การปลูกมะนาววงบอซีเมนต

"การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต มีขอดีตรงที่ผูปลูกสามารถที่จะควบคุมป"จจัยตางๆ ได เชน การใสปุ(ย การให
น้ํา ฯลฯ เพียงแตวา ผูปลูกจําเป/นตองมีความใสใจที่ดีเทานั้น จึงประสบผลสําเร็จได" นี่คือ คําพูดของ คุณ
ธนวัฒน รัตนถาวร เลขที่ 109 หมูที่ 3 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290 โทรศัพท
(085) 307-6842 เป/นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต ที่เชียงใหม และคืนทุนภายใน 1 ปG
ป"จจุบัน คุณธนวัฒน ปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต ประมาณ 170 วงบอ โดยปลูกพันธุ "แปHนรําไพ" มากที่สุด
เนื่องจากมีจุดเดนตรงน้ําหอม น้ํามาก เมล็ดนอย หรือแทบจะไมมีเมล็ด ทรงผลแปHน ติดผลดก เป/นที่ตองการ
ของตลาด สามารถเก็บผลจําหนายหลังติดผลออนราว 3 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือน เทานั้น แตมีจุดออนคือ
ออนแอตอโรคแคงเกอร และอีกสายพันธุที่ปลูกคูกันคือ พันธุ "พิจิตร 1" ที่มีจุดเดนมากที่สุด ที่ทนทานตอโรค
แคงเกอร แตจัดเป/นมะนาวผลใหญ เปลือกคอนขางหนา ทนทานตอการขนสง แตมีจุดออนตรงเมล็ดมากและ
เก็บผลผลิตจําหนายหลังติดผลออนราว 4 เดือน-4 เดือนครึ่ง ซึ่งนานกวาพันธุแปHนรําไพ
ความจริงแลวการคัดเลือกสายพันธุมะนาวเพื่อปลูกในวงบอซีเมนตนั้น ทาง คุณนรินทร พูลเพิ่ม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนลาง ศวพ. 2 พิษณุโลก ซึ่งเป/นบุคคล
ที่คิดคนวิธีการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตเป/นคนแรก ขณะที่เป/นนักวิชาการเกษตรอยูที่ ศูนยวิจัยพืชสวน
พิจิตร โดยอาจารยนรินทรบอกวา ใชพันธุมะนาวอะไรก็ได แตจะตองเนนในเรื่องของความตองการของตลาด
เป/นหลัก และควรเป/นสายพันธุที่ออกดอกและติดผลไดงาย อาทิ พันธุแปHนรําไพ (มะนาวแปHนรําไพ เป/นสาย
พันธุที่มีเกษตรกรปลูกมากที่สุดในขณะนี้) พันธุแปHนจริยา พันธุแปHนดกพิเศษ ฯลฯ
ในเรื่องของการนํากิ่งพันธุมะนาวมาปลูก เกษตรกรที่ใชกิ่งตอนซึ่งราคาไมแพงนัก แตคุณภาพของกิ่งตอน
จะตองไมอมโรค ตอนจากตนที่มีความสมบูรณและแข็งแรง โดยเฉพาะการคัดเลือกกิ่งพันธุเพื่อนํามาปลูกในวง
บอซีเมนตนั้น จะตองไมตอนกิ่งจากตนที่เคยมีประวัติของการราดสารแพคโคลบิวทราโซลเพื่อ บังคับใหมะนาว
ออกนอกฤดูมากอน เพราะถาตอนกิ่งจากตนที่ราดสารเมื่อนํามาปลูกในวงบอจะมีผลตอการเจริญเติบ โตของ
ตนมาก (มีการแตกใบออนชามาก) ในขณะเดียวกันกิ่งตอนที่จะนํามาปลูกควรชําในถุงไมนานเกิน 1 เดือน ถา

เป/นกิ่งชําคางปGจะพบป"ญหาเรื่องรากขด ไมแนะนําใหซื้อมาปลูก แตถาจะใชปลูกมะนาวพันธุแปHนดกพิเศษ
แนะนําใหใชกิ่งพันธุที่เสียบยอดบน ตนตอสมโวลคาเมอรเรียนา เนื่องจากมีสภาพตนที่แข็งแรงและชวยใหตน
มะนาวมีอายุยืนยาวขึ้น
ระยะปลูก หรือระยะในการวางวงบอซีเมนต
คุณธนวัฒน จะใชวิธีการวางวงบอซีเมนตแบบแถวเดี่ยว ใชระยะระหวางตน 3 เมตร และระยะระหวาง
แถว 4 เมตร แตหลังจากที่ปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตไปไดราว 1 ปGเศษ คุณธนวัฒนสรุปไดวาระยะปลูกที่ยังมี
ความหางและสวนตัวคิดวาระยะระหวาง ตน 3 เมตร และระยะระหวางแถว 3 เมตร นาจะเหมาะสมที่สุด
อยางไรก็ตาม ระยะปลูกก็ขึ้นอยูกับผูปลูกดวยวาจะมีความถนัดหรือแนวทางการปฏิบัติ งานอยางไร
การเตรียมดินปลูก
วิธีของคุณธนวัฒน เมื่อวางวงบอซีเมนตตามระยะปลูกแลว จะใชรถไถติดโรตารี่ ตีพรวนดินขางวงบอ
ซีเมนตใหรวน 1-2 รอบ จากนั้นจะใสปุ(ยคอกหรือปุ(ยหมัก หรือเศษวัสดุเกษตรที่มีแลวตีพรวนดวยโรตารี่ให
คลุกเคลาอีก 1 รอบ สุดทายหวานดวยปุ(ยเคมี สูตร 12-24-12 ประมาณ 1-2 กํามือ ตอวงบอ แลวตีพรวนดวย
โรตารี่อีก 1 รอบ เป/นอันเสร็จการเตรียมดินปลูก จากนั้นตักดินใสในวงบอซีเมนตใหเต็มจนพูน สวนดินบริเวณ
ขางวงบอที่หายไปนั้น พื้นที่ก็จะมีลักษณะคลายๆ ยกรองใหสูงจากผิวดินเดิมเล็กนอย ทําใหเป/นที่ระบายน้ํา
หรือรองระบายน้ําไปในตัว
หลังการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตเสร็จ ควรมีการป"กไมหลักใหแกตนมะนาว ไมใหตนโยกเมื่อถูกลมพัด
เพื่อไมใหระบบรากขาดจะสงผลใหตนมะนาวชะงักการเจริญเติบโตพรอมกับการวาง ระบบน้ํา เชน มินิสปริง
เกลอร หัวน้ําหยด หรือสายน้ําพุง ตามแตสะดวก หรืองบประมาณที่มี เพราะน้ําเป/นหัวใจสําคัญในการปลูก
มะนาวในวงบอซีเมนต ผูปลูกตองใหน้ําอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
เทคนิคการใสวัสดุปลูกลงบอซีเมนต
ที่ผานมาเกษตรกรที่ปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตสวนใหญจะใสวัสดุปลูกในวงบอ ซีเมนตเพียงเสมอวงบอ
เทานั้น เมื่อรดน้ําไปไดเพียงแคสัปดาหเดียว วัสดุปลูกจะยุบตัวลงมาประมาณ 1 คืบมือ ถาเกษตรกรเติมวัสดุ
ปลูกลงไป จะไปกลบลําตนมะนาว ป"ญหาเรื่องโรคโคนเนาจะตามมา ดังนั้น ในการใสวัสดุปลูกลงในวงบอ
ซีเมนตจะตองใสใหพูนเป/นภูเขาเลย และที่จะตองเนนเป/นพิเศษขณะที่ใสวัสดุปลูกลงในวงบอนั้นคือ จะตองขึ้น
เหยียบวัสดุปลูกขอบๆ วงบอ บริเวณตรงกลางวงบอไมตองเหยียบ การใสวัสดุปลูกใหเป/นภูเขาจะชวยในเรื่อง
ดินยุบลงมาเสมอวงบอไดนานถึง 1 ปG
ปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต 1 ปGแรก ก็คืนทุนแลว
คุณธนวัฒน เริ่มปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต เมื่อชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ผานมาบํารุงและดูแลให
ตนมะนาวมีความสมบูรณเต็มที่ พอเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 หรือหลังจากปลูกเพียง 8 เดือน เทานั้น เมื่อใบ
มะนาวแกมีสีเขียวเขม จึงเหมาะแกการทําใหออกดอก อาศัยจังหวะที่มีฝนทิ้งชวงในเดือนตุลาคม งดการใหน้ํา
แกตนมะนาว ประมาณ 4-5 วัน เมื่อใบมะนาวเหี่ยว ดูสลด จึงจะเริ่มใหน้ําอยางเต็มที่ทุกๆ วัน ตนมะนาวก็จะ
สดชื่น ใบเตงสด ไมนานก็จะแตกใบออนมาใหมพรอมกับการออกดอก

ขั้นตอนการบังคับตนมะนาวในวงบอซีเมนตใหออกนอกฤดู
คุณธนวัฒน บอกวา ตนมะนาวในวงบอซีเมนตที่จะบังคับใหออกนอกฤดูควรจะมีอายุเฉลี่ยอยางนอย 8
เดือน ถึง 1 ปG กอนที่จะเริ่มอดน้ํา จะตองปลิดผลมะนาวที่ติดอยูบนตนทิ้งใหหมด อยาเสียดาย เพื่อใหตนไม
ตองมีภาระเลี้ยงผล จะเริ่มอดน้ําในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม
ใชผาพลาสติคที่กันฝนได หรือพลาสติคคลุมแปลงผักที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร และกวาง 1 เมตร มา
คลุมรอบวงบอ โดยใหชายของพลาสติคดานหนึ่งมัดติดกับโคนตนมะนาว ใหสูงราว 20 เซนติเมตร จากพื้นดิน
ขึ้นมา สําหรับชายพลาสติคอีกดานหนึ่งใหมัดติดกับวงบอซีเมนต จะตองมัดใหตึงและแนน หลังจากคลุมพลา
สติคและปลอยใหตนมะนาวอดน้ําไปได 10-15 วัน จะสังเกตเห็นใบมะนาวมีอาการเหี่ยว ดูใบสลด หรืออาจจะ
พบใบรวงบาง เมื่อครบ 10-15 วันแลว ใหแกะผาพลาสติคที่คลุมปากวงบอออก และใหน้ําแกตนมะนาว
ตามปกติ
ขอปฏิบัติดูแลรักษาตนมะนาวในวงบอซีเมนต
คุณธนวัฒน ยังไดบอกถึงรายละเอียดปลีกยอยในการดูแลรักษาตนมะนาวในบอซีเมนตอีกหลาย เรื่อง
เชน การค้ํากิ่ง เนื่องจากการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตเป/นการปลูกพืชในพื้นที่จํากัด ชวงที่ตนมะนาวติดผล
เป/นจํานวนมากอาจจะพบป"ญหาการโคนลมของตนหรือกิ่งฉีก หักไดงาย ผูปลูกจะตองเตรียมการในเรื่องของ
การค้ํากิ่งหรืออาจจะทําเป/นคอกสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมหรืออาจจะใชไมงามค้ํารอบๆ ตน
เมื่อผลมะนาวในวงบอซีเมนตเริ่มแกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได ควรจะรีบเก็บจําหนาย ไมควรปลอยใหทิ้งไว
บนตนนานๆ เนื่องจากเมื่อตนมะนาวเลี้ยงลูกในปริมาณมาก จะตองใชอาหารมากเชนกัน ตนมะนาวอาจจะ
ทรุดโทรมไดงาย ซึ่งจะมีผลตอการเจริญเติบโตของตนและการบังคับใหออกฤดูแลงในปGถัดไป การตัดแตงกิ่ง
หลังจากเก็บเกี่ยวผลมะนาวฤดูแลงออกจากตนหมดแลว เกษตรกรจะตองตัดแตงกิ่งที่เป/นโรค กิ่งแหง กิ่ง
กระโดง และกิ่งที่ซอน ตัดแตงใหเหลือแตกิ่งหลักๆ เอาไว รวมถึงตัดแตงกิ่งชายลางๆ ของทรงพุมออก เพื่อ
ไมใหพุมถึงพื้น
หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมะนาวหมดตนแลว จะตองใสวัสดุปลูกเพิ่มลงไป โดยใชดินรวน 1 สวน ผสม
กับปุ(ยหมัก 1 สวน หรือใชดินรวน 2 สวน ผสมกับปุ(ยคอกเกาที่สลายตัวแลว 1 สวน นํามาใสเพิ่มลงในวงบอให
เต็มปากบอ มีลักษณะพูนเป/นหลังเตา หลังจากนั้น ใหใสปุ(ย รดน้ํา ครั้งละ 5-10 นาที เพื่อเรงการแตกใบออน
ดูแลใหตนมะนาวมีความแข็งแรงและสมบูรณเพื่อเตรียมในการบังคับใหตนออกนอก ฤดูในปGถัดไป
สรุปขอดี ของการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต
จากความสําเร็จของการปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตของ คุณธนวัฒน รัตนถาวร ไดสรุปถึงขอดี 3 ประการ
ของการปลูกมะนาวในรูปแบบนี้คือ สามารถบังคับใหออกดอกไดตามที่เราตองการเกือบ 100% หรืออาจจะ
กลาวไดวา มีความแนนอนวาวิธีการอื่นๆ การปลูกมะนาววิธีนี้เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีเนื้อที่นอย หรือคนที่
สนใจที่จะทําเป/นอาชีพเสริม ปลูกบนดาดฟHาก็ได ทายสุด จากการคํานวณถึงตนทุนในการผลิตจะสูงในครั้งแรก
เพียงครั้งเดียว คือ การจัดซื้อวงบอ แตตนทุนในการใชสารปราบศัตรูพืช ปุ(ย และฮอรโมน นอยกวาการปลูกใน
สภาพสวนหรือสภาพไร

ใน 1 ปG ที่ผานมา คุณธนวัฒน เก็บผลมะนาวขายไดตั้งแตราคาผลละ 1 บาท จนถึงราคาผลละ 6 บาท
พบวา การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตบังคับใหออกดอกในเดือนตุลาคม มีผลมะนาวขายในเดือนมีนาคมพฤษภาคม ก็สามารถคืนทุนได ใน 1 ปGแรกเทานั้น และในปGถัดไปยอมสรางผลกําไรไดอยางแนนอน
Cr. http://fws.cc/aggri4/index.php?topic=323.0

