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ผู้ดูแล ว่าที่ ร.ต.หญิง ชวนชม เอี่ยมสอาด

	 จากการเข้าร่วมโครงการจิบ

กาแฟ(ดูแล)มะนาว...	ตอนแรกก็ไม่ได้

สนใจอะไรมากนัก	เห็นว่ามะนาวมีคน

ปลกูไว้แล้วคงไม่ต้องใส่ใจอะไรมาก	แต่

แล้วไม่เป็นอย่างที่คิด	 ต้นที่ได้รับมา

ดูแลน้ันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจึงต้อง

เอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ	ต้องตัดแต่งกิ่ง	

ฉีดยา	ให้น�้า	ใส่ปุ๋ย	พรวนดิน	เพื่อให้

มะนาวมีความสมบูรณ์	ออกดอก	ออก

ผล	และไม่มีแมลงรบกวน	ดังนั้นจึงได้

แลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อน	ๆ 	ที่ดูแล

มะนาวเช่นเดยีวกนั	ท�าให้เกดิมิตรภาพ

ระหว่างการท�างาน	 เหมือนกับการ

ท�างานต้องรู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	

เพิม่เตมิ	อะไรทีไ่ม่รู้	ไม่เคยปฏบิตั	ิต้อง

ศึกษาจากผู้ที่รู้ผู้ที่มีประสบการณ์และ

ปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�าจึงจะท�าให้งานน้ัน

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 1
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ผู้ดูแล นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 2

	 การได้รับมอบหมายให้ดูแลต้น

มะนาว	 ท�าให้เปลี่ยนจากความคิดเดิมว่า	

การรดน�้าใส่ปุ๋ยก็เพียงพอส�าหรับต้นไม้	แต่

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ	ในบางเวลา	ต้นมะนาว

ก็ใบร่วง	 แถมยังไม่ค่อยออกดอกติดผล

เท่าไรนัก	ขณะทีต้่นมะนาวบางต้นในแปลง

เดยีวกนักลบัออกดอก	ตดิผลเตม็ต้น	ท�าให้

ต้องกลับมาศึกษาอย่างตั้งใจว่าท�าอย่างไร

จงึจะดแูลต้นมะนาวของตนให้เป็นแบบน้ัน

บ้าง	 จนพบว่า	 ต้นมะนาวต้องได้รับน�้าใน

ปริมาณที่เหมาะสม	ต้องใส่ปุ๋ย	ตัดแต่งกิ่ง

จงึจะออกดอก	จงึได้เรียนรู้ว่า	การท�าความ

เข้าใจกับสิง่ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นสิง่ส�าคัญ

เบื้องต้นในการท�างาน
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ผู้ดูแล นางสาวกรกนก มักการุณ
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 3

	 ได้รับความรู้และเทคนิคการ

ดูแลต้นมะนาวให้โตข้ึนมีผลดกจากผู้

เช่ียวชาญและชาวบ้าน	 ได้รับการช่วย

เหลือจากเพื่อนมะนาวและน้อง	ๆ 	 ใน

วิทยาเขต	(กรณีที่ไม่สะดวกไปดูแล)	ได้

รับข้อมูลด้านความรู้และเทคนิคต่าง	ๆ 	

ทางโซเชียลจากกลุม่มะนาว	อกีทัง้มกีาร

ติดตามผลจากผู้บริหารระดับสูง	ท�าให้

ตระหนักถงึความใส่ใจทีผู่บ้ริหารห่วงใย
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ผู้ดูแล นางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 4

	 จากการดูแลต้นมะนาว	 สวน	1	

ต้น	4	เริ่มแรกคือการพรวนดิน	ถอนหญ้า	

ตัดแต่งกิ่ง	ใส่มูลไส้เดือน	ใส่กากมะพร้าว	

บ�ารุงต้นให้แข็งแรง	 โดยใส่น�้าส้มควันไม้	

ค�า้ต้นเพือ่ให้ต้นแข็งแรง	ได้เรียนรู้และการ

แลกเปล่ียนในการดูแลต้นมะนาวท�า

อย่างไร	ถึงจะไม่เจอปัญหาหนอนชอนใบ	

และท�าอย่างไรให้ลูกดก	 ท้ายที่สุดได้แบ่ง

เวลาจากภารกิจส่วนตัวเพื่อมา

ดูแลมะนาว	 ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็น

กิจกรรมที่ดีมากให้เราได้มีส่วน

ร่วมในการท�างานกนัมากยิง่ข้ึน
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ผู้ดูแล นางสาวชนันภรณ์ โตประยูร

	 ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของ

ต้นมะนาว	 ได้เรียนรู้ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	

พร้อมได้ความรู้กับวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ	 และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อนสวนที่	1	ไปพร้อม	ๆ	กันค่ะ

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 5
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ผู้ดูแล นายปริญญา หนูนุรัตน์
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 6

 การปลูกมะนาวสามารถ

สร ้างรายได ้ เป ็นอาชีพหลักของ

เกษตรกร	 และเป็นอาชีพเสริมที่ดี

ส�าหรับบคุลากรชาวสวนดสุติทีส่นใจ
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ผู้ดูแล อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ

	 ข้อคิดที่ได้จากการดูแลมะนาว	

คือ	ความอดทน	ค่อย	ๆ 	เรียนรู้จากสิ่งที่

ท�า	 ลองผิด	 ลองถูกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	

อดทนต่อสภาพอากาศ	เวลาดูแล	อดทน

ต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งโรค	แมลง	วัชพืช	

และคุณภาพดิน	 เรียนรู้และปรับตัวจาก

ปัญหาทีเ่กดิข้ึนต่อต้นมะนาวในแต่ละคร้ัง	

หาข้อแตกต่างระหว่างต้นทีส่ขุภาพดแีละ

ต้นมะนาวของตนเองเพื่อหาแนวทางใน

การท�าให้ต้นของเราเติบโตแข็งแรงข้ึน

จากเดิม	 เมื่อเทียบกับการดูแลต้น

มะนาวที่แคระแกรนและติดโรค

ตั้งแต่ต้น	ท�าให้เกิดความภูมิใจใน

ตนเองและไม่ย่อท้อจากอุปสรรคที่

เกิดขึ้น

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 7
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ผู้ดูแล นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 8

	 การจะลงมือท�าอะไรสักอย่าง	จะ
ต้องท�าอย่างดี	 จะท�าให้ได้ดีนั้นเราต้อง
ท�าความเข้าใจกบัสิง่ทีจ่ะท�าในหลาย	ๆ 	
มิติ	 เมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ให้
ด�าเนินการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว	ระหว่าง
ปฏิบัติการน้ันต้องเก็บข้อมูลของผลที่
เกิดข้ึน	 ซึ่งมีทั้งเร่ืองที่ต้องแก้ไขอย่าง
ปัจจุบันทันด่วน	และมีทั้งเรื่องที่ต้องน�า
ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไประหว่างปฏิบัติ
การ	 เราจะเรียนรู้และพัฒนาความคิด
ของตนเองไปพร้อม	ๆ 	กบังานทีท่�า	งาน
ทุกงานจึงมีความส�าคัญกับการพัฒนา
ตนเองเสมอ	 พัฒนาทั้งความคิดและ
จิตใจ	การได้ท�างานก็คือ	การได้พัฒนา
ตนเอง
	 แปลงมะนาวเหมือนองค์กรหน่ึง	
มะนาวเหมอืนคนในองค์กร	ความสามารถ 
ความเก่ง	ความแข็งแรงและความเข้มแข็ง
ไม่เท่ากัน	 เหมือนกิ่งพันธุ ์มะนาวที่
สมบูรณ์ไม่เท่ากัน	 จึงต้องมีการดูแล
รักษาเพิ่มเติม	 สร้างเสริมให้สมบูรณ์
เหมอืน	ๆ 	กนั	ในบรรยากาศนีก้จ็ะมกีาร
แบ่งปัน	ช่วยเหลือ	แนะน�า	ค�้าคูณและ
จุนเจือกัน	ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความ
สขุ	หรือองค์กรแห่งความสขุ	น่ีคอืข้อคดิ
ดี	ๆ 	 ที่ได้จากการ	 จิบกาแฟ(ดูแล)
มะนาว
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ผู้ดูแล ดร.กวิตา ปานล้ำาเลิศ

	 ความรู้สึก	 คือภูมิใจที่ดูแล

ต้นไม้ที่ออกลูกออกผลได้เหมือนกัน	 

ที่ผ่านมาเคยแต่ปลูกไม้ดอกและไม้ใบ	

เม่ือได้รับโจทย์ว่าต้องดูมะนาว	 ก็รีบ

สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	 แต่

เนื่องจากการปลูกมะนาวเราท�างาน

เป็นทีม	 ต่อมาเปลี่ยนเป็นเรียนรู้จาก

เจ้าหน้าทีห่ลายท่านทีบ้่านปลกูมะนาว	

สอนให้ริดกิ่งและใบที่ติดโรคออก	 ใส่

ปุ๋ย	ฉีดพ่นน�้าส้มควันไม้	ผลัดกันดูแล

ต้นมะนาวของกันและกัน	 ผลที่ได้

รับ	 ได้มะนาวปลอดสารพิษ	 ได้

มิตรภาพ	ได้ความรู้	และความสุข

อย่างยั่งยืนง่าย	ๆ 	 ข้อคิดจากการ

ดูแลมะนาว	คือ	เราต้องช่วยเหลือ

ดูแลกัน	เรียนรู้จากกันและกัน	เรา

จะผ่านทกุปัญหาและอปุสรรคไปได้

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 9
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ผู้ดูแล นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 10

	 ในการดูแลมะนาว	 ท�าให้รู้

วิธีการปลูก	การเตรียมดิน	การดูแล

รักษาต้น	ให้เตบิโต	และมผีลผลติเป็น

ที่หน้าพึงพอใจ	อีกนัยหนึ่ง	ท�าให้รู้ว่า

คนเราเกิดมา	1	 คร้ัง	 สามารถที่จะ

เรียนรู้อะไรก็ตามทีต่นเองไม่เคยเรียน

รู้	ไม่เคยลงมือท�าได้เหมือนกันทุกคน	

และสามารถท�าให้มีผลลัพธ์ออกมาดี

ถ้าเราต้ังใจ	 หากจะเปรียบกับตัวเอง	

เป ็นคนไม ่ค ่อยชอบงานในด ้าน

เอกสาร	 สารบรรณ	 หรือการพิมพ์

เอกสารต่าง	ๆ 	สักเท่าไหร่	งานแรกที่

เข้ามารับหน้าที่ใน	 มหาวิทยาลัย

สวนดสุติ	คอื	ผูป้ระสานงานหลกัสตูร	

อะไรที่ไม่เคยท�า	ก็ได้ท�า	เรียนรู้	และ

อยู ่ กั บต� าแหน ่ งผู ้ ป ระสานงาน

หลักสูตรการจัดการธรุกจิบริการ	เป็น

เวลา	2	 ปี	 จึงย้ายมารับหน้าที่	 เจ้า

หน้าที่กิจการนักศึกษา	 ที่วิทยาเขต

สุพรรณบุรี	 เป็นงานที่ได้ท�ากิจกรรม

กับนักศึกษา	กับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซึ่ง

เป็นงานที่รู้สึกว่าตนเองชอบ

“การเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา”
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ผู้ดูแล นายเอกพจน์ โพธิ์ศรี

	 ข้อคิดในการดูแลต้นมะนาว	

คือการดูแลต้นมะนาวเปรียบเหมือนกับ

การท�างานซึ่งเร่ิมจากการปลูกมะนาว

อย่างไรให้ติดดอกออกผลดี	 ในการ

ท�างานก็เช่นกันว่าจะท�างานอย่างไรให้

ประสบผลส�าเร็จ	หลังจากเหน็ดเหนื่อย

กบัการฟูมฟัก	ดแูล	รดน�า้	พรวนดนิ	จน

ไม้ออกดอกออกผลแล้ว	 แทนที่จะรีบ

หยิบจอบ	 เสียม	 ส้อมพรวน	 ไป

ลงแรงปลูกต้นใหม่	 เจ้าของต้น

มะนาวควรจะมีเวลาน่ังช่ืนชมกับ

ผลงานตวัเองสกัระยะหน่ึง	มองลกู

มะนาวที่เพิ่งออกผลให้ชื่นใจ	แล้ว

ค ่อยเร่ิมงานใหม่	 เพราะจะมี

ประโยชน์อะไรถ้าเอาแต่ก้มหน้า

ก้มตาปลูกมะนาวอย่างเดียว	 แต่

ไม่ได้ช่ืนชมยินดีกับความงามของ

มัน

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 11
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ผู้ดูแล ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 12

	 การได้ดูแลต้นมะนาว	1	 ต้น	

ตามโครงการสวนมะนาว	 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี	 ที่ท ่านประธานที่ปรึกษา

อธิการบด	ี(รศ.ดร.สขุุม	เฉลยทรัพย์)	เป็น

ประธานโครงการ	 และได้ให้บุคลากรได้

ลง ช่ือกัน เพื่ อมาดูแลมะนาวคนละ	 

1	ต้น	สิ่งที่ได้ในครั้งนี้	ได้องค์ความรู้ใน

การดูแลต้นมะนาว	 ทั้งจากปราชญ์ชาว

บ้านอย่างก�านันสว่าง	อู่พันธุ์	ทั้งจากนัก

วิชาการเกษตรที่หอมขจรฟาร์ม	คือ	คุณ

เฉลิมชัย	แสงอรุณ	และคุณธนากร	

บุญกล�่า	ทั้งจากกองอาคารและสิ่ง

แวดล้อมที่ดูแลต้นไม้ทุกต้นใน

วิทยาเขต	 ความเอาใจใส่ในสิ่งที่

ดแูล	การช่วยกนัดแูล	ความร่วมไม้

ร่วมมือกัน	 ซึ่งขณะน้ีมีเพิ่มข้ึนอีก

สวนหนึ่งแล้ว	คืออีก	42	ต้น	ขณะ

น้ีต้นใดที่ดูแลเอาใจใส่ดีก็จะผลิ

ดอกออกผลเต็มต้น	เป็นที่ชื่นใจให้

แก่เจ้าของทีด่แูล	และเร่ิมสร้างราย

ได้เข้าสวนบ้างแล้ว	เป็นต้นแบบให้

กับโครงการอื่นๆต่อไปอีก	 สวน

มะนาวมีคุณค่ามากในการเป็นต้น

แบบส�าหรับโครงการต่อ	ๆ	ไป
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ผู้ดูแล นางธนิยา วรรณพงษ์

	 มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งในการปลูกต้นมะนาว	1	ต้น	ได้

ดูแลเห็นการเจริญเติบโตของต ้น

มะนาว	 รอวันที่จะได้เห็นผลผลิตจาก

มะนาวรุ่นแรกว่าจะได้กี่ลูก

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 13
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	 จากภารกิจหลัก	คือ	ดูแลมะนาว	1	ต้น	ณ	หอมขจรฟาร์ม	ซึ่งเป็น

หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ดี	ๆ	ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี	ท�าให้ได้รับองค์ความรู้ใน

การดูแลมะนาวอย่างเข้าถึงมากขึ้น	ทั้งจากการแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	แลก

เปลี่ยนเรียนรู้	สืบค้นข้อมูลและลงมือปฏิบัติจริง	มีประสบการณ์เจอปัญหาที่

หลากหลาย	ท�าให้ต้องหาวิธีแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ได้ข้อคิดว่า	ถ้า

เราได้รับมอบหมายในสิ่งใดแล้ว	ต้องตั้งใจท�าสิ่งนั้นให้เต็มที่	โดยสังเกตจาก

ตนเองมีอัมบั้มรูปมะนาวไว้อัพเดท	 รวมถึงถุงใส่อุปกรณ์การดูแลที่ท้ายรถ 

ทั้งกรรไกรตัดกิ่ง	 อุปกรณ์ในการฉีด	 ส้อมพรวนดินและปุ๋ยน�้าบ�ารุง	 เพื่อให้

มะนาวต้นนั้น	เจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อไป

ผู้ดูแล ดร.นวลศรี สงสม
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 14



มองมะนาว | 20 | มะนาวสวนที่ 1

ผู้ดูแล นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า

	 เร่ิมแรกจากการเข้าร่วมกจิกรรม

จิบกาแฟแลมะนาว	และไดร้บักจิกรรมใน

การดูแลมะนาว	1	ต้น	อย่างแรกคืองงว่า

จะดูแลยังไงในเมื่อไม ่มีความรู ้และ

ประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้เลย	 จาก

ความรูท้ีไ่ด้ท่านก�านนัทีมี่ประสบการณ์ใน

การปลูกต้นไม้	 และเร่ิมต้นในการดูจาก

การถอนหญ้า	 เด็ดใบที่หยิกงอออก	 การ

ฉดีน�า้หมกั	การใช้ไม้ค�า้ยนัต้นจากแรงลม	

ก็เป็นประสบการณ์ใหม่	ๆ	ที่สนุก	ได้ท�า

กิจกรรมกับผู้อื่น	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าท�า

อย่างไรกับต้นมะนาวบ้าง	 ซึ่งไม่ใช่

เรือ่งง่ายที่การดูแลมะนาวให้เตบิโต

และออกผลเยอะ	 แต่กลับดีใจที่ได้

เรียนรู้และเฝ้ามองการเติบโตของ

ต้นมะนาวต้นหนึ่ง

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 15
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ผู้ดูแล นางสาวอรทัย อรุโณทัย
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 16

	 ตอนที่ได้รับโจทย์ว่าต้องดูแลต้น

มะนาวคนละ	1	ต้น	ความคิดแรกที่รู้ว่าเรา

จะดูแลมะนาว	 คิดอย่างเดียวว่า	 “จะท�า

อย่างไรไม่ให้มันตาย	 เพราะเราไม่ชอบ

ปลูกต้นไม้เลย	แล้วเราจะท�าได้เหรอ”	แต่

เน่ืองจากที่บ้านปลูกมะนาวไว้รับประทาน	

แต่มีไม่มากนัก	 และเรายังโชคดีที่ยังมีแม่

คอยให้ค�าปรึกษาได้	 ท�าให้เราได้รู้ว่าการ

ปลูกมะนาวมันไม่ยากเลย	 โดยในช่วง 

แรก	ๆ 	มแีม่มาสอนวธีิการโดยให้ริดกิง่และ

ใบที่ติดโรคออก	 รดน�้า	 พรวนดิน	 ใส่ปุ๋ย

ชีวภาพ	ผลที่ได้รับคือได้มะนาวปลอดสาร

พิษ	ผลใหญ่	ลูกดก	ท�าให้เราได้

ความรู้จากการปลกูมะนาว	และ

มีความสขุทกุคร้ังทีไ่ด้ไปดแูลต้น

มะนาว	 ข้อคิดจากการดูแล

มะนาว	 คือเราจะท�าสิ่งใดให้

ส�าเร็จ	และมีประสิทธิภาพ	ต้อง

มีความขยัน	อดทนและเอาใส่ใจ

ในสิ่งที่เราท�า	 ผลที่ได้คือความ

ส�าเร็จและความภาคภูมิใจ
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ผู้ดูแล นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล

	 สิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้น

มะนาวให้เจริญเติบโต	และคุณภาพ

ดี	ไม่ใช่แค่การ	“ใส่ปุ๋ย”	เพียงอย่าง

เดียว	แต่จะต้อง	“ใส่ใจ”	เข้าไปด้วย	

และหมัน่ดแูลเร่ืองโรคแคงเกอร์ทีเ่กิด

ข้ึนกับต้นมะนาว	 การดูแลก�าจัด

วัชพืชหรือศัตรูพืช	 รวมถึงการตัด

แต่งกิ่งที่เป็นโรค	 กิ่งแห้ง	 กิ่งที่ไม่มี

ประโยชน์ออกให้หมด

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 17
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ผู้ดูแล ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย
มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 18

	 การดูและมะนาวถือได้ว่าเป็น

กิจกรรมใหม ่	 ที่ เราชาววิทยาเขต

สุพรรณบุรีได้รับความไว้วางใจให้ดูแล	

ซ่ึงสิ่งที่ได้ก็คือ	 ความสนุกและความรู้

เ ร่ืองการเกษตรจากหอมขจรฟาร์ม	

นอกจากนี้	การดูแลมะนาวท�าให้เข้าใจ

ว่า	การดูแลเอาใจใส่อย่างพอดีเป็นสิ่งที่

ส�าคัญในการดูแลคือ	 ไม่มากหรือน้อย

จนเกินไป	ผนวกกับสภาพแวดล้อมรอบ	

ๆ	 ต้นมะนาวก็เป็นปัจจัยที่ก�าหนดการ

เจริญเติบโตของต้นมะนาวเช่นกัน	การ

ค้นคว้าหาความรู้เรือ่งการดแูลมะนาวก็

เป็น	New	skill	ที่เกิดขึ้น	รวมทั้งความมี

น�้าใจของเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยดูแล

ต้นมะนาวให้เสมอ
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ผู้ดูแล นายบัญชา ภูมิดี

	 อย่างแรกที่ได้และรู้สึกว่ามีค่า	คือ

การได้พักผ่อน	 การได้มองพืชสวน	 ไร่	 สี

เขียว	ๆ 	เดนิเทีย่วในสวนบ้าง	ดฟู้ายามเยน็	

ดพูระอาทติย์ตก	เพราะการดแูลของผม	จะ

ไปช่วงเย็นถึงเย็นมาก	 ถัดมาก็จะเป็นการ

ได้ใส่ใจดูแลอะไรสักอย่าง	 พรวนดินบ้าง	

รดน�้าบ้าง	 หนอนข้ึนเหรอ	 แคงเก้อร์เหรอ	 

แคงเกอร์ก็ตัดมันออกไป	หนอนกินก็ปล่อย

มันไป	มันคงไม่กินหมดต้น	คนไม่อยู่เดี๋ยว

นกก็เข้ามาจัดการเอง	 ให้ธรรมชาติบ�าบัด

บ้าง	 อย่างสุดท้าย	 จะเร่งลูกให้ดกเต็มต้น	

หรือจะบ�ารุงต้นให้แข็งแรงก่อน	

คิดแล้วแบบหลังดีกว่าต้นพร้อม	

ลูกก็จะดกและต้นไม่โทรมเอง

แหละ	 ก็ ตัดลูกอ ่อนทิ้ งบ ้าง	 

ตดัยอดช้ีโด่ช้ีเด่ทิง้บ้าง	ไม่เป็นไร	

เพราะถ้าตัดตั้งแต่ต้นยังอ่อน	

ยอดตาใหม่ก็จะแตกง่ายกว่ากิ่ง

แก่อยู่แล้ว

มะนาวสวนที่ 1 ต้นที่ 19
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ผู้ดูแล นางสุภัทตรา ฉัตรธรรม
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 20

	 จากการที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลมะนาว	 สิ่งแรกที่คิดเลยมะนาวเป็น

เรื่องใกล้ตัว	ใคร	ๆ	ก็สามารถปลูกได้	แต่พอได้ลงไปดูกลับพบรายละเอียด

มากมาย	 มีหลายสิ่งที่เราไม่รู้	 จึงเร่ิมศึกษาจากชาวสวนมะนาวบ้าง	 ทาง

อินเทอร์เน็ตบ้าง	ท�าให้ทราบวิธีการดูแล	การก�าจัดใบที่เสีย	(แคงเกอร์)	การ

รดน�้า	พรวนดิน	การให้ปุ๋ย	ฯลฯ	ท�าอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตที่มากมายและ

มคีณุภาพด	ีซึง่เป็นเร่ืองใกล้ตวัทีไ่ม่ง่ายเลย	สิง่ทีไ่ด้จากการได้รับผดิชอบดแูล

มะนาวต้นเดียว	 ท�าให้เรากลับไปดูต้นมะนาวที่บ้านเน่ืองจากคุณพ่อลงไว้

หลายต้น	ท�าให้เราสนใจ	ใส่ใจ	และน�าไปปรับใช้กบัมะนาวทีบ้่านของตนเอง

ได้อีกด้วย
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ผู้ดูแล นางสาวภัคจิรา คชวงษ์

	 ดิฉันมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่าง

มากทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการปลกูมะนาวใน

ครั้ ง น้ี 	 เนื่ องจากป ัจจุบันมีกระแส

โลกาภิวัฒน์เพิ่มมากข้ึน	 ท�าให้ไม่ได้

สนใจสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร	 การปลูก

มะนาวในคร้ังนีน้อกจากจะช่วยลดภาวะ

โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงข้ึนในปัจจุบัน

แล้วยงัช่วยกระชับสมัพันธไมตรีต่อเพ่ือน

ร่วมงานภายในองค์กร	และนอกจากนั้น

ยังสร้างเสริมความรับผิดชอบที่จะดูแล

ต้นมะนาวให้ออกดอก	 ออกผล	 น�า

ผลผลติไปจ�าหน่ายเพิม่สร้างมลูค่าให้กบั

มะนาวได้อีกด้วย

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 21
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ผู้ดูแล นางสาวลาวัลย์ ขาวบริสุทธิ์
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 22

	 จากการดแูลต้นมะนาวได้

รับความรู้ใน	 การดูแลด้านการให้

ปุ๋ย	 การบ�ารุงต้น	 ที่เป็นการบ�ารุง

จากปุ๋ยธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมี
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	 ข้อคิดที่ได้จากดูแลมะนาว	1	

ต้น	ณ	หอมขจรฟาร์ม	ต้องมีการศึกษา

จากผู้เชียวชาญเร่ืองมะนาว	 การดูแล

มะนาวเป็นเร่ืองยากเพราะมีศัตรูมา 

รบกวนต้นมะนาว	 คือหนอนที่คอยกัด

กินใบและยอดของมะนาว	ต้องคอยตัด

ออกเสมอ	ๆ 	 และดินที่แข็งต้องหมั่น

คอยรดน�้าพรวนดินเสมอ	การใช้น�้าส้ม

ควันไม้ฉีดยอด	 และคอยตัดกิ่งที่ถูก

หนอนกดักินกส็ามารถช่วยได้	การ

ดูแลมะนาว	ต้องมีความพยายาม	

ความอดทนและต้องมีเวลาดูแล

ตลอดเวลา

ผู้ดูแล นางสาวสุพิณ ปฐมรัตน์ 
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 23
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ผู้ดูแล นางสาวสุธาสินี เตียสรรเสริญ
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 24

	 ข้อคิดที่ได้จากดูแลมะนาว	1	

ต้น	ณ	หอมขจรฟาร์ม	คือได้รับความรู้

เพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญเร่ืองการปลูก

มะนาว	 รวมทั้งได้ศึกษาหาความรู้เพิ่ม

เตมิจากอนิเตอร์เน็ต	ท�าให้ผูด้แูลมะนาว

ได้เรียนรู้ว่ามะนาวน้ันเป็นพชืทีป่ลกูได้ดี

ในดินเกือบทุกชนิด	 แต่ถ้าต้องการให้

มะนาวเจริญเติบโตและคุณภาพดี	 ควร

ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย	 มีการ

ระบายน�้าดี	 และควรเลือกพื้นที่

ปลูกใกล้แหล่งน�้า	 และได้เรียนรู้

เทคนิควิธีต่าง	ๆ 	 ในการท�าให้

มะนาวออกดอกผลและเจริญ

เติบโตยิ่ง	ๆ 	ขึ้นไป
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ผู้ดูแล นางสาวศศิรดา สุกสีเหลือง

	 “ท่านได้อะไรจากการดูแลมะนาว	

1	ต้นบ้าง	?”

	 ได้รับประสบการณ์และความรู ้

ด้านการดูแลมะนาวด้วยการแชร์ร่วมกับ

เพื่อน

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 25
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ผู้ดูแล นางสาวณัฐธยาน์ เสาวลักษณ์
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 26

	 คร้ังแรกที่ได้พบต้นมะนาว	

ประมาณเดือน	 พฤษศจิกายน	2563	

เป็นต้นมา	ลกัษณะของต้นมหีนอนกนิ

ตามใบและยอดอ่อน	 ดังนั้น	 เราต้อง

ศึกษาการดูแลและแก้ไขปัญหาของ

โรค	 โดยการค ้นหาข ้ อมู ลจาก

อินเตอร์เน็ต	 และผู้ที่มีประสบการณ์

ด้านน้ี	เราจงึได้ใช้สาร	BT	ในการก�าจดั

หนอน	ฉดีกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนม

สดและฮอร์โมนน�า้ซาวข้าว	เพือ่ให้

ต ้นมะนาวแข็งแรง	 ผ ่ านไป

ประมาณ	5	 เดือน	ปรากฏว่าต้น

มะนาวเติบโตแข็งแรง	 ออกดอก

และติดผล	ท�าให้เราภูมิใจกับการ

ดูแลครั้งนี้ค่ะ
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ผู้ดูแล นางสาวทิพวรรณ ยิ่งไพฑูรย์

	 สิ่งที่ได้จากการดูแล

คือ	ได้รับองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	ใน

การดูแลรักษามะนาวให ้มี

คุณภาพทีด่ว่ีาจะต้องมข้ัีนตอน

เช่น	 การเด็ดใบที่มีมากเกินไป	 

การฉีดพ่นไล่แมลงและหนอน

ด้วย	 เช้ือ	BT	 เด็ดวัชพืชที่รก

รุงรังออกทิ้ง	 ฉีดบ�ารุงด้วยปุ๋ย

ฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนน�้า

ซาวข้าว	 เพื่อให้ได้ผลมะนาว 

ที่ดี

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 27
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ผู้ดูแล นางสาวชัชฌาพร กลางโฉม
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 28

	 จากที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นมะนาว	 สิ่งที่ได้รับเบื้องต้นคือ 

พื้นฐานในการดูแลมะนาวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกมะนาว	 ทั้งการ

ปรับปรุงดิน	 รวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งที่ถูกท�าลายจากโรคแคงเกอร์	 ท�าให้

ทราบว่าเม่ือเกิดแคงเกอร์แล้ว	กิง่ทีม่แีคงเกอร์เมือ่ถกูตัดออกไปต้องน�าไปเผา

หรือทิ้งให้ไกล	 เพื่อเป็นการท�าลายอย่างเด็ดขาด	 นอกจากน้ีอุปกรณ์

การเกษตรก็ควรท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอด้วย	 การดูแลต้นมะนาว 

ต้นนี้	สามารถเป็นพื้นฐานในการดูแลพืชผักสวนครัวชนิดอื่น	ๆ 	จนสามารถ

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้
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ผู้ดูแล นายโสทร โอสธีรกุล

	 ข ้อคิดที่ ได ้ จากการดูแล

มะนาว	 ได้มีความรู้ใหม่	ๆ 	 จากที่ไม่

เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับการดูแลต้น

มะนาว	 ซึ่งจากเดิมที่บ้านก็ปลูกต้น

มะนาวแต ่ก็ปลูกแบบปล ่อยตาม

ธรรมชาติเท่าน้ัน	 ได้เรียนรู้ถึงปัญหา

ของการปลกูต้นมะนาวและเรียนรู้ทีจ่ะ

แก้ไขด้วยตนเอง	 และสามารถน�าไป

ปรับใช้กับการท�างานหรือการปลูก

มะนาวของตนเองได้

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 29
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	 มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าหลายด้าน	 ได้ประโยชน์หลาย

อย่าง	รวมทั้งปลายทางของเวลาที่จะได้ผลผลิต	ในระหว่างการปลูกมะนาว

เติบโตข้ึนมาจะมปัีญหามากมายหลายอย่าง	ปัญหาทีเ่กดิข้ึนท�าให้ต้องศึกษา

ถึงต้นเหตุ	และปัจจัยทั้งหลายที่ท�าให้เกิดเหตุที่ต้องแก้ไข	โดยการเริ่มศึกษา

ปัญหา	 และแก้ไขให้ตรงกับเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนจากผู้ที่มีประสบการณ์	

หรือการสังเกตและไปศึกษาหาข้อมูลเพ่ือมาแก้ไขปัญหา	 ท�าให้เกิด

ประสบการณ์ใหม่	ๆ 	 ซึ่งเกิดจากการดูแลเอาใจใส่ให้ได้มะนาวที่มีผลดก	

คณุภาพดต้ีองใช้ระยะเวลา	และความอดทน	นอกจากน้ันยงัได้ความรู้ทีห่ลาก

หลายมากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแล อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 30
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ผู้ดูแล อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์

	 สิ่งที่ได้จากการดูแล

ต้นมะนาว	 ประสบการณ์ที่ดีที่

มีต ่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

การได ้ เห็นการท�างานและ

แนวคดิของมหาวิทยาลยัในการ

พัฒนาหอมขจรฟาร์ม	 ระบบ

การจัดการ	 การน�าเทคโนโลยี

ม า ใ ช ้ 	 ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม	 

ร่วมแรงร่วมใจของชาวสวน

ดุสิต	 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์

อนัดไีด้พดูคยุแชร์ความรู้ต่าง	ๆ 	

แบ่งปันดิน	ฟาง	ปุ๋ย	ฯลฯ	ใน

การการดูแลมะนาว	 ท�าให้พบ

เจอผู้บริหาร	อาจารย์	และเจ้า

หน้าที่ฝ่ายต่างๆ	เกิดมิตรภาพ

ทีด่	ีเกดิสงัคมการท�างานใหม่ๆ	

ทีน่อกเหนือจากแค่เพยีงภายใน

หลักสูตร

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 31
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ผู้ดูแล ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 32

	 ข้อคิดดี	ๆ 	 ที่ได้จากกิจกรรม

ดแูลมะนาวทีท่างผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

สวนดุสิตได้จัดข้ึนคร้ังน้ี	 คือ	 ได้ฝึก

กระบวนการคิด	 การวางแผน	 การ

ท�างาน	 และการบริหารจัดการด้วย

ความพอเพียง	 มี เหตุผล	 และมี

ภมูคิุม้กนัทีด่	ีคดิและท�าบนพืน้ฐานของ

การค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูที่เชือ่ถอืได้	

วางแผนและลงมือท�าด้วยความรัก	

ความตั้งใจ	 และผลผลิต

ที่ได้	 คือ	 ความสุขที่เกิด

ข้ึนโดยที่ ไม ่ต ้องซื้อหา	

และประเมินค่าเป็นตัว

เงินไม่ได้	 คือความสุขที่

ได้ลงมือท�า	 และได้ช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน
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ผู้ดูแล นางสาวมยุรี ยอดยา

	 จากภารกิจหลัก	 คือ	 ดูแล

มะนาว	1	ต้น	ท�าให้ได้รับองค์ความรู้

ในการปลกูและดแูลมะนาวมากยิง่ข้ึน	

จากการค�าแนะน�าของเกษตรกร

ชาวสวนมะนาว	 และผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณ์	ในการปลูกมะนาว	ใน

หลาย	ๆ 	พืน้ที	่ทีพ่บเจอปัญหาทีห่ลาก

หลาย	 ท�าให้ได ้วิธีบ�ารุงรักษาต้น

มะนาวได้อย่างถูกวิธี	 เพื่อให้ต ้น

มะนาวน้ัน	เจริญเตบิโตและให้ผลผลติ

ที่งดงามต่อไป

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 33



มองมะนาว | 39 | มะนาวสวนที่ 1

ผู้ดูแล ดร.อนุชิต แสงทอง
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 34

	 จากกิจกรรมที่ผ่านมา	 ข้าพเจ้าได้องค์ความรู้เพิ่มเติมจากการหา

ข้อมูลใน	YouTube	 เก่ียวกับมะนาวประเภทต่าง	ๆ 	 ว่ามีกี่ประเภท	 และ 

มคีวามแตกต่างอย่างไรบ้าง...เน่ืองจากในอดตีทีผ่่าน	เคยมคีวามคดิทีอ่ยาก

ปลูกมะนาวน�้าหอมในเชิงพาณิชย์...แต่ความคิดน้ันได้หยุดลง...พอดีมี

โครงการหอมขจรฟาร์ม...ท�าให้เกิดแรงจูงใจอีกคร้ัง	 ซึ่งอาจจะหันกลับมา

สนใจในพชืเศรษฐกจิชนิดน้ี	ซึง่กจิกรรมดงักล่าวเป็นกจิกรรมทีด่มีากกจิกรรม

หนึ่ง...ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง...ขอบคุณมาก	ๆ 	ครับ
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ผู้ดูแล อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง

	 ข ้อคิดที่ ได ้ จากการดูแล

มะนาว	 ท�าหน้าที่ ให ้ดีที่สุดอย ่าง

ประณตี	ไม่ท้อกบัปัญหาค่อย	ๆ 	แก้ไข

ไปที่ละจุด	 ให้ก�าลังใจตัวเอง	แข่งขัน

กับตัวเอง	 เรียนรู้ปัญหาค้นคว้าหาวิธี

แก้ไข	 ลองผิดลองถูก	 พูดคุยกับผู ้

เช่ียวชาญ	 มีกัลยาณมิตรทางเกษตร	

เฝ้าดูพัฒนาการอย่างมีความสุขและ

ภูมิใจ	 เราอาจไม่โชคดี	 แต่ถ้าเรามี

ความเชื่อว่าเราต้องท�าได้	 ให้ก�าลังใจ

ตัวเอง	วิเคราะห์ปัญหา	แก้ปัญหาได้ดี	

มีวินัย	 ใส่ใจได้	 เราจะสามารถน�า

ข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการ

ท�างานและการด�าเนินชีวิตได้จริง

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 35



มองมะนาว | 41 | มะนาวสวนที่ 1

ผู้ดูแล นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเกตุ
มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 36

	 เร่ิมต้นจากการดสูภาพของต้นมะนาว	ณ	วนัทีไ่ด้มาดแูล	และศกึษา

ธรรมชาติของต้นมะนาว	ว่าต้องอยู่ในสภาพพื้นดินแบบไหน	ขนาดต้นเท่านี้

ใบแบบน้ีต้องค�้ายันต้นแบบใด	 ต้องใส่ปุ ๋ยบ�ารุงดินตามระยะเวลา	 เมื่อ

ออกดอกออกผล	 ต้องใส่ปุ ๋ยบ�ารุง	 ถ้าเจอศัตรูพืชต้องใช้ยาที่หมักจาก

ธรรมชาติในการก�าจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด	 เพื่อไม่ให้มีสารตกค้าง	 ลักษณะ

ของผลทีเ่กบ็ได้ต้องเกบ็ในลกัษณะผวิบนผลมะนาวตึงใส	จะได้มะนาวทีมี่น�า้

เยอะ	และจะได้ใช้ประโยชน์จากพืชผลที่เก็บได้อย่างสมบูรณ์

 ข้อส�ำคัญ	 ต้นไม้จะไม่โตไม่ออกดอกออกผลถ้าขาดน�้า	 ขอบคุณ 

ผู้ดูแลฟาร์มหอมขจรที่รดน�้าให้ทุกวัน
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ผู้ดูแล นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน

	 โครงการจิบกาแฟดูแลมะนาวสุพรรณบุรีกับการดูแลต้นมะนาวหนึ่งต้น	 

สิ่งที่ได้รับแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ	

	 1.	 ช่วยสร้างเวลาของครอบครัว	 โดยทุกคนได้ท�ากิจกรรมร่วมกันในวัน

หยุดได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน	ท�าให้เด็ก	ๆ 	ได้คลุกคลีกับพื้นดิน	ต้นไม้	ใบหญ้า	

ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ	 แสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ต่าง	ๆ	รอบตัว	รวมถึงการได้ออกก�าลังกาย	และท�าให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย	

	 2.	 ช่วยสร้างเครือข่ายในการท�างาน	 ท�าให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาก

ข้ึนได้พดูคยุแลกเปลีย่นเรียนรู้ถงึการดแูลและการเจริญเติบโตของต้นมะนาวช่วยลด

ภาวะความเครียดจากการท�างาน	นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือดูแลต้นมะนาวของ

เพื่อนร่วมงาน	ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในหลายรูปแบบ

มะน�วสวนที่ 1 ต้นที่ 37



มองมะนาว | 43 | มะนาวสวนที่ 1

สวนที่ 2 
มองมะนาว



มองมะนาว | 44 | มะนาวสวนที่ 2

ผู้ดูแล ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์

	 สวนมะนาวแห่งน้ี	 มีทั้งต ้น
มะนาว	มะนาวสม้โอ	ส้มซา่	ส้มจี๊ด	และ
ส้มโอ	ปลูกรวมกัน	เป็นสวนที่นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและ
การบริการคุน้เคยกนัมากทีส่ดุ	เนือ่งจาก
เด็ก	ๆ 	ชอบลงไปเกบ็ผลมะนาวมาเรยีน
วิชาอาหารไทย	แต่เก็บผลส้มซ่ามาบ้าง	
หรือให้ไปเก็บผลส้มซ่า	เด็ก	ๆ 	ก็เก็บผล
มะกรูดมาบ้าง	 เป็นเร่ืองตลกระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา	 จึงถือได้ว่าสวน

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 1

แห่งนีเ้ป็นแหล่งเรียนรู้วตัถดุบิของ
เดก็	ๆ 	Culino	เป็นอย่างมาก	การ
ที่ได้รับผิดชอบ	 ต้นมะนาวส้มโอ 
ซึ่งเป ็นต ้นแรกของสวน	 รู ้สึก 
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลร่วมกับอาจารย์ทุกท่านใน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	การดูแลมัน
ไม่ใช่เร่ืองง่าย	เพราะท�าอย่างไรให้
ต้นมะนาวส้มโอออกผล	 เติบโต
สมบูรณ์	 และสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสงูสดุ	จงึต้องใช้
ความอดทนและการดแูลเอาใจใส่	
ที่ส�าคัญจะต้องเข้าใจธรรมชาติ
ของแต่ละต้น	 และเราจะเติบโต	
สมบูรณ์แบบไปด้วยกันค่ะ	
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ผู้ดูแล อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 2

	 อนัดบัแรกท�าให้ต้องโทรกลบัไปคยุกับแม่ว่ามะนาวทีป่ลกูทีบ้่านเรา

แม่ดูแลอย่างไร	ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกมะนาวและพืช

อื่น	ๆ	การได้มองพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ	ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ภายใน

บริเวณสวน	 ให้ผลดีต่อสภาพจิตใจ	 เกิดความสุข	 สงบ	 ผ่อนคลาย	 ได้รับ

อากาศที่บริสุทธ์ิ	 ได้ออกก�าลังกาย	 ฝึกความอดทนในการท�างานกลางแจ้ง	

เกิดมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งเพื่อนในสวนเดียวกัน	 และผู้รู้ในเร่ืองการปลูก

ต้นไม้	 และสุดท้ายท�าให้มีความหวัง	 รอคอยที่มะนาวต้นนี้จะออกดอกและ

ติดผล	เหมือนต้นอื่น	ๆ	ในสวนเดียวกัน	คิดไปไกลว่าถ้ามะนาวเราเติบโต

ใหญ่กว่านี้จะได้ย้ายไปปลูกในท่อปูนเหมือนต้นอื่นเค้าไหมนะ
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ผู้ดูแล อาจารย์ขวัญจิต อิสระสุข

	 การท�างานเปรียบเสมอืน

การดูแลมะนาว	1	ต้น	และความ

ส�าเร็จกเ็สมอืนผลผลติมะนาวทีไ่ด้	

หลังจากเหน็ดเหน่ือยกับการดูแล	

รดน�้า	 ฟูมฟัก	 และรับค�าแนะน�า

จ า ก ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ 	 ห รื อ ผู ้ มี

ประสบการณ์	 จนได้ผลมะนาว

ออกมานั้น	ยังพอมีเวลานั่งชื่นชม

กับผลงานของตัวเองสักพัก	 แล้ว

ค่อยเร่ิมดแูล	และเร่ิมงานใหม่	จะ

มปีระโยชน์อะไรถ้าหากแต่ก้มหน้า 

ก้มตาในการดูแล	แต่ไม่ได้ชื่นชม

ยินดีกับผลงานและผลผลิตของ

มัน	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 3
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	 การดูแลต้นนมะนาว	1	ต้นนั้นต้องดูแลตั้งแต่การรดน�้าเพื่อให้ราก

ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง	ๆ 	 ของต้น	 เร่ิมจากส่วนรากซึ่งเปรียบ

เสมือนขั้นตอนการท�างาน	ถ้าการท�างานมีประสิทธิภาพ	เลือกวิธีการท�างาน

อย่างเหมาะสม	มีขั้นตอนที่ถูกต้อง	ก็จะสามารถน�าผลของ	การท�างานมา

ต่อยอดในการสร้างกลยทุธ์การท�างานในข้ันตอนต่อไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

ล�าต้นเปรียบเสมือนเป็นการควบคุมทิศทางของ	การท�างานทั้งหมด	ส่วนกิ่ง

ก้านใบก็เปรียบเสมือนปลายทางของผลงานที่กระจายออกไปสู่ตัวอาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษาจนออกมาเป็นผลนั่นเอง

ผู้ดูแล อาจารย์จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 4
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ผู้ดูแล นายณฐพร กล่ำาผลปลูก

	 กจิกรรมการปลกูมะนาวเป็นอกีหน่ึงกจิกรรมทีน่่าสนใจทีเ่หมาะกบั

บุคลากร	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	ที่มีเวลาว่างในช่วงหลังเลิกงานทั้งนี้เพื่อให้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ไม่เหงา	ผลที่ได้จากการปลูกมะนาวก็คือ

	 1.	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

	 2.	 เกิดความรับผิดชอบ

	 3.	 เกิดการค้นหาความรู้ให้ตนเองเกี่ยวกับวิธีการดูแลต้นมะนาว

	 4.	 เกิดการเรียนรู้เชิงเกษตร

	 5.	 เกิดความเพลิดเพลินทุกครั้งเมื่อไปดูแลต้นมะนาว

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 5
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ผู้ดูแล อาจารย์เกษร ขวัญมา
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 6

	 “การดูแลต้นมะนาว	

...เปรียบเสมือนการจัดการ

ศึกษา”	 ผู้ดูแลต้องมีความรู	้

ความเข้าใจ	 ที่จะน�าไปสู่การ

เจ ริญเติบโตและได ้มาซึ่ ง

ผลผลิตที่ มีคุณภาพอย ่ าง

สมบูรณ์	 แม้ว่าต้นมะนาวทุก

ต้นมีความต้องการ	 ดิน	 น�้า	

และธาตุอาหารต่าง	ๆ	ที่เป็น

ปัจจัยหลักของพืชเหมือนกัน	

แต่การเจริญเติบโตน้ัน	 ก็ขึ้น

อยู่กับความเอาใจใส่	 ความ

เข ้าใจในการเลือกปัจจัยที่

เหมาะสมที่สุดของผู้ดูแลด้วย
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ผู้ดูแล นางสาวศิริอัมพร สุวรรณสิงห์

	 การได้รับมอบหมายให้ดูแลต้นมะนาว	 ท�าให้ต้องแบ่งเวลาทุกวัน 

ไปทีแ่ปลงมะนาว	เพือ่ไปดแูลตดัแต่งก่ิงมะนาวและถอนวชัพชื	ซึง่ในช่วงแรก

ก็ท�าไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 แต่พอนานไปก็เกิดเป็นความเคยชิน 

จนกลายเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	และท�าให้พยายามดูแลต้นมะนาวอย่างใส่ใจ

มากขึ้น	 นานไปพอได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นมะนาว	 ได้เห็นมะนาว

ออกดอกออกผล	ก็ท�าให้เกิดความภูมิใจและท�าให้ได้รู้ว่า	การท�าสิ่งที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความพยายามและความใส่ใจ	สดุท้ายจะท�าให้ได้รับผลส�าเร็จ

จากความพยายามและความใส่ใจนั้น	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 7



มองมะนาว | 51 | มะนาวสวนที่ 2

ผู้ดูแล นางปาจรีย์ หนูนุรัตน์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 8

	 ศกึษาข้อมูลว่ามะนาวมี

วิธีการดูแลอย่างไรบ้าง	 เช่น	

ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม	การ

ดูแลรักษาการใส่ปุ๋ย	 การพรวน

ดิน	การปลิดดอกควรจะปลิดทิ้ง	

ต ้องท�าในช ่วงไหน	 ต ้องท�า

อย่างไร	 และสามารถน�าความรู้

น้ีไปปลูกที่บ้านและเป็นอาชีพ

เ ส ริ ม ใ ห ้ กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต่อไป
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ผู้ดูแล อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ

	 จากภารกิจหลัก	คือ	ดูแลมะนาว	1	ต้น	ณ	หลังหอประชุม	ซึ่งเป็น

หนึ่งในกิจกรรมที่ท�าให้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	 ท�าให้สนใจการดูแลมะนาว

มากขึ้น	โชคดีว่า	ต้นมะนาวที่เลือกโดยไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกเลยว่า	ลักษณะ

เป็นอย่างไร	 ต้นจะใหญ่หรือไม่	 แต่พอได้ไปดูคร้ังแรก	 ก็ประทับใจที่เห็น 

ต้นมะนาวค่อนข้างสมบรูณ์	มใีบเขียวเป็นมนัวาว	เร่ิมออกผลให้เหน็บ้างแล้ว	

ซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดี	 และเมื่อได้รับมอบหมายแล้ว

ยิ่งต้องดูแลให้ดียิ่งข้ึนอีก	 และสิ่งส�าคัญต่อไปก็คือ	 ต้องศึกษาหาความรู ้

เกี่ยวกับต้นมะนาว	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ให้หลากหลาย

มากขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลมะนาวให้อยู่รอด

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 9
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ผู้ดูแล อาจารย์กรณิศ ทองสอาด
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 10

	 การปลกูต้นมะนาวในคร้ังนี้

เป็นการเปิดโอกาสทีด่ใีห้กบับคุลากร

ได้เป็นผู้ดูแลต้นมะนาวของตนเอง	

ส�าหรับดฉินัการทีจ่ะปลกูอะไรสกัต้น	

หรือดูแลอะไรบางอย่าง	 ต้องอาศัย

ความรับผิดชอบ	การเอาใจใส่รดน�้า

พรวนดิน	 รวมถึงต้องสังเกตการ

เปลีย่นแปลง	แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิ

ข้ึนได้ตลอดเวลา	 เมื่อออกดอกออก

ผลก็จะมีภาคภูมิใจเปรียบเสมือน

การดูแลนักศึกษาต้องอาศัยความ

เข้าใจ	 เอาใจใส่	 คอยช่วยเหลือและ

มองความเจ ริญ

งอกงามของศิษย์ก็

เป็นความสุขของ 

ผู้ปลูกแล้ว
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ผู้ดูแล ดร.สุธากร วสุโภคิน

	 การปลูกต้นไม้อาจจะเป็นเร่ืองง่ายมากส�าหรับบางคน	 แต่ส�าหรับ

คนที่ไม่เคยปลูกอะไรเลย	ไม่เคยดูแลรักษาต้นไม้อย่างจริงจัง	อยู่มาวันหนึ่ง

เกิดภารกิจ	“พทิกัษ์รักษ์มะนาว”	อาสาดแูล..ให้มะนาว	1	ต้น	เติบโต	งอกงาม	

ออกดอกผล	 ข้าพเจ้าเลือกคุณสิบเอ็ด	 ต้นมะนาวที่น่ารัก	 ถูกชะตาและ 

คาดว่าจะสามารถดูแลได้	 โดยเร่ิมท�าความคุ้นเคย	 บันทึกความแข็งแรง

สมบูรณ์ของล�าต้น	 กิ่ง	 ก้าน	 ใบ	 ประเมินสิ่งแวดล้อม	 ท�านุบ�ารุงดิน	 

เพิ่มอาหารเสริม	 และข้อสรุปได้จาก 

การเร่ิมปลูกมะนาว	1	 ต้น	 คือ	 ควรม	ี

Application	ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 11
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ผู้ดูแล ผศ. ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 12

	 สิ่งส�าคัญเป็นการสร้าง

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	 วิทยาเขตสุพรรณบุรี	

นอกจากจะเป็นที่ท�างาน	ยังเป็น

ที่สร้างความสุขจากการได้เฝ้าดู

การเติบโต	 และยังเพิ่มสมาธิให้

กับเรา	การให้น�้า	ดูแลกิ่งใบที่ไม่

สมบรูณ์	แบ่งปันกบัต้นอืน่	ๆ 	ใกล้

เคียงเป็นเร่ืองของการเผื่อแผ	่ 

ความรักสามัคคใีนหมูค่ณะ	ยงัมี

ส่วนช่วยลดโลกร้อน	เป็นการ

พั ก ผ ่ อ นหย ่ อ น ใ จส ร ้ า ง

บรรยากาศผ่อนคลายร่มรื่น	

เม่ือออกผลก็ยังเป็นยา	 เป็น

อาหารได้	ยงัสามารถเป็นส่วน

ห น่ึ ง ในกา รฟอกอากาศ

บริสุทธิ์ 	 ลดความเครียด 

จากภาระงานประจ�า	เหมือน

เป็นกุศโลบายในการสร้าง

ความดีงามอย่างง่าย	ๆ 	 ให้

จติใจมีความรู้สกึเมตตา	และ

สร้างความสุขให้ตัวเองและ

เผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น
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ผู้ดูแล อาจารย์พรพิมล นามวงศ์

	 “มะนาวหวาน”	ตัง้ช่ือน้ีเพราะคาดหวงัความรู้สกึทางใจทีจ่ะลดทอน

ความเปร้ียวเสยีวฟันในคราใดทีไ่ด้ลิม้ลอง	ทัง้สร้างขวญัก�าลังใจให้กบัตนเอง

ให้ได้ดแูลเอาใจใส่	หมัน่รดน�า้	พรวนดนิ	ใส่ปุย๋	(ปุย๋ข้ีหมจูากศรีสะเกษ)	ใส่ใจ	

ให้มะนาวน้อยต้นน้ี	 ได้เติบใหญ่ผลิดอกออกผลดกดี	 ด้วยการคิดหาวิธี

ปรับปรุง	 บ�ารุงดิน	 รักษาและแก้ปัญหายามใดที่สังเกตเห็น	 ผล	 ต้น	 ใบ	 

มีความเปลี่ยนแปลงไป	 คุณลุงคนสวน	 พี่	ๆ 	 น้อง	ๆ 	 กัลยาณมิตรเจ้าของ

มะนาวต้นข้างเคยีง	สามคัคร่ีวมด้วยช่วยกนัเป็นทีป่รึกษา	ดแูลและแก้ปัญหา

ร่วมกัน	มีความรู้เพิ่มเติมมากจากการได้แลกเปลี่ยนพูดคุย	ขอบคุณที่รักกัน	

และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยที่ ไว ้ใจให ้ช ่วยดูแลทรัพย ์สินของ

มหาวิทยาลัยค่ะ	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 13
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ผู้ดูแล อาจารย์ชนม์ธิดา ยาแก้ว
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 14

	 เป็นคนนึงที่ชอบทาน

เปรี้ยว	 เหมือนชีวิตนี้ขาดความ

เปร้ียวจากมะนาวไม่ได้	 และ

พอได้มโีอกาสมาดแูลมะนาวยิง่

ท�าให้ได้ข้อคดิคอื	เหมอืนได้เฝ้า

ดูพัฒนาการการเจริญเติบโต

ของเด็กที่ จะเลี้ ยงและดูแล

อย่างไรให้สมบูรณ์ให้ได้มาก

ที่สุด	 เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีสู่ผู้

บริโภค	และยิ่งได้มาอยู่ในกลุ่ม

ไลน์ที่ได้สร้างข้ึนเพื่อการดูแล

ต้นมะนาวโดยเฉพาะ	 ยิ่งท�าให้

เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน	 มี

แนวปฎบิตัเิดยีวกนั	คอืการดแูล

ต้นมะนาวให้ดีที่สุด	 มีปัญหาก็

สามารถแก้ไขได้เหมือนมีบ้าน

อีกหลังที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

คือการเฝ้าดูพัฒนาการ	ร่วมแก้

ปัญหาและก็เหมือนได้ท�างาน

วิจัยอีกหนึ่งเรื่องด้วย
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ผู้ดูแล อาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์

	 ดิฉันเพิ่งได้รับมอบหมาย

ให้ดูแลต้นมะนาว	ต้นที่	15	สวนที่	

2	เป็นต้นมะนาวพนัธุแ์ป้นพจิติร	สิง่

ทีไ่ด้คอื	ท�าให้ดฉินัได้มโีอกาสเข้าไป

ในสวน	 ซึ่งอาจจะยังไม่เคยเข้าไป

ตรงน้ัน	 เพราะเพิ่งเข้าท�างานได้

เพียง	 1	 เดือน	 นอกจากน้ียังได้

เข้าไปเยี่ยมชม	 เรียนรู้การท�าหอม

ขจรฟาร์ม	 และได้เห็นนักศึกษาลง

ไปท�างานพิเศษ	จากสิ่งที่ได้เห็นจะ

ช ่ ว ย ใ ห ้ ดิ ฉั น รู ้ ข ้ อ มู ล ข อ ง

มหาวิทยาลัยมากข้ึน	 และจะ

เร่ิมดูแลต้นมะนาวให ้เจริญ

เติบโต	ผลิดอกออกผลค่ะ

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 15
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ผู้ดูแล อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 16

	 สิ่งที่ได้รับจากการดูแลมะนาว	1	ต้น	คือ

	 1.	 ได้ศึกษาและทบทวนความรู้ในการปลูกมะนาว	 ในด้านต่าง	ๆ 	

เช่น	สภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม	กิ่งพันธุ์	การปลูก	การดูและรักษา	เป็นต้น

	 2.	 ได้ลงมือและเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริง	 ในการดูแลต้น

มะนาว	ให้งามและออกผลผลิตที่ดี

	 3.	 ได้แง่คดิและมมุมองใหม่	ในมติิต่าง	ๆ 	เช่น	ต้นไม้และธรรมชาติ	

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในองค์กร	เป็นต้น
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ผู้ดูแล นางสาวชลิดา ป้อมสกุล

	 ได้รับความรู ้ด ้านการ

ดูแลต้นมะนาว	 ซึ่งท�าให้มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองในการดูแล

ต้นมะนาว	และใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ในการเข้าสวนไปดูแล

ต้นมะนาวที่เรารับผิดชอบ	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 17
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ผู้ดูแล นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 18

	 การดู แลต ้นมะนาว

ท�าให้ได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้น

มะนาวที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อน	

ได้รู้วธีิการดแูลยงัไงให้ต้นมะนาว

ออกผล	 แล้วไม่มีวัชพืชข้ึนมา

ท�าลายต้นมะนาว	ได้สร้างการมี

ความรับผดิชอบให้ตนเอง	เพราะ

ไม่ใช ่แค ่ลงช่ือเป ็นผู ้ดูแลต้น

มะนาว	แต่ต้องดแูลต้นมะนาวให้

เจริญเติบโต	ออกผล
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ผู้ดูแล นางสาววิภาวรรณ สวยทอง

	 การเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	 เพิ่มเติม

อยู ่ตลอดเวลา	 ทั้ งการสืบค ้นจาก 

แหล่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 การปรึกษาจากผู้

เ ช่ียวชาญเพื่อน�ามาปรับใช้กับสิ่งที่ 

ได้รับหมอบหมาย	รู้จักสังเกตสิ่งต่าง	ๆ 	 

แม้เป็นสิ่งเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เพื่อป้องกันไม่

ให้เป็นปัญหาที่ลุกลาม	การจะท�าสิ่งใด

ควรจะท�าให้เต็มความสามารถ	 เพื่อที่

จะไม่เสียดายภายหลัง

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 19
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ผู้ดูแล อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 20

	 ท�าให ้เป ็นคนช่างสังเกต	
เน่ืองจากว่าต้นมะนาวไม่สามารถพดู
คุยได้เหมือนมนุษย์	 ไม่สามารถบอก
ได้ว่าดิน	น�้า	สารอาหารต้องให้แบบ
ไหน	 จึงจะเติบโตได ้อย ่างอุดม
สมบรูณ์	ไม่สามารถบอกได้ว่าศตัรูพชื
ชนิดไหนที่ชอบรบกวน	ผู้ดูแลจึงต้อง
หมัน่ศกึษาความรู้และสงัเกตว่าต้นไม้
แต่ละต้นมีความต้องการการดูแลที่
ไม่เหมอืนกนั	ถ้าเปรียบกบัการจดัการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน	 คือ	 นักศึกษาแต่ละคนก็มีการใช้ชีวิตในสภาพ
แวดล้อมทีผ่่านมาในแต่ละครอบครัวไม่เหมอืนกนั	ความสามารถในการเรียน
รู้ก็ไม่เหมือนกัน	บางคนเรียนรู้เร็ว	บางคนเรียนรู้ช้า	บางคนมีความสามารถ
เก่งอยู่แล้ว	 บางคนไม่เก่งความสามารถ	 ดังนั้นวิธีการสอนที่ใช้กับนักศึกษา
ในช้ันเรียนเดียวกันก็ไม่สามารถใช้เพียงวิธีเดียวกันได้ทั้งหมด	 ในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีวิธีการที่จะท�าให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	
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ผู้ดูแล อาจารย์กนกวรรณ สัทธรรม

	 การปลูกมะนาวเป็นการเพิ่ม

รายได้	 สามารถสร้างอาชีพได้	 และ 

ยงัเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์	เป็นอีก

แนวทาง เลือกหนึ่ งของบุคลากร	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 วิทยาเขต

สุพรรณบุ รี	 ที่ต ้องการให ้มะนาว

สามารถออกลูกนอกฤดู	 และง่ายต่อ

การจัดการ	 เน่ืองจากการปลูกในบ่อ

ซเีมนต์สามารถปลกูให้มขีนาดทรงพุ่ม

เท่ากับการปลูกใน	 แปลงดินได้	 และ

ง่ายต่อการรดน�้าเพื่อบังคับให้ออกลูก

นอกฤดูกาลได้

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 21
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ผู้ดูแล อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 22

	 สิ่งที่ได้รับจากการดูแลมะนาวหนึ่งต้นน้ันคือ	 ได้รับโอกาสจาก 

ผู้บริหารให้ดูแลมะนาวซึ่งเป็นหน้าที่ใหม่ในการพัฒนาทักษะอีกด้านหน่ึง 

จงึได้ศกึษาเรียนรู้เกีย่วกบัเทคนิควธีิการปลกูมะนาวและรู้จกัสถาพพืน้ทีป่ลกู

ที่เหมาะสม	การดูแลรักษาเป็นสิ่งส�าคัญในการปลูกมะนาวให้ได้ผลดี	ท�าให้

เกิด	 ความเอาใจใส่และใส่ใจดูแลต้นมะนาวให้เจริญเติบโตและออกผลดี	 

ได้มิตรภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 ที่ส�าคัญ 

ได้สุขภาพจิตที่ดีผ่อนคลายสดช่ืนแจ่มใสมีความสุขกับสิ่งที่ท�าและตั้งใจท�า

อย่างเต็มที่รู้อย่างมีหลักการและเหตุผล	 และท�าจริงให้เห็นผลแล้วสามารถ

ถ่ายทอดได้อย่างถูกตัอง
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ผู้ดูแล อาจารย์ธนภรณ์ พัฒนวิโรจน์

	 ข้อคิดที่ได้จากการดูแลต้น

มะนาว	1	ต้น	การจะปลูกต้นไม้สักต้น

ให้โตขึ้นมาออกดอกออกผลนั้น	ต้องมี

การดูแลเอาใจใส่อย่างดี	 มีการศึกษา

วิธีการที่ถูกต้อง	ว่าท�าอย่างไรจะท�าให้

ต้นไม้นั้นเติบโตได้	ต้นมะนาวก็เช่นกัน 

สิ่งที่ได้คือ	การฝึกความอดทน	ความ

ใจเย็น	 ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก	ๆ 	

เพราะไม่ว่าจะปุ๋ย	 น�้า	 หรือสิ่งที่เราใส่

ให้แก่ต้นมะนาวจะต้องใช้เวลาถึงจะ

เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรา

ต้องการ	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 23
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ผู้ดูแล นางสาวอรพินทร์ เพิ่มพูล
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 24

	 จากการที่ได้ดูแลมะนาว	

1	 ต้นน้ัน	 ได้ท�าให้เรามีความรับ

ผิดชอบ	ดูแล	ใส่ใจ	มีกิจกรรมท�า

ในยามว่าง	 พร้อมทั้งยังได้ร่วม

กิ จ ก ร ร ม กั บ ก ลุ ่ ม อ ง ค ์ ก ร

มหาวิทยาลัย	ได้มิตรภาพ	ได้ค�า

แนะน�าดี	ๆ 	 จากเพื่อน	ๆ 	 ใน

องค์กร	 ได้ความภาคภูมิใจ	 ได้

ประโยชน์	 ได้ผลผลิต	 ขอบคุณ

ส�าหรับกิจกรรมดี	ๆ 	เช่นนี้ค่ะ
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ผู้ดูแล นางสาวภัณฑิรา ซอมรัมย์

	 ข้อคดิทีไ่ด้จากการดแูลมะนาว	

1	 ต้น	 ท�าให ้ได ้เ รียนรู ้สิ่งใหม่	 ๆ	 

เพิ่มข้ึน	 เพราะการปลูกต้นไม้สักต้น

ไม่ใช ่เ ร่ืองง ่าย	 เราต้องศึกษาจาก 

ผูเ้ช่ียวชาญ	ค้นหาข้อมลู	หาความรู้ใหม่	

ๆ	เพื่อมาพัฒนาและดูแลต้นไม้ของเรา

ให้เติบโตออกดอกออกผล	 ทุกข้ันตอน

จงึส�าคัญเราต้องใส่ใจในการปฏิบติัและ

ลงมือท�าให้ส�าเร็จ	 การดูแลมะนาว	 

1	 ต ้นให ้อะไรกับดิฉันหลายอย ่าง	 

ทั้งความรู้	 ประสบการณ์	 และความมี

น�้ า ใจของผู ้ มี ส ่ วนร ่ วมใน

กจิกรรม	ถอืเป็นโอกาสทีด่ทีีไ่ด้

ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 25
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ผู้ดูแล ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 26

	 ท�าให้มีความรู้จากการ

ศึกษาค้นคว้า	 หาวิธีการปลูก	

ดูแลรักษา	การบ�ารุงต้นมะนาว	

เพราะการใช ้ ชี วิ ตแบบยุค

ส�าเร็จรูปในปัจจุบันท�าให้เรา 

จับจ่ายใช้สอย	 มากกว่าการ

ปลูกเอง	และไม่ต้องกังวลเรื่อง

การใช้สารเคม	ีหรือยาฆ่าแมลง	

“การปลูกพืชผักกินเองน้ันคือ

ความมั่นคงทางอาหารที่เรา

สร้างได้	 แม้จะเป็นแค่การเร่ิม

ต้นเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ”
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ผู้ดูแล นางสุพัชชา โพธ์ศรีทอง

	 เร่ิมจากจองต้นมะมาวผ่านกลุ่มไลน์

มะนาวค่ะ	 หลังจากนั้นก็นัดเจอน้องมะนาว

ทีส่วน	พบกนัคร้ังแรกน้องตัวเล็กมาก	 เพือ่น

รอบข้างๆ	 ต้นใหญ่	ๆ	 ทั้งนั้นเลย	 ท�ายังไง

น้องมะนาวถึงจะโตทันเพื่อน	หาข้อมูลซิคะ	

ถามพี่	Google	ดูค่ะ	ศึกษาหาข้อมูล	สรุป

จะลองท�าน�า้จลุนิทรีย์สงัเคราะห์แสงมาทดลอง 

ใช้บ�ารุงดู	 ผลเป็นไงยังไม่รู้เพิ่งจะทดลอง

ท�าคะ	ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ	ส่วนข้อคิด

จากการเข้าไปท�าความรู้จักกับน้องมะนาว	

จากการดูแลมะนาว	 ท�าให้เราเป็นคนที่ใฝ่

หาความรู้ใหม่	ๆ	ทุก	ๆ 	อย่างที่ท�า	ต้องหา

ความรู้ความเข้าใจ	 การดูแล	

การเอาใจใส่ในรายละเอยีดการ

ให้ปุ๋ย	การรดน�้า	อายุการเก็บ

เกี่ยว	 รวมทั้งออกดอก	 ต้อง

อาศัยความรู้ทั้งสิ้น	 ท�าให้เรา

ต้องหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มมาก

ขึ้นค่ะ

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 27
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ผู้ดูแล นายพิสิฏฐ์พล อินทวิรัตน์
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 28

	 สร้างวินัยด้าน	“ความรับผิดชอบ”	การแสดงออกถึงความเอาใจใส่	

ตั้งใจ	และมุ่งมั่น	ส่งเสริมทักษะด้าน	 “การสังเกต”	(ลักษณะล�าต้น	 ใบ	สี	

ผล)	 “การแก้ไขปัญหาเฉพาะทาง”	(การแก้โรคมะนาว	 เช่น	 ใบเหลือง	 

ไม่ออกผล	 ผลเล็ก	 น�้าน้อย)	 ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้	 และ	 

“ความธรรมดาของชีวิต”	 และน�ามาปรับใช้ในการใช้ชีวิต	 การท�างาน	 

การแก้ไขปัญหา	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	และส�าเร็จตามความมุ่งหมาย	และ

รวมทั้งการยอมรับผลของการเลือกและตัดสินใจ	 ทั้งผลดีและผลเสีย	 และ 

น�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นในทุก	ๆ	ทาง
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ผู้ดูแล ดร.เอมมิกา วชิระวินท์

	 มะนาว	1	ต้น	ก็เหมือนเด็ก	

1	 คน	 ที่ต้องเจริญเติบโต	 ต้องคอย

ดูแลใส่ใจและช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้

น้องได้เติบโตเป็นมะนาวที่ดีมีให้

ผลผลิตสมดังตั้งใจ	การเลี้ยงมะนาว

จงึต้องมคีวามรู้	ความใส่ใจและความ

รับผดิชอบ	จะต้องแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่

เกิดข้ึน	 การดูแลมะนาวจึงท�าให้เรา

ต้องศึกษาหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ	

ทั้งในเร่ืองของแมลงรบกวนหรือโรค

พชืรวมถงึสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

ทัง้ดนิปุย๋หรือน�า้ทีจ่ะมผีลกับ

การเจริญเติบโตและการให้

ผลของมะนาว	ดังนั้น	ข้อคิด

จากการดแูละมะนาวคอื	“รัก

วัวให้ผูก	รักลูกให้ตี	อยากมี

มะนาวดี	ๆ 	ต้องเลี้ยงให้โต”	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 29
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ผู้ดูแล ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 30

	 ข้อคิดที่ได้จากการรับ

ดูแลมะนาว	 คือ	 เ ม่ือได ้ รับ 

มอบหมายให้รับผดิชอบงานใด	ๆ 	

ก็ตาม	 หากไม ่มีความรู ้และ

ประสบการณ์ในงานที่ต ้องท�า	 

ก็ควรต้องศึกษาหาความรู ้เพิ่ม

เติม	 เพื่ อให ้ งานออกมาได ้

มาตรฐานและเกิดผลลัพธ์ตาม

เป้าหมาย	 โดยส่วนตัวแล้ว	 มี

ประสบการณ์ในการปลูกหรือ

ดูแลต้นไม้น้อยมาก	ดังนั้น	การ

รับดูแลมะนาว	ณ	วิทยาเขต

สุพรรณบุรี	 จึงเป ็นความ 

รับผิดชอบที่ท้าทาย	 ซึ่งต้อง 

หาความรู้ด้วยตนเองให้มาก	

และเรียนรู ้จากเครือข ่าย	

“มะนาว”	 ของวิทยาเขต

สุพรรณบุรีให้มากที่สุด
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ผู้ดูแล นางสาวนนทกานต์ คงเกิด

	 จะต้องมคีวามพยายาม	ท�าให้ดี

ที่สุด	 เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาปลูก

ต้นอะไรก็ตายหมด	 ปลูกตะบองเพชร 

กต็าย	ท�าให้เกดิความกงัวลว่าต้นมะนาว

ก็อาจจะไม่ต่างจากต้นไม้หลาย	 ๆ	 ต้น	 

ที่เคยอยากปลูก	 เม่ือได้เห็นต้นมะนาว

ครั้งแรก	 เหมือนเขาก�าลังจะมองมาด้วย

ค�าถามว่า	 “เธอจะรับผิดชอบชีวิตฉันได	้

ใช ่ไหม?”	 ท�าให้เกิดความมุ ่งมั่นว ่า	

มะนาวต้นนี้จะต้องเติบโตขึ้น	เราจะต้อง

ท�าได้แค่	“ใส่ใจ”	กบัเขาให้มากกว่าต้นไม้

ต้นอื่น	ๆ	ที่เคยปลูกมา

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 31



มองมะนาว | 75 | มะนาวสวนที่ 2

ผู้ดูแล ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 32

	 กิจกรรมดูแลต้นมะนาว	 เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ท�าร่วมกันระหว่าง

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี	สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน

ร่วมกัน	 เปิดโอกาสได้พบปะ	 พูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกันในช่วงขณะดูแล

ต้นมะนาว	ถึงแม้นเป็นเวลาสั้น	ๆ	หลังเลิกงาน	พักการพูดคุยกันเรื่องงาน	

สร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย	 อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังสร้าง 

จุดมุ ่งหมายใหม่ในการท�างานที่ไม่ใช้ในรูปของเอกสารหรือวิชาการ	 

แต่เป็นการเตบิโตของต้นมะนาวทีต้่องการเวลาการดแูลเอาใจใส่	สอนให้เกดิ

การเรียนรู้ธรรมชาติ	รักและอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้น
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ผู้ดูแล อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล

	 การได้ดแูลมะนาว	1	ต้น	

สิ่งที่ได้รับคือ	การได้พาตัวเองไป

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เร่ือง

ราวใหม่	ๆ 	 ได้คิดและต้องใส่ใจ

ความรู้ใหม่ในการเตรียมการดแูล	

ให้กับต้นมะนาว	 เพื่อให้เห็นการ

เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์	จน

ออกลกูออกผล	การเรียนรู้นึน่้าจะ

เอามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันได้	 รวมถึงการน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานกับ

เรื่องที่เหมาะสมต่อไป

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 33
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	 ความรู้สึก	 คือ	 ดีใจได้มี
โอกาสดูแลต้นมะนาว	 ปกติที่บ้าน
ชอบปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู ่แล้ว	
รอบบ้านจึงมีแต่ต้นไม้ร่มรื่น	แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นต้นไม้ประเภทไม้ประดับ
ไม่ค่อยมไีม้ผล	เมือ่ได้รับโจทย์ว่าต้อง
ดูแลต้นมะนาว	 ก็รีบสืบค้นข้อมูลวิธี
การปลูกจากอินเทอร์เน็ต	 ต่อมา
เปลีย่นเป็นเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน
หลายท่านที่ปลูกมะนาว	ท่านได้สอน
วิธีตัดแต่งกิ่งและใบที่ไม่สวยหรืออาจติดโรคออก	วิธีการใส่ปุ๋ย	รวมไปถึงวิธี
การฉีดพ่นน�้าส้มควันไม้	การดูแลต้นมะนาวเราควรจะท�างานร่วมกันเป็นทีม	
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน	 ผลัดกันดูแลต้นมะนาว	 ซึ่งผลที่ได้รับก็คือ	 ได้
มะนาวที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ	
ปลอดสารพิษ	 ได้มิตรภาพ
ระหว่างเพือ่นร่วมงาน	ได้สาระ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
มะนาว	และที่ส�าคัญคือ	ได้รับ
ความสุขใจเมื่อได ้ เห็นต ้น
มะนาวทีเ่ราดแูลออกดอก	ออก
ผลเจริญงอกงาม	 ข้อคิดที่ได้
จากการดูแลต้นมะนาวคือ	
การร่วมมือกันท�างานเป็นทีม	
ช่วยเหลอื	เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนั
และกนั	ความสามคัคีจะท�าให้
ทีมสามารถก้าวผ่านปัญหา
และอุปสรรคนานับประการไป
ได้

ผู้ดูแล ผศ.ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 34
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ผู้ดูแล นางสาวพวงพรรณ ปั้นคง

	 งานทุกงานจะส�าเร็จได้ต ้อง

อาศัยความใส่ใจในรายละเอียดทุก	ๆ 	

กระบวนการ	 ทั้งการวางแผน	 ติดตาม	

สงัเกต	และการแก้ไขปัญหาตลอดจนการ

แสวงหาค�าตอบและแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างถูกวิธี	 ทั้งจากผู ้มีประสบการณ์

โดยตรง	เพื่อน	และเครือข่าย	เพื่อท�าให้

งานน้ันบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้	 รัก

และมคีวามสขุในสิง่ทีท่�า	โดยต้องรู้จกัรอ

คอยความส�าเร็จ	 เพราะบางคร้ังอาจจะ

ต้องใช้ระยะเวลาและความทุ่มเทในการ

ลงมือท�าจนกว่าจะออกผลผลติ	จน

สามารถเกบ็เกีย่วความส�าเร็จน้ันได้	

นอกจากได ้ความภูมิ ใจยั งได ้

มิตรภาพและเพื่อนใหม่	ๆ 	อีกด้วย	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 35
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ผู้ดูแล นางสาวพัชรพร มาปู่
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 36

	 การดูแลต้นมะนาวต้อง

ใช ้ เ วลาในการ เจ ริญเติบ โต	

ต้องการเอาใจใส่เรื่องดิน	อากาศ	

แสงแดด	สารอาหาร	น�้า	ผู้ปลูก

ต ้องใช ้การรอคอยและความ

อดทนในการเลี้ยงดู	 ก็เปรียบ

เสมือนการท�างานที่ต ้องการ

ความพร้อมความสมบูรณ์ทาง

สภาพแวดล้อม	และต้องใช้ความ

อดทนต่ออปุสรรคและความเสีย่ง

ที่อาจจะท�าให้การปฏิบัติงานไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย
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ผู้ดูแล ผศ.ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนท์

	 การได้ดูแลต้นมะนาว	1	 ต้น	 ที่ปลูกในร้ัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

วิทยาเขตสุพรรณบุรี	 เป็นการดูแล	 ต้นมะนาวที่เป็นของส่วนรวม	 ร่วมกับ

บคุลากรท่านอืน่	ๆ 	จากหลากหลายส่วนงาน	ทีต่่างได้ดแูลต้นมะนาว	คนละ	

1	 ต้นเหมือนกัน	 ท�าให้ได้ข้อคิดว่า “แต่ละคนมีควำมดีและควำมสำมำรถ 

ที่แตกต่ำงกัน กำรท�ำงำนด้วยกัน โดยเอำส่วนรวมเป็นหลัก ย่อมประสบ 

ควำมส�ำเร็จมำกกว่ำกำรเอำตนเป็นใหญ่” อีกทั้งการดูแลสิ่งใด	 ๆ	 ก็ตาม	 

ต้องใช้หลัก	3	ต้อง	คือ	1.	ต้องให้เวลา	2.	ต้องเอาใจใส่	และ	3.	ต้องเรียนรู้

วิธีการดูแลให้เจริญ	งอกงาม	การดูแลต้นมะนาวในครั้งนี้จะใช้หลัก	3	ต้อง	

เช่นกัน	

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 37
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ผู้ดูแล ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 38

 โจทย์ข้อแรกทีต่ดัสนิใจ

รับดูแลต้นมะนาวในสวนที่	 2	

จ�านวน	1	ต้น	แว๊บแรกคดิว่า	จะ

ท�าอย่างไรให้มะนาวอยู่รอด	จะ

ต้องดูแลอย่างไร?	และหลังจาก

นั้นอีก	2	วัน	ผู้ประสานงานแจ้ง

ผังต ้นมะนาวและล�าดับต ้น

มะนาว	เพือ่ให้ทกุคนเลอืกว่าจะ

ดแูลต้นไหน	เป็น โจทย์ข้อทีส่อง

ที่น่าตื่นเต้นคือ	เมื่อไปถึงสวนที่	

2	 เห็นต้นมะนาวจริง	ๆ 	 ควร

เลอืกมะนาวต้นไหน?	ต้นมะนาว

ที่ต้นโตแล้ว	 หรือต้นมะนาวต้น

เล็กดี	 แล้วจะดูแลอย่างไรให้

มะนาวเติบโตและอยู่รอด	 ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องเรียนรู้

และศึ กษาข ้ อมู ล 	 ส� าห รับ 

การดูแลมะนาวในสวนที่	2	ต้น

ที่	38	 ให้เจริญเติบโตข้ึนและมี

ผลผลิตดก	ๆ	ต่อไป
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ผู้ดูแล นางสาวชลธิชา เจียมทอง

	 ได้ข้อคิดคือ	จากการที่ได้ดูแล

ต้นมะนาวคนละ	1	ต้น	ในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต	วิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะ	ควร

รดน�้าทุกวันเวลา	 เช้า/เย็น	 ใส่ปุ๋ยข้ีวัว

หรือมูลสัตว์อื่น	ๆ 	 เพื่อให้มะนาวได้รับ

สารอาหารในปริมาณเท่าเทียมกัน	 เพื่อ

ให้ต้นมะนาวออกดอกจะสลัดดอกทิ้ง	

แตกยอดอ่อนแทน	 และจะออกดอกติด

ผล	จนถึงเก็บผลมะนาว	4	ถึง	5	เดือน	

ท�าให้เราได้มิตรภาพ	ช่วยเหลือดูแลกัน

ค่ะ

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 39
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ผู้ดูแล นายกัมปนาท วงศ์ถิ่น
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 40

 ควำมรู้สึก :	รู้สึกดีใจและภูมิใจในการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย	(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	 ในส่วนของการดูแลต้นมะนาว	 ทั้งนี้

ท�าให้ข้าพเจ้าได้ทราบถงึองค์ความรู้ต่าง	ๆ 	ในการปลกู	ดแูลรักษาต้นมะนาว	

ว่าการจะปลูกมะนาวได้หนึ่งต้นนั้น	ต้องอาศัยปัจจัยในหลาย	ๆ 	ด้านเพื่อให้

มะนาวเจริญเตบิโต	และได้ผลผลติตามเป้าหมาย	ในปัจจบุนั	มะนาวจดัเป็น

พืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง	 เป็นที่ต้องการของท้องตลาดตลอดปี	 แต่สามารถ

ให้ผลผลิตได้ดีเป็นบางฤดูกาลเท่านั้น	 ท�าให้บางช่วงของปีเกิดภาวะมะนาว

ขาดตลาดหรือราคาสูงมาก	จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการหาวิธีให้สามารถเพิ่ม

ผลผลิตในช่วงนอกฤดูกาลข้ึน	 ซึ่งก็มีเคล็ดลับ	 เทคนิคต่างกันออกไป 

หลากหลาย	 ตามการศึกษาค้นพบของแต่ละกลุ่ม	 แต่ละบุคคล	 ซึ่งเทคนิค 

ที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายก็น่าจะเป็นเทคนิคของ	 อ.ประเวศ	 แสงเพชร

นั่นเอง	
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ผู้ดูแล นายชวนากร งามสวัสดิ์

 ควำมรู้สึก :	ต้นไม้	1	ต้น	เริ่มต้น

ที่	 เมล็ด	 ต้นอ่อน	 ผลิดอก	 แล้วก็ออกผล	

กว่าต้นไม้จะมีการเจริญเติบโต	 และให้

ผลผลิตต้องใช้ระยะเวลา	มีการให้น�้า	หรือ

เพิม่ธาตอุาหารในดนิ	ซึง่ต้นมะนาวกเ็ช่นกนั

ครับต้องได้รับการดเูหมอืนกัน	ระหว่างการ

ดูแลนั้นท�าให้ผมได้รู้ว่าจริง	ๆ	แล้วกว่าจะ

ได้ผลมะนาวออกมา	 หรือต้นมะนาวที่

เติบโตได้อย่างสมบูรณ์น้ันเราจะต้องคอย

ดูแลและเอาใส่ใจ	 หมั่นแวะเวียนไปดูอยู่

เสมอ	 ในที่สุดความส�าเร็จปลายทางก็คือ	

ผลมะนาวครับ	 และการดูแลต้น

มะนาวในคร้ังน้ีท�าให้ผมรู้ว่า	 ไม่มี 

ความส�าเ ร็จใด	 ที่ ไม ่ใช ่ความ

พยายามและเวลา	ขอบคุณครับ

มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 41
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ผู้ดูแล นางสาวขนิษฐา ศิลปเจริญ
มะน�วสวนที่ 2 ต้นที่ 42

	 การได้รับผิดชอบการ

ดูแลต้นมะนาวในคร้ังน้ี	 เหมือน

การได้รับผิดชอบงานอีกรูปแบบ

หน่ึงจากงานที่ได้รับมอบหมาย

ประจ�าอยู่แล้ว	 ต้องดูแลใส่ใจทั้ง	

2	 อย่างให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ขอบคุณค่ะ
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โครงก�รปลูกมะน�ว 
และก�รปฏิบัติดูแลรักษ�มะน�วอินทรีย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์	เป็นการจัดการ	ด้าน

การเกษตร	 แบบองค์รวม	 ที่เกื้อหนุนระบบ

นิเวศน์	และความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยเน้น

ใช้วัสดุธรรมชาติ	 หรือหลีกเลี่ยงวัตถุดิบ	 จากการ

สงัเคราะห์	และไม่ใช้พืช	สตัว์	หรือ	จลุนิทรีย์	ทีไ่ด้จากการดดัแปลงพนัธุกรรม	

(จเีอม็โอ)	มกีารจดัการกบัผลติภัณฑ์	โดยมกีารแปรรูป	ด้วยความระมดัระวัง	

เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์	 และคุณภาพที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์

ในทุกขั้นตอน	และ	ได้น�าระบบดังกล่าว	มาใช้ในการปลูกมะนาวอินทรีย์	

ในโครงการน้ี	 ผู้บริหาร	 และบุคลากร	 ของมหาวิทยาลัย	 ร่วมกับ

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ได้มีส่วนร่วม	 และได้มีการเรียนรู้	 และมีการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ในการปฏิบัติดูแลรักษามะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร	 ท่านละ	1	 ต้น 

ที่ปลูกแบบอินทรีย์	 ณ	 หอมขจรฟาร์ม	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

มะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร	 เป็นมะนาวที่ผสมพันธุ์ขึ้น	 โดยนักวิชาการ	

จากศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	 ใช้มะนาวแป้นร�าไพเป็นต้นแม่พันธุ์	 ผสมกับ	

มะนาวน�้าหอม	 มีลักษณะเด่นคือ	 ทนต่อโรค	 แคงเคอร์	 ได้ดี	 ปลูกง่าย	 

ต้นเตี้ย	ออกดอกติดผลทั้งปี	ติดผลเป็นพวง	ผลใหญ่	ผิวผลสวย	ให้น�้าต่อ

ผลเยอะ	น�้ามีกลิ่นหอมรสเปรี้ยวจัด	
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การปฏิบัติดูแลรักษา มะนาว ในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ 
1.	การตัดแต่งกิ่ง	 เพื่อให้ต้นมีการผลิใบ	เพื่อให้ต้นมะนาวได้มีการ

สะสมอาหาร	ส�าหรับการออกดอกติดผล	และเช็คระดับ	pH	ของดิน	 และ 

ถ้าพบว่าดินเป็นกรดควรปรับ	สภาพดินโดยการใส่โดโลไมท์	 ให้ค่า	pH	อยู่

ระหว่าง	5.5-6.5	 ซ่ึงเป็นสภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร	

ให้กับพืช	

2.	การให้ปุ๋ย	

	 2.1	ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางล�าต้นก่ิงใบ	โดยจะใช้ปุย๋อนิทรีย์	

เช่นปุย๋คอก	และปุย๋หมกัมลูไส้เดอืน	และปุย๋ชีวภาพ	เช่น	ปุย๋นมสด	ประโยชน์

ต่อพืช	ปุ๋ยนมสด	มีจุลินทรีย์ที่ท�าหน้าที่	3	ตัวหลัก	ตัวแรก	จุลินทรีย์บาซิลลัส	

จะไปสร้างฟอสฟอรัส	 ที่สอง	 แลคติกแอซิส	 แบคทีเรีย	 จะท�าหน้าที่สร้าง	

โพแทสเซียม	และตัวสุดท้าย	สเปคโตเบรคเตอร์	จะท�าหน้าที่สร้างไนโตรเจน	

ซึ่งธาตุอาหารเหล่าน้ีจะใช้ส�าหรับการเจริญเติบโตทางล�าต้น	 กิ่งใบ	 และ	

นอกจากนี้	อาจจะใช้ปุ๋ยชีวภาพ	พีจีพีอาร์	หรือปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริม

การเจริญเตบิโตของพชื	(Plant	Growth	Promoting	Rhizobacteria	or	PGPR)	

เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณรอบรากพืช	

ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพชืโดยตรง	ได้แก่	การตรึงไนโตรเจน	การละลาย

ฟอสฟอรัส	 การสร้างฮอร์โมนพืช	 เช่น	 ออกซิน	 ไซโตไคนิน	 จิบเบอเรลลิน	

และการลดความเข้มข้นของ	เอทิลินในพืช	การผลิต	สารปฏิชีวนะ	(Antibiotic) 

ที่ใช้ควบคุมโรคพืช	

การเจริญเติบโตของมะนาวในรอบป

มะนาวในฤดู

วงจรที่ 1

วงจรที่ 2

ออกดอก

ออกดอก เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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	 2.2	การสะสมอาหารเพื่อการออกดอก	 ใช้ปุ๋ยชีวภาพฮอร์โมนไข่

ฉีดพ่นทางใบ	ในใบชุดที่	2	ระยะใบเพสลาด	หรืออายุ	ใบ	45	วัน	ฮอร์โมน

ไข่	 ส่งเสริมการออกดอก	 และการติดผล	 และนอกจากนี้	 ฉีดพ่นเสริมด้วย	

ธาต	ุอาหารรอง	และธาตอุาหารเสริม	เช่น	แคลเซยีมโบรอน	และเฟสตริลอน	

ตลอดช่วงการออกดอกและติดผล	จะส่งเสริมให้พชืมกีารตดิผลดขึีน้	ลดการ

หลุดร่วงของผล

	 2.3	ระยะตดิผลเลก็จนถงึระยะผลใหญ่	เกบ็เกีย่วผลผลติโดย	ทาง

ดินจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์	เช่นปุ๋ยคอก	และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน	และทางใบ	ฉีดพ่น

ปุ๋ยชีวภาพ	ฮอร์โมนไข่	ร่วมกับ	ฮอร์โมนนมสด	ฉีดพ่นเสริมด้วย	ธาตุ	อาหาร

รอง	และธาตุอาหารเสริม	จะท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ

3.	การดูแลรักษา	ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชมะนาว	เช่น	โรค	แมลง	

	 3.1	สารสกดั	หรือ	น�า้หมกัจากสมนุไพร	เช่น	สารสกดัจากสะเดา	

น�้าส้มควันไม้	สูโตจู	ในการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช	เช่น	หนอนชอนใบ	

หนอนกระทู้	หนอนเจาะยอด	และดอก	หนอนแก้วส้ม	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยไฟ	

ไรแดง	

	 3.2	สารชีวภัณฑ์	เช่น	บวิเวอเรีย	เมทาไลเซยีม	และ	เช้ือแบคทเีรีย	

บาซิลลัส	 ทูริงเยนซิส	 มีฤทธ์ิท�าลาย	 แมลงโดยเฉพาะหนอนมาใช้ในการ

ป้องกนัก�าจัด	แมลงศตัรูพชื	ส่วน	โรคทีส่ร้างความเสยีหายให้กับมะนาว	เช่น	

โรคแคงเคอร์	และ	โรครากเน่าโคนเน่า	จะใช้	Bacillus	Subtilis	(	BS	)	และ	

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า	ในการป้องกันก�าจัด	

4.	การคลุมดิน	 ด้วยวัสดุ	 เหลือใช้ทางการเกษตร	 เช่นฟางข้าว	

เป็นต้น	เพือ่รักษาหน้าดนิให้ชุม่ชืน้	เอือ้ต่อการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์	และ

กิจกรรมของจุลินทรีย์การย่อยสลายของ	อินทรีวัตถุในดิน	เพื่อให้ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้น	

      

   นายเฉลิมชัย แสงอรุณ
   นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คิดว่าเป็นโครงการที่ดี	 ท�าให้อาจารย์สามารถน�าความรู้ที่ได้จาก 

การปฏิบัติจริงไปสอนนักศึกษาได้	ยังท�าให้ทั้งอาจารย์	และเจ้าหน้าที่	ได้น�า

ความรู้จากการดแูลมะนาวไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของตนเอง	สามารถไปปลกู

มะนาวเองที่บ้านเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้	 และผู้ที่ดูแลมะนาวจะได้มีความ

พยายาม	ค้นหาวธิแีละมคีวามคดิสร้างสรรค์ในการดแูลต้นมะนาวของตนเอง	

จากน้ันเมื่อประสบความส�าเร็จก็จะสามารถน�าความรู้ที่แต่ละคนได้มา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	 ได้ท�างานร่วมกันในการช่วยกันดูแลมะนาวในแปลง	

สุดท้ายเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรด�าเนินโครงการน้ีต่อไป	 และอาจขยายไปสู่

การปลูกพืชผักสวนครัวใต้ต้นมะนาวได้ด้วย

      

 ก�านันสว่าง อู่พันธุ์
 ก�านันต�าบลไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี 
 จ.สุพรรณบุรี



บทส่งท้�ย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

จากโครงการ	“จบิกาแฟ	ดแูลมะนาว”	ทีท่่านประธานทีป่รึกษาอธกิารบด	ี

รองศาสตราจารย์	ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	มาจัดเริ่มแรกให้ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี	

เมื่อวันพุธที่	25	พฤศจิกายน	2563	โดยให้บุคลากรลงชื่อจองต้นมะนาวกันคนละ	

1	ต้น	รวมแล้ว	37	ต้น	จากนั้นบุคลากรที่มีชื่อใน	การดูแลก็ผลัดกันลงไปคอย

ดูแลต้นของตนเอง	ดูแลให้เพื่อน	ๆ	ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาลง	ซื้อส้มควันไม้มาฉีดไล่

หนอน	ผลัดกันลงมาอย่างต่อเนื่อง	เชิญก�านันสว่าง	อู่พันธุ์	ก�านันต�าบลไผ่ขวาง	

มาให้ค�าแนะน�าและไปศึกษาเรียนรู้จากสวนของก�านันด้วย	 จากการรวมพลคน

วทิยาเขตในสวนที	่1	และประสบผลส�าเร็จ	มะนาวงดงาม	ออกดอกออกผล	ท่าน

อธิการบดีก็แนะมาว่าอย่าลืมแลมะนาวสวนเดิมด้วย	ก็เกิดมะนาวสวนที่	2	ขึ้น	

(จริง	ๆ 	แล้วเป็นสวนเดิม)	ที่ท่านอธิการบดีมักจะส่งพันธุ์มะนาวดี	ๆ 	มาให้ปลูก

และ	 กองอาคารและสิ่งแวดล้อม	 น�าโดย	 ผอ.สุรีรัตน์	 จิตพัฒนกุล	 ลงปลูกไว้	 

อีกกว่า	42	ต้น	ก็ได้มีการให้ลงชื่อ	กันมาอีก	42	คน	การดูแลกันครั้งนี้	สิ่งส�าคัญ

ที่สุดคือค�าว่า	“ความเอาใจใส่”	ท่านอธิการบดีแม้ว่าท่านจะอยู่ในมหาวิทยาลัย	

ในกรุงเทพมหานคร	 แต่ท่านเอาใจใส่มากถึงมากที่สุด	 ติดตามทุกวันแนะน�า 

โดยตลอด	ยิ่งท่าน	รองศาสตราจารย์	ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	ก็ไลน์ติดตามทุกวัน	

“ความเอาใจใส่”	ท�าให้เกดิคณุภาพ	เกดิความงดงาม	เกดิการท�างานบนรากฐาน

แห่งความประณีต	ท�างานด้วยความรู้จริงในสิ่งที่ท�า	ท�างานอย่างมืออาชีพ	และ

ปรับเปลีย่นกระบวนความคดิของแต่ละคนได้	อกีทัง้เป็นทมีงานทีม่คีวามโปร่งใส	

เพราะเจ้าหน้าที่การเงินก็เป็นเจ้าของต้นมะนาว	มาเป็นผู้ขายมะนาว	ผู้ท�าบัญชี	

ในงานคร้ังน้ียังได้องค์ความรู้ในการดูแลมะนาว	 ซึ่งจะได้จัดท�าเป็นเอกสาร 

เผยแพร่กันต่อไป	 จึงบอกได้ว่าโครงการน้ีประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 และมี

กระบวนการท�างานทีส่ะท้อน	อตัลกัษณ์ตามแนวทางแห่งค่านิยม	ของคนสวนดสุติ

อย่างแท้จริง	
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