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วิกฤติโควิด-19 ทาให้แรงงาน 8.4 ล้านคน ในกลุ่มธุรกิจภาคท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่นๆ มี ความเสี่ยง
ถูกเลิกจ้าง เด็กจบใหม่กว่า 5 แสนคนหางานยาก1 รวมถึงแรงงานกลับจากต่างประเทศด้วย คนกลุ่มนี้กว่า 40%เป็นแรงงานอีสาน2
สาหรับแรงงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว วิกฤติครั้งนี้จึงรุนแรงกว่าวิกฤติต้มยากุ้งปี 2540 นี่ยังไม่รวมว่า ในช่วงบังคับใช้มาตรการ
สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแรงงานอีสานที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับคืนถิ่นราว 800,000 คน3 ซึ่งน่าคิดว่า เมื่อสถานการณ์
คลี่คลาย หากแรงงานบางส่วนไม่สามารถกลับไปทางานเดิมได้อีกแล้ว และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิด เช่น การทาเกษตร
อาชีพหนึ่งที่เคยช่วยดูดซับผลกระทบทางเศรษฐกิจในคราวก่อนได้ “ควรจะเริ่ม ต้น อย่างไร” จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และ
สัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกรจานวนหนึ่ง ทาให้ผู้เขียนสรุปได้ว่า “การทาเกษตรต้องใช้ระยะเวลา ควรทาด้วยใจรัก โดยอาศัยความเพียร
พยายาม และความอดทนเป็นที่ตั้ง ความสาเร็จไม่มีสูตรตายตัว จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการวางแผน และลงมือทาอย่างเป็น
ขั้นตอน บนความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน และการปรับตัวของแต่ละคน” ส่วนจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถค้นหาคาตอบได้จากที่นี่ ...

ทำไมภำคเกษตรจึงควรเป็นทำงเลือก ทำงรอดที่น่ำสนใจของแรงงำนอีสำน
1 ภาคเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยพื้นฐาน (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต

ดังคากล่าว “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง”4 การนับหนึ่งใหม่ด้วยภาคเกษตร จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรากฐานชีวิตที่ดี
ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกระแสความนิยมบริโภคที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพ อาหารปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ประเทศด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายในอนาคตอีกด้วย
คนอีสานทางานนอกภาคเกษตร
กว่า 4.5 ล้านคน คิดเป็น 48 %
ของแรงงานอีสานทัง้ หมด
ก่อสร้าง
6%

อุตสาหกรรม
8%
การค้า
14%

เกษตร
52%

บริการ
20%

ที่มา: แบบสารวจกาลังแรงงาน (LFS)
สานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยผู้เขียน
(ข้อมูล ณ ปี 2562)
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เป็นโอกาสดีของภาคอีสานทีจ่ ะได้แรงงานคนรุน่ ใหม่ “หัวไวใจกล้า” มาเป็นกาลังสาคัญพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และภาคเกษตรหลังจากโควิดคลี่คลาย เนื่องจากแรงงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทดแทนทักษะและกาลังแรงงานผู้สูงอายุ ช่วยเติมเต็มสถานะ
ครอบครัวแหว่งกลางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากมองในด้านการจัดสรรแรงงาน พบว่า แรงงานอีสานทั้งหมดกว่า
9.3 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งอยู่นอกภาคเกษตร ในจานวนนี้ ทางานอยู่ในสาขาอาชีพที่เปราะบางต่อการโดน
เลิกจ้างหรือลดชั่วโมงการทางาน ถึง 2.4 ล้านคน โดยอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี 45% และน้อยกว่า 40 ปี ถึง
46.5%5 แสดงว่า ยังมีแรงงานหนุ่มสาวที่พร้อมทางานอยู่ไม่น้อย เมื่อผนวกกับแรงงานคืนถิ่นบางส่วนที่
ตัด สิน ใจพลิก ชีวิตด้ว ยการท าเกษตรในวัน นี้ ถือ เป็น จังหวะดีที่รัฐ น่าจะลองพลิก วิก ฤติ ใ ห้เ ป็น โอกาส
สนับสนุนให้แรงงานเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเกษตร

3 ปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีบทบาทสาคัญในการช่วยเพิ่มผลิตภาพ และยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของเกษตรกร 6 เป็นต้นว่า เราสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ชนิดพืช รวมถึง
ปัญหาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนาไปวางแผน วิเคราะห์ พยากรณ์ผลผลิตในอนาคต และแก้ไข
ข้อจากัดในการทาเกษตรได้ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีผู้ยินดีให้บริการจานวนมาก ทั้งแบบมีค่าใช้จ่าย
และใช้งานฟรี นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลด้านการทาเกษตรก็มีแพร่หลายกว่าในอดีต ปรากฏอยู่ในทุกพื้นที่ และสามารถเข้าถึงเพื่อสืบค้น
ศึกษาด้วยตนเองได้ในต้นทุนที่ถูกลง
คุนหมิง

รถไฟจีน-ลาว
จะสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2564

เวียงจันทน์
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ภาคอีสานมีพื้นที่ ทาการเกษตรมากที่สุดในประเทศ มีปริมาณฝนตกสูงกว่าภาคเหนือ ภาคกลาง7
ได้รับแสงแดดเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นผลดีต่อการทาเกษตร และยังมีข้อได้เปรียบในทาเลที่ตั้งที่ช่วย
สนับสนุนการเชือ่ มโยงภาคเศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโครงข่ายเส้นทางรถไฟจีน-ลาว (คุนหมิง-เวียงจันทน์) ซึ่งมีกาหนด
ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีหน้า เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรไปจาหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

- บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 สภาพัฒน์

หน้า 1/3

(สศช.) 2 รวบรวม และคานวณโดยผู้เขียน 3 รวบรวม และคานวณโดยผู้เขียน 4 คากล่าวของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร "บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่“ 5 รวบรวม และคานวณโดยผู้เขียน ขอขอบคุณรูปภาพและสัญลักษณ์ จาก Flaticon.com
6 บทความ Digital Technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วยฯ) 7 แม้อีสานจะมีฝนตกมาก แต่ยังมีพื้นที่เกษตรอยู่ในเขตชลประทานเพียง 10% และแหล่งกักเก็บน้าที่มีอยู่ความจุยังน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ
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เมื่อชีวิตนับหนึ่งใหม่ จะเริ่มต้นแบบขั้นบันได หรือจำกควำมพร้อมก็ได้ 8
เน้นทาเกษตรด้วยตนเอง
เพื่อประหยัดรายจ่าย
ทาไปพร้อมกับศึกษา
เทคนิคความรู้ ทางลัด
จากผู้อื่น แล้วนามา
ลองทาเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้
“อย่าด่วนตัดสินใจ
อยากทาอะไรตามคนอืน่
เพราะเรายังมีขอ้ จากัด”

เมื่อคุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้น
ควรพิจารณาเลือกพืช/
สัตว์ทมี่ ศี กั ยภาพ และ
ตนเองมีความถนัด/
ความพร้อมทีจ่ ะนามา
ทาต่อยอดเป็นอาชีพหลัก
เพื่อสร้างรายได้
เลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง

ขยายพื้นที่เพาะปลูก
หรือต่อเติมโรงเรือน
เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์
ช่วยสร้างรายได้ระยะยาว
อาจเลือกปลูกพืช-เลีย้ งสัตว์
ที่มีศักยภาพทางการตลาด
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
และรายได้ตอ่ หน่วยสูง

• จัดสรรพืน้ ทีเ่ พื่อทาเกษตรอย่างยัง่ ยืน
เช่น ทาเกษตรแบบสวนป่า (วนเกษตร)
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ
เป็นรายได้บานาญยามเกษียณอายุ
• จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ง และอานาจต่อรอง

วางแผนให้อยู่รอดอย่างยัง่ ยืน
เมื่อชานาญแล้ว จึงขยับขยาย
เลือกทาในสิง่ ทีต่ นเองถนัด
ชวนคิด
เริ่มต้นจากสิง่ ที่มีอยู่

ปลูกพืชทาเงินไว เพื่ออุดช่องรายจ่าย
แล้วค่อยขยับขยาย หลังฐานะดีขนึ้
ปลูกพืชผักสวนครัว ดูแลง่าย โตไว ขายได้ราคาดี
• คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา โหระพา
ผักชี ตะไคร้ ผักสลัด ฯลฯ
เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กไว้บริโภค ขายเมือ่ เหลือ
ขยับขยายพืน้ ที่ เมื่อพร้อม เช่น ไก่ไข่ เป็ดไข่ ฯ
และอาจแบ่งพื้นทีเ่ ล็กๆ ไว้ปลูกไม้โตเร็วไว้ใช้สอย
ไม้ผลไว้บริโภค
เลี้ยงสัตว์ - ปลูกพืชทีม่ ศี ักยภาพ หลากหลาย
ทั้งแนวสูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน กินหัว
เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก/ ใหญ่ ที่ช่วยสร้างรายได้
ต่อเนือ่ ง
• สัตว์เลี้ยงบ่อซีเมนต์ (ปูนา กุ้งฝอย หอยขม ฯ)
• สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลา ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร โคนม
โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ
พืชท้องถิน่ ปลูกง่าย ใช้งานได้อเนกประสงค์
• กล้วย มะละกอ พืชสมุนไพร พืชคลุมดินต่างๆ
พืชสร้างรายได้รายวัน
• ไผ่ (หน่อไม้) ชะอม กระเฉดน้า ผักหวาน ไม้ตัด
ดอก (ดอกบัว ดาวเรือง มะลิ เบญจมาศ ฯ)
ผลไม้สร้างรายได้ระยะยาว
• มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลาไย ฯ

 ควรเริม่ ทาเกษตรแบบอินทรีย์ หรือใช้สารเคมีกอ่ น ? :
แม้การใช้สารเคมีจะทาให้ได้ผลเร็วกว่า แต่แนะนาว่าควรเริ่มต้นปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์
ปลอดสารเคมี เพื่อตัดปัญหาดินเสือ่ มคุณภาพ และลดต้นทุนปรับปรุงดินในระยะยาว
 หากมีเงินทุนจากัด และไม่มที ดี่ นิ ทากิน : อาจขอสินเชื่อมาใช้เป็นเงินตั้งต้นเท่าที่จาเป็น/ ขอแบ่งใช้
ที่ดินจากญาติพี่น้อง/ ขอเช่าที่ดินจากคนรอบข้าง หรือขอผู้นาชุมชนใช้พื้นที่รกร้างสาธารณะ
 หากมีทดี่ นิ แต่ไม่มแี หล่งน้าทาเกษตร : ใช้แหล่งน้าธรรมชาติ/ ขุดสระน้าขนาดเล็ก/ เจาะบ่อบาดาล
หรือตักหน้าดินขาย ก็จะได้ทั้งเงิน และสระน้า
 ระหว่างรอเก็บผลผลิต หากยังไม่มรี ายได้ : หางานทาใกล้บ้าน ให้ยังพอมีรายได้ ชดเชยรายจ่าย
 เมื่อใกล้ๆ เก็บเกีย่ วผลผลิต : ติดต่อขายให้กับร้านอาหาร/ ร้านค้าชุมชน หรือนาไปวางขาย
ที่ตลาดนัดใกล้บ้าน

ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
เน้นพืช-ปศุสตั ว์ทมี่ ผี ลิตภาพสูง มูลค่าสูง
วางแผนใช้สอยพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
• เลือกใช้วิธีปลูกในโรงเรือน เพื่อลดความเสี่ยง
จากศัตรูพืช ปลูกพืชบนนั่งร้าน ประหยัดพื้นที่
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน เน้นใช้ระบบเทคโนโลยี
• วางระบบน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล ขยายพื้นที่
สระน้า เปลี่ยนแดดเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ
ทาปศุสตั ว์มลู ค่าสูง เจาะเฉพาะกลุม่ ลูกค้า
• ปศุสัตว์เน้นตลาดลูกค้ารักสุขภาพ
เช่น ไก่ดา หมูดา โคขุน ฯ
ปลูกพืชทีม่ ผี ลิตภาพสูง เจาะตลาดกาลังซือ้ สูง
• พืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ (ไร้โควิด-19)
พืชเมืองหนาว กล้วยไม้หายาก สมุนไพรมูลค่าสูง

สร้างความยัง่ ยืน ต่อยอดธุรกิจ
และเป็นมิตรสิง่ แวดล้อม
สร้างวิสาหกิจชุมชน/ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
เช่น รวมตัวตั้งโรงสีข้าวชุมชน โรงงานแปรรูป ฯ
สร้างธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้
การใช้ชีวิตเกษตรกร เพื่อกระจายรายได้ให้ชุมชน
ทาเกษตรแบบครบวงจร เพื่อความยัง่ ยืน
• เกษตรทฤษฎีใหม่ (วางแผนใช้สอยพื้นที่ และ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน)
• โคก-หนอง-นา โมเดล (นาการจัดสรรพื้นที่
เกษตร มาใช้กับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
เน้นให้ธรรมชาติจัดการตัวเองอย่างเป็นระบบ
โดยมีคนเป็นส่วนเสริม)
• วนเกษตร (จัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง และเหลือพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
เท่าที่จาเป็น)

น่ารู้

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จะทาให้เราได้ต้นใม้ใช้ประโยชน์ คือ 1) ไม้ใช้สอย (ไม้โตเร็ว ใช้ในครัวเรือน-ไผ่ สะเดา ฯ) 2) ไม้กินได้ (ไม้ผล-กล้วย มะม่วง ผักกินใบต่างๆ)
3) ไม้เศรษฐกิจ (ไม้ไว้ปลูกขาย-สัก พะยูง ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน ฯ) ไม้เหล่านี้ ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ และสุดท้ายต้นไม้จะช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ

- บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 8 ผู้เขียนพยายามจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อนามาสรุปเป็นตัวอย่างที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้เริ่มต้นทาเกษตร
ผู้อ่านสามารถเลือกนาไปประยุกต์ใช้ได้ ตามความสนใจ และความพร้อมของตนเอง
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Regional Letter

โควิดทุเลำ แรงงำนบ้ำนเฮำสิเฮ็ดเกษตรจังได๋

แบ่งปันความรู้...สูภ่ ูมภิ าค
ฉบับที่ 4/2563

พิทูร ชมสุข | จิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ | เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีศึกษำที่น่ำสนใจ: ตัวอย่ำงเกษตรกร และ Young Smart Farmer
กุญแจความสาเร็จ: เรียนรู้ วางแผน ลงมือทาอย่างเป็นขัน้ ตอน และหลีกเลีย่ งการทาเกษตรแบบวิถเี ดิม

ดร. เกริก มีมุ่งกิจ

[คุณครูแห่งโครงการคนกล้าคืนถิ่น]

“ชีวิตคนสามารถเปลีย่ นแปลงได้ภายใน 2 วิฯ ” วิฯ ที่ว่า ไม่ใช่ “วินาที” แต่มาจาก “วิกฤติ” และ “วิสัยทัศน์” คนส่วนใหญ่เปลีย่ นเพราะ
เจอ “วิกฤติ”9 ดร.เกริก จากลูกเกษตรกรธรรมดา ที่ชอบทาเกษตร สนใจเล่าเรียนจนจบปริญญาเอกด้านวนเกษตร หลังเลิกประกอบ
อาชีพอื่น ได้เริ่มต้นชีวิตเกษตรด้วยเงิน 2,800 บาท และขอเช่าพื้นที่เพาะปลูกจากญาติพี่น้อง หลังจากสร้างฐานะได้ก็ซื้อที่ดินเป็น
ของตนเอง ไปพร้อมกับใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มวางแผนแบ่งพื้นที่ทาวนเกษตร “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
เหลือพื้นที่ใช้สอยเท่าที่จาเป็น ระหว่างรอต้นไม้เติบโต ก็หาเศษกิ่งไม้ตามที่สาธารณะมาเผาเป็นถ่าน ทาน้าส้มควันไม้ขายสร้างรายได้
ส่วนไม้ยืนต้น ตั้งใจปลูกไว้ขายเป็นเงินบานาญสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตในวัยเกษียณ ปัจจุบันชีวิตท่านมีความสุข และมั่นคงมาก

กุญแจความสาเร็จ: มองการณ์ไกล และรูจ้ กั สร้างโอกาสท่ามกลางข้อจากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด

คุณจตุรภัทร (ตั้ม)

[จตุรภัทร ฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์]

“เงินตัง้ ต้นก็สาคัญ แต่อาจไม่ได้เป็นคาตอบแรก การเกษตรควรทาด้วยความศรัทธา เพราะต้องใช้เวลา และความอดทนสูง”
หลังจากทางานอยู่ที่กรุงเทพฯ กว่า 20 ปี คุณตั้มเริ่มต้นชีวิตวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อตอบโจทย์สุขภาพผู้บริโภค ด้วยเงินออม 30,000
บาท นาไปลงทุนซื้อเครื่องปั๊มน้า และเครื่องจักรไถพรวนดิน ท่ามกลางสภาพที่ดินไม่พร้อมใช้งาน จึงขอผู้นาชุมชนใช้ประโยชน์พื้นที่
รกร้างสาธารณะมาทาเกษตร โดยขั้นแรกเริ่มวางแผนเพาะปลูกพืชผักสวนครัวขายสร้างรายได้ ไปพร้อมกับศึกษาหาความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน และนาความรู้มาต่อยอดลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ต่อมาทดลองปลูกพืชมูลค่าสูงตามความถนัด (ข้าวโพดญี่ปุ่น
เพียวไวท์ฮอกไกโด เมล่อนฯ) ไปพร้อมกับอัดคลิปสั้นๆ แบ่งปันวิธีการปลูกพืช ผ่าน Social Network จนได้รับความสนใจอย่างมาก

กุญแจความสาเร็จ: ทาเกษตรด้วยใจรัก ขยันหมัน่ เพียร เรียนรูจ้ ากความล้มเหลว ล้มเร็วลุกเร็ว

คุณวุฒิพงษ์ (กระต่าย)
[ไทบ้านฟาร์มเมอร์]

“วิกฤตโควิด-19 สอนให้รวู้ า่ แม้เงินจะสาคัญ แต่ความมัน่ คงทางอาหารสาคัญกว่า” จากลูกหลานเกษตรกร ที่มีใจรักการทาเกษตร
หลังจากจบป.ตรี เริ่มทางานที่โรงงานน้าตาลใกล้บ้าน ควบคู่กับแบ่งเงินมาทาเกษตรอินทรีย์ ออมเงินสร้างฐานะจนสามารถซื้อที่ดิน
เป็นของตนเอง และลาออกมาทาเต็มเวลา โดยเริ่มวางแผนใช้สอยพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พร้อมกับศึกษาเรียนรู้
ความสาเร็จจากผู้อื่น ในช่วงเริ่มต้นทาเกษตร พบอุปสรรคมากมาย เช่น ที่ดินขาดแร่ธาตุอาหาร ต้องปรับปรุงดิน เมื่อผักที่ปลูกเริ่ม
ขายได้ ก็ถูกน้าท่วมเสียหาย แต่ก็ไม่ย่อท้อ ลุกขึ้นสู้ใหม่ จนสามารถปลูกผักตระกูลสลัดขายให้กลุ่มคนรักสุขภาพ สร้างรายได้ที่ดี

กุญแจความสาเร็จ: ใช้ Social Network ช่วยทาการตลาด สร้างรายได้หลายช่องทาง จากฐานลูกค้า

คุณจีรพงษ์ (ปอนด์)

[ปอนด์ ฟาร์มมิ่งไทยแลนด์]

“แม้การทาเกษตรจะไม่งา่ ยไปเสียทีเดียว แต่เมือ่ เราทาซ้าๆ คิดแก้ไขจากรอบการปลูกทีผ่ า่ นมา ก็จะเกิดทักษะ ทาให้การทาเกษตร
เป็นเรื่องง่าย และประสบความสาเร็จได้” คุณปอนด์เริ่มชีวิตเป็นเกษตรกรที่ตนเองรักกับภรรยา ตั้งแต่หลังเรียนจบ ด้วยการเลี้ยงสุกร
ปลูกเมล่อน และแตงโมในโรงรือนจาหน่าย ไปพร้อมกับทาคลิปสั้นๆ เกี่ยวกับการทาเกษตรของตนเอง เผยแพร่ทาง Youtube จนมี
ผู้ติดตามกว่า 160,000 คน มีรายรับที่ดีจากค่าโฆษณา รวมกับรายได้จากช่องทางอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนทาปศุสัตว์
และปลูกพืช ไม้ยืนต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตระยะยาว

ชีวิตนับหนึ่งใหม่... หำกขออะไรได้...อยำกขอให้ช่วยเหลือตอนเริ่มต้น
แรงงานอีสานบางส่วนยังคงเปราะบาง ไร้ทุน ไร้ตลาด และไร้โอกาส ในวันนี้จึงอยากให้มีนโยบายที่ช่วยขับเคลื่อนให้พวกเขาสามารถเริ่มทาเกษตร และอยู่รอดได้
• ตลาดต้องมี หลายๆ ครั้งเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรจะตกม้าตายเพราะไม่มีตลาด มีของ แต่ไม่มีที่ขาย ดังนั้น ในช่วงแรกรัฐอาจจะต้องช่วยหาตลาดให้แก่
เกษตรกร อาจเริ่มจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว และสามารถดาเนินการได้เลย อย่างเรื่องการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตจากชุมชนท้องถิ่ น เช่น กาหนดให้
โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจา อุดหนุนสินค้าเกษตรจากชุมชน ไปประกอบอาหาร เป็นต้น
• องค์ความรู้ เคล็ดลับดีๆ ในการทาการเกษตร คนตกงานบางคนมาแบบไร้ความรู้ในการทาเกษตร และต้องการความรู้แบบเร่งด่วน ไม่ต้องการเสียเวลา
ลองถูกลองผิดอีก รัฐอาจจะมีการจัดอบรม โดยนาผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ ให้เขาสามารถเริ่มทาการเกษตรได้เลย พร้อมเคล็ดลับ ดี ๆ
เช่น วิธีการเพาะปลูกให้พืชแข็งแรง โตไว ห่างไกลโรค การทาปุ๋ยใช้เอง เป็นต้น
• น้า คือ ลมหายใจของการทาเกษตร แต่หลายๆ พื้นที่ยังคงขาดแคลนน้า รัฐควรทาให้เกษตรกรเข้าถึงน้าให้ได้มากที่สุด เช่น การขุดสระน้าในไร่นา หรือ “บ่อจิ๋ว”
ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศที่ต้องการ หรือช่วยขุดลอกลาห้วยเป็นช่วงๆ ให้เป็นแบบ “หลุมขนมครก” เพื่อช่วยเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้น
หากมีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เชื่อว่าแรงงานที่เดินทางกลับมา คงพอที่จะเห็นแสงไฟที่อยู่ปลายอุโมงค์ เม็ดเงินที่รัฐจัดสรรมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น
ควรจัดสรรลงให้ตรงจุด เหมือนเกาให้ถูกที่คัน มิเช่นนั้น เงินเหล่านี้อาจจะเหมือนตาน้าพริกละลายแม่น้า
- บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 9 เว็บไซต์ไทยรัฐ: เด็กโง่จบป.เอก ร้อยล้านเหลือ 2 พัน เปิดใจเทพเกษตร

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
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