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งวดเขา้มาทุกท ีในเรื่องของการประเมนิผลงานของรฐับาลว่า กระทรวงไหนเขา้ตา กระทรวง
ไหนไม่เข้าใจ ท าให้ผลงานไม่มีการขบัเคลื่อนสู่สายตาประชาชน จนเป็นเหตุให้ เกิดปญัหาต่อการ
พฒันาประเทศชาต ิมามองกนัใหเ้ด่นชดักนัไป ในส่วนงานของกระทรวงเกษตรฯ มาถงึวนัน้ีทีม่รีมว. ที่
ชื่อ พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ  และมอีกีรฐัมนตรชี่วยที ่มนีามกล่าวขานว่า  “ชุตมิา บุณยประภศัร” ถงึ
วนัน้ีสงัคม แทบไม่รูจ้กัชื่อ  จนเป็นต้นเหตุของผลการส ารวจบางส านัก มกีารสุ่มถามตวัอย่างผลงาน
ของรฐัมนตร ียคุน้ีวา่กระทรวงไหน ควรจะถูกโยกยา้ย  

และกเ็ป็นไปตามคาดหมาย กระทรวงทีน่ าโด่งมากกว่ากระทรวงอื่นนัน้คอื กระทรวงเกษตรฯ ที่
มหีวัเรอืใหญ่ คอื ท่านรฐัมนตร ี“ฉตัรชยั” นัน้เองงานน้ีก็ตามเดมิ ตามความคาดหมาย คนทีเ่ต้นมาก
ที่สุดเห็นจะไม่พ้นปลดักระทรวงเกษตรฯ ที่ออกมาตอบโต้โพลล์ที่ส ารวจความคิดเห็น นัน้คือ ท่าน
ปลดักระทรวงเกษตรฯ อยา่งท่านปลดัฝน  “ธรีภทัร ประยรูสทิธ”ิ เพราะท่านคดิของท่านเสมอว่าตลอด
ระยะเวลาสองปีทีผ่า่นมา ฉนัมุง่สรา้งสรรคฉ์นัหวงัพฒันาภาคการเกษตร และสิง่ทีฉ่นัท าฉนัท ามากมาย 
และจะใหเ้หน็ทนัตา ไม่มทีางต้องค่อยเป็นค่อยไป สงัคมต้องเขา้ใจ สื่อต้องเขา้ใจท่านปลดั “ฝน” ให้
มากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่ 

งานน้ีต้องบอกว่า ที่ผ่านมาท่านปลดักระทรวงเกษตรฯ คนน้ีตัง้ใจจรงิแค่ไหน ปฏเิสธไม่ไดว้่า
ท่านอาจอยากเห็นภาคการเกษตรของไทยพฒันาไปได้ด้วยดี แต่การคิดว่า อย่างเดียว คงไม่มีวนั
พฒันาไปได ้เพราะตอ้งยอมรบัวา่ การทีท่่านกา้วเขา้มาอยูใ่นกระทรวงเกษตรฯ แบบหวัเดยีวกระเทยีม
ลบีไม่สนใจใคร ก็อย่าหวงัจะท างานเดนิหน้าไปได ้เพราะคนกระทรวงเกษตรฯ ระดบับิก๊หลายคนก้ม
หน้าไมไ่ด ้และพรอ้มทีจ่ะเป็นหอกทิม่แทงไดต้ลอดเวลา ตอ้งบอกว่าแต่ละคน เขีย้วลากดนิโดนสวนเอา
ง่ายๆหากไม่แน่จริง แม้จะใหญ่แค่ไหนก็มีสิทธิล์้มกลางแดดได้ หากเสาค ้าไม่ดีพอ และทีมงานไม่
เขม้แขง็พอ นัน้คอืจุดเสยีของท่านปลดั “ฝน” ว่ากนังา่ยๆ ว่ากนัว่าบางทมีอีธบิดบีางคนมาขอพบท่าน
ปลดั ทมีงานหน้าห้องยงัถามหน้าตาเฉยว่าท่านเป็นใคร  เรื่องแค่น้ีทมีงานท่านยงัไม่รูว้่าใครเป็นใครก็
อยา่หวงัจะไดใ้จคนกระทรวง ใหเ้ดนิหน้าต่อได ้สุดทา้ยผลงานไม่มกีต็้องเดนิจากไป เพื่อใหค้นใหม่มา
สานต่อ  
 



มาวนัน้ี ตอ้งลุน้กนัต่อไปว่าใคร จะเขา้ตากรรมการอยา่งนายกรฐัมนตร ีเพราะแว่วกันว่าทีผ่่าน
มา ท่านรฐัมนตร ีกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อไป แต่มนัดนัไม่เขา้ตากรรมการ ว่ากนัว่า คนทีถู่กเสนอ
ชื่อไปยงัเลอืดสาดซบิ ส่วนจะอยา่งไรลองลุน้กนัสกัตัง้เพราะมคีนเล่าใหฟ้งัว่าสปัดาหน้ี์  มตีวัเลอืกตัง้ 3 
คน ใหท้า่นนายกรฐัมนตรทีีช่ื่อ พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ไดเ้ลอืก คนแรกคอืจอมยทุธ ์แห่งการเอาใจ 
ที่อดตีเคยเป็นดาวตลกของมหา’ลยัแห่งหน่ึงย่านบางเขน  ส่วนคนที่สอง เป็นอดตีนักเรยีนนอกที่รูป
หล่อพ่อรวย  ส่วนคนทีส่าม เป็นคนทีเ่คย เจบ็เพราะนาย และลูกน้อง แต่ก็เขา้ใจงานเกษตรฯเชื่อมได้
ทัง้สายเก่าและสายใหม่ ส่วนท่านนายกฯ จะเลอืกมา้งานตวัไหน คงตอ้งรอลุน้กนั และต้องบอกว่าการ
เลอืกมา้ศกึครัง้น้ี วดัทัง้ใจวดัทัง้กึน๋ของ คนตัง้...จบป๊ะ.... 

ราชด าเนิน 
 
 

ยนัเอาอยู่!ปราบ‘หนอนหวัด า’  
เกษตรฯย า้ใช้วิธีผสมผสานแบบคลมุพืน้ท่ีได้ผลชะงดั 

 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าการด าเนินโครงการป้องกันก าจัดศัตรู
มะพรา้ว (หนอนหวัด า) ดว้ยวธิผีสมผสานแบบครอบคลุมพืน้ที่ โดย
การมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืนว่า ขอยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรได้
ท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด ในการป้องกนัก าจดัหนอนหวัด า โดย
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการทาง
วชิาการ และท าครอบคลุมทุกพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง เพื่อก าจดัหนอนหวั
ด าใหห้มดไปจากประเทศไทยอย่างยัง่ยนื ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสรมิ

การเกษตรไดเ้ร่งรดัด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารมาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมจนถงึขณะน้ี โดยเฉพาะ
สรา้งการรบัรูแ้ละการมสี่วนร่วมของเกษตรกร รณรงคก์ารตดัทางใบทีถู่กหนอนหวัด าท าลายและน ามา
เผา เพื่อตดัแหล่งที่อยู่อาศยัของหนอนหวัด า อบรมทมีรบัจา้งฉีดและพ่นสารเคม ีจ านวน 753 ทมี ที่
ส าคญัคอืการปล่อยแตนเบยีนบราคอน (Bracon hebetor) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คอื รอบแรกปล่อยแตน
เบยีนบราคอนจ านวน 5 ครัง้ (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560) โดยปลอ่ยทุกๆ 15 วนั อตัรา 200 ตวัต่อไร ่
ซึ่งขณะน้ีปล่อยแตนเบยีนไปแล้วไม่ต ่ากว่า 35.2 ล้านตวั ครอบคลุมพื้นที่ระบาด 29 จงัหวดั เริม่เห็น
การฟ้ืนตวัของตน้มะพรา้วบา้งแลว้ แต่เพือ่เป็นการก าจดัใหส้ิน้ซาก จะตอ้งใชส้ารเคมคีวบคุมใหอ้ยูห่มดั 
จากนัน้จะกลบัมาปล่อยแตนเบยีนอกีครัง้หลงัฉีดและพน่สารเคมเีสรจ็ ก าหนดปล่อยแตนเบยีนต่อเน่ือง
ไปอกีอยา่งน้อย 16 ครัง้ ภายใน 8 เดอืน คดิเป็นแตนเบยีนรวมกวา่ 252 ลา้นตวั เพือ่การควบคุมหนอน
หวัด าอยา่งต่อเน่ือง และรกัษาสมดุลทางธรรมชาต ิ
 



อยา่งไรกต็าม ในการจดัซื้อสารเคม ีemamectin benzoate 1.92% EC และ chlorantraniliprole 5.17% 
SC ดว้ยวธิ ีe-bidding ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาผลจากการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จและส่งมอบให้กบัทางจงัหวดัได้ด าเนินการมาตรการใช้สารเคมไีด้เร็วๆ น้ี ในระหว่างรอ
สารเคมทีางกรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรยีมความพรอ้มโดยการอบรมพรอ้มทดสอบทมีรบัจา้งฉีดและ
พน่สารเคม ีรวมถงึรณรงค์ใหเ้กษตรกรตดัทางใบเพื่อก าจดัแหล่งอาศยัของหนอนหัวด าอย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้ชว่งน้ีฝนตกชุกสามารถชว่ยลดการระบาดของ หนอนหวัด าไดส้ว่นหน่ึง เน่ืองจากฝนตกท าใหแ้ม่
ผเีสือ้บนิไดร้ะยะไมไ่กลนกั การแพรร่ะบาดจงึอยูใ่นวงจ ากดั อกีทัง้น ้าฝนจะชว่ยใหเ้ชือ้รามาเกาะทีป่ลอก
ของรงัหนอน ท าใหห้นอนตายโดยธรรมชาตสิว่นหน่ึง ประชากรหนอนหวัด าจงึลดลงตามล าดบั เมื่อการ
จดัซือ้สารเคมเีรยีบรอ้ยและด าเนินการฉีดและพน่ตามแผน รว่มกบัการปลอ่ยแตนเบยีนต่อเน่ือง เชื่อมัน่
วา่จะสามารถตดัวงจรหนอนหวัด าไดอ้ยา่งเบด็เสรจ็ 
 

9ปี‘ห้ามโฆษณาน ้าเมา’ กฎหมายเขียนไว้ชวนให้งง? 
 

 
 

กลบัมาเป็นประเด็นร้อนทางสงัคมอีกครัง้กับกรณี “โพสต์ภาพเหล้าเบียร์บนอินเตอร์เนต ” 
หลงัจากที่ พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา ที่ปรกึษา สบ.10 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พ.ศ.2551 ออกมาเปิดเผยเมื่อ 20 ก.ค. 2560 วา่ เตรยีมเรยีกดาราและบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงจ านวนหน่ึงเขา้
รบัทราบขอ้กลา่วหา 

หลงัพบว่ามกีาร “โฆษณาเพื่อจูงใจใหด้ื่ม” ซึ่งจะมคีวามผดิตาม มาตรา 32 ซึ่งระบุว่า “หา้มมใิห้
ผูใ้ดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอืแสดงชื่อหรอืเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนัเป็นการ
อวดอา้งสรรพคุณหรอืชกัจงูใจใหผู้อ้ื่นดื่มโดยตรงหรอืโดยออ้ม” ซึ่งผูท้ีฝ่า่ฝืนนัน้ มาตรา 43 ระบุว่า จะมี
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 2 แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั รวมถึงปรบัอกีไม่เกินวนัละ 5 
หมื่นบาทจนกวา่จะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

โดย พล.ต.อ.วริะชยั ยงักล่าวเพิม่เตมิว่า “แมโ้พสต์ภาพโดยไม่เหน็ตราสนิคา้ แต่กต็อ้งดูเจตนา
อกีว่าเป็นการเชญิชวนใหม้าดื่มหรอืไม่” พรอ้มกบัย ้าดว้ยว่าขอใหร้ะมดัระวงั ไม่อยากใหป้ระชาชนท า
ผดิ อกีทัง้ในขอ้กฎหมายยงัตัง้ “ค่าหวั” รางวลัน าจบัส าหรบัผูท้ีช่ ี้เบาะแสการโฆษณา โดยผูแ้จง้จะได้



ส่วนแบ่ง “1 ใน 4 ของค่าปรบั” เมื่อคดสีิน้สุดลง จงึเชื่อว่าน่าจะมคีนช่วยสอดส่องกนัมากขึน้ คลา้ยจะ
เป็น “หนังฉายซ ้า” เพราะเคยเกิดกรณีเดียวกนัเมื่อช่วงปลายปี 2558 เมื่อ นพ.สมาน ฟูตระกูล 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ในขณะนัน้) 
ออกมาเตือนประชาชนในลกัษณะเดยีวกนั ผลคอืเกิด “แรงต้าน” ขึ้นเป็นวงกว้าง ที่เห็นได้ชดัคือ 
“ประชดเสยีดส”ี ดว้ยการน าขวดหรอืกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์า “แปะฉลากสนิคา้อื่น” อาท ิ
นมโรงเรยีน น ้ายาปรบัผา้นุ่ม น ้าปลา ฯลฯ โพสตล์งในสื่อออนไลน์จ านวนมาก หรอืหลายราย 
ไม่ไดโ้พสต์ภาพท านองดงักล่าว ทว่าใชว้ธิเีขยีนขอ้ความแทน อาท ิ“เสก โลโซ” เสกสรรค์ สุขพมิาย 
นักรอ้งนักดนตรชีื่อดงั โพสต์ภาพน ้าแขง็ก้อนพรอ้มขอ้ความ “ถ้าเหลา้เบยีร์ไม่ใหโ้พสต์ เฮยีขอโพสต์
น ้าแขง็กแ็ลว้กนั น ้าแขง็แถวบา้นน้องๆ ขายยงัไง”ในแฟนเพจ “SEK LOSO” เพจทางการของนักรอ้งดงั 
หรอื ผศ.ดร.พชิญ์ พงษ์สวสัดิ ์อาจารย์คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โพสต์ขอ้ความ“ไม่มี
อะไรครบัโพสต์เฉยๆ” บนเฟซบุ๊คส่วนตวั “Pitch Pongsawat” พรอ้มกบัภาพ “แอลกอฮอล์ลา้งแผล” 
เรยีกเสยีงเฮฮาขบขนัจากชาวเนตไดอ้ยา่งมาก 

ครัง้น้ีกเ็ชน่กนั..นอกจากชาวเนตไทยจะ “ประทว้ง” ดว้ยการโพสตภ์าพเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ปะ
ฉลากสนิคา้อื่นทบัแลว้ คนดงัอยา่ง “คุณชายอดมั” ม.ร.ว.เฉลมิชาตร ียคุล ผูก้ ากบัภาพยนตรแ์ละละครซี
รีส่ ์และ “ป๋าเตด็” ยทุธนา บุญออ้ม นักจดัรายการวทิยุและผูใ้หก้ าเนิดงานเทศกาลดนตร ีBig Mountain 
Music Festival ตัง้ขอ้สงัเกตถงึความ “คลุมเครอื” ของขอ้กฎหมาย ทีส่ามารถใช ้“ดุลยพนิิจ” ตคีวามได้
อยา่ง “ครอบจกัรวาล” และทิง้ค าถามไวว้่าเขา้ข่าย“ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลหรอืไม่?” โดยเฉพาะหากผู้
โพสต์ “ไม่ได้รบัผลประโยชน์ใดๆ” มาจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย ไม่ต่างจากแวดวงนักกฎหมาย 
ทนายความผูม้ชีื่อเสยีงระดบั “เซเลบฯ” หลายคน ใหค้วามเหน็กนัไป “คนละอย่าง” ไล่ตัง้แต่ ทนาย
เกดิผล แกว้เกดิ ชีว้า่ ตามมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 แบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเด็น 1.การโฆษณา ประเด็นน้ีจะรบัคอืไม่รบัค่าจ้างมาก็มคีวามผดิทัง้สิ้น กบั 2.ลกัษณะของการ
โพสต ์ประเดน็น้ีจะผดิหรอืไมผ่ดิ อยูท่ีว่า่มกีารอวดอา้งสรรพคุณหรอืชกัชวนใหด้ื่มดว้ยหรอืไม่ หากไม่มี
กไ็มถ่อืวา่ผดิ 

คนต่อมา ทนายรณณรงค์ แก้วเพช็ร์ เจา้ของเพจดงั “ทนายคู่ใจ” ตัง้ขอ้สงัเกตว่า กฎหมายน้ี
สามารถตีความไปได้ถึงขัน้แม้กระทัง่ “การน าฉลากอื่นมาแปะทบัขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยงัมี
ความผดิเพราะเป็นการโฆษณาโดยออ้ม” อยา่งไรกต็าม หากไปดูใน มาตรา 3 ของ พ.ร.บ. เดยีวกนั 
พบวา่ นิยามของ “โฆษณา” ตามกฎหมายดงักล่าว หมายถงึตอ้ง “เพื่อประโยชน์ในทางการคา้” ดว้ยจงึ
จะครบองคป์ระกอบความผดิ 

ดงันัน้จึงมองว่าความผดิตาม มาตรา 32 ที่ว่าด้วยการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ไม่น่าจะใช้การตีความตามความหมายในพจนานุกรมได้ โดยหลงัจากน้ีตนจะ
ตรวจสอบต่อไปวา่ เมื่อครัง้ทีม่กีารประชุมเตรยีมออก พ.ร.บ. ฉบบัน้ี เจตนารมณ์คอืตอ้งการน ามาใชก้บั
คนทัว่ไปหรอืเฉพาะกบัผูป้ระกอบการธุรกจิเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์นัแน่? 

หรอืจะเป็น ทนายประมาณ เลอืง วฒันะวนิช ที่ให้สมัภาษณ์กบัผูส้ ื่อข่าว “แนวหน้าออนไลน์” 
เกี่ยวกบัขอ้กงัวลของประชาชนกรณีจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ซึ่งมเีครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แลว้โพสต์ขอ้ความ



ในสื่อออนไลน์ท านองชกัชวนเพื่อนฝงูมาร่วมงานว่าจะมคีวามผดิหรอืไม่ โดยกล่าวว่า การโพสต์ภาพ
ลกัษณะดงักลา่วเจตนาคอืชวนคนรูจ้กัมาสงัสรรค ์ไม่มเีจตนาโฆษณาตวัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แลว้จะมี
ความผดิไดอ้ยา่งไร? 

“คนปฏบิตัติคีวามเสยีจนประชาชนขยบัตวัไม่ไดเ้ลย โฆษณามนักต็อ้งประชาสมัพนัธ ์จะทางสื่อ
ไหนก็แล้วแต่ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะโฆษณาจริงหรือโฆษณาแฝงก็
แล้วแต่ แต่ถ้าแค่ชวนเพื่อนมาดื่มสงัสรรค์ มนัจะเป็นโฆษณาได้ยงัไง คนโพสต์เขาไม่ได้เจตนาจะ
โฆษณา เขาเจตนาจะชวนเพือ่นมาสงัสรรคเ์ฮฮา” นายประมาณ ระบุ 

แมจ้ะเขา้ใจไดว้า่เจตนารมณ์ของผูอ้อกกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 
ต้องการจ ากดัการโฆษณาเครื่องดื่มมนึเมาที่ผูผ้ลติโดยเฉพาะรายใหญ่ทัง้หลาย “โหมกลยุทธ์” ท า
การตลาดสารพดัรูปแบบ ซึ่งอาจมผีลใหค้นที่พบเหน็ดื่มกนัมากขึน้ รวมถงึลดจ านวน “นักดื่มหน้าใหม่” 
หรอืผูท้ีไ่ม่เคยดื่มมาก่อนแต่คดิจะดื่มใหน้้อยลง แต่อกีมุมหน่ึง การเขยีนกฎหมายในลกัษณะตคีวามได้
กวา้งเชน่น้ี กถ็ูกวพิากษ์วจิารณ์จากสงัคมอยา่งมากเช่นกนั เพราะในเมื่อ “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ผดิกฎหมาย” เหตุใดจงึมกีารออกและบงัคบักฎหมายใชใ้นลกัษณะ “บงัคบักลายๆ ใหค้นดื่มต้อง
หลบๆ ซ่อนๆ” บอกใครไม่ไดร้าวกบัการเสพยาเสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรง ทัง้ทีผู่ด้ ื่มและโพสต์ไม่เกี่ยวขอ้ง
ใดๆ กบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มมนึเมา อกีทัง้ยงัท าใหห้ลายรายกไ็มไ่ดใ้หเ้หน็ตราสินคา้ เพยีงแต่
โพสต์ภาพบรรยากาศการเลี้ยงสงัสรรคเ์ท่านัน้ พลอยรูส้กึกงัวลใจไปดว้ยเพราะกลวัจะมคีวามผดิ จงึมี
เสยีงเรยีกรอ้งเป็น “ค าถาม” ดงัขึน้มาว่า กฎหมายดงักล่าวทีใ่ชม้านานถงึ “9 ปี” แลว้นัน้ สมควรถูก 
“ทบทวน” ปรบัปรุงแกไ้ข..ทัง้เพื่อให ้“ชดัเจน” ไม่คลุมเครอืจนเกดิปญัหาการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าที ่
และเพือ่ให ้“สมดุล” ไมก่ระทบต่อวถิชีวีติของสุจรติชนคนทัว่ไปหรอืไม่? 
 
 
 
 
 

 
 
 


