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พันธุ์มะนาวที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และปลูกกันในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่

1. มะนาวหนัง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมี
ลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวมีจุกเล็ก ๆ มีเปลือกค่อนข้าง
หนา จึงทาให้เก็บรักษาผลไว้ได้นาน
2. มะนาวไข่ มีขนาดและลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลอ่อนมี
ลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็ม ที่ผลจะมีลั กษณะกลมมนเป็นส่วนมาก
เปลือกบาง ผลโตกว่ามะนาวหนัง
3. มะนาวแป้น เป็นมะนาวที่สามารถให้ดอกออกผลตลอดปี ผลมีขนาดกลาง
ทรงผลแป้น เปลือกบาง มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แป้นราไพ แป้นทราย เป็นต้น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
มะนาวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้าต้องการ
จะปลูกมะนาวให้เจริญงอกงามดี มี ผลดกและคุณภาพดี ก็ควรจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบาย
น้าดี มีอินทรียวัตถุผสมอยู่มาก และควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้า
การเตรียมพื้นที่ปลูก
1. พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทาคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกต
จากปริมาณน้าที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้าท่วม 50 เซนติเมตร แทงร่องหรือซอยร่องทาประตูน้า
เพื่อ ระบายน้าเข้าออก ขนาดร่องน้ากว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก
5X5 เมตร
2. พื้นที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อกาจั ดวัชพืช และทาให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 - 6 x 6
เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วิธีการปลูก
1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
2. ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
3. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้ สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
5. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ช้ายและขวา)
6. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก
7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม
8. กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น
9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก
10. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง
11. รดน้าให้โชก
12. ทาร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
การปฏิบัติดูแลรักษา
1. การให้น้า ต้องมีการให้น้าอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูก
ใหม่ๆ ควรให้น้าวันละครั้งเป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถตั้งตัวได้
แล้ว ให้น้าเดือนละ 2-3 ครั้ง และควรหา วัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อช่วย
รักษาความชื้น ควรเริ่มงดให้น้า ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึงช่วงออก
ดอกเพื่อให้มะนาวสะสม อาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกได้ ปกติ
มะนาวจะออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากมะนาวออกดอก และกาลัง
ติดผลอ่อน เป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ามาก เพื่อใช้ในการ เจริญเติบโตของผล
2. การใส่ปุ๋ย
2.1 หลังจากมะนาวอายุได้ 3-4 เดือน
ควรใส่ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ประมาณต้นละ 0.5
กิโลกรัม กรณีใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่หลังจาก พรวนดินกาจัด
วัชพืชแล้ว โดยใส่บริเวณรอบทรงพุ่ม แล้วก็ให้น้าตามเพื่อ ให้ปุ๋ยละลาย
2.2 เมื่อมะนาวอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ ต้นละ 300
กรัม และเมื่อมะนาวอายุ 2 ปี ก็เพิ่มปริมาณปุ๋ยโดยใส่ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1
กิโลกรัม ทั้งนี้ขี้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของตน และเมื่อมะนาวอายุย่างเข้าปี
ที่ 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต
2.3 ช่วงระยะก่อนออกดอกประมาณ 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย สูตรที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น สูตร 12-2412 หรืออาจใช้ปุ๋ยสูตร 3-10-10 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะที่ยังไม่ออกดอก และใช้สตู ร 0-52-34 ในระยะ
เร่งการออกดอก ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ปริมาณที่ใช้ ขึ้นอยู่กับอายุของต้นพืช โดยใส่ในปริมาณครึ่งหนึ่ง
ของอายุต้น
3. การกาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืชในสวนมะนาวสามารถทาได้หลายวิธี เช่น ถอน ถาง หรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้องระวัง
อย่าให้เกิดบาดแผลตามโคนต้น หรือกระทบกระเทือนราก วิธีกาจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการใช้สารเคมี เช่น พา
ราชวิท ไกลโฟรเสท ดาวพอน เป็นตัน โดยการใช้จะต้องระวัง อย่าให้สารพวกนี้ปลิวไปถูกใบมะนาวเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ เช่นทาให้ ใบไหม้เหลืองเป็นจุดๆ หรือไหม้ทั้งใบ ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนลมสงบ

4. การค้ากิ่ง
เมื่อมะนาวใกล้จะผลิดอกออกผล ต้องมีการค้ากิ่งให้กับต้นมะนาวด้วย เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักหรือฉีกขาด
โดยเฉพาะในช่วงติดผล และยังช่วยลดความเสียหาย เนื่องจากโรคและแมลงได้ โดยวิธีการค้ากิ่ง สามารถทาได้ 2 วิธี
คือ
1. การค้ากิ่งโดยการใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ทาเป็นง่าม สอดเข้ากับกิ่งมะนาว ให้ปลายอีกข้างหนึ่งวางตั้ง
รับน้าหนักของกิ่งอยู่บนพื้นดิน แล้วใช้เชือกผูกมัดกิ่งไว้
2. การค้ากิ่งแบบคอกหรือนั่งร้าน โดยเอาไม้มาทาเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ย มรอบๆ ต้นมะนาวเพื่อรองรับ
กิ่งใหญ่ ๆ ของมะนาวไว้ อาจทาเป็น 2-3 ชั้น แล้วให้กิ่งพาดอยู่ที่ชั้นใดก็ได้ ซึ่งวิธีนี้จะมั่นคงทนทาน และใช้ประโยชน์
ได้ดีกว่าวิธีแรก
5. การตัดแต่งกิ่ง
เพื่อให้มะนาวมีทรงพุ่มสวยและให้ผลดกปราศจากการทาลายของโรคและแมลง การตัดแต่งกิ่งควรทาหลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด แล้วนาไปเผาทาลาย อย่า
ปล่อยทิ้งไว้ตามโคนต้น เพราะจะทาให้เป็นแหล่งสะสมโรคได้
……………………………………………….

