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กรมบัญชีกลางแฉร้านธงฟ้า ฉวยโอกาสโกง ‘บัตรคนจน’ 

 
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากมีการใช้บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ พบว่า ตั้งแต่วันท่ี 21 กันยายน – วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 มีผู้มี
สิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จ านวนกว่า 6 ล้านคน ท้ังนี้ 
ผู้มีสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ านวนประมาณ 400,000 ราย 
ได้มาใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ประเภทสินค้า
อุปโภคเป็นจ านวนมาก คิดเป็นจ านวนเงินกว่า 100 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีคลังจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดท่ีลงพื้นท่ีติดตามการใช้สิทธิ
ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการซื้อสินค้าร้านธงฟ้า ว่า มีร้านธงฟ้าประชารัฐบางร้าน ฉวยโอกาสให้ผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด การกระท าดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลท่ีต้องการให้ความ
ช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพของประชาชน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ าว่า ตามเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ใดกระท าผิดไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดจะถูกกระทรวงพาณิชย์ถอนออกจากทะเบียนร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ และทางกรมบัญชีกลางจะด าเนินการเรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านทันที ส่วนผู้มีสิทธิท่ี
ร่วมกระท าผิด จะถูกตัดสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ รวมท้ังอาจมีโทษตามท่ี
กฎหมายก าหนดด้วย 

“รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ประชาชนผู้มีสิทธิ โดยขอให้ผู้มีสิทธิทุกคนปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บัตรอย่างถูกต้อง” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว 

 
คอลัมน์ ส่องเกษตร : จ้าเป็นหรือไม่ต้องเกบ็ค่าน ้า? 

 
เกษตรกร ชาวนาหลายพื้นท่ีหลายองค์กร ก าลังส่งเสียง

คัดค้านกันอย่างดุเดือด หลังมีข่าวจากนายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่า ดีเดย์ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ กฎหมาย
ใหม่เกี่ยวกับ “ทรัพยากรน้ า” จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะท าให้มีการ
เรียกเก็บ “ค่าใช้น้ า” กับทุกกลุ่มรวมท้ังเกษตรกรท่ีน าน้ าจาก
แหล่งน้ าสาธารณะไปใช้ ท้ังแม่น้ า ล าคลอง บึง แหล่งน้ าใต้ดิน 

ทะเลสาบ และแหล่งน้ าตามธรรมชาติอื่นๆ กระแสความไม่พอใจจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆน าเสนอออกมารุนแรง
มาก กล่าวหารัฐบาล คสช.ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า แทนท่ีจะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเดือดร้อนจาก
ภาวะสินค้าพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ าติดต่อกันมาหลายปี จนแทบจะตายกันอยู่แล้ว กลับมาซ้ าเติม เพิ่ม
ต้นทุนให้เกษตรกรอีก ตั้งแต่บรรพบุรุษมาไม่เคยต้องเสียค่าน้ าท านามาก่อน ท้ังไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนมาเก็บค่า



น้ าเช่นนี้ ขณะท่ีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล คสช.ก็สบช่อง น าไปขยายผลในการโจมตีหนักขึ้นด้วย จนแทบจะเป็น
ปัญหาการเมืองไปเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นประเด็นร้อนแรงท่ีท าให้รัฐบาลอยู่ไม่ติด ต้องให้หลายๆ ฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงท าความเข้าใจกันอย่างหนักในเวลานี้  ก็ขออนุญาตสรุปเรื่องนี้สักนิด กฎหมายท่ีว่าคือ 
ร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ… ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเป็นผู้เสนอ แล้วรัฐบาลส่งเข้าสนช.-สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ผ่านขั้นตอนวาระท่ี 1 เห็นชอบรับหลักการไปตั้งแต่มีนาคมท่ีผ่านมา ก าลังอยู่ในขั้นตอนแปร
ญัตติวาระท่ี 2 ซึ่งได้ขยายเวลาพิจารณามารอบหนึ่ง จะครบก าหนดตุลาคมนี้ แต่ล่าสุดพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่น
สวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ระบุว่า จะขอขยายเวลาอีก 90 วันไปถึงเดือน
มกราคม 2561 เพราะต้องรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องอีกมาก ดังนั้น ท่ีว่าจะดีเดย์บังคับใช้ตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ 
จึงไม่ใช่แล้ว 

ส่วนเหตุผลท่ีต้องออกกฎหมายนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าชี้แจงไว้ว่า เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่
ความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน้ า รัฐบาลจึงต้องมีกลไกบริหารจัดการ“น้ า”ท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดสรร“น้ า”ให้เกิด
ความเพียงพอต่อการใช้ในทุกด้าน จึงเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญ ซึ่งระบบจัดสรรน้ าจะสร้างสิทธิการเข้าถึงน้ า
สาธารณะ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม กฎหมายนี้จึงก าหนดการใช้น้ าไว้ 3 ประเภทคือ 1.ใช้น ้า
เพื่อการด ารงชีพ ไม่ต้องเสียค่าใช้น ้า 2.ใช้น ้าด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ เก็บค่าน้ าไม่เกิน 50 
สตางค์ต่อลบ.ม. ด้านการท่องเท่ียว โรงแรม สถานท่ีพักผ่อน ร้านอาหารเก็บค่าน้ า 1-3 บาทต่อลบ.ม. ธุรกิจ
สนามกอล์ฟ การผลิตไฟฟ้า การประปาสัมปทาน เก็บค่าน้ าไม่เกิน 3 บาทต่อลบ.ม. และ3.ส าหรับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และกิจการอื่นๆ ท่ีใช้น้ าปริมาณมากเก็บค่าน้ า
ไม่ต่ ากว่า 3 บาทต่อลบ.ม. 

ขอท าความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่า ท่ีจะเรียกเก็บคือ“ค่าใช้น้ า”จากแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่ใช่“ภาษีน้ า”อย่าง
ท่ีหลายๆสื่อใช้ค านี้ จนเกิดความไขว้เขว และการจัดเก็บตามอัตราดังกล่าว ก็เป็นข้อเสนอตามร่างเดิมของอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ าเท่านั้น ขณะท่ีรัฐบาลคสช.โดยบิ๊กเต่า-พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ยืนยันล่าสุด คือ รัฐบาลไม่มีความคิดจะเก็บค่าใช้น้ าจากเกษตรกร“รายย่อย”อย่างเด็ดขาด สอดคล้องกับการ
ยืนยันของพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯพิจารณากฎหมายฉบับนี้ 

ท่ีจริงการจัดเก็บ“ค่าใช้น้ า”จากแหล่งน้ าสาธารณะนั้น เป็นกลไกหนึ่งท่ีนักวิชาการได้ศึกษาวิจัยและ
สนับสนุน เพื่อท าให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกภาคส่วน เพราะต้องยอมรับว่า นับวัน
ต้นทุนน้ ายิ่งหดหายหายากขึ้น สวนทางกับการใช้ท่ีมากขึ้นทุกที…อีกท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการ
แย่งใช้น้ าอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงความขัดแย้งแย่งชิงน้ าในช่วงท่ีเกิดวิกฤติภัยแล้ง แต่การเก็บค่าน้ า ต้องท า
ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ าด้านอื่นๆให้ครบถ้วน รวมถึงรายได้จาก ค่าใช้น้ าท่ีจัดเก็บได้ ควรต้องน าไปใช้ดูแล
รักษาแหล่งน้ าให้อยู่ในสภาพท่ีดี เป็นท่ียอมรับของชุมชน ซึ่งถ้าอธิบายความจ าเป็นเหล่านี้ให้เกษตรกรได้เข้าใจ 
รวมท้ังท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป กับมีมาตรการและกลไกท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ก็คงจะแก้ไขบรรเทา
การต่อต้านลงได้ แต่ถ้ายังปล่อยให้ใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะฟรีๆแบบไร้ประสิทธิภาพเช่นทุกวันนี้ ไม่
เพียงแต่จะย่ าอยู่กับท่ี แต่ยิ่งจะท าให้สถานการณ์น้ าของไทยแย่ลงทุกที กระทั่งวิกฤติเกินเยียวยาได้ในท่ีสุด 

สาโรช บุญแสง 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 
เข็น 5 โครงการน ้าแก้แล้ง-น ้าท่วม 

 
 
แจ้งพื้นที่ลุ่มต่่าชะลอปลูกข้าวต่อ จ่อชง ครม.ทุ่มเงนิกว่า 4 หมื่นล้าน 

นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานอยู่ใน
ระหว่างเร่งรัดเปิดโครงการก่อสร้างระบบชลประทาน ขนาดใหญ่ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 2558-2569 และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 20 ปี โดยจะมีการผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จ านวน 5 โครงการ วงเงินรวม 40,895 ล้าน
บาท ภายในปี 2560 

ประกอบด้วย 1.โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จ.เลย วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทานรองรับน้ าฝน 72,500 ไร่ แก้ไขพื้นท่ีภัยแล้ง 18,100 ไร่ 2.โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ี อ.เมือง
นครศรีธรรมราช วงเงิน 9,580 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้ลดลง 90% ของพื้นท่ี รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีเก็บ
กักน้ า 5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ 17,400 ไร่ 3.โครงการอ่างเก็บน้ าวัง
หีบ จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,377 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 13,014 ไร่ 4.โครงการห้วยหลวง จ.
หนองคาย วงเงิน 21,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ี 45,390 ไร่ และเพิ่มน้ าต้นทุน 245.87 
ล้าน ลบ.ม.ครอบคลุมพื้นท่ี 315,195 ไร่ 5.อ่างเก็บน้ าล าน้ าชี จ.ชัยภูมิ วงเงิน 2,938 ล้านบาท โดยมีความจุอ่าง 
70.21 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 75,000 ไร่ 

ขณะท่ีนายทองเปลว กองจันทร์  รองอธิบดีกรมชลประ ทาน เปิดเผยว่า  จากการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ าคาดการณ์ว่าในช่วงวันท่ี 3-6 ต.ค.60 บริเวณ
ประเทศไทยจะมีร่องมรสุมพัดผ่าน ซึ่งจะท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นท่ี จึงได้สั่งให้ทุกโครงการ
ชลประทานรายงานสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ส่วนพื้นท่ีลุ่มต่ าของลุ่มน้ า
เจ้าพระยาท่ีกรมชลประทานได้ส่งเสริมให้ท าการเพาะปลูกไปก่อนแล้วและอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้
เป็นพื้นท่ีรองรับน้ าหลากนั้น ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานในพื้นท่ีบูรณาการร่วมกับจังหวัด เข้าไป
ด าเนินการประชุมชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มต่ าต่างๆ ให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง โดยให้ไปท าการ
เพาะปลูกพร้อมกันในช่วงต้นฤดูแล้งปี 2560/61 

 
 


