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ถงึกบัฮอืฮากนัทัง้ประเทศ! ภายหลงัจากศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
ออกหมายจบั “น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” อดตีนายกรฐัมนตร ีหลงั “หนีเขา้กลบีเมฆ” ไมม่าฟงัค าพพิากษาในคดี
ทีต่กเป็น “จ าเลย” ฐานปลอ่ยปละละเลยจนท าใหโ้ครงการรบัจ าน าขา้วสรา้งความเสยีหายใหก้บัประเทศ โดย
อ้างมีอาการป่วยจาก “น ้าในหูไม่เท่ากัน” และศาลฎีกาฯ ยงัได้ตัดสินจ าคุกนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.
พาณิชย ์นายบุญทรง เตรยิาภริมย ์อดตี รมว.พาณิชย ์และพวกรวมทัง้หมด 28 ราย ทัง้ที่เป็นนักการเมอืง 
ข้าราชการ และภาคเอกชน รวมถึงให้ภาคเอกชนบางรายชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตครัง้น้ีให้กับ
กระทรวงการคลงัเป็นเงนิกว่า 16,912 ลา้นบาท กรณีร่วมกนักระท าความผดิในขอ้หาทุจรติขายขา้วแบบรฐั
ต่อรฐั (จทีูจ)ี ใหบ้รษิทัที ่“อุปโลกน์” ขึน้มาเป็นรฐัวสิาหกจิของจนี แต่กลบัไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานทีร่ฐับาลกลาง
ของจนีมอบอ านาจใหท้ าสญัญาซือ้ขา้วจากรฐับาลไทย อกีทัง้ในการซื้อขา้วจากไทย บรษิทัจนีรายดงักล่าวไม่
ตอ้งแข่งขนัดา้นราคา ส่วนขา้วที่อา้งว่าขายใหก้บัจนีนัน้ ไม่ไดม้กีารส่งออกจรงิ แต่กลบัน ามาใหเ้อกชนของ
ไทยเวียนขายในประเทศ ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรง ส่งผลให้บุคคลทัง้ 28 ราย มี
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา , พ.ร.บ.ว่าด้วยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานรฐั พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.
2542 

ถอืเป็นคดปีระวตัิศาสตร์ ที่สามารถเอาผดิผูส้มรู้ร่วมคดิกบัการทุจรติขายขา้วจทีูจ ีจนน ามาซึ่งการ 
“จ าคุก” บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมากมาย โดยใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ตน้กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ตามการรอ้งเรยีนของพรรคประชาธปิตัย ์จนกระทัง่ศาลฎกีาฯ 
ตดัสินถึง 5 ปี แต่น่ีเป็นเพยีงการทุจริตขายข้าวจีทูจีลอตแรก เพียง 4 สญัญา ปริมาณข้าว 6.2 ล้านตัน
เท่านัน้!! ยงัมกีาร ขายขา้วจทีูจใีหก้บัจนีอกี 8 สญัญา ปรมิาณ 14 ลา้นตนั และการขายมนัส าปะหลงัจีทูจ ี7 
สญัญา ปรมิาณ 4.79 ลา้นตนั ที ่ป.ป.ช.ตรวจสอบพบว่า เป็นการขายแบบ “จทีูเจี๊ยะ” และรอชีมู้ลความผดิ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้กระบวนการภายในปีน้ี 
 



เมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูลความผดิแลว้ คาดว่า น่าจะมคีวามผดิฐานเดยีวกบัทัง้ 28 ราย คอื มคีวามผดิตาม
ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผดิเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรฐั พ.ศ.2542 และ 
พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 และเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูล
ความผดิแลว้ จะเสนอความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กชีม้ลูกรณีเป็นขา้ราชการ จะพจิารณาลงโทษทาง
วนิัย ซึ่ง อาจมโีทษทางวนิัยสูงสุด “ไล่ออก” โดยไม่ไดร้บับ าเหน็จ บ านาญตลอดชวีติ และจะเสนอเรื่องไปยงั
คณะกรรมการพจิาณาความรบัผดิทางแพง่ เพื่อพจิารณาเรยีกค่าเสยีหาย รวมถงึส่งเรื่องให ้อยัการสูงสุดยื่น
ฟ้องเป็นคดตี่อศาลฎกีาฯ ดว้ย 

แน่นอนว่า คนทีเ่กี่ยวขอ้งลว้นเป็นกลุ่มบุคคล และนิตบิุคคลเดยีวกบัการขายขา้วจทีูจลีอตแรก ทีศ่าล
ฎกีาฯ ได้ตดัสนิไปแล้ว และอาจมบีุคคลรายใหม่เพิม่เขา้มาอกี โดยเฉพาะขา้ราชการกระทรวงพาณิชย์ ที่
คราวน้ีอาจมีระดบัอดีตปลดักระทรวงพาณิชย์ อดตีอธบิดีกรมการค้าต่างประเทศ ขา้ราชการกรมการค้า
ภายในโดนรา่งแหดว้ย 

เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบความเป็นรฐัวสิาหกิจของจนี แต่กลบัไม่พบ
ความผดิปกตใิดๆ และสอ่เคา้วา่อาจมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจา้พนักงาน
ละเว้น หรอืปฏบิตัิหน้าที่โดยมชิอบ ส่งผลให้ขา้ราชการกระทรวงพาณิชย์ทุกราย ที่มชีื่ออยู่ในคณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการทุกชุดที่เกี่ยวข้องกบัการรบัจ าน าขา้ว การระบายข้าวสารในสต๊อก
รฐับาล และการขายแบบจทีจูใีนรฐับาลทีแ่ลว้ ออกอาการรอ้นๆ หนาวๆ เพราะไม่รูว้่าวนัใดจะถูก ป.ป.ช.ชีมู้ล
ความผดิ หรอืจะพลอยตดิรา่งแหความผดิไปดว้ยหรอืไม่ 

อย่างไรก็ตาม ที่จรงิแลว้ คนที่มคีวามผดิและต้องถูกรบัโทษ กลบัเป็นเพยีงคนที่ไดร้บั “ค าสัง่” ให้
ปฏบิตัภิารกจิ “โกงชาต”ิ เพื่อหาเงนิเขา้ พรรคการเมอืง และเขา้กระเป๋าคนที่มอี านาจอยู่เบื้องหลงั ซึ่งคน
เหลา่น้ีกฎหมายมกัสาวไมถ่งึ เพราะไมม่เีอกสารหลกัฐานใดๆ เป็นพยานหลกัฐานมดัตวัว่ามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
การทุจรติดว้ยเลย เน่ืองจากคนเหลา่น้ีมกัสัง่การดว้ยวาจา ดงันัน้ จงึมกั “ลอยนวล” และ “เสวยสุข” อยา่งทีไ่ม่
สมควรจะเป็น แต่คนที่รบัผดิไปเต็มๆ เหน็จะเป็นคนที่มตี าแหน่งชดัเจน และต้องใชต้ าแหน่งของตนเองหา
ผลประโยชน์ อยา่งกรณีของนายภูม ิและนายบุญทรง ทีเ่ป็นผูล้งนามในสญัญาซื้อขายขา้วจทีูจ ีจงึมหีลกัฐาน
มดัตวัจนดิน้ไมห่ลุด รวมถงึขา้ราชการ ทีเ่ป็นผูส้มรูร้ว่มคดิ เพราะเหน็แก่ต าแหน่งที่ใหญ่โตขึน้ และ “เศษเงนิ” 
ทีน่กัการเมอืงโยนใหเ้ทา่นัน้  

สมควรแลว้หรอืที่ “ขา้ราชการ” ซึ่ง “เป็นผูท้ างานแทนพระราชาเพื่อไพร่ฟ้าประชาชน” เป็น “ผูม้ี
เกยีรต”ิ และ “ศกัดิศ์ร”ี จะกม้หวัศโิรราบ รบัใชน้ักการเมอืง ทีแ่สวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 
ไมม่องถงึประโยชน์ของประชาชนแมแ้ต่น้อย 

สมควรแลว้หรอื ที ่“ขา้ราชการ” จะยอมใหค้นชัว่เหล่าน้ี “ท าลาย” อนาคต ชวีติ เกยีรต ิและศกัดิศ์รี
ของตนเอง!! กรณีน้ีน่าจะเป็นบทเรยีนที่ดีที่สุดที่ข้าราชการและใครก็ตามที่ทุจริต และก าลงัจะเขา้สู่วงจร
อุบาทวน้ี์ ใหเ้ลกิท า ไมเ่ชน่นัน้ อาจมจีุดจบไมต่่างกนั 

สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ 
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รกัษ์เกษตร : ความรู้ความเข้าใจเร่ือง ช่วงเวลาการปลกูพืชฤดแูล้ง 

ค าถาม ผมยงัไมค่อ่ยเขา้ใจเกีย่วกบัชว่งเวลาการปลกูพชืฤดแูลง้ ขอทราบเรื่องน้ีดว้ยครบั 
นที แสงครฑุ อ.เมือง จ.ยโสธร 

ค าตอบ การปลูกพชืฤดูแลง้ หมายถงึ พชืที่ปลูกหลงัจากการเกบ็เกี่ยวขา้วนาปีแลว้ โดยยดึช่วงเวลาท าการ
เพาะปลกูตัง้แต่ตน้เดอืนพฤศจกิายน จนถงึปลายเดอืนเมษายนของปีถดัไป พชืใดทีท่ าการเพาะปลูกก่อนหรอื
หลงัช่วงเวลาดงักล่าว ไม่ถอืว่าเป็นพชืฤดูแลง้ตามแนวทางของนักวชิาการยกเวน้ จงัหวดัทีอ่ยู่ในภาคใต้ฝ ัง่
ตะวนัออก ไดแ้ก่ นครศรธีรรมราช สงขลา พทัลุง ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส ซึง่นบัเวลาการปลูกพชืฤดูแลง้
ตัง้แต่ตน้เดอืนมนีาคม จนถงึกลางเดอืนมถุินายนของปีเดยีวกนั 

การปลูกข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกอยู่ในช่วงเวลาตัง้แต่ต้นเดือน
พฤศจกิายน จนถงึปลายเดอืนเมษายนของปีถดัไป ยกเวน้จงัหวดัทีอ่ยูใ่นภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออก ขา้วนาปรงั จะ
หมายถงึขา้วที่ท าการเพาะปลูกตัง้แต่วนัที่ 7 มนีาคม ถึงวนัที่ 20 มถุินายนของปีเดยีวกนั โดยไม่ค านึงถึง
ชว่งเวลาการเกบ็เกีย่ว 

 การปลูกข้าวนาปรงั ครัง้ที1่ เป็นข้าวที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกอยู่ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 ยกเวน้จงัหวดัทีอ่ยูใ่นภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออก 

การปลูกข้าวนาปรงั ครัง้ที ่2 เป็นข้าวที่เกษตรกรท าการเพาะปลูกอยู่ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 
มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป ไมร่วมจงัหวดัทีอ่ยูใ่นภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัออก 

การปลูกพืชไร่ฤดแูล้ง เป็นการปลูกพชืไร่ทัว่ไป เช่น ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ถัว่เขยีว 
งา เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกพชืต่างๆ เหล่าน้ี ในช่วงเวลาตามการปลูกพชืฤดูแลง้  คอืระหว่าง 1 
พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายนของปีถดัไปพืชไร่ที่ไม่นับรวมเป็นพืชฤดูแล้ง คือ อ้อย มนัส าปะหลงั และ
สบัปะรด การปลกูพืชผกัฤดแูล้ง เป็นการปลูกพชืผกัโดยทัว่ไปทีเ่กษตรกรท าการเพาะปลูกในช่วงเวลาตาม
ค านิยามพชืฤดแูลง้ 

การปลูกพืชในพ้ืนทีใ่นเขตชลประทาน เป็นการปลูกพชืในพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืทีอ่ยูใ่นเขตโครงการ
ชลประทานของกรมชลประทาน และท าการเพาะปลูกโดยใชน้ ้าจากระบบชลประทาน การปลูกพืชในพ้ืนที ่
นอกเขตชลประทาน เป็นการปลูกพชืในพื้นที่เพาะปลูกพชืที่อยู่นอกเขตโครงการชลประทานของกรม
ชลประทาน และท าการเพาะปลูกโดยใชน้ ้าจากการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า แหล่งน ้าบาดาล และแหล่งน ้าธรรมชาติ
หรอือื่นๆ 

สรุป คอื ระยะเวลาอา้งองิในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลช่วงเวลาการปลูกพชืฤดูแลง้จะนับตัง้แต่ระยะเวลา
ทีเ่กษตรกรเริม่เพาะปลกูตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน ถงึ 30 เมษายนของปีถดัไปของทุกภาค ทัง้น้ี ยกเวน้ภาคใตฝ้ ัง่
ตะวนัออก 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส จะมรีะยะเวลาเริม่
เกบ็ขอ้มลูชว่งเวลาการปลกูพชืฤดแูลง้ ตัง้แต่ 7 มนีาคม ถงึ 20 มถุินายนของปีเดยีวกนั 

นาย รตัวิ 


