
การถอดองค์ความรู้เร่ือง การขยายพันธุ์มะนาวโดยใช้ต้นตอส้มโอ 
นายชัยรัตน์   ธนยากร   ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ประวัติ 
นายชัยรัตน์  ธนยากร ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
เร่ิมรับราชการ  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2523 กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
  1 ธันวาคม 2530  ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิง  

ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  
ความเชี่ยวชาญ  การปลูกมะนาวในภาชนะ กระถาง วงซีเมนต์ และการขยายพันธุ์พืช  
คติในการท างาน  บริการความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรให้เห็นของจริง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
   ปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิต บางทีเกษตรกรมามากเกินไปท าให้ขาดอุปกรณ์และปัจจัยการ 
     ผลิตในการสอนหรือให้ความรู้  
 
องค์ความรู้เร่ืองการขยายพันธุ์มะนาวโดยใช้ต้นตอส้มโอ 
วิธีการขยายพันธุ์มะนาวท่ีได้รับความนิยม มี 2 วิธี คือ ตอนกิ่ง เสียบยอด  

วิธีตอนกิ่ง จะให้ผลผลิตเร็วกว่าเสียบยอด และโตเร็วกว่า แต่มีปัญหาถ้าปลูกในภาชนะจะอยู่ได้ประมาณ 
4 ปี ต้องเปล่ียนต้น เนื่องจากระบบรากไม่แข็งแรงไม่สามารถดูดธาตุอาหารให้เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตและ
การติดดอกออกผลได้เพราะไม่มีรากแก้ว ต้นมะนาวจะโทรมและตายในท่ีสุด 
   วิธีเสียบยอด  จะท าให้ต้นมะนาวเติบโตช้าในปีแรก แต่ต้นจะเติบโตเท่ากันกับการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง
ในปีท่ี 3 และจะอยู่ได้นานถึง 15 - 20 ปี ต้านทานโรคและแมลงได้ดีกว่า แข็งแรงกว่า เนื่องจากมีระบบรากแก้ว 
 
วิธีการเสียบยอด 
ต้นพันธุ์ ต้องเป็นต้นพันธุ์ที่มีอายุอย่างน้อย 2 ปี ต้นจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลง ต้องให้ผลผลิตแล้ว  
ต้นตอ สามารถใช้ต้นตอเป็นพืชตระกูลส้มได้ท้ังหมดหมด แต่ส้มโอเหมาะสมท่ีสุด สามารถใช้พันธุ์อะไรก็ได้     
เพราะส้มโอมีระบบรากท่ีแข็งแรง ทนแล้ง ทนน้ าท่วม และสามารถดูดธาตุอาหารได้ดี   มีการทดลองใช้มะสัง 
มะขวิด พบว่ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม แต่ระบบรากยังดูดธาตุอาหารได้ไม่ดีเท่าส้มโอ เคยมีการ
เปรียบเทียบของเกษตรกรท่ีอยู่รอบศูนย์ฯ โดยการใช้ต้นตอมะสัง มะขวิด กับส้มโอ ประมาณ 3 เดือน จะเห็นว่า
ต้นตอส้มโอจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า 
 
วัสดุที่ใช ้ มีดขยายพันธุ์ หรือคัทเตอร์ เชือกฟาง หรือผ้าพลาสติกส าหรับพันกิ่งหรือหลอดกาแฟ (สามารถใช้แทน
กันได้) (หลอดกาแฟ เป็นเทคนิคส่วนตัวของนายชัยรัตน์ ซึ่งประหยัด และสะดวกกว่าการใช้ผ้าพลาสติกหรือเชือก
ฟาง)  
 
 



วิธีขยายพันธุ์ 
1. ต้นตอส้มโออายุไม่ต่ ากว่า 4 เดือน  
2. กิ่งพันธุ์มะนาวที่สมบูรณ์ แก่ ใบสีเขียวเข้มท้ังกิ่ง  ไม่เป็นโรค ความยาวประมาณ 30 ซม.  
3. ตัดยอดต้นตอส้มโอสูงประมาณ 10 ซม. จากปากถุง  
4. ผ่ากึ่งกลางความลึกเท่ากับใบมีดคัทเตอร์ หรือประมาณ 2 ซม.  
5. เฉือนยอดมะนาวพันธุ์ดีเป็นรูปไขขวงแบน ให้แผลยาวประมาณ 2 ซม. 
6. เสียบบนยอดท่ีผ่าไว้ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งของแผลต้นตอ  
7. มัดด้วยเชือกฟางหรือพันด้วยผ้าพลาสติกให้แน่น หรือครอบปิดด้วยหลอดกาแฟ 
8. น าไปใส่ในถุงพลาสติกใสมัดปากถุงให้แน่น 
9. น าไปต้ังไว้ในท่ีร่ม ประมาณ 30 วัน  
10. หลังจาก 30 วัน เปิดปากถุงพลาสติก แต่ยังไม่น ากระถางออกจากถุง ท้ิงไว้ 3 วัน เพื่อให้ต้นสามารถปรับตัว
กับสภาพแวดล้อมได้ หลังจากนั้นน าต้นมะนาวออกจากถุง แล้วน าต้นมะนาวออกมาต้ังในร่ม 5 วัน รดน้ าต้น
มะนาวเพื่อให้ระบบรากท างานปกติ 
13. หลังจาก 5 วัน น าไปเปล่ียนถุงโดยใช้ถุงท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้แตกรากใหม่ ให้ต้นอยู่ในถุงท่ีใหญ่ขึ้นอีก 
20-30 วันจึงน าไปปลูกในภาชนะปลูก 
 
ข้อแตกต่างของการปลูกมะนาวลงดิน กับการปลูกมะนาวในภาชนะ  
การปลูกลงดิน  

การปลูกมะนาวลงดินอาจท าให้ต้นมะนาวเจริญเติบโต ติดดอกออกผลได้ไม่ดีเท่าท่ีควรหากพื้นท่ีท่ีปลูก
มะนาวนั้นมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ หรือมีลักษณะทางกายภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกมะนาวซึ่งโดยท่ัวไป
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช  ในบางพื้นท่ีอาจมีแหล่งน้ าไม่เพียงพอการปลูกมะนาวลง
ดินก็อาจท าให้มะนาวขาดน้ าและชะงักการเจริญเติบโตได้ และไม่สามารถบังคับให้มะนาวออกผลผลิตนอกฤดูได้  
 
การปลูกมะนาวในภาชนะ 

การปลูกมะนาวในภาชนะมีข้อดีกว่าการปลูกมะนาวลงดินคือ เราสามารถเตรียมวัสดุปลูกให้มีธาตุอาหาร
ครบถ้วน เลือกวัสดุปลูกท่ีมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะนาว เช่น มีความโปร่งร่วนซุย 
ระบายน้ าหรืออุ้มน้ าได้ดีตามความต้องการ  ดูแลรักษาง่าย  สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้โดยการงดให้น้ า   
(สูตรดินผสมส าหรับปลูกมะนาวในภาชนะ  หน้าดิน 2 ส่วน + ปุ๋ยคอก 1 ส่วน + ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน + แกลบดิบ 2 
ส่วน ถ้าใช้ปุ๋ยคอก   ท่ีเป็นมูลไก่ต้องน าไปตากแดดเพื่อฆ่าเช้ือราไฟท๊อปเทอร่า คลุกเคล้าเข้ากัน ดีก่อนน าลงใส่ใน
ภาชนะ ) 

การปลูก ขุดหลุมปลูกความลึก 1 คืบ จากปากภาชนะ กึ่งกลางภาชนะ 20 ซม. กดให้แน่นปักหลักยึดให้
ต้นแน่นกันลมโยก 

 
 



การดูแลรักษา หลังจากปลูกไปแล้ว 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้สูตรเสมอ เดือนละครั้ง 1 ช้อนโต๊ะกินข้าว (1-6 
เดือนแรก) หลังจากเดือนท่ี 7 ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 2 ช้อนโต๊ะ จนกระท่ังมะนาวท่ีปลูกอายุครบ  1 ปี เพิ่มปริมาณปุ๋ย
เป็น 1 ก ามือ หรือประมาณ 50-100 กรัม เมื่อมะนาวติดลูกอายุประมาณ 1 เดือน ให้ปุ๋ยสูตร 12 -24-12    
เพื่อเสริมการพัฒนาผลมะนาว ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน อาจใส่ปุ๋ยตัวสูตรเน้นตัวท้าย เช่น 13-0-46 เพื่อปรับ
รสชาติมะนาวให้ดีขึ้น เป็นท่ีต้องการของตลาด  

 
สิ่งที่ได้รับจากการท างาน 
 ท าให้เรามีความรู้ละเอียด เพราะได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งข้อมูลทางวิชาการไม่สามารถ     
น าลงไปใช้งานในพื้นท่ีได้โดยตรง จ าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ปัญหาจากการลงมือปฏิบัติจริง และน าความรู้หรือ
ข้อมูลทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เพื่อเกิดผลส าเร็จในท่ีสุด   
 
สิ่งที่จะฝากถึงน้องๆ รุ่นหลังเก่ียวกับการท างาน 
 ก่อนท่ีเราจะสาธิต บอกต่อ หรือสอนเกษตรกร เราต้องฝึกและท าด้วยตนเองก่อน อย่ายึดติดกับต ารา     
ให้ใช้ต าราเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง เวลาไปสอนเกษตรกรจะได้มีข้อมูลจากการท าจริงท่ีเราเคยท ามาอธิบาย
ให้เกษตรกรทราบถึงเหตุผลการท า หมั่นสังเกต ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
 ความภาคภูมิใจ  ส่ิงท่ีเราสอนเกษตรกรไปแล้วเกษตรกรประสบความส าเร็จ เป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ สอน
เกษตรกรให้กลับไปท าได้จริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการส่งเสริม 
  
 


