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ชาวบา้นท่าเรือ จ.นครพนม สร้างแหล่งอาหารปลูกผกัแลกผกัเหลือจ าหน่ายอยูอ่ยา่งสบายในยคุโควิด 

 

ท่ีจงัหวดันครพนม นายวิชา ค ามุงคุณ รักษาราชการเกษตรอ าเภอนาหวา้ เปิดเผยวา่ จากท่ีชาวบา้นในต าบลท่าเรือ 

อ าเภอนาหวา้ มีแนวคิดท่ีอยากจะปลูกพืชแบบปลอดภยัไร้สารเคมี จึงเป็นท่ีมาของการส่งเสริมสนบัสนุนใหช้าวบา้นไดท้ า

การเกษตรแบบอินทรีย ์ซ่ึงทางส านกังานเกษตรอ าเภอนาหวา้ ไดเ้ขา้ไปใหค้  าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ รวมถึงมีการจดัตั้ง

ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนเพื่อใหทุ้กคนไดมี้แหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการปลูกพืชผกัให้

ไดผ้ลผลิตสูง การใชส้ารชีวภณัฑต่์าง ๆ เพื่อลดการใชส้ารเคมี เช่น การใชเ้ช้ือราเพื่อป้องกนัโรคเก่ียวกบัพืช การใชเ้ช้ือบิว

เวอร์เรียในการป้องกนัแมลง และในเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงการปลูกพืชของท่ีน่ีจะเร่ิมขึ้นหลงัจากท่ีทุกคนเก็บเก่ียวขา้วนาปีเสร็จแลว้ 

โดยทุกคนในชุมชนจะมีส่วนในการบริหารจดัการทุกอยา่งร่วมกนัภายใตแ้นวคิดการปลูกพืชปลอดภยัท่ีใส่ใจผูบ้ริโภค ทั้งการ

วางแผนการเพาะปลูก การบริหารจดัการน ้าและการตลาด ท าใหใ้นช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในท่ีต่าง ๆ ทัว่

ประเทศเช่นน้ี ทุกคนในชุมชนมีความปลอดภยัและมีแหล่งอาหารท่ีเพียงพอไม่ไดรั้บความเดือดร้อน ทั้งยงัมีเหลือเพื่อจ าหน่าย

เป็นรายไดเ้พิ่มเติมจากส่วนอ่ืน ๆ อีกดว้ย  



ดา้นนายเกษชยั ม่ิงวงคธ์รรม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียต์ าบลท่าเรือ เปิดเผยวา่ ตนเองเป็นคนในพื้นท่ีท่ี

เกิดมาพ่อแม่ก็พาท าในลกัษณะน้ีมาตลอด สมยัก่อนปลูกแตงร้านและพืชผกัสวนครัว เช่น หอม ผกัชี ผกักาด และผกัอีกนานา

ชนิด ส่วนการบริหารจดัการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัคนในชุมชนยงัใชห้ลกัการเดิม คือการร่วมมือกนัเพราะพื้นท่ีท่ีใชป้ลูก

เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเรียกวา่หนองเรือ ซ่ึงจะมีการท าขอ้ตกลงร่วมกนัวา่แต่ละครัวเรือนตอ้งปลูกไม่เกิน 1 แปลง แมปั้จจุบนั

จ านวนคนจะเพิ่มขึ้นเป็น 500-600 ครัวเรือน ก็ยงัคงปลูกในลกัษณะน้ีอยู ่ท่ีส าคญัคือทุกคนจะเนน้การท าเกษตรแบบอินทรีย์

เพราะดีต่อสุขภาพ ทั้งยงัลดตน้ทุนการผลิต นอกจากน้ีก็พยายามน าเอานวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พิ่มเติม ในเร่ืองของน ้าเราก็

พยายามใชใ้หป้ระหยดัท่ีสุดเพราะตอ้งใชป้ระโยชน์หลายอยา่งจากน ้าตรงน้ี ส่วนผลผลิตท่ีไดจ้ะน าไปรับประทานกบัคนใน

ครอบครัว ถา้อยากทานพืชชนิดอ่ืนท่ีไม่ไดป้ลูกก็จะน าผกัของตนเองไปแลกกบัเพื่อนบา้น เพราะแต่ละคนปลูกพืชคนละชนิด 

ใครอยากรับประทานอะไรก็น าไปแลกกบัคนนั้น ส่วนผลผลิตท่ีเหลือถึงจะจ าหน่ายให้กบัคนในชุมชนอ่ืน โดยระยะหลงัๆ น้ี 

จะมีพ่อคา้คนกลางจากต่างอ าเภอท่ีอยูข่า้งเคียงมารับซ้ือให้ถึงท่ี เพราะไดย้นิจากการเล่าปากต่อปากวา่พื้นท่ีตรงน้ีปลูกพืชท่ีไม่

มีสารเคมี เม่ือมาเห็นก็เป็นจริง ท าใหทุ้กคนในชุมชนอยู่อยา่งสบาย ๆ มีแหล่งอาหารและมีรายได ้โดยในทุกเยน็เวลาประมาณ 

15.00 น. แต่ละคนก็จะออกมาดูแปลงผกัของตนเองเพื่อเก็บผลผลิตไปรับประทานและจ าหน่ายใหพ้่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือ 

  





  



 

 

 

 

  



 

เปิดจุดเช็คอินสวนดาวเรืองลุงต่อน่าน 

 

วนัน้ี(24 มกราคม 2564) ทีมงานส านกังานเกษตรจงัหวดัน่านและส านกังานเกษตรอ าเภอเวียงสาลงพื้นท่ี “สวน

ดาวเรืองลุงต่อน่าน” หมู่ 8 บา้นไหล่น่านเหนือ ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ในแปลงติดถนนเส้นทางสายไหล่

น่าน-ตาลชุม พื้นท่ีแปลงเกือบ 2 ไร่ เตม็ไปดว้ยดอกเรืองดอกสีเหลืองอร่าม ทีมงานพบกบั “คุณต่อ” (นายณฐัชยั เขื่อนแกว้) 

เกษตรกรหวักา้วหนา้ ใจดี ใหก้ารตอ้นรับและร่วมสนทนาดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส ถึงท่ีมาของแปลงดอกดาวเรืองน้ีคุณต่อ” 

เล่าวา่แต่ก่อนท างานประจ า จนถึงจุดหน่ึงท่ีเร่ิมอยากท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจ จึงออกมาใชท่ี้ดินแปลงของครอบครัวท่ีเดิมที

ปล่อยใหค้นอ่ืนเช่าปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละยาสูบ มาท าแปลงปลูกดอกดาวเรืองเม่ือช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เน่ืองจากได้

โควตา้จากเครือข่ายผูป้ลูกดอกดาวเรืองจากจงัหวดัสุโขทยัและเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอีก 3 ราย ในการผลิตดอก

ดาวเรืองส่งตลาด “ปากคลองตลาด” กรุงเทพมหานคร คือมีตลาดแลว้จึงปลูก ใช ้“หลกัการตลาดน าการผลิต” และเม่ือมี

ผลผลิตแลว้ส่วนหน่ึงจึงท าตลาดเองโดยการน าเสนอร้านจ าหน่ายดอกไมส้ดในพื้นท่ีจงัหวดัน่านซ่ึงตลาดน้ีสามารถก าหนด

ราคาไดสู้งกวา่ 

คุณต่อ” เล่าต่อวา่ตน้ดอกดาวเรืองกวา่ 7,000 ตน้ ในแปลงพื้นท่ีเกือบ 2 ไร่น้ี จะท าการตดัดอกดาวเรืองเพื่อจ าหน่าย 2 

วนัคร้ัง หรือหากมีออเดอร์จึงจะเพิ่มรอบตดั ซ่ึงดอกดาวเรืองท่ีส่งปากคลองตลาดจะท าการแพค็ในถุงพลาสติกใสจ านวน 50 

ดอกต่อถุง ตามขนาดของดอกแบ่งเป็น จมัโบ ้, เบอร์ 1 และเบอร์ 2 ในราคาเบอร์ละ 0.9 , 0.7 และ 0.5 บาทตามล าดบั โดย



ราคาจะขึ้นลงตามราคาของตลาด และการขนส่งไปยงัตลาดปากคลองตลาดจะเรียงถุงดอกดาวเรืองซ้อนทบัในรถกระบะ

บรรทุกคอกไม่ไดใ้ชร้ถหอ้งเยน็เพราะสายพนัธุ์ดอกดาวเรืองท่ีปลูกมีลกัษณะดอกท่ีเป็นทรงกลมมีกลีบดอกท่ีแขง็แรง ในส่วน

ของตลาดดอกดาวเรืองท่ีท าตลาดเองในเมืองน่านจะสามารถจ าหน่ายไดถึ้งราคาดอกละ 1.5 บาท 

การปลูกดอกดาวเรืองน้ี ใชอ้ายกุลา้ 15 วนั เม่ือยา้ยลงปลูกในแปลงจะสามารถตดัดอก(มีดแรก) เม่ืออายตุน้ได้

ประมาณ 45 วนัหลงัจากยา้ยลงแปลงปลูก และตดัดอกออกจ าหน่ายไดทุ้ก 2 วนั ไปอีกประมาณ 20 คร้ัง(20 มีด) สามารถ

จ าหน่ายท ารายไดต้่อเดือนกว่าแสนบาทซ่ึงมากกวา่รายไดจ้ากท่ีเคยท างานประจ ามาก ในอนาคตหากมีผูส้นใจ “คุณต่อ” ยนิดี

ใหร่้วมเป็นเครือข่ายในการผลิตดอกดาวเรืองจ าหน่าย แต่เนน้ย  ้าในเร่ือง “คุณภาพ” ตอ้งมาก่อน เพราะเป็นหวัใจหลกัในการ 

“รักษาตลาด” และการ “ขยายตลาด” ของเครือข่ายต่อไป หากมีเกษตรกรหรือผูส้นใจจริงสามารถติดต่อไดท่ี้แปลงหรือมาเยีย่ม

ชมแปลงได ้ณ “สวนดาวเรืองลุงต่อน่าน” แห่งน้ี 

วนัน้ีทางทีมงานเกษตรโชคดีท่ีไดม้าเยีย่มชมแปลงในช่วงเวน้การตดัดอกเพื่อจ าหน่ายพอดี ท าใหไ้ดมี้โอกาสเห็น

แปลงดอกดาวเรืองสีเหลืองสะพร่ังงดงามทั้งแปลง จนผูผ้า่นสัญจรไปมาอดใจไม่ไดท่ี้จะแวะหยดุรถเขา้มาถ่ายรูปในแปลง ซ่ึง

คุณต่อก็ยนิดีตอ้นรับไม่ไดค้ิดค่าเขา้แปลงแต่อยา่งใด เพียงแต่ขอความร่วมมืออยา่ขึ้นเหยยีบบนแปลงหรือจบัตอ้งดอกเพราะ

จะท าใหต้น้และผลผลิตดอกดาวเรืองเสียหาย. 
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