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 “ศุภชัย สายแก้ว ประธาน
กลุ่มผู้ปลูกปอเทือง อ.แวงใหญ่ 
จ.ขอนแก่น เผยแนวทางสร้าง
รายได้หลังทำานาปีในช่วงฤดูแล้ง 
ด้วยการปลูกปอเทือง ไม่ต้องดูแล 
อาศัยดินท่ียังชุ่มจากการปลูกข้าว
เท่านัน้พอ ไมเ่กิน 3 เดือน จำาหนา่ย
ได้ราคาดี กิโลกรัมละ 30 บาท ก็
เคยมาแล้วแถมทำานาคร้ังต่อไปธาตุ
อาหารเพียบ”

คุณศุภชัย สายแก้ว

ปลูก “ปอเทือง” หลังนาหน้าแล้ง 
ปลูกง่าย ทนแล้ง รายได้ดี

ที่อำาเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
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ประธานกลุม่ผู้ปลกูปอเทือง อ.แวงใหญ.่..
เผยเคล็ดลับสร้างเงินหลังนา
 อาชีพ “ชาวนา” ถือเป็นอาชีพหลักของ
คนไทยที่ทำ�ม�น�นหล�ยยุคหล�ยสมัย ซึ่งก�ร
ปลูกข้�วมีปัจจัยหลักคือเรื่องของน้ำ� ดังนั้น บ�ง
ภูมิภ�คที่บ�งช่วงฤดูก�ลมีน้ำ�น้อยไม่ส�ม�รถทำ�
น�ได้ ก็จะเลือกทำ�เป็นน�ปี คือปลูกข้�วแค่ปี
ละ 1 ครั้ง อย่�งเช่นในแถบภ�คอีส�น และเมื่อ
หมดจ�กหน้�น� เก่ียวข้�วเสร็จประม�ณเดือน
พฤศจิก�ยนก็จะปล่อยพื้นที่น�ให้ว่�งเปล่� ไม่
ได้นำ�ม�ใช้ประโยชน์หรือสร้�งร�ยได้จ�กส่วนน้ี
สักเท่�ไหร่
 ด้วยเหตุน้ีจึงทำ�ให้เกษตรอำ�เภอแวง 
ใหญ่ จังหวัดของแก่น ได้เกิดแนวคิดสร�้งร�ย

ได้เสริมจ�กพื้นที่ทำ�น� โดยก�รเข้�ม�ส่งเสริม
ก�รปลูกปอเทืองหลังจ�กเกี่ยวข้�วเสร็จในหน้�

รถเกี่ยวข้าวแยกเมล็ดกับเปลือกออกจากกัน

ดอกปอเทือง
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 “วิชัย สงพรมทิพย์ เจ้าของธุรกิจดาวเรืองครบวงจร คร่ำาหวอดใน
วงการมาถึง 22 ปี เผยดาวเรืองเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถนำา
มาปลูกหลังฤดูทำานาได้ แต่ห้ามขาดน้ำา ดังนั้น เกษตรกรจำาเป็นต้องมีบ่อน้ำา
เป็นของตนเอง ที่สำาคัญตลาดต้องพร้อม พื้นฐานความรู้เรื่องดาวเรืองต้อง
มี พร้อมแอบบอกเคล็ดลับต่างๆ เรื่องดาวเรืองแบบหมดเปลือก”

วิชัย สงพรมทิพย ์
เซียนดาวเรือง ประกาศชัด!

หลังหน้านาปลูกดาวเรือง ต้องมีบ่อน้ำา

คุณวิชัย สงพรมทิพย์
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แอบส่องประวัติเซียนดาวเรือง 
 เม่ือกระแสก�รปลูกพืชหลังฤดูทำ�น�
กำ�ลังม�แรง พืชเศรษฐกิจที่มีอ�ยุก�รเก็บเกี่ยว
สัน้ กถ็กูจัดสรรใหเ้ข�้ม�อยูใ่นกระบวนก�รคว�ม
คดิของช�วน�จำ�นวนม�ก ซึง่นอกจ�กพชืตระกลู
ถั่วจะม�วินแล้ว ไม้ดอกไม้ประดับอย่�ง “ด�ว
เรือง” ก็น่�สนใจใช่หยอก เน่ืองจ�กมีอ�ยุเก็บ
เกี่ยวสั้น แถมมีตล�ดรองรับกว้�งขว�ง ทว่�ข้อ
จำ�กัดในก�รปลูกด�วเรืองนั้นน�่จะมีอยู่บ้�ง เร�
จึงไม่รอช้�ค้นห�คำ�ตอบจ�กเซียนด�วเรืองตัว
จริง ผู้สั่งสมประสบก�รณ์เร่ืองด�วเรืองม�น�น
ถึง 22 ปี จนกล�ยเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำ�
แบบครบวงจรเลยก็ว�่ได้ 
 คุณวชัิย สงพรมทพิย ์เจ้�ของธรุกจิด�ว
เรืองครบวงจร ผู้บกุเบกิส�ยพันธุด์�วเรืองสทีอง 

101 ตร�สะพ�น เริ่มเล่�ย้อนคว�มหลังให้ฟังว�่ 
ตนเองปลูกด�วเรืองม�ตั้งแต่รุ่นแม่ พ.ศ.2535 
สมัยน้ันมีแค่พันธุ์พื้นบ้�นสีส้ม โดยเร่ิมจ�ก
ก�รเป็นยี่ปั๊วรับซื้อดอกสดส่งแม่ค้�ร�ยใหญ่เข้�
ป�กคลองตล�ด ในช่วงเวล�ดังกล�่วเกษตรกร
ส�ม�รถเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้�นม�ปลูกกันเองได้ 
และคดัเฉพ�ะเกสรตวัเมยีเท�่น้ันม�ข�ยในตล�ด 
ต่อม�จึงเร่ิมปลูกเอง เพ�ะกล้� ทำ�เมล็ดพันธุ์
ลูกผสม ข�ยเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนำ�ไปปลูก
ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี บุรีรัมย์ 
ประจวบคีรีขันธ์ โคร�ช เพชรบูรณ์ และรับซื้อ
ผลผลิตที่เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ของตนเองไป
ปลกู เพือ่เปน็ก�รก�รันตแีหลง่จำ�หน่�ยให ้พร้อม
กับเพิ่มเติมว่�
 “เรามีแปลงทดลองวิจัยสายพันธุ์อยู่ที่
เชยีงใหม ่และทดลองกบัเกษตรกร คือจะปลอ่ย

โรงเรือนเพาะกล้าดาวเรือง
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มลฑา ศรีแก้วเที่ยง 
ฝีมือขั้นเทพ! ปลูก “แตงโมขายเมล็ด” 
ทำาหลังนาหน้าแล้งผ่านฉลุย ไม่หวั่นเรื่องน้ำา

 “มลฑา ศรีแก้ว
เท่ียง เกษตรกรผู้ปลกู
แตงโมขายเมล็ดใน 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
บ่มเพาะประสบการณ์
มากว่า 20 ปี เผย
ปลูกแตงโมขายเมล็ด
ง่ายแสนง่าย ปลูก
หน้าฝนก็สบายไม่ต้อง
รดน้ำา ปลูกหน้าหนาว
ก็ได้ รดสัปดาห์ละครั้ง
เอาอยู่ ใส่ปุ๋ยไม่ต้อง
บ่อย ท่ีเหลือเฝ้าแต่
รอ รอ รอ 3 เดือน
มีผลผลิต เก็บเก่ียว
ได้ พร้อมบอกเทคนิค
การผสมพันธุ์แตงโม 
ลูกดกสมใจ 85 กิโล/
4ไร่”

คุณมลฑา ศรีแก้วเที่ยง
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ค้นอดีตสาวบักโม ฝีมือเก๋า 
 เม่ือเอ่ยถึงก�รปลูก “แตงโมเพ่ือขาย
เมล็ด” ต้องยกให้เกษตรกรจ�กแดนอีส�น โดย
เฉพ�ะที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีผู้
ปลูกแตงโมเพื่อข�ยเมล็ดจำ�นวนม�ก เนื่องจ�ก
ปลูกไม่ย�ก ไม่ต้องลงทุนก่อน ซึ่งจะมีบริษัท
นำ�เมล็ดพันธุ์ม�เสนอให้เกษตรกรปลูก โดย
เป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด เมื่อได้ผลผลิตจึงหักค่�
ใช้จ่�ย ที่เหลือคือค�่แรงล้วนๆ ห�กดูแลดีร�ค�
สูงกิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบ�ทเลยทีเดียว 
 คุณมลฑา ศรีแก้วเที่ยง คือหน่ึงใน
เกษตรกรจ�กจังหวัดขอนแก่น ที่เลือกปลูก
แตงโมข�ยเมล็ด โดยเจ้�ตัวย้อนอดีตชีวิต
เกษตรกรของเธอให้ฟังว�่ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เธอ
คือส�ววัยทำ�ง�น ได้พบรักกับช�ยหนุ่มไฟแรงผู้
กำ�ลังสร้�งเน้ือสร้�งตัว มีธุรกิจเป็นของตนเอง 
คอืยดึอ�ชีพเกษตรกรรมม�ตัง้แตค่ร้ังบรรพบรุุษ 

เมื่อทั้งคู่ได้ศึกษ�ดูใจและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วม
กนั ก�รตดัสนิใจคร้ังน้ีม�พร้อมกบัเร่ิมอ�ชพีใหม่ 
ด้วยก�รเป็นเกษตรกรปลูกแตงโมข�ยเมล็ดส่ง
ออกต่�งประเทศนั่นเอง 

ปลูกแตงโมขายเมล็ด ง่ายกว่าปอกกล้วย
เข้าปาก
 คุณมลฑ� บอกว่� เจ้�ตัวปลูกแตงโม
เปน็อ�ชพีหลกั โดยปลกูไวป้ระม�ณหม่ืนกว�่ตน้ 
ได้เมล็ดแตงโมประม�ณ 85 กิโลกรัม บนเนื้อที่
ประม�ณ 4 ไร่ และจะทำ�ช่วงต้นฝนประม�ณ
เดือนพฤษภ�คมเป็นหลัก เน่ืองจ�กแตงโมข�ย
ได้ร�ค�เพร�ะดูแลย�กกว่�ช่วงหน้�แล้ง ดังน้ัน 
ห�กหมดฤดูทำ�น�ในช่วงหน้�หน�ว ประม�ณ
เดือนพฤศจิก�ยนก็ส�ม�รถเลือกปลูกแตงโมได้
เช่นกัน เพร�ะเป็นพืชอ�ยุสั้น และทนแล้งได้
ดี พร้อมกับแนะนำ�วิธีก�รปลูกแตงโมข�ยเมล็ด
ไว้ดังนี้

ลักษณะแปลงปลูกแตงโม
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	 เน่ืองจากคนไทยสว่นใหญมี่อาชีพหลกัคอืปลกูขา้ว	ซึง่บางภมูภิาคอยา่งเชน่ภาค
กลาง	หรือในเขตชลประทาน	สามารถปลูกได	้2-3	ครั้ง	หรือในบางพื้นที่ปลูกได้ถึง	4	
ครั้งก็ม	ีแต่บางภาคกลับปลูกได้เพียงปีละ	1	ครั้ง	หรือที่เรียกว่านาปี	 เนื่องจากสภาพ
ดินฟ้าอากาศไม่อำานวยในการทำานา	ทั้งในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง	ราคาขายข้าวไม่คุ้มกับ
การลงทนุ	ดว้ยเหตน้ีุจึงทำาใหห้ลงัจากหมดฤดทูำานา	เกษตรกรสว่นใหญจ่ะออกไปหางาน
ทำานอกพื้นที่	และปล่อยพื้นที่นาไว้โดยไม่ได้นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์
	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 จึงมีนโยบายในการทำาโครงการจัดระบบการปลูกข้าว	
เพือ่ใหม้กีารจัดระบบปลกูข้าวปลีะไม่เกนิ	2	ครัง้	การบรหิารจดัการน้ำาอยา่งมีประสทิธภิาพ
มากขึ้น	และปลูกพืชหลังนา	ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นที่ต้องการน้ำาน้อย	เป็นการใช้พื้นที่นาให้
เกิดประโยชน์ในช่วงที่ไม่ได้ทำานา	รวมถึงเป็นพืชที่ช่วยบำารุงดินด้วย	อาทิ	พืชตระกูลถั่ว	
ไมว่า่จะเปน็ถ่ัวเขียว	ถัว่เหลอืง	ถัว่พุม่	ถัว่ลสิง	นอกจากนีย้งัมีขา้วโพดเลีย้งสตัว	์ขา้วโพด
หวาน	ข้าวโพดฝักอ่อน	สามารถปลูกได้	ซึ่งดูตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่	ตลอดจน
สามารถปลูกพืชปุ๋ยสด	เช่น	ถั่วพร้า	ถั่วพุ่ม	ถั่วมะแฮะ	โสนอัฟริกัน	และปอเทือง
	 ดว้ยเหตน้ีุ	จงึเป็นทีม่าของหนังสอื	“พชืหลงันา”	ขึน้	เพือ่เปน็แนวทางใหก้บัชาวนา
และเกษตรกร	ที่กำาลังมองหาพืชระยะสั้นที่ทนแล้งทนฝน	ต้องการน้ำาน้อยมาปลูก	สร้าง
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บุญโฮม เจริญสุข
โกอินเตอร์!
ปลูกมะเขือเทศขายเมล็ดส่งออก
แนะปลูกหลังนาได้ รายได้ดี

 “บุญโฮม เจริญสุข เจ้าของไร่
มะเขือเทศ อำาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปลกูมะเขือเทศขายเมลด็สง่ออกกิโลกรัมละ 
6,000-10,000 บาท แนะหลังนาปลูกได้
สบายแค่มีบ่อน้ำาดูดน้ำาเข้าสัปดาห์ละคร้ัง
คลา้ยทำานา ผ่านไป 3 เดือนเห็นผล มะเขือ
เทศแดงสดท่ัวไร่ พร้อมเผยข้ันตอนการ
ปลูก ดูแลรักษาแบบมืออาชีพ”

คุณบุญโฮม เจริญสุข
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เผยชีวิตสาวขอนแก่น...20 ปี ปลูกมะเขือเทศ
ขายเมล็ด
 นอกจากการทำานาจะเปน็อาชีพหลกัของ
คนไทยแล้ว พืชเศรษฐกิจที่กำาลังมาแรงสามารถ
ปลูกหลังนาได้ด้วย นั่นคือมะเขือเทศ แต่หาใช่
มะเขือเทศขายลูกทั่วไป ทว่าเป็นมะเขือเทศขาย
เมล็ด ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นมีการปลูกมะเขือ
เทศขายเมลด็กนัอยา่งเปน็ล่ำาเปน็สนั แถมไม่ตอ้ง
มเีงนิทนุกป็ลกูได ้เพราะจะมีบริษัทลงทนุใหห้มด
ทุกอย่าง การันตีได้จากเกษตรกรชาวขอนแก่น 
ขนานแท ้คณุบญุโฮม เจริญสขุ เจ้าของไร่มะเขอื
เทศขายเมล็ด ตัวจริงเสียงจริง ปลูกมานานกว่า 
20 ปี
 คุณบุญโฮมบอกว่า ช่วงฤดูหนาวจะ
เลือกปลูกมะเขือเทศขายเมล็ด เพราะใช้น้ำาไม่
มาก หรือหากรดน้ำาบ่อยก็ยังอยู่ได้สบาย อีก
ทั้งค่อนข้างทนแล้งได้ดี อายุการเก็บเกี่ยวสั้น
ประมาณ 3 เดือนเท่าน้ันก็สามารถเก็บมะเขือ
เทศได้ และนำาไปผ่านกระบวนการทำาให้เหลือ
แต่เมล็ดเพื่อจำาหน่ายต่อไป

 “ที่น่ีเราปลูกมะเขือเทศขายเมล็ดแบบ
ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพราะจะมีบริษัทเป็นคน
ออกทุนให้ทั้งหมด นำากล้าพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ต่างๆ มาให้ เมื่อมีผลผลิตก็จะหักส่วนที่ลงทุน
ไป ทีเ่หลอืกเ็ปน็ของเรา กค็อืกำาไรทัง้หมด เพราะ
แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย นอกจากแรงกาย
เท่านั้น” คุณบุญโฮมกล่าว

ปลูกหลังทำานาได้...ให้น้ำาบ้างสัปดาห์ละครั้ง

 คุณบุญโฮมบอกเพิ่มอีกว่า การปลูก
มะเขือเทศเพื่อจำาหน่ายเมล็ดน้ัน หากจะปลูก
หลงัจากหมดฤดูทำานาสามารถทำาได้ คอืควรเกีย่ว
ข้าวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากนั้นให้เตรียม
พื้นที่พรวนดิน เอารถเข้ามาไถ ยกร่อง สูง 50 
เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร เอาปุ๋ยสูตรเสมอ 
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/2 งาน หว่านให้
ทั่ว นำาผ้ายางพลาสติกมาคลุมเพื่อป้องกันวัชพืช
ขึ้น ช่วยควบคุมความชื้น 
 จากน้ันขุดหลุมไม่ต้องลึก แล้วนำาต้น
กล้ามะเขือเทศมาลงปลูก ระยะห่างประมาณ 

เกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียที่ถูกผสมพันธุ์แล้ว
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 “ชัย ลินมา เจ้าของ ‘ฟารม์
เห็ดเพชรพิจิตร’อดีตข้าราชการครู 
ผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรฟาร์มเห็ด 
เนน้ขายหวัเชือ้เห็ดฟางและรับอบรม
เร่ืองเห็ดฟรี แนะให้ชาวนาเพาะเห็ด
ฟางกองเต้ียหลังหมดฤดูทำานา หา
รายได้เสริมช่วงหน้าหนาว เห็ดฟาง
ราคาดี พร้อมเผยขั้นตอนการเพาะ
เห็ดฟางกองเตี้ยแบบไม่หวงวิชา”

ชัย ลินมา ปรมาจารย์เรื่องเห็ด
ส่ง“เห็ดฟางกองเตี้ย” 

สร้างรายได้เสริมหลังทำานา

คุณชัย ลินมา
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แบบอย่างชีวิต(ครู)เกษตรกร
 หลายต่อหลายคร้ังที่ เรามักได้ยินว่า 
ผู้คนที่มีหน้าที่การงานดีสมบูรณ์แบบ บั้นปลาย
ชีวิตมักเลือกผันตัวเองเข้าใกล้ธรรมชาติ หรือ
เป็นเกษตรกรปลูกพืชผักทำาสวนแบบพอเพียง 
เน่ืองจากเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนอย่างหา
อาชีพใดมาเปรียบไดอ้ยา่งเชน่บคุคลทีเ่ปน็ดัง่เรือ
จ้าง คอยพร่ำาสอนมอบความรู้ให้กับคนมานับ
ไม่ถ้วน สุดท้ายก็มีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยเส้นทางการ
เกษตร เฉกเช่นคุณชัย ลินมา เจ้าของ “ฟาร์ม
เห็ดเพชรพิจิตร” อดีตข้าราชการครู ที่สุดท้าย
ก็ค้นพบตัวเองว่าชื่นชอบเร่ืองการเกษตร และ
เลอืกเดนิตามเสน้ทางน้ีมาตัง้แตเ่ม่ือ 20 ปทีีแ่ลว้ 
โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า

 “ผมทำาฟาร์มเห็ดมา 20 ปี แต่ก่อนหน้า
น้ันรับราชการครูสอนภาษาองักฤษมา 10 ปอียูท่ี่
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างนั้นได้อบรมกับอาจารย์
ดีพร้อม ประมาณ 3 วัน ทำาให้ค้นพบตัวเองว่า
ชอบเกษตร ช่วงนั้นจึงศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม และ
ฝึกฝนอยู่ประมาณ 7 ปี จนสามารถหาสายพันธุ์

ตัดแต่งเห็ดฟางเตรียมจำาหน่าย

อาหารเสริมเห็ดฟาง
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 “นภวรรณ มาเจริญ เจ้าแม่
ข้าวโพดหวานแห่งคลอง 6 จ.ปทุมธานี 
ผู้ บุ ก เ บิก ‘สวน ข้ าวโพดหวาน คุณ
ยาย’ประสบการณ์ด้านเกษตรแน่นเอ๊ียด 
ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 40 ปี ก่อน
ค้นพบแนวทางรวยด้วย ‘ข้าวโพดหวาน’ 
พืชระยะสั้น รายได้งาม แนะหารายได้เสริม
หลงันาหนา้ฝนด้วยการปลกูข้าวโพดหวาน 
หรือหน้าแล้งแค่มีบ่อน้ำาก็เอาอยู่”

คุณนภวรรณ มาเจริญ

แนะปลูก “ข้าวโพดหวาน”
หลังนาหน้าฝน เวิร์กสุด

นภวรรณ มาเจริญ
เกษตรกรตัวแม่ย่านปทุม
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หลงัทำานาหนา้ฝน ปลกูข้าวโพดหวานกันดีกวา่
 “ข้าวโพดหวาน” เป็นพืชระยะสั้นที่
แน่นอนวา่นอกจากจะเกบ็เกีย่วผลผลติได้เร็วไม่
เกิน 75 วันแล้ว ยังสามารถนำาไปทำาเป็นอาหาร
ได้ทั้งคาวและหวาน รสชาติหวานกลมกล่อม 
รายได้จากการจำาหน่ายข้าวโพดหวานก็ไม่ขี้ร้ิว
ขี้เหร่แต่อย่างใด แถมจะรายได้ดีมีเงินเข้ามืออยู่
ตลอดด้วยซ้ำา ดังน้ัน ในกระแสการปลกูพชืระยะ
สั้นหลังนา ข้าวโพดหวานจึงกลายเป็นพืชที่สร้าง
รายได้เสริมหลังจากหมดฤดูทำานาที่น่าสนใจอยู่
ไม่น้อย 
 แต่ปัจจัยหลักของการปลูกข้าวโพด
หวานหลงันาน้ันคือเร่ืองของปรมิาณน้ำาตอ้งเพยีง
พอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดลักษณะ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง การระบายน้ำาดี 
ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดเป็นบทสนทนาแบบออกรส 
เพื่อหาคำาตอบจากปากคำาของเกษตรกรตัวแม่ 
แห่งวงการข้าวโพดหวานย่านคลอง 6 จังหวัด
ปทุมธานีขึ้น 

 คุณนภวรรณ มาเจริญ เจ้าของ ‘สวน
ข้าวโพดหวานคุณยาย’เร่ิมเปิดบทสนทนาด้วย
การไขข้อสงสัยเร่ืองการปลูกข้าวโพดหวานหลัง
นาว่า
 “ถงึแมข้า้วโพดหวานจะเปน็พืชระยะสัน้ 
แตก่เ็ปน็พชืทีต่อ้งการน้ำา โดยเฉพาะชว่งทีจ่ะเกบ็
เกี่ยวต้องรดน้ำาทุกวันห้ามขาด ดังนั้น ถ้าหากจะ
ปลูกในช่วงหน้าแล้งควรมีบ่อน้ำาเป็นของตนเอง 
หรือปลูกหลังนาในช่วงหน้าฝนจะดีที่สุดแต่ถ้า
เป็นแถวปทุมธานีถ้าจะปลูกหลังจากทำานาค่อน
ข้างเป็นไปได้ยากค่ะ”  

42 ปี เส้นทางเกษตรของคนจริง  
 เมือ่ขอ้สงสยัถกูเฉลยอยา่งชดัเจน  คณุ
นภวรรณจึงขอเล่าย้อนภูมิหลังกับอาชีพเกษตร
ของตนเองเมือ่ 42 ปทีีแ่ลว้วา่ เจ้าตวัมคีรอบครัว
ที่ทำาเกษตรสวนส้มมาตั้งแต่อายุเพียง 5 ขวบ 
เมื่อเติบใหญ่จึงดำาเนินรอยตามด้วยการก้าวเข้า
สู่วงการสวนส้มเช่นกัน ก่อนที่สภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกส้มกัน
ทั่วหน้า ใครที่ทุนน้อยก็ต้องเปลี่ยนมาปลูกพืชฝักข้าวโพดหวานกำาลังโต

ดอกข้าวโพดหวาน

98 พืชหลังนา
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