
ทำ� 1 ไร่ ได้เกินแสน

“คุณสมศรี เพ็งรุ่ง ชาวนาวัย 51 ปี ดีกรีจบปริญญาตรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 4 ต�าบลโคกใหญ่ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 85 เกษตรกร
รุ่นแรก ที่เข้าอบรมการท�านาเป็นเวลา 5 เดือน ในโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสน 
จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนั้นคุณสมศรี เพ็งรุ่งก็ได้กลับมาท�าบนพื้นที่ท�ากิน
ของตนเอง ปรากฏว่าท�าได้เกินแสน จึงท�าให้คุณสมศรีเห็นคุณค่าว่าพื้นที่เพียง 1 
ไร่ ถ้าหากคิดเป็นและลงมือท�าทันทีผลที่จะตามมาคือการปลดหนี้ได้อย่างถาวรและ
ยั่งยืน พร้อมแนะวิธีการจัดการพื้นที่ 1 ไร่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด”  

คุณสมศรี เพ็งรุ่ง

สมศรี เพ็งรุ่ง
เกษตรกรหัวก้าวหน้าจากจังหวัดสระบุรี

การันตีโดย
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1 ไร่ ปลูกอะไรก็ ได้ 

“อาจารย์ทอง ธรรมดา แนะการเกษตร 1 ไร่ ท�าให้ได้เงิน 1 แสน ไม่ใช่
เรื่องยาก แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือเรื่องต้นทุน เน้นต้องลงทุนให้น้อยที่สุด ต่อ 
ยอดเป็น และให้ผลตอบแทนระยะยาว ถ้าท�าได้เห็นเงินแน่นอน”

ถ้าเทคนิคดียังไงก็รวย 
จาก อาจารย์ทอง ธรรมดา

ที่ ไม่ธรรมดา
แนวคิดง่ายๆ 
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ประวัติกูรูด้านการเกษตร
อาจารย์ทอง ธรรมดา หรือ นายวรียุทธ ศรี

เลอจันทร์ เกษตรกรทีม่คีวามรักในธรรมชาตแิละ
มองเห็นธรรมชาติคือสิ่งส�าคัญ จึงเป็นสิ่งดลใจ
ให้ท�าการเกษตรและหาประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี โดดเด่นด้านการปลูก
มะนาวไร้เมลด็จนสามารถสร้างผลผลติส่งออกไป
ประเทศไต้หวัน เป็นเกษตรกรที่มีความคิดใหม่ๆ 
เพื่อพัฒนาการเกษตรของตนด้วยเทคนิคต่างๆ ที่
คิดค้นขึ้นจนเป็นที่รู้จักของปราชญ์และเกษตรกร
จากหลายที่หลายถิ่น เป็นนักเขียนคอลัมน์โดยใช้
นามปากกา อาจารย์ทอง ธรรมดา

พืชอะไรก็ได้ ปลูก 1 ไร่ ท�าเงินได้ 1 แสน
นอกจากนี้อาจารย์ยังยืนยันว่าใน 1 ไร่ จะ

ปลูกพืชอะไรก็ได้ ซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟัง
ดงัน้ี เช่น การปลกูมะเขอืพวงไร้หนามบนเน้ือที ่1 
ไร่ ยังไงก็ได้เงินแสน โดยแสดงรายละเอียดที่มา
ของรายได้เกิดจาก 
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ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในไฟลัมแอนเนลิดา จัดอยู่ในสัตว์จ�าพวกกินทั้ง
พืชและสัตว์ (Omnivorous) เป็นอาหาร พบ
ได้ทั่วไปในดินที่มีความชุ่มชื้นร่วนซุย ใต้ท้อง
ใบไม้หรือใต้มูลสัตว์ มีวงจรชีวิตผูกพันกับดิน
ระบบนิเวศที่ดี

การเลี้ยงไส้เดือนดิน 

  การแบ่งประเภทของไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดินที่พบและรู้จักมี

ประมาณ 6,000 ชนิด มีการ
จัดแบ่งกลุ่มของไส้เดือน
ดินโดยอาศัยพื้นฐาน
ด้านความแตกต่าง
ของที่อยู่อาศัย นิสัย
ก า ร กินอาหารและ
ระดับความลึกของชั้น
ดินในแนวดิ่ งที่ ไส ้ เ ดือน
เหล่าน้ันอาศัยอยู่แบ่งได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. อาศัยอยู่ในดินชั้นล่าง พบในดินลึกถึง 
3 เมตร ไส้เดือนดินเหล่าน้ีจะกินใบไม้และอิน
ทรียวัตถุในดิน สามารถกลับดินที่มีปริมาณมาก
ได้โดยการกินอาหารที่อยู่ในระดับล่างแล้วถ่าย
มูลออกมาบนหน้าดิน การขุดโพรงของไส้เดือน
ดินจะท�าให้สิ่งแวดล้อมของจุลินทรีย์ในดินและ
ของรากพชืเกดิการเปลีย่นแปลงตลอดจนเกดิการ
ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินด้วย

2. อาศัยอยู ่ในดินชั้นบน พบในดินลึก
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร จะมีสีล�าตัวซีด 

ผลิตโคคูนได้น้อย มีอัตราการขยายพันธุ์ได้สูง
กว่า และโตเตม็วยัได้ค่อนข้างช้า มักมลี�าตวัขนาด
ใหญ่กว่าไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่หน้าดิน ไส้เดือน
ดินประเภทน้ีจะมีกิจกรรมต่างๆ บริเวณรากพืช
และช่วยรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
เหมอืนไส้เดือนดินชนดิแรก แต่สามารถขุดโพรง
ได้หลายทิศทางในบริเวณดินชั้นบน

3. อาศัยอยูห่น้าดนิ จะอาศัยอยูใ่นบริเวณ
ผิวดินที่ ไม ่ มีการขุด รูกับ

ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่
ในดินและอาศัย
อยู่ภายในรู ซึ่ง
ไส ้ เดือนดินที่
อาศัยในบริเวณ
ผิวดินมักจะมี

สีของล�าตัวค่อน
ข ้างเข ้ม สามารถ

สร ้างโคคูนได ้มากและ
เจริญเติบโตเต็มวัยได้เร็ว

การกระจายตัวของไส้เดือนดินทั้ง 3 กลุ่ม 
ถูกก�าหนดโดยปฏิกิริยาในดินทั้งทางชีวภาพและ
ทางเคมี ตลอดจนปัจจัยอื่น เช่น ปริมาณน�้าใน
ดิน อุณหภูมิต�่าสุดและสูงสุด ระดับความเป็นก
รดเป็นด่างของดิน โครงสร้างของดิน ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลต่อจ�านวนประชากรไส้เดือนดิน 
และการกระจายตัวของแต่ละสายพันธุ์ นอกจาก
น้ีชนิดและคุณภาพอาหาร ตลอดจนสภาพของ
อากาศก็เป็นปัจจัยส�าคัญด้วยเช่นกัน 
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สารพิษ การปลูกพืชทดแทนพืชน�าเข้า และปลูก
เพื่อการส่งออก

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็น
ค�ำที่มำจำกภำษำกรีก 2 ค�ำ คือ ค�ำว่ำ ไฮโดร 
(Hydro) ซึ่งแปลว่ำ น�้ำ และค�ำว่ำ โพโนส 
(Ponos) แปลว่ำ ท�ำงำนหรือแรงงำน เมื่อรวม
กันจึงมีควำมหมำยว่ำ กำรท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
น�้ำ เนื่องจำกเป็นกำรปลูกพืชในน�้ำที่มีธำตุอำหำร
พชืละลำยอยูท่ดแทนกำรปลกูพชืในดนิทีเ่รำใช้ใน
กำรปลูกพืชในกำรเกษตรทั่วไป 

ปัจจุบันกำรปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโป
นิกส์ได้พฒันำไปมำก โดยทัว่ไปในประเทศพฒันำ
มักท�ำกำรปลูกภำยใต้เรือนกระจก มีกำรควบคุม
สภำพแวดล้อม กำรผลิตเป็นอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่ำงๆ กำร
เพำะกล้ำ และกำรย้ำยกล้ำลงปลูกในระบบจะ
เป็นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ระบบที่นิยม
ใช้จะแตกต่ำงกัน เช่น ประเทศในแถบยุโรป
จะนิยมใช้ Nutrient Film Technique 
(NFT) สหรัฐอเมริกำนิยมใช้ระบบน�ำ้ไม่ไหลเวยีน 
(non-circulating system) ในออสเตรเลีย
จะใช้ทั้ง 2 ระบบ 

การปลูกพืชแบบ

กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโป
นิกส์ เป็นวิธีกำรที่พัฒนำขึ้นในประเทศพัฒนำ
ซึ่งมีปัญหำพื้นที่ท�ำกำรเกษตรลดลงเน่ืองจำก
กำรเจริญเติบโตของชุมชน หรือพื้นที่ที่มีอยู่ไม่
เหมำะสมต่อกำรท�ำกำรเกษตร เป็นวิธีที่ไม่ใช้ดิน
เป็นวัสดุปลูก แต่พืชจะเจริญเติบโตโดยได้รับ
ธำตุอำหำรจำกสำรละลำยธำตุอำหำร กำรปลูก
พืชโดยวิธีน้ีจึงสำมำรถท�ำได้ในทุกพื้นที่แม้จะ
ไม่มีที่ดินส�ำหรับปลูกพืชหรือพื้นที่ดินที่มีอยู่ไม่
สำมำรถใช้ปลูกพืชได้ ในปัจจุบันไฮโดรโปนิกส์
เป็นวธิกีำรปลกูพชืทีใ่ช้แพร่หลำยในประเทศต่ำงๆ 
เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ อิสรำเอล และประเทศต่ำงๆ ใน
ทวีปยุโรป ส�ำหรับประเทศไทยมีควำมเข้ำใจกัน
โดยทั่วไปว่ำกำรปลูกพืชด้วยวิธีน้ีเป็นวิธีที่ต้อง
ลงทุนสูงและมีวิธีกำรยุ ่งยำกซับซ้อน ต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับปัญหำขำดแคลน
พื้นที่ท�ำกำรเกษตรยังไม่รุนแรงนัก ยังมีพื้นที่ท�ำ
เกษตรกรรมมำกมำย สำมำรถปลูกพืชด้วยวิธี
ปกติได้เพียงพอกับควำมต้องกำร จึงไม่มีควำม
จ�ำเป็นที่จะต้องหำวิธีกำรอื่นมำทดแทน อย่ำงไร
ก็ดีในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรปลูกพืชโดย
วิธีไฮโดรโปนิกส์เป็นกำรค้ำเพื่อผลิตพืชผักที่มี
คณุภำพในปริมำณทีแ่น่นอน สนองควำมต้องกำร
ของซุปเปอร์มำร์เก็ต ตลำดพืชผักปลอดภัยจำก

ไฮโดรโปนิกส์
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เห็ดเป็นราชนิดหน่ึง จัดอยู่ในพวกฟังไจ 
(Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสีเขียวของคลอโร
ฟิลล์ (Chlorophyll) ด�ำรงชีวิตจำกสำรอินทรีย์ 
(Organic matter) กำรขยำยพันธุ์ของเห็ด
มีทั้งแบบอำศัยเพศและไม่อำศัยเพศ แต่ส่วน
ใหญ่กำรขยำยพันธุ์ของเห็ดใช้วิธีกำรสร้ำงสปอร์ 
ซึ่งสปอร์ของเห็ดน้ันเล็กมำกจนไม่สำมำรถมอง
เห็นด้วยตำเปล่ำ สปอร์ของเห็ดถ้ำได้รับสภำพ
แวดล้อมที่เหมำะสมก็สำมำรถงอกได้เช่นเดียว
กับเมล็ดพืช และเจริญไปตำมวงจรชีวิตคือระ
ยะสปอร์ ระยะเส้นใยและระยะดอกเห็ด ดอก
เห็ดประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ได้แก่ หมวกดอก 
ครีบดอก ก้ำนดอก สปอร์ วงแหวน ปลอก
หุ้ม โคน และกลุ่มเส้นใย ซึ่งปัจจัยหลักๆ ที่มี
ผลต่อกำรเจริบเติบโตได้แก่ อุณหภูมิ ควำมชื้น 
กำรถ่ำยเทอำกำศ แสง ธำตุอำหำร ควำมเป็น 
กรด-ด่ำงอำหำร และฤดูกำล 

  ความหมายของเห็ด
- มุมมองด้ำนอำหำร เห็ดจัดเป็นกลุ่มผัก

จ�ำพวกที่มีโปรตีนสูง อุดมด้วยวิตำมินและเกลือ
แร่ที่ส�ำคัญหลำยชนิดโดยเฉพำะ วิตำมิน บี 1 บี 
2 และมีแคลอรีต�่ำ

- มุมมองด้ำนพืช เห็ดจัดเป็นพืชชั้นต�่ำ
กลุม่หน่ึง เน่ืองจำกเหด็ไม่มคีลอโรฟิลล์สงัเครำะห์
แสงไม่ได้ ปรุงอำหำรไม่ได้ ต้องอำศัยอำหำรจำก
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยกำรเป็นปรสิต (Parasite) 
ขึ้นบนรำกพืชที่ตำยแล้ว (Saprophyte) หรือ
อำหำรจำกรำกพืชอื่นๆ (Mycorrhiza)

- มมุมองด้ำนจุลนิทรีย์ เหด็จัดเป็นรำชัน้สงู
กลุม่หน่ึง ซึง่มวีวิฒันำกำรสงูกว่ำรำชนิดอืน่ๆ และ
มบีทบำทส�ำคญัในกำรรักษำสิง่แวดล้อม โดยช่วย
ในกระบวนกำรย่อยสลำยสิ่งตกค้ำงจำกซำกพืช 
ซำกสตัว์เพือ่ใช้ในกำรเจริญเตบิโต เน่ืองจำกเหด็มี 
เอน็ไซม์หลำยชนิดทีย่่อยสลำยวสัดุทีม่โีครงสร้ำง

สารพัดการเพาะเห็ด
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“จากอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่พอเพียงต่อการด�ารงชีพ คุณทองบ่อ เหล่า
เมืองเพียง ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องผันตัวมาเอาดีกับการท�าเกษตรแบบผสม
ผสานบนพื้นที่ 1 ไร่ของตนเอง โดยปลูกพืชผักนานาชนิดที่สลับหมุนเวียนกันไป รวม
ไปถึงการเลี้ยง เป็ด ไก่ ปลาและกบ จนทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้
อย่างสบาย แถมยังปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล จนมีเงินออมไว้ใช้ใน
ปั้นปลายชีวิตอีกด้วย”

 แก้จนด้วย 1 ไร่ 
	 แบบเกษตรผสมผสาน
สร้างรายได้ทุกวันจนชีวิตพอเพียง
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“ปุ๋ยหมักแห้ง & น้ำ�” 

นอกจากน้ี คณุลงุถวลิ ยงัให้แนวคดิเกีย่ว
กับแนวทางการเกษตรพอเพียงว่า  แนวทาง
การเกษตรพอเพยีงคอืการผสมผสานการปลกูพชื 
เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ร่วมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
รวมทัง้ใช้แนวความคิดต่างๆ เท่าทีมี่ มุ่งหวงัท�าให้
ตนเองมีกนิมีใช้ก่อน และเหลอืจากกนิแล้ว จึงน�า
มาขายเป็นการสร้างรายได้ ในลักษณะของเงิน
ออม โดยให้เริ่มต้นท�าจากสิ่งที่ตัวเองถนัด และ
มีองค์ความรู้ก่อน เมื่อเกิดความช�่าชองดีแล้ว จึง
ลองขยายไปท�าอย่างอืน่เพิม่เตมิ เพือ่ให้เกดิความ
แข็งแกร่งของครอบครัว และเกิดความยั่งยืน

แนะควรเริ่มต้นจากความถนัด
คุณลุงถวิล เล่าให้ฟังว่า “การท�าการ

เกษตรหลายๆ อย่างน้ัน ถ้าไม่มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ท�าอย่างไรก็ไม่ส�าเร็จ เหมือน
ค� าพูดที่ ว ่ า  “มีความ รู ้ ท ่ วมหั วแต ่ เอาตั ว 
ไม่รอด” หากอยากประสบความส�าเรจ็จริงๆ ต้อง

“วันเวลาผ่านพ้น ทุกคนต้อง
เข้าวัยเกษียณด้วยกันท้ังนั้น ไม่
เว้นแม้แต่ คุณลุงถวิล เสียงแจ๋ว 
ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาว
บ้าน จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีอายุย่าง
เข้า 65 ปีแล้ว แต่ก็ยังประกอบสัมมา
อาชีพได้อย่างสบาย แนะแค่มีพื้นที่ท�า
กินเพียง 1 ไร่ หรือน้อยกว่า 1 ไร่
ก็ยงัสามารถท�าได้ ซึง่หัวใจส�าคัญคือ
ระบบการจัดการต้องดี คิดก่อนท�า
เสมอแล้วจะพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง”

คุณลุงถวิล เสียงแจ๋ว

ผลิตใช้ ผลิตขาย อาชีพหลังเกษียณ

ที่สามารถทำาบนพื้นที่ 1 ไร่
ได้อย่างสบาย
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คุณมอส
คุยกับเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีด

ผู้ที่จะเลี้ยงจ้ิงหรีดได้ต้องท�ำควำมรู้จักกับ
จ้ิงหรีดให้ดเีสยีก่อน ซึง่ก่อนอืน่ต้องรู้ว่ำวงจรชวีติ
ของจิ้งหรีด มีวิวัฒนำกำรไม่เหมือนกับแมลงบำง
ชนิด คือ ไม่ต้องผ่ำนกำรเป็นหนอน หรือ ดักแด้ 
โดยเร่ิมจำกไข่กลำยเป็นตวัอ่อนทีเ่กดิมำคล้ำยตวั
เตม็วยัเพยีงแต่ยงัไม่มปีีก และมสีทีีอ่่อนกว่ำ เมือ่
ผ่ำนกำรลอกครำบกลำยเป็นตัวโตเต็มวัย จึงเริ่ม
มีปีก และส่งเสียงได้ ซึ่งเป็นช่วงที่จิ้งหรีดพร้อม
ผสมพันธุ์ กำรผสมพันธุ์ และวำงไข่แต่ละรุ่นใช้
เวลำประมำณ 15 วนัต่อคร้ัง เร่ิมจำกตวัผู้ส่งเสยีง

ร้อง เพื่อเรียกหำตัวเมีย และเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อตัวเมียเข้ำใกล้ จำกน้ันจึงเร่ิมท�ำกำรผสม
พันธุ์กัน เมื่อไข่ได้รับกำรปฏิสนธิแล้ว ตัวเมียใช้
อวัยวะวำงไข่แทงลงในดินที่มีลักษณะเรียวยำว
คล้ำยเมล็ดข้ำวสำร ใช้เวลำประมำณ 7 วัน จึง
ฟักออกเป็นตวัอ่อน จ้ิงหรีดตวัเมยีสำมำรถวำงไข่
ได้ตั้งแต่ 600-1,000 ฟอง ซึ่งวำงไข่เป็นรุ่นๆ ได้
ประมำณ 4 รุ่น และในรุ่นสุดท้ำยตัวเมียจะตำย
ไปเองตำมธรรมชำติ

ปัจจุบันแมลงระดับรากหญ้าอย่าง
เช่น “จิ้งหรีด” กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพท�า
เงนิรอบร้ัวบ้านได้อย่างเหลอืเชือ่ เนือ่งจาก
เลี้ยงง่าย มีพื้นท่ีจ�ากัดก็สามารถเลี้ยงได้
อย่างสบาย ต้นทุนต�่า แถมคืนทุนไว เหมาะ
อย่างยิ่งส�าหรับเกษตรกรที่มีเวลาว่าง หรือ
ผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการหารายได้เสริมเพิ่ม
เติม ช่วยท�าเงินได้ทุกวัน ซึ่งปัจจุบันการ
บริโภคจิง้หรีดเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน ท้ังเป็น
อาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์ อีกทั้งยังเป็น
แมลงเศรษฐกิจท่ีถูกพดูถึงมาก และต้องการ
เป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะจิ้งหรีด
ทองแดง สายพันธุ์นิยมในท้องที่ภาคกลาง 
และภาคอื่นๆ 

กาญชนก พระเขียนทอง 
แนะกลยุทธพ์ิชิตอาชีพ 
เลี้ยง “จิ้งหรีดทองแดง” 
ต้นทุนต่ำา รายได้งาม  
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“คร่ัง” แมลงที่ชาวบ้านทางภาคเหนือโดย
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดล�าปาง อยากให้มาเกาะกิน
น�า้เลีย้งต้นไม้ ถงึขนาดทีว่่าต้องปลกูต้น “จามจุรี” 
หรือที่บางคนเรียกว่า “ไม้ฉ�าฉา” ไว้เพื่อหลอกล่อ
ให้มันมากินกันเลยทีเดียว

“ครั่ง” คือ แมลงจ�าพวกเพลี้ย เกาะอาศัย
อยู่บนไม้เน้ือแข็งเพื่อดูดกินน�้าเลี้ยง หลังเกาะ
เป็นระยะเวลานานครั่งจะขับยางหรือ “ชัน” ออก
มา เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูโดยเฉพาะมดด�า 
และชันที่ออกมาหรือ “คร่ังดิบ” เมื่ออายุได้ 1 
ปี สามารถเก็บไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ไม่
ว่าจะทารอยต่อหรือที่เรียกว่า “ยาเรือ” ไม่ให้น�้า
เข้าเรือ ท�าเครื่องรางของขลัง ท�าเชลล์แล็ก แลก
เกอร์ทาเนื้อไม้ ยารักษาโรค ย้อมสีผ้า โดยสมัย
โบราณยังใช้ปิดผนึกจดหมายก่อนประทับตรา
ไปรษณีย์ ทั้งนี้เมื่อราว 10 ปีก่อน ประเทศที่มี
การเลี้ยงครั่งมากที่สุดคืออินเดีย แต่เวลานี้กลับ
พบว่าประเทศทีมี่การเลีย้งคร่ังได้มากและผลผลติ

เลี้ยงครั่ง 1 ไร่ โกยเงินเหนาะๆ 
7 แสนบาท! ต่อปี 

มีคุณภาพมากที่สุดกลับเป็นไทย โดยผลผลิต
ทัง้หมดนอกจากใช้ประโยชน์ในประเทศแล้ว บาง
ส่วนยังส่งออกไปขายยังสหรัฐอเมริกา และยุโรป

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ บอกว่า ในช่วงปี 2555 
สภาเกษตรกรฯ ได้เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
ต.น�้าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง ปลูกต้น “ฉ�าฉา” 
เพราะช่วยท�าให้อากาศเย็นลง และมีความชื้นใน
อากาศมากขึน้ ทีส่�าคญัยงัท�าให้ชาวล�าปางมอีาชพี ครั่งดิบที่เต็มไปด้วยตัวครั่ง

พ่อเจริญ สาระถี
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