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นครพนม – ชาวสวนปลูกดอกดาวเรือง ต้นไม้มงคลคู่บ้าน ยิ้มแป้นโกยเดือนเกือบแสน ก.พ.ช่วงเทศกาลตรุษจีน บวกอานิสงส์
หาเสียงเลือกตั้ง ออเดอร์สั่งไม่อ้ันกว่า 3 เท่า 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผูส้ื่อข่าวรายงาน ว่า ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ดอกไม้ที่คน
ไทยเชื้อสายจีนและเวียดนาม นิยมนำมาตกแต่งประดับประดาหน้าบ้าน ร้านค้า และบริษัท ที่มีความเชื่อว่าเป็นมงคลชีวิตแก่
ครอบครัวและการค้าขายเจริญรุ่งเรือง นั่นคือดอกดาวเรืองที่มีความสวยงาม ลักษณะเด่นมีกลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแน่น 
โดยแหล่งปลูกดอกดาวเรืองที่ใหญ่สุดในจังหวัดนครพนม อยู่ที่บ้านดอนโมง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เป็นชุมชนคนไทยเชื้อ
สายเวียดนาม ส่วนใหญ่ยึดอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวส่งขายตลาดสดเป็นหลัก ตลอดจนการปศุสัตว์ 

ผู้สื่อข่าวได้พบกับลุงลาน ผ่ามวรรณ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 126/1 หมู่ 4 บ้านดอนโมงขณะกำลังดูแลฟูกฟักต้น
ดาวเรืองท่ีโตวันโตคืน โดยมีนางฮัว เหงียนถิ อายุ 68 ปี ภรรยาคอยเป็นลูกมือหยิบจับโน้นนี่ให้สามี 
ลุงลานเปิดเผยว่าเดิมมีอาชีพปลูกผักบุ้งจีน ผักสลัด คะน้า ใบกะเพรา ส่งตามตลาด แต่การปลูกผักขายไม่ค่อยได้ราคา ในช่วง 6-7 
ปีที่ผ่านมา จึงหันมาทดลองปลูกต้นดาวเรือง นำต้นลงกระถางขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปรากฏว่าขายและมีราคาดีกว่าปลูกผัก 
จึงเปลี่ยนมาปลูกดอกดาวเรือง เพราะส่งขายได้ตลอดทั้งปี บนเนื้อที่ 2 งาน ติดริมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ 

สำหรับปี 2564 ลุงลานเล่าตอ่ว่ามีออเดอร์สั่งดอกดาวเรืองมากกว่าทุกปี ถึง 3 เท่าตัว ตั้งแต่ปลายปี 2563 ช่วงการหา
เสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) มียอดสั่งเข้ามาไม่เว้นวัน ทราบจากพ่อค้าคนกลางว่ามีคนมาซ้ือ
หรือสั่งทำเป็นพวงมาลัยเพ่ือนำไปคล้องคอนักการเมือง ยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากจะเข้าสู่ห้วงเวลาเทศกาลตรุษจีนแล้ว ก็เป็น
ช่วงหาเสยีงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จึงมีออเดอร์สั่งเพ่ิมขึ้นจนต้องขยายพ้ืนที่ปลูกอีก 1 ไร่เศษ เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

ด้านนางฮัว เหงียนถิ เผยว่าราคาขายส่งจากสวน ดาวเรืองดอกใหญ่พร้อมกระถาง ราคา 80 บาท ดอกเล็กพร้อมกระถาง
เช่นกัน ราคา 60 บาท ส่วนทางพ่อค้าคนกลางจะไปขายเท่าไหร่นั้นไม่ทราบ หากตัดดอกขายอยู่ที่ราดาดอกละ 1-2 บาท ในแต่ละ
วันตั้งแต่ปลายปี 2563 มีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาท ส่วนระยะการปลูกใช้เวลาประมาณ 45-60 วันแล้วแต่ชนิดพันธุ์ 
และหมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ และควรรดน้ำในช่วงเช้า เพ่ือให้ความชื้นแก่ต้นในแปลงปลูกหรือกระถาง แม้แต่บริเวณอนุสรณ์สถาน
ประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ ผู้ไปเคารพสักการะก็ยังนิยมนำดอกดาวเรืองไปกราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้
ชีวิตเจริญรุ่งเรือง โดดเด่นในหน้าที่การงาน รอบรั้วจึงมีการปลูกต้นดาวเรืองประดับประดาจำนวนมาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ในวัฒนธรรมจีนนั้นได้ยกสีเหลืองไว้ว่าเป็นสีที่สวยที่สุด และมีคำกล่าวที่ว่า “สีเหลืองสร้างหยิน
และหยาง” ซึ่งหมายความว่าสีเหลืองเป็นองค์ประกอบของทุกสรรพสิ่ง สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางและความโชคดี
และบ่อยครั้งจะถูกจับคู่กับสีแดงเพ่ือใช้ตกแต่งสถานที่เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้สีเหลืองยังเป็นสี
ประจำองค์จักรพรรดิจีนในทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย 



 
วันที่ 2 ก.พ.64 ที่ลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นา
มะเขือ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ข้ึน 
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงด้านแหล่งอาหารที่นับว่ามีความจำเป็นมาก
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 อาจส่งผลกระทบผู้
ประการร้านค้า ที่ดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารที่อาจจะมีการหยุดพักร้าน เพ่ือเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของภาครัฐ หรือในบางพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นที่จะต้อง
มีการแบ่งปันอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญและร่วมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความม่ันคงด้าน
อาหารของชุมชนและครัวเรือน โดยเน้นให้ประชาชนและเกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เพ่ือบริโภคเองใน
ครัวเรือน และมีการแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน เพ่ือเป็นการพ่ึงพาตนเองและลดค่าครองชีพในช่วงของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้น จึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรอ่ืนๆในจังหวัดนครพนม ในการร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่
กลุ่มมีร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ผ่านทางสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นช่องทางที่จะส่งมอบให้กับประชาชนต่อไป หนึ่งในกลุ่มข้าวแปลงใหญ่จังหวัด
นครพนม นั่นก็คือ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำโดยนายชยา
กร คำสุข ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เดินทางนำข้าวสาร
บรรจุถุง ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวทีมีคุณภาพของกลุ่ม มามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 
40 ถุง รวม จำนวนกว่า 160 กิโลกรัม ซึ่งมีการจัดแบ่งใส่ถุง จำนวน 2 ขนาด คือ ถุงขนาดน้ำหนัก 3 กก. และ 
ขนาด 6 กก.นายชยากร คำสุข ประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งที่ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันผลผลิต เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแปลงใหญ่
ข้าวนครพนม อีกหลายกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการที่จะร่วมแบ่งปันผลผลิตข้าวของกลุ่มให้กับ สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อส่งมอบต่อและบรรเทาความเดือดร้อน ตนมองว่า อาจจะเป็นจำนวนไม่ค่อยมากแต่
ทางกลุ่มก็เต็มใจและยินดีที่จะร่วมแบ่งปันข้าวสารและบรรจุใส่ถุงเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
กลุ่มจึงอยากเชิญชวนกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆที่สนใจและ
อยากรว่มแบ่งปันน้ำใจ ร่วมกันบริจาคและแบ่งปันผลผลิต เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 



 
มากน้ำใจ !! แปลงใหญ่ ข้าวนครพนม ส่งมอบผลผลิตข้าวคุณภาพดี ให้กาชาดนครพนม นำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ โควิด – 19 ในพื้นที่ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ข้ึน ส่งผลกระทบในวง
กว้างต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะด้านความม่ันคงด้านแหล่งอาหารที่นับว่ามีความจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ ซึ่งในช่วงสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 อาจส่งผลกระทบผู้ประการร้านค้า ที่ดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารที่
อาจจะมีการหยุดพักร้าน เพ่ือเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของภาครัฐ หรือในบางพ้ืนที่ที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งปันอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นการช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ให้
ความสำคัญและร่วมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนและครัวเรือน โดยเน้นให้ประชาชนและเกษตรกร
หันมาปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน และมีการแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน เพื่อเป็นการพ่ึงพาตนเอง
และลดค่าครองชีพในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้น 

จึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอ่ืนๆในจังหวัดนครพนม ในการร่วมกันบริจาคสิ่งของที่
จำเป็น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มมีร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้าน
ต่างๆ ผ่านทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นช่องทางที่จะส่งมอบให้กับประชาชนต่อไป หนึ่งในกลุ่มข้าวแปลงใหญ่
จังหวัดนครพนม นั่นก็คือ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำโดยนายชยากร คำสุข 
ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เดินทางนำข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งเป็นผลผลิต
ข้าวทีมีคุณภาพของกลุ่ม มามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 40 ถุง รวม จำนวนกว่า 160 กิโลกรัม 
ซึ่งมีการจัดแบ่งใส่ถุง จำนวน 2 ขนาด คือ ถุงขนาดน้ำหนัก 3 กก. และ ขนาด 6 กก. โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพ่ือเตรียมส่งมอบ
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 นายชยากร คำสุข ประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปันผลผลิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนครพนม อีกหลายกลุ่มที่ให้ความ
สนใจในการที่จะร่วมแบ่งปันผลผลิตข้าวของกลุ่มให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อส่งมอบต่อและบรรเทาความ
เดือดร้อน ตนมองว่า อาจจะเป็นจำนวนไม่ค่อยมากแต่ทางกลุ่มก็เต็มใจและยินดีที่จะร่วมแบ่งปันข้าวสารและบรรจุใส่ถุงเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม กลุ่มจึงอยากเชิญชวนกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม สถาบันเกษตรกร และกลุ่ม
เกษตรกรอ่ืนๆที่สนใจและอยากร่วมแบ่งปันน้ำใจ ร่วมกันบริจาคและแบ่งปันผลผลิต เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป 





 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด 2563-2565 ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์สับปะรด
ปี 2560-2569 เป็นแผนปฏิบัติการด้านสับปะรดพ.ศ. 2563-2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 – 2565 

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการผลิต 2) ด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป และ 3) ด้านการเพ่ิมศักยภาพการตลาดและการ
ส่งออก มีสาระสำคัญ วิสัยทัศน์ ผลิตสับปะรดคุณภาพ สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมสับปะรดไทย พันธกิจ 3 ด้าน 
ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิต 1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรดในพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต และผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3) ส่งเสริม
การวิจัย พัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ด้านการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป 1) ส่งเสริมการวิจัย 
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสับปะรด 2) เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (Productivity) 3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ด้านการเพ่ิม
ศักยภาพ การตลาดและการส่งออก 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด 2) 
ส่งเสริมการบริโภคเมนูอาหารจากสับปะรดตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ และ 3) ส่งเสริมการ
สร้างตราสินค้าสับปะรดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้ ประเด็นทั้ง 3 ด้าน จะมีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรม โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 
2564-2565รวมทั้งเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/งบประมาณท่ีจะดำเนินการเกี่ยวกับสับปะรดในปี 2564-2565 
ให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดแหล่งผลิตที่มีโรงงานตั้งอยู่อย่างเร่งด่วน 


