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การปลูกมะนาว 
 

 มะนาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีชื่อวิทยาศาสตร์ Cltrus aurantifolia Swingle. อยู่ในวงศ์ Rutaceae 
เช่นเดียวกับพืชสกุลส้มต่าง ๆ เป็นพืชพ้ืนเมืองของอินเดียมีถ่ินกําเนิดในหมู่เกาะอินดีสตะวันออกทางภาคเหนือ 
ของประเทศอินเดีย  โดยเริ่มมีการกระจายพันธุ์เข้าสู่ทวีปเอเชียและต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกในแถบ
ภูมิภาคเขตร้อนและเขตก่ึงร้อน 
 

พันธุ์มะนาวและลักษณะประจําพันธุ์ 
 พันธุ์มะนาวมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค และนิยมปลูกเป็นการค้ากันมาก
ในปัจจุบัน  มีอยู่หลายสายพันธุ์  เช่น 
 1. มะนาวหนัง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เม่ือโตเต็มท่ีผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว              
มีกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวมีจุกเล็ก ๆ มีเปลือกค่อนข้างหนา จึงทําให้เก็บรักษาผลไว้ได้นาน 

2. มะนาวไข่ มีขนาดและลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้าย
แหลม เม่ือโตเต็มท่ีผลจะมีลักษณะกลมมนเป็นส่วนมาก เปลือกบาง ผลโตกว่ามะนาวหนัง 

3. มะนาวแป้น เป็นมะนาวท่ีสามารถให้ดอกออกผลตลอดปี ผลมีขนาดกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบาง                                        
มีหลายพันธุ์ เช่น 
      3.1   พันธุ์แป้นรําไพ เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างมะนาวพันธุ์แป้นทวายกับพันธุ์ต่างประเทศ สามารถ
ผลิตมะนาวนอกฤดูได้ดี เพราะออกดอกติดผลง่าย อายุการเก็บเก่ียวสั้น คือ ต้ังแต่ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวใช้
เวลาประมาณ 4 เดือนครึ่ง ให้ผลดกตลอดปี ทรงแป้นเปลือกผลบาง ปริมาณน้ําในผลมีมาก รสชาติเปรี้ยว                 
มีกลิ่นหอมรุนแรง ซ่ึงนอกจากจะนํามาใช้ประกอบอาหารแล้วยังนิยมใช้ทําน้ํามะนาวป่ันตลาดมีความต้องการ 
  ลักษณะทรงพุ่มของมะนาวพันธุ์แป้นรําไพ จะคล้ายกับมะนาวพ้ืนเมืองแต่มีจุดท่ีต่างกันเล็กน้อย                   
คือ  มีหนามสั้น มีข้อค่อนข้างถ่ี และมีใบมาก สําหรับจุดด้อยของมะนาวพันธุ์นี้คือ ไม่ต้านทานโรคแคงเกอร์ และ
โรครากเน่า 
     3.2   พันธุ์ทะวาย เป็นมะนาวท่ีมีลักษณะคล้ายกับมะนาวแป้นรําไพมาก มีผลกลมแป้น ผลมีขนาด
กลาง เปลือกบาง ติดผลดก และให้ผลดกตลอดปี รสชาติดี มีกลิ่นหอมรุนแรง นิยมใช้ในการประกอบอาหาร 
และทําน้ํามะนาวป่ัน ตลาดมีความต้องการสูง 
  มะนาวพันธุ์แป้นทะวาย มีจุดท่ีแตกต่างกับมะนาวพันธุ์แป้นรําไพ คือ มะนาวพันธุ์แป้นทะวายจะติด
ผลดก และเป็นกลุ่มเป็นส่วนมาก และผลมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ส่วนข้อเสียของมะนาวพันธุ์นี้คือ ไม่ต้านทาน
โรคแคงเกอร์ และโรครากเน่า 
  3.3  พันธุ์แป้นจริยา ลักษณะเด่นผลใหญ่กว่าแป้นรําไพ หรือขนาดผล 10 ผลต่อกิโลกรัม มีน้ํามาก 
และมีกลิ่นหอมเหมือนมะนาวแป้นรําไพ ข้อเด่นคือ ให้ผลผลิตท้ังปี ผลออกตามง่ามใบ เม่ือยังไม่แก่ผลสีเขียว 
แต่เม่ือผลแก่จะเป็นสีเหลือง เช่นเดียวกับมะนาวท่ัวไป ข้อเสียคือ ไม่ต้านทานโรคแคงเกอร์ 
  3.4  พันธุ์แป้นดกพิเศษ ได้มาจากการคัดสายพันธุ์มะนาวแป้นรําไพท่ีให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะ
พิเศษคือ ผลใหญ่ เปลือกบาง ให้ผลผลิตดกมากและติดผลเป็นพวง ปริมาณน้ํามาก หอม และมีรสชาติ
เหมือนกับมะนาวแป้นรําไพทุกประการ และได้มีการต้ังชื่อพันธุ์ว่า “พันธุ์แป้นดกพิเศษ” ข้อเสียคือ ไม่
ต้านทานโรคแคงเกอร์ และโรครากเน่า 
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  3.5  พันธุ์แป้นพิจิตร 1 เป็นมะนาวสายพันธุ์ใหม่ เป็นมะนาวลูกผสมระหว่างมะนาวพันธุ์แป้นรําไพ 
กับมะนาวน้ําหอมอุดร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ได้ดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ 
ลักษณะเด่น คือ  

1. ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง 
2. ต้านทานโรคแคงเกอร์ 
3. ลูกใหญ่ ผลดก ทรงแป้น น้ําเยอะ มีกลิ่นหอม 
4. เหมาะสําหรับทํามะนาวนอกฤดู ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ได้ดี ควบคุมการออกดอกได้ง่าย 

4.   มะนาวด่านเกวียน  เป็นมะนาวท่ีเกิดจากต้นเพาะเมล็ดจุดเด่น คือ ปลูกง่ายอายุการเก็บเก่ียวสั้น
ประมาณ  2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ได้ดี ให้ผลผลิตนอกฤดูได้ดี ผลมีลักษณะกลมใหญ่ 
ผลแก่จัดมีสีเหลือง เนื้อผลมีสีเหลืองส้มอ่อนๆ มีน้ํามาก รสชาติเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย นิยมนําไปทําน้ํา
มะนาวป่ัน เพราะน้ําค้ันมีกลิ่นหอม มีเมล็ดประมาณ 15 – 20 เมล็ดต่อผล ข้อเสียของมะนาวพันธุ์นี้คือ ถ้า
ปล่อยให้แก่จัดไส้ในผลจะเป็นโพรง น้ําค้ันจะมีสีเหลืองอ่อน และจะมีลักษณะผลคล้ายผลมะกรูดหรือส้ม 

5.   มะนาวพันธุ์ตาฮิติ  เป็นมะนาวสายพันธุ์ท่ีนํามาจากหมู่เกาะตาฮิติ ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันมีการ
ปลูกแพร่หลายในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ลักษณะเด่นของมะนาวพันธุ์นี้คือ ผลมีขนาดใหญ่ ไม่มีเมล็ด และเปลือก
ค่อนข้างหนา ทําให้ทนทานต่อการขนส่งทางไกลได้ดี ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ และโรคเน่า ผลแก่จัดจะมีสี
เขียวอมเหลือง  มีน้ํามากรสเปรี้ยวจัดมาก ไม่มีกลิ่นหอม และไม่มีเมล็ด ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์แทนในช่วงท่ี
ไม่มีมะนาวอ่ืนเท่านั้น ให้ผลดกตลอดท้ังปี ปัจจุบันนิยมส่งออก 

 

สภาพพ้ืนท่ี 
 มะนาว สามารถปลูกได้ท้ังในท่ีดอนและท่ีลุ่ม  ซ่ึงต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง สูงจากระดับน้ําทะเล         
ไม่เกิน  750 เมตร  ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์  อยู่ใกล้แหล่งน้ํา  มีการคมนาคมสะดวก 
และต้องอยู่ห่างจากแหล่งปลูกมะนาวหรือส้มเดิมท่ีมีการระบาดของโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหนะอย่างน้อย 10 
กิโลเมตร  
 

ลักษณะดิน 
มะนาวชอบดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย  มีการระบายน้ําดี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง              

5.5-6.5 มีความอุดมสมบูรณ์สูง ปริมาณอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ ความลึกของระดับหน้าดินไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และมีระดับน้ําใต้ดินไม่ควรสูงกว่า 1 เมตร  
 

หมายเหตุ   ควรมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือทราบค่าความเป็นกรด-ด่าง / ปริมาณธาตุอาหาร / ปริมาณ
อินทรียวัตถุ  ฯลฯ  ก่อนตัดสินใจปลูก  

 

สภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิเหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 26-32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง                  

1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี มะนาวจะชอบแดดจัด และมีปริมาณแสงไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน  
 

แหล่งน้ํา  
มะนาวต้องการปริมาณน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใช้ตลอดปี น้ําจะต้องสะอาดไม่มีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ท่ี

เป็นพิษปนเป้ือน และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-7.0  
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วิธีการปลูก 
 

1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
2. ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 
3. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุม

ให้ สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม 
4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูง

กว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย 
5. ใช้มีดท่ีคมกรีดถุงจากก้นถุงข้ึนมาถึงปากถุงท้ัง 2 ด้าน 

(ซ้ายและขวา) 
6. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก 
7. กลบดินท่ีเหลือลงในหลุม 
8. กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น 
9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพ่ือป้องกันลมพัดโยก 

       10.  หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง 
11.  รดน้ําให้โชก 

    12.  ทําร่มเงา เพ่ือช่วยพรางแสงแดด 
 
การปฏิบัติดูแลรักษา 

1. การให้น้ํา  ต้องมีการให้น้ําอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงท่ีปลูกใหม่ๆ ควรให้น้ํา วันละครั้งเป็น
อย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถต้ังตัวได้แล้ว ให้น้ําเดือนละ 2-3 ครั้ง 
และควรหาวัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้นเพ่ือช่วยรักษาความชื้น ควรเริ่มงดให้น้ําต้ังแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็น
ต้นไป จนถึงช่วงออกดอกเพ่ือให้มะนาวสะสมอาหารให้สูงถึงระดับท่ีสามารถสร้างตาดอกได้ ปกติมะนาวจะ
ออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากมะนาวออกดอก และกําลังติดผลอ่อน เป็นช่วงท่ีมะนาวต้องการ
น้ํามาก เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตของผล 

2. การใส่ปุ๋ย  
   2.1 หลังจากมะนาวอายุได้ 3-4 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ประมาณต้นละ 0.5 
กิโลกรัม กรณีใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่หลังจาก พรวนดินกําจัดวัชพืชแล้ว โดยใส่บริเวณรอบทรงพุ่ม แล้วก็ให้น้ําตาม
เพ่ือให้ปุ๋ยละลาย 
   2.2 เม่ือมะนาวอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ ต้นละ 300 กรัม และเม่ือมะนาวอายุ  
2 ปี ก็เพ่ิมปริมาณปุ๋ยโดยใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 กิโลกรัม ท้ังนี้ข้ีนอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของต้น และเม่ือมะนาวอายุย่างเข้าปีท่ี 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต 
   2.3 ช่วงระยะก่อนออกดอกประมาณ 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตรท่ีมีฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร12-24-12 
หรืออาจใช้ปุ๋ยสูตร 3-10-10 เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตในระยะท่ียังไม่ออกดอก และใช้สูตร 0-52-34 ในระยะ
เร่งการออกดอก ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ปริมาณท่ีใช้ ข้ึนอยู่กับอายุของต้นพืช โดยใส่ในปริมาณ
ครึ่งหนึ่งของอายุต้น 

ภาพท่ี 1  วิธีการปลูก 
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ภาพท่ี 2  การใส่ปุ๋ยบริเวณรอบ ๆ ทรงพุ่ม 

 

3. การกําจัดวัชพืช  
การกําจัดวัชพืชในสวนมะนาวสามารถทําได้หลายวิธี เช่น ถอน ถาง หรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้อง

ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลตามโคนต้น หรือกระทบกระเทือนราก วิธีกําจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมคือ การใช้
สารเคมี เช่น พาราควอท ไกลโฟเสท ดาวพอน เป็นต้น โดยการใช้จะต้องระวัง อย่าให้สารพวกนี้ปลิวไปถูก
ใบมะนาวเพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่นทําให้ ใบไหม้เหลืองเป็นจุดๆ หรือไหม้ท้ังใบ ดังนั้นจึงควรฉีดพ่น
ตอนลมสงบ 

ตารางท่ี 1   การใช้สารกําจัดวัชพืชในสวนมะนาว 

วัชพืช สารกําจัดวัชพืช อัตราการใช้ 
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว พาราควอท (27.6% SL) 75-150 ซีซี. 
ไกลโฟเสท (48% SL) 125-150 ซีซี. วัชพืชข้ามปี 
กลูโฟสิเนต แอมโมเนียม  
(15% SL) 

400-500 ซีซี. 

พ่นขณะวัชพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีก่อน
ออกดอก  ระวังละอองสารสัมผัสใบ
และต้นมะนาว 

 
4. การค้ําก่ิง   เม่ือมะนาวใกล้จะผลิดอกออกผล ต้องมีการคํ้าก่ิงให้กับต้นมะนาวด้วย เพ่ือป้องกันก่ิง

ฉีกหักหรือฉีกขาดโดยเฉพาะในช่วงติดผล  และยังช่วยลดความเสียหาย เนื่องจากโรคและแมลงได้ โดย
วิธีการคํ้าก่ิง สามารถทํา ได้ 2 วิธี คือ 
   4.1 การคํ้าก่ิงโดยการใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ทําเป็นง่าม สอดเข้ากับก่ิงมะนาว ให้ปลายอีกข้างหนึ่งวาง
ต้ังรับน้ําหนักของก่ิงอยู่บนพ้ืนดิน แล้วใช้เชือกผูกมัดก่ิงไว้ 
   4.2 การคํ้าก่ิงแบบคอกหรือนั่งร้าน  โดยเอาไม้มาทําเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยมรอบๆ ต้นมะนาวเพ่ือ
รองรับก่ิงใหญ่ ๆ ของมะนาวไว้ อาจทําเป็น 2-3 ชั้น แล้วให้ก่ิงพาดอยู่ท่ีชั้นใดก็ได้ ซ่ึงวิธีนี้จะม่ันคงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ ได้ดีกว่าวิธีแรก 

5. การตัดแต่งก่ิง เพ่ือให้มะนาวมีทรงพุ่มสวย และให้ผลดกปราศจากการทําลายของโรคและแมลง             
การตัดแต่งก่ิงควรทําหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว โดยตัดก่ิงท่ีเป็นโรค ก่ิงแห้ง ก่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ออกให้
หมด แล้วนําไปเผาทําลาย อย่าปล่อยท้ิงไว้ตามโคนต้น เพราะจะทําให้เป็นแหล่งสะสมโรคได้ 
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โรคท่ีสําคัญ 

1. โรคแคงเกอร์  
ลักษณะอาการ จะเกิดข้ึนได้แทบทุกส่วน ท้ังท่ีใบ ก่ิงก้าน และผล โดยอาการท่ีใบและผล จะมี

ลักษณะคล้ายกัน คือจะเกิดเป็นแผลกลม แล้วจะขยายใหญ่ ฟู นูนคล้ายฟองน้ํา มีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลือง
เข้ม ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม และจะแตกเป็นสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ส่วนอาการท่ี
ก่ิงก้าน จะมีแผลฟูนูนสีเหลือง ต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสีน้ําตาลขยายไปรอบๆ ก่ิง รูปร่างของแผลไม่
แน่นอน และไม่มีวงแหวนล้อมรอบ เม่ือต้นมะนาวเป็นโรคนี้มากๆ จะแสดงอาการต้นโทรม แคระแกร็น              
ใบร่วง ผลผลิตลดลง ก่ิงและต้นจะแห้งตายในท่ีสุด 

การป้องกันกําจัด ตัดแต่งส่วนท่ีเป็นโรคเผาทําลาย ไม่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ท่ีเป็นโรคแคงเกอร์ 
พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผล และป้องกันแมลงท่ีเป็นพาหะ เช่น หนอนชอนใบ หรือฉีดพ่นด้วย
สารเคมี กําจัดแมลงกลุ่มของสารคาร์บาริล มาลาไธออน 

 

 
ภาพท่ี 3  โรคแคงเกอร์ 

 
2. โรคราดํา  

ลักษณะอาการ ใบ ก่ิงก้าน และผลจะมีราสีดํา สกปรกกระด้างทําให้ผลไม่สวย ต้นมะนาวจะแคระแกร็น 
การป้องกันกําจัด ทําลายส่วนท่ีเป็นโรคโดยการเผาไฟหรือใช้ สารเคมีกําจัดแมลงฉีดพ่นเพ่ือกําจัด

แมลงประเภทปากดูดซ่ึงเป็นสาเหตุ ทําให้เกิดโรคราดํา 
 

  
ภาพท่ี  4  ราดําท่ีใบและก้าน 
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3. โรคกรีนนิ่ง (ใบแก้ว) 
ลักษณะอาการ ใบจะด่างเป็นสีเหลือง หรือขาวใสระหว่างเส้นใบ ใบมีขนาดเล็กลง ในท่ีสุดใบและ

ยอดจะแห้งตาย ผลมีขนาดเล็ก น้ําหนักน้อย ต้นจะโทรม 
การป้องกันกําจัด ทําลายส่วนท่ีเป็นโรคโดยการเผาไฟ ใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุสังกะสีและ แมกนีเซียม                

ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้อยู่ระหว่าง 6.0-6.5 
 

  
ภาพท่ี 5  โรคใบแก้ว 

 
 
4. โรคยางไหล  

 ลักษณะอาการ  มีอาการยางไหลบริเวณลําต้นและก่ิง
ก้าน เปลือกจะเน่า  และแผลจะลุกลามไปถึงเนื้อไม้  

 การป้องกันกําจัด ควรตัดแต่งก่ิงและกําจัดวัชพืชเพ่ือให้
แสงแดด ส่องได้ท่ัวถึง และควรทาบาดแผลด้วยสาร
ทองแดงหรือกํามะถันผสมปูนขาว ถ้ามีการระบาดมากก็
เผาทําลายเสีย  

 

 
 

5. โรครากเน่าและโคนเน่า  
ลักษณะอาการ รากฝอยและรากแขนง จะเน่ามีสีน้ําตาลหรือดํา 

ลักษณะเหนียว ไม่ยุ่ย เปลือกของลําต้นจะปริแตกออก โดยเฉพาะโคนต้น และมี
ยางไหลบริเวณขอบแผล เม่ือรากและต้นถูกทําลายมากๆ จะทําให้ใบเหลืองและ
ร่วงหล่น 

การป้องกันกําจัด อย่าให้มีน้ําขัง บริเวณโคนต้น และไม่ควรใส่ปุ๋ยหมัก
หรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน  

 

 

ภาพท่ี 6  โรคยางไหล 

ภาพท่ี 7  โรครากเน่าโคนเน่า 
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ตารางท่ี 2  การใช้สารป้องกันกําจัดโรคของมะนาว 

โรค 
สารป้องกันกําจัด 

โรคพืช 
อัตราการใช้/ 
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง 

หยุดใช้สารก่อน 
การเก็บเก่ียว (วัน) 

ฟอสฟอรัสแอซิค 30 มิลลิลิตร ปีละ 2-3 ครั้ง      
ราดบนดินบริเวณ 
ทรงพุ่มต้นมะนาว 

- 

 

รากเน่ า  / 
โคนเน่า 

ไตรโคเดอร์มา 
1-2กก/หลุม 
2-6 กก/ต้น 

รองก้นหลุม 
โรยรอบโคนต้น 

- 

คอปเปอร์ออกไซด์(30 %wp) - 7 
บอร์โดมิกเจอร์(20%wp) - 20 
คอปเปอร์ไฮดอกไซด์(77%wp) 

87 กรัม 

- 7 
คอปเปอร์ซัลเฟต หรือ - 14 

แคงเกอร์ 

คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์(85%wp) 
30-80 กรัม 

- - 
 
 
 

แมลงศัตรูท่ีสําคัญ 

1. หนอนชอนใบ จะทําความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตกใบอ่อน โดยจะชอนไชกัดกินอยู่
ระหว่างผิวใบด้านหน้าและหลังใบ จะมองเห็นเป็นทางสีขาวคดเค้ียวไปมา ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้น
กลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติดผล  

 

 
ภาพท่ี 8  ลักษณะการทําลายของหนอนชอนใบ 

 
 

การป้องกันกําจัด หม่ันตรวจดูตามใบและยอดของมะนาว โดยเฉพาะระยะท่ีมะนาวเริ่มผลิใบอ่อน 
กรณีท่ีระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาทําลาย หากพบมากให้ฉีดพ่น สารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน 
หรือฟอร์โมไธออน ในอัตราท่ีฉลากกําหนด  
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2. หนอนกินใบ (หนอนแก้วส้ม)  
ลักษณะอาการ   กัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว  
การป้องกันกําจัด หม่ันตรวจตูตามใบอ่อนและยอดอ่อน 

เม่ือพบไข่และตัวหนอนก็จับทําลายเสีย ฉีดพ่นสารเคมีกําจัดแมลง
กลุ่มเมทามิโดฟอสท่ีมีชื่อทางการค้าว่า ทามารอน ในอัตรา 20-30 
ซีซี. หรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ท่ัวต้น  
 
 

3. เพล้ืยไฟ  
     ลักษณะอาการ จะดูดกินน้ําเลี้ยงท่ียอดอ่อน ใบอ่อน และผลการทําลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน 
นับแต่เริ่มติดผล ช่วงระยะการระบาด จะข้ีนอยู่กับการแตกยอดอ่อน และระยะติดผล ผลท่ีถูกทําลายจะ 
ปรากฏรอยสีเทา เป็นวงบริเวณข้ัวผล และก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตาม ความยาวของผล 

      การป้องกันกําจัด เด็ดผลท่ีแคระแกร็น ถ้าพบ
การทําลายของเพลี้ย ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกําจัดแมลง 
ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน  ไซเปอร์เมทริน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. ไรแดง  
ลักษณะอาการ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตและร่วงหล่น ผลมะนาวจะเปลี่ยน 

เป็นสีน้ําเงิน และเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลในเวลาต่อมา ผิวผลจะกร้าน ผลแคระแกร็น และร่วงในท่ีสุด  
การป้องกันกําจัด ฉีดพ่นด้วยกํามะถันผงชนิดละลายน้ําในอัตรา 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่น

ทุกๆ10-15วัน ในตอนเช้าหรือตอนเย็นเพ่ือป้องกันอาการใบไหม้ 
 

 
ภาพท่ี  11  ไรแดง 

 

 

 

 
ภาพท่ี  9  หนอนแก้วส้ม 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10  เพลี้ยไฟ 
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 ตารางท่ี 3 การใช้ชีวินทรีย์และสารป้องกันกําจัดแมลงและไรศัตรูมะนาว 

แมลงและไร 
ศัตรูพืช 

ชีวินทรีย์/ 
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

อัตราการใช้ 
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง 

หยุดใช้สารก่อน 
การเก็บเก่ียว(วัน) 

ฟลูเฟนนอกซูรอน(5% EC) 6 ซีซี. สุ่มสํารวจยอดอ่อน 5 ยอด/ต้น 14 หนอนชอนใบส้ม 
อิมิดาโคลพริด (10% SL) 8 ซีซี. จํานวน 20 ต้นพ่นเม่ือพบการ 

ทําลายเกิน 50% 
14 

อิมิดาโคลพริด(10% SL) 10 ซีซี 1 เพลี้ยไฟพริก 
โฟซาโลน(35% EC) 60 ซีซี 

สุ่มยอดอ่อนและ 
ผลอ่อนพ่นเม่ือพบ 
การทําลายเกิน 20% 

14 

เพลี้ยไก่แจ้ อิมิดาโคลพริด (10% SL) 8 ซีซี สุ่มยอดอ่อนพ่นเม่ือพบตัวเต็มวัย
และตัวอ่อนลงทําลาย 

14 

  

ตารางท่ี 2  การใช้ชีวินทรีย์และสารป้องกันกําจัดแมลงและไรศัตรูมะนาว (ต่อ) 

แมลงและไร 
ศัตรูพืช 

ชีวินทรีย์/ 
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

อัตราการใช้ 
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช้/ 
ข้อควรระวัง 

หยุดใช้สารก่อน 
การเก็บเก่ียว(วัน) 

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริง
เยนซิส (Bt) ชนิดผง 
 

60-80 กรัม 

 

สุ่มสํารวจดอกตูมหรือ
ยอดอ่อน พ่นเม่ือพบถูก
ทําลายเกิน 10 % 

- 
 
 

เชื้อไวรัส NPV 40 ซีซี - - 

หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย 

คลอร์ฟลูอาซูรอน (5% EC) 20 ซีซี - 14 
เพลี้ยอ่อน คาร์โบซัลแฟน (20% EC) 40-50 ซีซี สุ่มยอดอ่อน และ 

ใบอ่อนเม่ือพบทําลาย
มากกว่า30% 

14 

โพรพาร์ไกต์ (30% wp) 30 กรัม 
อามีทราซ (20%EC) 30 ซีซี. 
โบรโมโพรไพเลต (25%EC) 30 ซีซี. 

ไรแดงแอฟริ กัน 
ไรเหลือง 

เฮกซีไทอะซอกซ์(1.8%EC) 40 ซีซี. 

สุ่มสํารวจยอดมะนาว         
1-3 ยอด/ต้นรอบนอก
ทรงพุ่มพ่นเม่ือใบถูก 
ทําลายเกิน 60%หรือ 
ผลอ่อนมากกว่า 20% 

15 

กํามะถัน (80%wg) 60 กรัม 
โพรพาร์ไกต์ (30%wp) 30 กรัม 
อามีทราซ (20%ec) 30 ซีซี 

ไรสนิม 

ไพริดาเบน (20%wp) 10-15 กรัม 

สุ่มสํารวจพ่นเม่ือพบ
ระบาดทําลายผลมะนาว 

- 

หมายเหตุ : ไม่ควรใช้สารฆ่าไรชนิดเดียวติดต่อกันนาน ควรใช้สลับเพ่ือมิให้ไรสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าไร
เร็วเกินไป 
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ฤดูกาลการผลิตมะนาว 

 ในรอบ 1 ปี ต้นมะนาวท่ีออกตามฤดูกาลนั้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึง  2  ครั้ง  โดยครั้งแรก (วงจรท่ี 2)  
ต้นมะนาวมีการออกดอกในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  ผลมะนาวท่ีนํามาใช้ประโยชน์จากน้ําค้ันได้
นับต้ังแต่ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวอยู่ระหว่าง ประมาณ  4 เดือนครึ่ง - 5 เดือนครึ่ง  ต้นมะนาวมีดอกชุด
สุดท้ายประมาณปลายเดือนธันวาคม – มกราคม  ซ่ึงผลชุดนี้จะเก็บเก่ียวได้ประมาณเดือนพฤษภาคม เป็นต้น
ไป  อันเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลปกติ  ต้นมะนาวจะมีดอกท่ีเป็นชุดใหญ่อีกครั้ง (วงจรท่ี 1)  ประมาณปลายเดือน
มีนาคมและเมษายนเม่ือผ่านช่วงฤดูแล้ง และได้รับฝนติดตามมา การเก็บเก่ียวของผลมะนาวในรุ่นนี้ จะตรงกับ
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  และมีการออกดอกมากอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน  เก็บเก่ียว
ผลผลิตในเดือนธันวาคมและมกราคม  อันเป็นช่วงปลายของฤดูกาลของมะนาว และราคาของผลมะนาวจึงเริ่ม
เขยิบตัวสูงข้ึน  ต้ังแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไป  ดังนั้น  หากต้องการการผลิตให้มะนาวออกนอกฤดูได้ก็จําเป็นต้องหา
วิธีในการหลีกเลี่ยง  หรือสร้างจุดเหลื่อม หรือใช้วิธีการยับยั้งช่วงวงจรของการออกดอกครั้งใหญ่ท้ังสองครั้งนี้
ให้ได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  วงจรการออกดอกของมะนาว (รวี เสรฐภักดี, 2553) 

การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู 

การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู สามารถกระทําได้หลายวิธี แต่วิธีท่ีจะทําให้ต้นมะนาวไม่โทรมเร็ว
เกินไปควรปฏิบัติดังนี้ 

กันยายน : ใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีอัตราส่วน 1:3:3 เช่นปุ๋ยสูตร 8:24:24 เพ่ือบํารุงให้ใบแก่เร็วข้ึน และเก็บ
อาหารไว้บํารุง  ดอกต่อไป 

ตุลาคม : งดการให้น้ํา เพ่ือให้ต้นมะนาวมีการเก็บสะสมอาหาร จนเม่ือถึงปลายเดือนตุลาคมจึงค่อยให้              
น้ําเต็มท่ี 

พฤศจิกายน : มะนาวเริ่มออกดอก ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน กําจัดแมลง ประมาณปลายเดือน
พฤศจิกายน ดอกจะเริ่มบาน และเริ่มติดผล ควรป้องกันกําจัดแมลงในช่วงนี้ด้วย 

ธันวาคม : ใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีอัตราส่วน 1:1:1 เช่น ปุ๋ยสูตร 15:15:15 หรือ 16:16:16 เพ่ือบํารุงต้นมะนาว                        
ให้สมบูรณ์ 

กุมภาพันธ์เป็นต้นไป : ผลมะนาวจะเริ่มโตพอท่ีจะเก็บเก่ียวได้บ้าง ในระยะแรก จนกระท่ังกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงต้นเตือนเมษายน ผลมะนาวก็จะโตพอท่ีจะเก็บเก่ียวได้ ซ่ึงจะตรงกับช่วงท่ีมะนาวมีราคาแพงพอดี 

หลังจากท่ีได้ทําการเก็บเก่ียวผลผลิตหมดแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม ควรทําการตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย
คอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15:15:15 เพ่ือบํารุงต้นให้สมบูรณ์ และ พร้อมสําหรับการผลิตมะนาวนอกฤดูในปี
ต่อไป  
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ภาพท่ี 13  วงจรการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู (รวี เสรฐภักดี, 2553) 
 
การเก็บเก่ียว 

การเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเต้ียหรือไม่
สูงมากนัก ก็เก็บโดยใช้มือปลิด แต่ถ้าต้นสูง 
นิยมเก็บโดยใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้าม
ไม้รวกยาว ๆ คล้อง และกระตุกผลมะนาว
ลงมา แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลมะนาวท่ีมี
คุณภาพ ไม่บอบช้ํา ก็ควรจะใช้ตะกร้อ
หวายในการเก็บเก่ียว ควรเก็บในขณะท่ีผล
เริ่มแก่ โดยสังเกตจากด้านข้ัวของผลเริ่มมีสี
เหลืองเล็กน้อยผิวเปลือกจะเรียบบางใส มีสี
เขียวอ่อนกว่าผลท่ียังไม่แก่ เม่ือบีบดูจะ
ค่อนข้างนุ่มมือ ไม่ควรเก็บมะนาวท่ีแก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางมาก ทําให้เกิดความเสียหายในการขนส่งได้
ง่าย อีกท้ังเม่ือนําไปขายจะทําให้ขายได้ไม่นานผลเน่าเสียหายได้เร็ว 
 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดยเลือกเอาผลมะนาวท่ีแก่พอเหมาะ         

มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปน ไม่มีรอยช้ําหรือเน่า และควรมีข้ัวผลติดอยู่ด้วย จากนั้นนํามาล้างทําความ
สะอาดโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ําในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 
นาที แล้วนําผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรง เพ่ือให้สะเด็ดน้ํา แล้วจึงทําการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือ
ภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ตามท่ีตลาดต้องการ  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 14  การเก็บเก่ียว 
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สรุปข้ันตอนการทํามะนาวนอกฤด ู
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ท่ีมา : การผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์  (ประพันธ์  พงษ์ประยูร, 2537)   
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