วันที่ 21 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : นํ้ายางข้นจี้รัฐหนุนหมื่นล้าน ดันราคายาง
พุ่ง 60 บาทต่อกิโล
นํ้ายางข้นจี้รัฐหนุนหมื่นล้าน ดันราคายางพุ่ง 60 บาทต่อกิโล

สภาพเศรษฐกิจของภาคการเกษตรไทยมีปัญหาราคาตกต่ําต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ที่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จากปัญหาราคายางและผลิตภัณฑ์ยางตกต่ํา และไม่มี
เสถียรภาพมาโดยตลอด กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของน้ํายางข้น หนึ่งในห่วงโซ่
การผลิตที่สําคัญที่รับซื้อน้ํายางสดจากเกษตรกรมาผลิตต่อ ได้มีแนวคิดหรือไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ํา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ภาครัฐไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บสต๊อกยางให้เป็นภาระอีกต่อไป
ซึง่ “ชัยพจน์ เรืองอรุณวัฒนา “นายกสมาคมน้ํายางข้นไทยคนปัจจุบันได้สะท้อนแนวคิด ผ่าน ”ฐานเศรษฐกิจ ”
ดังบรรทัดถัดจากนี้
ซัพพลายทั่วโลกเพิ่ม-สต๊อกล้น
“ชัยพจน์” กล่าวว่า ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 15% ของจํานวนประชากรของไทย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ
4.47 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ที่ผ่านมาสถานการณ์ผลิต และการใช้ยางพารา
ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าปริมาณ
การผลิต และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน มีสต๊อกคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ราคายางพาราใน
ตลาดโลกลดลงและส่งผลกระทบต่อราคายางในประเทศไทยไปด้วย
ดังนั้นจึงเกิดความผันผวนของราคายางในประเทศมาตั้งแต่ปลายปี 2554 และส่งผลกระทบต่อรายได้
ของชาวสวนยางมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งในปี 2558 รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ําใน 2 โครงการ

-2ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กัน
ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือบัฟเฟอร์ฟันด์
“ทั้ง 2 โครงการสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้น เพราะงบประมาณมีจํากัด ทําให้ปริมาณยางที่รับซื้อ
ยังมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับผลผลิตยางทั้งประเทศ ซึ่งโครงการสามารถผลักดันราคายางให้สูงขึ้นได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งรัฐบาลยังมีภาระต้องดูแลสต๊อกยางมาจนถึงปัจจุบันประมาณ 3.1 แสนตัน ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าฝากเก็บ ดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่และอื่นๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ 30 ล้านบาท ขณะที่
ยางเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นทุกวัน ถือว่าเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน”
เร่งรัฐหนุนหมื่นล. ดัน 60 บ./กก.
ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆนี้ ทางสมาคมน้ํายางข้นไทย จึงได้เข้าหารือกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ํา โดยรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บรักษายางอีกต่อไป แต่จะ
ใช้วิธีอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการยางให้ดูดซับยางพาราออกจากระบบนําไปเก็บในสต๊อกของ
ผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
และมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยขอสนับสนุนวงเงินดําเนินการ 1 หมื่นล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ย
ไม่เกิน 3% มีระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ 2 ปี (ตั้งแต่ ต.ค. 59 – ก.ย.61) ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อ
เกษตรกรชาวสวนยาง และขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยเร็ว
“ทางสมาคมจึงได้เสนอระยะเวลาของโครงการนี้ 2 ปี ก็คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-กันยายน
2561 มีเป้าหมายที่จะดูดซัพพลายยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ํายางข้น 1.9 แสนตัน จาก
ผลผลิตทั้งปีประมาณ 9.6 แสนตัน (เนื้อยางแห้ง) คาดหวังจะช่วยดันราคายางให้ไปถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม”
ผลพวงบีบต่างประเทศเร่งซื้อ
“ชัยพจน์ ” กล่าวอีกว่า หากไทยเร่งดําเนินโครงการนี้จะสามารถสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ยางพารา
ในต่างประเทศ จนต้องรีบออกมาซื้อยางจากไทยมากขึ้น เพราะเป็นการสร้างอุปสงค์ในตลาดมากขึ้น ส่งให้
ราคายางปรับตัวขึ้นอย่างอัตโนมัติ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจะเร่งอนุมัติให้โครงการนี้เกิดโดยเร็วแม้ว่าในช่วงนี้
ปริมาณฝนตกค่อนข้างมากทําให้ชาวสวนกรีดยางไม่ได้ ราคาน้ํายางสดนับตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปี คาดว่าอยู่ที่ราคา
50 บาทต่อกิโลกรัม

-3ควง กยท.ถกมาเลย์
ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ประเทศส่งออกน้ํายางสดให้มาเลเซียโดยเฉลี่ยปีละ 3 แสนกว่าตัน แต่ไม่เคยเชื่อม
กันในนามของสมาคม อาจจะแยกกันต่างคนต่างขาย ดังนั้นครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่สมาคมร่วมกับ การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) นําคณะโดยนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การ
ยาง กยท.ได้เดินทางไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อประชุมหารือกับคณะกรรมการยางมาเลเซีย
(MRB) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดน้ํายางข้นจากยาง
ธรรมชาติและน้ํายางสังเคราะห์ เพื่อกําหนดทิศทางอนาคตของร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้แสวงหาแนวทางในการ
สนับสนุนทางจากรัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่ายทางด้านตลาดยางพารา เพื่อสร้างเข้มแข็งสามารถเพิ่มรายได้ จากการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมและเกษตรกรชาวสวนยางใน
ที่สุด
“ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีสมาชิกสามัญ 49 ราย สมาชิกวิสามัญ 29 ราย และสมาชิก
กิตติมศักดิ์ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 81 ราย ผมได้รับตําแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม (วาระปี 2559 – 2561) ที่ผ่านมาได้
มีนโยบายในการบริหารของสมาคมน้ํายางข้นไทย อาทิ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรสวนยางให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ส่งเสริมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่
สมาชิก ยกระดับสินค้าน้ํายางข้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้นํา และให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับน้ํายางข้นเป็นหลัก เป็นต้น”
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปี ที่ 36 ฉบับที่ 3,202 วันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สภาพอากาศของวันที่ 25 ตุลาคม 2559

อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศของวันที่ 25 ตุลาคม 2559
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ 25-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ต.ค.มีฝน
ฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว
15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิ
ต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส พื้นที่การเกษตร ปริมาณและการกระจาย
ของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ําให้มีประสิธิภาพ เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ไม้ผล ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วย
สารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งไม่ควรกองเปลือกและผลที่เน่าเสียร่วงหล่น เอาไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่ง
อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งสามารถระบาดจากเปลือกและผลที่
เน่าเสียมาสู่ต้นพืชได้ ยางพาราดินและอากาศมีความชื้นสูง :ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น
โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดํา และโรคราสีชมพู เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง
ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ
แหล่งที่มา : สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าฯชุมพร มอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติราชการ อําเภอเมืองชุมพร

ผู้ว่าฯชุมพร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ อําเภอเมืองชุมพร
วันนี้ (25 ต.ค. 59) นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประชุมมอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในพื้นที่อําเภอเมือง โดยยึดถือหลักการทํางานอย่างโปร่งใส พร้อมนํา
แนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้ชาวชุมพร
ร่วมไปถึงการน้อมนําพระราชดํารัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มาปฏิบัติใช้ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเน้นการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
พร้อมกับดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน และถูกต้อง
สําหรับอําเภอเมืองชุมพร มีพื้นที่รวมประมาณ 467 ,747 ไร่ การปกครองประกอบด้วย 17 ตําบล 161
หมู่บ้าน 42 ชุมชน 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตําบล 9 องค์การบริหารส่วนตําบล ประชากร 148 ,371 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนปาล์ม และการค้าส่งและค้าปลีก สําหรับปัญหาที่เสนอให้ทาง
จังหวัดช่วยแก้ไข ได้แก่ สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้วยตัวเมืองชุมพรมีหลายหมู่บ้าน หลายชุมชน ไม่
มีการวางผังเมือง ซึ่งทําให้เกิดปัญหา น้ําท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน การแก้ไขปัญหาก็ยากเนื่องจากไม่
มีการจัดระบบระบายน้ํา , ปัญหาด้านจัดการขยะ โดยในพื้นที่จะประสบปัญหาเรื่องที่รองรับการทิ้งขยะ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในตัวเมือง ทําให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น , ปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนของ
พื้นที่แต่ละหน่วยงาน ทําให้ไม่มีความชัดเจนในการถือครอง , ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน สะพาน
ไฟส่องสว่าง ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ปัญหาด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเทียวชุมชน ยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องการความ
ช่วยเหลือจากทางจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่นายอําเภอ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในพื้นที่ โดยต้องการให้ข้าราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกัน
ในการทํางาน ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์จังหวัด ที่ว่าชุมพร
น่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับปัญหาการพัฒนา
ของบุคลากร โดยต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในในครรภ์จนเมื่อเกิดออกมาแล้วต้องมีคุณภาพสุขภาพของลูกหลานต้อง
ดูแลให้ดี, ปัญหาผู้ด้อยโอกาสคนยากจน คนแก่ชรา ต้องรีบเข้าไปดําเนินการให้ความช่วยเหลือ , ปัญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ช่วยกันดูแลต้องพิจารณาใช้กฎหมายที่ถูกต้อง, ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินให้แก้ไข
โดยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้จัดเจน, ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

-2คือ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ และพัฒนากระบวนการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี ตามหลัก 3Rs การใช้น้อย ใช้
ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่, ปัญหาการบริหารจัดการน้ําให้ดูถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ,ปัญหาความมั่นคงของ
ชาติ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียว และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสําคัญกับ
โครงการพระราชดําริในพื้นที่ให้เข้าไปดูแล, ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา
ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง
แหล่งที่มา : สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจําวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.59 บาท ปรับ
เพิ่มขึ้น 0.78 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บาท ยางแผ่นดิบ
ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 53.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 52.10 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 0.90 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.72 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.92 บาท ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 56.21 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.71 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 55.56 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 0.79 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 55.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.78 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 50.79
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.59 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 181 ,080 กิโลกรัม
น้ํายางสด 52.80 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อกิโลกรัม
ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจยูโร
โซนปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือนตุลาคม อยู่ที่ระดับ 53.70 เพิ่มขึ้น
จากระดับ 52.60 ในเดือนกันยายน ซึ่งดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคธุรกิจมีการขยายตัว
อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง หลังจากที่อิรักซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก
กลุ่มโอเปก แสดงเจตจํานงว่าไม่ต้องการเข้าร่วมในข้อตกลงลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุ่มโอเปก
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 58.94 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 61.55 บาท ต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.96 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว
ราคาอยู่ที่ 59.04 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.01 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จําเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : อดีต ผอ.สทท.สุราษฎร์ธานี เดินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน
อดีต ผอ.สทท.สุราษฎร์ธานี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรทฤษฎี
ใหม่แบบผสมผสาน
อดีตผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี เดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตลอดระยะเวลา 8 ปี จนประสบ
ความสําเร็จ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นายประเสริฐ ศรีระสันต์ อายุ 69 ปี เกษตรกรชาวตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อดีต
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการเดิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 8 ปี จนประสบ
ความสําเร็จในที่ดินเพียง 6 ไร่ครึ่ง
จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ที่มีทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซียเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
นายประเสริฐ ศรีระสันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่รับราชการ ได้ทํางานต่างพระเนตรพระ
กรรณมาตลอด เมื่อเกษียณอายุราชการจึงตั้งใจที่จะทํางานต่างพระเนตรพระกรรณต่อไป โดยการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริของพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาดูงาน
และเรียนรู้การทําเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งทําได้จริงและอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งจากตัวอย่างในแปลงเกษตรแบบผสมผสานของตนเพียง 6 ไร่ครึ่ง ได้ปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร มะนาว
พันธุ์ทูลเกล้า 2 ไร่ อีก 2 ไร่ ปลูกมะพร้าวน้ําหอม มะพร้าวแกง และร่องสวนก็ปลูกผักสวนครัว เช่น แตงกวา
พริก และอื่นๆ อีกหลายชนิด ส่วนอีก 2 ไร่ ก็ปลูกยางพาราสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจากมาเลเซีย พันธุ์ RRIM
2025 จํานวน 320 ต้น โดยปลูกระยะชิด 3 x3 เมตร และให้ผลผลิตภายใน 4 ปีครึ่งจึงกรีดได้ ส่วนที่เหลืออีก
ครึ่งไร่ปลูกกระท่อมไว้พักอาศัย และรอบๆ กระท่อมก็ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ภายใต้แนวคิดปลูกทุกอย่าง
ที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
นายประเสริฐ ศรีระสันต์ กล่าวว่า ชีวิตหลังจากนี้ขอของเดินตามรอยพ่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และพร้อม
ที่จะถ่ายทอดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้คนทั่วไปที่มาเรียนรู้ดูงาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติอย่างมาเลเซีย

-2ที่มาดูงาน ซึ่งก่อนที่จะนําลงไปดูสวนก็จะอธิบายให้ทราบว่า สวนแห่งนี้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งชาวต่างชาติต่างซาบซึ้งในสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระองค์ ที่ต้องการช่วยเหลือพสกนิกรให้อยู่ดีกินดีแม้จะมีเนื้อที่จํากัดก็ตาม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จําเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ผญบ.ในยะลาพลิกฟื้นสวนยางเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผญบ.ในยะลาพลิกฟื้นสวนยางเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยะลา - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ลําพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พลิกฟื้นพื้นที่สวนยางพารากว่า 3 ไร่ เป็นศูนย์
การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลังจากศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (25 ต.ค.) ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของ นายธัญญา แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่
3 ต.ลําพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายหลังการศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการปรับ
พื้นที่ในสวนยางพาราที่มีอยู่ให้สามารถทําการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งการเกษตรกรรม การเลี้ยงปศุสัตว์ และ
การทําประมง รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนสําเร็จ และได้ยกสถานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และ
เยาวชน นักศึกษาในพื้นที่อีกด้วย
นายธัญญา แก้วเจริญ เจ้าของพื้นที่เปิดเผยว่า ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณปี 2554 ตนเองได้ศึกษา
ข้อมูลจากทั้งทางหนังสือ และสื่อต่างๆ ถึงพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระราชดํารัสคําสอนของในหลวง
โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจึงได้ลงมือทําในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ในสวนยางพารา โดย
ปรับปรุงให้มีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกร

-2นอกจากนี้ ก็ปลูกพืชสวนครัวแบบเก็บกินเองได้ ทั้งมะนาว ตะไคร้ มะเขือ ยอดผักเหรียง และเริ่มเรียนรู้
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ทําก๊าซจากมูลสัตว์ และได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยะลา และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการขยายพื้นที่ และการทําบัญชีสหกรณ์ จนตอนนี้ได้เป็น
วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาศึกษาแนวทางตาม
แนวพระราชดํารัสของในหลวง
นายธัญญา แก้วเจริญ กล่าวว่า หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่
ตนเองก็ขอเดินตามรอยพ่อหลวงในการยึดหลักคําสอนเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และอยากให้ทุกคน
เดินตามรอยพ่อ แม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้ว แต่ก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตนเหมือนตอนที่พ่ออยู่

