้ี ระบุหลกัการและเหตุผลชดัเจนว่า ร่างขึน้ให้
เป็นไป“ตามแนวทางอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่(อนุสญัญา UPOV 1991)”
และรองรบั“แนวโน้มการเจรจาขอ้ตกลงFTA จะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคสีมาชกิอนุสญัญา 
UPOV1991” มเีน้ือหาทีเ่อือ้ประโยชน์ใหบ้รรษทัเมลด็พนัธุเ์พิม่การผกูขาดและเปิดทางสะดวกใหโ้จรสลดั
ชวีภาพ ขณะทีล่ดิรอนสทิธเิกษตรกร เปิดช่องใหล้งโทษเกษตรกรทีเ่กบ็รกัษาพนัธุพ์ชืไปปลูกต่อ เป็นการ
ท าลายวฒันธรรมทีส่รา้งความหลากหลายทางชวีภาพ และกระทบความมัน่คงทางอาหารของไทย 

กฎหมายมสีาระส าคญัน่ากงัวล 8 ขอ้อาท ิตดัเน้ือหามาตรา 33 (4) ของกฎหมายเดมิออก ท าให้
เกษตรกรที่เก็บพนัธุ์พชืไปปลูกต่ออาจไดร้บัโทษถงึจ าคุก เท่ากบัตดัสทิธทิี่จะเก็บรกัษาพนัธุ์พชืใหม่ไป



ปลูกต่อ,ขยายเวลาผูกขาดพนัธุ์พชืใหม่ของบรษิทัจากเดมิ 12-17 ปีเป็น 20-25 ปี, ขยายการผูกขาดจาก
เดมิอนุญาตเฉพาะ “ส่วนขยายพนัธุ์” เป็นรวมถงึ “ผลผลติ”และ “ผลติภณัฑ”์ ดว้ย,ขยายการผกูขาดพนัธุ์
พชืใหมไ่ปยงัอนุพนัธุข์องสายพนัธุพ์ชืใหม่,เปิดทางสะดวกใหโ้จรสลดัชวีภาพโดยตดัการแสดงทีม่าของสาร
พนัธุกรรมออกเมื่อบริษทัจะขอรบัการคุ้มครองพนัธุ์พชืใหม่ ,ตดัเงื่อนไขการระงบัสทิธิในพนัธุ์พชืใหม่ที่
เกี่ยวกบัความมัน่คงทางอาหาร กรณีตัง้ราคาเมลด็พนัธุแ์พงจนเกษตรกรเขา้ไม่ถงึ เป็นต้น  และกล่าวหา
กรมวชิาการเกษตรวา่ ฉวยโอกาสชว่งพระราชพธิสี าคญัเดอืนตุลาคม เรง่ออกกฎหมาย เพื่อมใิหป้ระชาชน
มโีอกาสเคลื่อนไหวคดัคา้น แต่ไบโอไทยและเครอืขา่ยจะคดัคา้นถงึทีสุ่ด 

นายสุวทิย ์ชยัเกยีรตยิศ อธบิดกีรมวชิาการเกษตรปฏเิสธทุกขอ้กล่าวหาว่า ไม่จรงิ ยนืยนัมหีลาย
หน่วยงานรฐัที่เขา้มาช่วยดูใหก้ฎหมายเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมและเกษตรกรอย่างเป็นธรรม ส่วนเรื่อง
เมล็ดพนัธุ์ที่เกษตรกรซื้อมาเพาะปลูก สามารถเก็บไปปลูกรุ่นต่อไปได้ เพยีงห้ามน าไปเพาะเมล็ดพันธุ์
จ าหน่ายเทา่นัน้ ฝา่ฝืนมโีทษหนกัจ าคุก 2 ปีปรบั 4 แสนบาท ย ้าท ากฎหมายเพื่อใหเ้กษตรกรไดป้ระโยชน์
สูงสุด ทัง้คุม้ครองสทิธนิักปรบัปรุงพนัธุ์พชื สรา้งแรงจูงใจเร่งปรบัปรุงพนัธุ์พชืใหม่ๆ และตอนน้ีไดข้ยาย
เวลารบัฟงัความเหน็ไปถงึ 20 พ.ย.แลว้ 

ขอ้ตอบโตช้ีแ้จงของอธบิด“ีสุวทิย”์ยงัเคลยีรไ์มช่ดัหลายเรื่อง โดยเฉพาะเหตุทีต่อ้งขยายการผกูขาด
หลายกรณีใหบ้รรษทัเมลด็พนัธุ ์แต่กฎหมายน้ียงัตอ้งผา่นอกีหลายขัน้ตอน ทัง้ผา่นรฐับาลและสนช. จงึเชื่อ
วา่ จะมกีารต่อสูท้างความคดิและแกไ้ขเน้ือหาอกีมากแน่ๆ 

อยา่งไรกต็าม รฐับาลเพิง่เสยีท่าไปหยกๆ ถูกโจมตหีนักกรณีความไม่ชดัเจนเรื่องกฎหมายเกบ็ค่า
ใชน้ ้าจากเกษตรกรทีถู่กเรยีกว่า “ภาษีน ้า” ดงันัน้กฎหมายคุม้ครองพนัธุ์พชื นับเป็นอกีเรื่องอ่อนไหวที่มี
สทิธปิลุกเกษตรกรออกมาถล่มรฐับาลหาว่าซ ้าเตมิความเดอืดรอ้นไดอ้กี จงึสมควรระวงัใหจ้งหนัก...เดีย่ว
จะหาวา่ไมเ่ตอืน! 

สาโรช บญุแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่งเคร่ืองปราบ‘ศตัรอู้อย’ l‘สพุรรณ-ราชบรีุ’หนุนเกษตรกรใช้วิธีผสมผสาน 
 

นายสมคดิ เฉลมิเกียรติ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารกัขาพชืจงัหวดั
สุพรรณบุร ีส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 2 กรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ส านักงาน
สง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที ่2 จ.ราชบุร ีโดยศูนยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชืจงัหวดั
สุพรรณบุร ี(ศทอ.สุพรรณบุร)ี ด าเนินโครงการป้องกนัและก าจดัศตัรูออ้ย ปี 2560 โดยแบ่งเป็นกจิกรรม
ต่างๆ ดงัน้ี 1.ผลิตพ่อแม่พนัธุ์แมลงหางหนีบ จ านวน 25,000 ตัว 2.ผลิตแมลงหางหนีบพร้อมปล่อย 
จ านวน 175,000 ตวั 3.ผลติหวัเชื้อราเมตตาไรเซยีม จ านวน 250 ขวด 4.ผลติเชือ้ราเมตตาไรเซยีมพรอ้ม
ใช้ จ านวน 1,000 กิโลกรมั และ 5.จดังานวนัรณรงค์ป้องกนัก าจดัศตัรูอ้อย โดยเน้นศตัรูอ้อยที่ส าคญั 2 
ชนิด คอืดว้งหนวดยาว และตัก๊แตนไฮโรไกลฟสั 

สบืเน่ืองจากในช่วงเดอืนก.ค.-ก.ย.2559 ไดพ้บการระบาดของตัก๊แตนไฮโรไกลฟสั (ตัก๊แตนขา้ว) 
ในอ้อย เขตพืน้ที่ หมู่ที่ 7 อ.จอมบงึ และเขตติดต่อ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ีพืน้ที่ประมาณ 
2,300 ไร่ ซึ่งเป็นช่วงที่ตวัเตม็วยัของตัก๊แตนเริม่มกีารผสมพนัธุ์และวางไข่ และจะฟกัเป็นตวัอ่อนรุ่นใหม่
ประมาณปลายเดือนพ.ค.2560 ศทอ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมมือกบักลุ่มงานอารกัขาพืช ส านักงานเกษตร
จงัหวดัราชบุร ีวางแผนป้องกนัก าจดัศตัรูออ้ยโดยวธิผีสมผสาน ส่วนดา้นการควบคุมโดยชวีวธิไีดย้ดึตาม
ค าแนะน าจากกรมส่งเสรมิการเกษตรใหใ้ชแ้มลงหางหนีบ และเชื้อราเมตาไรเซยีมป้องกนัก าจดัระยะตวั
ออ่นทีเ่พิง่ฟกัออกจากไข ่โดยแนะน าใหเ้กษตรกรใชเ้ชือ้ราเมตาไรเซยีมใหไ้ปกบัระบบน ้าหยด ทัง้น้ี เพือ่ให้
การป้องกนัก าจดัศตัรูออ้ยมคีวามต่อเน่ือง ศทอ.สุพรรณบุร ีจงึไดข้องบประมาณเพิม่เตมิจากกรมส่งเสรมิ
การเกษตร เพื่อด าเนินโครงการดงักล่าว ซึ่งมีเกษตรกรสนใจและเข้าร่วมโครงการ จ านวน 29 ราย 
ครอบคลุมพืน้ทีป่ลกูออ้ย จ านวน 1,795 ไร ่

“ผลจากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกนัก าจดัศตัรูอ้อยโดยวธิผีสมผสาน ท าให้สถานการณ์
ระบาดของตัก๊แตนไฮโรไกลฟสั ตัง้แต่เดอืนพ.ค.2560 ถงึปจัจุบนั ไม่พบความเสยีหายของออ้ยทีเ่กดิจาก
การท าลายของตัก๊แตนไฮโรไกลฟสั ที่ส าคญัยงัพบว่าแปลงไหนทีเ่กษตรกรมกีารใชเ้ชือ้ราเมตตาไรเซยีม
ไปกบัระบบน ้าหยดจะพบตัก๊แตนขึน้ไปตายบรเิวณปลายยอดออ้ย และแปลงไหนทีป่ล่อยแมลงหางหนีบ
เพื่อก าจดัตวัอ่อนตัก๊แตนตัง้แต่เดอืน พ.ค.- ม.ิย.2560 พบการระบาดของหนอนกอออ้ยลดลง ซึ่งขณะน้ีมี
เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการสามารถผลติขยายแมลงหางหนีบปล่อยในแปลงของตนเอง และยงัขยายผล
ไปสู่แปลงของญาตพิีน้่องและเพื่อนเกษตรกรขา้งเคยีงทีส่นใจ โดยเกษตรกรยนืยนัว่าแปลงทีป่ล่อยแมลง
หางหนีบจะสงัเกตเหน็การระบาดของหนอนกอลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั” นายสมคดิ กลา่ว 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ.2560 

 
เร่งติดเคร่ืองรดูบตัรคนจน พาณิชยเ์ต้นร้านเข้าธงฟ้ากว่า 700 รดูได้ 88 แห่ง 

 
 

นางกุลณี อศิดศิยั อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปิดเผยวา่ กรมไดห้ารอืรว่มกบัส านกังานปลดั
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพือ่รวบรวมรายชื่อรา้นคา้ชุมชน (โชหว่ย) ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ทีจ่ะเขา้รว่ม
โครงการรา้นธงฟ้าประชารฐั ซึง่เป็นการรองรบัผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัเพือ่ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยใน
พืน้ทีก่รุงเทพฯทีจ่ะเริม่ใชบ้ตัรสวสัดกิารอยา่งเป็นทางการในวนัที ่17 ต.ค.น้ี เบือ้งตน้มรีา้นคา้สมคัรเขา้
มาแลว้ 700 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการคดัเลอืกเพือ่ใหต้รงกบัพืน้ทีเ่ป้าหมายของกลุม่ผูใ้ชบ้ตัรคนจนให้
ครอบคลุมมากทีสุ่ด 

“ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมในการจดัหารา้นคา้เขา้รว่มโครงการนัน้ 
ธนาคารกรุงไทยตดิตัง้เครื่องรดูบตัร (อดีซี)ี ไดแ้ลว้ 88 เครื่อง และก าลงัทยอยเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ยอมรบัวา่
การตดิตัง้เครื่องรดูบตัรตอ้งทยอยด าเนินการ คงไมส่ามารถตดิตัง้ไดค้รบภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ แต่
พืน้ทีไ่หนทีย่งัไมม่รีา้นคา้ทีต่ดิตัง้เครื่องรดูบตัร กจ็ะมรีถธงฟ้าประชารฐั (โมบาย ยนิูต) เคลื่อนทีอ่อกไป
ใหบ้รกิาร” 

ส าหรบัการตดิตัง้เครื่องรดูบตัรทัว่ประเทศ ขณะน้ีสามารถตดิตัง้ไดแ้ลว้ 5,000 กวา่แหง่ และจนถงึ
สิน้เดอืน ต.ค.น้ี คาดวา่จะตดิตัง้ไดค้รบ 7,000-8,000 แหง่ โดยเฉพาะพืน้ทีก่รุงเทพฯ ทีจ่ะตอ้งตดิตัง้เครื่อง
รดูบตัรใหไ้ด ้800 แหง่ ซึง่น่าจะไดต้ามเป้าหมาย อยา่งไรกต็ามในวนัที ่11 ต.ค.น้ี กรมจะลงพืน้ทีใ่นเขต
กรุงเทพฯเพือ่ตรวจสอบความพรอ้มในการจ าหน่ายสนิคา้ผา่นรา้นธงฟ้าประชารฐั และการตดิตัง้เครื่องรดู
บตัร 

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ โครงการธงฟ้าประชารฐัไดจ้ดัท าขึน้เพือ่รองรบัโครงการบตัรสวสัดกิารแหง่รฐั
ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อย เริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่1 ต.ค.60 ปจัจุบนัมจี านวนผูถ้อืบตัรสวสัดกิารประมาณ 11.67 
ลา้นคนทัว่ประเทศ โดยมรีา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศทีป่ระสงคจ์ะตดิตัง้
เครื่องรดูบตัรจ านวน 16,100 แหง่ใน 924 อ าเภอ 6,329 ต าบลแบง่เป็นกรุงเทพมหานคร 50 เขต 169 
แขวง และ 76 จงัหวดั ม ี878 อ าเภอ 7,256 ต าบล 
 


