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บทน า 
 

คู่มือการปลูกมะนาว  เล่มนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีจัดท าขึ้นโดย
การถอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ และเกษตรกรที่ปลูกมะนาวพื้นที่
ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเหตุผลเพราะว่าเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี โดยเฉพาะ
ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  มีการปลูกมะนาวเป็นจ านวนมากมะนาวจัดเป็นพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี มะนาวสามารถเจริญเติมโตได้ดีในดินทุกชนิดส่วนใหญ่จะ
นิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง  ทั้งนี้เพราะมะนาวสามารถออกรากได้ง่ายส่วนใหญ่มะนาวจะเริ่มออกดอกใน
ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าหากมะนาวออกดอกในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ผลจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเรียกว่า“มะนาวนอกฤดู” ในช่วงนี้มะนาวจึงมีราคา
แพงมาก 

ดังนั้น  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเห็นความส าคัญจึงสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการความรู้เรื่องการ
ปลูกมะนาวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการที่เหมาะสม ส าหรับการให้เกษตรกรได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยตัว
เกษตรกรเอง  ในปี ๒๕๕9 และ ปี ๒๕60ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ได้ปรับปรุงและรวบรวมข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต จึงได้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร
และผู้สนใจ  โดยเป็นความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปลูกมะนาว 

 

นายนครินทร์ ศุภพงษ์ 
                                                                                                    และคณะผู้จัดท าฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

มะนาวจัดเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี มะนาว
สามารถเจริญเติมโตได้ดีในดินทุกชนิดส่วนใหญ่จะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง  ทั้งนี้เพราะมะนาวสามารถ
ออกรากได้ง่ายส่วนใหญ่มะนาวจะเริ่มออกดอกในปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ถ้า
หากมะนาวออกดอกในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ผลจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
ซึ่งเรียกว่า “มะนาวนอกฤดู” ในช่วงนี้มะนาวจึงมีราคาแพงมากที่ตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปีและจาก
อัตราการเพ่ิมของพลเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มค่อนข้างสูงรวมทั้งการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการน ามะนาวมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกมากมาย จึงท าให้มะนาวมีบทบาทส าคัญทางการค้า
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือน มีนาคม -เมษายน ของทุกปีมะนาวจะมีราคาสูงกว่าปกติ คือ
มีราคาลูกละ 3-4 บาททั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งจะมีผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดน้อยดังนั้นจึงท าให้มีผู้สนใจ
หันมาปลูกมะนาวนอกฤดูกันมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เกษตรกรต้นแบบ) 

ชื่อเกษตรกร  นายจิรพยัคฆโส 

อายุ   40 ปี 

ที่อยู่   104  หมู่ 5 ต าบลจักรสีห์  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

พิกัดแปลง  47P X 650753  Y  1640349 

   เป็นที่ โฉนด พื้นที่ท้ังหมด 5 ไร่   3 งาน 33 ตารางวา 
   พ้ืนที่เพาะปลูก  1 งาน 

ข้อมูลการศกึษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

ประวัติการท างาน อาจารย์สอนโรงเรียนวัดสระแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
   ครูอาสา ส านักงานเขตธนบุรี 

ความคิดริเริ่ม เริ่มมีความสนใจในต้นไม้ ประกอบกับได้มีการซื้อที่ 4 ต าบลจักรสีห์ ในปี 2547 โดยที่ในตอน
แรก ที่ดินปลูกมะนาวแป้นร าไพ ทั้งหมด แต่ได้ปลูกมาเป็นจ านวน 8 ปี จึงได้มีการล่วงโรย และแห้งตาย จึงมี
ปรับเปลี่ยนที่ดินให้มีการพืชผสมผสาน โดยมีพืช มะม่วง กล้วย แก้วมังกร ขนุน ไผ่ มะนาว และมะพร้าว จึงได้
ออกจากงานมาท าการเกษตรตั้งแต่นั้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  
การถอดองค์ความรู้ 

 
2.1 แผนการถอดองค์ความรู้  

 ในการถอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวครั้งนี้ ได้ก าหนดแผนในการถอดองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
 1. นายจิรพยัคฆโส 

แผนการถอดองค์ความรู้ 
การถอดองค์ความรู้ เรื่องการปลูกมะนาว 
วัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ  โดยเป็นความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปลูกมะนาว 
เกษตรกรต้นแบบ นายจิรพยัคฆโส  104 หมู่ 5 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม วิธีการ สถานที ่ ระยะเวลา ผู้เกี่ยวข้อง 
ก าหนดชนิดพืช เป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจและมมีูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มีอยู่ในพื้นที ่
ณ โรงแรมเดอะไพน์ รสีอร์ท อ าเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี 

๒๓ ธันวาคม ๒๔๕๙ นายนครินทร์ ศภุพงษ ์

ศึกษาข้อมูล ส ารวจเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จ านวนพื้นที่
ปลูก จ านวนเกษตรกรที่ปลูก 

อ าเภอเมืองสิงห์บรุี จ านวน ๗ ต าบล เดือน มกราคม ๒๕๖๐ นายนครินทร์ ศภุพงษ ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจ าต าบล 

การคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่เหมาะสม และมีจ านวนพ้ืนท่ีปลูกมาก เกษตรอ าเภอเมืองสิงห์บรุ ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนครินทร์ ศภุพงษ ์
เก็บข้อมูลเกษตรกร
ต้นแบบ 

ศึกษาเกษตรกรในพ้ืนท่ี สินค้า คน ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

๒-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนครินทร์ ศภุพงษ ์
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

ถอดองค์ความรู้
เกษตรกร 

การจดบันทึก การเล่าเรื่อง การใช้กล้องถ่ายภาพ  การ
สัมภาษณ์ การเขียนอธิบาย 

หมู่ ๕ ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสงิห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนครินทร์ ศภุพงษ ์
เกษตรกรต้นแบบ 



2.2 องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ เรื่องการปลูกมะนาว 

พันธุ์ มะนาวทูลเกล้า 

 
 
ปกติ มะนาวทั่วไป จะไม่ติดผลในช่วงฤดูแล้ง หรือ ติดผลบ้างเล็กน้อยจึงท าให้มะนาวมีราคาแพงในช่วงดังกล่าว
เป็นประจ าทุกปี แต่ “มะนาวทูลเกล้า” มีความเป็นพิเศษคือติดผลดกมากในช่วงฤดูแล้งและจะติดผลเป็นพวง 
5–7 ผลและที่ส าคัญจะติดผลดกมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุของต้นที่ปลูก  ยิ่งอายุมากยิ่งจะติดผลดกเป็นทวีคูณ
สามารถติดผลไม่ขาดต้นเกือบทั้งปี 
 

ใน ช่วงฤดูฝนเปลือกผลค่อนข้างจะหนาพอเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเปลือกผลจะบางลงเองโดยธรรมชาติของสายพันธุ์
ผลมีขนาดใหญ่มาก ผลโตเต็มที่สามารถมีขนาดได้เกือบเท่าลูกเทนนิส ให้น้ าเยอะรสชาติเปรี้ยวจัดไม่มีเมล็ดเมื่อ
บีบหรือคั้นเอาน้ าใช้ประโยชน์ไม่ต้องเก็บเมล็ดทิ้งให้เสียเวลาจึงท าให้ “มะนาวทูลเกล้า” ครองความนิยมจากผู้
ปลูกผู้รับประทานมาโดยตลอด จนกระท่ังปัจจุบัน 
 

มะนาวทูลเกล้า อยู่ในวงศ์ RUTACEAE เป็นไม้พุ่ม ถ้าปลูกลงดินต้นสูงได้ 2-3 เมตร กิ่งก้านมีหนามแต่น้อยมาก
กิ่งมักโค้งงอและยาวเกือบทอดเลื้อยตามหน้าดิน ใบของ “มะนาวทูลเกล้า” จะมีความหนากว่าใบของมะนาว
สายพันธุ์อ่ืน จึงท าให้แมลงไม่ลงเกาะกิน ดอกสีขาวมีกลีบดอก 4 กลีบ ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม “ผล” รูปทรงกลมมี
ขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้างต้น ให้น้ าเยอะ รสเปรี้ยวจัดและไม่มีเมล็ด ติดผลเป็นพวงเกือบตลอดทั้งปี และที่เป็น
จุดเด่นท าให้ “มะนาวทูลเกล้า” ครองความนิยมในการปลูกคือ จะติดผลดกเป็นพิเศษในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วง
ที่มะนาวสายพันธุ์อ่ืนไม่ติดผล หรือติดผลน้อย และมีราคาแพงขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเสียบยอด 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 อุณหภูมิฤดูร้อน มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งโดยทั่วไป ปริมาณฝนน้อยโดยจะร้อนมากที่สุด
ประมาณเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส แต่ในภาคใต้อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่
ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียสการปลูกมะนาวช่วงนี้สิ่งส าคัญที่สุดคือระบบน้ า จะต้องมีอย่างต่อเนื่ องส่วน
เรื่องโรคระบาดต่างๆ เช่น แคงเกอร์ เชื่อราต่างๆจะไม่มีมารบกวนในช่วงนี้ แต่ที่ส าคัญดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ
เรื่องน้ าจะต้องมีแหล่งน้ าตลอดในช่วงนี้และเมื่อย่างเข้าหน้าฝนจะเป็นช่วงที่มะนาวตั้งตัวได้พอดีดังนั้นการ
เจริญเติบโตจะค่อนข้างดีส าหรับช่วงการปลูกในฤดูร้อนนี้ 

 

 
 

http://lemon-species.blogspot.com/2014/04/blog-post_8448.html


      ฤดูฝน มีพายุลมแรง ฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง โดยตกหนักถึงหนักมากในบางครั้งมีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 1,100-1,500 มิลลิเมตรต่อปีโดยบริเวณที่ฝนตกมากที่สุดคือภาคใต้และริมชายฝั่ง
ของภาคตะวันออกซึ่งมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และในบางท้องที่สูงถึง 4,000 
มิลลิเมตรต่อปีบริเวณท่ีมีฝนตกน้อยคือบริเวณเทือกเขาสูงตอนกลางของประเทศซึ่งมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ ากว่า 
1,000 มิลลิเมตรต่อปีการปลูกช่วงนี้ฟังดูเหมือนจะดีว่าน้ าท่าสมบูรณ์ดีไม่ต้องมีแหล่งน้ าก็ได้เพราะอาศัยน้ าฝน
แทนแต่ถ้าในภาคปฏิบัติจริงแล้วเป็นช่วงการปลูกมะนาวที่ไม่สู้จะดีเลยจริงๆดังเช่นปี 2554 ฝนตกตลอดเวลา
มะนาวที่ปลูกระบบรากยังไม่แข็งแรงเมื่อพ้ืนดินแฉะมากๆติดต่อการหลายวันระบบรากที่ยังไม่แข็งแรงจะเกิดมี
ปัญหาท าให้การดูดธาตุอาหารได้ไม่เต็มที่ท าให้ใบมะนาวเล็กและเหลืองแต่หากท่วมขังก็จะตายอย่างรวดเร็ว
ภายใน 7 วันส่วนเรื่องโรคแคงเกอร์ก็จะระบาดมากเนื่องจากฝนตกชุกท าให้มีปัญหาในการพ่นยาป้องกันรวมถึง
แมลงต่างๆ       

ฤดูหนาวมีอากาศเย็นและหนาวถึงหนาวจัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณภูเขาสูงและ
ยอดดอยต่างๆ มีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ระหว่าง 26-28 องศาเซลเซียส ช่วงนี้หากปลูกมะนาว
อากาศมีความชื้นสูงจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเชื้อราต่างๆอาจเกิดได้ในช่วงนี้ส าหรับประเทศไทยเรา
อากาศจะหนาวเย็นแห้งแล้งความชื้นสูงแต่ข้อดีของการปลูกฤดูนี้คือจะได้ผลมะนาวออกพอดีส าหรับการขายใน
ฤดูแล้งของปีถัดมาทันท ี  

ดินมะนาวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้า
ต้องการจะปลูกมะนาว ให้เจริญงอกงามดี มี ผลดก และคุณภาพดีก็ควรจะปลูกในพ้ืนที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการ
ระบาย น้ าดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า 

การเตรียมพื้นที่ปลูก 

1. พ้ืนที่ลุ่ม เตรียมพ้ืนที่โดยการท าคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณ
น้ าที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ าท่วม 50 เซนติเมตร แทงร่องหรือซอยร่องท าประตูน้ าเพ่ือ 
ระบายน้ าเข้าออก ขนาดร่องน้ ากว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พ้ืนที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก5X5
เมตร 

2. พ้ืนที่ดอน ควรไถพรวนเพ่ือก าจัดวัชพืช และท าให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 – 6 x 6 เมตร ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

การเตรียมกล้า 
 กล้าที่เราเตรียมปลูก เลือกใช้ต้นที่ได้มีการช าดูความแข็งแรงของต้นกล้า ให้รากเกิดและแข็งแรง 80 เปอร์
เซ็นจึงน าลงมาปลูก 

วัสดุอุปกรณ์ในการปักช ากิ่งมะนาว 
1.กิ่งมะนาวพันธุ์ดี 
2.กรรไกรตัดก่ิง และคัตเตอร์ 
3.ภาชนะท่ีจะใช้ในการเพาะ เช่นกระถาง ถุงเพาะช า เป็นต้น 
4.ทรายหยาบ 
5.น้ ายาเร่งราก 
6.ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ หรือ แผ่นกระจกส าหรับปิดภาชนะให้มิดชิด 
 



วิธีการปักช ากิ่งพันธุ์มะนาว 
1.น ากิ่งพันธุ์มะนาวขนาดไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป มาตัดใบ และหนามออกโดยตัดให้ใบเหลืออยู่ประมาณครึ่งใบ 
ตัดทางด้านโคนเป็นปากฉลามใต้ตาดอกประมาณ 1 เซนติเมตร ใช้คัตเตอร์กรีดตรงปากฉลามให้เป็นรอยสี่ห้า
แฉก 
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2. น าทรายไปล้างในน้ าโดยการคนแล้วเทน้ าสีขุ่นออก จากนั้นน าทรายไปใส่ในภาชนะเพาะช าที่เราเตรียมไว้ 

 
 
3.น ากิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ ายาเร่งรากท่ีผสมน้ าตามอัตราส่วนแล้ว ประมาณ 15-20 นาที โดยแช่เฉพาะ
ด้านโคน 
 
4.น ากิ่งพันธุ์ไปปักช าในกระบะ หรือภาชนะเพาะช าที่เตรียมไว้ 
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5.พรมด้วยน้ าให้ทั่ว 

 
 
6. ปิดกระบะเพาะช าด้วยแผ่นกระจก หรือจะใช้ถุงพลาสติกใหญ่ห่อ แล้วมัดไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 
45 วัน รากก็เริ่มงอก 
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การปลูก 
 การปลูกมะนาว ใช้ระยะปลูก 4x 4 เมตร ฤดูฝน ควรท าโคนต้นให้เป็นหลังเต่า เพ่ือไม่ให้มีความชื้นมา
เกินไป จะท าให้รากเน่า ฤดูร้อน ท าหลุมให้เป็นแอ่งกระทะ เพ่ือเก็บความชื้นให้เพียงพอ 

การให้น้ า 
 การให้น้ ามะนาวเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะมะนาวไวต่อน้ าและปุ๋ยมาก ต้องให้น้ าสม่ าเสมอมะนาวจะ
เติบโตได้ดีไม่ชะงัก ต้นสมบูรณ์แข็งแรง การรบกวนจากแมลงและเชื้อโรคต่างๆก็จะน้อยลงไปด้วย ในระยะแรก
ของการปลูกควรให้น้ าทุกวัน เช้า-เย็น ไม่ต้องให้จนแฉะนะครับเดี๋ยวรากจะเน่าเสียก่อนประมาณ 1 เดือนค่อย
ลดลงมาโดยสังเกตถ้าโคนต้นแห้งก็ให้น้ าได้ อย่ารอจนกระทั่งไปเหี่ยว มะนาวจะชะงักการเจริญเติบโต การ
ให้ผลผลิตก็ช้าตามไปด้วย ค่าดูและรักษาก็เพ่ิมข้ึน 
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การให้น้ าระยะต้นโต สังเกตดูโคนต้นอย่าให้แห้งเป็นดีที่สุด จริงๆอย่างน้อยต้องให้น้ าสัปดาห์ละครั้ง
เพ่ือเป็นการฝึกมะนาวครับ เพราะเราต้องกระตุ้นให้มะนาวออกดอกในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่
ฝนก าลังตก ถ้ามะนาวเคยชินกับการได้รับน้ าบ่อยๆ การกระตุ้นให้ออกดอกก็ง่าย 

 การให้น้ าระยะติดดอกออกผล ในช่วงออกดอกมะนาวต้องการน้ าน้อยมาก ควรให้เวลาดินแห้งบ้างถ้า
หากให้น้ ามากเกินไปมะนาวก็จะสร้างใบมากท าให้ต้นมะนาวเฝือใบ ใบทึบ สะสมโรค และติดผลน้อย ดังนั้น
ระยะออกดอกควรให้น้ าน้อยๆ เพ่ือให้มะนาวสะสมอาหารได้เต็มที่ เมื่อมะนาวออกดอกติดผลเล็กแล้วจึงให้น้ า
อย่างเต็มที่และสม่ าเสมอ ในช่วงที่ติดผลอ่อนหากขาดน้ ามะนาวจะร่วง ติดผลน้อย 

 วิธีการให้น้ า เป็นแบบยกร่องมีน้ าอยู่ระหว่างร่อง เวลาให้น้ าก็ปล่อยน้ าเข้า และใช้เรือในการรดน้ าการ
ให้น้ าแบบยกร่องนั้นมีข้อดีคือระบายน้ าออกได้ท าให้ควบคุมความชื้นในดินได้หากฝนไม่ตก  หากน้ าในร่องแล้ง
ใช้แบบน้ าหยด  หรือใช้สายยางรดเลยก็ได้ 

การให้ปุ๋ย 
 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1ช้อนโต๊ะ/ต้น ใช้รองก้นหลุม แล้วใช้ดินกลบหนา 3 นิ้ว 
 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2ช้อนโต๊ะ/ต้นใส่ระยะห่างจากโคนต้น 1 คืบ 
 ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยน้ าอินทรีย์ อัตรา 30-50 ซีซี.(3-5 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 
วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก (ฉีดช่วงเช้าจะดีที่สุด) 
 ใช้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ อัตรา 5 กิโลกรัม/ต้น 
 ควรฉีดพ่น ยูก้าหรือพันธุ์ทิพย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อบ ารุงใบและท าให้ผิวสวย 

การก าจัดวัชพืช 
     การก าจัดวัชพืชในสวนมะนาวสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ถอน ถางหรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้องระวัง
อย่าให้เกิดบาดแผลตามโคนต้น หรือกระทบกระเทือนรากวิธีก าจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการใช้สารเคมี เช่น 
พาราชวิท ไกลโฟเสท ดาวพอนเป็นตัน โดยการใช้จะต้องระวังอย่าให้สารพวกนี้ปลิวไปถูกใบมะนาวเพราะอาจ
เกิดอันตรายได้ เช่นท าให้ใบไหม้เหลืองเป็นจุดๆ หรือไหม้ทั้งใบ ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนลมสงบ 

การค้ ากิ่ง 
      เมื่อมะนาวใกล้จะผลิดอกออกผลต้องมีการค้ ากิ่งให้กับต้นมะนาวด้วยเพ่ือป้องกันกิ่ งฉีกหักหรือฉีกขาด
โดยเฉพาะในช่วงติดผล และยังช่วยลดความเสียหายเนื่องจากโรคและแมลงได้ โดยวิธีการค้ ากิ่ง สามารถท าได้ 
2 วิธี คือ 

1. การค้ ากิ่งโดยการใช้ไม้รวกหรือไมไ้ผ่ท าเป็นง่าม สอดเข้ากับกิ่งมะนาวให้ปลายอีกข้างหนึ่งวางตั้งรับ
น้ าหนักของก่ิงอยู่บนพื้นดินแล้วใช้เชือกผูกมัดกิ่งไว้ 

2. การค้ ากิ่งแบบคอกหรือนั่งร้านโดยเอาไม้มาท าเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยมรอบๆ ต้นมะนาวเพ่ือรองรับ
กิ่งใหญ่ ๆของมะนาวไว้ อาจท าเป็น 2-3 ชั้น แล้วให้กิ่งพาดอยู่ที่ชั้นใดก็ได้ซึ่งวิธีนี้จะมั่นคงทนทาน และใช้
ประโยชน์ได้ดีกว่าวิธีแรก 

 

 



การตัดแต่งกิ่ง 
      เพ่ือให้มะนาวมีทรงพุ่มสวยและให้ผลดกปราศจากการท าลายของโรคและแมลงการตัดแต่งกิ่งควรท า
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้งกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด แล้วน าไปเผาท าลาย 
อย่าปล่อยทิ้งไว้ตามโคนต้นเพราะจะท าให้เป็นแหล่งสะสมโรคได ้

การเก็บเกี่ยว 
 การเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเตี้ยหรือไม่สูงมากนัก ก็เก็บ โดยใช้มือปลิดแต่ถ้าต้นสูง นิยมเก็บโดยใช้มีด 

หรือตะขอผูกติด กับด้ามไม้รวกยาว ๆ คล้องและกระตุกผลมะนาวลงมาแต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มี
คุณภาพ ไม่บอบช้ าก็ควรจะใช้ตะกร้อหวายในการเก็บเกี่ยว ควรเก็บในขณะที่ผลเริ่มแก่โดยสังเกตจากด้านขั้ว
ของผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยผิวเปลือกจะเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบดูจะค่อนข้างนุ่มมือ
ไม่ควรเก็บมะนาวที่แก่เกินไปเพราะเปลือกจะบางมาก ท าให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อ
น าไปขายจะท าให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว 

   

  

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อนโดยเลือกเอาผลมะนาว ที่แก่พอเหมาะ 

มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปนไม่มีรอยช้ าหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วยจากนั้นน ามาล้างท าความสะอาดโดย 
ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ าในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาทีแล้วน า 
ผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน้ า แล้วจึงท าการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ  
ตามท่ีตลาดต้องการ 

ปฏิทินปฏิบัติดูแลรักษามะนาว 
ม.ค.-ก.พ. มี.ค.-เม.ย. พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. 
ออกใบอ่อน ออกช่อดอก ผลเจริญเติบโต เก็บเก่ียวผลผลิต ตัดแต่งก่ิง 
ฉีดพ่นสารเคมี 
ป้องกันก าจัด 
โรคและแมลง 

ฉีดพ่นสารเคมี 
ป้องกันก าจัดโรค 
และแมลง 

ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-16 

– 
ใส่ปุ๋ยคอก 
และปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-16-16 

ให้น้ าสม่ าเสมอ ให้น้ าสม่ าเสมอ ฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพ – – 
ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 

ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-16 

– – – 

 ฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพ 

โรคที่ส าคัญของมะนาว 
1. โรคแคงเกอร์ 

ลักษณะอาการ จะเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วนทั้งที่ใบ กิ่งก้าน และผล โดยอาการที่ใบและผล จะมีลักษณะ
คล้ายกันคือจะเกิดเป็นแผลกลม แล้วจะขยายใหญ่ ฟู นูนคล้ายฟองน้ ามีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองเข้มต่อมาจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม และจะแตกเป็นสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลส่วนอาการที่กิ่งก้าน จะมีแผล
ฟูนูนสีเหลืองต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสีน้ าตาลขยายไปรอบๆ กิ่ง รูปร่างของแผลไม่แน่นอนและไม่มีวงแหวน 
ล้อมรอบเมื่อต้นมะนาวเป็นโรคนี้มากๆจะแสดงอาการต้นโทรม แคระแกร็น ใบร่วงผลผลิตลดลงกิ่งและต้นจะ
แห้งตายในทีส่ดุ 

 

 

 

  



การป้องกันก าจัด  ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาท าลายไม่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เป็นโรคแคงเกอร์ 
พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผล และป้องกันแมลงที่เป็นพาหะ เช่น หนอนชอนใบ หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมี 
ก าจัดแมลงกลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน 

2. โรคราด า 
ลักษณะอาการ ใบ กิ่งก้าน และผลจะมีราสีด า สกปรกกระด้าง ท าให้ผมไม่สวยต้นมะนาวจะแคระแกร็น 
การป้องกันก าจัดท าลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟหรือใช้สารเคมีก าจัดแมลงฉีดพ่นเพื่อก าจัดแมลง 

ประเภท ปากดูดซ่ึงเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดโรคราด า 

   

  

3. โรคกรีนนิ่ง (ใบแก้ว) 
ลักษณะอาการใบจะด่างเป็นสีเหลืองหรือขาวใสระหว่างเส้นใบ ใบมีขนาดเล็กลง ในที่สุดใบและยอดจะ 

แห้งตาย ผลมีขนาดเล็กน้ าหนักน้อยต้นจะโทรม 
 การป้องกันก าจัด ท าลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟใส่ปุ๋ยที่มี ธาตุสังกะสีและ แมกนีเชียมปรับสภาพ 

ความเป็นกรด-ด่างของดินให้อยู่ระหว่าง6.0-6.5 

   

  

4. โรคยางไหล 
ลักษณะอาการมีอาการยางไหลบริเวนล าต้นและก่ิงก้านเปลือกจะเน่าและแผลจะลุกลามไปถึงเนื้อไม้ 
การป้องกันก าจัด ควรตัดแต่งก่ิงและก าจัดวัชพืชเพ่ือให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงและควรทาบาดแผลด้วย 

สารทองแดงหรือก ามะถันผสมปูนขาว ถ้ามีการระบาดมากก็เผาท าลายเสีย 

   

 

5. โรครากเน่าและโคนเน่า 
 ลักษณะอาการ รากฝอยและรากแขนงจะเน่ามีสีน้ าตาลหรือด า ลักษณะเหนียว ไม่ยุ่ย เปลือกของล าต้น 

จะปริแตกออก โดยเฉพาะโคนต้น และมียางไหลบริเวณขอบแผล เมื่อรากและต้นถูกท าลายมากๆ จะท าให้
ใบเหลืองและร่วงหล่น 
     การป้องกันก าจัดอย่าให้มีน้ าขัง บริเวณโคนต้นและไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน 

   

 

แมลงศัตรูที่ส าคัญ 
1. หนอนชอนใบ 
     ลักษณะอาการ จะท าความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตก ใบอ่อนโดยจะชอนไชกัดกินอยู่ระหว่างผิวใบ
ด้านหน้าและหลังใบ จะมองเห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบและใบไม่
เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติดผล 

   

  

     การป้องกันก าจัดหมั่นตรวจดูตามใบและยอดของมะนาวโดยเฉพาะระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อน  
กรณีท่ีระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาท าลายหากพบมากใหัฉีดพ่น สารเคมีก าจัดแมลง กลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน 
หรือฟอร์โมไธออนในอัตราที่ฉลากก าหนด 

2. หนอนกินใบ (หนอนแก้ว) 
     ลักษณะอาการ   กัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว 
     การป้องกันก าจัด หมั่นตรวจตูตามใบอ่อนและยอดอ่อนเมื่อพบไข่และตัวหนอนก็จับท าลายเสียฉีดพ่น
สารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มเมทามิโดฟอสที่มีชื่อทางการค้าว่า ทามารอน ในอัตรา 20-30 ซีซี. หรือประมาณ2-3 
ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น 

   

 

 



3. เพลี้ยไฟ 
     ลักษณะอาการจะดูดกินน้ าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อนและผลการท าลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน นับแต่ 
เริ่มติดผลช่วงระยะการระบาดจะข้ีนอยู่กับการแตกยอดอ่อน และระยะติดผล ผลที่ถูกท าลายจะ ปรากฏรอยสีเทา 
เป็นวงบริเวณข้ัวผล และก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตามความยาวของผล 
     การป้องกันก าจัด เด็ดผลที่แคระแกร็นถ้าพบการท าลายของเพลี้ย ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลง  
ได้แก่ คาร์โบชัลแฟนเปอร์เมทริน 

4. ไรแดง 
     ลักษณะอาการ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหงิกงอไม่เจริญเติบโตและร่วงหล่น ผลมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ า
เงิน และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในเวลาต่อมา ผิวผลจะกร้าน ผลแคระแกร็น และร่วงในที่สุด 
     การป้องกันก าจัด ฉีดพ่นด้วยก ามะถันผงชนิดละลายน้ าในอัตรา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 
10-15 วัน ในตอนเช้า หรือตอนเย็นเพ่ือป้องกันอาการใบไหม้ 

  

การตลาด 
 หลักการตลาดที่ดี คือการก าหนดการปลูกพืชหรือเลือกจังหวะการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด การเลือกท าเล ใช้พันธุ์พืชที่ดีควบคู่กับการดูแลรักษาที่ดี วางแผนให้ถูกหลักเหมาะกับการใช้
เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง จัดการการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามผลิตของแปลกๆ ใหม่ๆ ออกสู่
ตลาด ติดต่อตลาดก่อนผลิต จัดบริการการขายแบบต่างๆ 
 หลักการวางแผน ที่ประสบความส าเร็จ คือ ผลผลิตต้องได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด มี
ปริมาณที่เพียงพอต่อผู้บริโภค และมีความต่อเนื่องในการจัดส่งสินค้า 

2.3 เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตหรือผลตอบแทน ในการปลูกมะนาวของเกษตรกรต้นแบบ  
 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 
 

 
 

 
 



ผลผลิตต่อไร่ 
รายละเอียด ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

คิดราคาเฉลี่ยท้ังปี 

ลูกละ 1 บาท 

27,000 

(300 ลูก/
ต้น) 

54,000  

(600 ลูก/ต้น) 

135,000  

(1,500 ลูก/
ต้น) 

150,000  

(1,700 ลูก/ต้น) 

180,000  

(2,000 ลูก/ต้น) 

หากลูกละ 5 บาท 135,000 270,000 675,000 765,000 900,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

3.1 หลักการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ตารางสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสม การปลูกมะนาว 

 

โจทย์/หัวข้อเรื่อง 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีการค้นหาองค์ความรู้ 

เกษตรกรต้นแบบ 

ข้อมูลที่ได้ 

สังเคราะห์องค์ความรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 

- สัมภาษณ์ 
- บันทึก 
- Mind map 
- รูปภาพ 

 
เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 

ศึกษาความรู้วิชาการ 



การผลิต/การจัดการ  วิธีปฏิบัติ  วิชาการ  องค์ความรู้  เงื่อนไข  

การปลูก 1 กิ่ง/หลุม ขนาด 50x50 
เซนติเมตรลึกประมาณ   30 
เซนติเมตร  

1 กิ่ง/หลุม เพิ่มดินร่วนซุย ขนาด 
50x50 เซนติเมตร  

ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร  

1 กิ่ง/หลุม ขนาด 50x50 
เซนติเมตร ลึกประมาณ  

30 เซนติเมตร  

  

การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  

อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ/ต้น/ 

หลุม  

ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1 ช้อน
โต๊ะ/ต้น/หลุม ต้นละ 0.5 กิโลกรัม   

ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา       1 
ช้อนโต๊ะ/ต้น/หลุม  

  

  ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2 
ช้อนโต๊ะ/ต้น  

ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2 
ช้อนโต๊ะ/ต้น  ต้นละ 0.5 กิโลกรัม  

ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา     2 
ช้อนโต๊ะ/ต้น  

  

บ ารุงต้นและดอก ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ อัตรา 5 กิโลกรัม/
ต้น 

ปุ๋ย 15 - 15 - 15  อัตรา 300 
กรัม/ต้น 

ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ อัตรา 5 กิโลกรัม/
ต้น 

เกิดจากประสบการณ์ 

การผลิต/การจัดการ  วิธีปฏิบัติ  วิชาการ  องค์ความรู้  เงื่อนไข  



  

 

 

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยน้ าอินทรีย์ อัตรา 
30-50 ซีซี.(3-5 ช้อนโต๊ะ)ต่อน้ า   
20 ลิตร (5-7 วัน) 

ปุ๋ย 12 - 12 - 12  อัตรา 0.5-1 
กิโลกรัม/ต้น  

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยน้ าอินทรีย์ อัตรา 
30-50 ซีซี.(3-5 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ า  

20 ลิตร (5-7 วัน) 

  

หลังติดผล ยูก้าหรือพันธุ์ทิพย์ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เพื่อบ ารุงใบและท าให้ผิวสวย 

  ยูก้าหรือพันธุ์ทิพย์ สัปดาห์   ละ 1 
ครั้ง เพื่อบ ารุงใบและ  ท าให้ผิวสวย 

  

การป้องกันก าจัดโรค
และศัตรูพืช  

เชื้อรา/สารเคมี/ตัดแต่ง  ส่วนที่
เป็นออกและใช้สารเคมี 

เชื้อรา/สารเคมี/หนอนชอนใบ/ตัด
แต่งส่วนที่เป็นออกและใช้
สารประกอบทองแดง 

เชื้อรา/สารเคมี/ตัดแต่งส่วน  ที่เป็น
ออกและใช้สารเคมี 

ใช้ในช่วงฤดูฝน 

 

 

 

 

การผลิต/การจัดการ  วิธีปฏิบัติ  วิชาการ  องค์ความรู้  เงื่อนไข  



พันธุ์ มะนาวทูลเกล้า/หมู่เกาะ ตาฮิติ 
ประเทศญี่ปุ่น 

มะนาวทูลเกล้า/หมู่เกาะตาฮิติ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ตลาดมีความต้องการเนื่อง  จากมี
ปริมาณน้ ามะนาวเยอะ 

ประสบการณ์ใน  การ
ปลูกมะนาว ชนิดต่างๆ 

ดิน ชุดดินกลุ่มชัยนาท ดินร่วนปน
ทราย 

สภาพดินร่วนซุย  ดินร่วนปนทราย ชุดดินมีความ
เหมาะสมดี 

อากาศ ร้อน , แดดจัด   - ผลผลิตออกตลอดทั้งปี ข้อมูลตามหลัก
วิชาการ 

 

 

 

การผลิต/การจัดการ  วิธีปฏิบัติ  วิชาการ  องค์ความรู้  เงื่อนไข  



การให้น้ า  ทุกวัน เช้า-เย็น ฤดูแล้ง 

ให้แบบน้ าหยด 

ระยะแรก เช้า-เย็น  ขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน เกษตรกรมีการสังเกต 

    ระยะต้นโต สัปดาห์   ละ 1 ครั้ง     

การก าจัดวัชพืช ถอน ถาง และใช้สารเคมีฉีดพ่น ใช้สารเคมีฉีดพ่น ถอน ถาง และใช้สารเคมีฉีดพ่น ตัดวงจรการระบาดของ
โรคและแมลง 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้มือกับมีด ใช้มือ มีด และตะกร้อหวาย ใช้มือกับมีด เก็บเกี่ยวให้ถูกวิธี 

การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว  

ล้างท าความสะอาด/คัดผลผลิต/
จัดจ าหน่าย 

ล้างท าความสะอาด/   คัด
ผลผลิต/จัดจ าหน่าย 

จ าหน่ายในตลาดชุมชน 

และมีลูกค้ามารับผลผลิต 

ผลผลิตมะนาวล้นตลาด 



บทที่ 4  
องค์ความรู้ที่เหมาะสม 

4.1 องค์ความรู้ที่เหมาะสม (appropriate) เรื่องการปลูกมะนาว 

พันธุ์ มะนาวทูลเกล้า 

การเตรียมดิน  
ดินมะนาวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้า

ต้องการจะปลูกมะนาว ให้เจริญงอกงามดี มี ผลดก และคุณภาพดีก็ควรจะปลูกในพ้ืนที่ที่เป็นดินร่วนซุย   มีการ
ระบาย น้ าดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า 

1. พ้ืนที่ลุ่ม เตรียมพ้ืนที่โดยการท าคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ าที่เคย
ท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ าท่วม 50 เซนติเมตร แทงร่องหรือซอยร่องท าประตูน้ าเพ่ือ ระบายน้ าเข้าออก 
ขนาดร่องน้ ากว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก5X5เมตร 
2. พ้ืนที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อก าจัดวัชพืช และท าให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 – 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

 การเตรียมกล้า 
กล้าที่เราเตรียมปลูก เลือกใช้ต้นที่ได้มีการช าดูความแข็งแรงของต้นกล้า ให้รากเกิดและแข็งแรง 80  

เปอร์เซ็นต์จึงน าลงมาปลูก 

 การปลูก 
การปลูกมะนาว ใชร้ะยะปลูก 4x 4 เมตร ฤดูฝน ควรท าโคนต้นให้เป็นหลังเต่า เพื่อไม่ให้มีความชื้น

มาเกินไป จะท าให้รากเน่า ฤดูร้อน ท าหลุมให้เป็นแอ่งกระทะ เพื่อเก็บความช้ืนให้เพียงพอ 

การดูแลรักษา 
การให้น้ ามะนาวเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะมะนาวไวต่อน้ าและปุ๋ยมาก ต้องให้น้ าสม่ าเสมอมะนาวจะ

เติบโตได้ดีไม่ชะงัก ต้นสมบูรณ์แข็งแรง การรบกวนจากแมลงและเชื้อโรคต่างๆก็จะน้อยลงไปด้ วย  ในระยะแรก
ของการปลูกควรให้น้ าทุกวัน เช้า-เย็น ไม่ต้องให้จนแฉะนะครับเดี๋ยวรากจะเน่าเสียก่อนประมาณ 1 เดือนค่อย
ลดลงมาโดยสังเกตถ้าโคนต้นแห้งก็ให้น้ าได้ อย่ารอจนกระทั่งไปเหี่ยว มะนาวจะชะงักการเจริญเติบโต การให้ผล
ผลิตก็ช้าตามไปด้วย ค่าดูและรักษาก็เพ่ิมข้ึน 

การให้น้ าระยะต้นโต สังเกตดูโคนต้นอย่าให้แห้งเป็นดีที่สุด จริงๆอย่างน้อยต้องให้น้ าสัปดาห์ละครั้งเพ่ือ
เป็นการฝึกมะนาวครับ เพราะเราต้องกระตุ้นให้มะนาวออกดอกในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝน
ก าลังตก ถ้ามะนาวเคยชินกับการได้รับน้ าบ่อยๆ การกระตุ้นให้ออกดอกก็ง่าย 

 
 



การให้น้ าระยะติดดอกออกผล ในช่วงออกดอกมะนาวต้องการน้ าน้อยมาก ควรให้เวลาดินแห้งบ้างถ้าหาก
ให้น้ ามากเกินไปมะนาวก็จะสร้างใบมากท าให้ต้นมะนาวเฝือใบ ใบทึบ สะสมโรค และติดผลน้อย ดังนั้นระยะออก
ดอกควรให้น้ าน้อยๆ เพื่อให้มะนาวสะสมอาหารได้เต็มท่ี เมื่อมะนาวออกดอกติดผลเล็กแล้วจึงให้น้ าอย่างเต็มที่และ
สม่ าเสมอ ในช่วงที่ติดผลอ่อนหากขาดน้ ามะนาวจะร่วง ติดผลน้อย 

 การให้ปุ๋ย 

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1ช้อนโต๊ะ/ต้น ใช้รองก้นหลุม แล้วใช้ดินกลบหนา 3 นิ้ว 

 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2ช้อนโต๊ะ/ต้นใส่ระยะห่างจากโคนต้น 1 คืบ 

 ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยน้ าอินทรีย์ อัตรา 30-50 ซีซี.(3-5 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน 
ตั้งแต่เริ่มปลูก (ฉีดช่วงเช้าจะดีที่สุด) 
 ใช้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ อัตรา 5 กิโลกรัม/ต้น 
 ควรฉีดพ่น ยูก้าหรือพันธุ์ทิพย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อบ ารุงใบและท าให้ผิวสวย 

 การก าจัดวัชพืช 

การก าจัดวัชพืชในสวนมะนาวสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ถอน ถางหรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้องระวังอย่า
ให้เกิดบาดแผลตามโคนต้น หรือกระทบกระเทือนรากวิธีก าจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการใช้ สารเคมี เช่น      
พาราชวิท ไกลโฟเสท ดาวพอนเป็นตัน โดยการใช้จะต้องระวังอย่าให้สารพวกนี้ปลิวไปถูกใบมะนาวเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ เช่นท าให้ใบไหม้เหลืองเป็นจุดๆ หรือไหม้ทั้งใบ ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนลมสงบ 

การเก็บเกี่ยว 

การเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเตี้ยหรือไม่สูงมากนัก ก็เก็บ โดยใช้มือปลิดแต่ถ้าต้นสูง นิยมเก็บโดยใช้มีด หรือ
ตะขอผูกติด กับด้ามไม้รวกยาว ๆ คล้องและกระตุกผลมะนาวลงมา แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวที่มีคุณภาพ ไม่
บอบช้ า ก็ควรจะใช้ตะกร้อหวายในการเก็บเกี่ยว ควรเก็บในขณะที่ผลเริ่มแก่โดยสังเกตจากด้านขั้วของผลเริ่มมีสี
เหลือง เล็กน้อยผิวเปลือกจะเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบดูจะค่อนข้างนุ่มมือไม่ควรเก็บ
มะนาวที่แก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางมาก ท าให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้ง่าย อีกทั้งเมื่อน าไปขายจะท า
ให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อนโดยเลือกเอาผลมะนาว ที่แก่พอเหมาะ มีสี
เขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปนไม่มีรอยช้ าหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วยจากนั้นน ามาล้างท าความสะอาดโดยใช้
น้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ าในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วน าผล
มะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรงเพ่ือให้สะเด็ดน้ า แล้วจึงท าการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่
ตลาดต้องการ 
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