Young Smart Farmer จังหวัดสตูล
“ปลูกมะนาว สร้างรายได้ สร้างอาชีพ”

1. ข้อมูล Young Smart Farmer
ชื่อ : นายสิทธิชัย ก้งเซ่ง
อายุ : 35 ปี (วันเดือนปีเกิด 27 เมษายน 2525)
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ที่อยู่ : 30 หมู่ 1 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 089 9720599
Facebook : สวนมะนาวแม่เขียวจังหวัดสตูล อาเภอทุ่งหว้า
ตาบลนาทอน
ID line : 089 9720599
พื้นที่ทาการเกษตร : สวนปาล์มนามัน 1 ไร่ (120 ต้น)
สวนมะนาว มัลเบอรี่ ฝรั่งกิมจู 2 ไร่
สวนมะนาว 7 ไร่ (มะนาวในท่อ)
สวนยางพารา 11 ไร่ (3 ปี) ปลูกกล้วยแซมในสวนยาง
แรงงาน : แรงงานในครอบครัว 5 คน
แรงงานจ้าง 10 คน
2. ความโดดเด่น
สวนมะนาวแม่เขียวจังหวัดสตูล เป็นสวนมะนาวของครอบครัวที่มีผลความสาเร็จอันเกิดจากการตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติจริงของตนเองและครอบครัวในการหาช่องทางเพิ่มรายได้ ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจจากราคา
มะนาวในหน้าแล้งที่มีราคาสูง ปัจจุบันมีสวนมะนาวที่เป็นแหล่งผลิตมะนาวพันธุ์ดี ที่ทารายได้แบบครบวงจร ด้วย
การขายผลผลิต ขายกิ่งพันธุ์ ขายดินปลูก และการบริการด้านการเกษตร (การปลูก/การรับซือผลผลิตมะนาว)
สร้างรายได้หลักที่ดีมากให้แก่ครอบครัว อีกทังยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอีกด้วย
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3. แนวคิด Young Smart Farmer รุ่นใหม่
สวนมะนาวแม่เขียวของครอบครัวก้งเซ่ง ที่ตนเองได้ดูแลขณะนี เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การเกษตร เดิมครอบครัวมีอาชีพทาการเกษตร ปลูกพืชล้มลุก และสวนยางพารา ตนเองได้ช่วยเหลือครอบครัว
มาโดยตลอด แต่ ห ลั งจากที่ เรี ย นจบระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ ท างานที่ บ ริ ษั ท อสมท จ ากั ด (งานฝ่ ายดาวเที ย ม)
เริ่มทางานตังแต่ปี 2546 จนถึงปี 2555 ก่อนจะลาออกในปี 2555 มีแนวคิดที่จะกลับมาทาการเกษตรของ
ครอบครัว แต่ไม่อยากปลูกพืชล้มลุก ก่อนที่จะลาออกได้ศึกษาแนวทางพืชที่ปลู กแล้วสามารถทารายได้ดีและ
เหมาะกับสภาพพืนที่ ซึ่งสรุปว่า ตนเองต้องการปลูกมะนาวพร้อมศึกษาวิธีการปลูกและการดูแลรักษา ทาให้ก่อน
ลาออกประมาณ 6 เดื อ น ได้ ก ลั บ ไปปลู ก มะนาวแซมสวนยางพาราที่ ป ลู ก ได้ 10 เดื อ น จ านวน 7 ไร่
ช่วงระยะเวลา 6 – 8 เดือน มะนาวให้ผ ลผลิต มีรายได้จากการขายผลมะนาว พร้อมปลูกพืชผักอื่นแซมด้ว ย
ในพืนที่สวนยางพารา หลังจากที่มีผลผลิตมะนาวจาหน่าย มีลูกค้ามากมายสอบถามเรื่องกิ่งพันธุ์มีจาหน่ายหรือไม่
ทาให้ตนเองมองเห็นช่องทางทารายได้นอกจากการขายผลมะนาว จึงได้ทากิ่งพันธุ์มะนาวจาหน่ายพบว่า สามารถ
ทารายได้ดีกว่าการขายผลมะนาว จึ งมีแรงผลั กดันในการเพิ่ มการผลิ ตและเพิ่ มช่องทางการทารายได้เพิ่ม ขึน
ด้วยการทาการเกษตรแบบครบวงจร เริ่มตังแต่การขายดินปลูก ขายเปลือกมะพร้าวสับ ขายกิ่งพันธุ์ ขายผลผลิต
ขายน ามะนาวแปรรูป และการบริการการเกษตร ทาให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึนและประสบ
ความสาเร็จในการเรื่องการปลูกมะนาว
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นอกจากนีในพืนที่การเกษตรของตนเอง นอกจากปลูกมะนาวแล้ว ยังแบ่งพืนที่เพื่อปลูกพืชอื่นๆ เพื่อขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น
มะละกอแซมในสวนมะนาว

มัลเบอรี่

ฝรั่งกิมจู

กล้วย

พืชผักต่างๆ
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4. กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมหลัก คือ การปลูกมะนาว/การทากิ่งพันธุ์มะนาว
พันธ์ที่ปลูก : ในพืนที่ 7 ไร่ ปลูกมะนาวพันธุ์ลาไพล 54 ต้น แป้นดกพิเศษ 54 ต้น แป้นพวงบ้านแผ้ว 54 ต้น
ตาฮิติ 27 ต้น ทูลเกล้า 500 ต้น และ แป้นพิจิตร 300 ต้น
ผลผลิตที่ได้
ผลมะนาวประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม/ต้น
ตอนกิ่งพันธุ์ปีละ 10,000 ต้น
วิธีการปลูก (มะนาวในท่อ)
1. เตรียมดิน โดยมีส่วนผสม (1 ท่อ) คือ
- ขุยมะพร้าว
20 กิโลกรัม
- เปลือกมะพร้าวสับ 10 กิโลกรัม
- แกลบดา (เผา)
10 กิโลกรัม
- ปุ๋ยคอก (เก่า)
10 กิโลกรัม
- หน้าดิน
5 บุ้งกี่ หรือขึนอยู่กับปริมาณท่อ
- นาหมักชีวภาพ
½
ลิตร
วิธีการทานาหมักชีวภาพ ส่วนผสม มี พด.2 จานวน 1 ซอง , กากนาตาล 1 กิโลกรัม, เศษผัก/ผลไม้
ให้ใส่ตามปริมาณที่มี หมักไว้ 20 วัน จึงนาไปใช้ได้ เคล็ดลับในการทานาหมัก คือ ถ้าปลูกพืชชนิดใด เศษผัก/
ผลไม้ ที่จะนามาหมัก ควรมีส่วนผสมของเศษผัก/ผลไม้ นันเป็นส่วนผสมหลักด้วย วิธีการใช้นาหมัก สาหรับฉีดพ่น
นาหมัก 100 cc ผสมนา 20 ลิตร สาหรับการผสมในดินปลูก นาหมัก 300 – 500 cc ผสมคลุกเคล้ากับดินใน
1 ท่อ

- นาส่วนผสมทังหมดผสมเคล้าให้เข้ากัน ได้ดินพร้อมปลูก
2. กิ่งพันธุ์ : เลือกใช้กิ่งตอน อายุหลังจากตอนแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ และนาไปชาในถุงอีก 1 เดือน
จึงนาไปใช้ปลูกได้
3. นาส่วนผสมดินที่ผสมแล้วใส่ในท่อประมาณ ¾ ของท่อ นากิ่งพันธุ์ลงปลูก แล้วใส่ดินให้เต็มท่อพร้อมปัก
ไม้คายัน
วิธีทา ไม้คายัน โดยทั่วไปจะเป็น 4 เสา แต่ในสวนของตนเอง
ใช้ 3 เสา แล้วใช้ยางรถจักรยานยนต์เก่า ครอบเอาไว้
ซึ่งวิธีนีช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งด้วย
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4. การปลูกมะนาวในสวนของตนเอง ส่วนใหญ่เน้นการขายผลมะนาวนอกฤดู และการทากิ่งพันธุ์ตลอดปี
วิธีทาให้มะนาวออกนอกฤดู
- เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เป็นช่วงที่มะนาวมีราคาแพง ควรให้ติดผลช่วงนี โดย
- เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ให้ตัดแต่งกิ่ง (การตัดแต่งกิ่งควรให้มีแสงแดดส่องในทรงพุ่มด้วย) และ
ใส่ปุ๋ยบารุงต้นให้สมบูรณ์
- ประมาณเดือนกรกฎาคม งดการให้นา จนมะนาวแสดงอาการขาดนาจนใบเหี่ยวให้มีใบเริ่มร่วง
ไม่เกิน 1 ใน 5 ( 20%)
- ให้ใส่ปุ๋ยบารุงดอก สูตร 8-24-24 รดนาให้ดินเปียกชุ่ม จนกว่ามะนาวแตกยอดออกใบใหม่พร้อมทัง
ออกดอก
- เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ติดดอก
- จากระยะติดดอก – ติดผล ประมาณ 4 เดือน ครึ่ง
- เมือ่ มะนาวติดผลแล้ว ดูแลรักษา รดนาตลอดเพื่อรักษาความชืนของดินในวงบ่อซีเมนต์ พร้อมใส่ปุ๋ย
เพื่อบารุงผลทุกเดือน จะทาให้มะนาวมีผลขนาดใหญ่
- วิธีการเก็บ ให้ใช้วิธีการตัด โดยใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตัดที่ขัวผล หรือตัดทังช่อก็ได้
- โรคและแมลง หลังจากตัดแต่งกิ่งประมาณ 2 สัปดาห์ จะมีหนอนชอนใบ ให้ใช้นาส้มควันไม้ฉีดพ่น
ในระยะใบอ่อน
การตลาด
1. ขายผลผลิตหน้าแปลง มะนาวกิโลกรัมละ 50 บาท ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้ง ราคาขึนลงตามราคาตลาด
อย่างน้อยกิโลกรัมละ 60 บาท กิ่งตอนต้นละ 50 บาท กิ่งตอนที่ชาถุงแล้ว ต้นละ 100 บาท ความต้องการ
กิ่งพันธุ์ประมาณปีละ 10,000 ต้น
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2. ขายส่ง ผลมะนาวให้แม่ค้าในตลาดอาเภอละงู จังหวัดสตูล และ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ตลาดออนไลน์ ด้วยการขายกิ่งพันธุ์ทาง facebook ปีละประมาณ 5,000 กิ่ง

5. การใช้ประโยชน์ของกิจกรรม
ปัจจุบันสวนมะนาวแม่เขียว เป็นที่รู้จักและยอมรับของเกษตรกรทังในจังหวัดและต่างจังหวัด จึงทาให้
- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
- เป็นแหล่งกิจกรรมเชื่อมต่อในการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตดินปลูก การบริการด้าน
การเกษตร (การปลูก/การดูแล)
- เป็นแหล่งผลิตมะนาวพันธุ์ดี
- สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่ว่างงาน เนื่องจากสวนมะนาวแม่เขียวมีกิจกรรมที่ครบวงจร
ตังแต่เตรียมดินปลูก จนถึงการปลูก
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6. แผนพัฒนาตนเอง
ปี 2561 วางแผนแปรรูปมะนาว เช่น นามะนาวพร้อมดื่ม มะนาวดอง ซึ่งได้เริ่มทาไปบ้างแล้ว (นามะนาว
พร้อมดื่ม)
ปี 2561 เริ่มขยายพันธุ์พืชอื่นๆ เช่น มัลเบอรี่ คาดว่าจะผลิตต้นพันธุ์ประมาณปีละ 1,000 – 2,000 กิ่ง
ฝรั่งกิมจู 500 – 1,000 กิ่ง

ปี 2561 ขยายแปลงปลูกเพื่อปลูกกาแฟอาราบิก้า ประมาณ 300 ต้น
ขอบแนวพืนที่ทาการเกษตร ปลูกมะพร้าวนาหอม หมาก และขุดสระ
7. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางจุฑารัตน์ ทิพย์ขุนทด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
8. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 21 มีนาคม 2560
------------------------------------------------------------------

