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คอลมัน์จิระพงศ ์เตม็เป่ียม : ก าจดัภาชนะสารพิษขยะอนัตราย ขานรบัยทุธศาสตรเ์กษตร4.0 

 
เมื่อตน้ปีสื่อหลายสาขา แสดงความไมเ่หน็ดว้ยที ่กระทรวงเกษตรฯเปิดทางขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย

ทางการเกษตรเพิ่มเติมเพราะกลวัจะเป็นการเพิ่มสารพิษในดิน น ้ า และอากาศลูกหลานจะย ่าแย่ แต่
กระทรวงเกษตรฯ เขาก็มีเหตุผลที่ต้องท าเพราะเป็นเรื่องต่อเน่ืองที่ค้างคาอยู่ ซึ่งผมเขา้ใจว่าที่ต้องให้ตี
ทะเบยีนนัน้ให้ภาครฐัสามารถควบคุมสารพษิทางการเกษตรไดง้่ายกว่าเดมิ ไม่ต้องไปลุน้ของปลอมของ
เลียนแบบ หรือของต้องห้ามเด็ดขาด ครบั ก็ช่วยกนัคนละไม้คนละมือ อย่าให้ประเทศไทยอุดมไปด้วย
สารพษิทางการเกษตรเพิม่ขึ้นมากกว่าเดมิ จากน้ีไปเป็นบทความแนววาไรตี้ จากฟิลลิป มอร์รสิ (ไทย
แลนด)์ ลมิเิตด็ ซึง่ท าธุรกจิดา้นบุหรี่ ดีๆ  ชัว่ๆ กล็องอา่นด ู

ในยคุทีป่ระเทศตอ้งการกา้วเขา้สู่ “Thailand 4.0” ภาคการเกษตรไทยเองกต็อ้งตื่นตวัรบักระแสทีจ่ะ
สรา้งโอกาสการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัเกษตรระดบัโลกตามยุทธศาสตร์เกษตร4.0 ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ได้
วางไว้ ถือเป็นการพลิกแนวคิดเกษตรโดยเน้นการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลย ีเพื่อเปลี่ยนจากการใช้
ทรพัยากรเป็นเกษตรกรรมแบบยัง่ยนืที่ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม และรบัผดิชอบต่อสงัคม ประเดน็หน่ึงที่ภาค
การเกษตรตอ้งเรง่หามาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคุมและป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ คอื การก าจดัท าลาย
บรรจุภณัฑเ์คมกีารเกษตรใชแ้ลว้ เน่ืองจากปจัจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ธิทีีไ่ม่ถูกตอ้งในการท าลายบรรจุ
ภณัฑเ์หล่านัน้ ซึ่งสารปนเป้ือนทีเ่หลอืตกคา้งอยู่อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึเกษตรกร
และสตัวเ์ลีย้งได ้

ชาวไรก่วา่ 40,000 คน ท าไร่ยาสูบรวมกนักว่า 132,000 ไร่มผีลผลติ
ใบยาสูบ 40,900 ล้านกิโลกรมั โดยประมาณ 18,200 ล้านกิโลกรมั หรือ 
44% ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ การใชปุ้๋ ยหรอืสารเคมเีพื่อควบคุมแมลง
และโรคต่างๆ ที่อาจจะเกดิกบัผลผลติบางครัง้ก็เป็นเรื่องที่หลกีเลี่ยงไม่ได ้
ฟิลลปิ มอรร์สิ (ไทยแลนด)์ ลมิเิตด็ จงึไดร้่วมกบับรษิทัรบัซื้อและส่งออกใบ
ยาสูบบรษิทั Alliance One Thailand บรษิทั อดมัส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (ADAMS) และ บรษิทั ไซแอม โทแบคโคเอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (STEC) รเิริม่ โครงการก าจดับรรจุภณัฑเ์คมเีกษตรในไร่ยาสูบ ตัง้แต่



เดอืนธนัวาคม2557 เพือ่เกบ็รวบรวมบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้และสง่ไปเผาท าลายอยา่งถูกวธิี 
นายพงศธร องัศุสงิห ์ผูอ้ านวยการฝา่ยบรรษทัสมัพนัธ ์ฟิลลปิ มอรร์สิ (ไทยแลนด)์ ลมิเิตด็ กล่าวว่า 

“โครงการก าจดับรรจุภณัฑเ์คมเีกษตรฯ เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสรมิหลกัปฏบิตัดิา้นการเกษตรทีด่ ี(Good 
Agricultural Practices - GAP)ทีเ่ราตอ้งการพฒันาคุณภาพผลผลติใบยาสูบใหไ้ดม้าตรฐานการส่งออก ใน
ขณะเดยีวกนัก็ดูแลคุณภาพชวีติของแรงงานในไร่และสิง่แวดลอ้มในชุมชน ก่อนหน้าจะมโีครงการน้ี กว่า 
80% ของบรรจุภณัฑเ์คมกีารเกษตรที่ใช้แล้วถูกก าจดัท าลายแบบไม่ถูกต้อง โครงการไดว้างขัน้ตอนการ
ก าจดับรรจุภณัฑ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกวธิโีดยบรษิทัรบัซื้อและส่งออกใบยาสูบเป็นผูร้บัจดัเก็บรวบรวมบรรจุ
ภณัฑเ์คมกีารเกษตรทัง้หมดที่ใช้ในไร่ยาสูบและพชือื่นๆ เพื่อน าไปส่งบรษิทัรบัเผาก าจดัขยะอนัตรายให้
ท าลายอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ฝึกอบรบและใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง” 

จนถงึปจัจุบนั มกีารเก็บรวบรวมบรรจุภณัฑเ์คมเีกษตรที่ใชแ้ลว้กว่า947,000 ชิ้น หรอืมากกว่า 10 
ตนักลบัคนืจากชาวไร่โดยบรรจุภณัฑเ์หล่าน้ีถูกรวบรวมน าไปก าจดัด้วยวธิกีารที่ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม
และถูกสุขลกัษณะและมีชาวไร่ยาสูบกว่า 13,400 ราย หรือร้อยละ 80 ของชาวไร่ยาสูบทัง้หมดเขา้ร่วม
โครงการ 

นายเกษม เพง็ผลา ชาวไร่ยาสูบจาก ต.ศรสีมเดจ็ อ.ศรสีมเดจ็จ.รอ้ยเอด็ กล่าวว่า “เมื่อก่อนชาวไร่
เรานิยมเอาขวดพลาสตกิและแกว้ใหก้บัรา้นขายของเก่า หรอืไม่กเ็ผาหรอืฝงัลงดนิ แต่พอเขา้ร่วมโครงการ
บรษิทัรบัซือ้ใบยาสบูกม็าใหค้วามรูเ้รื่องการใชส้ารเคมทีีถู่กตอ้ง และแนะน าใหเ้กบ็ภาชนะบรรจุสารเคมไีวใ้น
ตูเ้กบ็สารเคม ีรอใหเ้จา้หน้าทีจ่ากทางบรษิทัมารบั และน าไปสง่เพือ่ก าจดัอยา่งถูกวธิตี่อไป” 

“นบัเป็นครัง้แรกในภาคการเกษตรของประเทศทีม่กีารด าเนินการในเรื่องน้ีอยา่งจรงิจงั เราอยากเหน็
ชาวไรแ่ละแรงงานยาสบูมคีวามปลอดภยั ในขณะเดยีวกนักไ็ม่รบกวนสิง่แวดลอ้ม และเราหวงัว่าโครงการน้ี
จะชว่ยก าหนดมาตรฐานทีด่ใีหก้บัประเทศไทย 

เพื่อช่วยตอบโจทยเ์กษตร 4.0 และสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัภาคการเกษตรไทย” นายพงศธร กล่าว
สรุป โอเคครบั เป็นประเดน็ตวัอยา่งทีร่ว่มรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยสว่นรวม 

ครบั..ผมขอเสรมิต่อ นอกเหนือจากไรย่าสบูแลว้ยงัมทีัง้นาขา้ว สวนปาลม์ สวนยาง ไร่ออ้ย ไร่แตงโม 
พชืผกัสวนครวัรวมทัง้บอ่กุง้ บ่อปลา ปศุสตัวอ์ื่นๆ ทีต่อ้งใชเ้คมทีางการเกษตรไม่ว่ายาฆ่าหญา้ ยาฆ่าแมลง 
ฆ่าเชือ้รา แมก้ระทัง่ปุ๋ ย ยาบ ารุงซึ่งผมเหน็บ่อยครัง้ เกษตรกรใชแ้ลว้ ไม่ไดจ้ดัระเบยีบเกี่ยวกบัภาชนะของ
สารพษิเหล่านัน้ บ้างก็สุมรวมเผาไฟกบัขยะอื่นๆโยนทิ้ง(น ้า ) ก็มเียอะ ทัง้แบบบรรจุซอง ขวดแก้ว ขวด
พลาสตกิขวดโลหะ บรรจุถงั แกลลอน ฯลฯ 

ครบั น่าจะออกกฎหมายให้ผูผ้ลติหรือจ าหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ต้องมหีน้าที่ในการก าจดั
ภาชนะทางการเกษตรทีเ่หลอืใชด้ว้ยนะครบั เพือ่สรา้งความปลอดภยัใหชุ้มชนมากกวา่เดมิ 

 
 
 
 
 



คอลมัน์บทบรรณาธิการ : Thailand 4.0 ฝันหวานของคนช่างฝัน 

 
มใีครเขา้ใจแทจ้รงิบา้งว่า Thailand 4.0 คอือะไรโปรดอธบิายใหฟ้งัดว้ย แลว้คุณเชื่อไหมว่า เวลา

ถามค าถามน้ีกบัรฐัมนตรบีางคน และสนช.อีกหลายๆ คน ปรากฏว่าได้ค าตอบที่ไม่เหมือนกนัแบบร้อย
เปอร์เซ็นต์เป๊ะ แต่ทว่าพอจะได้ค าตอบเลาๆ ว่า ก็คือการเน้นให้คนในสังคมไทยใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสทิธภิาพมากขึ้น แต่มากขึ้นแบบไหน อย่างไร ก็ไม่มีใครตอบได้ตรงกนัอีกนัน่แหละ แต่ทุกคนก็ยงั
พยายามจะพดูใหเ้ก๋วา่ตอ้ง Thailand 4.0 

มคี าถามว่า แลว้ทุกวนัน้ีคนไทยไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีนัอยา่งเป็นบา้เป็นหลงัหรอกหรอื เพราะหนัไป
ทางไหน กจ็ะพบแต่คนเป็นจ านวนมากต่างกม้หน้ากม้ตากดแป้น smartphone และใชส้ายตาจบัจอ้งอยู่ที่
หน้าจอ smart phone กนัอย่างเอาเป็นเอาตาย จนหลายรายเดนิไปกดไป เดนิไปกม้หน้าดูไป แต่ที่หนัก
หนาสาหสัทีสุ่ดคอื หลายรายขนาดอยู่กบัเพื่อนหรอืคนรกัก็ยงัอุตส่าหก์ดแป้นและดูหน้าจอ smart phone 
กนัอย่างเมามนั จนแทบไม่ใส่ใจคนทีต่นเองนัง่อยู่ใกล้ๆ  แมแ้ต่น้อย แต่ขอบอกก่อนว่าสิง่ที่พดูขา้งต้นน้ีถอื
เป็นการใช ้smart phone แบบเบาปญัญา 

มคี าถามว่าคนไทยส่วนใหญ่พร้อมกบัการเป็น Thailand 4.0 จรงิหรอื ค าถามน้ีน่าค้นหาค าตอบ
แทจ้รงิเป็นทีสุ่ด เพราะถา้หากเราทุกคนไมพ่ยายามตอบค าถามน้ีใหจ้รงิจงั กจ็ะกลายเป็นวา่ เราทุกคนก าลงั
ถูกหลอกใหเ้พอ้ฝนัไปตามความตอ้งการของผูม้อี านาจรฐั 

ไม่ต้องดูอะไรไกลอื่นมากจนเกนิไป ขอใหดู้แค่เพยีงในกรุงเทพมหานคร แลว้ดูแค่เพยีงรฐัมนตรทีุก
กระทรวง รวมถงึขา้ราชการระดบัสงูสุดของแต่ละกระทรวงกพ็อแลว้ แลว้ลองถามคนเหล่านัน้ดว้ยว่า ทุกคน
มคีวามสามารถในการท าความเขา้ใจ และสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดแทจ้รงิหรอื ขออภยั
ที่ต้องพูดตรงๆ ว่ารฐัมนตรบีางคนยงัไม่เขา้ใจกลไกของระบบ smart phone เลย แถมบางคนใชร้ะบบ
คอมพวิเตอรท์ างานไมไ่ด ้บางคนไมเ่ขา้ใจและไมส่ามารถใช ้excel ในการท างานงา่ยๆ ไดด้ว้ยซ ้าไป 

แน่นอนว่าการพยายามสรา้งแนวคดิเพื่อพฒันาประเทศโดยผูน้ ารฐับาลเป็นสิง่ที่ด ีและจ าเป็นต้อง
กระท าให้บงัเกดิเป็นผลส าเรจ็ แต่ก็ไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่ผูน้ ารฐับาลจะต้องสรา้งความเพอ้ฝนัอนัเลื่อน
ลอยใหบ้งัเกดิกบัคนในประเทศ ทัง้ๆ ทีรู่อ้ยู่เตม็อกวา่ความคดินัน้เป็นเรื่องเพอ้ฝนัเพอ้เจอ้ 

ความพยายามผลกัดนัใหป้ระเทศไทยก้าวหน้าดว้ยนโยบายการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของ
การใช้นวตักรรม นับว่าเป็นความคิดที่น่ายกย่อง แต่ผู้น าการเมืองไทยมัน่ใจหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่มี
ความสามารถอยา่งแทจ้รงิและลกึซึง้ในเรื่องทีร่ฐับาลก าลงัพยายามผลกัดนั 

 



การยกเอาเรื่องที่บอกว่า เราต้องท างานน้อย แต่ต้องได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาล โดยใช้
ความคดิเชงิสรา้งสรรคเ์ป็นตวัขบัเคลื่อน และใชน้วตักรรมเขา้มาเป็นส่วนประกอบส าคญั ค าพดูน้ีฟงัดูดมีาก 
แต่จะดยีิง่กวา่น้ีถา้หากพดูแลว้ท าไดจ้รงิ 

ขอใหร้ฐับาลชุดน้ีไดโ้ปรดท าแบบจ าลอง Thailand 4.0เพื่อแกว้กิฤตจิราจรในเมอืงใหญ่ๆ ของไทย 
เชน่ กรุงเทพฯ เชยีงใหม ่หาดใหญ่ ภเูกต็ ใหด้กู่อน แลว้ต่อจากนัน้อยากใหท้ าแบบจ าลอง Thailand 4.0 กบั
การท าไร่ท านาของคนไทยใหป้รากฏชดัดว้ย อยากเหน็จรงิๆ ว่าจะออกมามหีน้าตาเช่นไร แต่ก่อนจะไปถงึ
ตรงนัน้ ขอใหร้ฐับาลแก้ปญัหาการใชA้uto Gate ส าหรบัการเดนิทางเขา้และออกประเทศใหไ้ดเ้สยีก่อน 
เพราะทุกวนัน้ียงัปรากฏภาพเละเทะอยูแ่มจ้ะใช ้Auto Gate มาแลว้นานเป็นปี แต่ท าไมคนไทยยงัตอ้งกรอก
ขอ้ความในกระดาษ ตกลงจะใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์ไปเพือ่ประโยชน์อนัใดมทิราบ 

 
คลงัปรบั‘จีดีพี’ใหม่ โตเกิน3.6%ยนัไม่มี‘ต้มย ากุ้ง’ซ า้รอย 

 
นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผูอ้ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั(สศค.) เปิดเผยว่า ในเดอืน

กรกฎาคม 2560 กระทรวงการคลัง จะปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) หรือ
อตัราขยายตวัเศรษฐกจิปี 2560 ใหมอ่กีครัง้จากเดมิทีค่าดวา่จะขยายตวัได ้3.6% ในปีน้ี ซึ่งตอนน้ีบางปจัจยั
มแีนวโน้มดีกว่าที่คาดไว้ เช่น ภาคการส่งออก โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ขยายตวัได้ถึง 
12.7% 

อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งตดิตามการใชจ้า่ยของรฐับาลในสว่นของเบกิจ่ายงบกลางปีทีม่วีงเงนิลงทุนเพิ่ม
อกี 1.9 แสนลา้นบาท ซึ่งตอนน้ีเบกิจ่ายไปไดแ้ลว้ 26.2% และมกีารท างบผกูพนัไวแ้ลว้ 39.3% คาดว่าสิ้น
ปีงบประมาณจะเบกิจ่ายไดต้ามทีค่าดไวป้ระมาณ 60% ซึ่งถอืว่าสูงเพราะงบกลางปีเพิง่เริม่ใชม้าเมื่อปลาย
เดือนมนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะที่การเบกิจ่ายงบประมาณปี 2560 ล่าสุดเบกิจ่ายได้แล้ว 73.4% ซึ่ง
เป็นไปตามทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้

“การขยายตวัเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะขยายตวัไดด้กีว่าขยายตวัไตรมาสแรกที่ขยายตวั 3.3% 
และเศรษฐกจิในครึง่ปีหลงักจ็ะขยายตวัไดสู้งกว่าครึง่ปีแรก ส่วนจะปรบัประมาณการการขยายตวัเศรษฐกจิ
เพิม่ขึน้ กเ็ป็นเรื่องทีม่โีอกาสไดท้ัง้นัน้” 

ขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนมสีญัญาณฟ้ืนตวัจากการลงทุนในหมวดเครื่องมอืเครื่องจกัร สะทอ้นจาก
ปรมิาณน าเขา้สนิคา้ทุนขยายตวั 13.7% ส่วนมาตรการกระตุน้เอกชนลงทุนน ารายจ่ายหกัภาษไีด ้1.5 เท่า 
ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาแลว้ รอประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยเชื่อว่าหากประกาศ
มผีลบงัคบัใชแ้ลว้จะท าใหเ้อกชนมาลงทุนเพิม่ขึน้ 



ดา้นศูนยว์จิยักสกิรไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงนิ หรอื กนง. จะมมีต ิคงอตัราดอกเบีย้
นโยบายทีร่ะดบั 1.50% ต่อเน่ืองในการประชุมกนง. รอบทีส่ีข่องปี 2560 ในวนัที ่5 กรกฎาคม 2560 น้ี และ
น่าจะคงอตัราดอกเบีย้ต่อเน่ืองในชว่งทีเ่หลอืของปีน้ี หลงัผลของการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟด
ต่อเศรษฐกจิไทยมจี ากดั ขณะทีพ่ฒันาการการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยทีฟ้ื่นตวัต่อเน่ือง 

ดร.สุทธิกร  กิ่งแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุ รกิจแห่ ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวถงึภาวะเศรษฐกจิไทยในโอกาสครบรอบ 20 ปี “วกิฤตติ้มย ากุ้งในวนัที่ 2 
กรฎาคม 2560 วา่ ปจัจุบนัแมภ้าคอสงัหารมิทรพัยจ์ะเริม่เกดิภาวะฟองสบูบ่า้งจากปรมิาณทีอ่ยูอ่าศยัรอการ
ขายมากสวนทางกบัความต้องการของประชาชนที่ลดลงโดยเฉพาะในแถบชานเมอืง แต่ยงัเชื่อว่าในระยะ
ต่อไปภาวะฟองสบูอ่สงัหารมิทรพัยจ์ะเริม่ลดลงจากการชะลอเปิดตวัโครงการใหม่ซึ่งท าใหจ้ านวนทีอ่ยูอ่าศยั
รอการขายจะทยอยลดลงในอนาคต จะไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ซ ้ารอยกบั “วกิฤตติม้ย ากุง้” เมื่อ 20 ปีทีผ่า่นมา 

อยา่ไรกต็าม เป็นห่วงปญัหาการพฒันาในหลายภาคส่วน ทัง้การวจิยัและพฒันาของภาคธุรกจิทีอ่ยู่
ในระดบัต ่า ภาคการเกษตรทีย่งัขาดประสทิธภิาพในการผลติและการสรา้งมูลค่าเพิม่ระบบการศกึษาทีย่งัไม่
สามารถตอบโจทยค์วามต้องการของประเทศได้ และระบบราชการที่ยงัขาดประสทิธภิาพเต็มไปดว้ยการ
คอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผลท าใหป้ระเทศไทยเราย ่าอยูก่บัทีเ่มื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื่อน
บา้นทีพ่ฒันาไปอยา่งรวดเรว็ 

โดยปญัหาเรื้อรงัเหล่าน้ีคอยฉุดรัง้การพฒันาของประเทศก่อใหเ้กดิวกิฤตติ้มกบในปจัจุบนั ซึ่งสรา้ง
ผลกระทบกบัประเทศแตกต่างจากวกิฤตติม้ย ากุง้ ในอดตี โดยปจัจุบนัประเทศเราสูญเสยีความสามารถใน
การแขง่ขนัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกว่าทีเ่ราจะรูต้วัอกีทกีอ็าจสายเกนิกว่าทีจ่ะปรบัตวัแลว้ เหมอืนการตม้
กบ 

 
รายงานพิเศษ : พด.หนุนจดัตัง้ธนาคารปุ๋ ยอินทรียใ์นพืน้ท่ี  

ลดต้นทนุการผลิต เพ่ิมรายได้เกษตรกร 
 

 
นายสุทนิ ทองเอม็ เกษตรกรดเีด่นแห่งชาต ิชาวสุโขทยั เปิดเผยว่า ไดศ้กึษาและทดลองการด าเนิน

กจิกรรมไร่นาสวนผสมด้วยตนเอง โดยในระยะแรกท าในพื้นที่ของครอบครวัเป็นหลกั และดูแบบอย่างที่
ประสบผลส าเรจ็มาปรบัใชใ้นแปลงของตนเอง เน้นการใชพ้ืน้ที่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยน้อมน าปรชัญา



เศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวงรชักาลที่ 9 มาปรบัใชใ้นชวีติเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในปจัจุบนั ดว้ยการ 
“ปลกูทุกอยา่งทีก่นิ กนิทุกอยา่งทีป่ลกู” เพือ่ลดความเสีย่งและอยูร่อดไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาใคร 

การผลติลดความเสี่ยงจากการปลูกพชืเชงิเดี่ยว มรีายไดต้่อเน่ืองและยัง่ยนื เน้นการท าการเกษตร
ปลอดสารพษิ มกีารใชน้ ้าหมกัชวีภาพ ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากกลุ่ม ท าใหป้ลอดภยัทัง้ผูผ้ลติ
และผูบ้รโิภค ที่ส าคญัมบี่อเก็บกกัน ้าไว้ใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดปีปจัจุบนัเป็นแหล่งเรยีนรู้
แปลงไร่นาสวนผสมตวัอยา่งของเกษตรกรในชุมชนและขา้งเคยีง และไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสรมิจาก
ส านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 9 จงัหวดัพษิณุโลก และส านักงานเกษตรจงัหวดัสุโขทยั ใหเ้ป็น
ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่ชุมชน
อกีดว้ย 

“เ ร าต้อ ง เปลี่ ยน เ รือกสวนไร่นา ให้กลาย เ ป็น
หา้งสรรพสนิคา้ เพื่อใหค้นมาเดนิซื้อหาไดเ้อง เกษตรกรจะ
ไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาในการเกบ็ และเสยีเวลาในการน าผลผลติ
ออกไปขาย โดยได้มีการจัดสรรที่ดินของตัวเองที่มีอยู่
ประมาณเกอืบ 30 ไร ่แบง่เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 2 ไร ่ท านาขา้ว 
20 ไร่ ส่วนที่เหลอืเป็นสวนผสม ปลูกผกัสวนครวั ผลไม้
ต่างๆ ไผ่ ขุดบ่อเลี้ยงกบ หอยขม ปลาดุก ปลาช่อน ปลา
หมอ ปลาบกึ ปลาแรด ปลาสวาย ปลานิล ปลาทบัทมิ ปลา

คารพ์ สระบวั ผกับุง้ รวมทัง้เลีย้งห่าน นกกระทา ไก่ไข ่ไก่พนัธุส์วยงาม เช่น ไก่ญี่ปุน่ ไก่มนิิโคชนิ ไก่ซลิกี ้
ไก่อยีปิฟายมู ิไก่เหลอืงหางขาวไก่บารม์า่ ไก่โปรแลน ไก่ด ามองโกลเลยีไก่ไขเ่ลก็ฮอนขาวหงอนจกัร และไก่
ไขบ่ารพ์ลมีทัลอ็ค นอกจากน้ียงัมเีลีย้งปนูาในวงบอ่กิง้กอื-ไสเ้ดอืนไวผ้ลติปุ๋ ย และเลีย้งมดแดงบนตน้มะม่วง” 
นายสุทนิ กลา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คยุเป็นคุ้งเป็นแควเศรษฐกิจไทยดี 
เหตรุบัพลงัส่งออก-ท่องเท่ียวหนุน 

 

 
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะ

เศรษฐกจิการคลงัประจ าเดอืน พ.ค.60 ยงัมสีญัญาณขยายตวัต่อเน่ือง โดยไดร้บัแรงขบัเคลื่อนส าคญัจาก
การสง่ออกทีข่ยายตวัไดใ้นระดบัสงูถงึ 12.7% นอกจากน้ี การบรโิภคภาคเอกชนมสีญัญาณปรบัตวัดสีะทอ้น
จากการเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ (แวต) ทีข่ยายตวัเป็นบวกและรายไดท้ีแ่ทจ้รงิของเกษตรกรทีย่งัคงขยายตวั และ
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยงัเตบิโต ทัง้น้ี เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อบรโิภคภาคเอกชน
ปรบัตวัดขีึน้ สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิม่ขยายตวั 7.6% สอดคลอ้งกบัปรมิาณรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีน
ใหมข่ยายตวั โดยมปีจัจยัสนบัสนุนจากรายไดเ้กษตรกรทีแ่ทจ้รงิ 

ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชนมสีญัญาณฟ้ืนตวัจากการลงทุนในหมวดเครื่องมอืเครื่องจกัร สะทอ้น
จากปรมิาณน าเขา้สนิค้าทุนขยายตวัต่อเน่ือง ด้านการส่งออกสนิค้าขยายตวัได้ดโีดยการส่งออกสนิค้ามี
มลูคา่ 19,900 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัต่อเน่ืองที ่12.7% ขณะทีก่ารน าเขา้มมีูลค่า 19,000 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ขยายตวัต่อเน่ืองที่ 18.3% ทัง้น้ี มูลค่าการส่งออกที่ขยายตวัและการน าเขา้ที่ฟ้ืนตวัได้ด ีส่งผลให้
ดุลการค้าในเดอืน พ.ค.60 เกนิดุลที่ 900 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ขณะที่ในช่วง 5 เดอืนแรกปี  2560 (ม.ค.-
พ.ค.) เกดิดุลการคา้ 5,100 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต ได้รบัปจัจยัจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้ไทย 2.59 ลา้นคน (ชว่ง 5 เดอืนแรกปี 2560 จ านวน 14.61 ลา้นคน) ขยายตวัต่อเน่ืองที ่4.6% ต่อปี 
ดา้นดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรขยายตวั 6.9% โดยเป็นการขยายตวัในทุกหมวดสนิคา้ ขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกจิภายในประเทศยงัอยูใ่นเกณฑด์ ีและเสถยีรภาพภายนอกอยูใ่นระดบัทีม่ ัน่คง สะทอ้นจากอตัราเงนิ
เฟ้อทัว่ไปที ่-0.04% และ 0.5% ต่อปี 

ทัง้น้ี ในเดอืน ก.ค.น้ี กระทรวงการคลงัจะทบทวนประมาณการเศรษฐกจิในปี 60 โดยจะพจิารณา
จากหลายปจัจยัรว่มกนั โดยเฉพาะภาคการสง่ออกทีข่ยายตวัไดด้ขีึน้กว่าคาดการณ์ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นไปตาม
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจคู่ค้า และเศรษฐกิจประเทศใหญ่ที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/60 คาดว่าจะขยายตวัดกีว่าไตรมาสแรก หรอืเติบโตได้มากกว่า 3.3% และ
ภาพรวมในชว่งครึง่หลงัของปีน่าจะขยายตวัไดด้ ี


