
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 1.หนุน อกม. ปนเกษตรกรตนแบบชุมชน แนวหนา 
อะโวคาโด 2.กรมสงเสริมการเกษตร ประยุกษใชพาราฟลมแทน

พลาสติก เปลี่ยนยอดพันธุดี “อะโวคาโด” ลดโลกรอน 
RYT9 
ThaiPr.net 

ประกันรายได 3.การติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/2563 

RYT9 
 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว  ชองทางการเผยแพร 

พืชผัก 4.ศรแดง MOU จ.นนทบุรี หนุนเมล็ดพันธุผักสู
ประชาชน สรางตูกับขาวหลังบาน รวมฝาโควิด-19 

สยามรัฐ 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น ประเด็น ประเด็น 

เยียวยาเกษตรกร 5.ก.เกษตรฯ ปดจอบอุทธรณ 5 พัน หนังสือพิมพมติชน 
แปลงใหญ 6.สองเกษตร ฟนฟู? แนวหนา 

 

********************* 



 

กรมสงเสรมิการเกษตร จัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” โดยถายทอดความรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร
พรอมจัดทําจดุเรยีนรูตนแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 
ประสานงานและถายทอดความรูในการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนกับเกษตรกรในหมูบาน หวังปนเกษตรกรตนแบบ
ในระดับชุมชน 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา เพ่ือสรางความเขมแข็งภาคเกษตรและทําใหเกษตรกรอยูดีมี
สุขอยางยั่งยืนและตระหนักถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับภาคเกษตรของเกษตรกรทุกระดับ กรมจึงจัดทําโครงการ “โครงการ
บานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” เพ่ือบรรเทาผลกระทบสถานการณระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ พรอมให
เกษตรกรและผูไดรับผลกระทบมพืีชอาหารบริโภคสามารถดาํรงชีวิตอยูไดดวยการพ่ึงพาตนเอง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน 
สรางความมั่นคงทางอาหาร เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนแกปญหาการขาดแคลนพันธุพืชพันธุดีในทองถ่ิน
สงเสริม ใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือดาํเนินการตามระบบสงเสรมิการเกษตรผานอกม.ซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหตัวแทนเกษตรกร
ในชุมชน ซึ่งโครงการฯไดผลิตตนพันธุพืชผักและสมุนไพร 7 ชนิด รวม 3,634,464 ตน พืชผักและสมุนไพรหลัก 4 ชนิด 
เปนพืชท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคและผลติจากเมล็ดไดงายมีจํานวนมากรวม 2,271,540 ตน ไดแก ฟาทะลายโจร มะละกอ พริก 
และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ตน ไดแก มะรมุ ผักหวานบาน และแคบาน 

อาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน (อกม.) จะเปนผูคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ซึ่งมาจากเกษตรกรแตละหมูบาน เปนตัวแทนผู
ถายทอดความรูใหคนในชุมชน โดยตองมีคุณสมบัติ 1.สนใจและสมคัรใจ 2.มีพ้ืนท่ีและแหลงนํ้าเพียงพอปลูกพืชผักและ
สมุนไพรซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 7 ชนิด รวม 16 ตน/ครัวเรือน 3.ใหคําแนะนําวิธีปลูกดแูลและขยายพันธุพืชผัก
สมุนไพรดังกลาวใหเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ือขยายผลได5. สํานักงานเกษตรอําเภอ สงมอบตนพันธุพืชท่ีพรอมปลูกใหอกม. เพ่ือ
แจกตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ จากสถานการณดังกลาว 3 ครัวเรือน/หมูบาน 6. 
สํานักงานเกษตรอําเภอจดัทําจุดเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือเปนตนแบบ บริเวณสํานักงานเกษตร
อําเภอหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมอําเภอละ 1 จุด โดยจัดทําจุดเรียนรูตนแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” 
เปนจุดเรียนรูใหมหรือบูรณาการรวมกับจุดเรียนรูท่ีมีอยูเดมิ ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความสะดวกในการขยายผลสูเกษตรกร หรือ
ผูสนใจ เชน ตําแหนงท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง และมองเห็นงาย โดยเนนปลูกพืชผักอายสุั้นรวมกับพืชผักและสมุนไพร
ท่ีไดรับสนับสนุน จากโครงการฯเพ่ือสงเสรมิการปลูกพืชผักและสมนุไพรสําหรับบริโภคในครัวเรือนและผลผลิตเหลือแบงปน 
ใหชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการบรหิารจดัการการใชนํ้าอยางประหยัด เชน ใชนํ้ามือสอง จากการอุปโภค
บริโภค ใหนํ้าแบบระบบนํ้าหยดหรือมินิสปริงเกอร เพ่ือเปนตนแบบบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอหรอืสถานท่ีเหมาะสมอําเภอ
ละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุพืชชุมชน” พรอมมีผูนําเกษตรกรชุมชนในอนาคตเพ่ือใชเปนตนแบบศึกษา
เรียนรูใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี 



 

นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ภารกิจหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตรคือ 
การถายทอดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม เพื่อใหเกษตรกร 

สามารถทาํการเกษตรไดอยางมปีระสิทธิภาพ ลดตนทนุการผลติและเพิ่มผลผลิตการเกษตรอยางมีคุณภาพ สําหรับไม
ผลที่ไดรับความนิยมจากคนยุคใหมอยางอะโวคาโด การพัฒนาสายพนัธุใหมีคุณภาพ ผลผลิตรสชาตดิีเปนทีต่องการ
ของตลาดจึงถือเปนโอกาสดีในการสรางรายไดใหแกเกษตรกร ลาสุด กรมสงเสริมการเกษตร นําพาราฟลม (Parafilm) 
มาประยุกตใชในการเกษตร ทดแทนการใชถุงพลาสติกในข้ันตอนการเปลี่ยนยอดพนัธุไดเปนอยางดี เนื่องจากพารา
ฟลมมีคุณสมบัตชิวยรักษาความชื้นไดดี ทําใหการเปลี่ยนยอดพนัธุดีมีประสิทธิภาพสูง โดยพาราฟลมทาํมาจาก
สวนผสมของ โพลโีอเลฟนส (Polyolefins) และพาราฟน แว็กซ (Paraffin Waxes) คุณสมบัตเิดนคือ มีความยืดหยุน
สูง สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นกับสิ่งแวดลอมไดด ีและสามารถยอยสลายในธรรมชาตไิดอยางรวดเร็ว 
จึงนิยมใชเปนวัสดสุําหรับการปดผนึกอุปกรณในหองทดลองทางวิทยาศาสตร เชน เพลท เปนตน 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา หลักการของการขยายพันธุพชืดวยวิธีการตอก่ิงหรือเปลี่ยนยอด คือ

เปลี่ยนจากตนพนัธุพื้นเมืองเดิมที่ไมเปนที่ตองการของตลาดใหกลายเปนพชืพนัธุดี ที่มีคุณภาพและมีลักษณะตรงตาม

ความตองการของตลาด และใหผลตอบแทนแกเกษตรกรสูง ซึ่งแตเดิมนั้นจะใชเทปพลาสติกพนัก่ิงหรือใชถุงพลาสติก

ครอบก่ิงยอดพันธุดีไวเพื่อรักษาความชื้นและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญของยอดออน แตวิธีการนี้

จําเปนตองมีความรูความเขาใจในการดูแล เนื่องจากถุงพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่แลกเปลี่ยนความชื้นและอุณหภูมิได

นอย ทําใหอุณหภูมิภายในถุงครอบสูง เมื่อเปดถุงใหยอดออนเผชิญกับสภาพแวดลอมภายนอกอยางกะทันหันอาจจะ

เปนเหตุใหยอดออนปรับตัวไมทนั จนแสดงอาการเฉา ใบรวงและอาจทําใหตายได เกษตรกรจึงจําเปนตองตัดเปดมุม

ถุงทีละดานเพื่อใหยอดออนไดมีเวลาในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม นอกจากนี้เทปพลาสติกยังมีความ

ยืดหยุนต่ํา ยอดออนของพืชไมสามารถแทงก่ิงออกมาจากเทปพลาสติกไดเอง ตองหมั่นตรวจตราและกรีดพลาสติก

เพื่อใหก่ิงยอดพันธุดีเจริญเติบโต ประกอบกับการใชถุงพลาสตกิทําใหเกิดขยะมูลฝอยที่จัดการไดยากและใชเวลายอย

สลายนาน หากกําจัดดวยวิธีการฝงหรือเผาก็จะเกิดสารตกคางตอสิ่งแวดลอมซึ่งปญหาจะทวีความรุณแรงมากข้ึน

โดยเฉพาะบนทีสู่งที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร ในขณะที่การนําพาราฟลมมาใชทดแทนถุงพลาสตกิ ยอดออนจะสามารถ

แลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชืน้ไดดี ลดข้ันตอนในการดูแลรักษาไดมาก เนื่องจากยอดออนไมจําเปนตองปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอมใหมและสามารถแทงทะลุชัน้เคลือบของพาราฟลมออกมาไดเลย นอกจากนี้พาราฟลมยัง

สามารถสลายตัวไดงายในธรรมชาติ ชวยลดปญหาโลกรอน และภาวะเรือนกระจกไดอีกดวย ดงันั้นการใชพาราฟลม

เพื่อทดแทนถุงพลาสติกนัน้เปนเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพและสามารถใชงานไดสะดวก ทั้งในสภาพโรงเรือน และ

สภาพแปลงปลูก เกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชกับการขยายพันธุพชืไดหลายชนิด เชน พลับ มะมวง แกวมังกร 

มัลเบอรร่ี มะขามปอม พืชตระกูลสม เปนตน 
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คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ การตดิตามการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 
2562/2563 [คณะรัฐมนตรไีดมีมติ (12 พฤศจิกายน 2562 และ 24 กันยายน 2562) อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง ป 2562/63 และอนุมัติใหดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสาํปะหลัง ตามลําดับ] โดยเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2563 รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายจุรินทร ลกัษณวิศิษฏ) ไดลงพ้ืนท่ี ณ จังหวัดนครราชสมีา เพ่ือติดตามการดําเนินโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง โดยไดช้ีแจงประชาสัมพันธโครงการฯ และรวมรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะของเกษตรกรและผูประกอบการ
โดยมสีาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 
1. ความคืบหนาโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 ธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจายเงิน
ชดเชยสวนตางราคา (ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2563) ดังน้ี 
วงเงินจายขาด 9,442,342,800.00 บาท    จายเงิยชดเชยสวนตางราคาแลว 4,842,778,169.24 บาท (รอยละ 51) 
คงเหลือ 4,599,564,630.76 บาท  ไดรับอนุมตัิวงเงินเพ่ิมเตมิ 448,226,666.97 บาท คงเหลอืงบประมาณจายขาด 5,047,791,297.73 บาท 
โดยมเีกษตรกรไดรับเงินจํานวนท้ังสิ้น 398,704 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรและผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจในโครงการประกันรายไดเกษตรกรผู
ปลูกมันสาํปะหลัง และขอใหรัฐบาลดําเนินโครงการดังกลาวในปตอไป 
2. ปญหาและแนวทางการแกไข จากการรับฟงปญหาและความคดิเห็นจากเกษตรกรและผูประกอบการ และสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมกับกรมสงเสรมิ
การเกษตร ธ.ก.ส. และจังหวัดนครราชสมีา สรปุไดดังน้ี 
โครงการประกันรายไดฯ (กรณีไดรับเงินชดเชยลาชา)  ขอเท็จจรงิ 
ปญหา 

• เกษตรกรไดรับเงินชดเชยสวนตางตามโครงการประกันรายไดฯ ลาชาเน่ืองจากกรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลการแจงเก็บเก่ียวของเกษตรกรให ธ.ก.ส. ใน
แตละเดือน ยังไมครบถวนในครั้งเดียว 

• เกษตรกรบางรายท่ีแจงเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน 63 ยังไมไดรบัเงิน 
สาเหต ุ

• เกษตรกรบางสวนแจงขอมูลเก็บเก่ียวแลว แตยังไมไดยืนยันสิทธิหรอืยืนยันหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
• ในเดือนเมษายน 63 ไดมีการเปดระบบชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหเกิดปญหาระบบฐานขอมูล

ขัดของ เน่ืองจากมีผูใชงานจํานวนมาก จึงตองสงขอมูลรายช่ือพรอมกับเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวในเดือนพฤษภาคม 63 โดยคาดวาจะโอนเงินชดเชยให
เกษตรกรไดภายในตนเดือนมิถุนายน 63 

• อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรกับ ธ.ก.ส. เชน การแจงเพาะปลูกซ้าํซอน 
แนวทางการแกไข 

• เรงรัดใหกรมสงเสรมิการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแกไขปญหาโครงการประกันรายไดฯ ในสวนขอมูลเกษตรกรและการโอนเงินสวนตาง 
• เรงรัดใหกรมสงเสรมิการเกษตรและ สงป. เรงรัดจายเงินชดเชยรายไดใหเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายจากการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมัน

สําปะหลังเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและเปนการปองกันการแพรระบาดของโรค 
• มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังจดัตั้งศูนยบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ

จังหวัด เพ่ือรับเรื่องรองทุกขจากเกษตรกรในการแกไขปญหาพืชเกษตรท่ีมีการประกันรายไดท้ัง 5 ชนิด 
โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง (กรณียังไมไดรบัเงินชดเชย) 
ปญหา 

• เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ แลวยังไมไดรับเงินชดเชยคาทําลายตนมันสําปะหลัง ไรละ 3,000 บาท จากโครงการฯ ทําใหเกษตรกรท่ียังไมไดเขารวม
โครงการฯ เกิดความไมมั่นใจ จึงไมเขารวมโครงการฯ และทําลายแปลง 

• มีการจําหนายทอนพันธุท่ีเปนโรคใหเกษตรกรไปปลูก ทําใหโรคดังกลาวแพรระบาดเพ่ิมข้ึน 
สาเหต ุ

• กรมสงเสรมิการเกษตรอยูระหวางจัดหาเอกสารท่ีแสดงวาราชการสั่งใหทําลายโดยยังไมไดรับการชวยเหลือในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามท่ีสํานัก
งบประมาณ (สงป.) รองขอ 

• การทําลายแปลงยังไมแลวเสร็จโดยอยูระหวางการจัดจางทําลายแปลง จํานวน 26,824.975 ไร 
แนวทางการแกไข 

• เรงรัดใหกรมสงเสรมิการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแกไขปญหาโครงการประกันรายไดฯ ในสวนขอมูลเกษตรกรและการโอนเงินสวนตาง 
• เรงรัดใหกรมสงเสรมิการเกษตรและ สงป. เรงรัดจายเงินชดเชยรายไดใหเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายจากการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมัน

สําปะหลังเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและเปนการปองกันการแพรระบาดของโรค 
• มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังจดัตั้งศูนยบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ

จังหวัด เพ่ือรับเรื่องรองทุกขจากเกษตรกรในการแกไขปญหาพืชเกษตรท่ีมีการประกันรายไดท้ัง 5 ชนิด 
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เมลด็พันธุตราศรแดง MOU จังหวัดนนทบุรี สงมอบเมลด็พันธุตราศรแดง สูประชาชนชาวนนทบุรี ภายใตโครงการ “ตูกับขาวหลังบาน” ตานภัย
โควิด-19 
 เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย. บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด รวมกับ จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ่ือสงมอบ
เมลด็พันธุตราศรแดง ภายใตโครงการ “ ตูกับขาวหลังบาน “ เชิญชวนชาวนนทบุรีปลูกผัก เพ่ือสรางความมั่นคงทางดานอาหาร ระหวางเก็บตัว
จากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีคณุวิชัย เหลาเจรญิพรกุล ผูจัดการท่ัวไปบริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด และ คุณสุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวา
ราชการจังหวัดนนทบุรี ใหเกียรติรวมในพิธีลงนาม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี
 นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 ภายในประเทศไดทวี
ความรุนแรงข้ึน มผีูติดเช้ือกระจายไปท่ัวประเทศซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเรงดวนในการควบคุมและยับยั้งการแพรระบาดของโรคน้ัน สงผลใหเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เกิดภาวะการวางงานและทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดนนทบุรีใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการชวยเหลือดูแล ใหแกประชาชนน้ันมีความสําคัญและจาํเปนเรงดวน จึงไดจัดทําโครงการ “ ตู
กับขาวหลังบาน “ ตานภัย COVID-19 โดยจังหวัดนนทบุรี รวมกับ บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด (เมล็ดพันธุตราศรแดง) สนับสนุนเมลด็พันธุ
พืชผักสวนครัว จํานวน 7,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดวย ผักสวนครวั 3 ชนิด ไดแก คะนา กะเพรา และพริกข้ีหนู ซึ่งเปนผักสวนครัวท่ี
ชาวจังหวัดนนทบุรีนิยมบรโิภคในครัวเรือน 
ในพิธีการลงนามบันทึกขอตกลงครั้งน้ี มีการสาธิตข้ันตอนการลงทะเบียนเขารวมโครงการเพ่ือใหทุกทานไดทราบถึงวิธีการลงทะเบียน ซึ่งจะทํา
ใหสามารถช้ีแนะประชาชนท่ีสนใจท่ีจะเขารวมรับเมล็ดพันธุในโครงการน้ีลงทะเบียนรับเมลด็พันธุไดอยางถูกตอง โดยผูท่ีสนใจจะตองมีทะเบียน
บานในจังหวัดนนทบุรีสามารถลงทะเบียนผาน 2 ชองทาง ดังน้ี ลงทะเบียนผานเว็บไซต สํานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุร ีwww.nonthaburi.doae.go.th จากการสแกน QR code หรือคลิ๊กลิ้งคผานทางไลน “ตูกับขาวหลังบาน” จํากัดจํานวน 5,000 
ครัวเรือน ในจังหวัดนนทบุรี เริ่มตัง้แตเวลา 9:09 น.ของวันท่ี 9-10 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี จํากัดจํานวน 2,000 ครวัเรือน ในวันท่ี 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ โดยคุณสมบัติของผูลงทะเบียน ไดแก 1.มีทะเบียน
บานอยูในจังหวัดนนทบุรี 2.1 ทะเบียนบานตอ 1 สิทธ์ิ 3.ไมสามารถลงทะเบียนซ้ํา ท้ัง 2 ชองทางได 
 นับเปนโอกาสท่ีดีท่ีจังหวัดนนทบุร ีกรมสงเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนในสวนของภาครัฐ และบริษัท อีสท เวสท 
ซีด จํากัดในสวนของภาคเอกชนไดรวมแรงรวมใจ ผนึกกําลังเปนพันธมิตรรวมกันผลักดันใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผักอาหารบรโิภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพ่ึงพาตนเองซึ่งเปนเจตนารมณท่ีเราเห็น
รวมกัน เพ่ือใหพ่ีนองชาวนนทบุรี สามารถฝาวิกฤตครั้งน้ีไปดวยกัน 
 นายวิชัย เหลาเจรญิพรกุล ผูจัดการท่ัวไป บริษัท อีสท เวสท ซดี จํากัด กลาวถึงการรวมมือกับจังหวัดนนทบุรีในครั้งน้ีวา บริษัท อีสท 
เวสท ซีด จํากัด หรือท่ีรูจักกันในนามเมล็ดพันธุตราศรแดง เราเปนท้ังผูผลติและผูจําหนายเมลด็พันธุเคยีงขางเกษตรกรมาเกือบ 40 ป เรามีสวน
แบงการตลาดเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเปนอันดับ 1 ของเอเชียอีกดวย เมล็ดพันธุถือเปนตนนํ้าของหวงโซอาหาร เราจงึหยุดการ
ผลิตไมไดแมจะเกิดวิกฤตโควิด-19 เพ่ือจะไดจัดสงเมล็ดพันธุคณุภาพถึงเกษตรกรอยางตอเน่ืองโดยกอนหนาน้ี บริษัท ฯ จัดใหมีโครงการ 
“ความสุขปลูกได ” ดวยการสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพ่ือใหเกิดความสุขแกประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมคีวามมุงหวัง
และมุงมั่นใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และบริษัท ฯ ยินดีเปนอยางยิ่งท่ีจะเปนสวนหน่ึงในความรวมมือกับภาครัฐท่ีจะดูแลประชาชนชาว
นนทบุรี ซึ่งบริษัทของเราตั้งอยูในพ้ืนท่ีนนทบุรีเราจึงเปนเหมือนพ่ีนองชาวนนทบุรีเหมือนกัน เราขอเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนโครงการ “ตู
กับขาวหลังบาน ” ท่ีเราจะรวมลงนาม MOU ในวันน้ีอยางเต็มใจครบั ในครั้งน้ี เราจึงมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุใหกับโครงการ "ตูกับขาวหลังบาน 
ตานภัย COVID-19 สนับสนุนเมลด็พันธุพืชผักสวนครัว จํานวน 7,000 ชุด ใน 1 ชุดน้ัน ประกอบดวยพืชผักสวนครัว ท่ีเหมาะกับการบริโภค
ของชาวนนทบุรี 3 ชนิด ไดแก คะนา พันธุบางบัวทอง 35 กะเพรา พันธุกลิ่นไท พริกข้ีหนู พันธุเทอรโบฮอทโดยสงมอบเมล็ดพันธุตราศรแดง
ใหกับประชาชนจังหวัดนนทบุรี สามารถพ่ึงตนเองได อยูอยางพอเพียง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี จากพืชผักท่ีดีมีคณุประโยชน 
การชวยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณยิ่ง ตองอาศยัความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝงให
ประชาชน มีนิสัยรักการปลูก มีองคความรูนําไปสูการตอยอด เปนอีกสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต เริ่มจากการสรางความมั่นคง
ทางอาหารในครัวเรือนดวยการปลูกพืชผักสวนครัว เปนดั่ง “ตูกับขาวหลังบาน” ท่ีมีแหลงอาหารไวรบัประทาน จากการนําเมล็ดพันธุท่ีดีสูการ
เพาะปลูกท่ีดี เปนผลผลิตท่ีดี ไมวาจะพบกับสถานการณอะไร ก็สามารถผานไปไดอยางสบาย มีเงินทอง ก็ไมสูมี ตูกับขาวหลังบาน เปนทรัพยใน
ดิน ท่ีกินไดไมรูจบ 
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อยางไรก็ตาม ข้ันตอนตอไปจะเปนประเด็นท่ีสําคญัมากข้ึน เพราะเปนเรื่องของการฟนฟูอาชีพฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การท่ีรัฐบาลตัดสินใจออก พ.ร.ก.กูเงิน และนโยบายทางการเงินการคลังท่ีกําหนดข้ึน เปนสิ่งท่ีตองเรง
ดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนซึ่งไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แตเปนปญหาระดับโลก 
ผลกระทบจึงไมธรรมดา หนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงดําเนินการ โดยมีสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ 
สภาพัฒน เปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อน มคีณะกรรมการกลั่นกรองเบ้ืองตน โดยท่ีแตละกระทรวงก็ตองไปผานการดูแล
ของเจากระทรวงข้ึนมากอน 

ถาไดตดิตามการอภิปราย พ.ร.ก.ดงักลาว จํานวนเงิน 4 แสนลานบาท จะนํามาใชเพ่ือการฟนฟู มี สส. และ สว. หลาย
ทานไดใหความเห็นไวอยางหลากหลายวาการฟนฟูเศรษฐกิจครั้งน้ี เปนเหตุการณพิเศษจริงๆ เช่ือวาภายใน 4-5 ปน้ี คงไมมี
รัฐบาลชุดไหนท่ีจะมีเหตมุาใหกูเงินเพ่ือพัฒนาประเทศในวงเงินขนาดน้ี เพราะตองมีการจายคืนเงินกูดงักลาวตอเน่ืองอีกหลาย
ปกวาจะคืนเงินกูไดท้ังหมดดังน้ันโครงการ/กิจกรรมใดท่ีจะดาํเนินการภายใตกรอบแผนการดําเนินการเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในทุกสาขา จาํเปนตองพิจารณากันอยางถ่ีถวน รอบคอบ และเกิดผลตอการฟนฟูไดอยางแทจริง ผมเองมีความกังวล
กับประเด็นดังกลาวมาก เพราะระยะเวลาและเง่ือนไขตางๆ รัดตัวมาก ตองเรงดําเนินการ สงผลใหอาจขาดความรอบคอบ 
และถานโยบายหรือกรอบการดําเนินการไมชัดเจน จะยิ่งสงผลกระทบอยางมหาศาล ไมสงผลดีตอการฟนฟูประเทศแตอยางใด 

ขณะน้ีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญท่ัวประเทศกําลังตื่นตัวทําโครงการ โดยไดรับทิศทางมาวาตองกาวสูการเปนเกษตร
อัจฉริยะ ท้ังท่ีในความเปนจริงแลวหลายสวนยังไมชัดเจนวาสิ่งใด การเกษตรแบบไหนท่ีเรียกวาอัจฉรยิะ แตไดรับการบอก
กลาวใหขออุปกรณตางๆ เพราะเม็ดเงินท่ีไดเปนงบจายขาด วงเงิน 3 ลานบาทตอแปลง ผลท่ีออกมาแววๆ วาจะเปนการซื้อโด
รน ซื้อแทรกเตอร ซี้อรถเก่ียวขาว ตามท่ีไดรับแนวทางเกษตรอัจฉรยิะมา เขาใจไดวาคนท่ีกําหนดแนวทางยังไมเขาใจประเด็น
ดังกลาว ผลจึงออกมาเปนอยางท่ีเห็น หรือจะเปนดวยระยะเวลาบีบบังคับ จึงขอเอาท่ีสะดวกไวกอน ก็วากันไป ซึ่งหากวิธีคิด
ยังเปนเชนน้ี คาดการณไดเลยวางบประมาณท่ีทุมมาเพ่ือการฟนฟูดงักลาว คงไปไมถึงไหน เม็ดเงินท่ีวาจะหมุนไป อาจหมุนได
เพียงไมก่ีรอบ และจบลงท่ีผลประโยชนของคนกลุมใดกลุมหน่ึง ไมไดเกิดประโยชนตอการฟนฟูเศรษฐกิจไดอยางแทจริง 
เสียดายโอกาส เสยีดายความตั้งใจ เสียดายกลุมอาชีพทางการเกษตรท่ีกลายเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนของคน
อีกกลุมหน่ึง หากจะฟนฟูอาชีพทางการเกษตรกันจริงๆ อยามองกันสั้นๆ แคบๆ ขอใหเริ่มกันตั้งแตฐานรากของการพัฒนา คือ 
ฐานของงานวิจัยและเทคโนโลยี ผมขอย้ําอีกครั้งวาการมโีดรนบินเหนือแปลงปลูกไมใชคําตอบวาแปลงน้ันเปนเกษตรอัจฉริยะ
แตอยางใด เขาใจตรงกันนะ 
 


