


จากความโดดเดนแปลกตาไม
เหมือนใครครั้งแรกท่ีไดเห็น คือ 
“สี” และลักษณะของผลซ่ึงละมาย
คลาย “สม” อยูมากทีเดียว ติด
ผลผลิตดกมากกระจายรอบทรง
พุม ทราบจากเจาของวาเปน
หนึ่งในสายพันธุ “มะนาว
แปน” ที่เกิดการกลายมาจาก
การปลูกโดยใชเมล็ด 

 ทำให คุณพเยาว 
ธรรมรัตน ซึ่งขณะนั้นยังรับ

ราชการอยูในตำแหนง
เกษตรอำเภอ สังกัด
สำนกังานเกษตรจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา มีโอกาสลง 
พื้นที่ไปในเขตของ อ.บอ
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เหมอนใครครงมอ
“สี” และลักษณสี” 

มากทคลาย “สม” คลาย “สม”
ระจายผลผลิตดกมผลผลิตดกม

จากเจาขอพุม ทราบาบ
ันธุ หนึ่งในสานส



ทอง จ.ชลบุรี เกิดความสนใจในมะนาวพันธุ
ใหมนี้ขึ้นมาทันที ดวยเคยเห็นมาก็มากแตทวา
ยังไมมีลักษณะแปลกแบบนี้ อีกทั้งเม่ือลองผา
ดูก็พบวา ปริมาณน้ำ  ขางในมีมาก แถมเมล็ด
นอยเพียง 1-2 เมล็ด/ผลเทานั้น (หรือบางผล
ไมมีเมล็ดเลย) เปลือกบางน้ำหอม ดูแลวนาจะ
ถูกใจสำหรับผูบริโภค ที่นิยมมะนาวแปน
เปลือกบางน้ำหอมกันอยูเปนทุน 

 ผานมากวา 5 ปถึงปจจุบันนี้ คุณพ
เยาวบอกวาคอนขางแนใจในสายพันธุแลว 
เพราะที่ผานมาไดนำ “กิ่งตอน” มาทดลอง
ปลูกและขยายพันธุเพิ่มเติม ซ่ึงก็พบวายังคง
ลักษณะดีดังเดิมไวอยางครบถวน เลยเริ่มเกิด
ความเชื่อมั่นพรอมทั้งยังไดตั้งชื่อพันธุใหใหม
ดวย วา “แปนดกศรีนวล” ตามชื่อของนอง 
(เจาของสวนฯ) ที่รวมกันทำการปรับปรุง/คัด
เลือกพันธุดีมาดวยกัน รวมถึงไดพัฒนาใน
เรื่องของการขยายพันธุสำหรับปลูกในเชิงการ
คา โดยใชเทคนิค “การเสียบยอด” (ตอสมโอ
ขาวพวง) ที่ชวยในเรื่องการหากินเกง โตไว 
สมบูรณแข็งแรง และมีการนำไปออกงาน 

ม.เกษตรศาสตร กำแพงแสน เม่ือปลายป 
2557 ท่ีผานมา เปนการเปดตัวครั้งแรก 

สำหรับผูสนใจปลูกมะนาวพันธุนี ้ ซึ่งมี
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูง อดีตเกษตร
อำเภอทานนี้ (ขาราชการบำนาญฯ) ไดแนะนำ
วาใหใชระยะปลูก 4x4 หรือ 4x6 เมตร หรือ
อาจปลูกระยะชิดกวานี้ ไดแตก็ตองมีการ
จัดการทรงพุม (ตัดแตงกิ่ง) ที่ดี ปลูกแบบลง
ดินทั่วไปควรมีการผสมแกลบดิบ/แกลบดำ 
เพ่ือชวยเพ่ิมความโปรงในดิน มีการรองกน
หลุมดวยปุยคอกเกาหรือปุยชีวภาพ ใสพอ
ประมาณกอนนำตนพันธุลงปลูกตอไป หรือ
กรณีในพื้นที่เปนดินเลวควรใชการปลูกแบบ 
“วงบอฯ” ซึ่งสูตรของวัสดุปลูก คือ หนาดิน 2 
สวน : แกลบดิบ 1สวน : แกลบดำ 1 สวน : ปุย
คอกเกา (หรือปุยชีวภาพ) 1 สวน จากนั้นดูแล
เรื่อง “การใหน้ำ” ชอบชื้นแตไมชอบแฉะ, “การ
ใหปุย” หลังปลูกใหมใหปุยชีวภาพหรือปุยคอก
เกา หรือปุยสูตรเสมอ ปริมาณไมตองมากนัก
ตอครั้ง แตควรมีการจัดสรรเพ่ือใหพืชไดกิน
อยางสม่ำเสมอ หรือ “ใหทีละนอย แตใหบอย” 
จะเกิดประสิทธิภาพท่ีสุด และการควบคุมเรื่อง 
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มาทันที ดวยเคยเห็นมากม็ากแตทวาดวยเคยเ
กษณะแปลกแบบนี้ปลกแบบ อีกทั้งเมื่อลองผา
ปริมาณน้ำปริมาณน้ำ    ขางในมีมากางในมีมาก แถมเมล็ดถมเมล็ด

งง 1-21-2 เมล็ด/ผลเทานั้นเมล็ด/ (หรือบางผล(หรือบางผ
เลย)ลย) เปลือกบางน้ำหอมเปลือกบางน้ำหอม ดูแลวนาจะลวนาจะ

ั  ิ โ โ ี่ ิ ปป

คอกเกา (หรือปุยชีวภาพ)(ห ื 1 สวน
เร่ือง “การใหนำ้”รใ ชอบชื้นแตไมชอ
ใหปุย”หปุย” หลังปลูกใหมใหปุยชีวภาพลังปลูกใหมใหปุยชีวภาพ
เกากา หรือปุยสูตรเสมอหรือปุยสูตรเสมอ ปริมาณไมปริมาณไม
ตอคร้ังอค แตควรมีการจัดสรรเพื่อใแตควรมีการจัดสรรเพ่ือใ

 ่ำ่ำ ื ใ  ี ใ  ี 



หากนับถึงตอนนี้ ก็เปนรอบที่ 5 
แลวสำหรับการปลูกมะนาว 

“แปนพวงเพชรบุรี” ของสวนคุณพอ 
(โดยคุณสนอง ดอกจันทร) ในการ
ปลูกมะนาว 1 รอบจะมีอายุเฉลี่ยการ
ใหผลผลิตประมาณ 8-9 ป หรืออาจ
มากกวานี้ซึ่งขึ้นอยูกับการดูแลดวย 
(กรณีในพื้นที่ ไมมีปญหาเรื่องน้ำ
ทวม) เพราะจากลักษณะเดนของ
สายพันธุ คือ แปนเปลือกบาง น้ำ
มาก และมีกลิ่นหอม ที่สำคัญเปน 
“พันธุเบา” สามารถใหผลผลิตงาย 
ออกลูกตลอดปอยูแลว หากมีการ
ดูแลใหปุยสม่ำเสมออยาใหพืชขาด
อาหารเพียง 8-9 เดือน ก็เริ่มมีการติด
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ลูกใหเห็นแลว นอกจากน้ีที่สวนยังมีเทคนิค
การปลูกแบบ “ตนคู” ทำใหไดผลผลิตมาก
และมีเบอรนำ (จัมโบ) ที่ เยอะขึ้นดวย กับ      
มีการปลูกพืชพี่เลี้ยง คือ “กลวย” อาทิ กลวย
น้ำวา กลวยไข กลวยหอมทอง ชวยบังแดด
และยังสรางรายไดเสริมอยางดี จนไปถึงชวง
มะนาวอายุไดประมาณ 2 ปจึงโละเอากลวย
ออก เพ่ือใหไดแสงอยางเต็มที่ ก็ถึงเวลา
มะนาวใหผลผลิตแบบคูณสองแลว  

 
มะนาวแปนพวงเพชรบุรี...สาย

พันธุดั้งเดิม 
คุณพอ หรือคุณสนอง เลาใหฟงวา  

สมัยกอนการปลูกมะนาวในเขต อ.ทายาง 
จ.เพชรบุรี พันธุที่ดังๆ เลยก็อยางเชน “พันธุ
หมัน”  ซึ่งลูกหรือวาเมล็ดจะใชขยายพันธุ    
ไมได (เปนหมัน) ตองใชการตอนกิ่งอยางเดียว 
แตวาเปนมะนาวทีเ่กบ็เกีย่วไดไวมาก ประมาณ 
2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือนก็เก็บลูกขายได ขณะที่
ความเดนของพันธุ คือ เปลือกบาง (น่ิม)    
น้ำมาก กล่ินหอม จะสงไปขายทางภาคใต 
เปนหลัก แลวก็มีพันธุ “มะนาวแปน” เชน 

แปน ลูกใหญ แปนเปลือกหนา แปนเปลือก
บาง เปนตน กระทั่งอยูตอมามะนาวพันธุหมัน
ไดเริ่มสูญหายไป และจากน้ันจึงมีการคัด  
สายพันธุมะนาวเพื่อหาพันธุใหมที่มีลักษณะ  
ดีกวามาเรื่อยๆ เรียกวาพันธุของใครจะนำ   
ใหผลผลิตไดดีกวา โดยวัดกันที่สายพันธุ ซึ่ง
สำหรับพันธุ “แปนพวงเพชรบุรี” ที่ตนเอง  
คัดพันธุมาจากพันธุดั้งเดิมของจังหวัดเพชรบุรี
นี้ จัดวาเปน มะนาวแปนเปลือกบาง น้ำมาก 
และมีกลิ่นหอม อีกทั้งยังมีความดกเปนพิเศษ 
มีลักษณะทะวายหรือพันธุเบา ออกลูกงาย  
คือ ประมาณ 8-9 เดือนก็เริ่มติดลูกจากดาน
ลางขึ้นมาใหเห็นแลว และออกตลอดทั้งป    
ในตนเดียวจะมีทั้ง ดอก, ลูก(ขนาดนิ้วโปงหรือ
จุกน้ำปลา) และลูกที่เก็บขายได หมุนเวียนกัน 
อยูในลักษณะนี้ ขนาดของผลที่ใหญสุดจะ
ประมาณ “ลูกบิดประตู” และตามดวยเบอร
ใหญนำก็มีอยูมาก จึงทำใหกลายเปนที่สนใจ
ตลอดจนมีการหันมานิยมปลูกพันธุนี้กันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ถึงปจจุบัน  
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ซึ่งลูกหรือวาเมล็ดจะใชขยายพันธุรอวาเมล
นหมัน) ตองใชการตอนกิ่งอยางเดียวตองใชก
มะนาวทีเ่กบ็เกีย่วไดไวมากมะนาวทีเ่กบ็เกีย่วไดไวมา ประมาณประมาณ
รึง่ถึงรึ่งถึง 3 เดือนก็เก็บลูกขายไดเดือนก็เก็บลูกขายได ขณะที่ขณะ
นของพันธุของพันธุ คือ เปลือกบางปลือกบาง (นิ่ม))

ิ่  ไป ใ  ไป ใ 

แปน ลูกใหญให แปนเปลือกหนา
บาง เปนตนตน กระทั่งอยูตอมามะนู
ไดเริ่มสูญหายไปดเริ่มสูญหายไป และจากนั้นจึและจากนั้นจึ
สายพันธุมะนาวเพื่อหาพันธุใหมายพันธุมะนาวเพื่อหาพันธุใหม
ดีกวามาเรื่อยๆกวามาเรื่ เรียกวาพันธุขอยกวาพันธุขอ
ใ  ไ  ี โ ี่่



นาว... พืชเคร่ืองปรุงรสชาติของอาหารที่อยูคูครัวคนไทยอยางชนิดเรียกวา  
จะขาดไมไดเลย! โดยเฉพาะสำรับที่เก่ียวกับน้ำพริกตางๆ เชน น้ำพริกกะป  
ซึ่งไมเพียงแตรสเปร้ียวของมะนาวที่จะไปชวยปรุงแตงใหเกิดความกลมกลอม

ขึ้น หรือแมแตเมนู “ตมยำ” ตางๆ ก็เชนเดียวกันมะนาวมีสวนในการชูรสชาติที่สำคัญ 
นอกจากน้ียังมี กลิ่นหอม จากการบีบซ่ึงเปนน้ำมันหอมระเหยตามธรรมชาติ และเปนที่
ยอมรับกันวาเหลานี้คือความเปนเฉพาะของมะนาวไทย ในขณะที่พันธุมะนาวเพียบพรอม
ดวยคุณสมบัติดังกลาว แถมยัง เปลือกบางน้ำเยอะ ดวย! ตองยกให มะนาวแปน ที่ถือเปน
ยอดนิยม ทำใหกลายเปนมะนาวเศรษฐกิจท่ีมีการปลูกกันอยางกวางขวาง อาทิในเขตของ 
จ.นครปฐม, บานแพว จ.สมุทรสาคร, ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี, ทายาง จ.เพชรบุรี, จ.พิจิตร 
และ จ.กำแพงเพชร เปนตน ไดชื่อวาเปนแหลงที่สำคัญของประเทศไทยมานาน 

ทวาจากปรากฏการณซึ่งพอถึงชวง “หนาแลง” ของทุกป สิ่งหนึ่งที่ผูบริโภค  
มักพบเจออยูเสมอ น่ันคือปญหาเรื่อง “ราคา” มะนาวแพง (ถึงแพงมาก!) เปนอยางนี้   
มาตลอด ถึงแมวาในระยะหลังไดมีการพูดถึงการผลิตแบบ “นอกฤดู” หรือวิธีการบังคับ
ตางๆ นานาเพื่อใหไดมีผลผลิตออกมาขาย (ซึ่งจากปกติแลวจะเปนชวงเวลาที่พืชชนิดนี้   
มักไมคอยมีผลผลิตออก) ตลอดจนการนำเสนอสายพันธุใหมๆ ที่สามารถตอบโจทยเรื่อง 
“พันธุเบา/ทะวาย” ซึ่งชวยใหการติดผลผลิตไวขึ้น รวมถึงมีความพิเศษในการตานทานโรค
ที่สำคัญ เชน แคงเกอร เปนตน แตวาก็ยังมีปญหาเรื่องความถูกใจบาง – ไมถูกใจบางใน
คุณสมบัติบางประการของมะนาวพันธุใหม และดูเหมือนวายังคงไมสามารถที่จะแกปญหา
ได เพราะดูจากราคามะนาวหนาแลงที่ยังแพงอยูดี   

หนังสือคูมือการผลิต “มะนาวแปน”(ยอดนิยม) เงินลาน ที่ไดรวบรวมขึ้นนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเรื่องที่มาของสายพันธุ คุณสมบัติ (เดน) และความ
ตองการของตลาด (สวนใหญ) มิไดมุงสรางการเปรียบเทียบเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ/เสีย
เปรียบในเชิงการคาแตประการใด โดยมีตัวอยางของสวนท่ีปลูกมะนาวแปนแตละสายพันธุ 
และมีวิธีการแกปญหาการผลิตและการตลาดท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ ทางสำนักพิมพ   
มีความตั้งใจอยางแรงกลาที่อยากจะเห็นทั้ง “มือเกา” และ “มือใหม” ในอาชีพการทำ   
สวนมะนาวก็ดี ตางประสบความสำเร็จในเร่ืองของรายได (อยางที่ตั้งใจไว) และเปนอาชีพที่
มีความยั่งยืนตอไป 
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ุ
พชร เปนตน ไดชื่อวาเปนแหลงที่สำคัญของปร

ทวาจากปรากฏการณซึ่งพอถึงช หนาแลง ของทุกป สงหนงทผู
จออยูเสมอ น่ันคือปญหาเรื่อง “ราคา ะนาวแพง (ถึงแพงมาก!) เปน
ด ถึงแมวาในระยะหลังไดมีการพูดถึงการผลิตแบบ ดู” หรือวิธีกา

นาเพื่อใหไดมีผลผลิตออกมาขาย (ซึ่งจากปกติแลวจะเปนชวงเวลาที่พืช



 

มะนาวพันธุการคาในบานเรา  4 
มะนาวแปน (ยอดนิยม) ตางๆ 8 
มะนาวแปนทะวาย, มะนาวแปนพวง, ,มะนาวแปนเกษตร 9 
มะนาวแปนรำไพ 12 
มะนาวแปนเอ่ียมเซง 13 
มะนาวแปนจริยา 14 
มะนาวแปนดกพิเศษ 16 
มะนาวแปนดกกำแพงเพชร 17 
มะนาวแปนแมไกไขดก 18 
มะนาวแปนแมลูกดก 19 
มะนาวแปนเพชรพวงทอง 20 
มะนาวแปนบูรพา 21 
มะนาวแปนสิรินนท 22 
มะนาวแปนวิเศษ & มะนาวแปนวโรชา 23 
มะนาวแปนดกศรีนวล 24 
มะนาวแปนสุขประเสริฐ 26 
มะนาวตานทานโรค (แคงเกอร) : พันธุพิจิตร 1  28 
มะนาวตานทานโรค (แคงเกอร) : พันธุจ.9, จ.28 และ จ.29  30 
การปลูกและดูแลสวนมะนาว (ตามหลักการจัดการสวนไมผลยุคใหม)   32 
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู (ใหเก็บผลผลิตขายไดทั้งป)   57 
การเก็บรักษา & การแปรรูปมะนาวเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 64 
 
เทคนิคการขยายพันธุมะนาว (แบบมืออาชีพ) 
การตอนกิ่ง 73 
การตัดชำกิ่ง 74 
การตอก่ิง (หรือการเสียบยอด) 80 
บทสัมภาษณ : พบกับ 11 สวนมะนาวแปน (ยอดนิยม) เงินลาน!  
เอกสารอางอิง 112 

    3

ปนบูรพา
นาวแปนสรนนท

ะนาวแปนวิเศษ & มะนาวแปนวโรชา 2
ะนาวแปนดก 2
นาวแปนสุขประเสริฐ 2



ความตั้งใจตั้งแตแรกเริ่มที่นำ “มะนาวแปนรำไพ” มาปลูกในสวนทุเรียนท่ี 
อ.ทองผาภูมิ แหงนี้ดวย ก็คือวา คุณโหนงหรือ “คุณอุไรวรรณ เฮี้ยว

สำราญ” หญิงแกรงจากทาใหม จ.จันทบุรี ไดรับมอบหมายใหมาชวยจัดการดูแล 
“สวนทุเรียน” ใหกับผูใหญทานหน่ึง (พลตรีสน่ัน ขจรประศาสน) เมื่อกวา 5 ปกอน 
ดวยเปนผูที่มีความรูและชำนาญในเรื่องการทำสวนผลไม โดยเฉพาะ “ทุเรียน”   
มานานหลายป และพอไดมาอยูที่ทองผาภูมิแลว นอกจาก “สวนใหญ” ก็ยังมีสวนของ
ตนเอง ที่คุณโหนงไดขยับขยายเพิ่มเติม เพ่ือการปลูกทุเรียน และกลายเปนจุดเร่ิมของ
การนำมะนาวพันธุดีจากจันทบุรีมาปลูก ดวยหวังวาใหเปนพืชเสริม แตทำไปทำมาทั้ง 
“มะนาว” ที่เริ่มใหผลผลิตตั้งแตอายุ 7-8 เดือน และ “ทุเรียน” เองก็ไวไมแพกัน คือติด
ลูกขณะที่อายุเพียง 4 ปเทานั้น (กวา 20 ผล/ตน!) พืชท้ังสองชนิดนี้สามารถสรางรายได
ใหอยางนาพอใจ ภายใตการจัดการดูแลท่ีเหมือนกัน         
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ทุ เ รี ย น พื ช ห ลั ก แ ล ะ ป ลู ก 
“มะนาว” เพื่อเปนพืชเสริม 

คุณโหนง เลาวา พอยายมาดูแลสวน   
ทุเรียนใหกับเสธ.ฯ ไดสักพัก ในท่ีสุดตนเองก็
เลยตัดสินใจซื้อที่เพ่ือจะทำสวนเองดวย อยาง
แปลงแรกนี้ที่ลงปลูกทุเรียน “พันธุหมอน
ทอง” กับมะนาวอยูทั้งหมด 500 ตน และ   
350 ตน ตามลำดับ ก็ประมาณ 25 ไร โดยได
ปลูกทุเรียนกอนจนตนมีอายุประมาณ 1 ป
แลว และเนื่องจากมีพื้นท่ีวางตรงกลาง
ระหวางตนทุเรียนเหลืออยู เพราะใชระยะปลูก 
8x8 เมตร ซึ่งตามหลักแลวตองใช 10x10 
เมตรจึงจะดี ก็เลยนึกถึงวานาจะเอาอะไรมา
ปลูกเพื่อเปนพืชเสริมรายไดในระหวางรอทุ
เรียนบาง พอดีมีพันธุมะนาวอยูแลวซ่ึงไดลง
ปลูกไวกับทุเรียนอยูที่เมืองจันทน กำลังงาม 
แตวาตนเองตองยายมาอยูที่นี่เสียกอน เปน

มะนาวพันธุดีที่ใหผลผลิตทั้งป การออก   
ดอก-ติดผลจะเปนพวง เปลือกบาง น้ำมาก
และกลิ่นหอม ก็เลยใหลูกนองไปตอนกิ่งมา
เพ่ือจะปลูกที่นี่ สำหรับการปลูกนั้นทั้งทุเรียน
และก็มะนาวจะเนนวิธีการจัดการโดยตอง 
“ยกรอง” สำหรับปลูก ถึงแมวาพื้นที่จะมี
ลักษณะสโลปอยูแลว (ลาดเท) และดานลาง
จะมีลำหวยไหลผาน แตหากมีการยกรองบาง
ก็จะชวยใหการจัดการเรื่องน้ำ (การอดน้ำ/การ
ระบายน้ำในกรณีฝนตกมาก) มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไมคอยมีแคงเกอร จากนั้นในเรื่อง
ของการปลูกก็ไมมีอะไรมาก คือเพียงขุดหลุม
ใหพอดีกับโขดดินของตนพันธุ (หรือตุมตอน) 
วางลงปลูกได และมีการรองกนหลุมดวยปุย 
“ขี้ไกอัดเม็ด” บางนิดหนอย จะไมเนนใชปุย
คอกที่ไมผานกระบวนการเพราะกลัวปญหา
เรื่อง “เชื้อรา” แตหากเปนแบบอัดเม็ดแลว
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รี ย น พื ช ห ลั ก แ ล ะ ป ลู กรี ย น พื ช ห ลั ก แ ล ะ ป ลู ก
” เพื่อเปนพืชเสริมเพ่ือเปนพืชเสริม

      

มะนาวพันธุดีที่ใหผลผลิตทั้งป มะนาวพันธุดีที่ใหผลผลิตทั้งป 
ดอก-ติดผลจะเปนพวง เปลือกบางก-ติดผลจะเปนพวง เปลือกบาง

ิ่ ็ ใ   ไปิ่ ็ ใ   ไป



อำเภอบานแพว ยานนี้ไดชื่อวาเปนแหลงพืช ผัก ผลไม เปนตนทางของวัตถุดิบ
ทางการเกษตรอันดับตนๆ ของประเทศก็วาได อีกทั้งชื่อเสียงในเรื่องการปลูก 

“มะนาว” ที่เกษตรกรในยานนี้เขามีเทคนิคแพรวพราวอยาบอกใครเชียว! ซึ่งหนึ่งใน
เกษตรกรที่เปนทั้งชาวสวนและผูขายในรายเดียว เห็นทีตองยกให คุณพรชัย แผวสกุลพันธ 
เกษตรกรรายใหญที่มีพื้นที่การปลูกมะนาวอยูทั้งในเขต อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร และที่ 
อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี นับ 100 ไร ทั้งยังมีธุรกิจแผงขายมะนาว “พรอัมรินทร” ในตลาดไท   
ในฉบับนี้พรอมจะมาเผยไตวาทำไมมะนาวบานแพว-ดำเนินฯ ถึงไดเปนที่หมายปองของ
ตลาดใหไดรูกัน 

โดยคุณพรชัย ยอนความใหฟงวา “ผมปลูกมะนาวมาเปนสิบปแลว และรูวาในยาน
บานแพว-ดำเนินสะดวกนี้ มีความอุดมสมบูรณจึงมีเกษตรกรนิยมปลูกมะนาวกันมาก โดย
การปลูกมะนาวของท่ีนี่จะเนนปลูกมะนาวทะวาย เชน พันธุแปนเกษตร แปนทะวาย และ
พันธุตาพง (พันธุพื้นบาน) ในลักษณะการปลูกลงดินมากกวาในวงบอซีเมนตเพราะตองการ
ผลผลิตมาก ซึ่งตอนนี้เฉพาะของผมเองก็เกือบ 100 ไร เพราะมีปลูกอยูที่ชัฏปาหวาย 
อ.สวนผ้ึง จ. ราชบุรี 50 ไร และที่บานแพว 13 ไร และกำลังจะปลูกเพิ่มอีก 40 ไร” 
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ปลูกมะนาวพันธุ ไหนถึงจะ
เปร้ียวโดนใจ 

สำหรับมะนาวที่ยอดนิยมตลอดกาลคง
หนีไมพน “มะนาวแปน” เพราะผิวบาง น้ำเยอะ 
และมีกล่ินหอม ซึ่งสวนตัวคุณพรชัยเองเริ่มปลูก
มะนาวตระกูลแปนมาหลายปแลว โดยชุดที่ 2 ท่ี
เพิ่งลงปลูกใน อ.บานแพว นั้นก็มีอายุราว 10 
เดือน สวนที่ไรราชบุรีเขาสูปที่ 6 แลว  

“ผมปลูกพันธุแปนเกษตร แปนทะวาย 
และพันธุตาพง โดยเฉพาะพันธุตาพง ที่ปลูกใน 
อ.บานแพวนี้ ผมชอบเปนพิเศษ เพราะผิวบาง
หอม ลูกกลม ออกดก ขอถ่ี เปนพันธุมะนาวพื้น
บานที่ตอนน้ีใกลจะหายไปแลว เหลือปลูกอยูไม
กี่เจาเอง ที่เรียกวา ‘ตาพง’ เพราะคนที่เริ่มเอามา
ปลูกชื่อตาพง คือเขาเอาพันธุมาจากยานปลอง
เหลี่ยม อ.กระทุมแบน และพอเอามาปลูกแลว
ประสบความสำเร็จลูกออกดกมาก เรียกวาปลูก
เยอะมากจนรวย หลายๆ คนเห็นเลยเรียก
ติดปากวาเปนพันธุ ตาพง” 

โดยการปลูกมะนาวในอดีตนั้นมะนาวจะ
มีอายุอยูไดถึง 10 ป แตเดี๋ยวนี้ปลูกไดถึง   5 ป 
ก็เริ่มมีตนตายแลว ดังนั้นผูปลูกรายใหมๆ จึง
ตองไตรตรองใหดี ซึ่ง “คุณพรชัย” บอกตอไปวา 
การลงทุนกับมะนาวตองเรียนรูใหดีถึงจะปลูก
มะนาวที่ตลาดชอบ แตก็ตองใชทุนสูงตั้งแตคา
ยกรอง คาก่ิงพันธุ คาปุย กวาจะเก็บไดตองเตรี
ยมทุนไวเปนแสน ซึ่งที่สวนตอนแรกที่เริ่มปลูกก็
ซื้อก่ิงพันธุจากคนรูจักแถวๆ บานแพวมากอน 
ปลูกจนโตจึงเร่ิมตอนก่ิงขยายพันธุเองเพ่ือลด
ตนทุน 

 

คูจิ้น...จับคูกันแลวรวย 
และเพราะการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวมี

ความเส่ียง การปลูกมะละกอ “พันธุแขกนวล” 
แซมรองมะนาวพวงดวย “พริก” จึงเปนภูมิ
ปญญาอันชาญฉลาดของเกษตรกรยานนี้ ที่
ตองการลดความเส่ียงและเพ่ิมรายไดใหแกผู
ปลูกมะนาว ซึ่ง “คุณพรชัย” ก็เปนเกษตรกร  ผู
หนึ่งที่ประสบความสำเร็จกับการปลูกมะนาววิธี
นี้ โดยเขาเลาวา  

“เทคนิคสำคัญของชาวสวนแถบน้ีเมื่อ
ปลูกมะนาวจะตองลงปลูกมะละกอไปพรอมๆ 
กัน เพื่อในชวงขวบปแรกมะนาวจะมีมะละกอ
เปนพี่เลี้ยงคอยบังแดดให ทำใหมะนาวแข็งแรง
โตไว ผมเองเร่ิมลงมะนาวและมะละกอเดือน
มิถุนายน กอนมาลงพริกชวงประมาณเดือน
กันยายน-ตุลาคม”  

โดยในสมัยกอนมะละกอท่ีนิยมนำมา
ปลูกแซมจะมีทั้ง พันธุรางนายรอย ดำเนิน 
สะดวก ที่สำหรับกินดิบ (ตำสมตำ) สวนกินสุกก็
ตองแขกดำฯ หรือฮอลแลนด แตสำหรับที่คุณ

ู ุ
ตาพง โดยเฉพาะพันธุตาพง ที่ปลูกใน ดยเฉพาะพ
พวนี้ ผมชอบเปนพิเศษ เพราะผิวบาง้ ผมชอบเปนพิเศษ เพราะผิวบา
กลม ออกดก ขอถ่ี เปนพันธุมะนาวพื้นกลม ออกดก ขอถี่ เปนพันธุมะนาวพื้น
นนี้ใกลจะหายไปแลว เหลือปลูกอยูไมนนี้ใกลจะหายไปแลว เหลือปลูกอยูไ
ที่เรียกวา ‘ตาพง’ เพราะคนที่เริ่มเอามาี่เรียกวา ‘ตาพง’ เพราะคนที่เริ่มเอามา

 ื ั   ป  ื ั   ป 

ุุ
โดยในสมัยกอนมะละกอทียใ

ปลูกแซมจะมีทั้ง พันธุรางนายรกแซมจะมีทั้ง พันธุรางนาย
สะดวก ที่สำหรับกินดิบ (ตำสมตำ) ะดวก ที่สำหรับกินดิบ (ตำสมตำ) 
ตองแขกดำฯ หรือฮอลแลนด แตสองแขกดำฯ หรือฮอลแลนด แตส
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