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คอลัมน์เลาะรั้วเกษตร : เรื่องของโฆษณา 

 
 จากเรื่องราวท่ีมีการเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืช และศัตรูพืช 3 ชนิด ท่ีมีการอ้างว่าเป็นสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูง ดังท่ีเป็นข่าวต่อเนื่องมาโดยตลอด ท าให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช มองเลยไปถึงการจ ากัดการโฆษณา หรือจ ากัด
การท าตลาดของสินค้าประเภทสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเลยทีเดียว โดยบอกว่าจะขอพิจารณาดูข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก่อน ค าว่า “โฆษณา” ของท่านรัฐมนตรี ท่านอยากจะให้มีการห้ามโฆษณาตามร้านค้า 
เหมือนเหล้า และบุหร่ี 

ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ไม่มีเรื่องของการโฆษณาใน
ลักษณะแบบท่ีท่านว่ามา มีแต่เรื่องราวของฉลากท่ีดูเหมือนจะใกล้เคียงท่ีสุด 
 มาตรา 82 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระส าคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นท าหรือ ใช้ฉลากท่ีมีข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือข้อความท่ีรู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจ า ท้ังปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง กระท าผิดซ้ าอีก
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันกระท าความผิดครั้งก่อน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 
แสนบาท 

มาตรา 83 ผู้ใดขายวัตถุอันตราย โดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลาก แต่ฉลาก หรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
หรือขายวัตถุอันตรายท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ
ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 นอกจากนี้ยังมี มาตรา 84 ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้อง หรือรับจ้างท าลายส่วนอันเป็น
สาระส าคัญของฉลากท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ก็ได้รับโทษเช่นเดียวกัน ถ้าจะพูดถึงการโฆษณา เรื่องของฉลากคง
เป็นเพียงส่วนเล็ก ท่ีส าคัญกว่าฉลาก คือ ผู้จ าหน่ายปลีก คือ ร้านค้า หรือร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ท่ีมักจะ
เป็นผู้ให้ค าแนะน าเกษตรกรว่าควรใช้สารเคมีชนิดใดในการป้องกันก าจัดวัชพืช หรือศัตรูพืชชนิดนั้นๆ และถ้า
เกษตรกรใช้ได้ผลดีตามท่ีต้องการก็จะใช้ต่อ และบอกต่อๆ กันไป ไม่ต้องเสียงบประมาณในการโฆษณาแต่อย่าง
ใด 

ส่วนการโฆษณาของบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือรายการวิทยุ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และเซลล์แมน ท่ีเข้าไปหาร้านค้า และเกษตรกรแบบตัวต่อตัว อาจจะใช้วาทศิลป์โน้ม
น้าว หรือ มีสินค้าให้ทดลองใช้ เมื่อได้ผลดีเกษตรกรก็จะหาซื้อมาใช้ต่อ แต่ถ้าไม่ดีเกษตรกรก็จะกลับพึ่ง
ค าแนะน าของร้านค้า 

รัฐมนตรีฯ กฤษฎา บุญราช บอกว่าในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ จะจัดอบรมผู้ค้าและเกษตรกร 
พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  เรื่องจัดอบรมผู้ค้า กรมวิชาการเกษตรต้องจัดอบรมอยู่แล้ว ร้านค้า
ท่ีจะได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร หรือ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้ เจ้าของร้าน
ต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และ พ.ร.บ.ท่ีเกี่ยวข้อง 
 



ส่วนการอบรมเกษตรกรนี่สิ...งานใหญ่ ให้ใครท า...งบไทยนิยมยั่งยืนก็ใช้หมดไปแล้ว 
อันท่ีจริง สารเคมีทางการเกษตร หรือ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ไม่ได้มีการโฆษณาแบบโหม

กระหน่ าอะไรนักหนา ผิดกับปุ๋ยเคมี ท่ีมีหลายบริษัท โฆษณาแข่งกันทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์  
โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ ต้องชมผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา ท่ีสามารถจะตีความการท างานของปุ๋ยเคมี
ออกมาเป็นภาพตลกๆ ท่ีสามารถจดจ าได้ แต่ภาพเหล่านั้นก็ดูจะเหลือเชื่อว่าปุ๋ยเคมีจะสามารถท าได้ขนาดนั้น 
แต่เมื่อเป็นโฆษณา และผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเผยแพร่ได้ก็ไม่ว่ากัน.....ดูกันได้เพลินๆ... 

นอกจากนี้ การตั้งชื่อปุ๋ยของบางบริษัทท่ีดูจะเกินจริงก็มีอยู่ไม่น้อย...คงต้องฝากกรมวิชาการเกษตร 
ของอธิบดี เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดูแลการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ไว้ด้วยว่าสมควรจะปล่อยให้
ผู้ผลิตตั้งชื่อแบบชี้น าหรืออวดสรรพคุณแบบนั้นหรือไม่ และฝากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแล
เรื่องการโฆษณาเกินจริงไว้ด้วยเช่นกัน 

แว่นขยาย 
 

สกัด‘โรคใบด่าง’ลามเข้าประเทศ  
เกษตรฯประเดิมงัดมาตรการฉุกเฉินสั่งท าลายไร่มนั 64 ไร ่

 
ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมได้รับการแจ้งเตือนพบการระบาดของ

โรคใบด่างมันส าปะหลังใน จ.รัตนะคีรี และ อ.ตะเบียงปราสาท จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ใกล้จุดผ่านแดน
ถาวรด่านช่องสะง า อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย จึงได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชตามแนวชายแดน เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการน าเข้ามันส าปะหลัง
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกับจัดท ามาตรการด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
เตรียมไว้ในกรณีหากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต่อว่า ในช่วงปี 2558-2560 จากผลการด าเนินการส ารวจและเฝ้าระวัง
โรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังท่ัวประเทศ 50 จังหวัด ไม่พบการระบาดของโรคในประเทศ
ไทยแต่อย่างใด แต่ในเดือนสิงหาคม 2561 พบต้นมันส าปะหลังแสดงอาการใบด่างต้องสงสัยในพื้นท่ีปลูกมัน
ส าปะหลัง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ รวม 68 ไร่ กรมวิชาการเกษตร จึงได้ด าเนินการ
ท าลายแปลงมันส าปะหลังท่ีพบอาการต้องสงสัยท้ังหมด ตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีก าหนดไว้ โดยการถอน
และขุดหลุมฝังต้นมันส าปะหลัง พร้อมราดด้วยสารก าจัดวัชพืชก่อนฝังกลบ 

โรคใบด่างมันส าปะหลังเป็นโรคท่ีมีความส าคัญ ท าให้ผลผลิตเสียหาย80-100% และสามารถเข้าท าลาย
มันส าปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างสามารถติดมากับท่อนพันธุ์และมีแมลง
หวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะ จึงท าให้มีความเสี่ยงท่ีเชื้อไวรัสนี้จะแพร่เข้ามาในประเทศไทยได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้เข้ามาท าความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร 


