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กรมสงเสริมการเกษตร จัดทํา “โครงการบานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโควิด-19” โดยถายทอดความรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร
พรอมจัดทําจุดเรียนรูตนแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมูบ าน (อกม.)
ประสานงานและถายทอดความรูในการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนกับเกษตรกรในหมูบาน หวังปนเกษตรกรตนแบบ
ในระดับชุมชน
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา เพื่อสรางความเขมแข็งภาคเกษตรและทําใหเกษตรกรอยูดีมี
สุขอยางยั่งยืนและตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรของเกษตรกรทุกระดับ กรมจึงจัดทําโครงการ “โครงการ
บานพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ ควิด-19” เพื่อบรรเทาผลกระทบสถานการณระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ พรอมให
เกษตรกรและผูไดรับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง ชวยลดคาใชจายในครัวเรือน
สรางความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายไดใหเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนแกปญหาการขาดแคลนพันธุพ ืชพันธุดีในทองถิ่น
สงเสริม ใหเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรผานอกม.ซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหตัวแทนเกษตรกร
ในชุมชน ซึ่งโครงการฯไดผลิตตนพันธุพืชผักและสมุนไพร 7 ชนิด รวม 3,634,464 ตน พืชผักและสมุนไพรหลัก 4 ชนิด
เปนพืชที่เปนที่นิยมบริโภคและผลิตจากเมล็ดไดงายมีจํานวนมากรวม 2,271,540 ตน ไดแก ฟาทะลายโจร มะละกอ พริก
และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จํานวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ตน ไดแก มะรุม ผักหวานบาน และแคบาน
อาสาสมัครเกษตรกรหมูบาน (อกม.) จะเปนผูคัดเลือกผูเ ขารวมโครงการ ซึ่งมาจากเกษตรกรแตละหมูบาน เปนตัวแทนผู
ถายทอดความรูใหคนในชุมชน โดยตองมีคุณสมบัติ 1.สนใจและสมัครใจ 2.มีพื้นที่และแหลงน้ําเพียงพอปลูกพืชผักและ
สมุนไพรซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 7 ชนิด รวม 16 ตน/ครัวเรือน 3.ใหคําแนะนําวิธีปลูกดูแลและขยายพันธุพืชผัก
สมุนไพรดังกลาวใหเกษตรกรรายอื่นเพื่อขยายผลได5. สํานักงานเกษตรอําเภอ สงมอบตนพันธุพืชที่พรอมปลูกใหอกม. เพื่อ
แจกตนพันธุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนใหเกษตรกรและผูไดรับผลกระทบ จากสถานการณดังกลาว 3 ครัวเรือน/หมูบาน 6.
สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําจุดเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเปนตนแบบ บริเวณสํานักงานเกษตร
อําเภอหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมอําเภอละ 1 จุด โดยจัดทําจุดเรียนรูตนแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน”
เปนจุดเรียนรูใหมหรือบูรณาการรวมกับจุดเรียนรูที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความสะดวกในการขยายผลสูเกษตรกร หรือ
ผูสนใจ เชน ตําแหนงที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง และมองเห็นงาย โดยเนนปลูกพืชผักอายุสั้นรวมกับพืชผักและสมุนไพร
ที่ไดรับสนับสนุน จากโครงการฯเพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักและสมุนไพรสําหรับบริโภคในครัวเรือนและผลผลิตเหลือแบงปน
ใหชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการบริหารจัดการการใชน้ําอยางประหยัด เชน ใชน้ํามือสอง จากการอุปโภค
บริโภค ใหน้ําแบบระบบน้ําหยดหรือมินิสปริงเกอร เพื่อเปนตนแบบบริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอหรือสถานที่เหมาะสมอําเภอ
ละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปน “ศูนยพันธุพืชชุมชน” พรอมมีผนู ําเกษตรกรชุมชนในอนาคตเพื่อใชเปนตนแบบศึกษา
เรียนรูใหเกษตรกรในพื้นที่

นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ภารกิจหนึ่งของกรมสงเสริมการเกษตรคือ
การถายทอดความรูเกีย่ วกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม เพื่อใหเกษตรกร
สามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตรอยางมีคุณภาพ สําหรับไม
ผลที่ไดรับความนิยมจากคนยุคใหมอยางอะโวคาโด การพัฒนาสายพันธุใหมีคุณภาพ ผลผลิตรสชาติดีเปนทีต่ องการ
ของตลาดจึงถือเปนโอกาสดีในการสรางรายไดใหแกเกษตรกร ลาสุด กรมสงเสริมการเกษตร นําพาราฟลม (Parafilm)
มาประยุกตใชในการเกษตร ทดแทนการใชถุงพลาสติกในขัน้ ตอนการเปลี่ยนยอดพันธุไ ดเปนอยางดี เนื่องจากพารา
ฟลมมีคุณสมบัตชิ วยรักษาความชื้นไดดี ทําใหการเปลี่ยนยอดพันธุดีมีประสิทธิภาพสูง โดยพาราฟลมทํามาจาก
สวนผสมของ โพลีโอเลฟนส (Polyolefins) และพาราฟน แว็กซ (Paraffin Waxes) คุณสมบัตเิ ดนคือ มีความยืดหยุน
สูง สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นกับสิ่งแวดลอมไดดี และสามารถยอยสลายในธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว
จึงนิยมใชเปนวัสดุสําหรับการปดผนึกอุปกรณในหองทดลองทางวิทยาศาสตร เชน เพลท เปนตน
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา หลักการของการขยายพันธุพชื ดวยวิธีการตอกิ่งหรือเปลี่ยนยอด คือ
เปลี่ยนจากตนพันธุพื้นเมืองเดิมที่ไมเปนที่ตองการของตลาดใหกลายเปนพืชพันธุดี ที่มีคุณภาพและมีลักษณะตรงตาม
ความตองการของตลาด และใหผลตอบแทนแกเกษตรกรสูง ซึ่งแตเดิมนั้นจะใชเทปพลาสติกพันกิ่งหรือใชถงุ พลาสติก
ครอบกิ่งยอดพันธุดีไวเพื่อรักษาความชื้นและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญของยอดออน แตวิธีการนี้
จําเปนตองมีความรูความเขาใจในการดูแล เนื่องจากถุงพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่แลกเปลี่ยนความชื้นและอุณหภูมิได
นอย ทําใหอุณหภูมิภายในถุงครอบสูง เมื่อเปดถุงใหยอดออนเผชิญกับสภาพแวดลอมภายนอกอยางกะทันหันอาจจะ
เปนเหตุใหยอดออนปรับตัวไมทนั จนแสดงอาการเฉา ใบรวงและอาจทําใหตายได เกษตรกรจึงจําเปนตองตัดเปดมุม
ถุงทีละดานเพื่อใหยอดออนไดมีเวลาในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม นอกจากนี้เทปพลาสติกยังมีความ
ยืดหยุนต่ํา ยอดออนของพืชไมสามารถแทงกิ่งออกมาจากเทปพลาสติกไดเอง ตองหมั่นตรวจตราและกรีดพลาสติก
เพื่อใหกิ่งยอดพันธุดีเจริญเติบโต ประกอบกับการใชถุงพลาสติกทําใหเกิดขยะมูลฝอยที่จัดการไดยากและใชเวลายอย
สลายนาน หากกําจัดดวยวิธีการฝงหรือเผาก็จะเกิดสารตกคางตอสิ่งแวดลอมซึ่งปญหาจะทวีความรุณแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะบนทีส่ ูงที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร ในขณะที่การนําพาราฟลมมาใชทดแทนถุงพลาสติก ยอดออนจะสามารถ
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชืน้ ไดดี ลดขั้นตอนในการดูแลรักษาไดมาก เนื่องจากยอดออนไมจําเปนตองปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมใหมและสามารถแทงทะลุชนั้ เคลือบของพาราฟลมออกมาไดเลย นอกจากนี้พาราฟลมยัง
สามารถสลายตัวไดงา ยในธรรมชาติ ชวยลดปญหาโลกรอน และภาวะเรือนกระจกไดอีกดวย ดังนั้นการใชพาราฟลม
เพื่อทดแทนถุงพลาสติกนัน้ เปนเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพและสามารถใชงานไดสะดวก ทั้งในสภาพโรงเรือน และ
สภาพแปลงปลูก เกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชกับการขยายพันธุพชื ไดหลายชนิด เชน พลับ มะมวง แกวมังกร
มัลเบอรรี่ มะขามปอม พืชตระกูลสม เปนตน
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ การติดตามการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป
2562/2563 [คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (12 พฤศจิกายน 2562 และ 24 กันยายน 2562) อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง ป 2562/63 และอนุมัติใหดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ตามลําดับ] โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดําเนินโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง โดยไดชี้แจงประชาสัมพันธโครงการฯ และรวมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเกษตรกรและผูป ระกอบการ
โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ความคืบหนาโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจา ยเงิน
ชดเชยสวนตางราคา (ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563) ดังนี้
วงเงินจายขาด 9,442,342,800.00 บาท จายเงิยชดเชยสวนตางราคาแลว 4,842,778,169.24 บาท (รอยละ 51)
คงเหลือ 4,599,564,630.76 บาท ไดรับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม 448,226,666.97 บาท คงเหลืองบประมาณจายขาด 5,047,791,297.73 บาท
โดยมีเกษตรกรไดรับเงินจํานวนทั้งสิ้น 398,704 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรและผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจในโครงการประกันรายไดเกษตรกรผู
ปลูกมันสําปะหลัง และขอใหรัฐบาลดําเนินโครงการดังกลาวในปตอไป
2. ปญหาและแนวทางการแกไข จากการรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากเกษตรกรและผูประกอบการ และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับกรมสงเสริม
การเกษตร ธ.ก.ส. และจังหวัดนครราชสีมา สรุปไดดังนี้
โครงการประกันรายไดฯ (กรณีไดรับเงินชดเชยลาชา) ขอเท็จจริง
ปญหา
เกษตรกรไดรับเงินชดเชยสวนตางตามโครงการประกันรายไดฯ ลาชาเนื่องจากกรมสงเสริมการเกษตรสงขอมูลการแจงเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให ธ.ก.ส. ใน
แตละเดือน ยังไมครบถวนในครั้งเดียว
เกษตรกรบางรายที่แจงเก็บเกีย่ วในเดือนเมษายน 63 ยังไมไดรบั เงิน
สาเหตุ
เกษตรกรบางสวนแจงขอมูลเก็บเกี่ยวแลว แตยังไมไดยืนยันสิทธิหรือยืนยันหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ในเดือนเมษายน 63 ไดมีการเปดระบบชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทําใหเกิดปญหาระบบฐานขอมูล
ขัดของ เนื่องจากมีผูใชงานจํานวนมาก จึงตองสงขอมูลรายชื่อพรอมกับเกษตรกรทีเ่ ก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม 63 โดยคาดวาจะโอนเงินชดเชยให
เกษตรกรไดภายในตนเดือนมิถุนายน 63
อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรกับ ธ.ก.ส. เชน การแจงเพาะปลูกซ้าํ ซอน
แนวทางการแกไข
เรงรัดใหกรมสงเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแกไขปญหาโครงการประกันรายไดฯ ในสวนขอมูลเกษตรกรและการโอนเงินสวนตาง
เรงรัดใหกรมสงเสริมการเกษตรและ สงป. เรงรัดจายเงินชดเชยรายไดใหเกษตรกรทีไ่ ดรับความเสียหายจากการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมัน
สําปะหลังเพื่อสรางความเชื่อมั่นและเปนการปองกันการแพรระบาดของโรค
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดทีเ่ ปนแหลงผลิตมันสําปะหลังจัดตั้งศูนยบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ
จังหวัด เพื่อรับเรื่องรองทุกขจากเกษตรกรในการแกไขปญหาพืชเกษตรที่มีการประกันรายไดทั้ง 5 ชนิด
โครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง (กรณียังไมไดรบั เงินชดเชย)
ปญหา
เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการฯ แลวยังไมไดรับเงินชดเชยคาทําลายตนมันสําปะหลัง ไรละ 3,000 บาท จากโครงการฯ ทําใหเกษตรกรที่ยังไมไดเขารวม
โครงการฯ เกิดความไมมั่นใจ จึงไมเขารวมโครงการฯ และทําลายแปลง
มีการจําหนายทอนพันธุที่เปนโรคใหเกษตรกรไปปลูก ทําใหโรคดังกลาวแพรระบาดเพิ่มขึ้น
สาเหตุ
กรมสงเสริมการเกษตรอยูร ะหวางจัดหาเอกสารที่แสดงวาราชการสั่งใหทําลายโดยยังไมไดรับการชวยเหลือในความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่สํานัก
งบประมาณ (สงป.) รองขอ
การทําลายแปลงยังไมแลวเสร็จโดยอยูระหวางการจัดจางทําลายแปลง จํานวน 26,824.975 ไร
แนวทางการแกไข
เรงรัดใหกรมสงเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ดําเนินการแกไขปญหาโครงการประกันรายไดฯ ในสวนขอมูลเกษตรกรและการโอนเงินสวนตาง
เรงรัดใหกรมสงเสริมการเกษตรและ สงป. เรงรัดจายเงินชดเชยรายไดใหเกษตรกรทีไ่ ดรับความเสียหายจากการแพรระบาดของโรคไวรัสใบดางมัน
สําปะหลังเพื่อสรางความเชื่อมั่นและเปนการปองกันการแพรระบาดของโรค
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดทีเ่ ปนแหลงผลิตมันสําปะหลังจัดตั้งศูนยบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ
จังหวัด เพื่อรับเรื่องรองทุกขจากเกษตรกรในการแกไขปญหาพืชเกษตรที่มีการประกันรายไดทั้ง 5 ชนิด

เมล็ดพันธุตราศรแดง MOU จังหวัดนนทบุรี สงมอบเมล็ดพันธุตราศรแดง สูประชาชนชาวนนทบุรี ภายใตโครงการ “ตูกับขาวหลังบาน” ตานภัย
โควิด-19
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด รวมกับ จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อสงมอบ
เมล็ดพันธุตราศรแดง ภายใตโครงการ “ ตูกับขาวหลังบาน “ เชิญชวนชาวนนทบุรีปลูกผัก เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหาร ระหวางเก็บตัว
จากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีคณ
ุ วิชัย เหลาเจริญพรกุล ผูจัดการทั่วไปบริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด และ คุณสุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวา
ราชการจังหวัดนนทบุรี ใหเกียรติรว มในพิธีลงนาม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
นายสุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี กลาววา จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไดทวี
ความรุนแรงขึ้น มีผูติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว
ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเรงดวนในการควบคุมและยับยั้งการแพรระบาดของโรคนั้น สงผลใหเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เกิดภาวะการวางงานและทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว จังหวัดนนทบุรีใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการชวยเหลือดูแล ใหแกประชาชนนั้นมีความสําคัญและจําเปนเรงดวน จึงไดจัดทําโครงการ “ ตู
กับขาวหลังบาน “ ตานภัย COVID-19 โดยจังหวัดนนทบุรี รวมกับ บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด (เมล็ดพันธุตราศรแดง) สนับสนุนเมล็ดพันธุ
พืชผักสวนครัว จํานวน 7,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบดวย ผักสวนครัว 3 ชนิด ไดแก คะนา กะเพรา และพริกขี้หนู ซึ่งเปนผักสวนครัวที่
ชาวจังหวัดนนทบุรีนิยมบริโภคในครัวเรือน
ในพิธีการลงนามบันทึกขอตกลงครั้งนี้ มีการสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมโครงการเพื่อใหทุกทานไดทราบถึงวิธีการลงทะเบียน ซึ่งจะทํา
ใหสามารถชี้แนะประชาชนที่สนใจที่จะเขารวมรับเมล็ดพันธุในโครงการนี้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุไดอยางถูกตอง โดยผูที่สนใจจะตองมีทะเบียน
บานในจังหวัดนนทบุรีสามารถลงทะเบียนผาน 2 ชองทาง ดังนี้ ลงทะเบียนผานเว็บไซต สํานักงานเกษตรจังหวัด
นนทบุรี www.nonthaburi.doae.go.th จากการสแกน QR code หรือคลิ๊กลิ้งคผานทางไลน “ตูกับขาวหลังบาน” จํากัดจํานวน 5,000
ครัวเรือน ในจังหวัดนนทบุรี เริ่มตัง้ แตเวลา 9:09 น.ของวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี จํากัดจํานวน 2,000 ครัวเรือน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ โดยคุณสมบัติของผูลงทะเบียน ไดแก 1.มีทะเบียน
บานอยูในจังหวัดนนทบุรี 2.1 ทะเบียนบานตอ 1 สิทธิ์ 3.ไมสามารถลงทะเบียนซ้ํา ทั้ง 2 ชองทางได
นับเปนโอกาสที่ดีทจี่ ังหวัดนนทบุรี กรมสงเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนในสวนของภาครัฐ และบริษัท อีสท เวสท
ซีด จํากัดในสวนของภาคเอกชนไดรวมแรงรวมใจ ผนึกกําลังเปนพันธมิตรรวมกันผลักดันใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผักอาหารบริโภคสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองซึ่งเปนเจตนารมณทเี่ ราเห็น
รวมกัน เพื่อใหพี่นองชาวนนทบุรี สามารถฝาวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน
นายวิชัย เหลาเจริญพรกุล ผูจัดการทั่วไป บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด กลาวถึงการรวมมือกับจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้วา บริษัท อีสท
เวสท ซีด จํากัด หรือที่รูจักกันในนามเมล็ดพันธุตราศรแดง เราเปนทัง้ ผูผลิตและผูจําหนายเมล็ดพันธุเคียงขางเกษตรกรมาเกือบ 40 ป เรามีสวน
แบงการตลาดเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเปนอันดับ 1 ของเอเชียอีกดวย เมล็ดพันธุถือเปนตนน้ําของหวงโซอาหาร เราจึงหยุดการ
ผลิตไมไดแมจะเกิดวิกฤตโควิด-19 เพื่อจะไดจัดสงเมล็ดพันธุคณ
ุ ภาพถึงเกษตรกรอยางตอเนื่องโดยกอนหนานี้ บริษัท ฯ จัดใหมีโครงการ
“ความสุขปลูกได ” ดวยการสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อใหเกิดความสุขแกประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีความมุงหวัง
และมุงมั่นใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเปนอยางยิ่งที่จะเปนสวนหนึ่งในความรวมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชนชาว
นนทบุรี ซึ่งบริษัทของเราตั้งอยูในพื้นที่นนทบุรีเราจึงเปนเหมือนพี่นอ งชาวนนทบุรีเหมือนกัน เราขอเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “ตู
กับขาวหลังบาน ” ที่เราจะรวมลงนาม MOU ในวันนี้อยางเต็มใจครับ ในครั้งนี้ เราจึงมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุใหกับโครงการ "ตูกับขาวหลังบาน
ตานภัย COVID-19 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชผักสวนครัว จํานวน 7,000 ชุด ใน 1 ชุดนั้น ประกอบดวยพืชผักสวนครัว ที่เหมาะกับการบริโภค
ของชาวนนทบุรี 3 ชนิด ไดแก คะนา พันธุบางบัวทอง 35 กะเพรา พันธุกลิ่นไท พริกขี้หนู พันธุเทอรโบฮอทโดยสงมอบเมล็ดพันธุต ราศรแดง
ใหกับประชาชนจังหวัดนนทบุรี สามารถพึ่งตนเองได อยูอยางพอเพียง และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี จากพืชผักที่ดีมีคณ
ุ ประโยชน
การชวยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณยิ่ง ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝงให
ประชาชน มีนิสัยรักการปลูก มีองคความรูนําไปสูการตอยอด เปนอีกสิ่งที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต เริ่มจากการสรางความมั่นคง
ทางอาหารในครัวเรือนดวยการปลูกพืชผักสวนครัว เปนดั่ง “ตูกับขาวหลังบาน” ที่มีแหลงอาหารไวรบั ประทาน จากการนําเมล็ดพันธุทดี่ ีสูการ
เพาะปลูกที่ดี เปนผลผลิตที่ดี ไมวา จะพบกับสถานการณอะไร ก็สามารถผานไปไดอยางสบาย มีเงินทอง ก็ไมสูมี ตูกับขาวหลังบาน เปนทรัพยใน
ดิน ที่กินไดไมรูจบ

อยางไรก็ตาม ขั้นตอนตอไปจะเปนประเด็นที่สําคัญมากขึ้น เพราะเปนเรื่องของการฟนฟูอาชีพฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
จากผลกระทบที่เกิดขึ้น การที่รัฐบาลตัดสินใจออก พ.ร.ก.กูเงิน และนโยบายทางการเงินการคลังที่กําหนดขึ้น เปนสิ่งที่ตองเรง
ดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แตเปนปญหาระดับโลก
ผลกระทบจึงไมธรรมดา หนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงดําเนินการ โดยมีสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ
สภาพัฒน เปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อน มีคณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องตน โดยที่แตละกระทรวงก็ตองไปผานการดูแล
ของเจากระทรวงขึ้นมากอน
ถาไดตดิ ตามการอภิปราย พ.ร.ก.ดังกลาว จํานวนเงิน 4 แสนลานบาท จะนํามาใชเพื่อการฟนฟู มี สส. และ สว. หลาย
ทานไดใหความเห็นไวอยางหลากหลายวาการฟนฟูเศรษฐกิจครั้งนี้ เปนเหตุการณพเิ ศษจริงๆ เชื่อวาภายใน 4-5 ปนี้ คงไมมี
รัฐบาลชุดไหนที่จะมีเหตุมาใหกูเงินเพื่อพัฒนาประเทศในวงเงินขนาดนี้ เพราะตองมีการจายคืนเงินกูดงั กลาวตอเนื่องอีกหลาย
ปกวาจะคืนเงินกูไดทั้งหมดดังนั้นโครงการ/กิจกรรมใดที่จะดําเนินการภายใตกรอบแผนการดําเนินการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในทุกสาขา จําเปนตองพิจารณากันอยางถี่ถวน รอบคอบ และเกิดผลตอการฟนฟูไดอยางแทจริง ผมเองมีความกังวล
กับประเด็นดังกลาวมาก เพราะระยะเวลาและเงื่อนไขตางๆ รัดตัวมาก ตองเรงดําเนินการ สงผลใหอาจขาดความรอบคอบ
และถานโยบายหรือกรอบการดําเนินการไมชัดเจน จะยิ่งสงผลกระทบอยางมหาศาล ไมสงผลดีตอการฟนฟูประเทศแตอยางใด
ขณะนี้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญทั่วประเทศกําลังตื่นตัวทําโครงการ โดยไดรับทิศทางมาวาตองกาวสูก ารเปนเกษตร
อัจฉริยะ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวหลายสวนยังไมชัดเจนวาสิ่งใด การเกษตรแบบไหนทีเ่ รียกวาอัจฉริยะ แตไดรับการบอก
กลาวใหขออุปกรณตางๆ เพราะเม็ดเงินที่ไดเปนงบจายขาด วงเงิน 3 ลานบาทตอแปลง ผลที่ออกมาแววๆ วาจะเปนการซื้อโด
รน ซื้อแทรกเตอร ซี้อรถเกี่ยวขาว ตามที่ไดรับแนวทางเกษตรอัจฉริยะมา เขาใจไดวาคนที่กําหนดแนวทางยังไมเขาใจประเด็น
ดังกลาว ผลจึงออกมาเปนอยางที่เห็น หรือจะเปนดวยระยะเวลาบีบบังคับ จึงขอเอาที่สะดวกไวกอน ก็วากันไป ซึ่งหากวิธีคิด
ยังเปนเชนนี้ คาดการณไดเลยวางบประมาณที่ทุมมาเพื่อการฟนฟูดงั กลาว คงไปไมถึงไหน เม็ดเงินที่วาจะหมุนไป อาจหมุนได
เพียงไมกี่รอบ และจบลงที่ผลประโยชนของคนกลุมใดกลุม หนึ่ง ไมไดเกิดประโยชนตอการฟนฟูเศรษฐกิจไดอยางแทจริง
เสียดายโอกาส เสียดายความตั้งใจ เสียดายกลุม อาชีพทางการเกษตรที่กลายเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนของคน
อีกกลุมหนึ่ง หากจะฟนฟูอาชีพทางการเกษตรกันจริงๆ อยามองกันสั้นๆ แคบๆ ขอใหเริ่มกันตั้งแตฐานรากของการพัฒนา คือ
ฐานของงานวิจัยและเทคโนโลยี ผมขอย้ําอีกครั้งวาการมีโดรนบินเหนือแปลงปลูกไมใชคําตอบวาแปลงนั้นเปนเกษตรอัจฉริยะ
แตอยางใด เขาใจตรงกันนะ

