ตัวอย่าง

เจษฎา บัวยศ

ืมอขึ้น

ปลูกแค่ 1 ไร่ แบบลงดินระยะชิด
ขายลูกหน้าแล้ง & กิ่งพันธุ์
ปีแรกฟันรายได้แสนกว่า!

ตัวอย่าง
คุณเจษฎา บัวยศ

“เจษฎา บัวยศ ข้าราชการครูใจเกษตร ใช้พื้นที่ 30 ไร่ ปลูกไม้ผลแบบ
ผสมผสาน แต่กั๊กที่ไว้ 1 ไร่ ปลูกมะนาวตาฮิติล้วนๆ แซมด้วยไม้ใหญ่ช่วยบัง
ลม เบ็ดเสร็จได้ 100 กว่าต้น ต้นละ 400-500 ลูก (ปีที่ 3 ขึ้นไป) เฉพาะหน้า
แล้งเฉลี่ยขายได้ลูกละ 8 บาท แถมด้วยตอนกิ่งขายเดือนละ 500-600 กิ่ง กิ่ง
ละ 40 บาท แม้ปีแรกที่ผลผลิตน้อยแสนน้อย 100 กว่าลูก/ต้น มีกิ่งไม่กี่กิ่ง ก็
ยังขายได้หลักแสน พร้อมเฉลยเทคนิคการท�ำลูก-ท�ำกิ่งให้ได้เงินแสนแบบไม่ยาก”
A6
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เดิ น ตามทางครู = เดิ น ตาม
เกษตรกรวันหยุด

“ปีแรกจ�ำหน่ายมะนาวได้แสน
กว่าบาท ทั้งผลมะนาวและกิ่งพันธุ์”
คุณเจษฎา บัวยศ ข้าราชการ
ครูควบเกษตรกรวันหยุด เจ้าของสวน
“บ้านสวนเจษฎาการ์เด้น” เอื้อนเอ่ยวจี
อย่างตรงไปตรงมา ถึงรายได้จากอาชีพ
เสริมที่ไม่ธรรมดา บนเนื้อที่แค่ 1 ไร่
กับการปลูกมะนาวเพื่อเน้นบังคับให้
ออกช่วงฤดูแล้ง พร้อมกับจ�ำหน่ายกิ่ง
พันธุ์ไปด้วย สามารถสร้างเม็ดเงินได้
มากถึง 6 หลักในปีแรก โดยเจ้าตัว
เพิ่มเติมว่า จริงๆ แล้วมีพื้นที่ทั้งหมด
30 ไร่ ถูกแบ่งไว้ปลูกไม้ผลแบบผสม
ผสาน เพือ่ ให้มผี ลผลิตจ�ำหน่ายได้ทงั้ ปี
เช่น มะม่วง กระท้อน ล�ำไย แก้วมังกร
เงาะ เป็นต้น เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทยอย
ปลูกเรื่อยๆ เมื่อมีเวลาว่าง
จนเมื่อ 3 ปีที่แล้วได้เคลียร์
พืน้ ที่ 1 ไร่ ปลูกมะนาวพันธุต์ าฮิตแิ บบ
ลงดินทิ้งไว้ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ค่อน
ข้างแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี ซึ่งเจ้า
ตัวมองว่าเหมาะกับตนเองที่สุดเพราะ
มีงานประจ�ำท�ำอยู่ ไม่ค่อยมีเวลามาก
นัก ก่อนที่จะกลับมาเอาจริงเอาจังกับ
การดูแลรักษามะนาวอีกครั้งเมื่อ 2 ปี
ที่แล้ว ด้วยกระแสมะนาวก�ำลังมาแรง
ราคามะนาวสูงขึ้นไม่มีตกโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นสาเหตุให้เริ่มบังคับ
มะนาวออกนอกฤดูจ�ำหน่าย พร้อมกับ
ตอนกิ่งจ�ำหน่ายตามค�ำเรียกร้องของ
ลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง
มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน
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ขายลูก & กิ่งพันธุ์
เพิ่มมูลค่าด้วยมะนาวกระถาง
ต่อปีเกือบสองแสน

ตัวอย่าง
คุณสิทธิชัย วารี

“สิทธิชัย วารี วิศวกรหัวใส มีพื้นที่รอบบ้านไม่ถึงไร่ จับมาสร้างเงินโดยปลูก
มะนาวไว้หลายพันธุ์ เกือบ 200 วงบ่อ เก็บได้เดือนละประมาณ 100 กิโลกรัม ช่วง
แพงลูกละ 6 บาท ถูกสุดลูกละ 2 บาท ที่เหลือขายกิ่งพันธุ์เฉลี่ยเดือนละ 200-500
กิ่งขึ้นไป มีหลายราคาคิดที่กิ่งตอนถูกสุดกิ่งละ 40 บาท ยังไม่พอแถมด้วยมะนาวใน
กระถางเพิม่ มูลค่าเป็น 500-800 บาท เพียงเท่านีท้ งั้ ปีรบั ทรัพย์ไปเลยเกือบสองแสน”
A16 มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน

ค้นประวัตหิ นุม่ วิศวกรจับจอบปลูกมะนาว

“ผมว่าไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นที่มาก ปลูก
มะนาวไว้ประมาณ 50 ต้น ก็สามารถมีรายได้
เดือนละหมืน่ ถึงสองหมืน่ ได้อย่างสบาย โดยอาศัย
ขยายพันธุ์ขาย เพิ่มมูลค่าด้วยมะนาวลงกระถาง
เพราะราคาไม่มีขึ้นลงตามฤดูกาล เราก�ำหนดเอง
ได้ แต่ต้องขยันโปรโมททางเน็ต ส่วนลูกมะนาว
ก็เน้นขายทัง้ ปีไม่ตอ้ งกังวลกับการท�ำนอกฤดูครับ”
ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง แนวคิ ด ที่ น ่ า สนใจจาก
หลายๆ แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการปลูก
มะนาวบนพื้นที่ 1 ไร่ โดยเจ้าของแนวคิดนี้คือ
คุณสิทธิชัย วารี วิศวกรหนุ่มไฟแรงแถมไอเดีย
ยังก้าวล�ำ้ มีพื้นที่รอบบ้านไม่ถึง 1 ไร่ จับมาปลูก
มะนาวหารายได้เสริม ทว่าราคาเกินรายได้หลักก็
ไม่ปาน แต่วิศวกรมาจับเกษตรได้อย่างไร เรามี
ค�ำตอบจากปากของเจ้าตัว...
“ผมว่างเสาร์-อาทิตย์ เลยอยากหาอะไรท�ำ
พอดีเพื่อนพาไปดูสวนมะนาวและมีพื้นที่ข้างบ้าน
เหลืออยู่เกือบ 1 ไร่ ผมเลยเกิดไอเดียเริ่มศึกษา
ตั้งแต่วันนั้น ไปดูสวนอื่นๆ อีกหลายสวน ซึ่งช่วง
นัน้ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ทรี่ าคามะนาวสูงด้วย เลย
อยากปลูกบ้าง ตอนแรกอยากปลูกในวงบ่อมีแบบ
ปิดฝาด้านล่าง เพื่อควบคุมการออกนอกฤดู
“แต่ข้อมูลอีกด้านคือคนที่ไม่มีเวลาดูแล
ไม่อยู่บ้านสัก 1 สัปดาห์ ถ้าปลูกแบบปิดฝารอง
ก้นวงบ่อ จะท�ำให้มะนาวเหี่ยวเฉาได้ง่าย แต่แก้
ปัญหาได้โดยการไม่ปิดฝารองวงบ่อ ซึ่งก็จะท�ำให้
กิ่งสวย ลูกดก เพราะสามารถหากินได้ตามสบาย
การจัดการเรื่องวัชพืชง่ายใช้ดึงได้เลย วัชพืชไม่
คลุมรากมะนาว ใส่ปุ๋ย รดน�ำ้ และเลือกให้ธาตุ
อาหารตามที่เราต้องการได้ ผมจึงตัดสินใจซื้อวง
บ่อซีเมนต์อย่างเดียว ไม่ปิดก้นวงบ่อซีเมนต์ และ
จัดระบบน�ำ้ สปริงเกลอร์ ทั้งหมดให้ลงตัวเพื่อให้
ญาติๆ ช่วยท�ำงานได้เวลาที่ผมไม่อยู่ครับ”

ตัวอย่าง

การวางระบบน้ำ� ติดหัวสปริงเกลอร์ 1 หัวต่อต้น

กิ่งชำ�รอจำ�หน่าย

ปั จ จุ บั น คุ ณ สิ ท ธิ ชั ย มี ม ะนาวที่ ป ลู ก
อยู่หลากหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ที่มีมากถึง 50
เปอร์เซ็นต์คือพันธุ์แป้นพวง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์
แป้นพิจิตร 1 ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และแป้น
ดกพิเศษ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือปลูกเสริมอีกเล็ก
มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน A17

ในสภาวะทีก่ ระแส “มะนาว” ฟีเวอร์ ราคา
ดีขึ้นทุกปีและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง โดยเฉพาะใน
ช่วงฤดูแล้ง มีเท่าไหร่ก็จำ�หน่ายหมดเกลี้ยง ด้วย
เหตุนี้จึงทำ�ให้เกษตรกรทั่วสารทิศในประเทศไทย
สนใจ และหันมาปลูกมะนาวกันเป็นจำ�นวนมาก
และสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ� เรือ่ ย
ไปตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน ก็มีให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายราย
ทว่าจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะคนที่มีพื้นที่หลายไร่ใช่หรือไม่...?  
แล้วคนที่มีพื้นที่แค่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกมะนาวพร้อมกับเก็บเม็ดเงินให้ได้
จำ�นวนมากได้หรือไม่...?
คำ�ถามเหล่านี้จะหมดไป พร้อมกับคำ�ตอบที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ “แบบ
อย่าง...และแนวทางการผลิตมะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน” ซึ่งผู้เรียบเรียงได้เฟ้นหา
แนวทางต่างๆ จากกูรู เกษตรกรมือฉมัง และเซียนมะนาวแต่ละพื้นที่ กับการสร้างราย
ได้จากมะนาวที่ปลูกไว้บนพื้นที่แค่ 1 ไร่เท่านั้น แต่สามารถสร้างตัวเงินได้ถึง 6 หลัก
ไม่ว่าจะเป็นการจำ�หน่ายผลมะนาวตลอดปี การเลือกมะนาวที่ให้ผลผลิตดกและตลาด
ต้องการ การจำ�หน่ายในช่วงฤดูแล้งที่ราคาแพง การปลูกแบบระยะชิดเพื่อเพิ่มผลผลิต
การขยายพันธุจ์ �ำ หน่าย ซึง่ กำ�ลังนิยมในปัจจุบนั รวมถึงจำ�หน่ายในรูปแบบของมะนาวใน
กระถาง เพิม่ มูลค่าได้หลายเท่าตัว การจัดการสวนให้สามารถใช้ประโยชน์จากต้นมะนาว
ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นเงินหลายแสนในเวลาไม่นาน  
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่อนุเคราะห์ความรู้ และภาพประกอบ
ในเล่ม รวมถึงอาจารย์วงั สุขประเสริฐ, คุณศุภกร แกล้วกล้า, คุณฐานวัฒน์ สิทธิศริ นิ นั ท์,
สวนมะนาวแป้นแสงทอง, สวนมะนาวแป้น ๑,๐๐๐ ดีด-ี พีร่ งุ่ , เกษตรพอเพียงคลับ.คอม,
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่, สวนมะนาวนายนนท์, สวนมะนาวโคราชฟาร์ม, กรมวิชาการเกษตร
และทุกสวนที่ไม่ได้เอ่ยนามสำ�หรับภาพประกอบในเล่ม หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย        
											
ผู้เรียบเรียง
พัชรี สำ�โรงเย็น
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หลักการปลูกมะนาว 1 ไร่
ให้ได้หลายแสน

ตัวอย่าง

มะนาว (Lime) ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus
aurantifolia Swing อยูใ่ นวงศ์ Rutaceas เป็น
ไม้ผลชนิดหนึง่ ผลมีรสเปรีย้ วจัด จัดอยูใ่ นสกุลส้ม
(Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง
เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งเป็นกลีบๆ ชุ่มน�ำ้ มาก
นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส
นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและ
ทางการแพทย์ด้วย
ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร ต้นมะนาวเป็น
ไม้พุ่มเตี้ย สูงเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็ก
น้อย มักมีขนดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม
ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทัง้
ปี แต่ในช่วงหน้าหนาวจะออกผลน้อยและมีนำ�้ น้อย
แต่ก็นับว่าเป็นไม้ผลที่มีเกษตรกรนิยมปลูกเพื่อ
จ�ำหน่ายกันทั่วทุกภูมิภาค แม้บางรายมีพื้นที่จำ� กัด
ก็สามารถปลูกมะนาวได้ ไม่ว่าจะเพื่อไว้บริโภคเอง
ในครัวเรือน หรือปลูกจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีก
ทางหนึ่งที่ราคาดีไม่น้อย  
4
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ดังนั้น หากปลูกมะนาวบนพื้นที่ 1 ไร่
สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ  หรือมาก
ถึงหลักแสนได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
- เลือกมะนาวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดก และ
ตลาดต้องการ เช่น พันธุแ์ ป้นร�ำไพ, พันธุแ์ ป้นพิจติ ร
1, แป้นแม่ลูกดก, แป้นพวง, แป้นดกพิเศษ, แป้น
เพชรพวงทอง, แป้นเกษตร, ตาฮิติ (ทูลเกล้า) แป้น
จ�ำรัส เป็นต้น โดยเฉพาะหากไม่สามารถบังคับให้
มะนาวออกนอกฤดูได้ อย่างเช่นเกษตรกรที่ปลูก
มะนาวแบบยกร่องเปียกจะควบคุมการออกช่วงฤดู
แล้งได้ยาก เพราะฉะนั้น นอกจากเลือกพันธุ์ที่ให้
ผลผลิตดกแล้ว ควรเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตทั้งปี
(ทะวาย) ด้วย เพื่อให้ตลอดปีมีผลนะนาวเก็บ
จ�ำหน่ายได้ทกุ เดือนในปริมาณทีม่ ากเพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพบนพื้นที่ 1 ไร่
- การปลูกระยะชิด เป็นการปลูกมะนาว
เพื่อให้ได้จำ� นวนต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงผลผลิต
ที่มากขึ้นตามไปด้วย วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับผู้ที่มี

พื้นที่ไม่มากแต่ต้องการผลผลิตเยอะ สามารถปลูก
ได้ทั้งแบบลงดินที่ระยะห่างประมาณ 4x4, 4x4.5,
4x5 หรือ 5x5 เมตร เป็นต้น และส�ำหรับปลูกลง
ในวงบ่อซีเมนต์ ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 2x2, 2x3,
3x3 เมตร เป็นต้น  
- ปลูกในวงบ่อซีเมนต์เพือ่ บังคับออกนอก
ฤดู เป็นวิธีการปลูกที่เหมาะส�ำหรับคนมีพื้นที่น้อย
เพราะสามารถปลูกในระยะชิดได้ง่ายกว่าการปลูก
ลงดิน ซึ่งนอกจากจะมีผลผลิตเยอะเนื่องจากปลูก
ระยะชิดแล้ว ยังสามารถบังคับให้ออกนอกฤดู หรือ
ในช่วงหน้าแล้งที่มะนาวมีราคาแพงได้ อีกทั้งในฤดู
แล้ ง นั้ น ไม่ ว ่ า จะปลู ก มะนาวพั น ธุ ์ ใ ด ก็ ส ามารถ
จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังตัวอย่าง
เช่นมะนาวแป้นพิจิตร 1 ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
ในแถวภาคกลาง แต่สามารถจ�ำหน่ายได้ราคาดีใน
ช่วงฤดูแล้ง  
- ขยายกิ่งพันธุ์จ�ำหน่าย นิยมใช้มะนาวที่
ปลูกลงดินขยายพันธุ์ เนื่องจากมีใบค่อนข้างเยอะ
ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรปัจจุบันนิยม
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถจ�ำหน่ายได้ตลอด
ทั้งปี ราคาต่อกิ่งสูง อยู่ที่ประมาณกิ่งละ 25-300
บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความยาวของกิ่งที่น�ำมาขยาย
พันธุ์และสายพันธุ์มะนาว ถ้าเป็นพันธุ์ทั่วไปอย่าง
เช่นพันธุ์แป้นร�ำไพ แป้นพวง แป้นเกษตร ราคาจะ
ไม่สูงมาก แต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น
แป้นวโรชา แป้นจ�ำรัส แป้นดกพิเศษ เป็นต้น ราคา
ค่อนข้างสูง

การขยายพันธุจ์ ำ� หน่ายทีน่ ยิ มมีอยู่ 3 แบบ
คือ กานตอน การช�ำ และการเสียบยอด ซึ่งลูกค้า
ส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อกิ่งตอนแล้วน�ำไปช�ำเองที่
สวน เนือ่ งจากสะดวกในการขนย้าย สามารถส่งทาง
ไปรษณีย์ได้ ส่วนกิ่งช�ำและกิ่งเสียบยอดลูกค้า
จ�ำเป็นต้องมารับเองที่สวน เพราะการเคลื่อนย้าย
หรือส่งทางไปรษณียค์ อ่ นข้างล�ำบาก โอกาสเสียหาย
มีสูง
- จ�ำหน่ายในรูปแบบมะนาวกระถางเพิ่ม
มูลค่า นอกจากมะนาวจะสามารถจ�ำหน่ายผลผลิต
และกิ่งพันธุ์ได้แล้ว ยังสามารถจ�ำหน่ายในรูปแบบ
ของต้นมะนาวในกระถางมังกรได้อีกด้วย ซึ่งวิธีนี้
สามารถเพิม่ มูลค่าได้หลายเท่าตัว จากกิง่ ละ 50-60
บาท จะเพิ่มเป็น 500-1,000 บาท โดยเฉพาะถ้ามี
ผลมะนาวติดอยู่ที่ต้นด้วย จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากคนที่อยู่บ้านจัดสรร
คอนโด ทาวน์เฮาส์ สถานที่ที่มีพื้นที่น้อย
ทั้งนี้ ข้อมูลโดยละเอียดจะขออธิบายใน
บทต่อๆ ไป

ตัวอย่าง
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“สวนมะนาวแป้นเงินล้าน”

ปลูกลงดินขายกิ่ง &
พ
ท
เ
น
้
ั
ข
ร
า
ก
ด
ั
ในวงบ่อท�ำนอกฤดูขายลูก
การจ
1 ไร่ต่อปี รับทรัพย์หลายแสน!

ตัวอย่าง
คุณสุเชฐ วิถุนัด

“สุเชฐ วิถนุ ดั เจ้าของ “สวนมะนาวแป้นเงินล้าน” ปลูกแล้วอย่าให้เสียเปล่า
ขายทั้งลูกและกิ่ง แถมจัดการดียิ่งเป็นต่อ ปลูกลงดินใบเยอะตอนกิ่งขายเดือนละ
1,000 กว่ากิ่ง กิ่งละ 30 บาทขั้นต�่ำ ปลูกลงวงบ่อท�ำนอกฤดูได้ ขายลูกราคา
แพงช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปลูก 133 ต้น/ไร่ หนึ่งต้นเฉลี่ย 1,000 กว่า
ลูก/ปี (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ลูกละ 5 บาท หนึ่งปีเบ็ดเสร็จครึ่งล้านก็ไม่ปาน”
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เปิดประสบการณ์ชีวิต เจ้าของ
“สวนมะนาวแป้นเงินล้าน”

จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ชายหนุ่ม
ผูม้ อี าชีพหลักท�ำไร่ออ้ ยเป็นบางครัง้ ท�ำนาเป็นบาง
คราว และอยู่แต่หน้าเตา ผัด ต้ม ทอดจนหน้า
มัน ขายอาหารตามสั่งก็ต้องใช้มะนาวราคาแพง
อยู่ตลอด จึงเกิดปิ้งไอเดียรวยด้วยมะนาวเสีย
เลย หวังมีเงินเป็นกอบเป็นก�ำเหมือนกับการได้
โบนัสประจ�ำปี จนเกิดเป็น “สวนมะนาวแป้นเงิน
ล้าน” ขึ้น จากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของ คุณสุเชฐ วิถุนัด
โดยเจ้าตัวเล่าย้อนความหลังให้ฟังว่า
“ก่อนหน้านี้ผมท�ำไร่อ้อย ท�ำนา แล้วก็
ขายอาหารตามสัง่ พอดีเจอสวนมะนาวในเว็บไซต์
ที่ขายทั้งกิ่ง และขายผล ท�ำให้เกิดแนวคิดอยาก
ลองปลูกดูบ้าง ก็เลยเข้าดูงานแล้วกลับมาเริ่ม
ปลูกประมาณ 3-4 ไร่ ปลูกทั้งลงดินและปลูก
ในวงบ่อซีเมนต์ โดยเริ่มปลูกจากปลูกในวงบ่อ
ซีเมนต์ก่อน เพราะต้องการจะบังคับนอกฤดูขาย
ผลมะนาว หลังจากนัน้ กระแสเรือ่ งกิง่ พันธุม์ ะนาว
ก็มีคนสั่งเยอะ เลยขยายพื้นที่ปลูกลงดินเพื่อเน้น
ขยายพันธุ์จ�ำหน่ายด้วย เพราะจะได้กิ่งเยอะกว่า
ในวงบ่อซีเมนต์ครับ”
ปัจจุบันที่สวนมะนาวแป้นเงินล้าน ปลูก
มะนาวไว้หลักๆ 4 พันธุ์คือ พันธุ์แป้นร�ำไพ, แป้น
พิจิตร 1, ดกพิเศษ และตาฮิติ เพื่อจ�ำหน่ายใน
ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะ และยังจ�ำหน่ายกิง่ พันธุไ์ ด้
ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ตัวอย่าง

ปลูกอย่างไร...ให้ 1 ไร่ได้เงินครึ่งล้าน

วิธีการปลูกมะนาวนั้น สามารถท�ำได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ปลูก โดยคุณ
สุเชฐแนะน�ำว่า ถ้าหากมีงบประมาณสูง อาจเลือก
ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ (แถวจังหวัดสุรนิ ทร์วงบ่อละ
100 บาท ฝารองก้นวงบ่อ 70 บาท) เพราะการ

ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ขายลูก

จัดการดูแลจะสะดวก ได้ผลผลิตตัง้ แต่ปแี รก แต่
อายุจะน้อยทว่าก็คนื ทุนเร็ว เหมาะปลูกเพือ่ บังคับ
ให้มะนาวออกนอกฤดู ส่วนถ้าปลูกลงดินอายุต้น
จะนานเกือบ 10 ปี แต่ผลผลิตได้ช้ากว่า เหมาะ
ขยายพันธุ์จ�ำหน่าย
ทั้งนี้ ในวงบ่อซีเมนต์สามารถปลูกได้
ประมาณ 130 ต้น/ไร่ ในระยะห่าง 3x3 เมตร
ส่วนปลูกลงดินระยะห่าง 4x5 เมตร และถ้าหาก
ปลูกลงดินไว้ส�ำหรับขยายพันธุ์โดยเฉพาะ ควร
ปลูกห่างประมาณ 3x3 เมตร เพือ่ จ�ำกัดทรงพุม่ ไม่
ให้ใหญ่มาก โดยการตัดแต่งและตอนกิ่งจ�ำหน่าย
นั้นเอง พร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการปลูกในวงบ่อ
ซีเมนต์ว่า ให้เตรียมวงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร
ส่วนฝารองวงบ่อให้ใช้เทปูนเป็นสีเ่ หลีย่ มกว้างกว่า
วงบ่อซีเมนต์ตามจุดทีม่ าร์กไว้ เพือ่ ประหยัดต้นทุน
หลังจากเทปูนตามจุดแล้ว เมื่อแห้งให้
น�ำวงบ่อซีเมนต์มาวางทับ และเทวัสดุปลูกอัน
ประกอบด้วย หน้าดิน  2 ส่วน กาบมะพร้าวสับ
1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน
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“พิทักษ์ชัย บั้งทอง”
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แนะเลือกพันธุ์แป้นพิจิตร 1 ลูกดก
ปลูกในวงบ่อขายหน้าแล้ง+กิ่งพันธุ์
1 ไร่ ได้หลายแสน คอนเฟิร์ม!

ตัวอย่าง
คุณพิทักษ์ชัย บั้งทอง

“พิทักษ์ชัย บั้งทอง นักส่งเสริมจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ
จ.ศรีสะเกษ แนะเพิ่มรายได้จากการปลูกมะนาวแค่ 1 ไร่ ให้ได้เกินแสน ด้วยการ
เลือกพันธุ์ลูกดกเป็นพวงอย่างแป้นพิจิตร 1 และปลูกลงวงบ่อซีเมนต์ห่าง 3x3
เมตร (177 ต้น/ไร่) ต้นละ 300 ลูกในปีแรกและเพิ่มขึ้นทุกปี ผลิตลูกขายเฉพาะ
หน้าแล้ง ลูกละ 5บาท เสริมด้วยขายกิ่งพันธุ์กิ่งละ 50 บาท บวกลบคูณหาร
แล้ว เลข 6 หลักจะไปไหนเสีย”
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ค้นใจนักส่งเสริมเกษตรตัวอย่าง

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคเกษตรกรรม
สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน
และส่งเสริมจนท�ำให้เกษตรกรไทยอยู่ได้ในภาวะ
ที่เศรษฐกิจตกต�่ำ  โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม่
ที่ยังสั่งสมประสบการณ์มาไม่มากมายนัก เมื่อ
พืชชนิดไหนมาแรงก็แห่แหนปลูกบ้าง อย่างเช่น
“มะนาว” เรียกว่าทั่วประเทศไม่มีจังหวัดไหนที่
ไม่ปลูกมะนาว ท�ำให้โอกาสพลาดย่อมมีมากตาม
ไปด้วย  
ดังนั้น คุณพิทักษ์ชัย บั้งทอง นักส่ง
เสริมจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว จึงพยายามช่วยเหลือ
และส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องเกษตรแก่ชุมชน เพื่อ
เป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ตัวอย่าง
กิ่งเสียบยอดรอจ�ำหน่าย

พันธุ์พิจิตร 1 ออกลูกดก

โดยน�ำพื้นที่ที่ว่างอยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง
สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร พร้อมกับ
ปลูกมะนาวพืชยอดฮิตไว้เพื่อเป็นแปลงตัวอย่าง
ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งการส่งเสริมจะมีการฝึกอบรม
เรือ่ งการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เพือ่ บังคับให้
ออกลูกในช่วงหน้าแล้งเป็นหลัก  
ตลอดจนแนะน�ำให้เลือกปลูกพันธุ์แป้น
พิจติ ร 1 ซึง่ ได้รบั ความนิยมในแถบอีสานล่างมาก
ถึงร้อยละ 80 เช่น จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี
เป็นต้น เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคแคงเกอร์
ดูแลรักษาง่าย ผลดกเป็นพวง น�ำไปใช้เป็นเครือ่ ง
ปรุงรสเปรีย้ วได้เช่นเดียวกับพันธุอ์ นื่ ๆ ฉีกกฎทีว่ า่
ตลาดส่วนใหญ่ไม่นยิ มซื้อไปได้เลย เพราะในช่วง
ฤดูแล้งที่มะนาวแพงสามารถจ�ำหน่ายได้แน่นอน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าจะเลือก
พันธุ์ไหนโดยให้เน้นที่ตลาดเป็นหลัก  
มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน
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ชวนไปดูสวนมะนาวยกร่องเปียก
(ระยะชิด) เน้นขายลูกทั้งปี
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ฟัน อย่างงามเดือนละ 2-3 หมื่น

ตัวอย่าง
คุณนิชาภา เรืองแตง

“นิชาภา เรืองแตง คุณครูคนสวยและทายาทรุ่นที่ 4 ผู้สืบทอดมรดกทาง
อาชีพเป็นสวนมะนาว 7 ไร่ ย่านบ้านแพ้ว ใช้เทคนิคปลูกแบบยกร่องเปียกระยะชิด
ห่าง 2-2.5 เมตร (150 ต้น/ไร่) เก็บขายทุกเดือนๆ ละ 700 กว่าลูก/ไร่ แพง
สุดลูกละ 10 บาท ถูกสุด 2 บาท แถมขยายพันธุ์ขายช่วยเสริมรายได้ มีหลาย
ขนาดหลายราคา คิดที่ถูกสุดกิ่งละ 35 บาท ลูกค้าชั้นดีสั่งไม่เคยน้อยกว่าเดือนละ
500 กิ่ง รับทรัพย์เดือนละ 2-3 หมื่นบาท/ไร่ สบายๆ”
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ปลดล็อกอดีตครูสาว&ชาวสวนมะนาว
บ้านแพ้ว

ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบนั “มะนาว” มี
บทบาทต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ปลูกแล้วไม่มีเหลือทิ้งให้ต้นทุนหดหาย ราคาขาย
จากหน้าสวนในช่วงหน้าแล้งก็ยังสูงปรี๊ดยิ่งกว่า
ความสูงของตึกใบหยก 2 แต่ถึงอย่างไรชาวสวน
มะนาวโดยเฉพาะสวนที่ปลูกแบบยกร่องเปียก
หากจะให้เก็งก�ำไรในช่วงหน้าแล้งอย่างเดียวคง
เป็นไปได้ยาก เพราะการบังคับให้มะนาวออกนอก
ฤดูค่อนข้างล�ำบาก ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีเลือกพันธุ์
ทะวายเพือ่ ให้มเี ก็บจ�ำหน่ายตลอดปี และเสริมราย
ได้จากการขยายกิ่งพันธุ์จำ� หน่ายด้วย  
คุณนิชาภา เรืองแตง ครูสาวแสนสวย
และทายาทรุ่นที่ 4 ผู้รับมรดกเป็นสวนมะนาว 7
ไร่ ย่านบ้านแพ้ว หนึ่งในเกษตรกรชาวบ้านแพ้วที่
ใช้วิธีการดังกล่าวในการสร้างรายได้ แต่ไม่เพียง
เท่านั้นเธอยังเลือกปลูกให้มะนาวใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น ระยะห่างต่อต้นประมาณ 2-2.5 เมตร เพื่อ
ให้ได้จ�ำนวนต้นเยอะ ซึ่งก็จะท�ำให้ผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นด้วย  

“ตอนนีม้ ะนาวรุน่ ล่าสุดอายุได้ประมาณ 3
ปีกว่าแล้วค่ะ ผลผลิตก�ำลังเยอะมีให้เก็บทุกเดือน
เราเลือกปลูกพันธุแ์ ป้นพวงเพราะได้รบั ความนิยม
สูง เนื่องจากเปลืองบาง น�้ำเยอะ เวลาลูกเป็น
สีเหลืองจะคั้นน�้ำได้เยอะกว่าเปลือกเขียว ร้าน
ส้มต�ำ ย�ำจะชอบ และปลูกให้ชิดกว่าปกติเพื่อให้
ได้ต้นเยอะประมาณ 150 ต้น/ไร่ ก็จะได้ลูกเพิ่ม
ขึน้ ส่วนกิง่ พันธุเ์ ริม่ มาท�ำเสริมตอนมะนาวรุน่ หลัง
สุด นอกจากนี้เรายังมีรายได้จากมะพร้าว มะม่วง
มะละกอท�ำสลับกันไปด้วยค่ะ” คุณนิชาภาเปิดบท
สนทนา

จัดโซนอย่างเทพ...ขยายพันธุ์เว้นร่อง...
ที่เหลือไว้เก็บลูก

ตัวอย่าง
แซมด้านข้าง

ปลูกมะละกอ

อย่างที่ทราบไปแล้วว่าที่สวนของคุณนิ
ชาภา มีทั้งเก็บผลผลิตจ�ำหน่ายและขยายพันธุ์
จ�ำหน่าย การจัดการสวนมะนาวจึงแบ่งเป็นตอน
กิ่ง 1 ร่อง และเว้นไว้เก็บผลมะนาว 1 ร่อง สลับ
กันไปจนหมดแปลง และเมือ่ หมดรุน่ ก็จะขยับร่อง
จากร่องเก็บผลมะนาวมาเป็นร่องตอนกิ่ง ร่องถัด

พันธุ์แป้นพวง
มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-ล้าน
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ตัวอย่าง

