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มะนาว เปนพืชเขตรอนและอบอุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ที่ตลาดมีความตองการสูง 
ตลอดทั้งป  มีลักษณะเปนพืชยืนตนขนาดเล็ก มีกิ่งกานสาขาแผออกระเกะระกะ สูงประมาณ 5 เมตร จัดเปน
พืชตระกูลสม ลักษณะผลสัณฐานกลมแปนคลายกันทั้งหมด เพียงแตมะนาวลูกเล็กกวา  มะนาวสวนมากก็
เปรี้ยว แตมะนาวหวานก็มีอยู แตไมเปนที่นิยมของนักปลูกเพื่อผลทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยปลูกมะนาวได
ทุกภูมิภาค และเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด เชน ดินเหนียว ดินทราย ดินปนทราย แมกระทั่งดินลูกรัง แต
ประการสําคัญ คือ ตองมีน้ําระบายไดดี มีกรดดางไมมากนัก( เปนกลาง pH 5.0-5.5 )  น้ําไมทวมขังเพราะถา
น้ําทวมขังตนจะเฉาตาย ตตองมีน้ําอุดมนมบูรณ  มะนาวขาดน้ําผลไมดก เติบโตชา ขนาดและคุณภาพต่ํา  
ดังนั้น ทําเลที่เหมาะควรใกลแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง และบอน้ํา ขอสําคัญหนาแลงตองมีน้ํารด พูดงายๆ 
คือ ปลูกที่ลุมดีกวาที่สูง มะนาวเปนพืชที่มีความสําคัญสําหรับคนไทย มีการนํามาใชประโยชนในครัวเรือน 
โดยการนํามาเปนเครื่องปรุงในการประกอบอาหารหรือ นํามาแปรรูปเปนน้ํามะนาวพรอมดื่ม และใน
ปจจุบันนี้ก็นิยมนํามารับประทาน หรือเปนสวนผสมของเครื่องบํารุงผิวพรรณ เพื่อความสวยงามของ  
คุณสุภาพสตรี มะนาวฤดูกาลปกติจะใหผลผลิตประมาณเดือนสิงหาคม - ตุลาคม แตในชวงเดือนมีนาคม - 
เมษายน มะนาวจะมีราคาแพงมาก เนื่องจากมีผลผลิตนอย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกษตรกร
ตองการผลิตมะนาวนอกฤดูกันมากขึ้น เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูนั้นทําไดหลายวิธี เชน การใชสารเคมี 
การใชวิธีรมควัน เปนตน แลวแตผูปฏิบัติ วาจะทําดวยวิธีใด  
ความสําคัญของมะนาว 

มะนาวมีคุณคาทางโภชนาการมาก เชน น้ํา โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
เหล็ก และโพแทสเซียม นอกจากนี้คุณสมบัติดานเวชกรรมยิ่งมีมาก ตั้งแตปวดศีรษะหรือลมวิงเวียน ยาบวน
ปาก อาเจียน ล้ินเปนฝา เลือดออกตามไรฟน เหงือกบวม บาดทะยัก ขจัดคราบบุหร่ี เมาเหลาเมายา ตาแดง 
บํารุงสายตา แกสิวฝา ปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ โรคกระเพาะ ลบรอยแผลเปน แกขาลายหรือเม็ดขึ้นตามตัว 
น้ําเหลืองเสีย สนเทาแตก ดับกลิ่นเตา น้ํากัดเทา ปูนซีเมนตกัด  ไฟและน้ํารอนลวก งูกัด เล็บขบ แมลงกัด
ตอย ฯลฯ 

ในภาคอุตสาหกรรม มีการนํามะนาวมาใชเปนวัตถุดิบอีกมากมาย จึงทําใหมะนาวมีบทบาทสําคัญ 
ทางการคามากยิ่งขึ้น มะนาวมีการแปรรูปเปนมะนาวดอง ดองเค็ม ดองเค็มหวาน และดองประยุกต แปรรูป
เปนมะนาวคั้นก็ได สวนคาทางอาหารในครัวเรือน จนไดช่ือวาเปนพืชประจําบานนั้น ก็คือใชประกอบ
อาหาร น้ําพริก แกง และอ่ืนๆ 

 
 
 



  

พันธุมะนาวการคญ 
  1.  มะนาวไข รูปรางผลคลายไขเปด โตปานกลาง เปลือกบาง ใชดองจะไดรสดี  
 2.  มะนาวหนัง มลัีกษณะผลกลมยาว หัวทายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลม คอนขาง
ยาว มกีลมมนบาง เล็กนอย ดานหวั มีจุกเล็ก ๆ มีเปลือกบางถึงคอนขางหนา  สามารถเก็บรักษาผลไวไดนาน  
มีกลิ่นหอม นยิมนํามาทําน้ํามะนาวสําหรบัดื่ม 

 3.  มะนาวทะวาย เปนพันธุลูกดก นิยมปลูกกนัมาก ออกผลทั้งป  
 4.  พันธุตาฮิต ิผลโตมาก เปลือกหนา น้ํามาก ไมมีเมล็ดใน    
  5.  มะนาวแปน เปนมะนาวที่สามารถ ใหดอกออกผลตลอดป ผลมีขนาดกลาง ทรงผลแปน 

เปลือกบาง มีหลายพันธุ เชน พันธุแปนรําไพ แปนทราย เปนตน 
การผลิตมะนาวนอกฤดูใหมีคุณภาพและปลอดภัย 

ตนมะนาวที่จะทําการบังคับใหออกฤดูแลงควรมีอายุตนอยางนอย 3 ป โดยยึดหลักการกวาง ๆ วา
เดือนสิงหาคม-กันยายน เปนชวงของการสะสมอาหารใหตนมะนาวมีความสมบูรณที่สุด ในชวงใบออนชุด
สุดทายภายในเดือนกันยายน จะมีการราดสารแพคโคลบิวทราโซล เพื่อควบคุมไมใหตนมะนาวแตกใบออน
ออกมาอีก เมื่อถึงชวงตนเดือนตุลาคม ดูลักษณะของใบมะนาววามีใบเขียวเขมจับดูจะกรอบแสดงวามีความ
พรอมที่จะเปดตาดอก ใหฉีดกระตุนการออกดอกเมื่อติดผลแลว ผลมะนาวจะไปแกและเก็บผลผลิตได
ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ซ่ึงเปนชวงฤดูแลงที่ราคาแพงที่สุด การบังคับใหมะนาวออกดอกนอกฤดู มี
คุณภาพปลอดภัย และไมทําใหตนมะนาวตนโทรมเร็วเกินไป  ตองมีการเตรียมความพรอมของตนมะนาวให
มีความสมบรูณเพื่อชักนําใหสามารถออกดอกและติดผลไดในหนาแลง โดยมีหลักการ และขั้นตอนการ
เตรียมความพรอมของตนมะนาว  ดังนี้ 

 1. ควรเตรียมความพรอมของตนมะนาว ในระหวางเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 2. บํารุงตนใหสมบรูณ ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1-3 กก./ไร 
 3. ตัดแตงกิ่งและปลิดดอก/ผลออนมะนาวที่ยังคงคางอยูบนตน เพื่อชวยกระตุนใหมีการ

ผลิตยอดใหมคอนขางสม่ําเสมอ  ถาพบดอกและปริมาณผลมากเกินไป อาจใชสารควบคุมการเจริญเติบโต
คือ เอทธีฟอน 
 ( ethephon) อัตรา 80 มก./น้ํา 1 ลิตร พนที่ดอกและผลออนใหทั่วตน สามารถกําจัดผลออนและดิกไดดีมาก 
  4. เรงมะนาวผลิใบออนแทนการออกดอก ใหพนสารจิบเบอเรลลิน แอซิค (GA)  อัตรา 25 
มก./น้ํา 1 ลิตร  
  5. ใหน้ําสม่ําเสมอ 
  6. เพิ่มความสมบรูณของใบที่แตกใหม  ใหพนอาหารเสริมทางใบ เชน แมกนีเซียม โบรอน 
แคลเซียม สังกะสี ฯ  ถาพบมีการทําลายของโรคแมลงศัตรูพืชใหพนกับสารปองกันและกําจัดพรอมกันไป
ดวย 
 



  

ปฏิทินการผลิตมะนาวฤดูแลง 
 - เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม : เก็บเกี่ยวผลผลิตปกติ  

 * เรงการเจริญเติบโตของลําตนกิ่งและใบใหมีความสมบรูณสําหรับการสรางดอกใหเร็ว
ขึ้น ใส 
ปุยทางดินที่ทีธาตูฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียมสูง เชน 8-24-24 อัตรา 1-1.5 กก./ตน  
  * เรงใบออนใหเปนใบแกที่สมบรูณ พนปุยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 
ทุก 10 วัน จํานวน 4 - 6 คร้ัง 
 - เดือนสิงหาคม : กระตุนการการออกดอกนอกฤดู ใหราดสารแพคโคลบิวทราโซลทางดิน อัตรา 
1.5 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร หลังจากนั้นรดน้ําตนมะนาวสม่ําเสมอเพื่อชวยใหการดูดสารดีขึ้น 
 - เดือนกันยายน – ตุลาคม  : เรงการแตกตาและออกดอกสม่ําเสมอ ใหพนสารไทโอยูเรีย อัตรา 30-
50  กรัม/น้ํา 20 ลิตร (หามใชเขมขนกวานี้ เพราะจะทําใหใบรวง) หรือสาหรายสกัด อัตรา 30-40 มล./น้ํา 20 
ลิตร    พรอมกับใหอาหารเสริมสม่ําเสมอ  ถาพบการทําลายของโรคและแมลง ( เพล้ียไฟ  โรคแคงเกอร) ให
พนสารเคมีและปฏิบัติตามคําแนะนําของฉลาก 
 - เดือนธันวาคม : เรงการเจริญเติบโตของผลมะนาว  (เปนระยะติดผลขนาดเล็ก)  
  * ใสปุยสูตร 15-15-15   
  * ใหน้ําอยางสม่ําเสมอ  อยาใหขาดน้ําชวงนี้เพราะจะทําใหผลออนหลุดรวงได 
 - เดือนมากราคม – มีนาคม : บํารุงและรักษาดูแลผลมะนาว  ใหน้ําอยางสม่ําเสมอและเพียงพอ  ถา
พบการทําลายของโรคแมลงจึงสารเคมีปองกันกําจัด   ระยะนี้อาจเริ่มเก็บผลมะนาวไดบางแลว  
 - เดือนเมษายน : บํารุงตนใหสมบรูณกลับคืนโดยเร็ว   ตัดแตงกิ่งมะนาวและ ใสปุย 16-16-16 หรือ 
15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา 1-3 กก./ตน และปุยคอก 10 กก./ตน 
 หลักการใชสารปราบศัตรูพชืใหผลผลิตปลอดภัย 
                ในปจจุบันนี้มีสารปราบศัตรูพืชหลายชนิดทีม่ีคาความปลอดภัยตอมนุษยและส่ิงแวดลอมมากกวา
แตกอน และอาจจะใชเพียงชนิดเดยีวสามารถปองกันและกําจัดแมลงศัตรูมะนาวไดหลายชนิดไปพรอมกัน 
เชน แมลงศัตรูที่สําคัญของมะนาวคือ หนอนชอนใบและเพลี้ยไฟ แนะนําใหมกีารฉีดพนสารโปรวาโด โดย
ใชอัตราเพียง 1-2 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร (1 ปบ) เทานั้น ในการฉีดพนสารปราบศัตรูพืชใหกับตนมะนาวทุก
คร้ังควรจะเตมิสารปองกันและกําจดัเชื้อรา และฮอรโมนพืชไปพรอมกันเลยเพื่อเปนการประหยดัเวลา โรคที่
สําคัญของมะนาว คือโรคแคงเกอร   ซ่ึงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ใหพนสารประกอบทองแดง เชน คอปเปอรไอ
ดร็อกไซค (77%wp)  อัตรา 15-30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ในระยะแตกใบออนหรือเมื่อพบวามีการระบาดของโรค
ในผล  ใบ ตน กิ่งมะนาวซึ่งจะรุนแรงมากในฤดูฝน 
 
 



  

 แนวทางการปฏิบัตินี้ เปนแนวทางอยางายๆที่สามารถปฏิบัติไดโดยทัว่ไป   อยางไรก็ตามการฉีดพน
สารเคมีควรฉีดพนเฉพาะทีม่ีการระบาดในระดับเศรษฐกิจของมะนาว  ที่สําคัญในการฉีดพนควรปฏิบัติตาม
ทั้งอัตราที่ฉีดพน  ระยะเวลาในการฉีดพนปกตแิละชวงระยะเก็บเกีย่วผลผลิต  เพื่อใหผลผลิตที่ผลิตไดมี
คุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค  เกษตรกรชาวสวนมะนาวและสิ่งแวดลอม . 
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