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1. ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาล ระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

(1.1) ทำการปลิดช่อดอกและผลอ่อนที่เริ่มติด
เปน็ผลเลก็อยูอ่อกใหห้มด ซึง่ถ้ามีปรมิาณมากอาจพน่ทาง
ใบดว้ยสารเคมเีอทธฟิอน อตัรา 250 มิลลกิรัมต่อนำ้ 1 ลติร
ปัจจุบันมีสารดังกล่าวจำหน่ายในทางการคา ชื่อ อีเทรล
โดยชนดิทีมี่เนือ้สารเอทธฟิอน 48% ใช้อตัรา 104 มิลลลิติร
(ซซี)ี ต่อนำ้ 20 ลติร หรอื ชนดิเอทธฟิอน 3% ใช้ในอตัรา
167 ซซี ี ต่อนำ้ 20 ลติร พ่นบรเิวณช่อดอกและผลออ่นใน
ระยะดอกบานถึงกลีบดอกโรย ดอกและผลอ่อนจะร่วง
ภายใน 2 ถึง 3 วัน มิฉะนัน้หากปลอ่ยไวค้วามสมบรูณ์ของ
ต้นจะลดลงเนื่องจากต้องสูญเสียอาหารไปในการเลี้ยงผล

(1.2) บำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ด้วย
การใส่ปุ๋ยทางดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 15-
15-15 หรอื 16-16-16 อตัรา 1-1.5 กิโลกรมัต่อตน้เมือ่อายุ
2-4  ปี และอตัรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้นเม่ืออาย ุ5-7 ปี ร่วมกับ
ปุ๋ยคอก และมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
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โ ดยทั่วไปมะนาวจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน
ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและ
ราคาตกต่ำ แต่มะนาวจะขาดแคลนและมี

ราคาสูงในช่วงฤดูแล้งซึ ่งจะอยู ่ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ศูนย์วิจัยพืชสวน
พิจิตร กรมวิชาการเกษตร ได้ประสบความ
สำเร็จในการควบคุมมะนาวให้ได้ผลผลิตในช่วง
ฤดูแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั ้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้

(1.3) ระยะปลายเด ือนเมษายนถ ึ ง เด ื อน
พฤษภาคม ตัดแต่งก่ิงต้น โดยเลือกตัดแต่งก่ิงแห้ง ก่ิงกระโดง
ภายในทรงพุ่ม กิ่งที่เป็นโรคและถูกทำลายจากการแมลง
ออกเผาทำลาย เนื่องจากกิ่งต่างๆ ดังกล่าวไม่มีประโยชน์
หากปล่อยทิ้งไว้บนต้นจะแย่งอาหาร และเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรค

(1.4) กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยการพ่น
สารเคมปีอ้งกนักำจัดโรคทีส่ำคญั ได้แก่ โรคแคงเกอร ์ และ
แมลงทีส่ำคญั ได้แก่ เพล้ียไฟ เพล้ียหอย เพล้ียแปง้ และไร
เป็นต้น

2. ระยะของการเจริญเติบทางลำต้น และกิ่งใบ
ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถงึต้นเดอืนกรกฎาคม

(2.1) เดือนพฤษภาคม เร่งการแตกก่ิงใบรุน่ใหม่
โดยการพ่นด้วยสารฮอร์โมนจิบเบอเรลลิดแอซิด ระดับ
ความเข้มข้น 25 มิลลกิรัม ต่อนำ้ 1 ลิตร ซ่ึงสามารถคำนวณ
โดยการใช้สารฮอร์โมนจิบเบอเรลลิดแอซิด ที่มีจำหน่ายใน
ทอ้งตลาด ได้แก่ รูปผง (ผลกึ) ชนดิความเขม้ข้น 10% ใช้
5 กรัม หรอืชนดิความเขม้ข้น 20% ใช้ 2.5 กรัมผสมกบันำ้
20 ลิตร และรูปสารละลายชนิดความเข้มข้น 1.6% ใช้  31.25
ซซี ีหรอืชนดิความเขม้ข้น 3.2% ใช้ 15.6 ซซี ีผสมนำ้  20
ลิตร โดยพ่นทางใบทั่วต้นมะนาวจะสามารถกระตุ้นการ
ผลิตใบอ่อนได้

(2.2) ดูแลใบออ่นรุน่ใหม ่ให้มีความสมบรูณ์ปราศ
จากโรคและแมลงเขา้ทำลายโดยเฉพาะอยา่งย่ิง มักพบการ
เข้าทำลายของหนอนชอนใบระยะใบอ่อนเจริญ

(2.3) จัดการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไป
เพ่ือส่งเสริมการเจริญทางก่ิงใบใหม่อีกรุ่นหน่ึง ระหว่างปลาย
เดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

(2.4) พ่นอาหารเสริมทางใบ ที ่ประกอบด้วย
ปริมาณธาตอุาหารรองตา่งๆ ได้แก่ ธาตุอาหารแมกนเีซียม
โบรอน สังกะส ีและแคลเซยีม ฯลฯ เป็นต้น  เพ่ือเพ่ิมความ
สมบรูณ์ของใบใหม ่ อีกรุ่นโดยอาจใหข้ณะเดยีวกันกับการให้
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
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ดนิมปัีญหา ปรึกษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

3. ระยะของการควบคุมต้นเพื ่อส่งเสริมขบวน
การสร้างดอกระหวา่งเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน

(3.1) ระยะต้นเดือนกรกฎาคม ใส่ปุ๋ยทางดินที่มี
ธาตุฟอสฟอรสัสูง ได้แก่ ปุย๋เคมสีตูร 8-24-24 ในสภาพดนิ
ทรายและปุย๋เคมสูีตร 12-24-12 ในสภาพดนิเหนยีวใสอั่ตรา
ต้นละ 2 กิโลกรัม เพื่อเร่งการเจริญและพัฒนาการของใบ
ให้มีสภาพสมบูรณ์เต็มที่

(3.2) ระยะปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหา-
คม ราดสารแพดโคลบวิทราโซลลงทีโ่คนตน้โดยอตัราการ
ใช้สารพิจารณาจากขนาดของทรงพุ่ม และชนิดของสภาพ
ดินปลูกโดยใช้อัตรา 1.5-2 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร
ในสภาพดนิทราย และอตัรา 1 กรัมต่อทรงพุม่ 1 เมตรใน
สภาพดนิเหนยีว ส่วนใหญส่ารดังกล่าว ท่ีมีจำหนา่ยทัว่ไปมัก
จะมีเนื ้อสารออกฤทธิ ์ 10% ดังนั ้นจึงใช้สาร 15-20
กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ในสภาพดินทราย และ 10
กรัมต่อทรงพุม่กว้าง 1 เมตร ในสภาพดนิเหนยีว โดยผสม
สารดังกล่าวด้วยน้ำ 2-4 ลิตร ราดบริเวณรอบโคนต้น
การใช้สารดังกล่าว เพื่อควบคุมให้ต้นมะนาวมีการพักตัว
หยุดการเจริญทางกิ่งใบ สะสมอาหารพร้อมที่จะเกิดการ
สร้างดอกและผลไม้ซึ่งการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลให้ได้
ผลดี สภาพดนิควรมคีวามช้ืนอยา่งเพียงพอจงึควรใหน้้ำตาม
ภายหลังการให้สาร

(3.3) ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน  ทำการพ่นปุ๋ยเคมีให้ทางใบที่มีธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซยีมสูง ได้แก่ สูตร 0-52-34 อัตรา
50 กรัม ต่อนำ้ 20 ลติร โดยผสมรว่มกับสารจบัใบ จำนวน
6-8 คร้ัง ทุกๆ 7 วัน จะมีผลควบคมุให้ต้นงดการสร้างใบอ่อน
เร่งการเจริญและพฒันาของใบออ่น ให้แก่สมบรูณ์และสรา้ง
อาหารสะสมได้ดี

(3.4) งดการให้น้ำเพื่อส่งเสริมการพักตัวและ
สะสมอาหารของกิง่ต้น

4. ระยะการออกดอกและติดผล ระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ภายหลังจากการให้สาร
แพคโคลบิวทราโซลแล้วประมาณ 60 วัน หรือ 2 เดือน
เป็นระยะที่ต้นมะนาวเริ่มแสดงความพร้อมต่อการออกดอก
สังเกตได้จากต้นจะหยุดการแตกกิ่ง ใบใหม่ ใบเขียวเข้ม
ตามบริเวณซอกใบของกิ ่งเริ ่มพัฒนา บวมพองขึ ้น จน
สามารถแทงช่อดอกได้บ้างบางกิ่ง

(4.1) เนื่องจากระยะของการออกดอก และติด
ผลอ่อน มักพบปัญหาการระบาดเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ
และไร ตลอดจนโรคแคงเกอร ์ จึงควบคมุปอ้งกนัดแูลอยา่ง
ใกล้ชิดด้วยการพ่นสารเคมีก่อนแทงช่อดอก

(4.2) ในราวปลายเดอืนกนัยายน ถึงกลางเดือน
ตุลาคม เร่งการแตกตา หรือทำลายการพักตัวของตาจะ
สามารถกระตุ้นให้มะนาวออกดอกได้ ด้วยการพ่นสารเคมี
เร่งการแตกตาท่ีให้ผลผลติหลายชนดิ ได้แก่ สารไทโอยเูรีย
อตัรา 0.25% (50 กรัม ต่อนำ้ 20 ลติร) หรอื โปแตสเซยีม-
ไนเตรท อตัรา 2.5% (250 กรัมต่อนำ้ 20 ลติร) จำนวน 2
ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ จะทำให้เกิดการแตกตาดอกของ
มะนาวได้ภายในระยะ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากมีการ
ให้สารไทโอยูเรีย เร็วเกินไป จะทำให้มะนาวมีโอกาสแตก
ใบอ่อนแทนเนื่องจากตาดอกยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์

(4.3) เมื ่อต้นมีการออกดอกสม่ำเสมอทั ่วต้น
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนแล้ว จำเป็นต้องมี
การจัดการให้น้ำโดยเริ่มต้นมีความชุ่มชื้นบ้างในระยะแรก
และเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดผลทั่วต้น เพราะถ้าสภาพต้นเกิด
การขาดน้ำจะทำให้เกิดการหลุดร่วงของผลอ่อนได้

(4.4) พ่นอาหารเสริมทางใบที่ประกอบด้วยธาตุ
อาหารต่างๆ  ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนห่างกัน
ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของดอกและผล
อ่อน

5. ระยะผลเจรญิถึงระยะแกเ่ก็บเกีย่วได้  ระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน

(5.1) ให้ปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 15-15-15  หรือ 16-
16-16 อตัรา 2 กิโลกรมัต่อตน้ โดยแบง่ใส ่2 ครัง้ๆ ละ 1
กิโลกรมัต่อต้น ในเดอืนพฤศจกิายนและเดอืนมกราคม  เพ่ือ
ต้นนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของผล

(5.2) ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
(5.3) พ่นอาหารเสริมทางใบที ่ประกอบด้วย

ธาตุอาหารรองต้ังแต่เดือนธนัวาคมถงึเดือนกมุภาพันธ ์ห่าง
กันทกุ 4 สัปดาห์

(5.4) ข้อควรระวงัการเขา้ทำลายของแมลงศตัรู
พืชและโรคท่ีสำคัญ ได้แก่ เพล้ียไฟ ไร เพล้ียหอย  และเพล้ีย
แป้ง รวมทั้งโรคแคงเกอร์ ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตมะนาวมี
คุณภาพต่ำ

ข้อมูลจาก คำแนะนำเทคนิคการผลิตมะนาวฤดูแล้ง ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร โทร 0-5661-3546
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