
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบอซีเมนต) 
 

        เรียบเรียง ทรงพล ทาเจริญ 
                                        นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 

  มะนาวเปนไมผลตระกูลสมท่ีมีการปลูกกนัอยางแพรหลายท้ังประเทศ พบวา ป 2552 มีเนื้อท่ี 
ยืนตน 102,376 ไร เนื้อท่ีใหผล 100,898 ไร ผลผลิต 152,536 ตัน (สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551) แหลงผลิต
ท่ีสําคัญๆ เชน จังหวดั พิจิตร สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี มะนาวจัดเปนไมผลท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจตลาดมีความตองการสูงตลอดท้ังป เพราะเปนวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหารและ
ปรุงรสอาหารไทยท่ีขาดไมได แตในชวงฤดูแลงประมาณเดือน กุมภาพันธ-เมษายน ของทุกปมะนาวจะมีราคาสูง
กวาปกติเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอย  
    การผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต เปนเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูแบบไรสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช สามารถบังคับมะนาวออกดอกติดผลนอกฤดไูดเกือบรอยเปอรเซ็นต ปลูกไดเกือบทุกท่ีท่ี
เปนท่ีโลงแจง ใหผลตอบแทนสูงและคืนทุนไดเร็ว 
 

ขั้นตอนการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต 
พันธุท่ีแนะนํา   

  ควรเปนพันธุท่ีตองการของตลาด ทนตอโรคและแมลง และออกดอกติดผลงาย เชน มะนาวแปน 
มะนาวไข และมะนาวหนัง เปนตน 
  การปลูก 

1) ระยะปลูก ควรปลูกดวยระยะ กวางxยาว = 3.5x4.0 เมตร หรือ 4.0x4.0 เมตร จํานวนตน  
100-120 ตน/ไร 
  2) การเตรียมวงบอซีเมนต 
  วงบอซีเมนตท่ีเหมาะสมควรมีเสนผาศูนยกลางขนาด 80-100 เซนติเมตร สูง 40-50 เซนติเมตร 
(ขนาดวงบอหองสุขา) และฝาวงบอท่ีมีขนาดเดียวกนัรองอยูชนิดไมเช่ือมติดกับวงบอโดยตรง 

 
  3) การเตรียมดนิปลูก 
  ดินท่ีใชปลูกตองดีและมีความอุดมสมบูรณสูง โดยใช ดนิรวน:ปุยหมัก อัตรา 3:2 สวน หรือ ดิน
รวน:ปุยคอก อัตรา 3:1 สวน นําดินท่ีผสมกันดแีลวใสในวงบอซีเมนตท่ีจัดเตรียมไวใหเต็ม แลวพูนข้ึนมาเล็กนอย 
  4) วิธีการปลูก 
   ใชตนพันธุ จากก่ิงตอน หรือปกชํา ท่ีมีความอุดมสมบูรณ ขุดหลุมในวงบอใหมีขนาดใหญเทากับ
ขนาดถุงชําพอดี รองกนหลุมดวยปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน แลวตักดินกลบ ยกถุงตนพันธุ วาง



ปกไมหลัก และผูกเชือกยึดเพื่อปองกันลมโยก รดน้ําใหชุม 

     

 
การบังคับมะนาวใหออกดอก/ติดผลนอกฤดู    

  1) การปลิกดอกและผลมะนาวท่ีออกดอกติดผลในฤดูกาล หลังจากปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตได
ประมาณ 6 เดอืน มะนาวบางพันธุอาจมีการออกดอกติดผลเล็กนอยกอนถึงชวงบังคับใหมะนาวออกดอกติดผล ควร
เด็ดออกท้ังหมด การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตไมควรปลอยใหมะนาวออกดอกติดผลอยูบนตนตลอดท้ังป เพราะ
มะนาวท่ีปลูกในวงบอซีเมนตตนจะทรุดโทรมเร็วกวาปกติ  
  2) ตนมะนาวท่ีสามารถนํามาบังคับใหออกดอกนอกฤด ูควรเปนตนมะนาวท่ีมีอายุได 8 เดือน หรือ 
1 ปข้ึนไป หลังปลูก 
  3) การคลุมโคนดวยผาพลาสติก 
  กอนบังคับมะนาวใหออกดอก 1 เดือน ตองงดการใหน้ํา เชน ตองการใหมะนาวออกดอกในเดือน 
ตุลาคม ใหงดการใหน้ําเดือน กันยายน แลวนําพลาสติก (ผาพลาสติกกันฝน) ยาวประมาณ 3 เมตร กวาง 1 เมตร มา
คลุมปากวงบอซีเมนตดานโคนตนไมใหน้าํซึมลงไปในดนิปลูก โดยใหชายของผาพลาสติกดานหนึง่มัดติดกับโคน
ตนมะนาวใหสูงประมาณ 20 เซนติเมตร จากพ้ืนดนิข้ึนมาสวนชายดานลางใชเชือกฝางมัดติดกับวงบอซีเมนต เปน
เวลานาน 15-30 วัน สังเกตดูเม่ือใบมะนาวมีอาการเหี่ยว (ใบสลด) หรืออาจมีใบรวงบางแลว ใหแกะผาพลาสติกท่ี
คลุมโคนตนปากบอวงซีเมนตออก แลวใหน้ําแกตนมะนาวตามปกติ พรอมใสปุยเคมสูีตร 12-24-12 อัตรา  
1 ชอนแกงตอตน  
                            เม่ือตนมะนาวออกดอกติดผลแลว ควรใหน้ําและปุยเพื่อบํารุงตนมะนาวตามปกติ จนกวาจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในชวงฤดูแลง 
 
 



  การดูแลรักษา  
  1) การใหน้ํา ควรใหน้ําตนมะนาวอยางสมํ่าเสมอ 1-3 วัน/คร้ัง 
  2) การใหปุย 
  2.1) ระยะท่ียังไมใหผลผลิต 
  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน โดยหวานปุยบน 
ผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที 
  2.2) ระยะใหผลผลิตแลว 
  ระยะบํารุงตน 
  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน  
โดยหวานปุยบนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดนํ้าตามทันที 
  ระยะเรงสรางตาดอก (หลังบังคับการออกดอก) 
  ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน โดยหวานปุยบนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดนํ้าตามทันที 
  ระยะบํารุงผล 
  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน โดยหวานปุยบน 
ผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที 
  ระยะหลังเก็บเกี่ยว 
  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1½ ชอนแกงตอตน โดยหวานปุยบนผิวดินรอบๆ
โคนตนแลวรดน้ําตามทันที 
  3) การปองกันกําจัดโรคและแมลง, การปองกันกําจัดวัชพืช, การค้ําก่ิง, การตัดแตงก่ิง, การเก็บเก่ียว 
และการปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว  ดูแลเชนเดียวกับการปลูกมะนาวตามปกติ 
  4) การเพิ่มดินและใสปุยปลูกหลังเก็บเก่ียว 
  หลังเก็บเกีย่วผลผลิตและตัดแตงกิ่งมะนาวท่ีปลูกในวงบอซีเมนตแตละป ควรนําดนิรวน:ปุยหมกั 
หรือปุยคอก อัตรา 1:1 สวน หรือ ดินรวน:ปุยคอก อัตรา 2:1 สวน ผสมกันใหเขากนัดแีลวนําไปใสเพิ่มในวงบอ
ซีเมนตใหเต็มปากบอพูนข้ึนมาเล็กนอย พรอมใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1½ ชอนแกงตอตน โดยหวานปุย 
บนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดนํ้าตามทันที 
  5) ปฏิทินการดูแลรักษา  
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-เก็บเก่ียว  
 ผลผลิต 
-ตัดแตงก่ิง 

-เพ่ิมดินปลูก  
 หลังเก็บเก่ียว 
-ใสปุยสูตร  
 15-15-15 อัตรา 
 1½ ชอนแกง 
  ตอตน 
-รดนํ้า 

-ใหนํ้าตามปกติ ทุก 1-3 วัน/
ครั้ง 
-ใสปุยสูตร 15-15-15  
  อัตรา 1 ชอนแกงตอตน  
  ทุก 1-2 เดือน 

-งดนํ้า 
-บังคับ    ออก
ดอก นอกฤดู 
-ใสปุย 12-24-12 
อัตรา 1 ชอน
แกง/ตน 
-รดนํ้า 

-ออกดอก/ติดผล 
-ใหนํ้าตามปกติ ทุก1-3 วัน/
ครั้ง 
-ฉีดพนสารปองกันกําจัด 
โรค/แมลง 
-ใสปุย 15-15-15 อัตรา 1 
ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน 
-ค้ําก่ิง 
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