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  “พิชิตชัย จรัสมาศนายวิศวกร
ใหญ่และควบตำ�แหน่งกูรูมะน�ววงบ่อ
ซีเมนต์แห่งฉะเชิงเทร� เผยเทคนิค
ก�รลดคว�มเสี่ยงในก�รลงทุนแบบ
เห็นผล พร้อมให้คำ�แนะนำ�ก�รปลูก 
ดูแล รวมถึงก�รว�งแผนระบบน้ำ�ใน
สวนมะน�วแบบจุใจ”

เผยกลยุทธ์เด็ด!
ปลูกมะนาวแบบได้ผล
ต้องรู้จักวางแผนระบบน้ำา
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุน

พิชิตชัย จรัสมาศ

คุณพิชิตชัย จรัสมาศ
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จ�กวิศวกรใหญ่สู่กูรูสวนมะน�ว
	 ผู้เขยีนไดมี้โอกาสพดูคยุกบัวศิวกรใหญ่
ที่มีแนวคิดกับการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
แบบไม่เหมือนใคร	ซึง่คดิวา่ผู้อา่นและเกษตรกร
จะไดรั้บความรู้แบบเตม็อิม่	ชว่งแรกคณุพชิติชยั
จะมาเท้าความก่อนมาเป็นเกษตรให้ฟังว่า
	 “ก่อนหน้าจะมาคลกุคลกีบัการทำาเกษตร	
ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำาการเกษตรเลยแม้แต่
นิดเดียว	 ซึ่งจุดเร่ิมต้นเร่ิมจากเรียนจบจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ	
ภาควชิาวศิวกรรมระบบเคร่ืองมอืวดั	ในป	ี2549	
จากน้ันได้เข้าทำางานเป็นวิศวกรในโรงงานของ
ญี่ปุ่น	2	บริษัท	รวมเป็นเวลา	5	ปี	และปัจจุบัน
เป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทระบบขนส่งรถไฟฟ้าแห่ง
หน่ึง”	 ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ีคุณพิชิตชัยเล่า 
ต่ออีกว่า

 “สาเหตุที่ทำาให้ผมหันเข้ามาสนใจด้าน
การเกษตร	 โดยเฉพาะเรื่องการปลูกมะนาวใน
วงบ่อซีเมนต์	 เน่ืองมาจากภรรยาของผมมีที่ดิน
ที่ว่างเปล่า	 ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร	 ผมเลยคิด
ที่จะปลูกพืชที่ให้ผลผลิตและผลกำาไรต่อหน่วย
การลงทนุทีด่	ีและสามารถดแูลได้งา่ยโดยไมต่อ้ง
ใช้แรงงานคนมาก	 ซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกมะนาว	
เพราะว่าถ้าคำานวณรายได้จากการขายผลผลิต
อย่างเดียว	 (ลูกมะนาว)	 รายได้ต่อ	 1	 หน่วย
พืน้ที	่แทบจะไมมี่พชืไหนมาเทยีบไดเ้ลย	แตต่อ้ง
ทำาให้ผลผลิตออกนอกฤดูเท่านั้น	ถึงจะคุ้มค่าที่
สุด	 ส่วนเรื่องการดูแลโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
มากๆ	นั้น	ผมต้องพึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ
อัตโนมัติต่างๆ	 เข้ามาช่วย	 แต่ก็เช่นกัน	 การ
ทำานอกฤดูน้ันไม่ง่ายแน่นอนครับ	 เพราะหาก
ทำากันได้ง่ายๆ	 มะนาวช่วงเดือนมีนาคม	 และ	
เมษายนของทุกปี	 คงราคาถูกไปนานแล้ว	 และ
ยังมีอีกปัญหาที่เกษตรกรจะพบในไม่ช้าน้ี	 คือ
เร่ืองขาดแคลนแรงงาน	 และมีอัตราค่าจ้างสูง	
ไหนจะต้องเจอทั้งภัยธรรมชาติอีก	ต้นทุนต่างๆ	
ที่เพิ่มขึ้น	ด้วยสาเหตุเหล่านี้	ทำาให้หลายๆ	สวน
อาจต้องเลิกปลูกไป	
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 “มะนาว”	พืชเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เกษตรกรน้อยใหญ่ต่างให้ความสนใจกันอย่าง
คับค่ัง	 ช่วงระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจำานวนไม่น้อยทีเดียวที่
ประสบความสำาเร็จรวยกนัทัว่หน้า	และมเีกษตรกรผู้ปลกูมะนาวอกีหลายรายเชน่กนัทีไ่ม่
ประสบความสำาเร็จ	อาจเป็นเพราะสั่งสมประสบการณ์ไม่เพียงพอ	ดินไม่สมบูรณ	์หรือ
น้ำาไม่เพียงพอ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักสำาคัญในการปลูกมะนาวให้ประสบ
ผลสำาเร็จทั้งสิ้น
	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงเกิดเป็นหนังสือ	 “การจัดการและวางแผนลงทุน ระบบน้ำาสวน
มะนาว”	ขึ้น	ซึ่งรวบรวมเทคนิคในการวางระบบแบบแผนทั้งน้ำา	ดิน	และปุ๋ย	อย่างมี
ประสทิธภิาพในสวนมะนาวแตล่ะแบบทีส่ามารถทำาให้มะนาวมีผลผลติดกและมคีณุภาพ	
จากสวนมะนาวที่ประสบความสำาเร็จทั้ง	8	สวน	มาร่วมแชร์ประสบการณ์อันทรงคุณค่า
นี้	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรมือใหม่มือเก่าได้ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม	 รวม
ไปถึงผู้อ่านที่สนใจในเรื่องของมะนาวอีกด้วย
	 ทั้งนี้	ขอขอบคุณสวนมะนาวทุกสวนที่ให้ข้อมูลความรู้และภาพประกอบในเล่ม	
หากมีข้อผิดพลาดประการใด	ต้องขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

จันทรา อู่สุวรรณ

คำ�นำ�
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ขยายพันธุ์
	 เกษตรกรชาวสวนมะนาวส่วนใหญ่จะ
ทำาการขยายพันธุ์มะนาวไว้ใช้เพื่อซ่อมแซมต้นที่
ตายไป	หรือในบางสวนก็ขยายพันธุ์เพื่อใช้ปลูก
ในรอบถัดไป	 และในปัจจุบันราคาผลมะนาว
จะขยับราคาสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน	 จึงเป็นช่วงที่มีการผลิตมะนาว
นอกฤดู	ทำาใหเ้กษตรกรและประชาชนโดยทัว่ไป	
มีความต้องการซื้อหากิ่งพันธุ์มะนาวที่มีคุณภาพ
เป็นจำานวนมาก	 แต่การเตรียมกิ่งพันธุ์มะนาว
ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรน้ัน

จะต้องมีการวางแผนการผลิตกิ่งพันธุ์มะนาว	
เทคนิคและวิธีการผลิตกิ่งพันธุ์มะนาว	 ให้ได้
ตน้มะนาวทีส่มบรูณส์ามารถใหผ้ลผลติไดดี้ตาม
ความต้องการของตลาด	 ดังน้ันการเพิ่มทักษะ
การขยายพันธุ์มะนาวให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ขั้น
ตอนการวางแผนการผลติกิง่พนัธุม์ะนาว	เทคนิค
และวธิกีารผลติกิง่พนัธุม์ะนาว	จงึมคีวามจำาเปน็
อย่างยิ่ง	 ซึ่งเกษตรกรสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่และสร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือนและ
ชุมชนได้ต่อไป	 ความต้องการกิ่งพันธุ์มะนาวมี

มะนาว
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	 ระบบการให้น้ำาพืช	 ในการออกแบบ
ขนาดท่อเพื่อใช้ให้น้ำาในแปลงปลูกพืชข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบขนาดท่อและการ
คำานวณการสญูเสยีแรงดันของน้ำาภายในทอ่เปน็
ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำาไปใช้ในการคำานวณ
หาปริมาณน้ำาและออกแบบขนาดท่อเฉพาะที่
เท่าน้ัน	 การออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ในการให้
น้ำาในแปลงปลูกพืช	 ต้องออกแบบท่อหมดทั้ง
ระบบ	ยกตวัอยา่ง	สมมุตปิลกูไมย้นืตน้ระยะหา่ง	
4	เมตร	ระยะห่างระหว่างแถว	6	เมตร	แต่ละ

โซนมีขนาด	40x80	เมตร	อัตราการให้น้ำา	100	
ลิตร/ต้น/ชั่วโมง	 (หัวจ่ายน้ำาขนาด	 100	 ลิตร/
ชั่วโมง	มีค่าแรงดันประมาณ	10	เมตร)	

1. ก�รออกแบบท่อแขนง
	 1.1	จำานวนต้นต่อ	1	แนวท่อแขนง	=	
ความยาวท่อแขนง	
	 ระยะห่างระหว่างต้น	=	80/4	=	20	ต้น	
หรือ	20	จุดจ่ายน้ำา
	 1.2	หาอัตราการไหลของน้ำาในท่อแขนง
	 =	จำานวนต้น	คูณ	อัตราการให้น้ำา
	 =	20	x	100	ลิตร/ต้น/ชั่วโมง
	 =	 2,000	 ลิตร/ชั่วโมง	 หรือ	 2	 ม.	 /
ชั่วโมง
	 1.3	การออกแบบ	
	 1.3.1	ออกแบบขนาดและแรงเสยีดทาน
ต่อ	LDPE	ชั้น	2.5	สำาหรับท่อ	PE

เทคนิคการให้น้ำาพืช
ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

3

37ระบบน้ำ�สวนมะน�ว



46

	การใช้ปุ๋ยในสวนมะนาว
 มะน�ว เป็นพืชที่ตอบสนองต่อปุ๋ยคอก
ได้ดี	และควรให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักกับมะนาว
ปีละ	 1	 คร้ัง	 ในปริมาณต้นละ	 2	 ป๊ีบ	 ตาม
ขนาดของต้นโดยหว่านปุ๋ยคอกบริเวณรอบชาย
พุ่มอย่าให้ชิดโคนต้นมาก	แล้วพรวนเบาๆ	โดย
เฉพาะบริเวณทรงพุ่มต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	
อย่าให้กระทบกระเทือนรากหรือทำาให้รากขาด
จะเกิดผลเสียตามมา	 เช่น	 เชื้อโรคเข้ารบกวน	
เป็นต้น	 การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้แก่ต้น
มะนาวที่ให้ผลแล้วขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน	ถ้า
ดินมีความชื้นน้อย	ควรใส่มูลวัวหมักปนกับมูล
ค้างคาวก็ได้	แต่ถ้าดินมีความชื้นมากควรใส่ปุ๋ย
คอกเก่าๆ	นอกจากนี้ควรใส่พวกกระดูกป่น	ซึ่ง
มีแร่ธาตุแคลเซียมฟอสเฟต	 จะช่วยลดความ
เป็นกรดของดินได้ดี	 ในช่วงแรกจะใส่ปุ๋ยคอก
ต้นละคร่ึงกิโลกรัม	 และเพิ่มขึ้นทุก	 3	 เดือน	
สลับกับกระดูกป่น	 ท้ังปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการปลูกมะนาว	ความต้องการ
ปุ๋ยของมะนาวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	ได้แก	่
อายุ	 สภาพดินปลูก	 และวิธีปฏิบัติดูแลรักษา	
แต่อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลลักษณะและความอุดม
สมบูรณ์ของดินควรได้รับการตรวจวิเคราะห์
ก่อนปลูกสำาหรับแก้ไขหรือปรับปรุงดินและการ
ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อการ	 เจริญเติบโตของพืช
โดยทั่วไปได้
 ปุ๋ยสำาหรับมะนาวเมื่อยังเป็นต้นอ่อน 
การใส่ปุ๋ยแก่มะนาวในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต
หลังจากปลูกมะนาวในช่วง	2-3	เดือนแรก	ยัง
ไม่ใส่ปุ๋ยใดๆ	แต่หลังจาก	4	เดือนไปแล้ว	เป็น
ช่วงที่มะนาวเร่ิมตั้งตัวได้และผลิกิ่งใหม่บ้างแล้ว	
จึงควรใส่ปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตของต้นและ
ใบ	 เช่น	 สูตร	 20-10-10,	 20-11-11	 อัตรา	
200	กรัมต่อต้น	และอาจต้องเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจน
หรือปุ๋ยทางใบช่วยบ้าง

หลักการจัดการน้ำา ดิน ปุ๋ย
ในสวนมะนาวอย่างมีคุณภาพ
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จุลจักร หนูสงวน
ต้นทุนระบบน้ำ� & ปุ๋ย

ห�กมีก�รบริห�รจัดก�รดี
25,000 บ�ท ก็เอ�อยู่

เผยพื้นที่ 1 ไร่ 

 “จุลจักร หนูสงวน หนุ่มใต้จากจังหวัด
สุราษฎร์ธานีผู้มีอุดมการณ์ชีวิตท่ีไม่แตกต่าง
จากคนท่ัวไปมากนกัท่ีไขว่คว้าอยากจะเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ แต่แปลกท่ีหนุ่มผู้นี้เลือกจะเป็นเกษตรกร
ปลูกมะนาววงบ่อซีเมนต์บนเนื้อท่ีเพียง 1 ไร่ 
2 งานเพื่อควบคุมดูแลง่าย ให้ผลผลิตในช่วง
มะนาวแพงได้ดี บังคับนอกฤดูก็ง่าย”
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 “คุณธีระ แสนเสนา หนุ่มใหญ่วัย 39 ปี จากจังหวัด
หนองบัวลำาภ ูผูท่ี้หันมาจบัมะนาวในวงบ่ออยา่งจริงจงั เพียง
เหตุผลที่ว่าอิ่มตัวจากงานประจำา ลงทุนปลูกมะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์เพราะดินไม่สมบูรณ์ แถมควบคุมน้ำา ปุ๋ย การจัดการ
ง่ายกว่า พร้อมแนะต้องมีหลักการคำานวณต้นทุนระบบน้ำา
ก่อนการปลูกมะนาวเพื่อจะได้ไม่สะดุดในภายหลัง”

เกษตรกรผู้ปลูกมะน�ววงบ่อ
จ�กหนองบัวลำ�ภู

ธีระ แสนเสน�

ควรคำ�นวณต้นทุนระบบน้ำ�
ก่อนก�รปลูกแนะ
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 “คุณสมบัติ ทวีคูณ เกษตรกร
ผู้ปลูกมะนาวจากจังหวัดอยุธยา 
เผยเทคนิคการปลูกมะนาวในวง
บ่อซีเมนต์แบบเปิดก้นให้รากลงดิน
สามารถบริหารจัดการเร่ืองปุ๋ยได้ดี
เยีย่ม ประหยดัปุ๋ยได้มากโข แถมระบบ
น้ำาฝังลงดินช่วยให้น้ำาไม่ร้อนชะลอ
ความเสื่อมของท่อได้นาน”

เทคนิคง่�ยๆ ของ
สมบัติ ทวีคูณ

ว�งแผนก�รใช้ปุ๋ย
โดยจำ�กัดพื้นที่ปลูกมะน�ว

ช่วยลดต้นทุน
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เปลี่ยนมาทำาเกษตรหัวใจมีสุข
 “เสยีงคลืน่ซดัสาด มองไป
ไกลสดุขอบฟา้ มีทะเลทกุเวลา แต่
ในใจไม่มีความสุขเลย” เสียงกระ
ซบิเบาๆ	ผ่านคลืน่ลมทะเลของคุณ
ภูสิษฐ์ที่วันน้ีข้ึนบกมาเล่าถึงชีวิต
ที่ลอยล่องอยู่กับท้องทะเลมานาน	
คุณภูสิษฐ์จบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี	 ทำางานด้านเรือสินค้า	 เดิน
เรือระหว่างประเทศ	 ทำางานได้สัก
พักเห็นแต่น้ำากะฟ้ารู้สึกว่าเหน่ือย	
สุขภาพเสียด้วย	 จนหันมาจับงาน
เกษตรด้วยการปลูกมะนาวสาย
พนัธุต์า่งๆ	โดยการเลอืกปลกูในวง
บ่อซีเมนต์	โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่า

 “คุณภูสิษฐ์ ร่ืนเริง เจ้าของสวนมะนาวพันธุ์ดี 
สตัหีบ เผย อยากปลกูมะนาวให้ได้ดีต้องรู้จกัการวางแผน 
โดยเฉพาะระบบน้ำาเน้นต้นทุนต่ำา ปุ๋ย ยา ต้องถึง พร้อม
แนะวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อให้ประสบความสำาเร็จ”

ชี้ระบบน้ำ�แบบมินิสปริงเกลอร์
1 ไร่ ใช้เงินไม่ถึงหมื่น

ภูสิษฐ์ รื่นเริง 
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แนะปลูกมะน�วลงดิน
ต้องมีก�รจัดก�รดิน

ให้พร้อมก่อนปลูกเสมอ 
เพื่อป้องกันโรคร�กเน่�โคนเน่�

 “อิทธิพล คันที หนุ่มหัวใจเกษตรท่ีหันหลังให้กับงานออฟฟิศแบบ
ถาวร บ่มเพาะประสบการณ์จนค้นพบสูตรการปลูกมะนาวแบบลงดินด้วยการ
พูนโคนเป็นหลังเต่าป้องกันโรครากเน่าได้ชะงัด พร้อมเผยวัสดุปลูกมะนาวลง
ดินกับในวงบ่อใช้วัสดุเดียวกันได้แบบไม่มีปัญหาแถมระบายน้ำาดี”

อัมรินทร์ฟ�ร์ม
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ฐิติ สุบรรณวงศ์
เผยทีเด็ด ละล�ยปุ๋ยพร้อมระบบน้ำ�
แบบมินิสปริงเกลอร์
ประหยัดเวล� และต้นทุนได้

 “ฐิติ สุบรรณวงศ์ เจ้าของ
สวนเทใจ จากจังหวัดราชบุรี คนหนุ่ม
อนาคตไกลท่ีมองการผลิตมะนาวเป็น
เร่ืองงา่ย เผยอยากมลีกูมะนาวเก็บขาย
ตลอดปีและผลผลิตเพียบแนะปลูกลง
บ่อซีเมนต์ พร้อมแนะให้ละลายปุ๋ยแล้ว
ปล่อยพร้อมระบบน้ำาช่วยประหยัดเวลา 
และลดต้นทุนได้มากโขทีเดียว”
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       “สุเชฐ วิถุนัด 
หนุ่มจากสุรินทร์ เลิก
ทำานาหันมาปลูกมะนาว
ในวงบ่อซีเมนต์ รายได้
ดีกว่าทำานาเป็นเท่าตัว 
ใช้เทคนิคปลูกระยะชิด 
2.50x2.50 เมตร ได้
ผลผลิตเยอะ ส่วนก่ิง
ท่ีต้องตัดแต่งบ่อยก็ยัง
ขายเป็นก่ิงพันธุ์ได้อีก 
พร้อมฟันธงระบบน้ำามิ
นิสปริงเกลอร์ช่วยการ
บริหารจัดการน้ำาได้ดี
แถมดูแลรักษาง่าย และ
อีกสารพัดวิธีการปลูก
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์
ให้ได้ผล”

ระบบน้ำ�แบบมินิสปริงเกลอร์
บำ�รุงรักษ�ง่�ย

แม้ปลูกในวงบ่อแบบระยะชิด

สุเชฐ วิถุนัด ชี้ชัด
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