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ผูว้า่ฯ นครพนม ลงพื้นท่ีเยีย่มเกษตรกรท่ีอ าเภอวงัยาง 

 

วนัน้ี (24 ม.ค.65) ท่ีอ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครพนม พร้อมดว้ยเกษตรจงัหวดันครพนม เกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครพนม และหวัหนา้
ส่วนราชการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานการปฏิบติังานร่วมลงพื้นท่ีเยี่ยมและติดตามการปลูก
ผกัปลอดภยัของ นายไชยยงค ์และ นางวนาวรรณ พ่อชมพู เกษตรกรตน้แบบปลูกผกัปลอดภยั ท่ี
สามารถสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี ณ บริเวณแปลงผกัปลอดภยั หมู่ท่ี 9 
บา้นใหม่ไทยเจริญ ต าบลวงัยาง และเยีย่มกลุ่มแปลงใหญ่มนัฝร่ังอ าเภอวงัยาง รวมกลุ่มผลิต 
เช่ือมโยงการตลาด สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ณ บริเวณแปลงใหญ่มนัฝร่ัง หมู่ท่ี 2 ต าบลยอดชาด 
ท่ีมีการปลูกมนัฝร่ังบนพื้นท่ีกวา่ 313 ไร่ ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ี จ านวน 
42 รายในพื้นท่ี ท่ีมีอาชีพการท านาเป็นส่วนใหญ่ และปลูกมนัฝร่ังเพื่อจ าหน่ายสร้างรายไดเ้สริม
ในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวขา้วในทุกปี 

การปลูกผกัท่ีปลอดภยัและสามารถจ าหน่ายไดต้ลอดทั้งปี ถือไดว้า่เป็นจุดเด่นของท่ีน่ี ซ่ึงส่ิง
ส าคญัคือการบริหารจดัการแปลงท่ีดี มีการปลูกพืชผกัท่ีหลากหลายหมุนเวียนไปตามความ
ตอ้งการของตลาด มีการจดัการและวางระบบการปลูกพืชท่ีตลาดมีความตอ้งการ จนท าใหผ้ล
ผลิตของท่ีน่ีมีจ าหน่ายตลอดทั้งปี ส าหรับผกัเป็นพืชอาหารท่ีคนไทยนิยมน ามาใชรั้บประทาน
กนัมากเน่ืองจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่



ค่านิยมในการบริโภคผกันั้น มกัจะเลือกบริโภคผกัท่ีสวยงามไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอน
และแมลงศตัรูพืช จึงท าใหเ้กษตรกรท่ีปลูกผกัจะตอ้งใชส้ารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลงแมลงฉีด
พ่นในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหไ้ดผ้กัท่ีสวยงามตามความตอ้งการของตลาด เม่ือผูซ้ื้อน ามาบริโภค
แลว้อาจไดรั้บอนัตรายจากสารพิษท่ีตกคา้งอยูใ่นพืชผกันั้นได ้เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว 
เกษตรกรจึงควรหนัมาท าการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยน าเอาวิธีการป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชหลายวิธีมาประยกุตใ์ชร่้วมกนัเป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใชส้ารเคมีใหน้อ้ยลง 
เพื่อความปลอดภยัของเกษตรกร ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ดีของการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ 

1. ท าใหไ้ดพ้ืชผกัท่ีมีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกคา้ง เกิดความปลอดภยัแกผูบ้ริโภค 

2. ช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลูกผกัมีสุขภาพอนามยัดีข้ึนเน่ืองจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืช ท าใหเ้กษตรกรปลอดภยัจากสารพิษเหล่าน้ีดว้ย 

3. ลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรดดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

4. ลดปริมาณการน าเขา้สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 

5. เกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ ท าใหส้ามารถขายผลผลิตได้
ในราคาสูงข้ึน 

6. ลดปริมาณสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีจะปนเป้ือนเขา้ไปในอากาศและน ้า ซ่ึงเป็นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอ้มไดท้างหน่ึง 

ซ่ึงวิธีการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ ในการปลูกผกัจะมีหลกัการท่ีส าคญัคือ จะตอ้งมีการใช้
สารเคมีในการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุดท่ีสุด หรือใชต้ามความจ าเป็นและใชห้ลกั “การป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน หรือ ไอพีเอม็” แทน แต่การท่ีจะป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชให้
ไดผ้ลนั้นจะตอ้งเลือกวิธีท่ีประหยดัเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรลด
ตน้ทุนการผลิต มีสุขภาพท่ีดี ผูบ้ริโภคปลอดภยั ท าใหก้ารท าการเกษตรของเกษตรมีความยัง่ยนื



และมัน่คง ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดเรียนรู้ให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงหากท่านใดสนใจ
สามารถ ติดต่อโทรสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรตน้แบบไดท่ี้ 093-1528775 

ส าหรับมนัฝร่ังจดัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ใหผ้ลตอบแทนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชอ่ืนๆ หลาย
ชนิด มีผลก าไรอยูร่ะหวา่ง 6,000 - 9,000 บาทต่อไร่ แหล่งปลูกมนัฝร่ังท่ีส าคญัอยูใ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ ล าพูน และตาก ซ่ึงมีผลผลิตรวมกนัประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งประเทศ ส่วน
การบริโภคหวัมนัสดคิดเป็นร้อยละ 10 และหวัพนัธุ์มนัฝร่ังท่ีใชป้ลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่
จะน าเขา้มาจากต่างประเทศ จากประเทศในแถบยโุรป เช่น เนเธอร์แลนด ์สก๊อตแลนด ์เยอรมนั 
ส าหรับสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหวัมนัฝร่ังจะตอ้งมีลกัษณะของดินท่ีมี
การระบายน ้าดี เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระดบัความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ท่ี
เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 5.5 - 6.5 และในสภาพดินเหนียวจดัจะไม่เหมาะกบัการปลูกมนัฝร่ัง เพราะ
การระบายน ้าและอากาศไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างหวั 

ส่วนสายพนัธุ์มนัฝร่ังท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีเลือกปลูก คือ พนัธุ์แอตแลนติค (Atlantic) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
ส าหรับแปรรูปเป็นมนัทอดแผน่บาง (Potato Chip) มีอายเุก็บเก่ียวประมาณ 100 - 120 วนั มี
ลกัษณะทรงตน้ตั้งตรง พุ่มหนา ใบใหญ่สีเขียวเขม้ หวักลมขนาดปานกลางถึงเลก็ ผิวสีเหลือง
อ่อนเป็นร่างแหเล็กนอ้ย เน้ือสีขาวครีม และใหผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีสูง จึงท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีนิยม
ท่ีเลือกสายพนัธุ์น้ี ส าหรับการปลูกเพื่อจ าหน่าย โดยภายใตก้ารน าของนายสุพรรณ ชานุชิต 
ประธานกลุ่ม ท่ีพยายามรวมกลุ่มเกษตรกรและขบัเคล่ือนในการเช่ือมโยงการตลาด ซ่ึงต่อมาใน
ปี 2564 ส านกังานเกษตรอ าเภอวงัยางไดล้งพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและใหแ้นะน าพร้อมจดัประชุมรับ
ฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกร และไดส่้งเสริมใหมี้การจดัตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
แปลงใหญ่มนัฝร่ังต าบลยอดชาด และต่อมาไดย้กระดบักลุ่มใหเ้ป็นแปลงใหญ่มนัฝร่ัง ต าบลยอด
ชาด ในปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็มีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี และมี
การเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดของกลุ่มอยา่งมัน่คง 

ส าหรับปัญหาท่ีกลุ่มเกษตรกรตอ้งเจอในปัจจุบนั คือ ตน้ทุนการผลิตสูง เช่น ค่าหวัพนัธุ์ คา่จา้ง
เหมารถเพื่อไปจ าหน่ายผลผลิต ราคาปุ๋ยและสารก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ รวมทั้งเกษตรกรขาดองค์
ความรู้ในการบริหารจดัการน ้า และดิน ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในการลงพื้นท่ีเยีย่มและติดตาม
กลุ่มในคร้ังน้ี หน่วยงายราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้นะน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา
ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่มนัฝร่ังใหส้ามารถขบัเคล่ือนกลุ่มไดอ้ยา่งยัง่ยนื ไดแ้ก่ การขดุบ่อบาดาล



ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(solar cell) เคร่ืองชัง่รถบรรทุก พร้อมอาคาร ปัจจยัการผลิต 
เช่น ปุ๋ยเคมี น ้ามนัเช้ือเพลิง สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ไดแ้ก่ รถไถ
กลบหวัพนัธุ์ รถแทรกเตอร์ หอ้งเยน็เก็บหวัพนัธุ์ การปรับปรุงดิน เช่น สารปรับปรุงดิน และการ
จดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่มนัฝร่ัง จะท ากลุ่มเกิดความเขา้แขง็ มีโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนั
ดา้นการผลิต การตลาดมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีอยา่ง
ยัง่ยนื 

 


