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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงต้นทุน กระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่             
จะได้รับจากการผลิตมะนาว และสามารถใช้ข้อมูลมาจดบันทึกบัญชี เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีวินัยทาง
การเงิน รู้จักวิธีบริหารจัดการการเงินของตนเอง รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอดออม และใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการประกอบอาชีพ สามารถสร้างโอกาสให้เกษตรกรในการจ่ายช าระหนี้ตาม
ก าหนด และสามารถพ่ึงตัวเองได้ 

ขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว อ าเภอบ้านแพ้ว  เจ้าหน้าที่เกษตรกรอ าเภอบ้านแพ้ว  
ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของงานวิจัยฉบับนี้   คุณประโยชน์และความดีที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย  ผู้วิจัย
ขออุทิศแด่ผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความส าเร็จของงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย หวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ๆต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอบ้านแพ้วและ
เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งขอมอบความดีทั้งหมดให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 

             ผศ.นันทพร  ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ 

        กันยายน พ.ศ. 2558 
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บทคัดย่อ 

รหัสโครงการ  : RD A 53/2558 

ชื่อโครงการ    :การจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอบ้านแพ้ว  

จังหวัดสมุทรสาคร  

ชื่อนักวิจัย  : ผศ.นันทพร  ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ 

การจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุน กระบวนการผลิต ผลตอบแทนการผลิตมะนาว และการ
จัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว  ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่
ผลิตมะนาว ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลหนองสองห้อง  ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตร
พัฒนา จ านวนรวม 53 ราย จ าแนกตามการผลิตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่าง
เดียว ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว โดยก าหนด
อายุโครงการ 10 ปี และประเมินผลตอบแทนด้วยอัตราขั้นต่ าร้อยละ 7 ต่อปีโดยอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยวิธีระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 

ผลการศึกษาพบว่าจากการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน เกษตรกรผู้ผลิตมะนาว 
เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 9.78 เดือน มี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ร้อยละ 7 เท่ากับ 10,918.10  บาทและมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 19  มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.31  
เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ผลิตมะนาวทั้งในกาลและนอกฤดูกาลมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ  4  ปี 10.12 
เดือนมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 7 เท่ากับ 28,319.29 บาท
และ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 32  มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 
1.90 และเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 7.25 
เดือน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 7  เท่ากับ 39,439.15 บาท
และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 35  มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 
2.07  

 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวทั้ง 3 กลุ่มแล้วพบว่า 
เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดกูาลอย่างเดียวจะมีระยะเวลาคืนทุนได้เร็วที่สุดและมีมูลค่าปัจจุบันเป็น



ค 

 

บวกทั้งกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดเท่ากับร้อยละ 7 มากที่สุด มีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนและมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงที่สุดเช่นกัน 

น าการบัญชีมาบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตและ
จ าหน่ายมะนาว เพ่ือให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีการจดบันทึกบัญชีอย่างสม่ าเสมอ ท า
ให้เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน รู้จักวิธีบริหารการเงินและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นแนวทางในการ
วางแผนและตัดสินใจ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มะนาวเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กที่มีการปลูกในประเทศนับเป็นร้อย ๆ ปี ครอบครัวคน
ไทยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับมะนาวมาช้านาน  มะนาวเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือของ
ประเทศอินเดียและได้แพร่หลายเข้าไปในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย มะนาวเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่
ประเทศไทยมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ และได้มีการปลูกติดต่อกันมาเรื่อย  ๆจนถึงปัจจุบัน               
ในสมัยก่อนมักมีการปลูกมะนาวไว้ในสวนหลังบ้าน เพื่อน าผลมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนเท่านั้น 
โดยจะปลูกกันเกือบทุกครอบครัวแต่ยังไม่มีใครคิดจะปลูกมะนาวเป็นการค้าอย่างจริงจัง ต่อมา
บ้านเมืองเจริญจ านวนพลเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ความต้องการมะนาวไปใช้ประกอบอาหารใน
ครัวเรือนและใช้มะนาวในอุตสาหกรรมต่างๆมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นจึงมีผู้หันมาปลูกมะนาวใน
เชิงการค้า มะนาวมีชื่อสามัญว่า Lime และชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ Citrus Auratigolia Swingle มะนาวเป็นไม้
ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในไม้ผลตระกูลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง
ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส มะนาวมี
ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ ใช้ปรุงรสให้อาหารมีรสเปรี้ยวอาทิ
เช่น ต้มย า  แกง  อาหารประเภทย าและท าน้ าพริก ฯลฯ ใช้ท าเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยใน
การรักษาโรคต่าง ๆ และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายอีกด้วย ซึ่งรสชาติของมะนาวนั้น
ยากที่จะน าสิ่งอ่ืนมาทดแทนได้ ปัจจุบันมีการน ามะนาวมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ๆ  
เช่น อุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก  อุตสาหกรรมน้ าอัดลมที่ใช้มะนาวเป็นเครื่องปรุงแต่งรสและกลิ่น 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องส าอาง ธุรกิจด้านสมุนไพร มะนาวยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ          
เช่น อาการเจ็บคอไอ รวมทั้งเป็นยาบ ารุงผิว ก าจัดสิวฝ้า ลบรอยเหี่ยวย่น ฯลฯ  นอกจากนี้มะนาวยัง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตของกิจการอุตสาหกรรม   ประเภท ผลิตภัณฑ์ซักล้างและท าความ
สะอาดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  น้ ายาอเนกประสงค์ เป็นต้น นับว่ามะนาว
เป็นพืชที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อการด ารงชีพของคนไทยอย่างมาก 

นอกจากใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบในการบริโภคดังกล่าวแล้ วมะนาวยังเป็นพืชที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีความต้องการสูงตลอดทั้งปี (กรมส่งเสริมการเกษตร
,2553:ออนไลน์) ความต้องการบริโภคมะนาวนับวันจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากการเพ่ิมของ
ประชากรและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้มะนาวเป็นปัจจัยในการผลิตโดยมะนาวเข้ามามี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_(%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89)
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บทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นและสามารถท ารายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวได้ดีพอสมควร ปัจจุบัน
การซื้อขายมะนาวมีอยู่ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจะ
ขายผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาได้ให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อมะนาวถึงในสวน และมีบางส่วนที่น ามาขาย
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ระดับราคามะนาวจะเปลี่ยนแปลงสูงต่ าตามจ านวนปริมาณที่ออกสู่ตลาดในแต่
ละช่วงเดือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
ปริมาณของผลมะนาวที่ผลิตได้จะออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้
ตกต่ าลงอย่างมากจนเกือบไม่มีราคา ราคาเฉลี่ย 10-20 บาท/100 ผล ในทางตรงกันข้ามราคาผลผลิต
มะนาวเริ่มขยับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป และมีราคาสูงที่สุดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงเดือนเมษายนของทุกปีอันเรียกกันทั่วไปว่า “ มะนาวหน้าแล้ง” ซ่ึงเป็นช่วงที่จัดอยู่นอกฤดูกาล
ของการผลิต  ปริมาณผลของมะนาวจะออกสู่ตลาดน้อยถึงน้อยมาก ส่งผลท าให้ราคามะนาวที่
เกษตรกรจ าหน่ายได้มีราคาที่สูงมากขึ้นหลายสิบเท่าตัว ราคาเฉลี่ย 400-600 บาท/100  ผล ในขณะ
ผู้บริโภคจะต้องซื้อมะนาวมาบริโภคในราคาผลละ 8-10 บาท (ตลาดสี่มุมเมือง,2554:ออนไลน์)           
วงจรดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า  ติดต่อกันมาทุกปีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตของมะนาวมีปริมาณมากน้อยไม่เป็นที่แน่นอนและสม่ าเสมอ ท าให้การผลิตไม่สอดคล้องกับ
ด้านการตลาดทั้งนี้เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดจากปัจจัยอิทธิพลสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมในฤดูกาล
ต่าง ๆ จึงเป็นผลท าให้ปริมาณผลผลิตยังไม่ถูกกระจายตัวออกไปในฤดูกาลต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอตลอดปี  ผลผลิตส่วนมากยังคงมีตามฤดูกาล ผลผลิตของมะนาวที่ผลิตได้ทั้งหมดจะใช้
บริโภคโดยตรงในประเทศ 81%  ส่งเข้าโรงงานแปรรูป 19% ซึ่งจากเดิมนั้นประเทศไทยสามารถส่ง
มะนาวไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมของพล
เรือนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการน ามะนาวมาใช้เป็นวัตถุดิบ  จึงท าให้หลายปีที่
ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการส่งออกมะนาว เนื่องจากการผลผลิตมะนาวทั้งหมดใช้ภายในประเทศ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกมะนาวทั้งหมด 140,000 ไร่ ผลผลิตมะนาวทั้งประเทศ              
มีประมาณ 3 ล้านผลโดยแหล่งเพาะปลูกจะกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนแบบสวนหลังบ้าน  และเมื่อเหลือจากใช้บริโภคก็น ามาขายเป็นรายได้
เล็ก ๆ น้อย ๆ จนในระยะหลังปริมาณความต้องการของตลาดมีมากขึ้นราคามะนาวอยู่ในเกณฑ์ดี  
เกษตรกรหันมาปลูกมะนาวเพ่ือการค้ามากขึ้น   ข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าแหล่ง
เพาะปลูกมะนาวที่มีความส าคัญได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดพิจิตร จังหวัด
ราชบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครปฐมดัง (ตารางท่ี 1-1) 

 
 



3 

 

 

ตำรำงท่ี 1-1 แสดงปริมำณผลผลิตมะนำวเป็นรำยปี 
หน่วย : ตัน  

แหล่งผลิต ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 
เพชรบุรี 72,349 71,431 69,716 64,330 
สมุทรสาคร 26,078 24,368 23,851 22,220 
พิจิตร 11,502 11,031 10,095 9,873 
ราชบุรี 13,239 12,055 11,160 9,731 
ปราจีนบุรี 7,962 7,470 6,982 6,072 
สุราษฎร์ธานี 7,063 6,764 5,930 5,294 
ก าแพงเพชร 6,230 5,512 4,253 5,255 
นครศรีธรรมราช 5,445 4,815 4,273 3,662 
ประจวบคิรีขันธ์ 3,854 3,087 3,100 2,817 
นครปฐม 3,458 2,612 2,251 2,044 
อ่ืน ๆ 17,263 13,602 10,925 10,366 
รวมทั้งประเทศ 174,443 162,747 152,536 141,450 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2554) 

จังหวัดสมุทรสาครนับเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย  ในปี 2554 
ผลผลิตมะนาวจากจังหวัดนี้มีมากเป็นอันดับสอง รองลงมาจากจังหวัดเพชรบุรี (ตารางที่  1-1)                     
เมื่อพิจารณาการผลิตในปีการเพาะปลูก 2553/2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีปริมาณพ้ืนที่ปลูก
มะนาวรวม 8,888 ไร่ ได้ปริมาณผลผลิต 22,220 ตัน จังหวัดสมุทรสาครแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอได้แก่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอบ้านแพ้ว ที่มีพ้ืนที่
การเกษตร มากที่สุด คือพ้ืนที่จ านวน 7,819 ไร่ ได้ปริมาณผลผลิตจ านวน 19,547.50 ตัน (ตารางที่ 1-2) 
นับเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 87.97 ของการปลูกทั้งจังหวัด (ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, 2554) 

 

ตำรำงท่ี 1-2 พื้นที่เพำะปลูกและเก็บเกี่ยวผลมะนำวในจังหวัดสมุทรสำครปีกำรเพำะปลูก 2553    
อ ำเภอ พื้นที่เกษตร(ไร่) ผลผลิต(ตัน) รวมมูลค่ำ(บำท) 
เมืองสมุทรสาคร 52 130.00    3,250,000.00 
กระทุ่มแบน 1,017 2,542.50   63,562,500.00 
บ้านแพ้ว 7,819 19,547.50 488,687,500.00 

รวม 8,888 22,220.00 555,500,000.00 
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, 2553 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูก
มะนาวที่มีศักยภาพสูงในการผลิตและมีผู้ปลูกจ านวนมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีทรัพยากรดินและ
น้ าที่อุดมสมบูรณ์มีพ้ืนที่เหมาะส าหรับการเพาะปลูกมะนาว และเป็นจังหวัดที่การคมนาคมสะดวก 
เป็นเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเป็นอ าเภอที่มีพ้ืน
ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองด าเนินสะดวกเป็นคลองหลักและมีคลองซอยอีกมากมาย  ท าให้คนที่
อาศัยอยู่จะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตามแนวล าคลองและประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอบ้านแพ้วมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิเช่น  ท านา  ท าสวน เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น (ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านแพ้ว,2553: ออนไลน์) อ าเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร มีการแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 12 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลสวนส้ม ต าบลหลักสาม ต าบลหลักสอง ต าบลคลอง
ตัน ต าบลเจ็ดริ้ว ต าบลเกษตรพัฒนา ต าบลอ าแพง ต าบลยกกระบัตร ต าบลหนองบัว ต าบลโรงเข้ 
ต าบลหนองสองห้อง (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2554: ออนไลน์) การเพาะปลูกมะนาวของเกษตร
อ าเภอบ้านแพ้วได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลและมีแนวโน้มการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมะนาวอย่าง
ต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพ่ิมข้ึน  แต่การผลิตมะนาวยังประสบปัญหาเรื่องผลผลิตมะนาว
ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาเดียวกันคือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน พฤศจิกายน ท า
ให้ราคาของมะนาวที่จ าหน่ายในช่วงนั้นค่อนข้างต่ าถึงต่ าที่สุดจนประสบกับภาวะมะนาวล้นตลาด  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เกษตรกรบางรายหันมาศึกษาค้นคว้า หาวิธีผลิตมะนาวในฤดูแล้งหรือที่เรียก
กันว่าผลิตมะนาวนอกฤดูกาล  ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เพราะเป็นช่วงที่มะนาว
ออกสู่ตลาดน้อยมากและมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกษตรกรหันมาผลิตมะนาว
นอกฤดูกันมากขึ้น โดยใช้วิธีการหลาย ๆ วิธีประกอบกัน  เช่น การใช้สารเคมีในบังคับให้มะนาวออก
ดอกเพ่ือให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทันเวลา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,2552) ซึ่งช่วยท าให้ผลผลิตมีการ
กระจายตัวออกสู่ตลาดไม่กระจุกตัวในเวลาเดียวกัน แต่ในทางกลับกันเกษตรกรใช้ สารเคมีบังคับให้
มะนาวออกดอก โดยที่ต้นมะนาวยังมีสภาพไม่พร้อมอาจส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพของมะนาวนอก
ฤดูกาลไม่ดีเท่ากับมะนาวในฤดูกาลได้ (สัมฤทธิ์ เศรษฐวงศ์,2553)และในขณะเดียวกันต้นทุนในผลิต
มะนาวนอกฤดูกาลย่อมสูงกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาล แต่การให้เกษตรกรมีข้อมูลในการขยายการ
ปลูกมะนาวจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต  การจัดจ าหน่าย  ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคของเกษตรกรที่ปลูกมะนาว รวมทั้งต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนท าสวนมะนาวและ
ระยะเวลาการปลูกทดแทนที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากมะนาวเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยาวนาน
หลายปีและในการท าสวนมะนาวเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและให้
ผลตอบแทนได้หลายปีติดต่อกัน 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะการศึกษา กระบวนการผลิต  การจัดจ าหน่ายผลผลิต
มะนาว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนมะนาวส าหรับผู้ลงทุน  รวมถึงต้นทุนและ
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ผลตอบแทนจากการผลิตมะนาว รวมถึงการน าความรู้ทางด้านการบัญชี และการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตโดยเน้นเกี่ยวกับระบบการจัดท าบัญชีมาประยุกต์ใช้ และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้จะลงทุน
ต่อไป   

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาต้นทุน กระบวนการผลิต และผลตอบแทนการผลิตมะนาว ในอ าเภอบ้าน

แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว               

ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุน กระบวนการผลิต ผลตอบแทนของการ
ผลิตมะนาวและการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกร อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตและน าสู่ตลาด ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกษตรกรได้รับ โดยท าการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว 5 ต าบล คือ 
ต าบลหนองสองห้อง  ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา               
ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลและผู้ผลิตมะนาวนอก
ฤดูกาล  
4. นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1.  การจัดการความรู้ทางบัญชี หมายถึง การรวบรวม การสร้าง การจัดระเบียบ                
การสรุปและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนและของชุมชนและนักวิจัย 

2. การบัญชีการเงิน หมายถึง การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของกิจการที่
จัดท าภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินทั้งภายใน
กิจการและผู้ใช้ภายนอกกิจการ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ 

3. การบัญชีเพื่อการจัดการ  หมายถึง การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของส่วน
งานต่างๆในองค์กรให้ฝ่ายบริหารของกิจการเพ่ือใช้ในการาวงแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจัดท า
ข้อมูลทางบัญชีจะท าตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้บริหาร 

4. มะนาว หมายถึง ไม้ผลทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อเกษตรกร อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

5. ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เพ่ือปลูก
มะนาว เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร ค่าเตรียมดิน ค่าขุดหลุม ค่าต้น
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มะนาว ค่าปุ๋ย  ค่าแรงงานตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษา 

6. ผลตอบแทน หมายถึง รายได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายผลมะนาวทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

7. มะนาวในฤดูกาล  หมายถึง มะนาวที่มีช่วงฤดูกาลที่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน (ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร,2553) 

8. มะนาวนอกฤดูกาล หมายถึง มะนาวที่มีช่วงฤดูกาลที่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่
ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน (ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร,2553) 

9. เกษตรกร หมายถึง ประชากรที่ท าการปลูกมะนาวผู้ปลูกมะนาวในอ าเภอบ้านแพ้ว   
จังหวัดสมุทรสาคร 

10.  ผลผลิต   หมายถึง  ผลมะนาวซึ่งเกิดจากการลงทุนลงแรงของเกษตรกร  อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

11. ประสบการณ์ หมายถึง  ระยะเวลาหรือจ านวนปีที่เกษตรกรผลิตมะนาว 

5.  ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
จากวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและใช้เป็นแนวทางใน

การ พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดอ่ืน ๆ คือ 
1. ท าให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการผลิตมะนาวเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุน 

2. น าผลที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกร
ผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างยั่งยืนและใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

3. ได้ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพของเกษตรกรที่จะใช้ ถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่
ผู้ประกอบการ 

4. ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก่เกษตรกรหรือผู้สนใจลงทุนปลูกมะนาวต่อไปใน
อนาคต 



 

 

  
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ 

2. การบัญชี 

3. แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

4. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกมะนาว 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        

1. การจัดการความรู้( Knowledge Management : KM) 
 การจัดความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยความรู้มี 2 ประเภทคือ (วิจารณ์ พานิช) 

1.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายถอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

1.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง( Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น  การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม 

การจัดความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ 
1) บรรลุเป็นหมายของงาน 
2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้ 



8 

 

 

4) บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกัน 
การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่  

1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือแสร้งความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการของตน 
5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุง

เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยที่การ
ด าเนินการ 6 ประการนี้ มีการบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่
ในรูปของหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้โดยทั่วไป ( Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก           
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ทีอ่ยู่ในคนทั้งท่ีอยู่ในใจ(ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง(เหตุผล) และ
อยู่ในมือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวน
หนึ่งท าร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียวเนื่องจากเชื่อว่า “จัดการความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด
เริ่มด าเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้คือเริ่มที่ความรู้นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการ
ความรู้ที่ถูกต้องจะเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงานที่ส าคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ
ตามก าหนดไว้เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ก. การสนองตอบ(Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน
และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 

ข. การมีนวัตกรรม(Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ค. ขีดความสามารถ(Competency) ขององค์กรและบุคลากรที่พัฒนาขึ้นมาซึ่ง
สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร 

ง. ประสิทธิภาพ( Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลสัมฤทธิ์
กับต้นทุนที่ลดลงไป การท างานที่มีประสิทธิภาพสูง หมายถึงการท างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผล
มากหรือคุณภาพสูง 
 เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือการที่กลุ่มคนที่ด าเนินงานจัดการความรู้ร่วมกัน 
มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเองส าหรับใช้งานของคนเหล่านี้ จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่
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ตลอดเวลาโดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วนเป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จาก
ภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตนเองและทดลองใช้งาน การจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรม
ที่ด าเนินเฉพาะหรือเก่ียวข้องกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝงหรือในภาษาวิชาการเรียกว่า 
บูรณาการอยู่ทุกกิจกรรมของการท างานและที่ส าคัญ ตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการจัดการด้วย 

 
2. การบัญชี  
 ความหมายของการบัญชี (อรุณี อย่างธาราและคณะ) การบัญชีคือการคัดเลือก การจด
บันทึก การจ าแนก การสรุปผลและการจัดท างบการเงินโดยหน่วยวัดเป็นเงินตรา รวมถึงการแปล
ความหมายของรายงานเกีย่วกับการเงินดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
   
 

                 ลงทุน 

  

            ใช้ไป 

   

     

 

 

 

    ได้มา 

 

 

           ใช้ไป 

 

 

 

 

  แผนภาพที่ 2-1 กิจกรรรมทางธุรกิจ 

   เงินให้กู้ยืมจากเจ้าหนี ้เงินลงทุนจากเจ้าของ 

       เงินทุน 

ซื้อท่ีดิน อาคารและ

และอุปกรณ ์

 

อุปกรณ 

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ

ส านักงาน 

อุปกรณ 

จ่ายเงินเดือน จ่ายค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน 

ผลิตและขายสินค้าและหรือให้บรกิาร 

เงินทุน (รายได้) จากขายสินค้าและ

บริการ 

จ่ายเงินปันผล

ให้ผู้ถือหุ้น 
จ่ายคืนเงินกู้ จ่ายภาษ ี ใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจต่อไป 

ก าไรสุทธิ 
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 การบัญชี หมายถึงศิลปะการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเงินไว้ในรูปของ

เงินตราตลอดจนการจัดประเภท สรุปผลและตีความหมายของรายการที่จดบันทึกนั้น (ธารี หิรัญรัศมี

และคณะ) 

 สรุปได้ว่าการบัญชีคือศิลปะการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกประเภทและสรุปผลข้อมูลอัน

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายงานทางการ

เงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ

ตัดสินใจ 

ประเภทของการบัญชี 

  ข้อมูลทางการบัญชีสามารถน ามาจัดท ารายงานได้ 2 ประเภทคือ รายงานที่จัดท า

เพ่ือใช้ในการบริหารซึ่งเป็นรายงานที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น รายงานอีกประเภทหนึ่งคือรายงานที่จัด

ขึ้นส าหรับบุคคลภายนอก 

  การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 

  คือการบัญชีที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคคลภายนอกน าข้อมูลทางการบัญชีที่เราเรียกงบ

การเงิน ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ งบการเงินที่จัดท าขึ้นถือว่าเป็นรายงานทางการเงิ นส าหรับ

วัตถุประสงค์โดยทั่วไป (General Purpose  Financial Statements) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้น

ส าหรับผู้ใช้งบการเงินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินนั้นอาจจะมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันไป 

แต่อย่างน้อยก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น ผู้ลงทุนหรือเจ้าหนี้ ต่างก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินของกิจการ โครงสร้างของเงินทุนของกิจการเพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น 

เนื่องจากงบการเงินที่จัดท าขึ้นมีผู้ใช้หลายฝ่าย เพ่ือให้แน่ใจว่างบการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามควร 

งบการเงินจึงจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (General Accepted Accounting 

Principle : GAAP) 

  การบัญชีเพ่ือการจัดการ ( Managerial Accounting) 

  เป็นการบัญชีที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลทางบัญชีส าหรับบุคคลที่อยู่ภายในกิจการใช้

เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  ในการวางแผน ในการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง               

การปฏิบัติงานของกิจการ ตัวอย่างของรายการที่จัดท าส าหรับใช้ภายในกิจการได้แก่ งบประมาณ            

การวิเคราะห์ต้นทุน รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
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  จะเห็นได้ว่าการบัญชีเพ่ือการจัดการนั้นฝ่ายจัดการของกิจการจะท ารายงานการเงิน

ขึ้นเพ่ือใช้ภายในกิจการได้หลายประเภทตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม 

  ส่วนการบัญชีการเงินจะต้องท างบการเงินเพ่ือเสนอให้บุคคลภายนอกน าไปใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นงบการเงินจึงต้องจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไปและมีการตรวจสอบให้ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามการบัญชีการเงิน

และการบัญชีเพ่ือการจัดการจะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการจัดท ารายงาน เพียงแต่รูปแบบและเนื้อหา

ของรายงานจะแตกต่างกัน 

  หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป (Generally Accepted Accounting Principle) 

  หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  หมายถึงหลักการบัญชีที่ทุกคนยอมรับน าไปปฏิบัติใน

การท าบัญชี ฝ่ายบริหารของกิจการมีหน้าที่จะต้องท างบการการเงินที่ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่ง

กิจการจะสามารถระบุว่างบการเงินที่จัดท าขึ้นเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปก็ต่อเมื่องบ

การเงินนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีที่น ามาปฏิบัติและเป็นไปตามการตีความ

ทุกประเด็นของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี 

  ส่วนประกอบของงบการเงิน 

  งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 

  1. งบดุล 

  2. งบก าไรขาดทุน 

  3. งบการเงินงบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   3.1) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

   3.2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  4. งบกระแสเงินสด 

  5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  แต่ในการวิจัยเรื่องการจัดความรู้ทางการบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว

ในอ าเภอบ้านแพ้ว งบการเงินจะน ามาใช้เพียง 2 งบคืองบดุลและงบก าไรขาดทุน 

  งบดุล (Balance Sheet) เป็นงบการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ

(เจ้าของสวนมะนาว) ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของ
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เจ้าของ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงโครงสร้างทางการเงินของกิจการ สามารถประเมินถึงสภาพ

คล่องหรือความเสี่ยงของกิจการได้ 

  งบก าไรขาดทุน (Income Statement) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ

กิจการส าหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อมูลในงบก าไรขาดทุนจะประกอบไปด้วยรายได้และ

ค่าใช้จ่าย หากในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หากกิจการมีรายได้ทั้งหมดสูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กิจการก็จะมีก าไร ในทางตรงกันข้ามหากกิจการมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ กิจการก็จะขาดทุน ก าไร 

(ขาดทุน)สุทธิ เป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถทราบผลการด า เนินงานของกิจการว่าประสบ

ความส าเร็จหรือไม่เพียงใด 

  งบดุล เป็นงบการเงินที่แสดงให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยงบดุล

ประกอบด้วย   

  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในการครอบครองของ

กิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งกิจการคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนใน

อนาคต สินทรัพย์แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

  1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) รายการที่ควรจัดประเภทเป็นทรัพย์

หมุนเวียนได้แก่  

           1.1) เงินสด และเงินฝากธนาคาร หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประจ าที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

   1.2) ลูกหนี้การค้า หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างช าระ ค่าสินค้าหรือบริการที่

กิจการขายไปตามปกติ 

   1.3) สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ เ พ่ือขายในการ

ด าเนินงานตามปกติของกิจการ (ในที่นี้หมายถึง ผลผลิตจากมะนาว) 

   1.4) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งได้แก่

ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น  เช่น เช่าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

ฯลฯ 

  2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน( Non-Current Assets) สินทรัพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะจัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ 
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   2.1) เงินลงทุนระยะยาว หมายถึงเงินลงทุนที่กิจการมีความตั้งใจที่จะไว้เกิน

กว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล 

   2.2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่สินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งกิจการมีไว้ใช้ใน

การผลิต มีให้ผู้อ่ืนเช่า โดยปกติสินทรัพย์ในหมวดนี้จะมีอายุการใช้งานนานกว่า 12 เดือน สินทรัพย์ใน

กลุ่มนี้ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคายกเว้นที่ดิน ซึ่งไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเพราะมีอายุการใช้งานไม่จ ากัด 

  หนี้สิน (Liabilities )  โดยปกติแล้วหนี้สิน จะแสดงรายการโดยเรียงล าดับตามวันที่

ครบก าหนดช าระหนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

      1. หนี้สินหมุนเวียน ( Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่คาดว่าจะต้อง

ช าระคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล เช่น เงินเบิกบัญชีหรือเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ครบ

ก าหนดภายใน 12 เดือน  เจ้าหนี้การค้า เป็นหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขาย  

     2. หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities ) หมายถึง หนี้สินที่ไม่เข้า

เงื่อนไขหรือไม่สามารถจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนได้ ได้แก่ เงินกู้ธนาคารที่ครบก าหนดจ่ายเกิน

กว่า 1 ปี 

  ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หมายถึง ในกรณีที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว 

ส่วนของเจ้าของประกอบด้วย ผลรวมของที่เจ้าของน ามาลงทุนกับผลก าไรที่เกิดขึ้น และหักด้วยส่วนที่

เจ้าของถอนทุนใช้ส่วนตัวและผลขาดทุนที่เกิดขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แผนภาพที่ 2 – 2 เป็นงบดุลที่ท าขึ้นโดยใช้รูปแบบรายงาน 

เจ้าของกิจการ 
งบดุล 

ณ  วันที่ .............. 
สินทรัพย์:         xx 
 (ระบุรายละเอียด) 
 รวมสินทรัพย์        xx 
หนี้สิน:          xx 
 (ระบุรายละเอียด)    
ส่วนของเจ้าของ :        xx 
 (ระบุรายละเอียด)   
 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                   xx
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รายการที่แสดงในงบก าไรขาดทุน 

  งบก าไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในงวดใดงวดหนึ่ง             

เพ่ือสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ว่ากิจการมีผล

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด รายการที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนแยกเป็นประเภทใหญ่คือ 

รายได้ หมายถึง จ านวนเงินสด ลูกหนี้ หรือผลตอบแทนที่กิจการได้รับมาจากการ

ประกอบการโดยปกติของกิจการก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า 

ผลตอบแทนที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์และรวมถึงก าไรที่ได้รับจากการขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

ดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากการให้กู้ยืม เงินปันผลรับที่ได้จากการลงทุนซื้อหุ้นในกิจการอ่ืนแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1) รายได้โดยตรง หมายถึงรายได้ที่เกิดตามวิถีการค้าโดยปกติของกิจการ 

ถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้า รายได้โดยตรงก็คือรายได้จากขาย (Sales)  ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการส่ง

มอบสินค้า สิทธิหรือบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ช าระเงินหรือสิ่งอ่ืนที่มีมูลค่าคิด

เป็นเงินให้ ในที่นี้คือรายได้จากขายผลผลิตมะนาว 

2) รายได้อ่ืนๆ หมายถึงรายได้ที่มิได้เกิดข้ึนตามวิถีการค้าโดยปกติของ

กิจการเช่น กิจการซื้อขายสินค้า รายได้อ่ืนอาจหมายถึงก าไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี้ยรับ

จากเงินฝากธนาคารหรือเงินให้กู้ยืม 

 ค่าใช้จ่าย หมายถึงต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการต้องจ่ายไปเพ่ือให้เกิดรายได้ 

ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 

1)  ต้นทุนสินค้าที่ขาย หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ต้นทุนขายนี้

รวมราคาซ้ือสินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมที่จะขายถ้า

กิจการให้บริการเรียกว่าต้นทุนให้บริการ 

2) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารหรือค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

(Operating Expense) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย

สินค้าของกิจการเช่น ค่าขนส่งผลผลิตจากมะนาว ค่าจ้างเก็บมะนาว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หมายถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการบริหาร

กิจการเป็นส่วนรวม 
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 ดอกเบี้ยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่นดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนที่กิจการต้องจ่าย

เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินที่กิจการกู้ยืมมา 

 ภาษีเงินได้ หมายถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรที่กิจการต้องจ่าย

ให้แก่รัฐโดยค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากก าไรสุทธิ ในกรณีที่กิจการด าเนินงานในรูปนิติบุคคล                  

ก าไร หมายถึงผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการในกรณีที่ รายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่าย ก าไรแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง 

ก าไรท าให้ส่วนทุนของกิจการเพ่ิมข้ึน 

  ขาดทุน หมายถึงผลต่างระหว่างรายได้ท้ังหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการใน

กรณีท่ีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย ขาดทุนแสดงถึงการลดลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการในระหว่างรอบ

ระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ขาดทุนท าให้ส่วนของกิจการลดลง( ธารี หิรัญรัศมีและคณะ) ดังนี้ 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นงบดุลที่จัดท าโดยใช้รูปแบบรายงาน 
  แผนภาพที่ 2 -3 งบก าไรขาดทุนแบบแสดงยอดขั้นเดียว 

เจ้าของกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. .............. 
รายได้:          
 รายได้จากการขาย      xx 
 รายได้อ่ืน       xx 
  รวมรายได้       xxx 
ค่าใช้จ่าย: 
 ต้นทุนสินค้าที่ขาย      xx 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     xx 
  รวมค่าใช้จ่าย                   xxx 
ก าไร(ขดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายละภาษีเงินได้                 xxx 
หัก ดอกเบี้ยจ่าย         xxx 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้       xxx 
หัก ภาษีเงินได้         xxx 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ        xxx
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บัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ว.ด.ป. รายการ รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

แผนภาพที่ 2-4 บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
  แนวคิดที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนได้แก่ ความหมายของ
ต้นทุน  การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมและวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้
เครื่องมือทางการเงิน 4 วิธี คือ วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิและวิธีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานการควบคุม และการตัดสินใจโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นการบัญชีที่บันทึกและจัดท ารายงานการวัดค่า
ของต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการขอบเขตของการบัญชีสินค้าและต้นทุนจึงได้แก่การรวบรวม
ข้อมูลด้านต้นทุน บันทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วนสะสมและการจัดท ารายงานเกี่ยวกับต้นทุน
ในลักษณะต่าง ๆ ตามความประสงค ์

สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธุ์  (2552) ได้กล่าวถึงต้นทุนและการจ าแนกต้นทุนตาม

ความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม และการจ าแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ

ตัดสินใจไว้ดังนี้  

ต้นทุน (Cost)  หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ โดย

มูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพ่ิมขึ้น

ในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้ว

และกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนั้น 

ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและ

ส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์” 

(Assets) 

 การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ ในการตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ นั้นจ าเป็นเข้าใจในเรื่อง 
 1. ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง (Differential Cost) 

 ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
การตัดสินใจเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่เพ่ิมขึ้นหรือทางที่ลดลง 
(Incremental Cost or Decremental Cost) โดยปกติต้นทุนประเภทนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติแบบเดิมมาเป็นวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ 

2. ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อหน่วย (Marginal Cost) 
 ต้นทุนส่วนเพ่ิมต่อหน่วย (Marginal Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะเพ่ิมขึ้นจากการผลิต

เพ่ิมข้ึนหนึ่งหน่วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต้นทุนส่วนเพ่ิม แต่ต้นทุนส่วนเพ่ิมต่อหน่วยเป็นการพิจารณา
ส่วนที่เพ่ิมจากการเพิ่มของการผลิตเพียงหนึ่งหน่วย 

การจ าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม  บางครั้งเราก็เรียกว่า               
การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการ
วิเคราะห์จ านวนของต้นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต หรือระดับของกิจกรรมที่เป็นตัว
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ผลักดันให้เกิดต้นทุน (Cost Driver) การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุนนั้นสามารถจ าแนก
ต้นทุนได ้2 ประเภท คือ ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) และต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือต้นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่หรือต้นทุนรวมที่มิได้เปลี่ยนแปลง

ไปตามระดับของการผลิตในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะเปลี่ยนแปลง

ในทางลดลงถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึน และถ้าไม่ด าเนินการผลิตก็ต้องเสียต้นทุนนี้ ส าหรับต้นทุน

การปลูกมะนาวที่เป็นต้นทุนคงท่ีในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย   

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลงทุน เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องรดน้ า เครื่องพ่นยา เครื่อง
ตัดหญ้า  จอบ เสียม มีด สายยางรดน้ า เรือ ท่อสูบน้ า ถังผสมยา รถเข็น เครื่องคัดขนาดมะนาว  
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  กรรไกรซอยลูก  เครื่องชั่งน้ าหนัก  ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. ค่าเช่าที่ดิน เกษตรกรในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บางส่วนจะมีค่าใช้จ่ายใน
การเช่าซื้อท่ีดิน หรือค่าเช่าที่ดินจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  
 3. ค่าภาษีที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และเป็นเงินสด เพราะเกษตรกรเจ้าของที่ดินได้ช าระค่า
ภาษีท่ีดินให้แก่รัฐเป็นเงินสด(ค่าภาษีที่ดินเช่าไร่ละ 40 บาทต่อปี ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อหรือเช่า ส่วน
กรณีท่ีเกษตรกรมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจะเสียค่าภาษีที่ดินไร่ละ 5 บาทต่อปี)   
 4.  ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกมะนาว ได้แก่ จอบ เสียม มีดดายหญ้า 
และปุ้งก้ี โดยให้มีอายุการใช้งาน 3 ปี ถังผสมยา เข่ง กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรซอย ให้มีอายุการใช้งาน 5 
ปี เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ า เครื่องรดน้ า เครื่องตัดหญ้า เรือและเครื่องคัดขนาดมะนาว ให้มีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี โดยใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง (Straight-line Method) 
 

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตาม

สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิตในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่

เท่ากันทุก ๆ หน่วย โดยทั่วไปแล้วต้นทุนผันแปรนี้จะสามารถควบคุมได้โดยแผนกหรือหน่วยงานที่ท า

ให้เกิดต้นทุนผันแปรนั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายประเภทนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวสามารถที่จะเพ่ิมหรือลดได้

ในช่วงระยะเวลาการผลิตดังกล่าว  แต่ถ้าหากไม่มีการปลูกค่าใช้จ่ายนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ส าหรับต้นทุน

การปลูกมะนาวที่เป็นต้นทุนผันแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย   

1.  ค่าแรงงาน   เป็นค่าแรงที่เกิดจากการใช้หรือค่าจ้างแรงงานคนอย่างเดียวหรือในกรณี

ใช้แรงงานคนควบคู่กับสัตว์หรือใช้แรงงานคนควบคู่กับเครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรอย่างเดียวที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินและเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและแปรรูป

เบื้องต้นตลอดจนการขนส่ง  แต่มีข้อควรระวังในการคิดค านวณต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวกับแรงงานคน  
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โดยเฉพาะแรงงานจริงหรือเช่าจะต้องเป็นแรงงานที่จ้างหรือเช่าแบบชั่วคราว ไม่รวมถึงแรงงานจ้าง

หรือเช่าที่มีการตกลงสัญญาจ้างหรือเช่าประจ าเป็นรายเดือนหรือรายปี 

2.  ค่าต้นพันธุ์มะนาวเกษตรกรที่ศึกษานิยมปลูกมะนาวพันธุ์แป้นเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ดูแล

รักษาง่ายทนต่อโรคและเป็นที่ต้องการของตลาด 

3. ค่าปุ๋ย เช่น ค่าปุ๋ยอินทรีย์ และ ค่าปุ๋ยเคมีหรือค่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 สูตร 0-52-34 และสูตร 16-16-16  ซึ่งการใส่ปุ๋ยนั้นจะแบ่งเป็น 

2 ระยะคือระยะที่มะนาวยังไม่ให้ผลผลิตและระยะที่มะนาวให้ผลผลิต  ซึ่งระยะที่มะนาวให้ผลผลิต

ระยะนี้ต้องมีการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะในมะนาวนอกฤดู จะต้องใส่ปุ๋ยในปริมาณที่

เพ่ิมข้ึน 2-3 เท่าของมะนาวที่ผลิตในฤดู 

        4.  ค่ายาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เกษตรจะมีการใช้ยาป้องกันป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
ตั้งแต่ปีแรกที่มีการปลูกและจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อมะนาวให้ผลผลิต โดยเฉลี่ยจะท าการฉีดพ่น
ประมาณปีละ 3-4 ครั้ง  
 5. ค่ายาก าจัดวัชพืช เกษตรกรจะมีการใช้ยาในการก าจัดวัชพืชปีละ 1 ครั้ง โดยในช่วงแรก
จะมีวัชพืชจ านวนมากเนื่องจากต้นมะนาวยังเล็ก วัชพืชสามารถขึ้นได้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีการใช้ยา
ก าจัดวัชพืชมากจนกระท่ังปีที่ 3 ขึ้นไปกิ่งใบมะนาวเริ่มมากแสงแดดไม่รอดถึงท าให้วัชพืชน้อยลง 
จึงมีการใช้ยาก าจัดวัชพืชลดลง 

 6.  ค่าไม้ค้ ากิ่งมะนาว ในการค้ ากิ่งมะนาวเกษตรกรจะกระท าเมื่อมะนาวอายุ ได้ 3 ปีหรือ
เริ่มให้ผลผลิตแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่มะนาวให้ผลผลิตในแต่ละปีต้องใช้ไม้ค้ าเพราะเป็นช่วงที่ต้อง
รองรับน้ าหนักมากข้ึน จึงควรค้ าก่ิงมะนาวเพ่ือรองรับน้ าหนักของผลที่มากขึ้นและอายุการใช้ไม้ค้ านั้น
เกษตรกรจะมีการเปลี่ยนไม้ค้ าทุก 2 ปี 

7.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เกิดจากการใช้เครื่องพ่นของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรที่มี
เครื่องพ่นเป็นของตนเอง ทุกครั้งเมื่อมีการใช้เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชเกษตรกรจะต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นเครื่องพ่นนี้ ใช้เพื่อเดินเครื่องของเครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า  

8.  ค่าไฟฟ้า เกษตรกรใช้ไฟฟ้าเพ่ือปั่นไฟให้กับเครื่องสูบน้ า 
9.  ค่าสารพาโคลบิวทราโซล ใส่เพ่ือเร่งการออกดอกของมะนาวให้เร็วขึ้น   เกิดขึ้นในการ

ผลิตมะนาวช่วงนอกฤดูกาล 
10.  ค่าฮอร์โมน ใส่เพื่อเร่งการออกดอกมะนาวและบ ารุงมะนาวให้สมบูรณ์ 
11.   ค่าอาหารเสริม บ ารุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์เร่งดอกผล 
12.   ค่าปุ๋ยเกร็ด ใช้เพื่อบ ารุงการเจริญเติบโตให้ต้นมะนาว 
13.  ค่าปูนขาว ใช้เพื่อปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ 
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 14.  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการผลิตมะนาวได้แก่ 

เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยา และเครื่องคัดขนาดมะนาว ค่าซ่อมแซมจะมีตั้งแต่ซ่อมเพียงเล็กน้อยจนถึง

การเปลี่ยนชิ้นส่วน ซึ่งการซ่อมแซมเครื่องมือของเกษตรกรนั้นไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ชัดเจน

และไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดการซ่อมแซมขึ้นในปีไหน  ดังนั้นการค านวณค่าซ่อมแซมจึงได้ใช้วิธี

ประมาณการแล้วน ามาถัวเฉลี่ย  โดยสมมติให้อัตราซ่อมแซมร้อยละ 3 ของเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่ง

เป็นอัตราที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป  และมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกระยะ 3 ปี  

 15.  ดอกเบี้ยจ่าย เกิดจากการที่เกษตรกรไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการปลูกมะนาว 

เกษตรกรจึงได้มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพ่ือน ามาลงทุน โดยดอกเบี้ยจ่ายที่

เกิดขึ้นนี้คิดตามอัตราดอกเบี้ยร้อยละของแหล่งเงินกู้ในแต่ละแห่งที่เกษตรกรได้ท าการกู้ยืม ซึ่งการ

จ่ายดอกเบี้ยของเกษตรกรจะจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ เกษตรกรที่มีการกู้เงินจากธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยจ่ายในอัตราร้อยละ 7                

( อัตรา ณ กันยายน 2554) 

 ต้นทุนทั้งหมด (Total cost : TC) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
หนึ่งซึ่งในระยะสั้นจะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ทั้งหมดและต้นทุนผันแปรทั้งหมดคิดเฉลี่ยต่อพ้ืนที่
เพาะปลูก โดยก าหนดให้ความสัมพันธ์ของต้นทุนเป็นดังนี้ 

ต้นทุนทั้งหมด            =     ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด + ต้นทุนผันแปรทั้งหมด  
           ต้นทุนทั้งหมด  

                                      พ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมด 
ผลตอบแทน (Revenue) คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตที่ท่ าการผลิต การพิจารณา

ผลตอบแทนการผลิตจะมากหรือน้อยเพียงใด สามารถวิเคราะห์จากรายได้ทั้งหมด รายได้สุทธิ และ
ก าไรสุทธิ โดยคิดเฉลี่ยต่อพ้ืนที่เพาะปลูก 1 ไร่ ดังนี้ 

  รายไดทั้งหมด   =   ราคาผลผลิต   x  จ านวนผลผลิต 
รายได้สุทธิ        =   รายได้ทั้งหมด  -  ต้นทุนผันแปร 
ก าไรสุทธิ          =   รายได้ทั้งหมด  -  ต้นทุนทั้งหมด 

 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิต       
 ต้นทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed 
Cost: TFC) และต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost: TVC) 

             TC      =  TVC + TFC  
โดยที่     TC      =  ต้นทุนรวม (Total Costs)  

= 
=

=

+ 

ตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ีย 
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               TVC     =  ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costs)  
                TFC     =  ต้นทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Costs)   

 
 

 
 

 

  

 
แผนภาพที่ 2-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนรวม ต้นทุนผันแปรรวม และต้นทุนคงที ่

จากภาพที่ 2-4 เส้นต้นทุนคงที่รวม (TFC) จะขนานกับแกนนอน แสดงให้เห็นว่า ต้นทุน
คงที่จะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต หรือไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต ถ้าไม่มีการผลิต เลยก็
ต้องเสียต้นทุนคงที่    เท่ากับ A บาท   ส่วนต้นทุนผันแปรรวม (TVC) จะเป็นเส้นที่ลากออกจาก จุด
ก าเนิดซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่มีการผลิตเลยก็ไม่ต้องเสีย แต่ถ้ามีการผลิตเพิ่มข้ึนก็ต้องเสียต้นทุน ชนิด
นี้มากขึ้น ส าหรับเส้นต้นทุนรวมทั้งหมด (TC) จะมีลักษณะคล้ายกับเส้น TVC โดยระยะห่าง ระหว่าง
เส้น TC กับ TVC จะเท่ากับ TFC  

รายรับจากการผลิต (Production Revenue) รายรับจากการผลิตคือ รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับ
จากการขายผลผลิตตามราคาตลาด (TR)   ซึ่งค านวณได้จากราคาต่อหน่วย (P) คูณด้วยปริมาณขาย 
(Q) ดังสมการ   TR= P x Q 

แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน  
 การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวในฤดูกาล
กับนอกฤดูกาล  โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความจริง กล่าวคือเป็นพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายและผลตอบแทนของ
โครงการ การพิจารณาตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนจ าเป็นต้องมีการประเมินโครงการลงทุนก่อนเพ่ือให้
ทราบว่าควรลงทุนในโครงการนั้น ๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือในกรณีที่มีโครงการลงทุนหลาย
โครงการอาจไม่สามารถจ่ายลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการเนื่องจากมี เงินทุนจ ากัดระยะเวลา
ของการลงทุนนาน จึงต้องประเมินโครงการเหล่านี้เพ่ือเลือกลงทุนโครงการที่ดีที่สุด  การประเมินการ

ปริมาณผลผลิต 
(Q) 
ปริมาณผลผลิต 
(Q)  
ปริมาณผลผลิต 

(Q) 

บาท 

A 

TFC 

TC 

TVC 

TFC 

0 
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ลงทุนมีหลายวิธี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทั้งหมด 4 วิธีโดยแต่ละวิธีมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
ระยะเวลาคืนทุน หมายถึงระยะเวลาที่จะได้เงินลงทุนทั้งหมดคืนมา โดยการน ากระแสเงิน

สดเข้ารายปีที่ได้รับสะสมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่มีเงินเข้าสะสมเท่ากับเงินลงทุนพอดี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจควรเลือกโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดเพราะจะท า ให้
ได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุดด้วย 

ระยะเวลาคืนทุนแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 
 

-    กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากันทุกปี สามารถค านวณได้โดย 
                 จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 

กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่อปี 
 

-   กรณีมีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการคืนทุนจะ
พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีสะสมรวมกัน เรียกว่า กระแสเงินสดสุทธิสะสมเท่ากับ
จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรกในโครงการ 

 

2.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)    
เป็นการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยการเปรียบเทียบเงินลงทุนเริ่มแรกกับมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิบางครั้งเรียกว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสด(Discounted cash 
flow method) คือจ านวนผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งอาจมีค่าเป็นลบ 
เป็นศูนย์หรือเป็นบวกก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม    (Present Value 
Benefit: PVB) หักออกด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม(Present Value Cost: PVC) ของโครงการ
นั้น ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้  

 

      NPV   =   PVB – PVC  
        
      

NPV    =          
 

 
      NPV    =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน – มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย 

       โดยที่    BT     =   ผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
                

(Bt – Ct ) 
 

(1 + r)t 

ระยะเวลาคืนทุน(PB)
  

  = 
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 Ct    =   ต้นทุนของโครงการปีที่ t 
              r     =   อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม   
               t     =   ระยะเวลาของโครงการ (0, n) 

 
หลักการตัดสินใจ คือเมื่อ NPV มากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการนั้นมีความ

เหมาะสมที่จะลงทุนได้ กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
รวม (PVB > PVC) 

ข้อจ ากัดการใช้มูลค่าปัจจุบัน(NPV)  คือค่า NPV ท าให้ทราบว่าโครงการสามารถให้
ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนหรือไม่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ ถ้าใช้อัตราคิด
ลดสูง ค่าของ NPV จะต่ าและถ้าใช้อัตราคิดลดต่ า ค่าของ NPV จะสูงแต่ NPV ไม่สามารถบอกได้ว่า
โครงการที่ก าลังพิจารณานั้นจะคืนทุนในอัตราเท่าใด 

 

3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 
ในกรณีที่ต้องตัดสินใจว่าโครงการลงทุนใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้มากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการวัดอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ โดยค านวณก าไรที่ได้รับเทียบกับจ านวนเงินที่ลงทุนไปสามารถ
ค านวณได้ตามสูตรดังนี้ 

ก าไรจากการด าเนินงาน  
    สินทรัพย์ที่น ามาลงทุน 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถใช้เพ่ือเปรียบเทียบการท างานของกิจการ 
ถ้าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ยิ่งสูง แสดงว่ามีการใช้สินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้ 

4. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR) คือมูลค่าปัจจุบัน
ของผลประโยชน์รวม (PVB) หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVC) เพ่ือตัดสินใจว่าแต่ละ
โครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่   ค านวณได้จาก    
 

              BCR      =    PVB / PVC 
 

        Bt (1 + r) – t 

              BCR      = 

                      Ct (1 + r) - t 

    

t = 0 

t = 0 

n 

n 

=

๙
= 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)   
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โดยที่  Bt =   ผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
         Ct =   ต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ t 
        r  =   อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

                     t  =   ระยะเวลาของโครงการ (0, n) 
                   n  =   อายุของโครงการ 
 

ขนาดของ BCR อาจจะเท่ากับหนึ่ง มากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งก็ได้ หลักการตัดสินใจ
คือ ถ้า BCR มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุน แต่ถ้า BCR น้อย
กว่าหนึ่งแสดงว่าเป็นโครงการที่ไม่เหมาะสมที่จะลงทุน 
 โครงการที่เป็นที่ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์นี้คือโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุน  นั่นคือจะยอมรับโครงการเมื่อB/C Ratio มีค่ามากกว่า 1 B/C 
Ratio มีคุณสมบัติเหมือน NPV คือค่าของ B/C Ratio จะแปรผันโดยผกผันกับอัตราส่วนลดที่เลือกใช้  
ถ้าเลือกอัตราส่วนลดที่ต่ าลงค่าของ B/C Ratio ก็สูงขึ้นในทางตรงกันข้ามเลือกอัตราส่วนลดที่สูงค่า 
B/C Ratio ต่ าลง 
 

4. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาครหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณปาก

น้ าท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 36 กิโลเมตร หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนน าเรือ

ส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าและได้พักอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก จึง

เรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

(พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมืองส าหรับ

เรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทาง

ทะเล  ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด

ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและ

แม่น้ า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการ

ปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล  และได้ทรงมี

พระราชด าริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้

มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ต าบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร

เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” 

เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัด

สมุทรสาคร” มาจวบจนปัจจุบัน 

จังหวัดนี้ เดิมเรียกกันว่า "ท่าจีน" เพราะแต่เดิมเป็นต าบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทย มีชาว

ต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนน าส าเภา เข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกติดปากว่า "ท่าจีน" 

จนกลายเป็นชื่อต าบล ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้สร้างเมืองใหม่

ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์ จะใช้เป็นที่ระดมพล ส าหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยก

ฐานะเป็นเมือง "สาครบุรี" ตั้งแต่นั้นมา จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรด

ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็น เมืองสมุทรสาคร 

ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองมี

การจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑล เทศาภิบาล และมีการประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลแห่งแรก 

ของประเทศไทย ขึ้นที่ต าบลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2449 ทั้งยังได้เสด็จพระราชด าเนิน ต าบลท่าฉลอม 

ถึงสองครั้งต่อมาใน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ

ให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า "เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนเป็น 

"จังหวัดสมุทรสาคร" มาจนทุกวันนี้ ส่วนค าว่า "มหาชัย" ที่คนชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อของคลองที่ขุด

ขึ้นเพ่ือตัดความคดเค้ียวของคลองโคกขามแต่เดิม มาทะลุออกตัวเมืองท่าจีน 

 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนในเขต
พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 872.347 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอ
กระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้วมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้      
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม   
  ทิศใต้               ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย   
  ทิศตะวันออก   ติ ดต่ อกับกรุ ง เทพฯ จั งหวั ดสมุทรส งคราม  และจั งหวั ด
สมุทรปราการ  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล 
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคด
เคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 
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พ้ืนที่ตอนบนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่าย
แม่น้ าล าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืช
นานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขต
อ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมง
ทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและท านาเกลือ 
 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ในช่วงฤดูร้อนจึงท าให้มี
ความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
26-28 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 50 สูงสุด 95 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน
ในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ    

1) พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัด เป็นดินเหนียว
เป็นพ้ืนที่ท านาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลากะพงและเลี้ยงปลาน้ ากร่อยชนิดต่างๆพ้ืนที่บางส่วนใช้ท าสวน
มะพร้าว           

2) พ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอกระทุ่มแบนและอ าเภอเมืองสมุทรสาครบางส่วน 
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป น้ าทะเลท่วมถึงและน้ าทะเลท่วมไม่ถึงลักษณะของดินจะเป็นดิน
เหนียวมีดินร่วนปนอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้
ประดับ 

ทรัพยากรน้ า จังหวัดสมุทรสาครมีแม่น้ าท่าจีน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัด เป็นแหล่ง
น้ าที่ใช้ในการ เกษตรกรรมของประชากรที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ า และล าคลอง ภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนประมาณ 262 สาย นอกจากนี้
จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน จ านวน 303,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้ง 3 อ าเภอ ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลตลอดแนวชายฝั่ง ตั้งอยู่บน
ปากแม่น้ าท่าจีน ท าให้เกิดเป็นระบบนิเวศน้ ากร่อย รวมทั้งได้พัดพาเอาตะกอน ธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุท่ีไหลลอยมากับแม่น้ ามาทับถมบริเวณปากแม่น้ า ประกอบกับอิทธิพลของกระแสน้ าทะเล
ที่น าเอาโคนเลนมาทับถมท าให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนวชายฝั่งมีเนื้อที่ ประมาณ 16,000 ไร่  มี
ความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงท าให้สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าชายเลน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่
ขึ้นอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ ต้นแสมทะเล แสมขาว ล าพู จาก ตะบูนขาว โกงกาง ชะคราม โพทะเล เป็นต้น  
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5.   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกมะนาว  
มะนาว (lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในไม้ผลตระกูลส้ม (Citrus) ผล

สีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็นผลไม้ที่มี
คุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย 
และมะนาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swingle อยู่ในวงศ์ Rutaceae เป็นพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี เพราะแทบทุกครัวเรือนต้องใช้น้ า
มะนาวในการปรุงอาหารต่าง ๆ เช่น ต้มย า แกง ท าน้ าพริก ฯลฯ นอกจากใช้ปรุงอาหารแล้วน้ ามะนาว
ยังใช้เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ และช่วงเสริมสร้างภูมิต้านทาน
ให้แก่ร่างกายอีกด้วย ซึ่งรสชาติของมะนาวนั้นยากท่ีจะน าสิ่งอ่ืนมาทดแทนได้ และเนื่องจากในปัจจุบัน
อัตราการเพ่ิมของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มี แนวโน้มค่อนข้างสูง อีกทั้งการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการน าน้ ามะนาวมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกมากมายท าให้มะนาวมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง คือประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีมะนาวมี
ราคาสูงกว่าปกติมากทั้งนี้เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีผลผลิตมะนาวออกสู่ตลาดน้อยจึงท าให้มะนาว
มีราคาแพง 

มะนาวเป็นพืชพ้ืนเมืองที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายกันมาช้านานเป็นพืชที่ปลูกง่าย
สามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดเพียงแต่ให้มีการระบายน้ าที่ดี น้ าไม่ขังเท่านั้นก็ปลูกได้ส าหรับแหล่ง
ปลูกท่ีส าคัญได้แก่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี 
นครปฐม และเชียงใหม่ เป็นต้น 
 

ลักษณะท่ัวไปของมะนาว 
มะนาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล าต้นมีลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ย แผ่กิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ 

ต้น  มีอายุหลายปี ความสูงของล าต้นขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ที่ปลูก ทั่วไปจะสูงไม่เกิน 5 เมตรมีหนาม
ตามก้านและกิ่ง เรียวใบยาวเล็กน้อย ใบดกคล้ายใบส้มมีผลสีเขียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ           
4 – 4.5 เซนติเมตร มะนาวเป็นพืชพ้ืนเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จัก
และใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ ามะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภท
แล้ว ยังน ามาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ าตาล เป็นน้ ามะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศ
ไทย และต่างประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ 
เสียบไว้กับขอบแก้ว เพ่ือใช้แต่งรสและในผลมะนาวมีน้ ามันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่าง
มะกรูด น้ ามะนาวจึงมีประโยชน์ส าหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ ายาท าความสะอาด เครื่องหอมและการ
บ าบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy) หรือน้ ายาล้างจาน  มะนาวมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น 
เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล *(Citronellal) ซิโครเนลลิล อะซีเตต  (Citronellyl 
Acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล (Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) ฯลฯ รวมทั้งมีกรด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94
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ซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิค (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ซึ่งถือเป็นกรด
ผลไม้ (AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุด
ลอกออกไป พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างด าหรือรอยแผลเป็นจางลง(วิ
กิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2554:ออนไลน์)ส าหรับลักษณะทั่วไปของมะนาวที่เห็นได้ชัดเจนมีดังนี้ 

ล าต้น  มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ความสูงเฉลี่ย 10-20 ฟุต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ การแตกกิ่ง
ก้านไม่ค่อยเป็นระเบียบ เปลือก ล าต้นมีสีเทาปนน ้าตาล กิ่งอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่สีจะค่อย ๆ เข้มขึ้นบน
กิ่งจะมีหนามซึ่งเกิดบริเวณซอกใบลักษณะทั้งสั้นและยาว หนามจะแข็งและแหลมมีสีเขียวปลายหนาม
สีน้ าตาล เมื่อกิ่งแก่ขึ้นหนามจะแห้งตายไป 

ใบ   มีรูปร่างค่อนข้างยาวหรือรูปไข่ แผ่นใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ   
6-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลมป้าน ฐานใบมีลักษณะกลม ขอบใบเป็นเคลื่อนหรือขอบละเอียด ใบมี
กลิ่นแรงเมื่อขยี้ ก้านใบมีขนาดสั้น มีปีกใบแคบหรือไม่มีปีกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ใบอ่อนมีสีเขียวจาง
เกือบเป็นสีขาว ส่วนใบแก่จะมีสีเขียวเข้ม ผิวด้านบนจะละเอียดเป็นมัน มีช่วงการแตกใบอ่อนหลาย
ครั้ง เมื่อแตกใบอ่อนมักจะออกดอกตามมาด้วยแต่ต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของมะนาวด้วย 

ดอก   ของมะนาวมีทั้งที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือมีทั้งดอกตัวผู้และ
ดอกตัวเมีย ดอกจะเกิดที่บริเวณซอกใบและปลายกิ่ง อาจเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ ดอกมีขนาดเล็ก 
ดอกตูมมีขนาดยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร มีสีขาวและด้านท้องมีสีม่วงปน กลีบดอกเป็นรูปถ้วยมี  
4 – 5 กลีบ จ านวนของกลีบในแต่ละกลีบนอกมี 5 อันเท่ากัน เกสรตัวผู้มีจ านวนมากถึง 20-40 
ทรงกระบอกหรือทรงถังเบียร์ ก้านเกสรตัวเมียจะหลุดร่วงเองได้ 

ผล  มีรูปร่างแตกต่างกันไป ตั้งแต่กลมรี ค่อนข้างกลม กลมแป้นและรูปไข่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
พันธุ์  ผลมีขนาดความยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ที่ก้นผลมีลักษณะเป็นปุ่มเล็ก ๆ ผิวผลเรียบหรือ
ค่อนข้างเรียบ เมื่อสุกผิวจะมีสีเหลืองหรือสีทองที่ต่อมน้ ามันที่ผิวเปลือกเห็นได้ชัด ในผลหนึ่ง ๆ      
จะมีกลีบ 8 – 10 กลีบ เนื้อมีสีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว กลิ่นหอม ถุงน้ าเล็กเรียว หัวท้ายแหลม 

เมล็ด  ของมะนาวมีขนาดเล็ก รูปทรงมีทั้งแบนใหญ่ กว้างกลม กลมยาว แบนและ        
เป็นเหลี่ยม ภายในเมล็ดมีเนื้อเยื่อสะสมอาหารภายในเป็นสีขาว เมล็ดหนึ่งหากน าไปเพาะสามารถให้
ต้นกล้าได้หลายต้น ลักษณะของเมล็ดมะนาวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันตรงที่ผิวและลายเส้น  คือ
มะนาวหนังและมะนาวไข่ ผิวเมล็ดจะเรียบ ไม่เห็นลายเส้น มะนาวโนฬี ผิวหยาบแต่เห็นลานเส้น
ชัดเจน  

สายพันธุ์มะนาว 
สายพันธุ์มะนาวที่พบเห็นในเมืองไทยมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ มะนาวหนัง มะนาวไข่  

มะนาวแป้น มะนาวทราย มะนาวโมฬี  มะนาวหวาน มะนาวพม่า มะนาวเตี้ย มะนาวปีนัง  มะนาว
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พันธุ์ตาฮิติ มะนามไม่มีหนาม มะนาวอิมัน เป็นต้น แต่พันธุ์มะนาวที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและ
นิยมปลูกกันมากในปัจจุบันมีอยู่ 3 พันธุ์ด้วยกัน คือ มะนาวหนัง มะนาวไข ่และมะนาวแป้น  

มะนาวหนัง 
เป็นมะนาวที่ปลูกอยู่ทั่วไปตามพ้ืนบ้าน ลักษณะผลใหญ่ ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้าย

แหลม เมื่อโตขึ้นจะค่อย ๆ สั้นเข้า หัวท้ายจะมนเข้า เมื่อผลโตเต็มที่จะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว            
มีกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวมีจุกเล็ก ๆ ผิวเรียบ เปลือกค่อนข้างหนา จึงท า ให้เก็บรักษาผลไว้ได้
นาน เป็นพันธุ์ที่มีรสเปรี้ยวจัดเพราะมีเปอร์เซ็นต์กรดค่อนข้างสูง น้ ามีกลิ่นหอมน าไปใช้ท าน้ ามะนาว
ดื่มได้ดีมาก 

ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2-5 เมตร การแตกกิ่งก้านสาขาไม่ค่อยเป็นระเบียบกิ่ง
อ่อนเป็นเหลี่ยมสีเขียวจาง เมื่อโตขึ้นจะกลมและสีเขียวเข้มขึ้น ต่อมาสีของกิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
และในที่สุดเมื่อแก่มากจะเป็นสีเทา ตามกิ่งจะมีหนามแข็งและแหลม โคนหนามสีเขียวปลายหนามสี
น้ าตาล รอยต่อระหว่างสีเขียวและสีน้ าตาลมักมีรอยต่อเห็นได้ชัด เมื่อกิ่งแก่หนามก็จะแห้งและตายไป 
ใบอ่อนมีสีเขียวจางเกือบเป็นสีขาว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม ผิดด้านบนละเอียดเป็นมัน ปลาย
ใบค่อนข้างป้าน ใบมักมีร่องลึกสลับกับร่องตื้นหรือบางทีจะเป็นหยักละเอียด ดอกตูมเมื่อยังเล็กอยู่จะ
มีสีเขียว บางครั้งพบสีม่วงที่ขอบของกลีบนอกบ้าง เมื่อดอกตูมโตขึ้นกลีบในจะมีสีขาวชัดขึ้น ส าหรับ
ดอกที่มีกลีบในสีม่วง แดงหรือแดงเรื่อ ๆ เห็นได้ชัดขณะยังเล็กอยู่ก็จะจางหายไปเป็น สีขาวบริสุทธิ์
เมื่อดอกตูมเต็มที่ เมื่อดอกบานกลีบในจะเห็นมีปลายแหลมสีเหลืองจัดมาก เมื่อดอกบานเต็มที่กว้าง
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

มะนาวไข่ 
 เป็นมะนาวที่มีลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาว หัวท้าย
แหลมและจะค่อย ๆ มนเข้าเมื่อโตขึ้น เมื่อโตเต็มที่มีลักษณะกลมมนเป็นส่วนใหญ่ หัวและก้นมีจุกไม่
แหลม ผิวเรียบ เปลือกบางใส ผลโตกว่ามะนาวหนัง ออกลูกดกและผลมีน้ ามาก มีเมล็ดค่อนข้างน้อย 
ข้อดีของมะนาวไข่คือจะออกผลที่ปลายกิ่ง ซึ่งสะดวกต่อการเก็บผล ปัจจุบันมีมะนาวไข่บางพันธุ์ที่
สามารถออกผลทวายได้ เช่น พันธุ์แม่ไก่ไข่ดก เป็นต้น   

 ลักษณะล าต้นเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 2-5 เมตร ใบมีลักษณะคล้ายมะนาวหนัง แผ่นใบ
กว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ดอกก็มีลักษณะคล้ายกับมะนาวหนัง
เช่นกัน เมื่อดอกบานเต็มท่ีกว้างประมาณ 1.8-2.5 เซนติเมตร 
 มะนาวแป้น 

เป็นมะนาวที่ได้จากการเพาะเมล็ดมะนาวพ้ืนบ้านแล้วมีการกลายพันธุ์ไปจนได้ลักษณะที่ดี
เป็นมะนาวพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดเพราะเป็นมะนาวที่ให้ผลดกและออกผลได้ตลอดปี ผลมีขนาด
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ปานกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบางใสมีสีเขียวเหลือง มีน้ ามาก ไม่ค่อยมีเมล็ด มะนาวแป้นมีหลายพันธุ์
ด้วยกัน เช่น 

1. พันธุ์แป้นร าไพ เป็นมะนาวทวายที่มีลักษณะทรงผลแป้น มีผลขนาดใหญ่กว่าพันธุ์แม่ไก่
ไข่ดก และเปลือกไม่หนามาก ออกดอกติดผลง่าย มีน้ ามาก และอายุการเก็บเกี่ยวสั้นหรือนับตั้งแต่
ออกดอกจนเก็บเก่ียวผลผลิตได้ใช้เวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น  

2. พันธุ์แป้นทวาย เป็นพันธุ์ลูกดกทั้งปี หากต้นมะนาวไม่ขาดน้ า มีขนาดผลปานกลาง
เปลือกบาง นิยมปลูกกันมากทั้งปลูกเพ่ือขายผลและปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน   

3. พันธุ์แป้นทราย นิยมปลูกกันมากที่สุด เป็นมะนาวที่ออกลูกดกออกลูกตลอดปี มีทรง
พุ่มสวยใช้เป็นไม้ประดับไม่ค่อยนิยมน ามาบริโภคเพราะน้ าไม่หอมมีรสขมเจือปน 

มะนาวโมฬี 
มีลักษณะของผลมะนาวนี้จะกลมโตแต่ส่วนก้นจะกลมแป้น ผิวเรียบ เปลือกหนาแข็ง เป็น

พันธุ์ที่มีรสเปรี้ยว ไม่มีกลิ่น มีลักษณะล าต้นเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร ล าต้นใหญ่แข็งแรง
เหมาะส าหรับใช้ท าเป็นต้นตอในการทาบกิ่ง  กิ่งอ่อนจะเป็นเหลี่ยมสีเขียวจางและมีสีม่วงจาง ๆปน
เล็กน้อย เมื่อโตเต็มที่กิ่งจะกลมและมีสีเขียว กิ่งแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสีเทา มีหนามเกือบทุก
ซอกใบ หนามแหลมและแข็ง โคนก่ิงจะมีหนามยาว ส่วนปลายกิ่งมักมีหนามสั้น ใบอ่อนจะมีสีม่วง แต่
เมื่อโตขึ้นสีม่วงจะค่อย ๆ จางหายไป เมื่อเจริญเต็มที่จะมีสีเขียว ผิวใบค่อนข้างหยาบ ปลายใบมน 
ขอบใบตื้น ฐานใบใหญ่มากคล้ายรูปหัวใจคว่ าขนาดของแผ่นใบกว้างประมาณ              4 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร ดอกตูมขนาดเล็กกลีบในและบริเวณขอบกลีบนอกมีสีชมพู
ม่วง เมื่อดอกตูมโตขึ้นบริเวณกลีบนอกมีสีชมพูเรื่ออยู่บ้างแต่เป็นแถบแคบมาก ส่วนสีชมพูของกลีบใน
นั้นจะค่อย ๆ จางหายไป จนในที่สุดเมื่อโตเต็มที่ใกล้ ๆ บานจะเป็นเป็นสีขาว ดอกบานจะเห็นปลาย
กลีบมน เมื่อดอกได้รับการผสมแล้วจะเห็นมีสีแดงเรื่อ ๆ รังไข่รูปกลมก้นมนแหลมมาทางหัวเล็กน้อย 
ขนาดของดอกบานกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร 

 

มะนาวพม่า 
ผลอ่อนที่เพ่ิงเกิดใหม่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยาวหัวและก้นแหลม เมื่อโตขึ้นตรง

กลางจะโป่งออกเรื่อย ๆ หัวและก้นจะสั้นเข้าผลจะค่อย ๆ กลมโตเกือบเท่าส้มเขียวหวาน เมื่อแก่
เต็มที่ก้นจะย้อยแหลม เปลือกหนาและแข็ง ผิวของผลเมื่อเล็ก ๆ จะมีร่องตามยาวและขรุขระเมื่อโต
ขึ้นร่องจะค่อย ๆ หายไป และจะมองไม่ค่อยเห็นเมื่อผลโตเต็มที่ ผิวหยาบและมักมีปุ่มมากมีรสชาติ
เปรี้ยวแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นจึงไม่ค่อยนิยมปลูกกันมากนัก 

ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3-5 เมตร การแตกกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบียบ กิ่งอ่อน      
มีสีม่วงต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจาง มีลักษณะเป็นเหลี่ยม เมื่อเจริญเต็มที่จะกลมและมีสีเขียวเข้ม 
ในที่สุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสีเทา เมื่อแก่มาก ๆ มีหนามน้อยพบบ้างตามกิ่งกระโดงใบอ่อนจะมี
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สีม่วงแกมเหลืองเข้ม ผิวใบหยาบเห็นเส้นใบที่แตกจากเส้นกลางใบชัดมาก รูปใบมีลักษณะค่อนไปทาง
ยาว ฐานใบมน ขนาดความกว้างของใบประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8.5 เซนติเมตร ซึ่ง
จัดเป็นมะนาวที่มีใบใหญ่ที่สุดในบรรดามะนาวที่ปลูกกันทั่ว ๆ ไปดอกตูมเมื่อยังเล็กบริเวณของกลีบ
นอกจะมีสีม่วงเรื่อ ๆ ยิ่งส่วนปลายยิ่งมีสีเข้มมาก กลีบในด้านนอกมีสีม่วงแดงเข้มยิ่งโตมากขึ้นจะลด
ความเข้มลง เมื่อโตเต็มที่จะมีสีม่วงแดงจางลงบ้าง ส่วนที่ปลายดอกจะมีสีจางกว่าส่วนอ่ืน ๆ ด้านนอก
ของกลีบในจะมีสีม่วงแดง ตามขอบจะมีสีขาวดอกจะเป็นดอกสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ กลีบในยาว ปลาย
กลีบมนมะนาวพม่าเป็นพันธุ์ที่มีดอกโตที่สุดและเป็นพันธุ์ที่มีเกสรตัวผู้มากที่สุด 

มะนาวเตี้ย 
ผลมีลักษณะกลมมน มีหัวที่จุก ส่วนก้นแป้น ตรงกลางมีจุกแหลมยาวเล็ก ๆ ของเกสรตัวผู้

ติดอยู่ ผิวของผลค่อนข้างหยาบ ลักษณะล าต้นเป็นพุ่มเตี้ย ๆ สูงประมาณ 0.5-1 เมตร นิยมปลูกใน
กระถางหรือภาชนะต่าง ๆ จึงมักเรียกกันว่า มะนาวกระถาง ให้ผลเร็วกว่ามะนาวพันธุ์อ่ืนๆ              
จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะนาวตอแหล ลักษณะต้นและกิ่งโดยทั่วไปเหมือนกับมะนาวหนังและไข่แต่ต้น
จะเตี้ยกว่า หนามสั้น รูปร่างของใบค่อนข้างยาว ปลายใบมน ก้านใบมีปีกแคบ ๆ ความกว้างของแผ่น
ใบจะแคบมาก ดังนั้นลักษณะใบจึงค่อนไปทางด้านยาว ดอกตูมเล็ก ๆ จะมีสีเขียวจาง ๆ ยิ่งโตขึ้นยิ่งมี
สีขาวชัดมากขึ้น และเมื่อดอกตูมเต็มที่จะขาวบริสุทธิ์ ลักษณะอ่ืน ๆ ของดอกเหมือนกับมะนาวหนัง
และมะนาวไข ่ความกว้างของดอกประมาณ 2 เซนติเมตร 

มะนาวหวาน 
ผลขณะยังเล็กตรงกลางจะป่อง หัวท้ายเรียวแหลมยิ่งโตขึ้นจะยิ่งสั้น เมื่อโตเต็มที่หัวและ

ก้นจะแป้นกลมคล้ายผลส้มเขียวหวาน ผิวมักมีร่องเปลือกมีสีเขียวคล้ าเนื้อค่อนข้างแดง รสชาติหวาน
จืด มีกลิ่นฉุนไม่ค่อยนิยมปลูกมากนัก ล าต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ กิ่งมักโน้ม
ลงกิ่งอ่อนมีสีเขียวจางและมักเป็นเหลี่ยม เมื่อโตขึ้นกิ่งจะกลมและมีสีเขียวจัดหรือเขียวคล้ า             
กิ่งแก่เป็นสีน้ าตาลหรือสีเทาไม่ค่อยมีหนาม ใบอ่อนมีสีเขียวจาง มีสีม่วงปนเล็กน้อย  เมื่อโตขึ้นใบจะมี
สีเขียวหรือสีเขียวคล้ า ผิวใบละเอียดเป็นมันใบค่อนข้างยาว ปลายใบมน ขอบใบตื้นใบมน ดอกขณะยัง
เล็กจะมีพ้ืนสีเขียว และจะมีสีม่วงปนตรงกลางเล็กน้อย เมื่อดอกโตขึ้นจะมีสีม่วงแดงชัดมาก ขอบกลีบ
นอกจะเป็นสีม่วง เมื่อใกล้บานสีม่วงแดงจะจางลง ตามขอบของกลีบใน จะจางมากเกือบเป็นสีขาว  
กลีบนอกมีสีม่วงจางมาก แต่บริเวณขอบเป็นสีม่วงเข้ม รังไข่ยาวกลมหัวท้ายแหลม ก้านดอกตัวเมียมีสี
ม่วงจาง ดอกบานเต็มท่ีกว้างประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร 

มะนาวพันธุ์ตาฮิติ 
เป็นพันธุ์ที่น ามาจากหมู่เกาะตาฮิติ เป็นมะนาวที่ไม่ตรงกับรสนิยมของคนไทยแต่มีข้อดีคือ

ทนแล้งและติดผลได้ดีตลอดปี ผลโตเปลือกหนา  เมื่อแก่จัดก็ยังคงมีผลเป็นสีเขียวเข้ม มีน้ ามากเพราะ
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ในผลของมะนาวพันธุ์นี้ไม่มีเมล็ดอยู่เลย ดังนั้นการขยายพันธุ์จึงต้องใช้วิธีตอนและ ติดตาเท่านั้น
มะนาวพันธุ์นี้จะมีราคาถูกจึงมักปลูกไว้เพ่ือแก้ขัดในคราวที่มะนาวขาดแคลนและมีราคาแพง 

พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกในเมืองไทย ได้แก่มะนาวพันธุ์แป้นทวาย มะนาวหนังและมะนาวไข่
เกษตรกรนิยมปลูกมะนาวแป้นมากเป็นอันดับหนึ่งเพราะมะนาวชนิดนี้สามารถขายได้ราคาดีและเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคและโรงงานท ามะนาวดอง เพราะมะนาวแป้นมีเปลือกบางและมีปริมาณน้ ามาก ส่วน
มะนาวไข่เป็นที่นิยมในตลาดบริโภครองลงมาจากมะนาวแป้นแต่ราคาจะไม่สูงเท่ากับมะนาวแป้น 
 การขยายพันธุ์มะนาว          

 มะนาวสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การติดตา การปักช า การทาบกิ่ง 

และการตอนก่ิง แต่วิธีที่นิยมกันแพร่หลายในการขยายพันธุ์มะนาวในปัจจุบันคือ การตอนกิ่งซึ่งเป็นวิธี

ที่สามารถท าได้ง่าย สะดวก อุปกรณ์หาได้ง่ายราคาถูก ออกรากเร็ว เจริญเติบโตและให้ดอกให้ผลเร็ว 

ต้นไม่สูง ทรงต้นเป็นพุ่ม สะดวกในการเข้าไปดูแลรักษา ไม่กลายพันธุ์ แต่ข้อเสียของการขยายพันธุ์

ด้วยวิธีการตอนคือ ไม่มีรากแก้ว อายุไม่ยืนและอ่อนแอต่อโรค     

 การตอนกิ่งมะนาว          

 ควรท าในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะท าให้กิ่งตอนออกรากง่าย เนื่องจากในช่วงฤดูฝนกิ่งมะนาวอยู่ใน

ระยะที่ก าลังเจริญเติบโตในอากาศมีความชุ่มชื้นสูงท าให้รากกิ่งตอนเจริญได้รวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม

ในช่วงฤดูแล้งก็สามารถตอนกิ่งมะนาวได้เช่นกัน เพียงแต่ใช้น้ าหยดให้ทุกวันประมาณ 1 เดือน กิ่งตอน

ก็สามารถงอกรากได้ 

อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง อุปกรณ์ท่ีจ า เป็นส าหรับการตอนมะนาว มีดังนี้ 
1. มีด ใช้ในการตอนกิ่งควรเป็นมีดที่คมและสะอาด เพ่ือใช้ในการควั่นกิ่งหลังจากใช้แล้ว

ควรลับและท าความสะอาดอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่อาจติดมาจากการควั่นกิ่งมะนาวที่
เป็นโรคและยังท า ให้แพร่ไปยังต้นอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

2. กาก (ขุย) มะพร้าว มีคุณสมบัติเบาและเก็บความชื้นไว้ได้นานซึ่งเหมาะที่จะน ามาใช้หุ้ม
รอยควั่น เมื่อจะใช้ต้องน าไปพรมน้ าให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นพอเหมาะไม่แฉะและไม่แห้งเกินไป 
ทดสอบไดโ้ดยการก าขุยมะพร้าวแล้วบีบจะมีน้ าซึมออกมาเล็กน้อยถ้าขุยมะพร้าวแฉะเกินไปจะท า ให้
รอยควั่นเน่าได้ หรือถ้าแห้งเกินไปเมื่อน าไปหุ้มรอยควั่นจะท าให้ขุยมะพร้าวแห้งก่อนที่รากจะงอกน า
ขุยมะพร้าวที่พรมน้ าแล้วบรรจุลงในถึงพลาสติกอัดให้แน่นพร้อมกับมัดปากถุงให้แน่น เตรียมไว้ใช้ใน
การตอน 
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3. ถุงพลาสติก ใช้ส าหรับบรรจุขุยมะพร้าว ควรใช้ขนาด 5 x 8 นิ้ว ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะ
ใส่ขุยมะพร้าวได้มากพอส าหรับการงอกของรากมะนาว ถุงพลาสติกที่ใช้ต้องเป็นแบบใส เพราะเมื่อ
รากงอกออกมาแล้วจะเห็นได้ชัดเจน 

4. เชือกฟาง ใช้ส าหรับมัดปากถึงหลังจากบรรจุขุยมะพร้าวแล้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ขุย
มะพร้าวร่วงออกจากถุงและป้องกันการระเหยของน้ าที่ใส่ในขุยมะพร้าว และยังใช้มัดถุงมะพร้าวเมื่อ
น า ไปหุ้มรอยควั่นแล้วอีกด้วย 

การคัดเลือกกิ่งตอน 
ก่อนที่ จะท าการคัด เลื อกกิ่ งมะนาวที่ จะตอนนั้นควรได้ พิจารณาถึ งสว นและ                  

ต้นแม่เสียก่อนเพราะถ้าหากต้นแม่พันธุ์ที่ใช้ตอนไม่ดีแล้ว กิ่งตอนที่จะน า ไปปลูกก็จะไม่ดีด้วย ดังนั้น
ควรเลือกส่วนที่ไม่เคยมีประวัติการการระบาดของโรคอย่างรุนแรงมาก่อน ควรเป็นต้นแม่ที่ให้ผลผลิต
แล้วให้ผลดก ให้ผลสม่ าเสมอ เป็นพันธุ์ดีตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ มีการเจริญเติบโตดีสมบูรณ์แข็งแรง
ควรเลือกต้นที่มีอายุระหว่าง 4-6 ปี และต้นแม่ต้องปราศจากโรคและแมลงรบกวน เนื่องจากโรคบาง
โรค เช่น ทริสเตซ่า สามารถถ่ายทอดผ่านทางก่ิงพันธุ์ได้  เมื่อเลือกต้นแม่ที่ดีได้แล้ว จึงท าการคัดเลือก
กิ่งที่จะตอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก กิ่งที่ใช้ตอนต้องเป็นกิ่งไม่อ่อนหรือแก่เกินไป เพราะถ้าเป็นกิ่งแก่
เมื่อน าไปปลูกจะเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตต่ าหรือกิ่งที่เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลอ่อน 
เป็นกิ่งกระโดงตั้งตรงหรือเอียงเล็กน้อยไม่เป็นกิ่งที่ห้อยเอายอดลงดิน มีกิ่งแขนงแยกออก 2-3 กิ่ง เป็น
กิ่งที่เจริญเติบโตแข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง ไม่ควรเป็นกิ่งที่ก าลังให้ดอกหรือผลและควรเลือกกิ่ง
ที่มีความยาวเหมาะสมคือยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร 

 

วิธีการตอนก่ิง 
เมื่อเตรียมอุปกรณ์และเลือกก่ิงที่สมบูรณ์ได้แล้วจึงท า การควั่นกิ่ง 2 รอยให้ถึงเนื้อไม้ โดย

ด้านบนให้ควั่นบริเวณใต้ของกิ่งเล็กน้อย เนื่องจากบริเวณข้อของกิ่งจะสะสมอาหารไว้มากท าให้การ
งอกของรากเร็วและได้รากจ านวนมาก ส่วนรอยควั่นด้านล่างให้ห่างจากรอยควั่นด้านบนเท่ากับความ
ยาวของเส้นรอบวงของกิ่ง หรือประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นใช้ปลายมีดกรีดที่เปลือกระหว่างรอยควั่นทั้ง
สองให้ถึงเนื้อไม้ แล้วใช้ปลายมีดแกะเปลือกตรงรอยควั่นออก ส่วนมากแล้วกิ่งที่ลอกเปลือกออกได้
ง่ายจะออกรากได้เร็วกว่ากิ่งที่ลอกเปลือกออกยาก ใช้มีดขูดรอบกิ่งที่ลอกเอาเปลือกออกแล้ว เพ่ือเอา
เยื่อเจริญซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อลื่น ๆ ออกให้หมดเพ่ือป้องกันไม่ให้เยื่อเจริญมาประสานกันต่อได้อีก ซึ่ง
ท า ให้สร้างเปลือกขึ้นมาใหม่และไม่เกิดราก สังเกตได้โดยใช้มือจับดูถ้าหายลื่นแล้วแสดงว่าขูดเยื่อ
เจริญออกหมดแล้วหากต้องการใช้ฮอร์โมนเร่งรากก็ให้ทาบริเวณรอบรอยควั่นด้านบนด้วยฮอร์โมนเร่ง
รากแล้วน าถึงพลาสติกท่ีได้บรรจุขุยมะพร้าวลักษณะชื้นพอเหมาะที่ได้เตรียมไว้แล้วมาผ่าตรงกลางโดย
ผ่าจากดา้นที่มัดด้วยเชือกฟางจนถึงก้นถุงใช้มือแหวกขุยมะพร้าวให้แยกออกเป็นร่องแล้วน าไปหุ้มรอย
ควั่นพร้อมกับมัดด้วยเชือกฟางให้แน่นอย่าให้ถุงขุยมะพร้าวหมุนได้ แล้วรดน ้าให้ชุ่ม 
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การตัดกิ่งตอน 
ในสภาพปกติมะนาวจะงอกรากหลังจากท าการตอนประมาณ 1 เดือนหากมีการใช้

ฮอร์โมนเร่งราก รากก็จะงอกเร็วขึ้นส่วนการจะตัดกิ่งตอนเมื่อใดนั้นให้สังเกตจากรากที่งอกออกมา  
โดยจะท า ให้การตัดได้ทางใบและมะนาวต้องการอุณหภูมิต ่าเฉพาะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือท าให้
เกิดการพักตัวเกิดการสร้างตาดอกแต่อุณหภูมิต ่าที่มะนาวต้องการนั้นจะต้องไม่ถึงกับเป็นน้ าค้างแข็ง
เป็นหิมะ ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อมะนาวได้ และปัจจุบันได้ค้นพบวิธีการชักน าให้มะนาวออกดอกโดยไม่
ต้องมีอากาศเย็นก็ได้ 
 การปักช ากิ่งมะนาว 
 เป็นการตัดส่วนของก่ิงพันธุ์มะนาวที่มีสภาพต้นที่สมบูรณ์แล้วน ามาช าไว้ในสภาพแวดล้อม
ทีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดรากและยอดพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่โดยที่ต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุก
ประการและจะช่วยร่นระยะเวลาในการออก ดอกติดผลเร็วขึ้นเมื่ อเทียบกับการเพาะเมล็ดมะนาวที่
ปลูกด้วยกิ่งปักช าระยะเวลา 2-3 ปีก็จะให้ผลผลิตส่วนการเพาะด้วยเมล็ดใช้เวลามากกว่านั้น 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักช า 
1. กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
2. ขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์ 
3.  ภาชนะหรือกระบะช า 
4. วัสดุปักช า (Rooting Media) ได้แก่ ดินร่วน ทรายหยาบ ขี้เถาแกลบ ปุ๋ยคอก ขุย
มะพร้าว เศษซากพืชสับ/ป่น เป็นต้น 
5.  ส่วนของพืชที่มาใช้ขยายพันธุ์ เช่น ราก ต้นหรือกิ่ง ใบที่มีตาติดและแผ่นใบ เป็นต้น 
6.  ฮอร์โมนเร่งราก 
การคัดเลือกกิ่งปักช า 
การขยายพันธุ์โดยการปักกิ่งช าเราควรรู้จักลักษณะของกิ่งมะนาวเบื้องต้นก่อนซึ่งกิ่ง

มะนาวจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือกิ่งอ่อน กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ กิ่งแก่ กิ่งที่เหมาะสมส าหรับการปักช า
ควรเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ซึ่งมีอาหารสะสมอยู่ในล าต้นพอที่จะออกรากก่อนที่กิ่งช าจะแห้งตาย การ
เลือกกิ่งพันธุ์ควรเลือกกิ่งขนาดพอเหมาะอย่างน้อยเป็นกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ขนาดกิ่งใหญ่ประมาณดินสอ
ขึ้นไป 

การตัดช ากิ่งอ่อน         
 การตัดกิ่งที่เพ่ิงแตกออกมาใหม่ มีลักษณะอ่อนและอวบน้ า ความส าเร็จในการขยายพันธุ์
โดยการตัดช ากิ่งอ่อนขึ้นอยู่กับอาหารและฮอร์โมน ของพืช กล่าวคือ อาหารที่มีอยู่ในกิ่งอ่อนหรือยอด
ของพืชไม่ใช่ปัจจัยอันส าคัญ เพราะอาหารในส่วนของพืชดังกล่าวมีไม่มากพอ ดังนั้นอาหารที่จะน ามา
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สร้างรากจะต้องได้จากการสังเคราะห์แสง ด้วยเหตุนี้การตัดช ากิ่งอ่อนจะต้องมีใบติด นอกจากนั้น
ปัจจัยอื่นๆ คือ อุณหภูมิ ความชื้น และแสงที่พอเหมาะก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเช่นกัน 

การตัดช ากิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ กิ่งชนิดนี้เป็นกิ่งที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และมีเนื้อไม้เริ่ม
แข็งเหมาะแก่การผลิตมะนาวเชิงการค้า ส าหรับกิ่งที่ใช้ในการตัดช าควรลิดใบแก่หรือใบล่างออกเหลือ
ไว้เฉพาะใบที่เจริญเต็มที่และใบท่ีอยู่ด้าน ยอดประมาณ 4-5 ใบ 

วิธีปักช ากิ่งมะนาว ปฏิบัติดังนี้ 
1. เมื่อตัดกิ่งพันธุ์มะนาวมาแล้วควรพ่นน้ าให้แก่กิ่งพันธุ์มะนาวเป็นระยะ เพ่ือช่วยลดการ

คายน้ า  
2. เตรียมกิ่งขนาดยาวโดยทั่วไปประมาณ 6-9 นิ้ว ขนาดของกิ่งประมาณ 1 นิ้ว โดยรอย

ตัดควรอยู่บนข้อและใกล้กับข้อให้มากท่ีสุด        
3. กิ่งจะต้องมีข้อจ านวนประมาณ 3-5 ข้อ และมีใบอยู่ 4-6 ใบ   

 4. โคนกิ่งควรตัดเป็นรูปปากฉลามหรือฝานบวบ จะมีรอยแผลช้ าบริเวณรอยตัดให้ใช้คั ต
เตอร์ตัดรอยช้ าออกซ้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการออกราก     
 5. ใช้คัตเตอร์กรีดบริเวณโคนกิ่งในแนวตั้งความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 3-4 รอย  

6. หลังจากนั้นน ากิ่งมะนาวแช่ลงในน้ าที่ผสมสารป้องกันเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือ
ไม่ให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเข้าทางรอยแผล      
 7. น ากิ่งพันธุ์จุ่มลงในสารเร่งการเกิดรากจ าพวก NAA และ IBA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การออกรากของก่ิงพันธุ์มะนาว        
 8. หลังจากเตรียมกิ่งพันธุ์มะนาวเสร็จแล้ว ใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กหรือเท่ากับขนาดของกิ่งปัก
ช า แทงลงในวัสดุปลูกก่อนน ากิ่งลงปักช า เพ่ือป้องกันการเกิดรอยช้ าบริเวณแผล  
 9.  ฝังกิ่งลึก 1/2 ส่วน ของความยาวกิ่ง และท่ีส าคัญคือต้องกดบริเวณโคนกิ่งให้แน่น 

10. ใช้วัสดุพรางแสง ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก และต้องบังกระบะปักช าไม่ให้มีลมมาปะทะ
เพ่ือไม่ให้ก่ิงปักช าขยับและลดการคาย น้ าของก่ิงพันธุ์มะนาว      

11. สังเกตดูว่าวัสดุเพาะช าหรือน้ าที่จับบริเวณใบแห้งเกินไปหรือไม่ ถ้าแห้งเกินไปควรพ่น
น้ าให้ถี่ข้ึน 

 
การเตรียมพื้นที่ปลูกมะนาว 
มะนาวสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่การปลูกมะนาวในดินแต่ละชนิดจะมีการ

เตรียมพ้ืนที่ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพ่ือให้การเตรียมพ้ืนที่ปลูกได้อย่างเหมาะสมจึงแยกพ้ืนที่ปลูก
มะนาวเป็น 2 ลักษณะ คือพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอน 
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พื้นที่ลุ่ม 
ในพ้ืนที่ลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสภาพพ้ืนที่ดินเหนียวมีน้ าท่วมถึง ระบายน ้ายากและมี

ระดับน ้าใต้ดินสูงการเตรียมพ้ืนที่ปลูกจึงต้องท า การยกแปลงปลูกให้สูงกว่าพ้ืนราบทั่วไป โดยท า เป็น
แปลงปลูกซ่ึงจะท า ให้รากของมะนาวกระจายได้ลึก ระหว่างแปลงท า เป็นร่องน ้าสามารถเก็บกักน้ าไว้
ได้รดต้นมะนาวได้สะดวก มีคันดินโอบล้อมรอบแปลงปลูกทั้งหมดเพ่ือเป็นแนวป้องกันน้ าท่วมและ
รักษาระดับตามต้องการ ส าหรับขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกมะนาวในสภาพพ้ืนที่ลุ่มมี ดังนี้ 

1. การไถปรับพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 3-5 จานไถพ้ืนที่ให้เรียบ จากนั้นจึง
ท าคันโอบล้อมพ้ืนที่ทั้งหมดซ่ึงอาจจะใช้รถตักดินขนาดใหญ่หรือจ้างคนขุดดินขึ้นเป็นคันโอบก็ได้ความ
กว้างของคันโอบหรือคันล้อมประมาณ 6-8 เมตร ส่วนความสูงให้สังเกตจากปริมาณน ้าที่ท่วมสูงที่สุด
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ นิยมท า ให้สูงกว่าแนวระดับน ้าท่วมประมาณ 50 เซนติเมตร 

2. การไถแหวก นิยมใช้รถแทรกเตอร์ไถเป็นแนวตรงตามเชือกที่ขึงไว้ หรืออาจจะโรยปูน
ขาวให้เป็นแนวก็ได้ จากนั้นจึงแทงร่องตามแนวที่ไถไว้ 

3. การแทงร่องหรือซอยร่อง นิยมใช้แรงคนมากกว่ารถตักดินเพราะร่องที่ได้จะมีดินที่ฟูไม่
ทึบแน่น ขนาดของแปลงปลูกนิยมท า กว้างประมาณ 6-8 เมตร ขนาดของร่องน ้ากว้าง 1.5 เมตร      
ลึกประมาณ 1 เมตร พ้ืนท้องร่องกว้างประมาณ 0.5-0.7 เมตร ส่วนความยาวของแปลงปลูกและ    
ร่องน ้านั้นไม่จ ากัด แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของสวน แนวแปลงปลูกควรอยู่ในแนวเหนือ-ใต้    
ตากดินให้แห้งประมาณ 1 เดือนจนเม็ดดินแห้งหรือที่เรียกว่า ดินสุก ในระหว่างตากดินนี้ให้เตรียม
หลุมปลูกและประตูระบายน ้าเข้าออกให้พร้อม ประตูระบายน ้านิยมท าด้วยท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 12 นิ้วหลังจากตากดินแล้วจึงระบายน ้าเข้าจนท่วมแปลงให้ระดับน ้าสูงกว่าแปลงดิน
ประมาณ 18-20 เซนติเมตร ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ดินยึดตัวดีขึ้นและเป็นการฆ่าเชื้อโรคไป
ในตัวด้วย เมื่อระบายน ้าออกแล้วจึงปลูกมะนาวบนแปลงได้ 

ส าหรับพ้ืนที่ร่องสวนเก่าซึ่งมีร่องน ้าอยู่แล้วเคยปลูกพืชอย่างอ่ืนมาก่อนและดินอยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม การเตรียมดินจะไม่ยุ่งยากมากนัก โดยการถากถางวัชพืชและต้นไม้อ่ืนที่ไม่ต้องการตากไว้
บนหลังแปลงปลูก เมื่อแห้งดีแล้วควรท า การเผา จากนั้นก็ตกแต่งร่องน ้าให้กว้างและลึกเอาดินและ
เลนจากร่องน ้าขึ้นมาไว้บนหลังแปลงปลูก ตากดินเลนจนแห้งสนิทจึงขุดดินเป็นก้อนโตตากจนแห้ง ใส่
ปุ๋ยแห้งเพิ่มเติมรวมทั้งปูนขาวด้วยถ้าจ าเป็นหลังจากนั้นจึงท าการพรวนให้ก้อนดินมีขนาดเล็ก ตกแต่ง
หลังร่องให้เรียบร้อย ก็พร้อมที่จะขุดหลุมปลูกต่อไปได้ 

พื้นที่ดอน 
อาจเป็นพ้ืนที่ป่าหรือเคยปลูกพืชมาก่อน ปกติมักจะมีระดับน ้าใต้ดินต ่า น ้าไม่ท่วมขัง       

จึงไม่จ าเป็นต้องท าการยกร่อง ส่วนใหญ่พ้ืนที่ดินมักจะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทรายหรือดิน
ลูกรังมีการระบายน ้าที่ดี ส าหรับความสมบูรณ์ของดินนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ในแต่ละแห่งซึ่งมีความ
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สมบูรณ์ไม่เท่ากัน การปลูกมะนาวในพ้ืนที่ดอนจะได้เปรียบกว่าการปลูกในพ้ืนที่ลุ่มหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกซึ่งจะถูกกว่ามาก  แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยมี
แหล่งน ้ าเพียงพอดังนั้นจะต้องหาแหล่งน ้ าและการจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ                
ซึ่งมีความจ าเป็นมากส าหรับการปลูกมะนาวในภาคพ้ืนที่ดังกล่าวเนื่องจากพ้ืนที่ดอนส่วนมากจะไม่
ราบเรียบเหมือนพ้ืนที่ลุ่มสภาพพ้ืนที่จะสูง ๆ ต า่ ๆ มีแอ่ง มีเนินมีจอมปลวกหากความแตกต่างกันมาก
ควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงย่อย ๆ ตามสภาพพ้ืนที่แล้วปรับพ้ืนที่ในแปลงย่อยแต่ละแปลงให้มี
ความสม ่าเสมอกันกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษาต่าง ๆ 
ตลอดจนความสม ่าเสมอในการเจริญเติบโตของต้นมะนาวด้วย การเตรียมพ้ืนที่ปลูกในที่ดอนไม่มี
ความยุ่งยากเหมือนที่ลุ่ม ก่อนอื่นต้องก า จัดวัชพืชออกให้หมด เมื่อก าจัดวัชพืชแล้วให้ปรับปรุงดินโดย
ไถพรวนพลิกดินแล้วจึงไถย่อยให้ดินและเอียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งปรับแต่งหน้าดินให้สม ่าเสมอแล้วสามารถ
ลงมือขุดหลุมปลูกได้หรือก าจัดวัชพืชแล้วลงมือขุดหลุมปลูกเลยก็ได้ถ้าดินนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วย
อินทรีย์วัตถุอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงดินอีก ส่วนพ้ืนที่ที่มีอินทรีย์วัตถุน้อยให้ปรับปรุงดินให้ดี
เสียก่อนจึงลงมือปลูก โดยการหาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่เพ่ิมเติมลงไปในดินหรือปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย
พืชสดก็ได้ วิธีท าคือปลูกพืชตระกูลถั่วลงไปแล้วไถกลบลงในดินให้เน่าเปื่อยเป็นประโยชน์ต่อดิน การ
ปรับปรุงดินด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ดินร่วนซุย การระบายน ้าและอากาศของดินดีท าให้ดินอุ้มน ้าดี
และเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมะนาวผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
ระยะการปลูกและหลุมปลูกมะนาว 
ระยะปลูกมะนาวจะแตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน        

คือมะนาวที่ปลูกในพ้ืนที่ลุ่มหรือปลูกแบบยกร่องนิยมใช้ระยะห่างระหว่างต้นคือ  5 เมตร             
ระยะระหว่างแถว 5 เมตร ส าหรับมะนาวที่ปลูกในพ้ืนที่ดอนระยะปลูกจะแตกต่างกันตามความอุดม
สมบูรณ์ของดินปลูกถ้าดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง ในดินที่อุดมสมบูรณ์ดีควรใช้ระยะห่างระหว่างต้น 
6 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 6 เมตร แต่ถ้าดินไม่ค่อยดีนักใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5 เมตร ระหว่าง
แถว 5 เมตร ระยะปลูกขนาดนี้ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกมะนาวได้ 40 ต้น   

ส าหรับการเตรียมหลุมปลูกมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของมะนาวในระยะเริ่มแรก
มากหากการเตรียมหลุมปลูกไม่ถูกต้องเมื่อน า ต้นพันธุ์มาปลูกอาจจะตายได้เพราะท าให้หลุมปลูกเก็บ
ความชื้นได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของกิ่งพันธุ์ หลุมปลูกมะนาวควรขุดให้มีขนาดความกว้าง 
ความยาวและความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยคือ
ถ้าดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุมากก็ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดเล็กก็ได้แต่ถ้าดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ให้ขุด
หลุมให้มีขนาดใหญ่เพื่อจะได้ปรับปรุงดินในหลุมปลูกให้ดีขึ้น 
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ดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมนั้นให้แยกออกเป็น 2 กอง คือดินชั้นบนแยกไว้กองหนึ่งและดินชั้น
ล่างแยกไว้อีกกองหนึ่งโดยกองไว้ที่ปากหลุมแล้วตากดินที่ขุดขึ้นมาทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน เพ่ือฆ่าเชื้อ
โรคต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงแล้วผสมดินทั้งสองกองด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
หรือเศษใบไม้ผุสลายตัวแล้ว ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และใส่หินฟอสเฟตผสมลงไปด้วยประมาณ 1- 2 
กระป๋องนมเพ่ือปรับสภาพความเป็นด่างของดินคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมักหนาประมาณ 20 เซนติเมตรถ้าเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ียิ่งเก่าดีและเหยียบให้แน่น
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีรองก้นหลุมจะเป็นตัวช่วยซับน้ าที่รดลงไปและยังท าให้รากมะนาวสามารถเจริญ
ได้ดีและเจริญแผ่ออกไปรอบ ๆ ชั้นถัดขึ้นมาให้ดินชั้นบนที่ผสมแล้วกลบลงไปในหลุมปลูกให้หมดแล้ว
ตามด้วยดินชั้นล่างจนเต็มหลุม ถ้าดินมีการระบายน ้าดีควรใส่ดินที่ผสมแล้วลงไปในหลุมให้ต่ ากว่าระดับ
พ้ืนที่เล็กน้อยเพื่อไว้ส าหรับขังน้ าแต่ถ้าดินมีการระบายน ้าไม่ค่อยดีเช่นดินเหนียวก็ควรใส่ดินผสมลงใน
หลุมให้พูนขึ้นสูงกว่าระดับดินเดิมในลักษณะเป็นเนิน  เล็ก ๆ เพ่ือช่วยระบายน ้าออกจากหลุม 
 

การเตรียมกิ่งพันธุ์มะนาว 
เมื่อตัดกิ่งตอนแล้วก่อนที่จะน าไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ควรจะได้มีการช ากิ่งพันธุ์เสียก่อน

เพ่ือจะท าให้กิ่งพันธุ์ได้ตั้งตัวเจริญแข็งแรงพร้อมที่จะน าไปปลูกในแปลงปลูกหรือในสวนเป็นการช่วย
ลดเปอร์เซ็นต์การตายของก่ิงพันธุ์ให้น้อยลง  

ดินที่จะใช้ช ากิ่งพันธุ์นิยมใช้ส่วนผสมของดิน 2 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือฟางหญ้าผุ ๆ 1
ส่วน ถ้าจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นส่วนผสมลงไปด้วยจะต้องเป็นปุ๋ยเก่า ๆ ที่หมดความร้อนแล้ว จึงจะใช้ได้ดี
และไม่เป็นอันตรายต่อกิ่งพันธุ์ภาชนะที่ใช้ช ากิ่งพันธุ์อาจใช้ถุงพลาสติกหรือกระถางหรือหากจะท า  
เป็นรางหลุมปลูกช าก็ควรจะขุดให้มีขนาดความกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร    
ส่วนความยาวแล้วแต่ความต้องการที่จะช ากิ่งพันธุ์มากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ
และควรฉีดยาฆ่าหนอนชอนใบ รวมทั้งหนอนที่จะมากัดกินใบอ่อนจนกระทั่งกิ่งพันธุ์แข็งแรงดีและ
แตกยอดใหม่แล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลงปลูก 

หลังจากช ากิ่งพันธุ์จนแข็งแรงดีแล้วก่อนที่จะท าการปลูกในแปลงปลูกควรท าการตัดกิ่ง    
และล าต้นเสียใหม่คือตัดแต่งกิ่งออกเสียบ้างให้เหลือเพียงส่วนน้อยหรือล าต้นเดียว โดยตัดกิ่งก้านที่
ยาวเกินไปให้สั้นลงให้มีขนาดยาวพอเหมาะกับกิ่งอ่ืน ๆ รวมทั้งตัดกิ่งที่ซ้อนทับกันออกบ้างและหากกิ่ง
พันธุ์มีใบดกเกินไปให้ริดทิ้งเสียบ้าง การตัดแต่งกิ่งและใบออกนอกจากจะเป็นการแต่งทรงพุ่ม ให้
เติบโตต่อไปได้ดีข้ึนแล้วยังเป็นการช่วยลดการคายน้ าจากต้นที่ปลูกช านี้ได้เป็นอย่างดี ท าให้กิ่งพันธุ์ไม่
เหี่ยวและช่วยให้กิ่งสามารถตั้งตัวแตกรากใหม่ได้เร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ปลูกมะนาวบางรายหลังจากตัดกิ่งตอนแล้วจะน ากิ่งพันธุ์ลงปลูกในแปลง
ปลูกเลยโดยที่ไม่ต้องน ากิ่งพันธุ์มาช าในแปลงเพาะช าก่อน 
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การปลูกมะนาว 
เมื่อเลือกพ้ืนที่เตรียมกิ่งพันธุ์เตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้วจึงลงมือปลูกหากเป็นกิ่งตอน

ก่อนปลูกลงในหลุมให้ใช้มีดคม ๆ  กรีดถุงพลาสติกที่หุ้มตุ้มตอนจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้งสองด้าน
แล้วดึงถุงพลาสติกออกกระท าด้วยความระมัดระวังอย่าให้ดินหรือขุยมะพร้าวแตกจากนั้นจึงวางกิ่ง
พันธุ์ลงในหลุม การปลูกโดยใช้กิ่งตอนนี้ควรปลูกให้ส่วนบนของตุ้มตอนอยู่ต่ าจากระดับผิวดิน
ประมาณ 2 นิ้ว หากกิ่งพันธุ์ที่น ามาปลูกเป็นกิ่งตอนที่ผ่านการช าจนตั้งตัวและมีรากเจริญดีแล้ว      
เวลาปลูกจะวางตรงกลางหลุมปลูกและจะต้องช่วยคลี่รากให้แผ่โดยรอบในลักษณะที่ไม่หักพับแล้ว
ค่อย ๆโรยดินกลบลงไปตามต้องการการกลบดินควรกลบให้นูนโคนขึ้นมาเล็กน้อยเพ่ือป้องกัน น้ าแช่
ขังบริเวณปากหลุมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน     

หลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ไม้หลักปักยึดติดกับล าต้นมะนาวให้ตรงเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ล าต้นโยกตอนลมพัดได้เพราะในระยะแรก ๆ รากยังจับยึดดินได้ไม่ดีเป็นผลท าให้มะนาวชะงัก
การเจริญเติบโตได้แล้วรดน ้าให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะ ถ้าหากกิ่งที่น ามาปลูกอ่อนแอหรือเห็นว่ายังตั้งตัว
ไม่ได้แสดงอาการเหี่ยวเมื่อแดดจัดจึงควรหาวัสดุพลางแสง เช่นทางมะพร้าวหรือกิ่งไม้ที่มีใบใหญ่มา
พรางแสงให้บ้าง ซึ่งจะช่วยให้ต้นมะนาวตั้งตัวได้เร็วขึ้นหลังจากปลูกใหม่ ๆ หากฝนไม่ตกต้องหมั่น
รดน ้าอยู่เสมอ 

ส าหรับฤดูปลูกหากปลูกมะนาวในพ้ืนที่ลุ่มซึ่งมีการยกร่องและมีน้ าเพียงพอนั้น สามารถ
ปลูกได้ทุกฤดูแต่ส่วนมากแล้วนิยมปลูกในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกน้อยหากมีฝนตกหนัก
จะท าให้น้ าขังบริเวณโคนต้นที่ปลูกได้เพราะดินที่ขุดจะยุบตัวเกิดเป็นแอ่งน ้าขัง ท าให้ต้นมะนาวที่ปลูก
อาจตายได้  ส าหรับการปลูกมะนาวในพ้ืนที่ดินฤดูที่เหมาะสมคือช่วงฤดูฝนเพราะจะช่วยประหยัด
แรงงานในการรดน ้าและต้นมะนาวตั้งตัวได้เร็ว 

 

การให้น้ ามะนาว 
การให้น้ านับเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในการปลูกมะนาวเพ่ือให้ได้ผลอย่างเต็มที่การ

ให้น ้าอย่างเพียงพอตามที่ต้นมะนาวต้องการจะช่วยให้ต้นมะนาวเจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ ไม่ชะงัก
การเจริญเติบโตท าให้ได้ผลเร็วขึ้น การปลูกมะนาวในพ้ืนที่ที่น้ าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นักควรกะ
ระยะเวลาปลูกให้ดีให้ต้นกล้าได้รับน้ าฝนนานที่สุดเพื่อจะได้ตั้งตัวได้ 

ช่วงที่ปลูกมะนาวใหม่ ๆ จะต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ควรให้น้ าวันละครั้งเป็นอย่างน้อย  
แต่หากมีฝนตกเพียงพอก็สามารถงดการให้น้ าได้ อย่าปล่อยให้มะนาวขาดน้ าจนใบเหี่ยวเพราะจะท า
ให้มะนาวชะงักการเจริญเติบโต มีผลกระทบถึงการให้ผลผลิตช้าตามไปด้วย ปกติแล้วหลังจากปลูก
ประมาณ 10-15 วัน มะนาวจะเริ่มตั้งตัวได้แล้ว ซึ่งใบที่ติดอยู่กับกิ่งจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียว
เข้มขึ้นและจะเริ่มผลิใบอ่อนออกมาใหม่ บางครั้งจะมีดอกปนมาด้วยแตใ่ห้เด็ดดอกท้ิงไป 
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ถึงแม้ว่ามะนาวจะเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร ในระยะที่มะนาวตั้งตัวได้แล้วซึ่งยังเล็ก
อยู่หลังฤดูฝนจะต้องรดน้ าประมาณ 7-15 วันต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินและสภาพอากาศ 
เพ่ือให้ต้นมะนาวอยู่ได้โดยไม่เหี่ยวเฉา แต่หากพบว่าใบมะนาวเริ่มเหี่ยวจะต้องให้น้ าทันที                 
มีผู้สังเกตพบว่าหากมะนาวได้รับน้ าอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะในหน้าแล้งหากเจ้าของไม่ปล่อยให้
มะนาวขาดน้ าเลยมะนาวจะให้ผลดกตลอดปีนอกจากนี้ควรหาวัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้นเพ่ือรักษา
ความชื้นด้วย 

ในช่วงออกดอกมะนาวจะมีความต้องการน้ าน้อยมาก ดังนั้นในช่วงการออกดอกจะต้อง
ควบคุมการให้น้ าคือในระยะก่อนมะนาวออกดอกประมาณ 1 เดือนจะต้องงดให้น้ าโดยจะไม่ให้มะนาว
ได้รับน้ าเลยเพ่ือให้มะนาวสะสมอาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกได้ ถ้าเป็นสวนมะนาวที่
ปลูกแบบยกร่องก็ควรจะสูบน้ าออกให้ระดับน ้าในร่องต า่กว่าระดับปกติซึ่งปกติแล้วมะนาวจะออกดอก
ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  ฉะนั้นควรเริ่มงดให้น้ าตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึง
ระยะมะนาวออกดอกหากเกิดได้รับน้ าในช่วงนี้จะท าให้มะนาวเจริญขึ้นมาเป็นยอดอ่อนแทนที่จะเป็น
ดอก  เพราะฉะนั้นการควบคุมการให้น้ าต้องค านึงถึงหลักนี้ด้วย หลังจากที่มะนาวออกดอกและก าลัง
ติดผลอ่อนนั้นจะเป็นช่วงที่มะนาวต้องการน้ ามาก จึงต้องมีการให้น้ าอย่างเต็มที่เพ่ือให้การเจริญเติบโต
ของผลเป็นไปตามปกติ หากขาดน้ าในช่วงนี้ผลจะร่วงหล่นติดผลน้อย ผลไม่ค่อยมีน้ า 

เนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่ตอบสนองต่อน้ าและปุย๋ที่ได้รับอย่างรวดเร็วมาก หากผู้ปลูกให้น้ า
มากเกินไปโดยไม่มีการเว้นระยะเวลาให้ดินแห้งในเวลาที่เหมาะสมก็เกิดผลเสียได้เช่นกัน    กล่าวคือ
หากดินเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลามะนาวจะแตกใบมากจึงมีใบมากกว่ากิ่งและไม่ค่อยมีดอกและติดผล
น้อยด้วย เนื่องจากมะนาวไม่มีระยะดินแห้งเพ่ือสะสมอาหารส าหรับการออกดอก 

โดยปกติช่วงเวลาของการให้น้ ามะนาวที่เหมาะสมคือช่วงเช้าแต่ถ้าเป็นช่วงที่อากาศร้อน
หรือช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ควรให้น้ าในตอนเย็น ถ้ายิ่งหลังจาก 6 โมงเย็นไปแล้วจะยิ่งดีหรือรด
ในตอนเช้าก่อน 10 โมงก็ได้ ส่วนในฤดูหนาวที่มีน้ าค้างมากและเป็นช่วงที่มะนาวออกดอกหากจะให้
น้ าในช่วงนี้ควรรดในตอนเช้าส าหรับในฤดูหนาวที่ไม่มีน้ าค้างควรรดน ้าในตอนบ่ายเพราะหากมีลม
เหนือพัดมาจะท าให้ความชุ่มชื้นในอากาศลดลงใบมะนาวจะมีการคายน้ ามากขึ้นอาจเป็นสาเหตุให้
มะนาวขาดน้ าได ้

วิธีการให้น้ ามะนาว 
การปลูกมะนาวแบบยกร่องปลูกในพ้ืนที่ลุ่มที่มีน้ าอยู่ระหว่างแปลงปลูกนั้นจะเรียกว่าเป็น

การให้น้ าแบบใต้ดินก็ได้เพราะน ้าจะซึมเข้าไปในดินของร่องปลูกให้ต้นมะนาวดูดเข้าไปใช้โดยตรงหรือ
ใช้วิธีการตักรดหรือใช้เรือรดน ้าเพ่ือเพ่ิมความชื้นให้แก่ต้นมะนาวอีกก็สามารถท าได้ตลอดทั้ง สูบน้ า
ออกจากร่องสวนท าให้ดินแห้งเพ่ือให้ต้นมะนาวได้พักตัวสะสมอาหารเพ่ือเตรียมออกดอกก็สามารถท า
ได้ง่าย การปลูกในพ้ืนที่ลุ่มที่มีน้ าตลอดทั้งปีจึงได้เปรียบกว่าการปลูกในที่ดอนมากปัจจุบันเกษตรกร
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นิยมปลูกมะนาวแบบยกร่องเพ่ือบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูกันมาก    เนื่องจากสามารถควบคุม
ความชื้นในดินได้ง่ายกว่าการปลูกในพ้ืนที่ดอน 

ส าหรับวิธีการให้น้ ามะนาวที่ปลูกในพ้ืนที่ดอนสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีจะ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง การที่จะเลือกใช้วิธีใดนั้นจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน
ลักษณะพ้ืนที่ที่ได้เตรียมไว้  วิธีการเพาะปลูก จ านวนน ้าที่จะหามาได้ในพ้ืนที่นั้นและที่ส าคัญก็คือ
ค่าใช้จ่ายในการให้น้ าแบบต่าง ๆ จะต้องน ามาพิจารณาด้วยเสมอควรให้คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว วิธีการให้น้ ามะนาวที่ปลูกในพ้ืนที่ดอนที่นิยมท ากันคือการใช้สายยางรดเพราะ
ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลงทุนน้อย แต่จะเสียเวลาและแรงงานมาก ซึ่งนอกจากวิธีการใช้สายยางรดแล้ว
ยังมีหลายวิธีให้เลือกดังนี้ 

1. การให้น้ าทางผิวดินโดยใช้น้ าขังหรือไหลไปบนผิวดินและซึมลงไปในดินตรงบริเวณที่น้ า
ขังหรือไหลผ่านเพ่ือเก็บความชื้นไว้ให้แก่ต้นมะนาวการให้น้ าทางผิวดินแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ 
ๆ คือแบบปล่อยให้น้ าท่วมไปบนพ้ืนที่ที่ปลูกมะนาวโดยการพูนโคนต้นไม้ให้น้ าถูก  ล าต้น การให้น้ า
แบบนี้ต้นมะนาวจะได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและแบบปล่อยน ้าให้ท่วมเฉพาะในร่องคูคือท าเป็นร่องขนาด
เล็กระหว่างแถวของต้นมะนาว ที่หัวร่องที่จะส่งน้ ามีคูส่งน้ าไปตมความกว้างของพ้ืนที่ เมื่อต้องการให้
น้ าจะใช้สายยางท าการลักน้ าดึงน้ าเข้ามาในร่องส่งน้ า เมื่อน ้าเต็มร่องหรือเพียงพอแล้วก็จะเอาท่อกา
ลักน้ าออก 

สิ่งส าคัญส าหรับการให้น้ าทางผิวดินก็คือจะต้องมีการเกลี่ยพ้ืนที่ให้เรียบและมีความลาด
เอียงไม่เกิน 2% ถ้าพ้ืนที่ลาดเอียงมากน้ าจะไหลเร็วเกินไปต้นมะนาวจะได้รับน้ าไม่เพียงพอและ
สม่ าเสมอซ่ึงอาจจะแก้ไขได้ด้วยการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแปลงย่อยแล้วให้น้ าทีละแปลงย่อย 

2. การให้น้ าแบบฝอย การให้น้ าแบบฝอยนี้ไม่ต้องเสียพ้ืนที่ส าหรับท าเป็นคูหรือคลองส่งน้ า
และสามารถส่งน้ าให้มะนาวเป็นจ านวนน้อย ๆ และบ่อย ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับมะนาวที่
เริ่มปลูกใหม่ ๆ นอกจากนี้สามารถส่งน้ าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสม่ าเสมอและ มีประสิทธิภาพสูง
ปกติแล้วการให้น้ าแบบฉีดเป็นฝอยนี้สามารถใช้ได้กับพืชและดินเกือบทุกชนิด แต่เนื่องจากการลงทุน
ของระบบการให้น้ าแบบนี้สูงมากจึงมักเลือกใช้วิธีนี้เมื่อไม่สามารถใช้วิธีอ่ืน ๆ ได้หรือใช้ได้แต่ให้
ประสิทธิภาพต ่ามาก 

วิธีการให้น้ าแบบนี้โดยน้ าที่จะให้แก่มะนาวจะถูกสูบจากแหล่งน ้าผ่านท่อไปยังพ้ืนที่ปลูก
ด้วยแรงดันและให้น้ าเป็นฝอยออกทางหัวฉีดขึ้นไปในอากาศแล้วปล่อยให้กระจายตกลงบนพ้ืนที่ปลูก
โดยมีรูปทรงการกระจายของเมล็ดน้ าสม่ าเสมอและอัตราของน้ าที่ตกลงบนพ้ืนจะต้องปรับให้น้อยกว่า
อัตราการซึมของน้ าเข้าไปในดิน 

3. การให้น้ าแบบหยดหรือแบบประหยัด เป็นการให้น้ าเป็นจุด ๆ บนผิวดินในเขตรากของ
มะนาวโดยมีท่อส่งน้ าวางยาวไปตามแนวของต้นมะนาวและมีหัวปล่อยน ้าต่อจากท่อส่งอีกทอดหนึ่ง
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ตามจ านวนที่ต้องการน ้าที่ปล่อยจากหัวปล่อยน ้าจะหยดออกมาทีละหยดหรือเป็นเพียงสายน้ าเล็ก ๆ 
การให้น้ าแบบนี้จึงไม่ต้องใช้แรงดันมากสามารถควบคุมน้ าให้พอเหมาะพอดีกับการต้องการใช้น้ าของ
ต้นมะนาวและรักษาระดับความชื้นของดินบริเวณรากมะนาวให้อยู่ในระดับที่พอดีอยู่เสมอ การให้น้ า
แบบนี้เหมาะกับพ้ืนที่ที่หาน้ าได้ยากหรือมีน้ าน้อยเพราะเป็นวิธีประหยัดน้ าได้มาก  แต่การให้น้ าแบบ
นี้จะต้องลงทุนสูงในระยะเริ่มแรก 

การใส่ปุ๋ยมะนาว 
การใส่ปุ๋ยให้แก่มะนาวนั้นก็เพ่ือให้ได้มะนาวเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์

และเพ่ือให้ได้ผลดกและคุณภาพดี ในระยะ 3-4 เดือนแรกหลังจากปลูกยังไม่ต้องให้ปุ๋ยใด ๆ ทั้งสิ้น  
แต่หลังจากนี้ไปแล้วอาจจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณต้นละครึ่งกิโลกรัมและเพ่ิมประมาณขึ้น  
ทุก ๆ 2-3 เดือน โดยเพ่ิมขึ้นครั้งละ 2-3 ขีด และอาจใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปนลงไปพร้อมกับปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมักด้วยก็ได้เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต หากใส่ปุ๋ยเคมีในระยะนี้ควรใส่หลังจากพรวนดิน
ก าจัดวัชพืชแล้วโดยใส่บริเวณรอบ ๆ ทรงพุ่มแล้วก็ให้น้ าตามเพ่ือให้ปุ๋ยละลายปุ๋ยคอกที่น ามาใช้นั้น
จะต้องเป็นปุ๋ยที่สลายตัวดีแล้วปุ๋ยคอกที่ยังไม่สลายตัวหรือสลายตัวไม่หมด เมื่อน ามาใช้อาจ
เกิดปฏิกิริยาอาจท าให้รากมะนาวไหม้หรือเน่าตายได้หรือท าให้ต้นมะนาวขาดไนโตรเจนไประยะหนึ่ง
จนกว่าปุ๋ยนั้นจะสลายตัวหมดและไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักในขณะที่ดินแฉะเพราะจะท าให้ดินแฉะมากขึ้นซึ่ง
เป็นอันตรายต่อมะนาววิธีการใส่ปุ๋ยคอกโดยการขุดเป็นรางดินบริเวณรอบ ๆ ทรงพุ่มขุดลึกประมาณ
ครึ่งหน้าจอบโรยปุ๋ย ลงไปแล้วกลบดินไว้เช่นเดิม 

เมื่อมะนาวอายุได้ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น สูตร 15-15-15 ประมาณต้นละ 300 กรัม   
พอมะนาวอายุได้ 2 ปี จึงเพ่ิมประมาณปุ๋ย โดยใส่ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 1กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เมื่อมะนาวอายุย่างเข้าปีที่ 3 ก็จะเริ่มให้ผลผลิต 

ส าหรับการใส่ปุ๋ยมะนาวอายุ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่มะนาวให้ผลผลิตแล้วจะให้ปีละ 3 ครั้ง 
ดังนี้คือ 

1. ระยะก่อนออกดอก 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงเป็นการเร่งให้มะนาวออก
ดอกและติดผล โดยใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ใส่ประมาณ 2-3 ก ามือ หรืออาจใช้สูตร 3-10-10 เพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตในระยะที่ยังไม่ออกดอกและใช้สูตร 0-52-34 ในระยะเร่งการออกดอกประมาณ          
0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ปริมาณท่ีใช้ขึ้นอยู่กับอายุของต้นพืชโดยใส่ในปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุต้น 

2. ระยะมะนาวออกผลแล้ว เป็นการบ ารุงต้นโดยใช้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 16 - 16 -
16 ต้นละ 2 – 3 ก ามือ ใส่รวมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักโดยใส่บริเวณรอบ ๆ รัศมีทรงพุ่ม 

3. ระยะหลังเก็บผล ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยมะนาวในระยะนี้จะเน้นที่การบ ารุงต้นให้สมบูรณ์
แข็งแรงซึ่งจะมีผลต่อการออกดอกและติดผลในครั้งต่อไปทั้งนี้เพราะในขณะที่มะนาวติดผลนั้นจะต้อง
ใช้อาหารไปเลี้ยงผลอย่างมากอาหารที่สะสมไว้ในต้นจะลดลงจึงจ าเป็นต้องบ ารุงใส่ธาตุอาหารให้แก่
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ต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมการใส่ปุ๋ยในระยะนี้จะท าเมื่อเก็บผลหมดแล้ว หลังจากนั้นจะตัดกิ่งที่
ไม่ต้องการออก เพ่ือไม่ให้เปลืองอาหารไปเลี้ยงก่ิงที่ไม่มีประโยชน์เหล่านั้น เมื่อตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้ว
จึงใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น สูตร 15-15-15 หรือ 20-10-10 อัตรา 2-3 ก ามือและหากใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมักลงไปด้วยจะดีมาก 

ส าหรับวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ควรจะใส่หลังจากพรวนดินและได้มีการก าจัด
วัชพืชและควรจะใส่หลังจากฝนตกใหม่ ๆ หรือหลังจากท่ีมีการรดน ้าแล้วเพราะปริมาณน ้าที่มีอยู่ในดิน
อย่างพอเหมาะนี้จะไปละลายปุ๋ยแล้วรากพืชสามารถดูดอาหารจากปุ๋ยน าไปบ ารุงต้นได้อย่างช้า  ๆ 
และควรจะหว่านปุ๋ยลงดินบริเวณรอบ ๆ ทรงพุ่มการใส่ปุ๋ยเคมีด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยลดการสูญเสีย
ปุย๋ที่อาจจะไหลไปกับน้ าได ้

การก าจัดวัชพืชมะนาว 
ในการท าสวนมะนาวการก าจัดวัชพืชนั้นเป็นสิ่งส าคัญมากคือจะต้องท าอยู่เสมอ  โดยเฉพาะ

ขณะที่ต้นมะนาวยังเล็กอยู่เพราะวัชพืชต่าง ๆ จะคอยแย่งน ้าและอาหารจากต้นมะนาวและการปล่อย
ให้แปลงรกรุงรังจะเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงต่าง ๆ ที่จะท าลายต้นมะนาวอีกด้วย การก าจัด
วัชพืชในสวนมะนาวสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การถอน การถางด้วยจอบ การปลูกพืชคลุมดิน การ
ปลูกพืชแซม การคลุมดินด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟางหญ้าแห้ง เป็นต้น การใช้สารเคมีและการใช้เครื่อง
ตัดหญ้า ส่วนจะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของเกษตรกรแต่ละราย 

วัชพืชในแปลงปลูกมะนาวจะมีมากในขณะที่มะนาวยังเล็กอยู่ฉะนั้นจะต้องหมั่นก าจัดวัชพืช
อยู่เสมอโดยเฉพาะในฤดูฝน ถ้าทิ้งไว้จะท าให้ดินแฉะเกินไปเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและแมลงเข้า
ท าลายได้ง่ายส าหรับแปลงมะนาวที่โตแล้วจะมีวัชพืชรบกวนน้อยเพราะมีกิ่งก้านสาขาคลุมดินไว้  
วัชพืชจึงไม่ค่อยขึ้นท าให้ประหยัดแรงงานในการก าจัดวัชพืชลงไปได้มาก 

ส าหรับวิธีการก าจัดวัชพืชในสวนมะนาวที่นิยมท ากันเช่น  การถอน การถาหรือใช้เครื่องตัด
หญ้า แต่ต้องระวังอย่าให้เกิดบาดแผลตามโคนต้นหรือกระทบกระเทือนรากและอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือ
การใช้สารเคมี เช่น พราราขวิท  ไกลโฟเสท  ดาวพอน  เป็นต้นในการใช้จะต้องระวังอย่าให้สารเคมี
ปลิวไปถูกใบมะนาวเพราะจะท าให้เกิดอันตรายได้ เช่น ท าให้ใบไหม้เหลืองเป็นจุด ๆ หรือไหม้ทั้งใบ
ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนลมสงบ 

การปลูกพืชคลุมดิน 
พ้ืนที่ปลูกมะนาวบางแห่งเป็นที่ดอนและมีอินทรีย์วัตถุน้อยการปลูกพืชคลุมดินบนพ้ืนที่

ดังกล่าวจะท าให้เกิดประโยชน์มากมายพืชคลุมดินจะรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืช
ขึ้นใบและล าต้น พืชคลุมดินจะทับถมกันคลุมดินไว้ ท าให้การระเหยของน ้าในดินมีน้อยลงนอกจากนั้น
ยังเป็นการเพ่ิมอาหารในดินเมื่อพืชคลุมดินเกิดการเน่าเปื่อยและสลายตัว 
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ส าหรับพืชที่นิยมปลูกเป็นพืชคลุมดินส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่วเช่น ถั่วผี ถั่วลาย ถั่วเขียว  
เป็นต้น การเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชคลุมดินควรกระท าก่อนเริ่มฤดูฝนและท าการไถพรวนเพ่ือกลบพืช
คลุมลงในดินตอนเริ่มฤดูแล้ง การพรวนดินนี้อย่าพรวนลึกเกินไปเพราะรากมะนาวที่ดูดอาหารอยู่ไม่
ลึกนักปกติควรพรวนกลบพืชคลุมลึกประมาณครึ่งหน้าจอบก็พอแล้ว ซึ่งในระยะ1 ปีควรท า การพรวน
กลบสัก 3 ครั้ง 

การปลกูพืชแซม 
ในช่วงระหว่างที่มะนาวยังไม่ให้ผลผลิตระหว่างแถวปลูกจะมีที่ว่างเหลืออยู่ควรจะปลูกแซม

ที่มีอายุสั้นเพื่อช่วยเป็นร่มเงาให้กับมะนาวและเก็บความชื้นให้กับดินเพราะขณะที่มะนาวยังเล็กอยู่จะ
ต้องการความชื้นอย่างสม ่าเสมอและแสงแดดที่ไม่จ้าจนเกินไปเพ่ือช่วยให้ต้นเจริญเติบโตดี   การปลูก
พืชแซมนอกจากจะเป็นการก าจัดวัชพืชไปในตัวแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยพืช
แซมที่เหมาะสมกับมะนาวคือ กล้วย หลังจากปลูกพืชแซมไปประมาณ 2 ปีหรือเมื่อมะนาวเติบโตจนมี
ความต้านทานต่อดินฟ้าอากาศดีแล้วจะต้องตัดพืชแซมออกจากสวนให้หมด   เพราะหากปล่อยไว้จะ
ท า ให้ต้นมะนาวมีทรงสูงชะลูดเพราะเกิดการแย่งแสงแดดกันกับกล้วย 

การตัดแต่งกิ่งมะนาว 
การตัดแต่งกิ่งคือการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกหรือตัดเพ่ือให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ  ในทาง

ปฏิบัติแล้วจะต้องท าตั้งแต่ต้นมะนาวยังเล็กและท าติดต่อกันทุก ๆ ปีจนกว่าต้นมะนาวจะตายไปการ
ตัดแต่งก่ิงนั้นมีประโยชน์หลายประการด้วยกันคือ 

1. ท าให้มะนาวมีรูปทรงและลักษณะที่ต้องการซึ่งเป็นผลดีต่อการออกดอกและติดผล      
ท าให้มะนาวออกดอกติดผลได้ทุกปีเนื่องจากใบมะนาวได้รับแสงแดดทั่วกันอันเป็นประโยชน์ใน
ขบวนการปรุงอาหารของใบและเป็นการสะดวกต่อการปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืน ๆ เช่นการให้น ้า         
การใส่ปุ๋ย การฉีดยาป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

2. ลดอัตราการคายน ้าและรักษาสมดุลของปริมาณน ้าที่พืชได้รับกับที่คายออกไปให้มีความ
พอดีกัน 

3. ลดปริมาณโรคและแมลงลงเพราะการตัดแต่งกิ่งนั้นจะเลือกตัดกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่ถูกแมลง
ท าลาย กิ่งแห้ง ทิ้งไปและมะนาวที่ตัดแต่งกิ่งแล้วจะมีทรงพุ่มโปร่งแสงแดดส่องเข้าไปถึงข้างในทรงพุ่ม
ท าให้สภาพภายในทรงพุ่มไม่เหมาะต่อการระบาดของโรคและแมลง 

4. สามารถรักษาความแข็งแรงของล าต้นไว้ได้นานท าให้ต้นมะนาวมีกิ่งที่สมบูรณ์อาหารที่
ปรุงจากใบไม่ถูกน าไปเลี้ยงกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ท าให้อาหารในกิ่งที่เลือกเอาไว้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้นช่วยให้ออกดอกติดผลได้มากขึ้น 

มะนาวที่ปลูกใหม่อายุ 1 – 2 ปี หรือมะนาวที่ยังไม่ให้ผลผลิตการตัดแต่งกิ่งควรท าตั้งแต่
มะนาวยังมีทรงพุ่มไม่ใหญ่เกินไปจะตัดแต่งกิ่งได้สะดวกและไม่เกิดความเสียหายแก่ต้นมะนาวควรตัด
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แต่งกิ่งที่แห้งกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งที่อยู่ชิดดินเกินไปส่วนกิ่งที่ยาวมากก็ตัดให้สั้นลง หรือกิ่งกระโดงที่พุ่ง
ออกจากล าต้นซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ควรตัดออกเสียบ้างให้เหลือกิ่งกระโดงไว้ต้นละ  1 – 2 กิ่งก็
พอแล้วการตัดแต่งกิ่งมะนาวที่ยังไม่ให้ผลผลิตนี้จะกระท าเมื่อไรก็ได้แล้วแต่โอกาสหรือเมื่อสังเกตเห็น
ว่ากิ่งเกะกะมากแล้ว 

ส าหรับการตัดกิ่งมะนาวที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปหรือมะนาวที่ให้ผลผลิตแล้วมีความส าคัญมาก
เกษตรกรจะต้องท า การตัดกิ่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คือหลังจากเก็บผลผลิตหมดแล้วการตัดแต่งกิ่ง
ในช่วงนี้ควรค านึงถึงโครงสร้างและทรงพุ่มที่สวยงามระยะจากโคนต้นสูงประมาณ 1 เมตรไม่ควรให้มี
กิ่งแขนงอยู่เลยควรเป็นทรงต้นโดดเดี่ยวขึ้นมาส่วนบนสูงกว่านี้จึงให้เป็นทรงพุ่มได้กิ่งที่จ าเป็นต้องตัด
แต่งออกในช่วงนี้คือกิ่งที่แห้งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่อยู่ชิดกันเกินไป กิ่งที่ยาวเกินไป กิ่งเกะกะกิ่งกระโดงที่
มักขึ้นจากล าต้นหรือกลาง ๆ ล าต้น ซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ควรตัดออกแล้วน าไปเผาท าลายอย่า
ปล่อยทิ้งไว้บริเวณโคนต้นเพราะจะท าให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงได้  การตัดแต่งกิ่งในช่วงนี้
เป็นการช่วยให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทั้งต้นท าให้มะนาวออกดอกได้ทั่วถึง 

อย่างไรก็ตามการตัดแต่งกิ่งมะนาวจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของขนาดล าต้นเวลา
ความมีประโยชน์ของก่ิงเป็นหลักเพราะการตัดแต่งก่ิงมากเกินไปจะท าให้มะนาวทรุดโทรมได้เช่นกัน 

การค้ าก่ิงมะนาว 
 วัตถุประสงค์ของการค้ ากิง่นั้นก็เพ่ือป้องกันก่ิงฉีกขาดโดยเฉพาะในช่วงที่กิ่งติดผลซึ่งน ้าหนัก

ของผลที่ติดอยู่บนต้นจะมีแรงถ่วงและแรงเหวี่ยงโยนสูงมากหากมีลมพัดจะท าให้กิ่งฉีกขาดได้ 
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือช่วยยกระดับของผลมะนาวให้สูงจากพ้ืนดินเพ่ือช่วยลดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากโรคและแมลงได้อย่างมาก การค้ ากิ่งมะนาวสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

1. การค้ ากิ่งแบบเฉพาะกิ่งการค้ าแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ท าเป็นง่ามซึ่งมีวิธีใช้
อยู่ 2 วิธี คือในพ้ืนที่ปลอดลมหรือลมไม่ค่อยแรงนักจะมัดไม้รวกหรือไม้ไผ่เป็นง่ามแล้วสอดง่ามนี้ให้กับ
กิ่งมะนาวให้ปลายไม้ค้ าอีกข้างหนึ่งวางตั้งรับน้ าหนักของกิ่งอยู่บนพ้ืนดินเท่านั้นส่วนในพ้ืนที่ที่มีลม
ค่อนข้างแรงการค่ ากิ่งมะนาวในสวนแบบนี้โดยสอดง่ามไม้ค้ าเข้ากับกิ่งมะนาวแล้วปักปลายไม้ค้ าอีก
ข้างหนึ่งจมลงไปในดินแล้วมัดก่ิงกับไม้รวกด้วยเชือก 

2. การค้ ากิ่งแบบคอกหรือนั่งร้านการค้ ากิ่งแบบนี้โดยเอาไม้มาท าเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยม
รอบ ๆ ต้นมะนาวเพ่ือรองรับกิ่งใหญ่ ๆ ของมะนาวเอาไว้ อาจท า เป็น 2-3 ชั้นแล้วให้กิ่งพาดอยู่ที่ชั้น
ใดก็ได้การค้ ากิ่งวิธีนี้จะมีความม่ันคงอดทนและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าวิธีแรก 

การออกดอกและติดผลของมะนาวตามฤดูกาล 
หลังจากปลูกมะนาวไปแล้วประมาณ 10-15 วัน กิ่งพันธุ์จะเริ่มตั้งตัวได้ใบเริ่มเปลี่ยนจากสี

เหลืองมาเป็นสีเขียวจัดและจะผลิใบอ่อนออกมาใหม่ซึ่งในบางครั้งอาจมีดอกปนออกมาด้วยแต่ใน
ระยะนี้ควรปลิดดอกทิ้งเสียเพราะต้นยังเล็กอยู่ซึ่งไม่มีก าลังพอที่จะเลี้ยงทั้งต้นและผลถ้าปล่อยให้ติด
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ผลในระยะนี้ต้นอาจจะแคระแกร็นไม่เจริญเท่าที่ควรจนกระทั่งเมื่อมะนาวมีอายุได้ 2 ปี อาจจะปล่อย
ให้ติดผลได้บ้างเล็กน้อย เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไปจึงจะปล่อยให้ติดผลได้เต็มที ่

เนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดินและ   ปริมาณ
ธาตุอาหารที่ได้รับอย่างมาก มะนาวจึงสามารถออกดอกและติดผลได้ตลอดทั้งปีแต่จะให้ผลผลิตมาก
เป็นพิเศษเฉพาะในช่วงตามฤดูกาลเท่านั้นโดยเริ่มจากในช่วงปลายฤดูหนาวอากาศร้อนชื้นและแห้ง
แล้งใบมะนาวที่แก่จัดจะเริ่มผลัดใบเมื่อมีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวท าให้ได้รับน้ าและปุ๋ยซึ่งจะกระตุ้นให้
มะนาวแตกกิ่งใหม่และเริ่มออกดอกได้เองตามธรรมชาติโดยจะทยอยออกเป็นช่วงๆ  หรือออก
ประปรายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนและมะนาวบางต้นยังสามารถ
ออกดอกประปรายได้จนถึงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่มะนาวออกดอกแล้วนับเวลาไปอีกประมาณ  5 
½- 6 เดือน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตออกจ าหน่ายได้ซึ่งผลผลิตของมะนาวตามฤดูกาลนั้นจะออกสู่
ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวมีราคาถูกหลังจากนั้นก็ยังให้ผลผลิตต่อไป
เรื่อย ๆ แต่มีน้อยและราคาก็จะค่อย ๆ ขยับตัวสูงขึ้นจนมีราคาแพงที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 

นอกจากนี้มะนาวบางต้นที่เก็บผลผลิตไปแล้วและได้มีการตัดแต่งกิ่งให้น ้าให้ปุ๋ยอย่าง
เพียงพอเป็นการบ ารุงต้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมะนาวจะใช้เวลาประมาณ  3 เดือนเพ่ือสะสมอาหารใน    
ล าต้น เมื่อได้สะสมอาหารไว้อย่างเพียงพอแล้วมะนาวต้นนั้นก็จะออกดอกอีกเป็นครั้งที่สองประมาณ
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และสามารถเก็บผลผลิตครั้งที่สองได้อีกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายน 

อย่างไรก็ตามผลผลิตของมะนาวจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วหรือไม่นั้นยังต้องมีปัจจัย    
อ่ืน ๆ  อีกหลายประการ เช่น ฤดูกาลโดยเฉพาะหน้าฝนการดูแลเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นและความ
สมบูรณ์ของต้น การตัดแต่งกิ่งการควบคุมวัชพืช การป้องกันก าจัดโรคและแมลงดังนั้นอาจจะมีมะนาว
บางส่วนที่ให้ผลผลิตไม่ตรงตามท่ีกล่าวได้ 

การปลูกมะนาวในที่ลุ่มที่มีน้ าเพียงพอ มักจะให้ผลเกือบตลอดปี คือเมื่อผลรุ่นที่  1 เริ่มแก่ 
ดอกก็จะทยอยผลิตออกมาเป็นรุ่นที่ 2 และเรื่อย ๆ ไปแต่การปลูกในที่ดินซึ่งขาดน้ าและการดูแลรักษา
ไม่ดีพอ มะนาวจะเริ่มให้ผลเมื่อมีอายุ 3 ปีขึ้นไปหรือที่เรียกกันว่า สามฝน มะนาวต้นหนึ่ง ๆ            
จะให้ผลตั้งแต่ 150-200 ผลขึ้นไป เมื่ออายุได้ 6-7 ปีขึ้นไป ถ้าต้นสมบูรณ์ดีมีกิ่งก้านสาขาใหญ่โตอาจ
ให้ผลถงึ 800-1,000 ผลต่อต้นแต่ในช่วงฤดูแล้งคือระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเมษายนมะนาวจะให้ผล
น้อยแต่ราคาสูง 
 

การผลิตมะนาวออกนอกฤดู 
ตามปกติมะนาวจะออกดอกสะพรั่งปีละ 1 ครั้งในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง

เดือนเมษายนจะมีการผลัดใบเก่าแล้วผลิใบใหม่และมีการออกดอกตามมาผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและเม่ือเก็บผลหมดแล้วมะนาวจะทยอยกันออกดอกทั้งปี แต่มีครั้งละ



47 

 

 

ไม่มากนักการที่จะท าให้มะนาวเก็บเกี่ยวผลได้ในช่วงหน้าแล้งคือประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน  
ซ่ึงเป็นช่วงที่มะนาวมีราคาสูงนั้น จ าเป็นที่จะต้องบังคับให้มะนาวออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคมเพราะระยะเวลาที่มะนาวออกดอกจนถึงเป็นผลให้เก็บเกี่ยวได้จะให้เวลาประมาณ  5-6 เดือน 
ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอดี 

ตามกลไกของตลาดแล้วมะนาวจะเริ่มมีราคาแพงตั้งแต่เดือนตุลาคมไปเรื่อย  ๆและ          
จะมีราคาแพงที่สุดประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน พอหลังจากนั้นไปแล้วราคามะนาวก็จะค่อย ๆ 
ถูกลงเรื่อย ๆ จนมีราคาเป็นปกติตามฤดูกาลและอีกช่วงหนึ่งที่ราคามะนาวดีพอสมควรคือราคา
มะนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ แต่ราคาไม่แพงมากเท่ากับช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

อย่างไรก็ตามการผลิตมะนาวออกนอกฤดูนั้นมีหลักในการพิจารณาต้นมะนาวที่จะบังคับให้
ออกดอกนอกฤดูกาลอยู่ดังนี้ 

1. ต้นมะนาวที่จะบังคับให้ออกนอกฤดูนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปมีลักษณะล าต้นที่
สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคและถูกแมลงท าลาย 

2. เนื่องจากมะนาวเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย จึงควรบ ารุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนที่จะบังคับให้ออก
ดอกและต้นที่จะบังคับให้ออกดอกนอกฤดูนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการออกดอกในฤดูกาลปกติได้จะยิ่งดีเพ่ือมิ
ให้ต้นมะนาวต้นนั้นรับภาระเลี้ยงลูกปีละหลาย ๆ รุ่นซึ่งอาจแบ่งแยกต้นมะนาวไว้ส าหรับดอกนอก
ฤดูกาลไว้ต่างหากจ านวนหนึ่งก็ได้ ถ้าให้ติดผลปีละ 2-3 ครั้งขึ้นไปคราวละมาก ๆ แล้วอาจท า ให้ต้น
มะนาวโทรมเร็วและอายุไม่ยืน 

3. ก่อนบังคับให้ออกดอกจะต้องท า การตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกเสียก่อน 
 

แนวทางในการผลิตมะนาวออกนอกฤดู 
เนื่องจากราคาของมะนาวในท้องตลาดจะแพงอยู่สองช่วงด้วยกันคือช่วงเดือนมีนาคมถึง

เมษายนและเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จึงท าให้แนวทางการผลิตมะนาวออกนอกฤดูแบ่งออกเป็น 
2 แนวทางด้วยกันคือ 

1. การผลิตมะนาวเพ่ือให้ขายได้ราคาดีมากคือการบังคับให้มะนาวให้ผลผลิตในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายนซึ่งการที่จะบังคับให้มะนาวออกดอกและติดผลนั้นท าได้ยากเนื่องจากสภาพความ
พร้อมของต้นมะนาวและดินฟ้าอากาศไม่อ านวยนักแต่ปัจจุบันมีเกษตรกรบางรายสามารถท าได้ผล ซึ่ง
การบังคับให้มะนาวให้ผลผลิตเก็บขายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั้นจะต้องพยายามท าให้มะนาว
ออกดอกในเดือนกันยายนถึงตุลาคม นับว่าเป็นเรื่องยากในการที่จะท าให้มะนาวออกดอกมาก ๆ 
ในช่วงนี้ เนื่องจากมีปัญหาใหญ่อยู่ 2 ประการคือ 

1.1 เนื่องจากต้นมะนาวก าลังอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตบางต้นก็เพ่ิมจะให้ผลผลิตไปได้ไม่
นาน จึงไม่มีเวลามากพอที่จะบ ารุงต้นให้อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกได้เพราะหลังจากให้ผลผลิต
แล้วมะนาวจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือนเพื่อบ ารุงต้นเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์จึงจะให้ดอกได้ 
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1.2 เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมยังเป็นช่วงที่มีฝนตกอยู่เมื่อยังมีฝนตกอยู่ดินจึง
ไม่แห้งซึ่งสภาพเช่นนี้จะท าให้มะนาวมีการเจริญเติบโตทางใบไม่ได้มีการสะสมอาหารไว้เพ่ือการออก
ดอกและโดยธรรมชาติมะนาวก็ไม่ค่อยจะออกดอกในช่วงนี้อยู่แล้ว 

2. การผลิตมะนาวเพ่ือให้ขายได้ราคาดีพอสมควรคือการบังคับให้มะนาวให้ผลผลิตพร้อม
เก็บขายได้ในระหว่างพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเดือนพฤษภาคมการจะบังคับให้
มะนาวให้ผลผลิตเก็บขายได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นั้นจะต้องพยายามให้มะนาวออกดอก
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและการจะให้ได้มะนาวขายในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะต้องบังคับ
ให้มะนาวออกดอกในเดือนพฤศจิกายน 

ในการบังคับให้มะนาวออกดอกในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มว่าจะท าได้ง่ายกว่าในข้อ1 
เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แต่มีข้อจ ากัดว่าต้องสามารถบังคับน้ าได้คือสามารถบังคับให้ดิน
แห้งหรือสามารถปล่อยน ้าเข้าแปลงมะนาวได้ตามต้องการดังนั้นดินที่ใช้ปลูกมะนาวจึงควรเป็นดินที่มี
การระบายน ้าดีอีกด้วย 

 

วิธีบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู 
เมื่อมะนาวอายุได้ 3 ปี ควรปล่อยให้ออกดอกและติดผลและเนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่

ตอบสนองต่อน้ าและความชื้นในดินเป็นอย่างมากจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มะนาวมีใบแก่จัดถ้าปล่อย
ให้ขาดน้ าใบจะร่วงหล่นอย่างรวดเร็วมากและมีอาการคล้ายต้นใกล้ตายแต่ถ้าได้รับน้ าและปุ๋ยมะนาวก็
จะแตกใบอ่อนพร้อมกับมีดอกออกมาด้วยแต่ถ้าได้รับน้ าและปุ๋ยมากเกินไปมะนาวจะมีการแตกกิ่งและ
แตกใบใหม่ออกมามากใบที่แตกออกมานี้จะมีสีเขียวสดอยู่นานวันซึ่งลักษณะเช่นนี้จะไม่ค่อยออกดอก
และไม่ค่อยติดผล 

เพราะฉะนั้นวิธีการบังคับให้มะนาวออกดอกจึงควรยึดหลักดังนี้คือท าให้มะนาวที่มีใบอยู่
มากนั้นมีใบน้อยลงและให้น ้าให้ปุ๋ยอย่างพอเหมาะเพราะธรรมชาติของมะนาวนั้นหากมีการแตกกิ่ง
ใหม่และผลิใบใหม่จะมีดอกออกมาด้วย  ดังนั้นวิธีการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูมีอยู่หลายวิธี
ด้วยกันคือ 

1.การปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาว การออกดอกของต้นมะนาวในฤดูกาลมี 2 ระยะ  
รวมทั้งกิ่งที่มีผลผลิตติดอยู่ไม่สามารถออกดอกได้ ดังนั้นการที่จะให้มะนาวออกดอกได้ดีตามต้องการ 
จึงจ าเป็นต้องก าจัดดอกและผลอ่อนที่ไม่ต้องการฤดูกาลนั้นทิ้งไปเสียก่อน การตัดแต่งกิ่งนอกจากจะ
เป็นการก าจัดดอกและผลอ่อนได้บางส่วน ยังช่วยกระตุ้นให้มีการผลิดอกอ่อนใหม่ที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ
อีกด้วย ภายหลังจากการตัดกิ่งแล้วดอกและผลอ่อนที่เหลือก็สามารถใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
หรือฮอร์โมนมาช่วยได้  หรืออาจจะท าการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต  เพ่ือก าจัดดอกและผลอ่อน
ให้ร่วงไปก่อนแล้วด าเนินการตัดกิ่งในภายหลังพร้อมทั้งก าจัดผลที่เหลือตกค้างอยู่ออกไปการตัดแต่งกิ่ง
เพ่ือก าจัดดอกและผลอ่อนพร้อมทั้งการกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่นั้น  ไม่ควรตัดลึกมากควรจ ากัดอยู่ที่
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ปลายกิ่งระดับ  5-10 ซม. หากตัดลึกมากแล้วจะเกิดกิ่งกระโดงแทน  ท าให้เสียโอกาสการออกดอกไป 
สารควบคุมสารเจริญเติบโตที่รายงานผลทดลองใช้เพ่ือการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาวมี 2 ชนิด 
คือ NAA  เข้มข้น  2,000 ppm (NAA 2,000 ppm เตรียมจาก NAA 4.5% โดยใช้จ านวน 888 มล.
ผสมน้ า 20ลิตร) สามารถปลิดดอกและผลอ่อนในระยะกลีบดอกโรย (Petal Fall) และระยะที่ผลมี
อายุ 2-3 สัปดาห์ ได้ดีกว่าระยะที่เป็นตาดอกและระยะดอกบาน  แต่การใช้ NAA ในความเข้มข้น
ระดับนีไ้ม่สามารถก าจัดดอกและผลอ่อนให้หมดไปได้ตามต้องการ  การใช้ความเข้มข้นที่สูงมากกว่านี้ 
อาจจะก่อให้เกิดความเป็นพิษกับต้นมะนาวได้ สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการปลิด
ดอกและผลอ่อนของมะนาวได้ดี คือ เอทธีฟีน (ethephon) ในระดับความเข้มข้น 300 ppm (เอทธี
ฟีน 300 ppm ในน้ า  20 ลิตร เตรียมจากสารเข้มข้น 3% ใช้จ านวน 200 มล. และจากสาร  48% 
ใช้ 12.5 มล.) สามารถก าจัดดอกและผลได้อย่างดีมาก ซึ่งประสิทธิภาพของการปลิดดอกมีมากกว่า 
90%ระยะที่สามารถปลิดได้ผลดีที่สุดหรือปลิดได้อย่างสมบูรณ์  100% คือระยะดอกบานรวมถึงผล
อ่อนที่อายุมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปหรือผลที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถปลิดได้ การใช้ความเข้มข้นสูงที่ 
400 ppm สามารถปลิดดอกและผลอ่อนได้ 100 % แต่ผลข้างเคียงของเอทธีฟีนมีอยู่ค่อนข้างมากโดย
มีผลท าให้ใบร่วงและเกิดอาการยางไหลได้ใบที่มีผลกระทบต่อการใช้สารนี้มากที่สุดคือใบที่มีสภาพไม่
สมบูรณ์  เช่นใบที่มีโรคแมลงท าลายจะร่วงในระดับที่สูงมากและการใช้สารในสภาพที่แดดจัดอาจจะ
ทวีความรุ่นแรงมากขึ้นได้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นหรืออาจใช้ความเข้มข้นที่
ต่ าลงในระดับ  200-250 ppm ดังนั้นระดับที่สมควรใช้จึงควรอยู่ที่ 300 ppm เท่านั้น 

ข้อควรค านึงถึงการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาว
ก่อนการฉีดพ่นควรงดการใช้น้ า  2-3 วัน จะช่วยให้ประสิทธิผลของการหลุดร่วงเป็นไปได้ดีมากขึ้นต้น
ที่มีสภาพสมบูรณ์มาก เช่น ใบมีสีเขียวเข้มจนเกือบด าหรือมีการให้น้ าต่อเนื่องจะท าให้การปลิดผล
เป็นไปได้ยากยิ่งข้ึนส าหรับผลที่ยังปลิดออกไม่หมดนั้นสามารถปลิดออกด้วยมือได้ เพราะจ านวนผลที่
เหลือจากการใช้สารเคมีเหลืออยู่น้อย 

2. การยับยั้งการออกดอกของต้นมะนาวในฤดูกาล เมื่อปลิดดอกและผลอ่อนออกหมดแล้ว  
ถ้าไม่ถึงช่วงฤดูกาลของการชักน าการออกดอก  เช่นกรณีที่ดอกและผลอ่อนปลิดทิ้งระหว่างเดือน
มิถุนายน  ถ้าปล่อยไว้ต้นก็จะออกดอกในช่วงวงจรที่  2 ดั้งนั้นจึงจ าเป็นต้องยึดระยะนี้ให้ห่างออกไป  
สารควบคุม๙ การเจริญเติบโตในกลุ่มของจิบเบอเรลลิน(Gibberellins)ที่มีชื่อว่าจิบเบอเรลลิกแอซิด 
(Gibberellic acid) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า GA นั้นมีคุณสมบัติช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกิ่ง
ใบ (Vegetative  growth) ในไม้ยืนต้นหรืออาจเรียกว่ามีผลในการยับยั้งการออกดอกจากการทดลอง
ฉีดพ่นให้กับต้นมะนาวในระยะก่อนผลิยอดอ่อนหรือระยะที่เพ่ิงผลิยอดได้ไม่ยาวกว่า 7.5 ซม. ( 3นิ้ว)  
เป็นระยะก่อนที่จะมีการสร้างตาดอก  พบว่าสามารถยับยั้งการออกดอกได้เป็น  อย่างดีการพ่นช้ากว่า
นี้จะไม่สามารถยับยั้งได้เนื่องจากยอดได้สร้างตาดอกแล้ว การใช้GAในระดับความเข้มข้น 25 ppm 
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สามารถยับยั้งได้ประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือนครึ่ง ส่วนการใช้ความเข้มข้นที่ 50 ppm หรือสูงกว่า
นั้นผลการยับยั้งอาจยืดยาวออกไปมากกว่า  3 เดือนซึ่งผลการยับยั้งจะเกิดได้นานจนถึงการผลิใบอ่อน
ในชุดที่สอง ผลตกค้างอาจท าให้ยากต่อการชักน าให้มะนาวออกดอกในช่วงที่ต้องการได้นอกจากนี้การ
ใช้ความเข้มข้นของสารที่สูงเกินไปจะท าให้มะนาวกิ่งที่อ่อนแอ  กิ่งมีลักษณะยืดยาวและย้อยไม่
แข็งแรงจึงท าให้โอกาสออกดอกลดน้อยลงไปด้วย 

3. การจ ากัดใบแนะน าให้ปลิดใบหรือรูดใบของต้นมะนาวจะเหลือแต่กิ่งหรือให้วิธีการพ่น
ท าลายในด้วยสารเคมีหรือปุ๋ยทางใบท่ีเข้มข้นเพ่ือชักน าให้ต้นมะนาวมีการออกดอกนั้นมะนาวสามารถ
ออกดอกได้แต่คุณภาพของดอกจัดอยู่ในระดับเลวที่สุดยังมีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ของต้นเป็น
อย่างมากอีกด้วยเนื่องจากต้นไม้มีใบเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์แสง
ส่งผลให้มีการติดผลค่อนข้างต่ าและคุณภาพข้างต่ าด้วย ต้นมะนาวที่สมบูรณ์มากมีพุ่มต้นแน่นทึบหรือ
มีลักษณะที่เรียกว่า  บ้าใบ  การปลิดใบออกบ้างเป็นบางส่วนอาจมีผลด้านการลดระดับไนโตรเจนใน
ต้นให้ต่ าลงเป็นการช่วยปรับระดับของคาร์โบไฮเดรตต่อระดับของไนโตรเจน หรือเรียกว่า ซี/เอ็นเรโช 
(C/N ratio)ให้สูงขึ้นอาจช่วยให้มีการออกดอกดีข้ึนได้ดังนั้นต้นมะนาวที่มีลักษณะพุ่มแน่นทึบ  มีใบดก
หนามากการตัดแต่งกิ่งที่ช่วยให้ทรงพุ่มต้นโปร่งแสงสามารถส่องผ่านได้อย่างทั่วถึงท าให้ระดับของ
ปริมาณของคาร์โบไฮเดรต (C) ในต้นสูงขึ้นในขณะที่ปริมาณของไนโตรเจน (N) ลดลงจากการตัดเอา
ใบและกิ่งออกบางส่วน จึงเท่ากับเป็นการปรับระดับของ    (C/N ratio) ให้สูงขึ้นตามไปด้วย  ต้น
มะนาวมีโอกาสออกดอกได้ดียิ่งขึ้น 

4. การใช้สารเคมีบังคับ สารเคมีที่ใช้ส าหรับการชักน าการออกดอกของมะนาวได้ในทุก
สภาวะเหตุการณ์ยังไม่ปรากฏ แต่สารในกลุ่มชะลอการเจริญเติบโต (Growth retardants) เช่น      
พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) และสารอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดในกลุ่มนี้ พาโคลบิวทราโซล        
มีบทบาทยับยั้งการสังเคราะห์ GAในธรรมชาติของต้นพืช ดังนั้น พืชจึงมีการเจริญทางกิ่งใบลดลง 
ส่งผลให้มีโอกาสในการออกดอกมากขึ้น 

5. เด็ดยอดเพ่ือให้แตกกิ่งใหม่ ท าได้โดยการเด็ดยอดอ่อนของมะนาวออกเสียทั้งหมดแล้วให้
น้ า ให้ปุ๋ยอย่างเต็มที่ มะนาวจะเกิดการอ้ันอยู่ที่ยอดท าให้มะนาวแตกยอดใหม่ แตกใบใหม่พร้อมกับ
การออกดอก   

6. รูดใบเก่าทิ้งเพ่ือให้เกิดใบใหม่ ผู้ที่ปลูกมะนาวเพียงเล็กน้อยใช้วิธีรูดใบทิ้งหรือเก็บใบทิ้ง
พร้อมกับเด็ดยอดด้วย แต่ในสวนที่มีมะนาวมากไม่มีแรงงานพอที่จะท าเช่นนี้ จึงควรให้สารเคมีบางคน
จะใช้ยาฆ่าหญ้ากรัมม๊อกโซนฉีดไขว้เป็นกากบาทในทรงพุ่มจะท าให้ใบร่วงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อได้รับ
น้ าและปุ๋ยมะนาวจะแตกใบอ่อน และออกดอกข้ึนมาทดแทน 

7. ใช้มีดฟันโคนต้นหรือใช้ลวดเล็ก ๆ รัดที่โคนต้น เพ่ือเป็นการตัดท่อน้ า ท่ออาหาร 
8. ใช้น้ าอุ่นฉีดให้ใบร่วง 
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9. รมควันไฟให้ใบร่วง ท าโดยการก่อกองไฟรอบ ๆ ทรงพุ่มมะนาวโดยให้มีเฉพาะควัน
เท่านั้นอย่าให้มีเปลวไฟ การก่อกองไฟนั้นอาจใช้หญ้าสดหรือฟางข้าวที่ผสมน้ ามันเป็นเชื้อเพลิงรมควัน
ไฟจนกระท่ังใบมะนาวเริ่มเหี่ยวใบมะนาวที่เหี่ยวก็จะร่วงในเวลาต่อมาหลังจากใบร่วงก็จะให้น ้าให้ปุ๋ย  
เพ่ือให้แตกใบใหม่พร้อมที่จะออกดอกต่อไป 

วิธีการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูที่กล่าวมาแล้วนี้บางวิธีอาจจะท าให้ต้นมะนาวทรุด
โทรมและตายได้หรือมะนาวบางต้นอาจให้ผลผลิตเพียงครั้งเดียวและตายไปและบางวิธีก็สิ้นเปลือง
แรงงานไม่เหมาะที่จะปฏิบัติกับมะนาวที่ปลูกไว้เป็นจ านวนมากแต่บางวิธีนั้นเกษตรกรก็ยังน าไปปฏิบัติ
ได้ผลดี ส าหรับวิธีการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูที่ไม่ท าให้ต้นมะนาวทรุดโทรมจนเกินไป  มี            
3 วิธี คือการงดน้ าให้ใบเหี่ยว การตัดแต่งกิ่งและการใช้ปุ๋ยยูเรีย 

10. การงดให้น ้าให้ใบเหี่ยววิธีปฏิบัติโดยการงดให้น ้าแก่มะนาวเพ่ือให้ใบเหี่ยวจนได้ที่
ส าหรับระยะเวลาการงดน้ านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินและความชื้นภายในดิน เช่น ถ้าเป็นดินร่วนใช้
เวลางดน้ าประมาณ 2 สัปดาห์ หากเป็นดินเหนียวจะต้องใช้เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ดินจึงจะแห้งพอดี 

วิธีการสังเกตดูว่ามะนาวใบเหี่ยวได้ที่หรือยังนั้นมีหลักสังเกตคือใบมะนาวจะแสดงอาการห่อ
นิด ๆ ที่ปลายใบเนื่องจากขาดน้ าโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด 
ช่วงเวลานี้ใบจะเหี่ยวซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเวลาบ่ายสองโมงหรือบ่ายสามโมงอากาศก็จะคลาย
ร้อน ใบมะนาวก็จะเริ่มคืนตัวเต่งตึงเหมือนเดิม ถ้าใบมะนาวมีลักษณะเช่นนี้แสดงว่ายังเหี่ยวไม่ได้ที่ 
จะต้องให้อดน้ าต่อไปอีก จนกระทั่งเมื่อเวลาบ่ายโมงใบมะนาวจะเริ่มห่อแม้กระทั่งเวลาบ่ายสองโมง 
บ่ายสามโมง หรือจนกระทั่ง 4–5 โมงเย็น ใบมะนาวก็ยังไม่เต่งตึงคืนตัว ก็แสดงว่าต้นมะนาวอดน้ าได้
ที่แล้ว หลังจากนั้นจึงให้น ้าอย่างเต็มที่โดยการรดน ้าให้จนดินชุ่มฉ่ าและจนน้ าไม่สามารถไหลลงข้างล่าง
ได้อีกต่อไปแล้วจึงเลิกรดน้ าหลังจากรดน้ า แล้วให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 12-24-12 หรือปุ๋ยสูตร 9-27-27 
ประมาณ 1–2 กิโลกรัมต่อต้น และอาจผสมกระดูกป่นลงไปด้วยก็ได้แต่มีเกษตรกรบางรายใช้ขี้หมู          
60 กิโลกรัม กระดูกป่น 6 กิโลกรัมโปแตสเซียมซัลเฟต 3 กิโลกรัมผสมรวมกันแล้วโรยรอบทรงพุ่มก็
ได้ผลดีด้วย อาจเนื่องจากปุ๋ยคอกมีธาตุอาหารครบถ้วนและมากชนิดกว่าการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร
เร่งดอก 

การบังคับให้มะนาวออกดอกด้วยวิธีนี้จะได้ผลดีถ้าปฏิบัติในช่วงที่หมดฝนแล้วและหากมีฝน
ทิ้งช่วงนานประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะเป็นการงดน้ าตามธรรมชาติไปในตัวโดยที่เกษตรกรไม่ต้องสูบน้ า
ออกจากสวนแต่ถ้าหากต้องการบังคับให้มะนาวออกดอกในช่วงที่มีฝนตกการบังคับด้วยวิธีนี้จะใช้ไม่
ได้ผล 

11. การตัดกิ่งหรือตัดปลายกิ่งวิธีนี้ใช้กับดินที่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาหรือส าหรับผู้ที่
ทดลองท า ด้วยวิธีงดให้น ้าแล้วไม่ได้ผล  เป็นวิธีการที่ไม่ต้องทรมานต้นมะนาวมากนักคือไม่ต้องใช้วิธี
ต่าง ๆ ทรมานให้มะนาวทิ้งใบแก่  วิธีนี้จะให้มะนาอดน้ าประมาณ 7-15 วัน แล้วจึงตัดแต่งกิ่งหรือตัด
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ปลายกิ่งของทุกกิ่งโดยรอบต้นคือตัดออกประมาณ 1-2 นิ้ว  การตัดปลายกิ่งจะสามารถกระตุ้นให้
มะนาวแตกกิ่งใหม่และเป็นการลดปริมาณใบบนต้นมะนาวด้วย ถ้าดินบริเวณโคนต้นมะนาวแห้งต้อง
ให้น ้าหลังจากตัดปลายกิ่งแล้ว ประมาณ 7 วัน ต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเร่งดอกทันที โดยใช้ปุ๋ยสูตร9-27-27 
หรือสูตรอ่ืน ๆ ที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงในอัตราต้นละ 1 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของต้น ถ้าฝนไม่ตกต้อง
ทยอยให้น ้าด้วย หลังจากใส่ปุ๋ยประมาณ 14–20 วัน มะนาวจะเริ่มแตกใบอ่อนและออกดอกตามมา 
เมื่อออกดอกแล้วให้เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุในโตรเจนสูงแทนในอัตรา 2-3 ขีด ใส่เดือนละครั้ง
จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน ในช่วงที่มะนาวติดผลอาจให้น ้าต่อไปเรื่อย ๆ 
เพ่ือไม่ให้ต้นมะนาวขาดน้ าเพราะถ้าขาดน้ าในหน้าแล้งมันจะออกดอกตามฤดูกาลปกติอีก 

12. การใส่ปุ๋ยยูเรีย วิธีนี้เหมาะส าหรับปฏิบัติระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม เป็นช่วงที่มี
ฝนตก จึงไม่สามารถใช้วิธีอ่ืนเพ่ือบังคับให้ใบมะนาวร่วงและออกดอกได้  วิธีปฏิบัติโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย          
(สูตร 46-0-0) ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์โดยน้ าหนัก ใช้ปุ๋ย 1 กิโลกรัมผสมน้ า 20 ลิตรละลายน้ า ให้ทั่ว
บรรจุในเครื่องพ่นยาฉีดไปที่พุ่มทรงมะนาวให้โชกทั้งต้นต่อมาประมาณ  5 วัน ใบมะนาวก็จะร่วง
โดยเฉพาะใบแก่ซึ่งใบที่ร่วงจะมีลักษณะคล้ายถูกน้ าร้อนลวก ส่วนใบอ่อนจะไม่ร่วงหลังจากใบมะนาว
ร่วงแล้วจึงใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 9-27-27 โดยใส่รอบๆโคนต้นมะนาวต้นละประมาณ  1-2 
กิโลกรัมข้ึนอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม ปุ๋ยเคมีท่ีให้จะมีตัวกลางคือฟอสฟอรัสสูงเพ่ือที่จะช่วยเร่งการออก
ดอกหลังจากฉีดปุ๋ยไปแล้วประมาณ 15-20 วัน มะนาวจะแตกใบใหม่พร้อมกับออกดอก   หลังจากนั้น
จึงแบ่งทยอยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-14-14 เป็นระยะ ๆโดยทิ้งช่วงห่างกัน 1 เดือนในอัตราต้นละ 200-
300 กรัม ประมาณ 3- 4 ครั้ง เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมะนาว 

ส าหรับการให้น ้าหลังจากมะนาวเริ่มออกดอก น้ ามีความจ าเป็นอย่างมากขาดไม่ได้เลยโดย
ให้สังเกตจากความชุ่มชื้นของดินบริเวณโคนต้นหากดินรอบ ๆโคนต้นเริ่มแห้งต้องรีบรดน ้าทันที เพ่ือ
ไม่ให้มะนาวขาดน้ า หากมะนาวขาดน้ าในช่วงนี้จะท าให้มะนาวผลร่วงหรือท าให้การเจริญเติบโตของ
ผลผลมะนาวรุ่นที่ต้องการให้มีขนาดเล็ก มะนาวที่บังคับให้ออกดอกในเดือนกันยายนถึงตุลาคม ถ้าได้
มีการปฏิบัติตามข้อแนะน าดังกล่าวแล้ว เมื่อเข้าหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนผลมะนาวก็
จะแก่สามารถเก็บผลได้ ส่วนคุณภาพของผลผลิตที่ได้จะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเกษตรกรเป็น
ส าคัญ 

การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูโดยใช้ปุ๋ยยูเรียฉีดให้ใบร่วงนี้ก่อนลงมือปฏิบัติควรท า
การตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกเสียก่อนและต้องบังคับกับต้นมะนาวที่สมบูรณ์ดีเท่านั้นไม่ควรไปบังคับ
กับต้นที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอาจท าให้ต้นตายได้ 

วิธีการบังคับมะนาวให้ออกดอกนอกฤดูกาลตามวิธีต่าง ๆดังที่กล่าวมานี้อาจจะได้ผลมาก
น้อยแตกต่างกันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละแหล่งปลูก และสภาพของต้นมะนาวขณะที่ท า 
การบังคับและก่อนหน้านั้น สิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาก็คือปริมาณใบและอายุของใบส่วนใหญ่บนต้น 
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ประมาณผลบนต้นและผลที่เก็บเกี่ยวก่อนหน้านั้น ระยะเวลาตั้งแต่เก็บผลบนต้นหมดจนถึงช่วงที่จะท า
การบังคับ และจะต้องประเมินผลการปฏิบัติว่าถูกต้องสมบูรณ์เพียงไรด้วย 

 

ขั้นตอนการผลิตมะนาวออกนอกฤดู 
ก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตมะนาวออกดอกนอกฤดูนั้นเกษตรกรจะต้อง

เตรียมพร้อมให้กับต้นมะนาวเสียก่อน เนื่องจากมะนาวบางต้นอาจจะยังไม่พร้อมเพราะก าลังออกดอก
บ้างหรือมะนาวบางต้นก็เพ่ิงให้ผลไปเมื่อไม่นานหากพบปัญหาเช่นนี้เกษตรกรจะต้องตัดสินใจยอมสละ
ผลผลิตรุ่นนี้ไปเพื่อบังคับให้มะนาวให้ผลผลิตในหน้าแล้งซึ่งขายได้ราคาดีกว่ามาก 

ต้นมะนาวที่ก าลังออกดอกอยู่ให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดหากเล็ดลอดผ่านสายตาไปบ้างเมื่อดอก
นั้นเจริญไปเป็นผลเล็ก ๆ ก็ให้เด็ดผลนั้นทิ้งไปส าหรับต้นมะนาวที่ก าลังติดผลเล็ก ๆอยู่เต็มต้นก็ให้เด็ด
ผลเล็ก ๆ เหล่านั้นทิ้งไปให้หมดเช่นเดียวกัน 

หลังจากเด็ดดอกและเด็ดผลเล็ก ๆ ทิ้งให้หมดนี้ปัญหาที่จะตามมาก็คือมะนาวจะยังคงมี
อาหารเหลือสะสมอยู่ เมื่อดนิยังมีความชื้นมีฝนตกลงมามะนาวก็จะแตกใบอ่อนพร้อมกับดอกอีกเรื่อย 
ๆ ท าให้สิ้นเปลืองแรงงานในการเด็ดดอกและเด็ดผลมากหากปลูกมะนาวจ านวนมากอาจมีปัญหาเรื่อง
แรงงานได้แต่ในปัจจุบันมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานในการเด็ดดอกและผลเล็ก  ๆ ทิ้งนี้โดยการใช้
ฮอร์โมน เอ็น.เอ.เอ. จ านวน 15 ซีซี. ผสมกับน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะที่ดอกบานเพ่ือไปละลายละออง
เกสรท าให้ไม่ติดผลและดอกนั้นก็จะร่วงไปแต่บางครั้งจะยังพบว่ามีการติดผลเล็ก  ๆ  นั้นอยู่อีกก็ให้ใช้
ฮอร์โมน เอ็น.เอ.เอ. จ านวน 30 ซีซี. ผสมกับน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นไปที่ผลเล็ก ๆ นั้น   จะท าให้ผลนั้น
ร่วงหล่นได้ วิธีการแบบนี้มีผลดีคือใบของมะนาวไม่มีการร่วงหล่นใบก็จะสามารถสร้างอาหารเก็บ
สะสมไว้ในปริมาณที่มากพอ เมื่อถึงเวลาที่เกษตรกรจะบังคับให้ออกดอกในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 
เพ่ือที่จะให้ได้ผลผลิตออกมาขายในเดือนมีนาคมถึงเมษายน มะนาวต้นนั้นก็จะต้องมีความพร้อมอย่าง
เต็มที่เมื่อเตรียมพร้อมให้กับต้นมะนาวแล้วจึงเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนการผลิตมะนาวออก
นอกฤด ูมีดังนี ้

เดือนพฤษภาคม 
 เป็นระยะที่มะนาวมีการแตกก่ิงก้านออกมาใหม่ 
 -  ป้องกันก าจัดโรคแมลงอย่างสม่ าเสมอในระยะนี้จะมีหนอนชอนใบระบาดมาก ซึ่งจะท า
ให้มีการระบาดของโรคแคงเกอร์ตามมาด้วย 
 -  ผลที่ติดอยู่ในระยะนี้จะไปแก่ในระยะที่ราคาถูก ควรท าการปลิดผลออกหมด 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 -  เลือกเก็บเก่ียวผลผลิตที่แก่ตามฤดูกาลปกติไปจ าหน่วย 
 -  ป้องกันก าจัดแมลงอย่างสม่ าเสมอ 
 -  ในช่วงเดือนกรกฎาคมให้ตัดแต่งก่ิงอีกครั้ง 
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 -  ใสปุ๋ยสูตร8-24- 24 ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของต้น ต้นที่สมบูรณ์
ใบจะมีขนาดใหญ่ มีสีเขียวเข้มไม่มีอาการเหลืองซีด 

เดือนสิงหาคม 
 -  ราดสารเคมีเพ่ือกระตุ้นการออกดอกนอกฤดู 
 วิธีการเตรียมสารเคมี (ส าหรับการราดต้นมะนาวที่มีจ านวนมาก) เพ่ือให้ได้อัตราเนื้อสาร 
1.5 กรัม/เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร  

1. ตวงน้ าใส่ถัง  75 ลิตร 
2. ผสมสารพาโคลบิวทราโซล 1 กิโลกรัม (หรือ 1ลิตร) ลงในน้ าที่ตวงไว้ 
3. ขวดน้ า 1 ลิตร ตวงน้ าที่ผสมสารน าไปราดต้นมะนาวอัตราเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มของ

ต้นมะนาว 1 เมตรต่อน้ าผสมสารแล้ว 1 ขวด 
4. ถ้ามีต้นมะนาวไม่มากควรเตรียมสารเพ่ือราดต้นมะนาวเป็นต้น ๆ ไปเช่นต้นมะนาวมี

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 เมตรให้ใช้สารพาโคลบิวทราโซลจ านวน 45 ซีซี หรือ45กรัม/น้ า 2-3 ลิตร 
(เพ่ือให้ได้เนื้อสารอัตรา1.5 กรัม/เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร) 

5. ราดสารลงที่โคนต้นมะนาวโดยรอบ หลังจากราดสารแล้วให้รดน้ าต้นมะนาวอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือช่วยให้การดูดสารดีขึ้นเวลาราดสารควรเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกมาแล้ว 2-3 วัน จะช่วยให้ต้น
มะนาวดูดสารได้ดีขึ้นกว่าการราดสารขณะที่ฝนตกใหม่ ๆ  

6. ปลิดผลมะนาวขนาดเล็กออกบ้างเพราะผลขนาดเล็กระยะนี้จะไปแก่ในช่วงที่ราคายังไม่
ดีและจะท าให้การออกดอกใหม่ไม่ดีเท่าที่ควร 

เดือนกันยายน 
 หลังจากราดสารแล้ว 1 เดือน ควรท าการควั่นกิ่งด้วยโดยมีวิธีการควั่นกิ่งดังนี้ 

1. เลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้วโดยใช้ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 หุน
(1/8นิ้ว) รัดที่กิ่ง ใช้คีมบิดลวดจนเปลือกไม้ยุบตัวถึงเนื้อไม ้

2. ควั่นกิ่งประมาณ 3-5 กิ่ง (ไม่ควั่นหมดต้นควรเหลือไว้ 2-3 กิ่ง) 
3. ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-50 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้นหรือพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 อัตรา 80 ซี

ซี/น้ า20 ลิตร เพ่ือช่วยยับยั้งการแตกใบอ่อน 
4. เมื่อครบ 1 เดือนแล้ว ให้คาบขดลวดออกท้ิงไปซึ่งจะตรงกับระยะที่ต้นมะนาวจะเริ่มออก

ดอกพอดี 
 

เดือนตุลาคม 
 เป็นระยะ 2 เดือนหลังจากการราดสาร หรือ 1 เดือนหลังจากการควั่นกิ่ง 
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-  ต้นมะนาวจะเริ่มออกดอก สังเกตดูว่าการออกดอกสม่ าเสมอทั้งต้นหรือไม่ ถ้ายังออกไม่
สม่ าเสมอทั้งต้น ควรเร่งการออกดอกด้วยการพ่นสารไธโอยูเรียอัตรา 30-50 กรัม/น้ า 20 ลิตร              
(อย่าใช้อัตราสูงมากกว่านี้จะท าให้ใบร่วง) ควรพ่นในระยะไม่มีฝน 
 -  ป้องกันก าจัดโรคและแมลงในระยะนี้อย่างสม่ าเสมอ เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยห้อย  

เดือนพฤศจิกายน 
 เป็นระยะที่ดอกบาน 
 -  ไม่ควรพ่นสารเคมีในระยะดอกบาน เป็นเวลา 10 - 15 วัน เพราะจะท าให้การผสมเกสร
ไม่ดี การติดผลน้อยลง 
 -   ศัตรูที่มีการระบาดในระยะนี้ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง โรคแคงเกอร์  

เดือนธันวาคม 
 เป็นระยะที่ติดผลขนาดเล็ก 
 -  ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 เพ่ือเร่งอัตราการเจริญเติบโตของผล 
 -  หากใบมีอาการเหลืองซีด ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบ จะช่วยให้มีความสมบูรณ์ดีขึ้น 

เดือนมกราคม – มีนาคม 
 -  ระยะนี้ผลมีการเจริญเติบโตอย่าสม่ าเสมอ จะหยุดการเจริญเติบโตหลังติดผลแล้ว
ประมาณ 4 เดือน ผลมีน้ าหนักมากขึ้น เกษตรกรสามารถเลือกเก็บผลออกไปจ าหน่ายได้ 
 -   มีการป้องกันก าจัดศัตรูมะนาวเป็นระยะ 
 -   ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและพอเพียง 

เดือนเมษายน 
 เป็นระยะหลังจากติดผลแล้วประมาณ 5 เดือน 
 -   ผลส่วนใหญ่จะโตเต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวไปจ าหน่ายได้  บางผลจะเปลี่ยนสีผิวเป็นสี
เหลืองและร่วงในที่สุด กรณีสีผิวเปลี่ยนจะเป็นสีเหลืองจะหน่ายไม่ได้ราคา 
 -   เมื่อเก็บเกี่ยวผลออกไปจ าหน่ายแล้ว เกษตรกรควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ปริมาณ            
1 กิโลกรัม/ต้น หลังตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ต้นมีการสร้างกิ่งก้านใหม่รวมถึงเป็นการลดปริมาณดอกและผล
ขนาดเล็ก ที่เป็นผลผลิตในฤดูปกติได้อีกด้วย 
 -   ส าหรับต้นที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป ควรตัดกิ่งออกประมาณ 1 ใน 3 ของทรงพุ่มเพ่ือลดขนาด
ของทรงพุ่มลง รวมถึงกิ่งกระโดงกิ่งในร่ม กิ่งที่ถูกแมลงและโรคเข้าท าลาย ควรตัดออกให้หมดด้วย 
โดยสังเกตครึ่งล่างของพุ่มจะโปร่งเพราะไม่มีกิ่งขนาดเล็กเหลืออยู่เลย 

การดูแลรักษา 
1. การให้น ้าให้ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ต้นมะนาวนับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ

มาก  หลังจากเก็บผลผลิตมะนาวแล้วจึงท าการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยให้น ้าเพ่ือบ ารุงต้น การให้ปุ๋ยนั้นควร
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พิจารณาจากลักษณะของดิน ขนาดของต้นมะนาว อายุของมะนาว ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือดิน
ทรายให้ใช้สูตร 8-24-24  แต่ถ้าเป็นดินเหนียวให้ใช้สูตร12- 24- 12 โดยใส่ให้ต้นละประมาณ 1/2 -1 
กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม นอกจากนี้ควรใช้ปุ๋ยคอกที่ตากแดดจนแห้งแล้ว หรือปุ๋ยหมักต้น
ละ 1 ปีบ๊หรือมากกว่านั้น โดยใส่รอบ ๆ ทรงพุ่มและหากมีซากสัตว์ที่ตายแล้วให้น ามาฝังที่ชายพุ่มด้วย  

การให้น ้าและการให้ปุ๋ยนี้ควรเริ่มปฏิบัติก่อนที่มะนาวจะออกดอกประมาณ 3 เดือน เช่น   
ถ้าต้องการให้เก็บผลผลิตขายได้เดือนมีนาคมถึงเมษายนก็เริ่มให้น ้าปุ๋ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
เมื่อให้ปุ๋ยให้น้ าเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้ใบสร้างอาหารสะสมไว้โดยใช้เวลาประมาณ 1- 3 เดือน 
ประมาณเดือนตุลาคมมะนาวถึงจะออกดอกและนับต่อไปอีก 5 ½- 6 เดือนมะนาวก็จะแก่พร้อมให้
เก็บผลผลิตไปขายได้ ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอดี 

2. การบังคับให้มะนาวออกดอกด้วยวิธีต่าง ๆหลังจากให้น ้าให้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์แก่ต้นมะนาวแล้ว จึงท าการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูซึ่งวิธีการบังคับนั้นมีอยู่ด้วยกัน
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปเช่นวิธีงดให้น ้าจะใช้ได้ผลหาก
ปฏิบัติในช่วงหมดฝนแล้วและวิธีการใช้ปุ๋ยยูเรียเหมาะส าหรับปฏิบัติในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่ง
เป็นช่วงที่มีฝนตกเป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องท าการศึกษาให้ดีเสียก่อนเพราะ
ไม่เช่นนั้นแล้วการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูในครั้งนั้นล้มเหลวได้ 

3. การดูแลรักษาดอกมะนาว  มะนาวที่ให้ดอกแล้วจะมองเห็นเป็นตุ่มดอกเล็ก ๆ ระยะนี้
หากมีเพลี้ยไฟและไรแดงเข้าท าให้ฉีดยาจ าพวกไพรีทรอยซึ่งยากลุ่มนี่จะไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่จะ
มาช่วยผสมเกสรช่วงนี้ยังไม่ต้องให้ปุ๋ยเพราะจะท าให้ดอกร่วงแต่ควรให้น ้าอย่างสม ่าเสมอและน้ าที่ให้
นั้นก็อย่าให้มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะจะท าให้ดอกร่วงได้เช่นกันส าหรับการพิจารณาว่าจะให้น ้า
บ่อยครั้งแค่ไหนนั้นให้ปฏิบัติตามที่เคยให้มา เพราะลักษณะดินบางแห่งไม่เหมือนกันขนาดของทรงพุ่ม
ของมะนาวก็ต่างกันทั้งระดับน ้าใต้ดินก็ไม่เท่ากันแต่แนวทางการปฏิบัติทั่ว ๆไปนั้น  หากเห็นว่าดินเริ่ม
จะแห้งจึงควรให้น ้าได้ อย่ารอจนใบเหี่ยวเพราะดอกจะร่วงในท้องที่บางแห่งอาจจะยึดหลัก 3 วัน 
ให้น ้าครั้งแต่บางครั้งที่เป็นดินเหนียวและมีน้ าใต้ดินไม่ลึกมากก็อาจจะรอถึง 5 วันจึงให้น ้าครั้งหนึ่ง 

ส่วนการรักษาดอกและผลอ่อนให้ติดดีนั้นส าหรับต้นมะนาวที่มีอาหารสะสมอย่ างเต็มที่ไม่
จ าเป็นต้องช่วยเหลือมะนาวก็จะออกดอกและติดผลดีแต่มะนาวที่มีอาหารสะสมไม่เพียงพอถ้าปล่อย
ให้ออกดอกและดอกบานเองตามธรรมชาติ บางครั้งจะท าให้ดอกร่วงหล่นและติดผลน้อยเกินไป    
การช่วยเหลือท าได้โดยการใช้ฮอร์โมน เอ็น.เอ.เอ. ปริมาณ 1 ซีซี. หรือ 10 หยดผสมกับน้ าสะอาด          
20 ลิตร ฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มเป็นดอกตูม จะท าให้ดอกมีขั้วที่เหนียวสามารถที่จะติดผลได้ดีขึ้น              
แต่เกษตรกรไม่ค่อยนิยมใช้โดยจะปล่อยให้มะนาวออกดอกและติดผลไปเองตามธรรมชาติโดยไม่ใช้
ฮอร์โมนเข้าช่วย 
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4. การติดผลเล็ก หลังจากท่ีมะนาวมีการผสมเกสรแล้วกลีบดอกจะร่วงหมดและจะมองเห็น
เป็นตุ่มผลมะนาวลูกเล็ก ๆ ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวจึงท าการฉีดยาฆ่าเพลี้ยไฟและไรแดงให้อีกแต่ระยะ
นี้สามารถเลือกใช้ยาฆ่าแมลงในกลุ่มอ่ืนได้โดยไม่ต้องระวังแมลงที่จะมาช่วงผสมเกสรอีกต่อไปแล้วและ
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าสารเคมีด้วยการฉีดพ่นแมลงให้ครั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้ผิวของมะนาวเรียบสวยงาม
ปราศจากรอยท าลายจากแมลงในระยะที่ผลยังมีขนาดเล็กนี้ยังไม่ต้องให้ปุ๋ยเพราะจะท า ให้ผลร่วงและ
หากมะนาวแสดงอาการว่ามีโรคหรือแมลงเข้าท าลายให้ป้องกันและก าจัดให้หมด 

5. การบ ารุงผล เมื่อผลมะนาวมีขนาดใหญ่เท่าเมล็ดข้าวโพด ควรที่จะให้น ้ามะนาวเป็น
ระยะ ๆ อย่างเพียงพอและควรมีการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินโดยรอบใต้บริเวณทรงพุ่มโดยการใส่ปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมักเป็นประจ าเดือนละประมาณ 1 บุ้งกี๋ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินนั้นจะใช้สูตร 15-15-
15, 14-9-20 หรือ 20-11-11 ในอัตรา 300 กรัมถึง 1 กิโลกรัมต่อต้นหรือบางครั้งให้ปุ๋ยทางใบและ
ฮอร์โมนเพ่ือจะท าให้มะนาวมีผลใหญ่โดยใช้ปุ๋ยทางใบพวกปุ๋ยเกล็ดสูตร 30-20-10 หรือ สูตร 20–20–
20 ผสมกับ เอ็น.เอ.เอ. 1 ซีซี.ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7–10 วัน จะท าให้มะนาวมีผลใหญ่ขึ้น
ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเก็บเก่ียวระวังอย่าให้มะนาวขาดน้ าเด็ดขาด 

6. การเจริญเติบโตของผล   ถ้านับตั้งแต่มะนาวเริ่มออกดอกเห็นเป็นตุ่มดอกเล็ก ๆให้นับไป
อีก 5 ½ - 6 เดือนจึงจะเก็บผลขายได้ แต่ถ้าเริ่มนับตอนที่มะนาวสลัดกลีบดอกเห็นเป็นตุ่มผลเล็ก ๆ 
ขนาดเมล็ดถั่วเขียวก็ให้นับไปอีก 4 ½ - 5 เดือนจึงจะสามารถเก็บผลผลิตไปขายได้ 

ผลมะนาวที่มีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเท่าเมล็ดถั่วเหลืองหากน ามาตัดตามขวางจะเห็น
ส่วนของเปลือกหนาพอ ๆ กับส่วนของกลีบและมองเห็นรังไข่ท่ีจะพัฒนาต่อไปเป็นเมล็ดอย่างชัดเจน 

มะนาวที่มีอายุผล 1 เดือนจะเห็นส่วนของกลีบขยายใหญ่ขึ้น แต่เปลือกยังหนาอยู่ 
มะนาวอายุผล 1 1/2 เดือนกุ้งจะมีสีเขียวเมื่อบีบดูจะเห็นกุ้งยกตัวขึ้นมาในขอบของเยื่อ

กลีบ 
มะนาวที่มีอายุผล 2 เดือนเมื่อบีบแล้วกุ้งจะยกฟูขึ้นเต็มหน้าหลุดง่ายเปลือกบางลงเห็น

เมล็ดชัดเจน 
มะนาวอายุผล 2 1/2 เดือนตัวกุ้งขนาดใหญ่ขึ้นและตัวกุ้งจะยึดติดกับเยื่อกลีบไม่หลุดง่าย 

เปลือกผลจะบางเท่า ๆ กับผลที่แก่เต็มที ่
มะนาวอายุผล 3 เดือน เมื่อบีบตัวกุ้งจะฟูกระจาย เมล็ดจะหลุดออกหมด มีน้ าเล็กน้อย 
มะนาวอายุผล 4 เดือน ช่วงนี้ผลจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีน้ ามากขึ้น ผิวสีเขียวจัด 
มะนาวอายุผล 5 1/2 เดือน ถ้าบีบจะนิ่มมือเก็บขายได้หากปล่อยทิ้งไว้ถึง 6 เดือนมะนาวจะ

สุกสีเหลืองและร่วงหล่นได้ อีกทั้งมะนาวที่แก่เกินไปจะท าให้กลิ่นและรสเสียไปและจะเน่าเสียเร็วด้วย 
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ดังนั้นการเก็บมะนาวไปขายควรจะเก็บผลขณะที่ยังห่ามอยู่วิธีสังเกตก็คือให้ดูบริเวณขั้วผล
หากเห็นว่าบริเวณข้ัวผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อยบีบดูค่อนข้างจะนิ่มมือก็เก็บได้จะได้มะนาวที่มีคุณภาพ
ดีและเก็บไว้ได้นานอีกด้วย 

การเก็บผล 
เมื่อมะนาวมีอายุ 3 ปีขึ้นไปก็จะเริ่มให้ผลการเก็บผลมะนาวควรเก็บในขณะที่ผลเริ่มแก่โดย

สังเกตจากด้านขั้วผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย ผิวเปลือกจะเรียบบางในมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่    
เมื่อบีบดูจะค่อนข้างนุ่มมือจะได้มะนาวที่มีคุณภาพดีเก็บไว้ได้นานไม่ควรเก็บมะนาวที่แก่เกินไปหรือ
สุกจนร่วงหล่น เพราะเปลือกบางมากท าให้เกิดความเสียหายในขณะขนส่งได้ง่ายท าให้กลิ่นรสเสียไป  
อีกท้ังเมื่อน าไปขายจะท าให้ขายได้ไม่นาน ผลจะเน่าเสียได้เร็ว 

วิธีการเก็บผล  ถ้าเป็นต้นเตี้ยหรือไม่สูงมากนักมักเก็บโดยใช้มือปลิดแต่ถ้าต้นสูงนิยมเก็บ
โดยใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวกยาว ๆ คล้องและกระตุกลูกมะนาวลงมาแต่ถ้าต้องการให้
ได้ผลมะนาวที่มีคุณภาพไม่บอบช้ าก็ควรจะใช้ตระกร้อหวายในการเก็บเก่ียว 

การเก็บรักษามะนาวหลังการเก็บเกี่ยว 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในผลและคุณภาพของผลมะนาวหลังการเก็บเกี่ยวมี

อยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น พ้ืนที่ปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาเก็บผลจากส่วนใดของต้น ความแก่อ่อน
ของผล  การท าความสะอาดผล เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บ การเคลือบ อุณหภูมิและความชื้น 

ในการเก็บผลมะนาวให้อยู่ได้นานจะต้องใช้มะนาวที่มีคุณภาพดีที่สุด  คือมีความแก่
พอเหมาะ ผิวต้องเขียวสดไม่มีสีเหลืองปนไม่มีรอยช้ าหรือเน่าและควรมีขั้วติดผลอยู่ด้วยหลังจากเก็บ
เกี่ยวมาจากต้นใหม่ ๆ ควรผึ่งลมประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพ่ือให้ผิวของผลลดความเต่งตึงเสียก่อน      
แล้วล้างด้วยน ้าอุ่นที่ผสมด้วยยาขจัดความสกปรกหรือยาฆ่าเชื้อราบนผิวมะนาว  เช่น เบโนมิล  
ประมาณ 6.5 กรัม ต่อน้ า 1 ปี๊บ แล้วน าผลมะนาวมาผึ่งลมลนตะแกรงเพ่ือให้สะเด็ดน้ าแล้วจึงท าการ
คัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะอ่ืน ๆ แล้วน าไปเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีอุณหภูมิประมาณ 
10-13 องศาเซลเซียส หรือ 50-60 องศาฟาเรนไฮด์ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80-85 เปอร์เซ็นต์         
ถ้าอุณหภูมิต ่ากว่านี้ผิวผลมะนาวมักจะแห้งเป็นสีน้ าตาลและเกิดการเสียหายขึ้นในผนังกลีแต่ถ้าเก็บไว้
ที่อุณหภูมิสูงกว่านี้มะนาวจะเริ่มสุกต่อไปอีกและท าให้เชื้อโรคต่าง ๆ เจริญเติบโตได้มีผลท าให้มะนาว
เน่าเสียหาย 

ศัตรูพืชที่ส าคัญและการป้องกันการจ าจัด 
โรคและแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะนาว 
ปัญหาส าคัญที่ท าให้แหล่งปลูกมะนาวหลาย ๆ แห่งต้องล้มเลิกไปนั้นสาเหตุเกิดจากโรค

ระบาดและแมลงเข้าท าลายท าให้สวนมะนาวทรุดโทรมและต้นตายเป็นจ านวนมากส าหรับโรคของ
มะนาวที่พบมากได้แก่  โรคแคงเกอร์ โรคทริสเตซ่า โรคใบแก้ว โรคราด า โรคยางไหล โรครากเน่าโคน
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เน่า  เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ปลูกมะนาวควรรู้จัก และหาวิธีการป้องกันก าจัดไว้ล่วงหน้าก่อนที่โรคจะ
ระบาด  ส่วนแมลงที่มีความส าคัญ ได้แก่ หนอนชอนใบ หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ ไรแดง      เพลี้ยหอย 
เป็นต้น 

1. โรคแคงเกอร์ หรือที่ชาวบ้านบางแห่งเรียกว่าโรคขี้เรื้อนหรือโรคขี้กลากนับได้ว่าเป็นโรค
ที่ส าคัญที่สุดของมะนาว   ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้ต้นตายโดยตรง แต่จะท าให้มะนาวทรุดโทรมใบร่วงกิ่ง
แห้งและคุณภาพของผลผลิตเสียหายสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  แซนโธโมแนสแคมแพสทรีส –            
ซิไตร (Xanthomonas campestris pv. Citri) เป็นโรคที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชตระกูล
ส้มเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะมะนาวจัดเป็นพืชตระกูลส้มที่อ่อนแอและง่ายต่อการเกิดและการติดโรคนี้
มากที่สุด จะพบได้ทุกแห่งที่มีการปลูกมะนาวเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถเข้าทางปากใบ
และบาดแผลได้ง่ายและสามารถจะฟักตัวอยู่ ในดินได้เป็นเวลานานดังนั้นโรคนี้จะระบาดรุนแรงเมื่อ
สภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น อุณหภูมิพอเหมาะคือประมาณ 20–30 องศาเซลเซียส และความชื้นสูง
หรือระบาดมากในฤดูฝน แพร่ระบาดโดยเชื้อจะติดไปกับก่ิงพันธุ์   

ลักษณะอาการโรคแคงเกอร์สามารถเกิดและแสดงอาการได้กับทุกส่วนของต้นมะนาวที่อยู่
เหนือพ้ืนดินคือตั้งแต่ต้น กิ่งก้าน ใบ ดอกและผล 

อาการบนใบระยะแรกจะเริ่มจากเซลล์ตายเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดลักษณะใสและ     
ฉ่ าน้ าเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นจะมีลักษณะฟูคล้ายฟองน้ าสีเหลืองอ่อนต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มแตก
สะเก็ด ขรุขระนูนและแข็ง ตรงกลางจะเป็นรอยบุ๋ม มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลปกติแล้วแผลแต่ละแผล
จะมีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แต่ถ้าเกิดมาก ๆ แผลเหล่านี้อาจจะต่อเชื่อมกันท าให้เกิดเป็นแผล
ขนาดใหญ่และมีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นการเกิดแผลบนใบนั้นส่วนใหญ่จะเกิดได้ทั้งสองด้านของใบ
ตรงกันหากเป็นรุนแรงใบจะร่วงก่อนก าหนด 

อาการบนล าต้นและกิ่งก้านส่วนใหญ่แผลมักจะเริ่มเป็นมาตั้งแต่ยังเป็นกิ่งอ่อน  มีลักษณะ
อาการและการเกิดจะคล้ายกับที่ใบ โดยเริ่มแรกเกิดเป็นจุดสีเหลืองนูนฟูบนเปลือกของกิ่งก้าน ต่อมา
แผลจะแตกแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ าตาลแล้วลุกลามขยายออกไปตามความยาวหรือรอบกิ่งจนกลายเป็น
ปุ่มหรือปมขนาดใหญ่รูปร่างไม่แน่นอนและไม่มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผลหากเกิดโรครุนแรงจะ
ท าให้ต้นแคระแกร็น กิ่งก้านแห้งตายทรุดโทรมและอาจถึงตายได้ 

อาการบนผล จะเกิดจุดแผลฝังลึกลงไปในผิวของผลอ่อน แผลนูนคล้ายฟองน้ ามีสีเหลือง
เข้มต่อมีเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและแตกสะเก็ด ตรงกลางแผลเป็นรอยบุ๋ม มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ
แผล แผลมีลักษณะค่อนข้างกลมหากเกิดโรคมากแผลจะเชื่อมกันกลายเป็นแผลขนาดใหญ่รูปร่างไม่
แน่นอนท าให้ผลเกิดการปริแตกตามรอยแผลของโรคหากเกิดโรคนี้รุนแรงมะนาวจะให้ผลน้อยและผล
อาจร่วงก่อนก าหนด 
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การป้องกันก าจัด สามารถท าได้หลายวิธีด้วยกันคือ 
1. ใช้กิ่งพันธุ์ที่สะอาดจากต้นแม่ที่ปราศจากโรคไปปลูก หากไม่แน่ใจก่อนน า ไปปลูกควรน า

กิ่งตอนไปแช่ในน้ ายาปฏิชีวนะเสียก่อน เช่น สะเตรปโตมัยซิน แอกริมัยซินหรือแคงเกอร์เอ็กซ์ ใน
ความเข้มข้น 800-1,000 ppm. หรือประมาณ 16-20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นานอย่างน้อย 10 ชั่วโมง 
พืชจะดูดยาเข้าไปท าลายเชื้อที่อาจติดมาภายในต้นหรือกิ่งตอนได้ 

2. หมั่นตัดแต่งหรือเก็บใบ กิ่งก้าน ผลหรือส่วนที่เป็นโรคไปท าลายหรือเผาทิ้งหากต้นใดที่
เป็นโรครุนแรงหรืออ่อนแอต่อโรคมาก ๆ ควรตัดท าลายเสียทั้งต้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะจะเป็นต้น
ตอการแพร่ระบาดของโรคได้ 

3. พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผลและดูแลบ ารุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการ
ให้น ้าให้อาหารหรือปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมเพื่อให้ต้านทานต่อโรค 

4. ป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ โดยการฉีดพ่นด้วยแลนเนท,อโซดริล, เมพาทรินหรือ       
ใบดริล นอกจากนี้ใช้สารเคมีฉีดพ่นกับต้นมะนาวเสมอ ๆ โดยเฉพาะในตอนต้นฤดูฝนหรือเริ่มแตกใบ
อ่อนเป็นระยะ ๆ เช่น คูปราวิท, ค็อปปิไซด์ หรือใช้ยาปฏิชีวนะที่ท าลายเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเช่น 
สเตร็ปโตมัยซินซัลเฟต, แอกริมัยซิน หรือแคงเกอร์เอ็กซ์ 200-400 ppm. 

2.   โรคทริสเตซ่า เป็นโรคที่ส าคัญอีกโรคหนึ่งของมะนาวเพราะมักจะเกิดในช่วงที่มะนาว
ก าลังเจริญเติบโตหรือระยะที่ก าลังให้ผลผลิตสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสทริสเตซ่า  (Citrus Tristeza 
Virus หรือ CTV) ซึ่งมีลักษณะรูปร่างยาวคดอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชและรบกวนระบบการส่งน้ า
และอาหารของต้นพืชเชื้อนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอน   
ติดตาเสียบกิ่งแต่ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ด นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดได้ด้วยแมลงพาหะพวกเพลี้ย
อ่อนหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อนส้ม เป็นต้น 

ลักษณะอาการ เริ่มจากใบอ่อนที่อยู่ปลายกิ่งหรือยอดจะแสดงอาการผิดปกติคือใบจะมี
ขนาดเล็กลง ขอบใบโค้งบิดงอขึ้นหรือห่อเป็นรูปถ้วย ใบด้านหนา ใบชี้ตั้งขึ้น ใบมีสีซีดจางหรือด่าง
เหลืองสลับเขียวคล้ายกับขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะแนวของเส้นใบ และจะยิ่งเห็นชัดขึ้นหากน าไปส่อง
ดูกับแสงอาทิตย์เส้นใบเป็นขีดโปร่งใสสั้นบางครั้งยอดและใบอ่อนที่แตกออกมาจะเป็นกระจุกใบที่เป็น
โรคนี้จะร่วงหลุดออกจากกิ่งได้ง่าย ท าให้กิ่งแขนงแห้งตายจากส่วนยอดลงมาส่วนอาการบนล าต้นหรือ
กิ่งขนาดใหญ่คือเปลือกจะไม่เรียบจะเป็นรอยคลื่นหรือร่องจ านวนมากลักษณะร่องจะขนานไปตาม
ความยาวของล าต้นหรือกิ่งเมื่อใช้มีดบากล าต้นแล้วลอกเปลือกของล าต้นออกดูที่เนื้อไม้จะพบว่า เป็น
รูเล็ก ๆ จ านวนมาก บางครั้งพบว่าด้านในของเปลือกอาจเป็นหนามแหลมยื่นออกมา   มะนาวที่เป็น
โรคนี้จะไม่ให้ผลหรือให้ผลน้อย ต้นที่ให้ผลแล้วผลก็จะมีขนาดเล็ก หากมะนาวเป็นโรคนี้รุนแรงจะมี
อาการโทรมอย่างรวดเร็ว และแห้งตายทั้งต้น 
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การป้องกันก าจัด โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการใช้กิ่งพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคนี้ใช้กิ่งพันธุ์ที่
แข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากโรคไปปลูก  ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส้มหรือเพลี้ยอ่อนชนิดอ่ืน ๆ ด้วย
สารเคมี เช่น คาร์บาริล , มาลาไธออน, ไดเมทโธเอท เป็นต้น เพ่ือเป็นการก าจัดแมลงศัตรูที่เป็นพาหะ
และลดการระบาดและดูแลต้นมะนาวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าให้ขาดน้ าและธาตุอาหารที่
จ าเป็นเพราะต้นมะนาวที่อ่อนแอจะเกิดโรคได้ง่ายนอกจากนี้เนื่องจากโรคทริสเตซ่าเป็นโรคที่เกิดจาก
เชื้อไวรัส ซึ่งไม่มีสารเคมีที่ป้องกันก าจัดได้หากมะนาวเป็นโรคแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคไปเผา
ท าลายเพื่อลดปริมาณของโรคและลดการระบาดของโรคนี้ได้ 

3. โรคใบแก้ว   สาเหตุเกิดจากการขาดธาตุสังกะสีหรือไม่สามารถดูดธาตุสังกะสีจากดินมา
ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการขาดธาตุสังกะสีมักพบในดินที่เป็นกรดหรือด่างจัดท าให้ธาตุสังกะสีที่มีอยู่ในดิน
ไม่ละลายน้ า พืชไม่สามารถดูดซึมขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะมะนาวซึ่งเป็นพืชที่ต้องการ
ธาตุสังกะสีค่อนข้างสูงจึงมักแสดงอาการขาดให้เห็นอยู่เสมอ 

ลักษณะอาการ  จะเริ่มแสดงอาการที่ใบอ่อนก่อ โดยเนื้อใบระหว่างเส้นแกนใบเกิดอาการ
ซีดจางลง ต่อมาอาการซีดจะกลายเป็นเหลืองมากขึ้นโดยที่เส้นแกนใบและเส้นใบยังมีสีเขียวอยู่ท าให้
เกิดอาการด่างลายตัดกันชัดเจน ใบที่แสดงอาการดังกล่าวจะมีลักษณะเรียวเล็กปลายแหลมโดยเฉพาะ
ใบอ่อนหรือปลายใบจะชี้ตั้งขึ้นอาการขาดธาตุสังกะสีจะเกิดขึ้นทั่วทั้งต้นพร้อมกันในต้นที่แตก
กิ่งก้านสาขามาก กิ่งจะหดสั้น ใบอ่อนที่แสดงอาการด่างลายจะค่อย ๆ แห้งจากปลายยอดเข้ามา ต้น
จะโทรมแคระแกร็น เจริญเติบโตไม่เต็มที ่ส่วนผลที่ได้จากต้นที่เป็นโรคขาดธาตุสังกะสีนี้จะมีขนาดเล็ก
ลงคุณภาพไม่ดีเนื้อแข็งไม่มีน้ า 

การป้องกันก าจัด การขาดธาตุสังกะสี ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้มีค่า pH อยู่
ระหว่าง6-6.5 ซึ่งจะท า ให้ธาตุสังกะสีที่มีอยู่สามารถละลายน้ าพืชสามารถดูดไปใช้ได้ ส่วนในกรณีที่
ต้น  มะนาวแสดงอาการแล้วให้ใช้สังกะสีซัลเฟต ในอัตราส่วน 150-200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ลาดลง
ไปในดินหรือฉีดพ่นให้กับต้นมะนาวโดยตรง จะช่วยแก้ได้ดีและเร็วขึ้น นอกจากนี้อาจใช้สังกะสี
ออกไซด์ละลายน้ าลาดลงในดินพืชจะค่อย ๆ ดูดไปใช้แต่ไม่นิยมฉีดพ่นโดยตรงเหมือนสังกะสีซัลเฟต 
อย่างไรก็ตาปัจจุบันมีสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อราซึ่งมีธาตุสังกะสีเป็นส่วนผสม เช่นไธแรมและซีเน็ป 
ซึ่งนอกจากจะใช้ในการป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดแล้วยังสามารถช่วยแก้การขาดธาตุ
สังกะสีได้ทางอ้อมอีกด้วย 

 

4. โรคราด า 
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Meliola citriหรือCapnodium citricola เพราะระบาดโดยเชื้อรา

ดังกล่าวติดไปกับแมลงศัตรูพืชพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย  เพลี้ยอ่อนหรือแมลงหวี่ขาว ถ้าหากแมลง
ศัตรูนี้ไปดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ของพืชแล้วจะถ่ายน ้าหวานออกมาซึ่งเป็นอาหารของเชื้อราท า
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ให้เชื้อราเจริญขึ้นได้และแมลงดังกล่าวก็ยังสร้างความเสียหายท าให้ดอกร่วงเพราะดูดกินน้ าเลี้ยงของ
พืชไป นอกจากนี้โรคราด าอาจจะแพร่กระจายโดยเส้นใยสปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลมหรือน ้าอีกด้วย 

ลักษณะอาการราด า  สามารถเจริญขึ้นปกคลุมได้ทั้งบนใบ  กิ่ง  ก้านและผลโดยเกิดขึ้นบน
น้ าหวานหรือสิ่งขับถ่ายของแมลงศัตรูที่ดูดกินน้ าเลี้ยงเช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยและแมลงหวี่ขาว   
เป็นต้น อาการเริ่มแรกของเชื้อราจะเป็นจุดสีด าเมื่อเอามือไปถูกจะหลุดออกได้ง่ายเป็นขุยสกปรก
เหมือนถูกทาด้วยผงสีด า ท าให้ส่วนสีเขียวของใบไม่อาจรับแสงอาทิตย์ไปเข้าขบวนการปรุงอาหาร
ตามปกติได ้ใบกระด้างถ้าเกิดกับผลท าให้ผลไม่สวยต่อมาจุดสีด าจะขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะเป็นเส้นใย
สปอร์แผ่นคลุมขยายวงกว้างขึ้น ถ้าหากขูดเชื้อราที่จับปกคลุมออกบริเวณที่เชื้อราปกคลุมนั้นจะมีสี
เหลืองหรือสีเหลืองซีด เนื่องจากเชื้อราปิดบังแสงแดด ส่วนของพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้หาก
เกิดมากท าให้ต้นมะนาวแคระแกร็นและอาจท าให้ใบและผลร่วงก่อนก าหนดหรือต้นทรุดโทรม 

การป้องกันก าจัด โดยใช้สารเคมีป้องกันก า จัดเชื้อราทั่ว ๆ ไป เช่น เบนโนมิล, คาร์เบนดา
ซิม ฉีดพ่นบริเวณที่มีเชื้อราด าเกาะอยู่หรือตัดแต่งใบกิ่งและผลที่เป็นราด าไปเผาท าลายเพ่ือช่วยลด
การแพร่ระบาด นอกจากนี้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดพวกแมลงศัตรูปาก เช่น คาร์บาริล,ไดเมทโธเอท, 
มาลาไธออนหรือโมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นจะสามารถลดพาหะการแพร่ระบาดของเชื้อสาเหตุที่ชัดท าให้
เชื้อราเจริญเติบโตได้ คือน้ าหวาน หรือสิ่งขับถ่ายจากแมลงศัตร ู

5. โรคยางไหล 
อาการยางไหลส่วนมากมักเกิดกับต้นมะนาวที่โตแล้ว นอกจากเกิดกับมะนาวแล้วยังพบได้

ทั่วไปกับส้มโอ ส้มเขียวหวาน ส้มตราและส้มจุกส าหรับสาเหตุการเกิดโรคยางไหลของมะนาวมี                 
2 ประการด้วยกันคือเกิดจากเชื้อราและเกิดจากการขาดธาตุอาหารบางชนิดหรือแผลเนื่องจากแมลง
กัดเจาะหรือแผลจาการถูกเครื่องมือการเกษตร 

ลักษณะอาการ  สามารถแบ่งตามสาเหตุการเกิดโรค ได้ดังนี ้
1. อาการเกิดจากเชื้อรา Diplodia sp. หรือ Botryodiplodia sp. มะนาวจะมียางไหล

ออกมาจากบริเวณล าต้นหรือกิ่ง ก้าน โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1-2 ฟุตอาการ
เริ่มแรกจะเห็นเปลือกของต้นหรือกิ่งมะนาวมีสีด าเป็นรอยช้ าและมีจุดแผลขนาดเล็ก ต่อมาแผลจะ
ขยายใหญ่ขึ้นและเปลือกเกิดการปริแตกมียางไหลออกมาจากแผล ยางที่ไหลออกมาใหม่ ๆ จะมีสี
เหลืองอ่อน ๆ และเหนียว เมื่อยางถูกลมและแดดจะแห้งเป็นก้อนแข็งเปราะสีส้มหรือน ้าตาลเกาะติด
กับแผลบนเปลือกไม้ อาการเปลือกปริแตกและเป็นรอยช้ าจะเกิดลุกลามไปเรื่อย ๆ รอยปริแตกของ
เปลือกจะเกิดตามแนวความยาวของล าต้นหรือกิ่ง หากพบโรคนี้ในช่วงฤดูฝนในช่วงตอนเช้าหรือ
หลังจากฝนตกใหม่ ๆ อาจจะไม่พบยางไหลออกมา จะพบแต่เพียงแผลเน่าช้ าสีด าหรือสีน้ าตาล      
แฉะ ๆ หรือมียางไหลออกมาบ้างแต่มีสีอ่อนและไม่ค่อยเหนียวเปลือกที่ เป็นแผลเน่าช้ าจะลุกลามเน่า
มากขึ้นจนในที่สุดต้นหรือก่ิงที่เป็นโรคจะตาย 



63 

 

 

2. อาการท่ีเกิดจาการขาดธาตุอาหารหรือแมลงกัดเจาะ หากยางไหลเนื่องจากการขาดธาตุ
โบรอนและทองแดงจะพบว่ามียางไหลจากล าต้นและกิ่งก้านทั่ว ๆ ไปโดยไม่จ ากัดที่และมีบาดแผล 
หรืออาจมีเพียงบาดแผลเล็ก ๆ แต่บาดแผลนั้นจะไม่ขยายลุกลามนอกเสียจากว่ามีเชื้อโรคเข้าท าลาย
เท่านั้นส าหรับอาการที่เกิดจากแมลงเจาะกัดยางจะไหลตามร่องรอยที่แมลงเจาะกัดกินหรืออาจสังเกต
พบว่ามีสิ่งขับถ่ายติดปะปนกับยางที่ไหลออกมาด้วย 

การป้องกันก าจัด ป้องกันโรคนี้โดยทาบริเวณโคนต้นด้วยาฆ่าเชื้อรา ประเภทสารประกอบ
ทองแดง เช่น คุปราวิทหรือยาป้องกันก าจัดเชื้อราชนิดอ่ืน ๆ ควรทาก่อนจะเข้าฤดูฝนครั้งหนึ่งและ
หลังฤดูฝนอีกครั้งหนึ่ง หากเกิดเป็นโรคแล้วให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้งหรือเฉือน  ขูด หรือถากเปลือกที่เป็น
โรคออกไปเผาท าลายหรือทาแผลด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่น สารประกอบทองแดง, บอร์โดมิก
เจอร ์เป็นต้น  หากเกิดโรครุนแรงให้ขุดทั้งต้นแล้วน าไปเผาท าลายเพื่อลดการระบาดของโรค 
 กรณีเกิดอาการยางไหลเนื่องจากขาดธาตุอาหาร ควรให้ธาตุอาหารเสริมทางใบ เช่นธาตุ
โบรอนและทองแดงจนกว่าอาการจะเป็นปกติ ส าหรับในกรณีที่ยางไหลเนื่องจากแมลงเจาะกัดกินควร
ป้องกันการเข้าท าลาย โดยการใช้สารประกอบทองแดงทาบริเวณแผนที่แมลงเจาะกัด 

6.โรครากเน่าโคนเน่า 
นับเป็นโรคที่ร้ายแรงอีกโรคหนึ่งของมะนาวสาเหตุเกิดจากเชื้อรา  Phytophthora 

parasitica นอกจากนี้อาจเกิดจากการปลูกลึกเกินไปหรือเกิดน ้าขังที่บริเวณรากหรือเกิดจากสภาพ  
น ้าท่วมรากเป็นเวลานานหรือเกิดจากการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ยังไม่สลายตัวดีพอ  โรคนี้ระบาดมากใน
ฤดูฝนหรือสภาพที่มีความชื้นสูงแพร่ระบาดโดยเชื้อติดไปกับลม น ้า เครื่องมือ กิ่งพันธุ์หรือน ้าที่ไหลไป
ตามร่องสวน 

ลักษณะอาการ เชื้อจะเข้าท าลายรากฝอยรากแขนงและบริเวณโคนต้นท าให้รากดูดน้ าและ
อาหารไม่ได้จะแสดงอาการทางล าต้นคือใบมีสีเขียวซีดเหลืองโดยจะเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วลุกลาม
ไปเรื่อย ๆ ใบจะม้วนงอเมื่อโดนแดดจัด ๆ ในตอนกลางวันหรือใบเหี่ยวคล้ายขาดน้ าใบจะร่วงและกิ่ง
แห้งตายผลมีสีเหลืองร่วงหล่นง่ายเมื่อขุดดูจะพบว่ารากฝอยและรากแขนงเน่ามี สีน้ าตาลหรือด า
ลักษณะเหนียวไม่ยุ่ย ส่วนลักษณะอาการที่เกิดบริเวณโคนต้นคือเปลือกของล าต้นมีสีคล้ าปริแตกออก 
มียางไหลบริเวณขอบแผลเปลือกเน่าเปื่อยยุ่ยและจะลุกลามออกไปเรื่อยๆ 

การป้องกันก าจัด ท าการระบายน ้าบริเวณสวนให้ดีอย่าให้น ้าขังบริเวณโคนต้น             
ควรหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่อาจท าให้โคนต้นหรือรากเกิดบาดแผลเพราะเชื้อจะเข้าท าลายได้ง่าย 
และไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมากเกินไปในช่วงฤดูฝนส าหรับกรณีที่ต้นมะนาวเป็นโรครุนแรงทรุด
โทรมมากควรขุดไปเผาท าลายแล้วราดดินด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา  เช่น ออกซาไดซิล,   เอท
ทาโซน, เบนนาเลคซิล, มีทาเลคซิล เป็นต้น 
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7.หนอนชอนใบ 
หนอนชอนใบเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะนาวโดยตัวหนอนจะท าลายใบอ่อนและยอดอ่อน

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กล าตัวสีน้ าตาลปนเทายาวประมาณ 2 มิลลิเมตรปีกมี     เทา–
เงินมีจุดสีด าบริเวณขอบปีกหน้าไข่เป็นรูปวงกลมสีเหลืองในและแบนตดใบอ่อนจะฟักออกเป็นตัว
หนอนภายใน 3-5 วัน ลักษณะตัวหนอนมีล าตัวกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาว 5 มิลลิเมตร มีเหลือ
งอมเขียว ไม่มีขา ตัวเล็ก มีการลอกคราบ 4 ครั้ง แล้วจะเข้าดักแด้โดยถักใยยึดใบเข้ามาห่อหุ้มตัวเอง 
หลังจากเข้าดักแด้ประมาณ 5-10 วัน ก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยและวางไข่ต่อไป หนอนชอนใบพบ
ระบาดอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ปลูกมะนาวระบาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่มะนาวแตก
ใบอ่อน 

ลักษณะการท าลาย  หนอนชอนใบจะเข้าท าลายมะนาวในระยะที่แตกใบอ่อนมากที่สุด   
โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ไว้ที่บริเวณผิวใบ เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวหนอน ตัวหนอนก็จะชอนไชกินอยู่
ระหว่างผิวใบทั้งหน้าใบและหลังใบจะกัดท าลายเนื้อเยื่อพาลิเสดซึ่งเป็นชั้นที่มีคลอโรฟิลล์ส าหรับพืชใช้
สังเคราะห์การเคลื่อนที่ของตัวหนอนจะไปตามโพรงในชั้นพาลิเสดที่กัดกินเห็นเป็นทางคดเคี้ยวไปมา
และมีสีขาวขุ่นและตัวหนอนจะเข้าดักแด้ที่ริมใบโดยพับใบเข้ามาห่อหุ้มตัวเอาไว้ เพ่ือเจริญเป็นตัวเต็ม
วัยต่อไป ใบที่ถูกท าลายจะหงิกงอ บิดเบีย้ว แห้งและร่วงเหลือแต่ก้านหากมีการระบาดรุนแรงจะท าให้
ต้นมะนาวแคระแกร็นไม่ติดผล นอกจากนี้รอยแผลที่ถูกท าลายยังท าให้เชื้อสาเหตุของโรคแคงเกอร์เข้า
ท าลายได้ง่ายอีกด้วย 

ป้องกันก าจัด หมั่นตรวจดูตามใบและยอดของมะนาวอยู่เสมอโดยเฉพาะในระยะที่มะนาว
เริ่มผลิใบอ่อน หากไม่พบมากให้เด็ดใบไปเผาไฟท าลาย แต่กรณีที่พบมากให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัด
แมลงกลุ่มคาร์บาริล ซึ่งมีชื่อการค้าเช่น เซฟวิน 85, ดีคาร์บาม 85 หรือสารเคมีในกลุ่ม มาลาไธออน  
มีชื่อการค้าเช่น มาลาเทน, มาลาไธออน 83% เป็นต้น ในอัตราที่ฉลากก าหนด โดยฉีดพ่นทุก ๆ 7–10 
วันต่อครั้ง การฉีดพ่นสารฆ่าแมลงส าหรับหนอนชนิดนี้ควรพ่นให้ทั่วทั้งล าต้นจึงจะได้ผลดีโดยเฉพาะ
บริเวณใต้ใบ ส าหรับใบอ่อนที่ถูกหนอนท าลายรุนแรงให้ตัดยอดอ่อนไปเผาไฟบริเวณนอกแปลงปลูก
เพ่ือลดปริมาณหนอนชนิดนี้ได้อีกทางหนึ่ง 

8. หนอนกินใบหรือหนอนแก้ว 
เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของแมลงมะนาวอีกชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางวัน ปีกคู่หน้า

และคู่หลังมีสีเทาปนด าและมีจุดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วทั้ง 2 ปีก ตัวเต็มวัยบินได้เร็วมากไข่มีรูปร่าง
กลมสีเหลืองอ่อนประมาณ 4-5 วันไข่จะฟักออกเป็นตัวหนอน ตัวหนอนเมื่อฟักออกใหม่ ๆ จะมีสี
น้ าตาลเขียวปนเหลือง เมื่อหนอนโตเต็มที่จะมีสีเขียวคล้ายใบมะนาว เป็นหนอนที่มีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ คือยาวประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร จะลอกคราบ 4-5 ครั้งระยะตัวหนอนประมาณ 14-16 วัน     
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จึงเข้าระยะดักแด้ประมาณ 9-12 วัน จึงเจริญเติบโตเข้าระยะตัวเต็มวัยแมลงชนิดนี้จะระบาดอยู่ทั่ว ๆ 
ไปในบริเวณท่ีปลูกมะนาว และส้มอ่ืน ๆ ช่วงที่ระบาดมากคือระยะที่มะนาวแตกใบอ่อน     

ลักษณะการท าลาย โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ตามยอดอ่อนและใบอ่อน  
เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวหนอนแล้วตัวหนอนจะเริ่มกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนทันทีแต่ระยะนี้จะท าลาย
อย่างช้า ๆ จนกระทั่งเมื่อหนอนอายุได้ประมาณ 5-6 วันการท าลายจะรวดเร็วมากเพราะเป็นระยะที่
หนอนกินจุ ซึ่งจะกินติดต่อกันทั้งกลางวันและกลางคืนท าให้ใบอ่อนแหว่งเว้าถ้าใบอ่อนไม่พอเหมาะก็
จะกัดกินยอดอ่อนและใบแก่ท าให้มะนาวชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นมะนาวที่ปลูก
ใหม่อาจตายได้หากหนอนระบาดมาก ๆ ท าให้ส่วนของใบอ่อนและยอดอ่อนไม่เหลือเลย การท าลาย
จะรวดเร็วมากเพราะในระยะเพียง 2-3 วันหนอนสามารถกัดกินใบอ่อนหมดทั้งต้นได้ 

การป้องกันก าจัด หมั่นตรวจดูตามใบอ่อนและยอดอ่อนอยู่เสมอ  เมื่อพบไข่หรือตัวหนอนให้
จับท าลาย หากมีการระบาดมากให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลงกลุ่มเมทธามิโดฟอส ที่มีชื่อทางการค้า
ว่า ทามารอนในอัตรา 20-30 ซีซี.หรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตรโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น 

9. เพลี้ยไฟ 
เป็นแมลงจ าพวกปากดูดขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยมีสีด า ยาวประมาณ 0.8-1 มิลลิเมตร ตัวเมีย

จะวางไข่แทงเข้าไปในใบอ่อนโคนกลีบดอกขั้วของดอกและที่ผลอ่อนไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนใน
ระยะเวลา 6-8 วันตัวอ่อนมีสีเหลืองเข้ม ไม่มีปีก เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตโดยการ
ลอกคราบ 2 ครั้ง แล้วเข้าดักแด้อยู่ประมาณ 4-20 วัน จึงเข้าระยะตัวเต็มวัย 

ลักษณะการท าลาย เพลี้ยไฟจะเข้าท าลายได้ทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกและผล และการท า 
ลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว  
หากเพลี้ยไฟดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนจะท าให้ต้นมะนาวชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น  
ใบบิดเบี้ยวเสียรูปทรงของต้นและกิ่งอาจคดงอได้ หากเพลี้ยไฟเข้าท าลายในระยะออกดอกอาจท า ให้
ดอกร่วงและติดผลต้อยหรือไม่ติดผล ถ้าเพลี้ยไฟเข้าท าลายผลที่เพ่ิงติดหรือผลอ่อนจะท าให้ผิวมะนาว
เป็นแผลกร้าน เมื่อผลโตขึ้นแผลนั้นก็ยังคงอยู่แต่เป็นแผลตื้น ๆ สังเกตได้ง่ายคือแผลเป็นวงกร้านสีเทา
ตามความยาวของผล ซึ่งชาวสวนมักเรีกโรคนี้ที่เกิดบนผลว่าขี้กลากส าหรับผลที่ถูกท าลายรุนแรงอาจ
ท าให้ผลแคระแกร็นรูปร่างบิดเบี้ยวและไม่เจริญเติบโต 

การป้องกันก าจัด ในภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งให้หมั่นใช้แว่นขยายตรวจดูตามใบอ่อน
ยอดอ่อนดอกและผลอ่อนอยู่เสมอเนื่องจากเพลี้ยไฟมีวงจรชีวิตสั้นการระบาดจะรวดเร็วและรุนแรงถ้า
ขาดการเอาใจใส่ ส่วนผลที่ถูกท าลายและมีลักษณะแคระแกร็น ให้ปลิดทิ้งให้หมดเพราะผลจะไม่
เจริญเติบโตต่อไปและเป็นการช่วยให้ต้นมะนาวฟ้ืนตัวได้รวดเร็วขึ้นด้วยส าหรับในช่วงที่มีการระบาด
ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลงพวกคาร์โบซัลแฟน, เปอร์ทริน เป็นต้น 
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10.ไรแดง 
เป็นศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของมะนาว มักพบในช่วงฤดูแล้ง ตัวเต็มวัยจะมีขา 8 ขา ล าตัวสี

แดงเข้ม มีขนสีขาวออกมาตามปุ่มของล าตัว ล าตัวเป็นรูปไข่โค้งนูนเล็กน้อยจะวางไข่ที่ใบและผล ไข่มี
แดงสด รูปร่างค่อนข้างกลมระยะไข่ 8-10 วันตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีขา 3 คู่ เจริญเติบโต
โดยการลอกคราบเมื่อลอกคราบครบ 3 ครั้ง จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 5-8 วัน 

ลักษณะการท าลาย โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อนและยอด
อ่อน ท าให้ใบมีสีขาวซีด หากการท าลายเป็นไปอย่างรุนแรงใบหรือยอดอ่อนจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสี
ขาวซีด เป็นสีน้ าตาล ใบหงิกงอไม่เจริญเติบโตและร่วงหลุดไปในที่สุด ส าหรับผลมะนาวที่ถูกไรแดง
ท าลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในเวลาต่อมา ผิวกร้านแคระแกร็นและร่วงในที่สุด 

การป้องกันก าจัด ฉีดพ่นยากันไว้ก่อนฝนทิ้งช่วงหรือช่วงที่เพ่ิงระบาดโดยใช้สารเคมีในกลุ่ม
ไดโคฟอลที่มีชื่อการค้า เช่น คาไรท์, คิลไมท์เอคตร้า เป็นต้นแต่หากพบมีไรแดงระบาดมากให้ฉีดพ่น
ด้วยก ามะถันผงชนิดละลายน้ าในอัตรา 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 10-15 วัน       ใน
ตอนเช้าหรือเย็นเพื่อป้องกันอาการใบไหม้ 

11. เพลี้ยอ่อน 
เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีปีกรูปร่างกลมป้อม มีส่วนกว้าง

เกือบเท่าส่วนยาว ท้องอ้วนกลมใหญ่เคลื่อนไหวช้า ล าตัวอ่อน มีสีต่าง ๆ กันเช่น เขียว ด า เหลือง     
น ้าตาลหรือส้มแดงซึ่งสีนั้นจะขึ้นอยู่กับอาหารและชนิดของเพลี้ย เป็นแมลงที่เติบโตเร็วมีชีวิตอยู่ได้ถึง 
2-4 สัปดาห์ เพศเมียสามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องรับการผสมพันธุ์จะออกลูกเป็นตัวอ่อนสามารถ
ออกลูกได้ถึง 100 ตัว ตัวอ่อนจะผ่านการลอกคราบ 4 ครั้ง ระยะตัวอ่อนกินเวลาประมาณ      7-9 
วัน จึงเจริญเป็นตัวเต็มวัย 

ลักษณะการท าลายโดยทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน กิ่งอ่อนและ
ยอด ท าให้ใบและกิ่งอ่อนหงิกงอ ชะงักการเจริญเติบโตท าให้ยอดเหี่ยว ดอกร่วงและในขณะที่เพลี้ย
อ่อนดูดน้ าเลี้ยงนั้นมันก็จะขับถ่ายของเหลวซึ่งมีลักษณะเหนียว ๆ เกาะติดตามใบท าให้เกิดอาการ
เหนียวเหนอะหนะซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดราด าขึ้นปกคลุมใบได้อย่างรวดเร็ว 

การป้องกันก าจัด เนื่องจากเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงที่ตายง่ายจากการได้รับสารฆ่าแมลงทุกชนิด 
ไม่มีการดื้อยา แต่ในช่วงต้นยังเล็กควรใช้ยาประเภทดูดซึมดังนั้นถ้าฉีดป้องกันหรือท าลายแมลงชนิด
อ่ืนก็เท่ากับท าลายเพลี้ยอ่อนอย่างเดียว ให้พ่นด้วยยานิโคตินซัลเฟต 0.05%หรือไพเรทริน 0.004% 
หรือมาลาไธออน แต่ควรจะฉีดพ่นก่อนเพลี้ยจะท าลายมาก หากพบเพลี้ยอ่อนท าลายมากก็ให้ตัดใบ
หรือก่ิงที่ถูกท าลายทิ้งหรือเผาไฟท าลาย 
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12.  เพลี้ยหอย 
เพลี้ยชนิดนี้บางแห่งชาวบ้านเรียกว่าเพลี้ยสะเก็ดจะพบทั่วไปในสวนมะนาวที่ ไม่ค่อยได้ฉีด

ยาฆ่าแมลงลักษณะตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กมาก รูปร่างยาวรี โค้งนูน ยาวประมาณ 2.5-4 มิลลิเมตร 
กว้าง 1.5-2.5 มิลลิเมตร ล าตัวสีน้ าตาลปนเขียว ออกลูกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่ออกมาใหม่ ๆ ก็จะเริ่ม
หาที่เกาะอาศัยอยู่กับพืชซึ่งส่วนมากมักอยู่ตามกิ่งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนจะผ่านการลอกคราบ    
2 ครั้งและใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะเป็นตัวเต็มวัย 

ลักษณะการท าลาย โดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนของใบ  กิ่ง  ดอกและผล เข้าท าลายได้ตั้งแต่
มะนาวยังเล็กจนกระท่ังให้ผลโตท าให้ใบเหี่ยวแห้งและก่ิงอาจแห้งตายได้และต่อมาจะให้ผลผลิตต ่า 

การป้องกันก าจัด ฉีดพ่นด้วย เซฟวิน 85% บริเวณใต้ใบ แต่ถ้าแดดไม่ร้อนและอุณหภูมิ    
ไม่สูงมากนักให้พ่นด้วยไวท์ออยหรือใช้ยาประเภทดูดซึม เช่น  เมทาซีสท๊อกช์อาร์กับยาเปียกใบจะ
ท าลายแมลงปากดูดได้ดีควรท าลายแมลงในระยะที่เป็นตัวอ่อนจะท าได้ง่ายกว่าระยะอ่ืน หากเพลี้ย
หอยเข้าท าลายมากควรตัดกิ่งนั้นไปเผาไฟท าลาย 
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือชี้ให้เห็น

และเปรียบเทียบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ที่ท าการศึกษารวมถึงต้นทุน

และผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร 

ปราณี   ฐิติถากุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการตลาดผลมะนาวสด: ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างตลาดว่าผลมะนาวสด การตั้งราคา การจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านการ
เพาะปลูก ด้านการตลาดของผลมะนาวสด ในอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การตลาดผล
มะนาวสดของเกษตรอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ผลมะนาวสดส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวพันธ์แป้น 
ซึ่งเป็นมะนาวที่มีผลขนาดใหญ่ มีน้ ามะนาวมากมีรสชาติเปรี้ยวและหล่อนหอมในส่วนของราคาผล
มะนาวสด พบว่าถ้าเป็นช่วงของฤดูแล้งคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของมะนาวจะออกสู่ตลาดน้อย ท าให้ราคาของผลมะนาวมีราคาที่สูง ส่วนในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม การเก็บเกี่ยวผลผลิตของมะนาวออกสู่ตลาดมากท าให้ราคาของผลมะนาว
มีราคาต่ า เกษตรกรอ าเภอท่ายางส่วนใหญ่จะน ามะนาวสดมาจ าหน่ายที่ตลาดกลางอ าเภอท่ายาง 
เกษตรกรบางกลุ่มก็จะน าผลมะนาวไปจ าหน่ายที่ตลาดกลางอ าเภอใกล้เคียง ตลาดขายส่งในกรุงเทพ
และจังหวัดอ่ืน ๆ ในส่วนของการส่งเสริมการขาย  ภาครัฐบาลได้มีส่วนเข้ามาให้การสนับสนุนโดยการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลและการแปรรูปผลมะนาวสด ส่วนในด้าน
ปัญหาอุปสรรคในการเพาะปลูกมะนาวสด เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหามากในเรื่องของการขาดความรู้
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และความช านาญในการเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ ความเสียหายที่เกิดจากโรคแมลงและ
วัชพืช พันธุ์มะนาวที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ ส่วนปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรพบมากคือเกษตรกร
ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาในการซื้อขาย การขยายตลาดมีน้อยมาก มะนาวเป็นของสดไม่สามารถเก็บ
ไว้ได้นานต้องรีบขาย ผู้ซื้อในตลาดมีน้อยรายท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองราคาสูงและปัญหาราคา
มะนาวไม่คงที่บางครั้งราคาสูงบางครั้งราคาต่ า 
 

 เรืองฤทธิ์  ด้วงติลี (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงิน

ของเงินลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและการปลูกข้าวใน อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 พบว่าผลตอบแทนทางการเงินของเงินลงทุนปลูกยางพารา โดยให้ค่าเสียโอกาสของการ

ลงทุนที่ร้อยละ 10 ต่อปี  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 234,276.50 บาทอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบัน

ของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B-C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.12 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มีค่า

เท่ากับร้อยละ 11 ดังนั้น การลงทุนปลูกยางพาราจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางการเงิน คือมี

ผลตอบแทนทางการเงินของ การลงทุนท านาโดยให้ค่าเสียโอกาสของการลงทุนที่ร้อยละ 10 ต่อปี 

พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 174,073.47 บาทอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน (B-C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.40 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15 

ดังนั้นการลงทุนท านาให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยนของ

การลงทุนปลูกยางพาราพบว่าค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (STVC) คือร้อยละ11.96 และค่าความ

แปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (STVB) คือร้อยละ10.84 จากค่าความแปรเปลี่ยนที่มีค่าสูงนี้ท าให้

ชาวสวนยางพารามีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการของ

การท านาพบว่าค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (STVC) คือ ร้อยละ 40.30 และค่าความแปรเปลี่ยน

ด้านผลตอบแทน (STVB) คือร้อยละ 28.71จากค่าความแปรเปลี่ยนที่มีค่าสูงนี้ท าให้ชาวนามีความ

เสี่ยงในการลงทุนต่ าและจากการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกยางพาราเพ่ือทดแทนการ

ปลูกข้าวซึ่งสามารถสรุปได้ว่าหากเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนข้าวก็จะได้รับผลตอบแทน

ตลอดอายุโครงการเพิ่มขึ้น 62,004.10 บาท  

 จริวรรณ  ขุนทองปาน (2551) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการ

เพาะปลูกอ้อยโรงงานอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

เพาะปลูกอ้อยในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของเกษตรกรผู้ปลูกไร่อ้อยโรงงาน              

ใน 1 รอบระยะเวลาการเพาะปลูกในช่วงปี 2549-2550 พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน ปลูกอ้อย
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ในพ้ืนอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน โดยต าบลหนองพลับ 

มีจุดคุ้มทุนในปี 2549 เท่ากับ 1,418,564.07 บาท และปี 2550 เท่ากับ 1,397,636.29 บาท จ านวน

การผลิตที่จุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 1,773 ตัน และ ปี 2550 เท่ากับ 1,997 ตัน โดยมี ระยะเวลาคืน

ทุน 10.67 เดือน โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,878,440 บาท อัตราผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 2.03 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ปี 2549 เท่ากับร้อยละ92 

และในปี 2550 เท่ากับร้อยละ39 ต าบลทับใต้ มีจุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 1,165,061.86 บาท และ

ปี 2550 เท่ากับ 1,609,086.27 บาท จ านวนการผลิตที่จุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 1,456 ตัน และ           

ปี 2550 เท่ากับ 2,299 ตัน โดยมี ระยะเวลาคืนทุน 9.44 เดือน โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

เท่ากับ 4,044,677 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 2.84 อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุน (ROI) ปี 2549 เท่ากับร้อยละ 107 และในปี 2550 เท่ากับร้อยละ 60 ต าบลหินเหล็ก

ไฟ มีจุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 920,143.67 บาท และปี 2550 จุดคุ้มทุนเท่ากับ 1,229,521 บาท 

จ านวนการผลิต ณ จุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 1,150 ตัน และ ปี 2550 เท่ากับ 1,756 ตัน โดยมี 

ระยะเวลาคืนทุน 1.58 ปี โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,769,641 บาท อัตรา

ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.24 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ปี 2549 

เท่ากับร้อยละ55 และ ในปี 2550 เท่ากับ 24          

 จริยา  หมื่นแก้ว (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างล าไยใน

ฤดูกับนอกฤดูในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ในขนาดพ้ืนที่ 1-5 ไร่ เกษตรกรกลุ่ม

ที ่1 ที่ผลิตล าไยในฤดูอย่างเดียว มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 13 ปี 4 เดือน 10 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

กรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และ ร้อยละ 6.75 และมีอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 12 เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูมีระยะเวลาคืนทุน

เท่ากับ 14 ปี 7 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และ

ร้อยละ 6.75 ตามล าดับและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 และเกษตรกรกลุ่ม

ที ่3 ที่ผลิตล าไยนอกฤดูอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 ปี 6 เดือน 4 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 และมีอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 26  ในขนาดพ้ืนที่ 6-10 ไร่ เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ผลิตล าไยในฤดูอย่างเดียวมี

ระยะเวลา คืนทุนเท่ากับ 9 ปี 11 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และ

ร้อยละ 6.75 และมอัีตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 28 เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ผลิตล าไย
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ทั้งในและนอกฤดูมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 8 ปี 14 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ า

ที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 46 

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ผลิตล าไยนอกฤดูอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 ปี 1 เดือน 24 วัน          

มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 และมีอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิต

ล าไยทั้ง 3 กลุ่มแล้วพบว่าในพ้ืนที่ 6-10 ไร่ เกษตรกรที่ผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดูควบคู่กันจะมี

ระยะเวลาคืนทุนได้เร็วที่สุดและมีมูลค่าปัจจุบันทั้งกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดเท่ากับ 

ร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 มากที่สุดและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดเช่นกัน 

 สหรัฐ  สุขพานิช (2550) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมัน

ฝรั่งพันธุ์โรงงานระหว่างแบบมีสัญญาผูกพันและไม่มีสัญญาผูกพัน ในอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 พบว่าผู้ปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานแบบไม่มีสัญญาผูกพันจะเริ่มปลูกมันฝรั่งก่อนหน้าเกษตรกร

ผู้ปลูกแบบมีสัญญาผูกพันประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือมุ่งหวังให้ผลผลิตที่ออกมาได้รับราคาที่ดีกว่าเมื่อ

วิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทน  เกษตรกรผู้ปลูกแบบมีสัญญาผูกพันมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

12,836.31 บาทต่อไร่  มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 7,155.44 บาทต่อก าไร ก าไรสุทธิเฉลี่ย 6,304.78 

บาทต่อไร่ ราคา ณ จุดคุ้มทุน 5.29 บาทต่อกิโลกรัม  ปริมาณผลลิตที่ ณ จุ ดคุ้มทุน 1,628.85 

กิโลกรัมต่อไร่  สวรเกษตรกรผู้ปลูกแบบไม่มีสัญญาผูกพันมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,659.61 บาท           

ต่อไร่  มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 8,512.51 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิเฉลี่ย7,609.33 บาทต่อไร่  ราคา                   

ณ จุดคุ้มทุน 4.69 บาทต่อกิโลกรัมปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 1,325.82 กิโลกรัมต่อไร่ 

 วาริพิณ มงคลสมัย (2552) การจัดการความรู้ทางบัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและมีเงินออมเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับ 

ชนิตา โชติ เสถียรกุล (2251) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดท าบัญชีครอบครัวของผู้ปกครองนักศึกษา

สาขาบัญชีคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา            

ภาคพายัพเชียงใหม่ พบว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์สูงสุดในด้านที่ท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นและมีเงินออมเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับ ศุภโชติ แก้วทอง และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2552)  

การประเมินผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาหนี้ของเกษตรกรใน เขตต าบลยุโป อ าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา พบว่าหลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง 
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หนี้สินลดลงและเงินออมเพ่ิมขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถน าข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการ

ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ 

 เดชวิทย์ นิลวรรณ (2553)  การศึกษาการจัดการความรู้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า สภาพปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง มีการรวมตัวของสมาชิกไม่

เหนียวแน่นเท่าที่ควร โครงสร้างการบริหารไม่ชัดเจนเนื่องจากการแบ่งหน้าที่ ไม่ชัดเจน การผลิตใน

ลักษณะของการรับจ้างผลิตตามจ านวนจากพ่อค้าคนกลางเป็นหลัก ช่องทางการจ าหน่ายปลีกของ

กลุ่มจะจัดจ าหน่ายเฉพาะสถานที่ผลิต ไม่ได้น าไปจ าหน่ายที่อ่ืน ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์               

การคิดค านวณต้นทุนค่าแรง ค่าใช้จ่ายต่างๆยังไม่ชัดเจน รวมทั้งกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ทั้งนี้จัด

กลุ่มของปัญหาได้เป็น 4 ประเภทคือ ปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านบรรจุ

ภัณฑ์และปัญหาด้านการเงิน ดังนั้นพุทธมน สุวรรณอาศน์ (2554) ได้ศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางการบัญชีและการเงินแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้าน

ดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  พบว่ากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ยังไม่มี

ระบบบัญชีการเงิน การบันทึกรายรับรายจ่ายยังไม่เกิดขึ้น ท าให้ขาดข้อมูลในการบริหารและการ

ตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง จึงมีความต้องการระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มฯ 

ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีการเงินในการบริหารจัดการกลุ่มได้ จากนั้นน าปัญหาและ

ความต้องการดังกล่าวมาออกแบบและสร้างระบบบัญชีการเงินของกลุ่ม โดยมีสมุดบัญชี 6 เล่ม ได้แก่ 

สมุดบัญชีเงินสด สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ สมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง สมุดบัญชี

ค่าไฟฟ้า และสมุดทะเบียนสินทรัพย์ ด้านระบบบัญชีของกลุ่ม ได้แก่ การจัดสรรเงินทุน การบริหาร

สภาพคล่อง การบริหารจัดการหนี้สินและแหล่งเงินทุน และการจัดสรรผลตอบแทนโดยกลุ่มฯ ได้ใช้

ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีการเงิน เช่นในการก าหนดราคาขายได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถจัดท า

ผลการด าเนินงานเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบสมาชิกได้และกลุ่มมีความเข้มแข็งทางบัญชีการเงิน 

โดยมีปัจจัยเสริมมาจากสมาชิกกลุ่มฯ มีความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน สมาชิกกลุ่มฯ จึง

สามารถประยุกต์ความรู้ของตนเองเข้าสู่ระบบบัญชีการเงินของกลุ่มฯ ส่งผลให้ระบบบัญชีของกลุ่ม

เข้มแข็งมากขึ้น 
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 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการวิจัยเรื่องการ

จัดการความรู้ทางบัญชีเ พ่ีอการพัฒนาเกษตรการผู้ผลิตมะนาวท าให้ทราบต้นทุนการผลิต 

ผลตอบแทน และรู้หลักการบันทึกบัญชี 

6. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 จากทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด

เรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาครดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระบบบัญชีการเงินและบัญชีเ พ่ือการ

จัดการของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอ

บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แผนภาพที่ 2-6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล             

1. เพศ               

2.  อายุ                                                           

3.  ระดับการศึกษา             

4.  สมาชิกในครัวเรือน                          

5.  ประสบการณ์                               

ปัจจัยด้านต้นทุนและผลตอบแทน               

1.  แรงงาน              

2.  วัตถุดิบ                

3.  แหล่งเงินทุน              

4.  พ้ืนที่ในการปลูกมะนาว                       

5.  ค่าใช้จ่ายในการผลิตมะนาว                 

6.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกมะนาว                           

7.  ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ต้นทุนและผลตอบแทน                 

1. วัตถุดิบ              

2.  แรงงาน                

3.  แหล่งเงินทุน              

4.  พ้ืนที่ในการปลูกมะนาว                       

5.  ค่าใช้จ่ายในการผลิตมะนาว                 

6.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกมะนาว                           

ระบบบัญชีการเงินและบัญชีเพ่ือการจัดการ

ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอบ้านแพ้ว 

จ.สมุทรสาคร 



 
บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ในการด าเนินงานวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว 
ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้คือ การก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนการใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 การวิจัยในครั้งนี้  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเทียนเป็นผู้ปลูก
มะนาว ปี 2554 ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกมะนาวมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะท าการศึกษาจากหัวหน้าครอบครัวหรืออาจจะเป็นตัวแทนที่
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ได้ โดยจะท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Area sampling ซึ่งเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ (Cluster) และระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในอ าเภอ
บ้านแพ้วมีทั้งหมด 12 ต าบล โดยมีเพียง 5 ต าบล ที่มีพ้ืนที่ปลูกมะนาวและมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
มะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล คือต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบล
ยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้สุ่มเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 5  ต าบล ที่มี
การผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาลจ านวน 53 ครัวเรือน คือ   

1. ต าบลหนองสองห้อง จ านวน  14 ครัวเรือน  
2. ต าบลหนองบัว   จ านวน  14 ครัวเรือน 
3. ต าบลบ้านแพ้ว   จ านวน  10 ครัวเรือน 
4. ต าบลยกกระบัตร  จ านวน   7  ครัวเรือน 
5. ต าบลเกษตรพัฒนา จ านวน   8  ครัวเรือน 

 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

 1. ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Document Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หรือการทบทวนวรรณกรรม ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวความคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต้นทุน
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กระบวนการผลิต ผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและการจัดการความรู้
ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรผู้ผลิตมะนาว 

2.แหล่งข้อมูล 
 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวต าบลหนองสองห้อง ต าบล
หนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 53 ครัวเรือน เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลด้านการ
ลงทุน ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท าสวนมะนาวได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าก่ิงพันธุ์   ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน 
และรายได้ได้มาจากการจ าหน่ายผลมะนาวซึ่งเป็นรายได้ก่อนหักภาษี 

 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางสถิติ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากต าราทาง
วิชาการ ค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค้นคว้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพ้ว สมาคมชาวสวนมะนาว และกรมส่งเสริม
การเกษตร 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มี

ค าถามแบบปลายปิด (Close –ended question) และแบบปลายเปิด (Open-ended question) 
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามนั้นในหนึ่งชุดแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว เป็นส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกมะนาว 
ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะนาว สาเหตุที่ประกอบอาชีพการปลูกมะนาว ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
มะนาว และแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรน ามาใช้ในการปลูกมะนาว ซึ่งค าถามเหล่านี้จะให้ผู้ตอบเลือกได้
เพียงข้อเดียว 

ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล เป็นข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพาะปลูกมะนาว เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตมะนาว และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนมะนาว และค่าใช้จ่ายในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล 

ส่วนที่  3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต รายได้ ราคาและจ านวนการผลิตมะนาวในฤดูกาลและมะนาวนอกฤดูกาล และ
รายได้จากการปลูกพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากการปลูกมะนาว   
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกเป็นรายได้จากจ าหน่ายมะนาวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
รำยได้กำรจ ำหน่ำยมะนำวในฤดูกำลและนอกฤดูกำล 
 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆแบ่งเป็น ต้นทุนคงท่ี และต้นทุนผันแปร  ประกอบด้วย 
                      ต้นทุนคงท่ี  ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน 2) เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ         

                ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว 2)  ค่าใช้จ่ายใน
เรื่องกิ่งพันธุ์มะนาว 3) ค่าแรงงานที่ใช้ในการปลูกมะนาว  4) ค่าปุ๋ย ยา ป้องกันโรคและแมลงที่ใช้
ในการปลูกมะนาว 5) วัสดุที่ใช้ในการปลูกมะนาว 
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนมะนาวในแต่ละปี ประกอบด้วย 1) ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 
2) ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอนินทรีย์  3) ยาปราบศัตรูพืช /ปราบโรคและแมลง  4) ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ใน
การดูแลรักษาสวนมะนาวในแต่ละปี 5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 6) ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การดูแลรักษาสวนมะนาว 7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวสารควบคุมการเจริญเติบโตและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ท าให้
มะนาวออกนอกฤดูกาล 

  

4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล    

การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น          
2 วิธี คือ 

1. กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเกษตรกรเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปกระบวนการผลิต การดูแลการ
บ ารุงรักษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการผลิตมะนาวของเกษตรกรในอ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร โดยน าข้อมูลที่ รวบรวมมาวิ เคราะห์ ค านวณหาความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ) 

2. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis)   เป็นการวิเคราะห์ โดยน า
ข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว              
มาประมวลผลข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และตอบแทนผลตอบแทน จากการ
ลงทุนผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน 
(Financial analysis of investment project) เพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนผลิต
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มะนาว หรือไม่ โดยอาศัยเกณฑ์การตัดสินใจในการประเมินโครงการลงทุน 4 ประการ คือ  (ศศิวิมล 
มีอ าพล) 

 2.1 กำรหำระยะเวลำคืนทุน (Payback Period: PB) ระยะเวลาของกระแสเงิน
สดว่าจะได้รับในอนาคต เท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี สามารถค านวณจากสูตรดังนี้ 

กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากันทุกปี สามารถค านวณได้โดย 
 

จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 
        กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่อปี 
 

กรณีมีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการคืนทุนจะ
พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีสะสมรวมกัน เรียกว่า กระแสเงินสดสุทธิสะสมเท่ากับ
จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรกในโครงการ 

2.2 มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นการวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนโดยการเปรียบเทียบเงินสดลงทุนเริ่มแรกกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิบางครั้งเรียกว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสด(Discounted cash flow method) 
สามารถค านวณโดย 

 

NPV   =   มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน – มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย 
NPV   =  PVB – PVC 
 

หลักการตัดสินใจยอมรับการลงทุนในโครงการคือ NPV มีค่ามากกว่าหรือ  
เท่ากับศูนย์ 

2.3 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Return on Investment: ROI)                
การตัดสินใจว่าโครงการลงทุนใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด   สามารถค านวณได้ตามสูตรดังนี้ 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน  
        สินทรัพย์ที่น ามาลงทุน 
 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สามารถใช้เพ่ือเปรียบเทียบการท างานของกิจการ 
ถ้าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ยิ่งสูง แสดงว่ามีการใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ได้
มากกว่า 

2.4 อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR)                  
การตัดสินใจว่าแต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่   ค านวณได้จาก    
   

ระยะเวลาคืนทุน (PB)    =   

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)   = 
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 BCR   =       PVB / PVC 
  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 

 มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย 
 

หลักการตัดสินใจ ยอมรับการลงทุนในโครงการ คือ BCR มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 
 

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 หลังจากท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ผลิต
มะนาว ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปลูกมะนาว ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับการปลูกมะนาว สาเหตุที่ประกอบอาชีพการปลูก
มะนาว ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว และแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรน ามาใช้ในการปลูกมะนาว                
มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยน าเสนอข้อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) (ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ) 

  
 
 
 

 

BCR   = 



 

105 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในงานวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกมะนาว  เฉพาะต าบลที่มี
การปลูกมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและ มีเกษตรกรผลิตมะนาวทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผลิตมะนาวใน
ฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
ต าบลที่ศึกษาคือต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบล
เกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขนาดตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่ผลิตมะนาว
จ านวนทั้งสิ้น 53 ครัวเรือน โดยน าข้อมูลที่ได้น ามาถัวเฉลี่ยต่อไร่พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนในการลงทุนปลูกมะนาวและปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะนาวและพัฒนาไปสู่ระบบบัญชี   ข้อมูลที่
ได้รับประกอบด้วยข้อมูล 5 ขั้นตอนดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว 
2. ผลการวิเคราะห์ 
3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตมะนาว 
4. การพัฒนาการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลลิตมะนาว 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน

ทั้งสิ้น 53 ราย ซึ่งประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประสบการณ์
ในปลูกมะนาว  พันธุ์มะนาวที่ปลูก ฤดูกาลเลือกปลูกมะนาว ระยะการปลูกมะนาว อายุมะนาว   
จ านวนต้นที่ปลูกต่อพ้ืนที่ สิทธิ์ในที่ดิน เหตุผลในการเลือกปลูกมะนาว ที่มาของแหล่งเงินลงทุนและ
แหล่งความรู้ในการปลูกมะนาว โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-1  
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2. ผลการวิเคราะห์ 
ตารางท่ี   4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว  

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

ต าบล 
     ต าบลหนองสองห้อง 

 
1 

 
11 

 
2 

 
14 

 1.89% 20.75% 3.77% 26.42% 
     ต าบลหนองบัว 1 12 1 14 

  1.89% 22.64% 1.89% 26.42% 

     ต าบลบ้านแพ้ว 1 7 2 10 

  1.89% 13.21% 3.77% 18.87% 

     ต าบลยกกระบัตร 1 5 1 7 

  1.89% 9.43% 1.89% 13.21% 

     ต าบลเกษตรพัฒนา - 7 1 8 

   13.21% 1.89% 15.09% 

เพศ 
     ชาย 

 
3 

 
33 

 
5 

 
41 

  5.66% 62.26% 9.43% 77.36% 

     หญิง 1 9 2 12 

  1.89% 16.98% 3.77% 22.64% 

อายุเจ้าของสวน 
    31-45 ปี 

 
2 

 
29 

 
6 

 
37 

  3.77% 54.72% 11.32% 69.81% 

    46- 60ปี 1 10 1 12 

  1.89% 18.87% 1.89% 22.64% 

    60 ปีขึ้นไป 1 3 - 4 

  1.89% 5.66%  7.55% 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว (ต่อ) 

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ระถมศึกษา/ต่ ากว่า 

 

    มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 

ปวช. 

 

 
3 

5.66% 

 
26 

49.06% 

 
5 

9.43% 

 
34 

64.15% 

1 8 1 10 

1.89% 15.09% 1.89% 18.87% 
1 

1.89% 
7 

13.21% 
1 

1.89% 
9 

16.98% 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
    1-3 คน 

 
- 

 
8 

 
2 

 
10 

   15.09% 3.77% 18.87% 
    4-6 คน 4 25 5 34 

  7.55% 47.17% 9.43% 64.15% 

    7-9 คน - 9 - 9 

   16.98%  16.98% 

ประสบการณ์ในการผลิต 
    1-5  ปี 

 
2 

 
7 

 
- 

 
9 

    3.77% 13.21%  16.98% 

    6-10 ปี 2 13 5 20 

  3.77% 24.53% 9.43% 37.74% 

   11-15 ปี 1 18 2 21 

  1.89% 33.96% 3.77% 39.62% 

   มากกว่า 15 ปี - 3 - 3 

   5.66%  5.66% 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว (ต่อ) 

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

พันธุ์มะนาวที่ท่านปลูก 

     มะนาวพันธุ์แป้น 

 
4 

7.55% 

 
42 

79.25% 

 
7 

13.21% 

 
53 

100.00% 

พื้นที่ในการปลูกมะนาวทั้งหมด  
     1 - 15 ไร่ 

 
4 

 
15 

 
6 

 
25 

  7.55% 28.30% 11.32% 47.17% 

    16 - 30 ไร่ 1 21 1 23 

  1.89% 39.62% 1.89% 43.40% 

    30 ไร่ขึ้นไป - 5 - 5 

   9.43%  9.43% 

สิทธิ์ในที่ดิน 
   เช่าทั้งหมด 

 
- 

 
14 

 
- 

 
14 

      26.42%  26.42% 

  เป็นเจ้าของที่ดิน 4 28 7 39 

  7.55% 52.83% 13.21% 73.58% 

จ านวนต้นพื้นที่ปลูกต่อไร่ 
    30 - 45 ต้น/ไร่ 

 
1 

 
5 

 
1 

 
7 

  1.89% 9.43% 1.89% 13.21% 
    46 - 60 ต้น/ไร่ 3 23 3 29 

  5.66% 43.40% 5.66% 54.72% 

    61 - 75 ต้น/ไร่ 1 12 3 16 

  1.89% 22.64% 5.66% 30.19% 

    76 - 90 ต้น/ไร่ - 1 - 1 

   1.89%  1.89% 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว(ต่อ) 

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

ระยะการปลูกมะนาว 

    4 x 4 เมตร 

 
1 

1.89% 

 
7 

13.21% 

 
- 

 
8 

15.09%   
    4.5 x 4.5 เมตร - 8 4 12 

   15.09% 7.55% 22.64% 
    5 x 5 เมตร 3 17 3 23 

  5.66% 32.08% 5.66% 43.40% 
    6 x 6 เมตร 1 9 - 10 

  1.89% 16.98%  18.87% 

มะนาวเริ่มให้ผลผลิตเม่ืออายุ 

    1.5 - 2  ปี 

 

- 

- 

 

5 

9.43% 

 

- 

- 

 

5 

9.43% 

    2 - 2.5  ปี 1 12 4 17 

  1.89% 22.64% 7.55% 32.08% 
    2.5 - 3 ปี 4 24 3 31 

  7.55% 45.28% 5.66% 58.49% 

เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เกษตร 
    ไม่เป็น 
 
 
     เป็นสมาชิก 

 
3 

5.66% 

 
33 

62.26% 

 
6 

11.32% 

 
42 

79.25% 

1 
1.89% 

9 
16.98% 

1 
1.89% 

11 
20.75% 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว (ต่อ) 

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

สาเหตุที่ท่านเลือกปลูกมะนาว 

    เพ่ือนบ้านเกษตรแนะน า 

  

 

- 

 

6 

11.32% 

 

2 

3.77% 

 

8 

15.09% 

    ตลาดมีความต้องการสูง 2 19 - 21 

  3.77% 35.85% - 39.62% 

    อาชีพดั้งเดิมท่ีปลูกกันมานาน 1 6 1 8 

  1.89% 11.32% 1.89% 15.09% 

    ให้ผลตอบแทนสูง - 11 2 13 

   20.75% 3.77% 24.53% 

     ปลูกและดูแลรักษาง่าย 1 - 2 3 

  1.89%  3.77% 5.66% 

ปัจจุบันท่านปลูกมะนาวโดยใช้
แหล่งเงินทุนมาจาก 

       เงินลงทุนของตัวเอง 

 
 
4 

7.55% 

 
 

30 
56.60% 

 
 

7 
13.21% 

 
 

41 
77.36% 

เงินลงทุนที่กู้มาจากธนาคาร   
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

- 10 
18.87% 

- 10 
18.87% 

       อ่ืน ๆ (เงินจากญาติพ่ีน้อง) - 2 - 2 

   3.77%  3.77% 

ท่านปลูกพืชอ่ืนแซมระหว่าง
แถว  
     ไม่ปลูก 
 
     ปลูก 

 
2 

3.77% 

 
27 

50.94% 

 
4 

7.55% 

 
33 

62.26% 

2 
3.77% 

15 
28.30% 

3 
5.66% 

20 
37.74% 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว (ต่อ) 

หัวข้อ/ฤดูการผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

รวม 

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะนาว 

   ศึกษาด้วนต้นเอง 

 

3 

5.66% 

 

25 

47.17% 

 

3 

5.66% 

 

31 

58.49% 

ศึกษาจากเพ่ือนบ้าน/เพ่ือน 
เกษตรกร/ญาติ 
ศึกษาจากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ/

เกษตรจังหวัด 

1 
1.89% 

11 
20.75% 

3 
5.66% 

15 
28.30% 

- 3 
5.66% 

1 
1.89% 

4 
7.55% 

   ฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ - 3 - 3 

   5.66%  5.66% 

ปัจจุบันมะนาวท่านอายุ 

     1-3 ปี 

 

     4-6 ปี 

 

     7  ปีขึ้นไป 

 

- 

 

7 

13.21% 

 

1 

1.89% 

 

8 

15.09% 

4 

7.55% 

29 

54.72% 

6 

11.32% 

39 

73.58% 

- 

 

6 

11.32% 

- 

 

6 

11.32% 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางท่ี  4.1  ผลการศึกษาความถี่และจ านวนร้อยละของข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผู้

ปลูกมะนาวพบว่า 

ต าบล  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกต าบลหนอกสองห้องจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.42 และเกษตรกรมี

พ้ืนที่ปลูกต าบลหนองบัวจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.42  เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกต าบลบ้านแพ้ว

จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกต าบลยกกระบัตร จ านวน 7 รายคิดเป็น
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ร้อยละ 13.21 และมีเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกต าบลเกษตรพัฒนา จ านวน  8 รายคิดเป็นร้อยละ 15.09

และพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลจ านวน 42 ราย รองลงมา

เลือกผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวจ านวน 7 รายและเลือกผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว

จ านวน 4 ราย  

เพศ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรเพศชาย จ านวน  41 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.36 และเป็นเกษตรกรเพศหญิงมีจ านวน 12 

ราย คิดเป็นร้อยละ 22.64 

อาย ุ จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่

จะอยู่ช่วงอายุระหว่าง  31 – 45 ปี จ านวน  37 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.81 รองลงมาอายุระหว่าง    

46 – 60 ปีจ านวน  12 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.64 และอายุสูงกว่า 60  ปีขึ้นไปมีจ านวน 4 ราย คิด

เป็นร้อยละ 7.55    

 ระดับการศึกษา จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ

64.15 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98   

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน     

53 ราย โดยส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.15 

รองลงมามีสมาชิกครัวเรือน 1-3 คน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 และรองลงมามีสมาชิก

ครัวเรือน 7-9 คน จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98 

ประสบการณ์ในการท าสวนมะนาวจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว

จ านวน 53 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ 11–15ปี จ านวน 21 รายคิดเป็นร้อยละ 39.62 

รองลงมามีประสบการณ์  6-10 ปี จ านวน  20 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาประสบการณ์ 1–5 

ปี จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98 และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66 

พันธุ์มะนาวที่เลือกปลูก   จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 

ราย เลือกปลูกมะนาวพันธุ์แป้น คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสอบถามเกษตรกรถึงเหตุผลว่าท าไมนิยม
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ปลูกมะนาวพันธุ์แป้น จึงได้ทราบว่ามะนาวพันธุ์แป้นเป็นพันธุ์ที่ดูแลรักษาง่าย ทนต่อโรคได้ดีกว่า

มะนาวพันธุ์อ่ืน  ออกดอกและติดผลง่าย ผลใหญ่ น้ าเยอะเปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

ท าให้ขายได้ราคาดี จึงเป็นที่นิยมปลูก 

 พื้นที่ปลูกมะนาว จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย

เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกมะนาว 1- 15 ไร่จ านวน 25 รายคิดเป็นร้อยละ 47.17 รองลงมาคือ

เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูก 16-30 ไร่ จ านวน 23 รายคิดเป็นร้อยละ 43.40 และเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูก    

30 ไร่ขึ้นไปมีจ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 9.43 

กรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 รายพบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินจ านวน  39 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.58 และมี

เกษตรกรที่เช่าที่ดิน จ านวน 14 รายคิดเป็นร้อยละ 26.42 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของเกษตรกรส่วน

ใหญ่เป็นของเกษตรกรเองท่ีได้มาจากมรดกตกทอดและการซื้อขาย 

 จ านวนต้นมะนาวในพื้นที่ 1 ไร่  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 

53  รายพบว่าในพ้ืนที่ 1 ไร่ เกษตรกรจะปลูกมะนาวอยู่ที่ประมาณ  46-60 ต้น จ านวน 29 ราย คิด

เป็นร้อยละ 54.72 รองลงมาเกษตรกรปลูกมะนาวอยู่ที่ประมาณ 61-75 ต้น จ านวน 16 ราย คิดเป็น        

ร้อยละ 30.19 ปลูกมะนาวอยู่ที่ประมาณ  30-45 ต้น จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.21 และปลูก

มะนาวอยู่ที่ประมาณ 76-90 ต้น จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89  แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ 1 ไร่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมะนาวอยู่ประมาณ 46-60 ไร่ 

ระยะการปลูกมะนาว จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย

พบว่าเกษตรกรจัดระยะการปลูกที่ 4x4 เมตร จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 จัดระยะที่             

4.5 x 4.5 เมตร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ22.64 จัดระยะการปลูกที่ 5 x 5 เมตร จ านวน           

23 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.40 และจัดระยะการปลูกที่  6 x 6 เมตร จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ

18.87 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะจัดระยะการปลูกอยู่ที่  4.5 x 4.5 เมตรและ 5 x 5 เมตร 

ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะกับการปลูกไม่แคบจนเกินไปท าให้กิ่งใบชนกันเมื่อต้นโตและไม่กว้างจนท าให้เสีย

พ้ืนที่ในการปลูก 
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มะนาวเริ่มให้ผลผลิตอายุ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน  53 

ราย พบว่ามะนาวจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ  1.5-2 ปี จ านวน  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.43 มะนาวให้

ผลผลิตเมื่ออายุ 2-2.5 ปี จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.08  และมะนาวจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 

2.5-3 ปี จ านวน  31 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.49 แสดงให้เห็นว่ามะนาวของเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้

ผลผลิตเมื่ออายุ 2.5-3 ปี  

เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว

จ านวน  53 ราย พบว่ามีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจ านวน  11 ราย คิดเป็น            

ร้อยละ  20.75 และเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจ านวน  42 ราย คิดเป็นร้อยละ 

79.25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาตัวเองไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  

สาเหตุปลูกมะนาว จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย  

สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่ปลูกมะนาวเนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง จ านวน 21 ราย     

คิดเป็นร้อยละ 39.62 สาเหตุรองลงมาเนื่องจากให้เผลตอบแทนสูง จ านวน 13 ราย ราย คิดเป็น      

ร้อยละ 24.53 ได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนเกษตรกรที่เคยปลูกมะนาว จ านวน 8 คน ราย คิดเป็นร้อยละ 

15.09 เป็นอาชีพดั้งเดิมที่ปลูกกันมานานจ านวน 8 ราย ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09 และสาเหตุที่ปลูก

เนื่องจากเป็นพืชทีป่ลูกและดูแลรักษาง่าย  จ านวน  3 ราย ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66  

แหล่งเงินทุน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย  พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินทุนเป็นของตนเองทั้งหมดจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.36 รองลงมาใช้

เงินลงทุนที่กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 

รองลงมาใช้อื่น ๆ คือใช้เงินลงทุนจากญาติพ่ีน้อง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.77  

ปลูกพืชแซมระหว่างแถวมะนาว จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว

จ านวน 53 รายพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปลูกพืชแซมระหว่างแถวมะนาว จ านวน 33 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 62.26   และเกษตรกรที่ปลูกพืชแซมระหว่างแถวมะนาว จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 

37.74  จากการสอบถามเกษตรกรถึงเหตุผลว่าท าไมไม่นิยมปลูกพืชแซมระหว่างแถว จึงได้ทราบว่าการ

ปลูกพืชระหว่างแถวเป็นพาหนะน าโรคมาสู่มะนาวได้ง่าย และเหตุผลที่เกษตรกรบางรายเลือกปลูกพืช

ระหว่างแถวเพ่ือเพ่ิมรายได้และช่วยบังลม บังแดดให้แก่ต้นมะนาวพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกกันได้แก่ 

กล้วย  มะละกอ พริก มะเขือ   
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แหล่งความรู้ในการผลิตมะนาว จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 

53 รายพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาวมากจาการศึกษาด้วยตนเอง จ านวน  

31 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.49 ได้รับความรู้จากเพ่ือนเกษตร ญาติ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 

28.30  ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอและเกษตรจังหวัด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.55 

ได้รับความรู้จากการเข้าอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.66 

อายุมะนาวที่ปลูก  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย 

พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีสวนมะนาวอายุ 4-6 ปี จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.58 รองลงมา

เกษตรกรมีสวนมะนาวอายุ 1-3 ปี จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.09  และเกษตรกรมีสวนมะนาว

อายุ 7 ปีขึ้นไป จ านวน  6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.32 

ตารางท่ี   4-2 แสดงพื้นที่เพาะปลูกมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิตของเกษตรกร 

ต าบล ผลิตในฤดูกาลอย่าง
เดียว 

ผลิตในฤดูและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว ในฤดูกาล นอกฤดูกาล 

หนองสองห้อง 12 71 131 9 

หนองบัว 5 113 182 12 

บ้านแพ้ว 9 77 135 30 

ยกกระบัตร 7 35 58 7 

เกษตรวัฒนา 0 49 80 5 

รวม 33 345 586 63 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 ตารางที่   4-2 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวของต าบลหนองสองห้อง 

ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา ทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ผลิต

มะนาวในฤดูอย่างเดียว ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่าง

เดียว ที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผลิตนอกฤดูกาลอย่าง

เดียวมีพ้ืนที่รวมทั้ง 5 ต าบล คือ 33 ไร่  931 ไร่และ 63 ไร่ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่

ของเกษตรกรทัง้ 5 ต าบลใช้ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
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ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 การศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวในฤดูกาล
กับนอกฤดูกาลในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกมะนาวและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการปลูก
มะนาวแล้วน าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดกลุ่มเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรส่วน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีข้อมูลต่อไปนี้ 

1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกมะนาว (investment cost) 
ประกอบด้วยค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในปลูกมะนาว จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
เครื่องมือที่จ าเป็นในการปลูกมะนาวได้แก่  เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ  เครื่องรดน้ า  เครื่องพ่นยา เครื่อง
ตัดหญ้าสะพายไหล่  เครื่องคัดขนาดผลมะนาว  เรือ  ถังผสมยา กรรไกรและเลื่อยส าหรับตัดแต่งกิ่ง 
จอบ เสียม มีดตัดหญ้าหรือตัดกิ่ง  ปุ้งกี๋ขนดินและท่อคอนกรีตหรือท่อพีวีซี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตาม
อายุการใช้งาน คือกลุ่มที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ได้แก่ เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ เครื่องรดน้ า เครื่อง          
พ่นยา เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เรือและเครื่องคัดขนาดผลมะนาว กลุ่มท่ีมีอายุการใช้งาน 5 ปี ได้แก่
ผสมยา กรรไกรและเลื่อยส าหรับตัดแต่งกิ่ง จอบ เสียม มีดตัดหญ้าหรือตัดกิ่งและท่อคอนกรีตหรือ
ท่อพีวีซี  และกลุ่มที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี ได้แก่ เข่ง  ปุ้งกี๋ขนดิน ในการท าสวนมะนาวการจัดหา
แหล่งน้ าในการปลูกมะนาว สิ่งที่ส าคัญได้แก่เกษตรกรจะต้องมีน้ าให้มะนาวซึ่งจ ามีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้น ดอกและผล จึงต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ จากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แหล่งน้ าจากคลองชลประทานและคลองด าเนิน
สะดวกในการท าสวนมะนาว โดยใช้เครื่องสูบน้ าดึงน้ าเข้ามาใช้ในสวน  ส่วนเกษตรกรที่มีดินไม่กับ
แหล่งน้ าดังกล่าวจะมีการขุดเจาะบ่อหรือสระเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย
น ามาถัวเฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนเริ่มแรกในการผลิตมะนาว ดังแสดงในตารางที่ 4-3  
ถึงตารางที ่4-6 
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ตารางที่ 4-3 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกมะนาวเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตร 
จ าแนกตามประเภทการผลิต กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 4 ราย 
 

รายการ อายุการ 
ใช้งาน

(ปี) 

ปริมาณ 
การใช้ 

จ านวนเงิน 
ทัง้สิ้น(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
รวม(ไร่) 

ต้นทุนถั่วเฉลี่ย
ต่อไร่ (บาท) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 4 137,890.00 33 4,178.48 
เครื่องรดน้ า 10 4 54,880.00 33 1,663.03 
เครื่องพ่นยา 10 4 35,800.00 33 1,084.85 
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 4 13,030.00 33 394.85 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 4 39,390.00 33 1,193.64 
เรือ 10 4 30,900.00 33 936.36 
ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 12 39,000.00 33 1,181.82 
ถังผสมยา 5 4 7,000.00 33 212.12 
กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 7 3,430.00 33 103.94 
จอบ 5 7 2,590.00 33 78.48 
เสียม 5 4 1,280.00 33 38.79 
มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 7 4,060.00 33 123.03 
ปุ้งกี๋ขนดิน 3 8 440.00 33 13.33 

รวม 369,690.00  11,202.73 
ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-3 พบว่า เกษตรกรในต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว 
ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เริ่มแรกเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตมะนาวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 11,202.73 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่มีผลท า
ให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกมีมูลค่าสูงคือเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 
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ตารางที่ 4-4 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกมะนาวเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร 
จ าแนกตามประเภทการผลิต กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล จ านวน 42 ราย 
 

รายการ อายุการ 
ใช้งาน 

(ปี) 

ปริมาณ 
การใช้ 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น (บาท) 

พื้นที่ปลูก 
รวม (ไร่) 

ต้นทุนถั่วเฉลี่ย
ต่อไร่ (บาท) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 52 2,031,270.00 931 2,181.82 
เครื่องรดน้ า 10 56 1,218,700.00 931 1,309.02 
เครื่องพ่นยา 10 50 447,500.00 931 480.67 
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 57 373,350.00 931 401.02 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 42 590,060.00 931 633.79 
เรือ 10 66 549,400.00 931 590.12 
ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 314 1,020,500.00 931 1,096.13 
ถังผสมยา 5 64 112,000.00 931 120.30 
กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 84 41,160.00 931 44.21 
จอบ 5 97 35,890.00 931 38.55 
เสียม 5 58 18,560.00 931 19.94 
มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 84 48,720.00 931 52.33 
ปุ้งกี๋ขนดิน 3 95 5,225.00 931 5.61 

รวม 6,492,335.00  6,973.51 
ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-4 พบว่า เกษตรกรในต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว 
ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเริ่มแรกเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตมะนาวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ  6,973.51  บาท  ซึ่งอุปกรณ์ที่
มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกมีมูลค่าสูงคือเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 
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ตารางที่ 4-5 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกมะนาวเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร 
จ าแนกตามประเภทการผลิต   กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 7 ราย 
 
รายการ อายุการ 

ใช้งาน(ปี) 
ปริมาณ 
การใช้ 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
รวม(ไร่) 

ต้นทุนถั่วเฉลี่ย
ต่อไร่ (บาท) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 7 265,650.00 63 4,216.67 
เครื่องรดน้ า 10 7 125,300.00 63 1,988.89 
เครื่องพ่นยา 10 7 62,650.00 63 994.44 
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 7 40,170.00 63 637.62 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 7 95,200.00 63 1,511.11 
เรือ 10 8 64,800.00 63 1,028.57 
ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 25 81,250.00 63 1,289.68 
ถังผสมยา 5 7 12,250.00 63 194.44 
กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 10 4,900.00 63 77.78 
จอบ 5 12 4,440.00 63 70.48 
เสียม 5 8 2,560.00 63 40.63 
มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 10 5,800.00 63 92.06 
ปุ้งกี๋ขนดิน 3 12 660.00 63 10.48 

รวม 765,630.00  12,152.86 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 

จากตารางที ่4-5 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมะนาว
เฉลี่ยต่อไร่ของเกษตร กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวพบว่า เกษตรกรในต าบลหนองสองห้อง 
ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาล
อย่างเดียว มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมะนาวเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
12,152.86  บาท ซึ่งอุปกรณ์ท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกมีมูลค่าสูงคือเครื่องสูบน้ าพร้อม
อุปกรณ ์
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ตารางที่ 4-6 แสดงต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อไร่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการผลิตมะนาว ของต าบลหนองสอง
ห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา (บาท/ไร่)  
 

รายการ ผลิตในฤดูกาลอย่าง
เดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 4,178.48 2,181.82 4,216.67 
เครื่องรดน้ า 1,663.03 1,309.02 1,988.89 
เครื่องพ่นยา 1,084.85 480.67 994.44 
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 394.85 401.02 637.62 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 1,193.64 633.79 1,511.11 
เรือ 936.36 590.12 1,028.57 
ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 1,181.82 1,096.13 1,289.68 
ถังผสมยา 212.12 120.30 194.44 
กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 103.94 44.21 77.78 
จอบ 78.48 38.55 70.48 
เสียม 38.79 19.94 40.63 
มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 123.03 52.33 92.06 
ปุ้งกี๋ขนดิน 13.33 5.61 10.48 

รวม 11,202.73 6,973.51 12,152.86 
 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่  4-6 จะพบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  11,202.73 บาท เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 6,973.51 บาทและเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ  12,152.86 บาท เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรที่
ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตในฤดูกาลอย่าง
เดียวและผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-7 แสดงจ านวนเงินซื้ออุปกรณ์ในแต่ละปีของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว  
 

รายการ อายุการ 
ใช้งาน(ปี) 

ปี่ท่ี 0 ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 ปี่ท่ี 4 ปี่ท่ี 5 ปี่ท่ี 6 ปี่ท่ี 7 ปี่ท่ี 8 ปี่ท่ี 9 ปี่ท่ี 10 

ถังผสมยา 5 212.12      212.12     

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 103.94      103.94     

จอบ 5 78.48      78.48     

เสียม 5 38.79      38.79     

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 123.03      123.03     

ปุ้งกี๋ขนดิน 3 13.33    13.33   13.33   13.33 

รวม  569.70    13.33  556.36 13.33   13.33 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-8 แสดงจ านวนเงินซื้ออุปกรณ์ในแต่ละปีของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 
รายการ อายุการ 

ใช้งาน(ปี) 
ปี่ท่ี 0 ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 ปี่ท่ี 4 ปี่ท่ี 5 ปี่ท่ี 6 ปี่ท่ี 7 ปี่ท่ี 8 ปี่ท่ี 9 ปี่ท่ี 10 

ถังผสมยา 5 120.30      120.30     

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 44.21      44.21     

จอบ 5 38.55      38.55     

เสียม 5 19.94      19.94     

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 52.33      52.33     

ปุ้งกี๋ขนดิน 3 5.61    5.61   5.61   5.61 

รวม  280.94    5.61  275.33 5.61   5.61 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-9 แสดงจ านวนเงินซื้ออุปกรณ์ในแต่ละปีของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 

รายการ อายุการ ปี่ท่ี 0 ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 ปี่ท่ี 4 ปี่ท่ี 5 ปี่ท่ี 6 ปี่ท่ี 7 ปี่ท่ี 8 ปี่ท่ี 9 ปี่ท่ี 10 

 ใช้งาน(ปี)            

ถังผสมยา 5 194.44      194.44     

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 77.78      77.78     

จอบ 5 70.48      70.48     

เสียม 5 40.63      40.63     

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 92.06      92.06     

ปุ้งกี๋ขนดิน 3 10.48    10.48   10.48   10.48 

รวม 28.00 485.87    10.48  475.40 10.48   10.48 

ที่มา : จากการส ารวจ
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จากตารางที่ 4-7 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่
เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเก่าในปีที่ 4 ปีที่ 6 ปีที่ 7 และปีที่ 10 เท่ากับ 13.33 บาท 
556.36  บาท  13.33 บาท และ 13.33 บาท ตามล าดับ 

 

จากตารางที่ 4-8 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่
เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเก่าในปีที่  4 ปีที่ 6 ปีที่ 7 และปีที่ 10 เท่ากับ 5.60 บาท 
275.33 บาท 5.60 บาทและ 5.60 บาท ตามล าดับ 

 

จากตารางที่ 4-9 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่
เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเก่าในปีที่ 4 ปีที่ 6 ปีที่ 7 และปีที่ 10 เท่ากับ 10.48 บาท 
475.40 บาท 10.48 บาท และ 10.48 บาท ตามล าดับ 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปลูกมะนาว (Operating Expenditures) การพิจารณา
ต้นทุนที่ใช้ในการปลูกมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาลซึ่งต้นทุนที่น ามาวิ เคราะห์แยกเป็น               
2 ประเภท คือต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.1 ต้นทุนคงท่ี เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอันเกิดจากการใช้ปัจจัยคงที่  (Fixed Cost) 
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตนั่นคือค่าที่ดินโดยเทียบจากค่าเช่าในแต่ละปีและอุปกรณ์
การเกษตร ซึ่งจะมีการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิดตามวิธีเส้นตรงโดยคิดค่าเสื่อมราคา   
ร้อยละ 10 และร้อยละ 20   

         2.1.1 ค่าที่ดิน ในการปลูกมะนาวผู้ลงทุนจะต้องมีที่ดินส าหรับการปลูก จาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอง โดย
ได้มาจากมรดกตกทอด จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและมีเกษตรกรบางราย (ส่วนน้อย) ที่มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับที่ดินที่เกิดจากการเช่าน ามาถัวเฉลี่ยต่อไร่  ดังนั้นในการศึกษากรณีเกษตรกรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับที่ดินจึงได้ค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินจากข้อมูลการเช่าที่ดิน โดยใช้อัตราค่าเช่า ณ ปัจจุบัน
ที่ท าการศึกษาเป็นรายปีเท่ากันทุกปีที่ศึกษา ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรทราบว่าค่าเช่าที่ดินต่อไร่
ของเกษตรกรในอ าเภอบ้านแพ้ว จังวัดสมุทรสาคร มีอัตราค่าเช่าระหว่าง  1,000-1,300  บาท ต่อไร่
ต่อปีซึ่งมีค านวณนี้ (ตารางที ่4-10)  
 

          ค่าเช่าที่ดินรวมทั้งสิ้น  
                                         จ านวนไร ่
 
 
 
 

ค่าเช่าที่ดินต่อไร่  =    
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ตารางท่ี 4-10 แสดงการใช้ทีท่ี่ดินจ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 
  
ประเภทการผลิต 

  

ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

ค่าเช่ารวม
ทั้งสิ้น 
(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

เฉลี่ยต่อ
ไร ่

(บาท) 

ที่ดิน
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ราคาที่ดิน 
ปัจจุบัน 
(บาท) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว - - - 33,000 33 1,000 
ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล 

416,680 379 1,099.42 552,000 552 1,000 

ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว - - - 63,000 63 1,000 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่  4-10 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายในการ

เช่าที่ดินเนื่องจากเกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดแต่มีการค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ที่ดินจากข้อมูลการเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไรเท่ากับ 1,000 บาท  ผู้ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล

มีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ  1,040.47 บาท และเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่าง

เดียวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินเนื่องจากเกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดแต่มีการ

ค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินจากข้อมูลการเช่าที่ดินเฉลี่ยต่อไรเท่ากับ 1,000 บาท       

 2.1.2 ค่าภาษีที่ดิน 
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่ าในอ า เภอบ้านแพ้ว          

จังหวัดสมุทรสาครเกษตรกร มีค่าภาษีที่ดินที่เกิดจากการเช่าไร่ละ 40 บาท และส่วนที่ไม่มีการเช่าจะ
เสียค่าภาษีที่ดินคิดจากอัตราภาษีที่ เกษตรกรในท้องที่ท าการศึกษาได้จ่ายค่าภาษีที่ดินที่ไปจริง                    
ในอัตราไร่ละ 5  บาท ซึ่งมีการค านวณดังนี้  (ตารางที ่4-11) 

 

            ภาษีท่ีดินรวมทั้งสิ้น 
                                     จ านวนไร ่
 
 
 
 
 

ค่าภาษีที่ดินต่อไร่    =    
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ตารางท่ี 4-11 แสดงค่าภาษีที่ดินจ าแนกตามประเภทการผลิตและประเภทของท่ีดิน 
 

  
ประเภทการผลิต 

ภาษีที่ดินจากการเช่า ภาษีที่ดินของตนเอง เฉลี่ย 

อัตราภาษี
ที่ดิน 

พื้นที่
ปลูก 

ภาษี
ที่ดิน 

อัตราภาษี
ที่ดิน 

พื้นที่
ปลูก 

ภาษี
ที่ดิน 

ต่อไร่ 
(บาท

) (บาท/ไร่) (ไร่) (บาท) (บาท/ไร่) (ไร่) (บาท) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว - - - 5 33 165 5 

ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล 

40 379  
15,160  

5 552 2,760 19.25 

ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว - - - 5 63 315 5 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4 -11 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผู้ผลิตมะนาวทั้งใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมีค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5 บาท 
19.25 บาท และ 5 บาท ตามล าดับ 

 

  2.1.3 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกมะนาว 
 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปลูกมะนาว มีการคิดค่าเสื่อม

ราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงอัตราร้อยละ 10 และอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของราคาทุนของเครื่องมือและ
อุปกรณ์แต่ละชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4-12 ถึง 4-15 
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ตารางที่ 4-12 แสดงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตาม
ประเภทการผลิต  กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 4 ราย 
 

รายการ อายุการ 
ใช้งาน(ปี) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

จ านวน
ไร ่

ค่าเสื่อมราคา 
(บาท/ปี) 

ค่าเสื่อมราคา
(บาท/ไร่) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 137,890.00 33 13,789 417.85 

เครื่องรดน้ า 10 54,880.00 33 5,488 166.30 

เครื่องพ่นยา 10 35,800.00 33 3,580 108.48 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 13,030.00 33 1,303 39.48 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 39,390.00 33 3,939 119.36 
เรือ 10 30,900.00 33 3,090 93.64 

ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 39,000.00 33 3,900 118.18 
ถังผสมยา 5 7,000.00 33 1,400 42.42 

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 3,430.00 33 686 20.79 

จอบ 5 2,590.00 33 518 15.70 

เสียม 5 1,280.00 33 256 7.76 

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 4,060.00 33 812 24.61 
รวม 369,250.00  38,761 1,174.58 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที ่4 -12 พบว่า ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการ
ปลูกมะนาวของเกษตรกรต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและ
ต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,174.58 บาท  
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ตารางที่ 4-13 แสดงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตาม
ประเภทการผลิต   กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล จ านวน 42 ราย 
 
รายการ อายุการ 

ใช้งาน(ปี) 
จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

จ านวน
ไร ่

ค่าเสื่อมราคา 
(บาท/ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคา(บาท/

ไร่) 
เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 2,031,270.00 931 203,127 218.18 

เครื่องรดน้ า 10 1,218,700.00 931 121,870 130.90 

เครื่องพ่นยา 10 447,500.00 931 44,750 48.07 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 373,350.00 931 37,335 40.10 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 590,060.00 931 59,006 63.38 
เรือ 10 549,400.00 931 54,940 59.01 

ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 1,020,500.00 931 102,050 109.61 
ถังผสมยา 5 112,000.00 931 22,400 24.06 

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 41,160.00 931 8,232 8.84 

จอบ 5 35,890.00 931 7,178 7.71 

เสียม 5 18,560.00 931 3,712 3.99 

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 48,720.00 931 9,744 10.47 
รวม 6,487,110.00  674,344 724.32 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการ
ปลูกมะนาวของเกษตรกรต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและ
ต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดู มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 724.32 บาท 
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ตารางที่ 4-14 แสดงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกร จ าแนกตาม
ประเภทการผลิต   กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 7 ราย 
 

รายการ อายุการ 
ใช้งาน(ปี) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

จ านวน
ไร ่

ค่าเสื่อมราคา 
(บาท/ปี) 

ค่าเสื่อมราคา
(บาท/ไร่) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 10 265,650.00 63 26,565 421.67 

เครื่องรดน้ า 10 125,300.00 63 12,530 198.89 

เครื่องพ่นยา 10 62,650.00 63 6,265 99.44 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 10 40,170.00 63 4,017 63.76 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 10 95,200.00 63 9,520 151.11 
เรือ 10 64,800.00 63 6,480 102.86 

ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 10 81,250.00 63 8,125 128.97 
ถังผสมยา 5 12,250.00 63 2,450 38.89 

กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 5 4,900.00 63 980 15.56 

จอบ 5 4,440.00 63 888 14.10 

เสียม 5 2,560.00 63 512 8.13 

มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 5 5,800.00 63 1,160 18.41 
รวม 764,970.00  79,492 1,261.78 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการ
ปลูกมะนาวของเกษตรกรต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและ
ต าบลเกษตรพัฒนาที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
เกษตรเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,261.78 บาท  
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ตารางที่ 4-15 แสดงต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อไร่ของค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ของเกษตรกร จ าแนกตามประเภทการผลิต 
 
รายการ ผลิตในฤดูกาลอย่าง

เดียว 
ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 417.85 218.18 421.67 
เครื่องรดน้ า 166.30 130.90 198.89 
เครื่องพ่นยา 108.48 48.07 99.44 
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 39.48 40.10 63.76 
เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 119.36 63.38 151.11 
เรือ 93.64 59.01 102.86 
ท่อคอนกรีตขนาด 12 นิ้ว 118.18 109.61 128.97 
ถังผสมยา 42.42 24.06 38.89 
กรรไกรตัดและซอยกิ่ง 20.79 8.84 15.56 
จอบ 15.70 7.71 14.10 
เสียม 7.76 3.99 8.13 
มีดตัดหญ้า/ตัดกิ่ง 24.61 10.47 18.41 

รวม 1,174.58 724.32 1,261.78 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 4-15 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าเสื่อมราคาของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเท่ากับ 1,174.58 บาท เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและ
นอกฤดูกาลมีค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเท่ากับ   724.32 บาทและ
เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมีค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
เท่ากับ 1,261.78 บาท เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียวมีค่า
เสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตในฤดูกาลอย่างเดียวและ
ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตามล าดับ 
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 2.2 ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิต 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตมะนาว  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการปลูกประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่  ค่ากิ่งพันธุ์  ค่าปุ๋ย  
ค่าสารเคมี ค่าแรงที่เกี่ยวข้องกับการปลูก ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบ ารุงได้แก่ ค่าปุ๋ย   ค่ายา
ปราบศัตรูพืช ค่าสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ค่าไฟฟ้าในการปั่นเครื่องสูบน้ า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                     
ค่าน้ ามันหล่อลื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าไม้ค้ า ค่าเชือก ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว  
  การปลูกมะนาวจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นจากค่าแรงงานและเครื่องจักรซึ่ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกได้แก่ ค่าไถปรับพ้ืนที่  ค่าไถแหวก ค่าซอยร่องหรือ               
ยกร่อง  ค่าแรงงานในการขุดหลุมและจัดระยะ ค่ากิ่งพันธุ์  ค่าปุ๋ยที่ใช้ในการปลูก ค่ายาป้องกันโรค
แมลงที่ใช้โรยก้นหลุมก่อนปลูกและค่าแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ
เกิดข้ึนในปีที่มีการปลูก  จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานจ้างท า
โดยการจ้างแบบรายวันและเหมาจ่าย  แต่ก็มีบางส่วนที่มีการใช้แรงงานในครอบครัวดังนั้นในการศึกษา
กรณีเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างงานจึงได้ค านวณค่าใช้จ่ายในการปลูกจากข้อมูลการจ้างแรงงานโดยทั่วไป
ของอ าเภอบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่ 200-250 บาทต่อวัน (จากการสอบถาม) 
โดยจะท างานร่วมกับเจ้าของสวนและน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกับค่าจ้างแบบเหมาได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่              
ซึ่งการค านวณค่าใช้จ่ายในการปลูกโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ผลที่ค านวณดังแสดงตารางที่ 4-16 ถึง 4-18 
 

ค่าใช้จ่ายในการปลูก  =  จ านวนแรงงานที่ใช้  x  จ านวนวันที่ท า  x  อัตราค่าแรงงานต่อวัน 
 

  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ปลูก  จากการสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าที่ดินที่ใช้ใน
การปลูกของเกษตรกรเป็นแบบยกร่อง ในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกมะนาวเกษตรกรจะต้องท าการไถปรับ
พ้ืนทีเ่หมือนการปลูกพืชไร่ทั่วไป และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจ้างใช้
รถแทรกเตอร์ขนาด 3-5 ผ่าน ไถปรับพ้ืนที่และไถแหวก ท าคันโอบพ้ืนที่ทั้งหมดโดยใช้รถตักดินขนาด
ใหญ่หรือจ้างคนแทงดินขึ้นเป็นคันโอบและท าการแท่งร่องหรือซอยร่อง โดยใช้แรงงานคนหรือรถตัก
ลักษณะการจ้างมีท้ังจ้างแรงงานรายวันและจ้างเหมา สรุปค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่โดยรวมแสดงดัง
ตารางที ่4-16 
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ตารางท่ี 4-16 แสดงค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกมะนาวของเกษตรกร จ าแนกตามการให้ผลผลิต (บาท/ไร่)  
 

 ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงงานในการปลูก จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

          
ค่าไถ่ปรับพื้นที่ 57,800 33 1,751.52 2,376,600 931 2,552.74 154,700 63 2,455.56 

ค่าไถ่แหวก 24,750 33 750.00 698,250 931 750.00 47,250 63 750.00 

ค่าซอย/ยกร่อง 18,150 33 550.00 512,050 931 550.00 34,650 63 550.00 

ค่าจัดระยะ/ขุดหลุม 11,200 33 339.39 394,440 931 423.67 26,760 63 424.76 

ค่าจ้างการปลูก 6,750 33 204.55 151,750 931 163.00 12,000 63 190.48 

ค่าจ้างให้น้ า/ปุ๋ย 3,360 33 101.82 92,400 931 99.25 5,880 63 93.33 

รวม 122,010  3,697.27 4,225,490  4,538.66 281,240  4,464.13 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที่ 4-16 พบว่าเกษตรกรต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว 
ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีการ
จ้างเตรียมพ้ืนที่ ขุดหลุมปลูก และการให้น้ าและปุ๋ยแบบเหมาจ่ายและจ้างแรงงานเป็นรายวันมี
ค่าใช้จ่ายในการปลูกรวม 122,010 บาท ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3,697.27 บาท เกษตรกรที่ผลิต
มะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมีค่าใช้จ่ายในการปลูกทั้งเป็นการเหมาและจ้างรายวันรวม 
4,225,490 บาท ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 4,538.66 บาท และเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาล
อย่างเดียวมีการจ้างแรงงานเป็นรายวันมีค่าใช้จ่ายในการปลูกรวม 281,240 บาท ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่
ท่ากับ 4,464.13 บาท ซึ่งตัวอย่างการค านวณดงัแสดงไว้ข้างต้น 

 

ค่ากิ่งพันธุ์ 
เกษตรกรต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและ

ต าบลเกษตรพัฒนาปลูกมะนาวพันธุ์แป้นเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคได้ดีกว่ามะนาว

พันธุ์อ่ืน ออกดอกและติดผลง่าย ผลใหญ่ น้ าเยอะ เปลือกบางและเป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคา

ดีจึงเป็นที่นิยมปลูก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าในพ้ืนที่ 1 ไร่เกษตรกรจะปลูกมะนาวในจ านวนที่

ไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับความต้องการของเกษตรกรว่าต้องการปลูกถี่หรือห่างเพียงใด แต่เมื่อน ามาวิเคราะห์

พบว่าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะปลูกมะนาวเฉลี่ย 45 ต้นหรือ 65 ต้น ที่ระยะห่าง 5 x 5 เมตร และ       

6 x 6 เมตร ซ่ึงค่าต้นพันธุ์ค านวณได้ดังตารางที ่4-17 

ตารางที ่4-17 แสดงค่ากิ่งพันธุ์มะนาวของเกษตรกร จ าแนกตามการให้ผลผลิต (บาท/ไร่) 
 

พันธุ์มะนาว ผลิตในฤดกูาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและ 
นอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงิน พื้นที่ ต้นทุน/ไร ่ จ านวนเงิน พื้นที่ ต้นทุน/ไร ่ จ านวนเงิน พื้นที่ ต้นทุน/ไร ่
รวม(บาท) รวม (บาท) รวม(บาท) รวม (บาท) รวม(บาท) รวม (บาท) 

ซื้อกิ่งพันธ์ 19,875 33 602.27 1,449,675 931 1,557.12 77,400 63 1,228.57 

ขยายพันธุ์เอง 25,050 33 759.09 20,400 931 21.91 32,775 63 520.24 

รวม 44,925  1,361.36 1,470,075  1,579.03 110,175  1,748.81 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตาราง 4-17 พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้น

พันธุ์มะนาวเท่ากับ 44,925 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,361.36 บาท ผู้ผลิตมะนาวทั้งในกาลและนอก
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ฤดูกาลมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นพันธุ์มะนาวเท่ากับ 1,470,075 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,579.03 บาท

และผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นพันธุ์มะนาวเท่ากับ  110,175 บาท 

เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1,748.81 บาท  
 

 ค่าปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืชและค่าวัสดุต่าง ๆ ในการเตรียมหลุมปลูกมะนาว 
 จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรต าบลหนองสอง
ห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
เตรียมหลุมในปลูกมะนาวโดยการขุดหลุมปลูกให้กว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตรแล้วใช้ผสมดิน 
ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ประมาณ 2 ช้อนแกงผสมลงไปเข้าด้วยกันในหลุมให้หนาประมาณ 15 
เซนติเมตรเพ่ือเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่ราก แต่จาการสัมภาษณ์เกษตรกรบางส่วนมีการใช้ปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืชรองก้นหลุม และเกษตรกรบางรายเตรียมหลุมปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมจะมีการ
ใช้ปุ๋ยหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้ว เมื่อปลูกเสร็จเกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 และเกษตรกรบางรายใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในปริมาณประมาณ  0.3 -0.5 กิโลกรมต่อต้น
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกและความสมบูรณ์ของดินแต่ละที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชรองก้น
หลุมบ้าง ได้แก่ ฟูราดาน 3 จี  ฟังกูราน ยาฆ่ามด ปลวก เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงกัดกินกิ่งพันธุ์ที่ปลูก
และท าลายไข่ ตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน หลังจากการปลูกเกษตรกรมีการน าฟางคลุมที่โคนต้น
กล้าแล้วน าไม้รวกหรือไม้ไผ่มาค้ าต้น เพ่ือเป็นหลักผูกติดกับต้นเป็นการป้องกันไม่ไห้ต้นมะนาวโยก
คลอน  ไม้รวก 1 อัน ตัดเป็น 2 ท่อนใช้ได้ 2 ต้นยาวประมาณ    1.5 เมตร เฉลี่ยอันละ 3 บาท 
เกษตรกรจะซื้อในท้องถิ่นของต้นเอง ข้อมูลดังกล่าวข้างสรุปโดยรวมเกษตรกรมีค่าปุ๋ย ค่ายาปราบ
ศัตรูพืชและวัสดุต่าง ๆ ในการเตรียมหลุมปลูกแต่ละพ้ืนที่การให้ผลผลิตดังตารางที่ 4-18 ค านวณจาก 
 

ปริมาณปุ๋ยที่ใส่   =   จ านวนปุ๋ยที่ใส่ต่อต้น x จ านวนต้น x จ านวนครั้งต่อปี 
 

          ปริมาณปุ๋ย (กิโลกรัม) x ราคา/กิโลกรัม 
                                                                        จ านวนไร่ทั้งหมด 
 

ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยต่อไร่    =   



 

105 

ตารางท่ี 4-18 แสดงค่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและค่าวัสดุต่าง ๆ ในการเตรียมหลุมปลูกมะนาวของเกษตรกร จ าแนกตามพื้นที่ให้ผลผลิต (บาท/ไร่) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม

หลุม 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

ปุ๋ยคอก 1,596 33 48.36 56,208 931 60.37 3,813 63 60.53 

ปุย๋เคมี 2,604 24 108.50 109,932 867 126.80 6,936 56 123.86 

ยาฆ่าแมลง 2,450 33 74.24 86,284 931 92.68 5,854 63 92.92 

ไม้รวก 2,100 33 63.64 73,958 931 79.44 5,018 63 79.64 

เชือก 420 33 12.73 14,792 931 15.89 1,004 63 15.93 

ฟาง 3,150 33 95.45 110,936 931 119.16 7,526 63 119.46 

รวม 12,320  402.92 452,109  494.33 30,150  492.34 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตาราง 4-18 พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายในการเตรียม

หลุมปลูกมะนาวเท่ากับ 12,320 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 402.92 บาท ผู้ผลิตมะนาวทั้งในกาลและนอก

ฤดูกาลมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมหลุมปลูกมะนาวเท่ากับ 452,109 บาท เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 494.33 บาท 

และผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมหลุมปลูกมะนาวเท่ากับ 30,150 บาท 

เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 492.34 บาท  
 

 2.2.2  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาวหลังจากปลูกแล้ว 
ค่าปุ๋ย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า หลังจากเกษตรกรท า

การปลูกและมีการใส่ปุ๋ยหลังจากมะนาวปลูกได้ 4-5 เดือนไปแล้ว เป็นช่วงที่มะนาวเริ่มตั้งตัวได้และผลิ
กิ่งใหม่บ้างแล้วควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกประมาณต้นละ 0.5 กิโลกรัมโดยใส่บริเวณรอบทรงพุ่ม เพ่ือ
เร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ หลังจากที่มีการใส่ปุ๋ยไปในปีที่ปลูกแล้วเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยในแต่
ละปีเพ่ือบ ารุงต้นมะนาวโดยแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 2 ระยะคือระยะก่อนที่มะนาวจะให้ผลผลิตและระยะที่
มะนาวให้ผลผลิต  ซึ่งในระยะที่ให้ผลผลิตคือประมาณปีที่ 3 ขึ้นไปเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยในปริมาณที่
เพ่ิมขึ้น โดยใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีซึ่งอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีในปีที่ 2-3 จะอยู่ที่ประมาณ    0.5-1 
กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้งโดยใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งและใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 2-3 บุ้งกี๋ต่อต้น จะใส่ปีละ1-2 ครั้ง 
ส่วนในปีที่ 3 เป็นต้นไปซึ่งเป็นระยะที่มะนาวให้ผลผลิตแล้วจะใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในปริมาณที่
เพ่ิมขึ้น 1-2 เท่า เพ่ือบ ารุงต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและให้ต้นมะนาวพร้อมที่จะออกดอกติดผล 
และหลังจากที่มะนาวให้ออกผลแล้ว ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีจะอยู่ที่ประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับอายุและต้นพืชโดยใส่ในปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุต้น แล้วแต่สภาพดินดีมากน้อย
เพียงใด ส าหรับปุ๋ยคอกจะใส่ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละประมาณ 2-3 บุ้งกี๋  ปุ๋ยคอกที่ใส่ได้แก่ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยมูล
ค้างคาวและปุ๋ยเคมีที่ใส่ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตร46-0-0 สูตร12-24-12 สูตร 8-24-24 สูตร16-
16-16  และสูตร0-52-34  เป็นต้น โดยดูขนาดของต้นและทรงพุ่ม การซื้อปุ๋ยคอกจะซื้อกับร้านผลิตปุ๋ย
คอกโดยตรงในท้องถิ่นและน ามาส่งให้ที่สวนของเกษตรกร ปริมาณการใส่ปุ๋ยคอกในแต่ละปีจะแตกต่าง
กันตามช่วงอายุของมะนาว 1 ถุงปุ๋ยมี 15 กิโลกรัม ราคา 35 บาท และมูลค้างคาว 1 ถุงปุ๋ยมี 15 
กิโลกรัม ราคา 375 บาท ส่วนการซื้อปุ๋ยเคมีจะซื้อกับร้านค้าปุ๋ยในท้องถิ่นซึ่งน ามาส่งให้ที่สวนของ
เกษตรกร ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเกษตรกรเจ้าของสวนมะนาวแต่
ละแห่ง 1 ถุงปุ๋ย มี 50 กิโลกรัม ราคา 950 บาท ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปรายละเอียดค่าปุ๋ยของ
เกษตรกรแต่ละปีได้ดังตารางที ่4-19 ถึงตารางที ่4-21 
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 ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง 
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว  จะ

ใช้ยาก าจัดศัตรูพืชตามอาการของโรคหรือแมลงที่เข้ามาท าลายต้นมะนาวเช่นเดียวกับระยะที่มะนาวยัง
ไม่ให้ผลผลิตแต่จะมีการใช้ชนิดของยามากขึ้นตามสภาพของต้นมะนาวในขณะนั้น เช่นช่วงออกดอก 
ช่วงติดผล ซึ่งจะมีอาการของโรคและแมลงมารบกวน แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพและจะใช้ยาใน
ปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละครั้งเนื่องจากต้นมะนาวมีขนาดใหญ่ขึ้น จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
พบว่าจะท าการพ่นยาป้องกันโรคและแมลงอย่างสม่ าเสมอ จะพ่นยาอย่างน้อยละ 1-2 ครั้งต่อเดือน 
โดยเกษตรกรน ายาหลายชนิดมาผสมกันจะใช้ยาชนิดไหนบ้างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่โรคและแมลงระบาด
ซึ่งรายละเอียดการใช้ยาเกษตรกรไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละปีได้จึงน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาค านวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่ซึ่งในปีที่ 1-2 เท่ากันเป็นช่วงที่มะนาวยังไม่ให้ผลผลิตและใน
ปีที่ 3-7 เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวให้ผลผลิตแล้วจะมีปริมาณการใช้สารเคมีในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากจะมีโรคและแมลงมากขึ้นโดยราคาสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้จะอยู่ที่
ราคาลิตรละ 500 – 2,500 บาท (จากการสอบถาม) แล้วแต่ยี่ห้อสินค้า  ศัตรูพืชของมะนาวมีหลาย
ชนิดได้แก่หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟและไร เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง        โรคแคงเกอร์หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่าโรคขี้กราก  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียระบาดรุนแรงในฤดูฝนเกษตรกรต้องดูแลรักษามะนาว
เป็นอย่างดี โดยฉีดพ่นยาเพ่ือก าจัดเป็นระยะ ชนิดของสารเคมีที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ อะบาเม็กติน สาร
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ แคงเกอร์เอ็กซ์ เบนดาซิม คูปราวิท ฟิวเบ็ก      ฟูราดาน มาลาไธออนและเวฟ
วิน85  เป็นต้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีค านวณดังตารางที่ 4-19 ถึงตารางที ่4-21 

 

ค่ายาก าจัดวัชพืช 
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าเกษตรกรที่ปลูกมะนาวส่วนใหญ่

ใช้วิธีก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีหรือเรียกว่ายาฆ่าหญ้า พ่นยาก าจัดวัชพืชอย่ างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 
ปริมาณการใช้แต่ละครั้งและแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ซึ่งการใช้ยาก าจัดวัชพืชเกษตรกรไม่สามารถให้
ข้อมูลที่ชัดเจนได้แต่ปริมาณการใช้ในปีที่ 1-2 จะใช้มากเนื่องจากต้นมะนาวยังไม่โตมากจะมีวัชพืชขึ้น
(จากการสอบถาม) ดังนั้นในการศึกษาจึงค านวณให้ค่ายาก าจัดวัชพืชในปีที่ 1-2 เท่ากันและปีที่ 3 ขึ้น
ไปเท่ากันและค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีโดยคิดค่ายาก าจัดวัชพืชที่ราคาขวดละ  150-600 บาท
(จากการสอบถามราคา ณ กันยายน 2554) เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการถากถางหรือใช้เครื่องตัดหญ้า
ช่วยผ่อนแรงใช้แรงงานในครอบครัวและจ้างแบบรายวัน การค านวณจากการน าข้อมูลที่เก็บได้มาถัว
เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4-19 ถึงตารางที่ 4-21 
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ตารางท่ี 4-19  แสดงแสดงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาวหลังจากปลูกแล้วเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต  
                       กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 4 ราย 
 

อายุมะนาว 
ปีท่ี 

ค่าปุ๋ยคอก ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและ
แมลง 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

1 15,920.00 33 482.42 47,040.00 33 1,425.45 21,920.00 33 664.24 75,507.30 33 2,288.10 

2 31,840.00 33 964.85 156,420.00 33 4,740.00 21,920.00 33 664.24 75,507.30 33 2,288.10 

3 31,840.00 33 964.85 168,480.00 33 5,105.45 32,880.00 33 996.36 90,608.76 33 2,745.72 

4 55,170.00 33 1,671.82 213,137.50 33 6,458.71 32,880.00 33 996.36 90,608.76 33 2,745.72 

5 55,170.00 33 1,671.82 213,137.50 33 6,458.71 32,880.00 33 996.36 90,608.76 33 2,745.72 

6 55,170.00 33 1,671.82 213,137.50 33 6,458.71 32,880.00 33 996.36 90,608.76 33 2,745.72 

7 ปีขึ้นไป 55,170.00 33 1,671.82 213,137.50 33 6,458.71 32,880.00 33 996.36 90,608.76 33 2,745.72 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-20 แสดงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาวหลังจากปลูกแล้วเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต   
                       กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลผลิต จ านวน 42 ราย 
 

อายุมะนาว 
ปีท่ี 

ค่าปุ๋ยคอก ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่

(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

1 446,105.00 931 479.17 1,030,474.50 931 1,106.85 444,900.00 931 477.87 2,558,658.96 931 2,614.61 

2 892,210.00 931 958.34 3,038,174.10 931 3,263.34 444,900.00 931 477.87 2,558,658.96 931 2,614.61 

3 892,210.00 931 958.34 4,176,414.00 931 4,485.94 593,200.00 931 637.16 2,631,846.29 931 2,826.90 

4 1,177,398.50 931 1,264.66 4,762,337.50 931 5,115.29 593,200.00 931 637.16 2,631,846.29 931 2,826.90 

5 1,177,398.50 931 1,264.66 4,762,337.50 931 5,115.29 593,200.00 931 637.16 2,631,846.29 931 2,826.90 

6 1,177,398.50 931 1,264.66 4,762,337.50 931 5,115.29 593,200.00 931 637.16 2,631,846.29 931 2,826.90 

7 ปีขึ้นไป 1,177,398.50 931 1,264.66 4,762,337.50 931 5,115.29 593,200.00 931 637.16 2,631,846.29 931 2,826.90 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-21 แสดงค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาวหลังจากปลูกแล้วเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต 
                       กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว จ านวน 7 ราย 
 

อายุ
มะนาว 

ปีท่ี 

ค่าปุ๋ยคอก ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาก าจัดวัชพืช ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

1 33,063.00 63 524.81 69,910.50 63 1,109.69 33,900.00 63 538.10 175,338.90 63 2,783.16 

2 66,126.00 63 1,049.62 206,118.90 63 3,271.73 33,900.00 63 538.10 175,338.90 63 2,783.16 

3 66,126.00 63 1,049.62 333,222.00 63 5,289.24 41,448.00 63 657.90 210,406.68 63 3,339.79 

4 100,500.00 63 1,595.24 335,600.00 63 5,326.98 41,448.00 63 657.90 210,406.68 63 3,339.79 

5 100,500.00 63 1,595.24 335,600.00 63 5,326.98 41,448.00 63 657.90 210,406.68 63 3,339.79 

6 100,500.00 63 1,595.24 335,600.00 63 5,326.98 41,448.00 63 657.90 210,406.68 63 3,339.79 

7 ปีขึ้นไป 100,500.00 63 1,595.24 335,600.00 63 5,326.98 41,448.00 63 657.90 210,406.68 63 3,339.79 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 



 

111 

 

 จากตารางที ่4-19 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว  มีค่าปุ๋ยคอกในปีที่ 1
เท่ากับ 482.42 บาท  ปีที่ 2 - ปีที่ 3 เท่ากับ 964.85 บาท และมีค่าปุ๋ยคอกในปีที่ 4 - ปีที่ 7 ขึ้นไป
เท่ากับ 1,671.82 บาทและมีค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 1 เท่ากับ 1,425.45 บาท ค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 2 เท่ากับ          
4,740.00 บาท ในปีที่ 3 มีค่าปุ๋ยเคมีเท่ากับ 5,105.45 บาท และในปีที่ 4 - ปีที่ 7 ขึ้นไปมีค่าปุ๋ยเท่ากับ 
6,458.71 บาท และมีค่ายาก าจัดวัชพืชในปีที่ 1-ปีที่ 2 เท่ากับ 664.24 บาท และในปีที่ 3 -ปีที่ 7           
ขึ้นไปเท่ากับ 996.36 บาท และ มียาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงในปีที่1-ปีที่ 2 เท่ากับ 2,288.10 บาท
และในปีที่ 3 - ปีที่ 7 ขึ้นไปเท่ากับ 2,745.72 บาท 
 

จากตารางที่ 4-20 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมีค่าปุ๋ยคอก
ในปีที่ 1 เท่ากับ 479.17 บาทปีที่  2 -  ปีที่ 3 เท่ากับ 958.34 บาท และมีค่าปุ๋ยคอกในปีที่ 4 - ปีที่ 7 
ขึ้นไปเท่ากับ 1,264.66 บาทและมีค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 1 เท่ากับ 1,106.85 บาท ค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 2 
เท่ากับ 3,263.34 บาท ในปีที่ 3 มีค่าปุ๋ยเคมีเท่ากับ 4,485.94 บาทและในปีที่ 4 - ปีที่ 7 ขึ้นไปมีค่าปุ๋ย
เท่ากับ 5,115.29 บาทและมีค่ายาก าจัดวัชพืชในปีที่ 1- ปีที่ 2 เท่ากับ 477.87 บาทและในปีที่ 3 - ปีที่ 
7 ขึ้นไป เท่ากับ  637.16 บาท และมียาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงในปีที่ 1 - ปีที่ 2 เท่ากับ 2,614.61 
บาทและในปีที่ 3 -  ปีที่ 7 ขึ้นไปเท่ากับ 2,826.90 บาท 

 

จากตารางที่  4-21 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว มีค่าปุ๋ยคอกในปีที่ 
1เท่ากับ 524.81 บาท ปีที่ 2 - ปีที่ 3 เท่ากับ 1,049.62 บาท และมีค่าปุ๋ยคอกในปีที่ 4 - ปีที่ 7 ขึ้นไป
เท่ากับ 1,595.24 บาทและมีค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 1 เท่ากับ 1,109.69 บาท ค่าปุ๋ยเคมีในปีที่ 2 เท่ากับ 
3,271.73 บาท ในปีที่ 3 มีค่าปุ๋ยเคมีเท่ากับ 5,289.24 บาทและในปีที่ 4 - ปีที่ 7 ขึ้นไปมีค่าปุ๋ยเท่ากับ 
5,326.98 บาทและมีค่ายาก าจัดวัชพืชในปีที่ 1- ปีที่ 2 เท่ากับ 538.10 บาท และในปีที่ 3 - ปีที่ 7             
ขึ้นไป เท่ากับ  657.90  บาท และมียาก าจัดศัตรูพืชโรคแมลงในปีที่  1- ปีที่ 2 เท่ากับ 2,783.16 บาท
และ ในปีที่ 3 - ปีที่ 7 ขึ้นไปเท่ากับ 3,339.79 บาท 

 

ค่าแรงงานในการให้น้ าและใส่ปุ๋ย 
จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน

ครอบครัวในการให้น้ าและใส่ปุ๋ย   มีเพียงบางส่วนที่มีการจ้างแรงงานซึ่งอัตราค่าแรงงานต่อคนต่อวัน
จะอยู่ที่ประมาณ  200 - 220 บาท (จากการสอบถาม)  ผู้ศึกษาได้คิดค่าแรงงานเกษตรกรแล้วน ามาถัว
เฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณค่าแรงงานจากข้อมูลแรงงานดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
การให้น้ าและใส่ปุ๋ยนั้นจะจ้างรวมกัน จ านวนครั้งในการให้น้ าและใส่ปุ๋ยจะอยู่ที่ประมาณ 7-15 วันต่อ
ครั้งหรือ 1 ปีจะให้ประมาณ  30-55 ครั้ง(จากการสอบถาม) และประมาณการโดยใน ปีที่ 1-3 จะให้น้ า
ในปริมาณที่เท่ากันคือเดือนละ 2-3 ครั้ง และให้ปุ๋ย 3 เดือนต่อครั้งและจะเพ่ิมมากขึ้นในปีที่ 4-7 ซึ่ง
เป็นปีที่มะนาวให้ผลผลิตเต็มที่ จะให้น้ าเดือนละ 3-7 ครั้งและให้ปุ๋ย 4 เดือนต่อครั้งส่วนมะนาวที่ผลิต
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นอกฤดูกาลจะต้องจ่ายค่าแรงงานในการให้น้ าและปุ๋ยเพ่ิมขึ้นอีก 1-3 เท่าเพราะต้องดูแลมากขึ้น การ
ค านวณค่าแรงงานได้มาจากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีดังตารางที่  4-22 โดย
วิธีการค านวณใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
ค่าแรงงานรวม     =     จ านวนแรงงาน/ครั้ง (คน) x จ านวนวัน/ครั้ง (วัน) x อัตราค่าแรง/คน (บาท) x  
                                    จ านวนครั้ง/ปี (ครั้ง) 
 ค่าแรงงานรวม (บาท) 
                               พ้ืนที่ปลูกรวม (ไร่) 
 
  ค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดวัชพืช 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่จะใช้แรงงานใน
ครอบครัวแต่บางส่วนมีการจ้างงานเป็นรายวันวันละ  200-230 บาท หรือจ้างเหมาไร่ละประมาณ 
300-500 บาท (จากการสอบถาม) ส่วนจ านวนวันที่ท าขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ในการพ่นยาก าจัดวัชพืช
เกษตรกรจะพ่นอย่าน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที ่1-3 จะมีวัชพืชมากและจะมีจ านวนที่ลดลงเมื่อต้นมะนาวมี
ขนาดใหญ่ข้ึน (จากการสอบถาม) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดวัชพืชใน ปีที่ 1-3 
เท่ากันและลดลงในปีที่ 4 เป็นต้นไปส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณค่าแรงงานจากข้อมูล
แรงงานดังกล่าวข้างต้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ค านวณดังตารางที่  4-23 โดยวิธีการค านวณมี
สูตรดังนี้ 
ค่าแรงงานพ่นยารวม  =    จ านวนวันที่ท า (วัน) x จ านวนแรงงาน (คน) x อัตราค่าแรงงาน (บาท) 
     ค่าแรงงานรวม (บาท) 
                                         จ านวนไร ่
 

ค่าแรงงานในการพ่นยาสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรมีการพ่นยาป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งต่อเดือนหรือ 20 วันต่อครั้ง จะพ่นยาช่วงมะนาวก าลังติดผล 
ค่าแรงงานส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัว  มีบางส่วนที่จ้างซึ่งอัตราค่าแรงงานอยู่ที่               
200-230 บาทต่อวันต่อคน โดยในปีที่ 1-2 จะพ่นยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในประมาณที่เท่ากันและ
จะเพ่ิมขึ้นในปีที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราที่เท่ากัน ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณค่าแรงงานจาก
ข้อมูลแรงงานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดค่าแรงงานจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการค านวณ
ค่าแรงงานถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ได้ดังตารางที่ 4-24 โดยวิธีการค านวณมีสูตรดังนี้ 
ค่าแรงงานรวม    =   จ านวนวันที่ท า/ครั้ง (วัน) x จ านวนแรงงาน (คน) x อัตราค่าแรงงาน (บาท) x 
                                 จ านวนครั้ง/ปี (ครั้ง) 
 

ค่าแรงงานต่อไร่     = 

ค่าแรงงานต่อไร่         = 
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      ค่าแรงงานรวม 
                            จ านวนไร่รวม  
 

ค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่ง 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการตัด
แต่งกิ่งแล้ว ต้นมะนาวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือเร่งให้มะนาวแตกใบอ่อนและได้ทรงต้นที่
แข็งแรงสมบรูณ์สะดวกในการบ ารุงรักษาและท าให้ต้นมะนาวออกดอกติดผลกระจายทั่วรอบต้น 
เนื่องจากทรงพุ่มโปร่งได้รับแสงอย่างเพียงพอทั่วพุ่มต้น และเพ่ือลดการระบาดของโรคและ แมลงศัตรู
ที่ส าคัญและเพ่ือลดความเสียหายจากการหักโค่นล้มของต้นมะนาวอันเนื่องจากแรงลม  โดยเกษตรกร
จะท าการตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (จากการสอบถาม) การตัดแต่งกิ่งเกษตรกรจะเริ่มตัดแต่ง
เมื่อมะนาวอายุได้ 3 ปีขึ้นไปโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้แรงงานครอบครัว มีบางส่วนที่มีการจ้าง
แรงงานเป็นรายวันหรือเหมาต่อไร่ อัตราค่าแรงงานอยู่ที่ 180 – 220 บาทต่อวันต่อคนหรือเหมาไร่ละ 
350-500 บาท (จากการสอบถาม) และเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณค่าแรงงานจากข้อมูลแรงงาน
ดังกล่าวข้างต้น จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการค านวณค่าแรงงานถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีได้ดังตารางที่               
4 - 25 โดยวิธีการค านวณมีสูตรดังนี้ 
ค่าแรงงานรวม     =     จ านวนวันที่ท า/ครั้ง (วัน) x จ านวนแรงงาน (คน) x อัตราค่าแรงงาน (บาท) 

        ค่าแรงงานรวม 
                              จ านวนไร่รวม 
 

ค่าแรงงานในการค้ ากิ่งมะนาว 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรจะมีการค้ ากิ่งโดยไม้
ไผ่ค้ าเฉพาะกิ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกิ่งฉีกขาดโดยเฉพาะในช่วงที่กิ่งติดผลซึ่งน้ าหนักของผลที่ติด
อยู่บนต้นจะมีแรงถ่วงและแรงเหวี่ยงโยนสูงมาก หากมีลมพัดจ าท าให้กิ่งฉีกขาดและเพ่ือช่วยยกระดับ
ของผลมะนาวให้สูงจากพ้ืนดินเพ่ือลดความเสียหายอันเนื่องจากโรคและแมลงได้อย่างมาก                    
โดยเกษตรกรจะท าการค้ ากิ่งมะนาวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือ 2 ปีครั้ง (จากการสอบถาม) โดย
เกษตรกรจะท าการค้ ากิ่งเมื่อมะนาวเริ่มให้ผลผลิตอายุประมาณ 3 ปีขึ้นไป เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้
แรงงานครอบครัว มีบางส่วน (น้อยราย) ที่มีการจ้างแรงงานเป็นรายวัน อัตราค่าแรงงานอยู่ที่         
180-200 บาทต่อวันต่อคนหรือเมื่อมะนาวเริ่มผลิดอกออกผล กรณีที่เกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณ
ค่าแรงงานจากข้อมูลแรงงานดังกล่าวข้างต้นและน าค่าแรงงานแต่ละปีมาถัวเฉลี่ยต่อไร่  ดังตารางที่             
4-26 โดยวิธีการค านวณมีสูตรดังนี้ 
ค่าแรงงานรวม    =    จ านวนวันที่ท า/ครั้ง (วัน) x จ านวนแรงงาน (คน) x อัตราค่าแรงงาน (บาท) 

ค่าแรงงานต่อไร่    = 

ค่าแรงงานต่อไร่    = 
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        ค่าแรงงานรวม 
                             จ านวนไร่รวม 

 

ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดขนาดผลผลิต 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
จ้างรายวันในการเก็บเกี่ยวและคัดขนาดของผลผลิตซึ่งอัตราค่าแรงงานต่อคนต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 
200 - 220 บาท (จากการสอบถาม) ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการจ้างได้ค านวณค่าแรงงานจากข้อมูล
แรงงานข้างต้น  มะนาวจะเริ่มเก็บผลขายได้เมื่ออายุ 3 ขึ้นไป  จะเริ่มให้ผลผลิตอย่างเต็มที่โดยเก็บ
มะนาวในขณะที่ผลเริ่มแก่โดยสังเกตจากด้านขั้วผลเริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย โดยมะนาวสามารถเก็บ
ผลผลิตได้อย่างน้อยปีละ 4- 5 ครั้งซึ่งในปีที่ 3-4 จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในประมาณที่เท่ากันและจะ
เพ่ิมขึ้นในปีที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราที่เท่ากัน และผลผลิตจะลดลงเมื่ออายุมะนาวเริ่มเข้าปีที่ 7 จาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการค านวณค่าแรงงานถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีได้ดังตารางที่ 4 - 27 โดยวิธีการ
ค านวณมีสูตรดังนี้ 
ค่าแรงงานรวม    =   จ านวนวันที่ท า/ครั้ง (วัน) x จ านวนแรงงาน (คน) x อัตราค่าแรงงาน (บาท)  

       x จ านวนครั้งต่อปี          
 ค่าแรงงานรวม 

       จ านวนไร่รวม   

ค่าแรงงานต่อไร่   = 

ค่าแรงงานต่อไร่   = 
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ตารางท่ี 4-22 แสดงค่าแรงงานในการให้น้ าและปุ๋ยมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 
อายุมะนาว 

(ปี) 
 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน/ไร ่
(บาท) 

1 32,200.00 33 975.76 863,410.00 931 927.40 79,240.00 63 1,257.78 

2 32,200.00 33 975.76 863,410.00 931 927.40 79,240.00 63 1,257.78 

3 32,200.00 33 975.76 863,410.00 931 927.40 79,240.00 63 1,257.78 

4 41,800.00 33 1,266.67 1,077,780.00 931 1,157.66 116,760.00 63 1,853.33 

5 41,800.00 33 1,266.67 1,077,780.00 931 1,157.66 116,760.00 63 1,853.33 

6 41,800.00 33 1,266.67 1,077,780.00 931 1,157.66 116,760.00 63 1,853.33 

7 ปีขึ้นไป 41,800.00 33 1,266.67 1,077,780.00 931 1,157.66 116,760.00 63 1,853.33 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-23 แสดงค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดวัชพืชและตัดหญ้าในสวนมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 

อายุมะนาว 
(ปี) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรง
รวม 

(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

1 5,150.00 33 156.06 178,110.00 931 191.31 10,400.00 63 165.08 

2 5,150.00 33 156.06 178,110.00 931 191.31 10,400.00 63 165.08 

3 5,150.00 33 156.06 178,110.00 931 191.31 10,400.00 63 165.08 

4 6,210.00 33 188.18 202,840.00 931 217.87 14,560.00 63 231.11 

5 6,210.00 33 188.18 202,840.00 931 217.87 14,560.00 63 231.11 

6 6,210.00 33 188.18 202,840.00 931 217.87 14,560.00 63 231.11 

7 ปีขึ้นไป 6,210.00 33 188.18 202,840.00 931 217.87 14,560.00 63 231.11 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-24 แสดงค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดศัตรูพชืโรคและแมลง ของผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 
อายุมะนาว 

(ปี) 
ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

1 17,800.00 33 539.39 389,760.00 931 418.65 32,400.00 63 514.29 

2 17,800.00 33 539.39 389,760.00 931 418.65 32,400.00 63 514.29 

3 16,700.00 33 809.09 574,290.00 931 616.85 48,600.00 63 771.43 

4 16,700.00 33 809.09 574,290.00 931 616.85 48,600.00 63 771.43 

5 16,700.00 33 809.09 574,290.00 931 616.85 48,600.00 63 771.43 

6 16,700.00 33 809.09 574,290.00 931 616.85 48,600.00 63 771.43 

7 ปีขึ้นไป 16,700.00 33 809.09 574,290.00 931 616.85 48,600.00 63 771.43 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-25 แสดงค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่งมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 

อายุมะนาว 
(ปี) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

3 3,400.00 33 103.03 152,440.00 931 163.74 7,840.00 63 124.44 

4 3,400.00 33 103.03 152,440.00 931 163.74 7,840.00 63 124.44 

5 3,400.00 33 103.03 152,440.00 931 163.74 7,840.00 63 124.44 

6 5,280.00 33 160.00 220,760.00 931 237.12 13,360.00 63 212.06 

7 ปีขึ้นไป 5,280.00 33 160.00 220,760.00 931 237.12 13,360.00 63 212.06 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-26 แสดงค่าแรงงานในการค้ ากิ่งมะนาวของผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามการผลิต (บาท/ไร่) 
 

อายุ
มะนาว 

(ปี) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

3 1,440.00 33 43.64 43,540.00 931 46.77 2,960.00 63 46.98 

5 2,160.00 33 65.45 64,530.00 931 69.31 4,500.00 63 71.43 

7 ปีขึ้นไป 2,160.00 33 65.45 64,530.00 931 69.31 4,500.00 63 71.43 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-27 แสดงค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดขนาดผลผลิตมะนาวของผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามการผลิต (บาท/ไร่) 
 
อายุมะนาว 

(ปี) 
ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าแรงรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

3 15,600.00 33 472.73 579,120.00 931 622.04 45,240.00 63 718.10 

4 15,600.00 33 472.73 579,120.00 931 622.04 45,240.00 63 718.10 

5 20,800.00 33 630.30 772,160.00 931 829.39 60,320.00 63 957.46 

6 20,800.00 33 630.30 772,160.00 931 829.39 60,320.00 63 957.46 

7 ปีขึ้นไป 18,200.00 33 551.52 675,640.00 931 725.71 52,78000 63 837.78 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที่ 4-22 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะนาวมีค่าแรงงานในการให้น้ าและใส่ปุ๋ย           
ปีที่ 1-3 กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว เท่ากับ 975.76  บาท 927.40 บาท และ 1,257.78 บาท ตามล าดับ ปีที่ 4- 7 ปีขึ้นไปมี
ค่าแรงงานในการให้น้ าและใส่ปุ๋ยเท่ากับ 1,266.67 บาท 1,157.66 บาท และ 1,853.33 บาท 
ตามล าดับ  

จากตารางที่ 4-23 พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะนาวมีค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดวัชพืชและ
ตัดหญ้า ปีที ่1-3 กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอก
ฤดูกาลอย่างเดียว เท่ากับ 156.06 บาท 191.31 บาทและ 165.08 บาท ตามล าดับ ปีที่ 4- 7 ปีขึ้นไปมี
ค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดวัชพืชและตัดหญ้า เท่ากับ 188.18 บาท 217.87 บาทและ 231.11 บาท 
ตามล าดับ  

จากตารางที่ 4-24 พบว่า เกษตรกรมีค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง           
ปีที่ 1-2 กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว เท่ากับ 539.39 บาท 418.65 บาท และ 514.29 บาท ตามล าดับ ปีที่ 3- 7 ปีขึ้นไป                  
มีค่าแรงงานในการพ่นยาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงเท่ากับ 809.09 บาท 616.85 บาทและ         
771.43 บาท ตามล าดับ  

จากตารางที่ 4-25 พบว่าเกษตรกรมีค่าแรงงานในการตัดแต่งกิ่งมะนาวปีที่ 3-5 กรณีผลิต
มะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว เท่ากับ 
103.03 บาท 163.74 บาท และ 124.44 บาท ตามล าดับ ปีที ่ 6- 7 ปีขึ้นไปมีค่าแรงงานในการตัดแต่ง
กิ่งมะนาวเท่ากับ 160 บาท 237.12 บาท และ 212.06 บาท ตามล าดับ  

จากตารางที่ 4-26 พบว่า เกษตรกรมีค่าแรงงานในการค้ ากิ่งมะนาวปีที่  3-4 กรณีผลิต
มะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียวเท่ากับ      
43.64 บาท 46.77 บาท และ46.98 บาท ตามล าดับ ปีที่ 5- 7 ปีขึ้นไปมีค่าแรงเท่ากับเท่ากับ 65.45 
บาท 69.31 บาท และ 71.43 บาท ตามล าดับ  

จากตารางที่ 4-27 พบว่า เกษตรกรมีค่าแรงงานในเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่  3-4 กรณีผลิต
มะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียวเท่ากับ    
472.73 บาท 622.04 บาท และ 718.10 บาท ตามล าดับ ปีที่ 5- 6 ปีไปมีค่าแรงงานในเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเท่ากับ 630.30 บาท 829.39 บาท และ 957.46 บาท ตามล าดับและปีที่  7 ขึ้นไปมีค่าแรงใน
เก็บเก่ียวผลผลิตเท่ากับ  551.52  บาท  725.71 บาท และ 837.78 บาท ตามล าดับ 
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ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวเกี่ยวกับค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เกษตรกรจะใช้กับ
เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยา และเครื่องตัดหญ้า  เครื่องรดน้ า จากข้อมูลที่ได้พบว่า  
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ าและเครื่องรดน้ า มะนาวเป็นไม้ผลที่ต้องการน้ ามาก ใน
ฤดูแล้งจะรดน้ า 1-5 วันต่อครั้ง ฤดูฝนสัปดาห์ละครั้ง จ านวนครั้งของการรดน้ าต้นมะนาวใน 1 ปี 
ประมาณ  40-65  ครั้ง เกษตรกรจะสูบน้ าจากบ่อหรือคลองชลประทานใช้น้ ามัน1-2 ลิตรและ
เกษตรกรบางรายใช้กระแสไฟฟ้าในการสูบน้ าน้ ามาให้กับต้นมะนาวแทนน้ ามันเชื้อเพลิงเนื่องจากมี
ความประหยัดกว่า จากข้อมูลพบว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ จะอยู่ที่ประมาณ 35-40 บาทต่อครั้ง แต่
กรณีที่เกษตรกรบางรายไม่สามารถบอกรายละเอียดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้ชัดเจนได้ ผู้ศึกษาจะค านวณ
ค่าน้ ามันท่ีราคาน้ ามันเบนซิน 91 ราคาลิตรละ 38.54 บาท ซึ่งเป็นราคา ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้า ฤดูฝนจะตัดหญ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หน้าแล้ง 
3-4 เดือนต่อครั้งเฉลี่ยจะตัดหญ้า 4-5 ครั้งต่อปี  เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง ตัดได้ 10 ไร่ใช้เวลา 1 วัน  
ใช้น้ ามันประมาณ 10 ลิตรต่อวันต่อเครื่อง ก าหนดน้ ามันเชื้อเพลิงลิตรละ 38.54 บาท ซึ่งเป็นราคา          
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องพ่นยา  มะนาวเป็นไม้ผลที่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมาก 
การฉีดพ่นยา เกษตรกรจะฉีดพ่นยาทุก 15-3 วันใน 1 ปี จะฉีดพ่นยาประมาณ  20 ครั้ง น้ ามัน
เชื้อเพลิง 1 ลิตรใช้ได้ประมาณ  2-3 ไร่ เพ่ือป้องกันและก าจัดปัญหาโรคและแมลงก าหนดน้ ามัน
เชื้อเพลิงลิตรละ 38.54 บาท ซึ่งเป็นราคา ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 
  ค่าน้ ามันหล่อลื่น ที่ใส่ส าหรับผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้า 1 ฝาต่อน้ ามัน            
5 ลิตร 1 ขวดราคาเฉลี่ยลิตรละ 85-220  บาท (จากการสอบถาม) แต่ปริมาณการใช้เกษตรกรจะให้
ข้อมูลไม่ชัดจน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น และค่าไฟฟ้า  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการ
ค านวณค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีได้ดังตารางที่  4-28 และตารางที่ 4-29 โดยวิธีการค านวณมี         
สูตรดังนี้ 
 

ค่าน้ ามันเบนซินรวม     =    ปริมาณน้ ามัน/ครั้ง (ลิตร) x ราคาน้ ามัน (บาท) x จ านวนครั้ง/ปี (ครั้ง) 
 

    จ านวนเงินรวม 
                                       จ านวนไร ่
 

 
 

ค่าน้ ามันเบนซินต่อไร่    =     
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ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรไม่สามารถให้
ข้อมูลที่ชัดเจนได้เกี่ยวกับค่าซ่อมแซมโดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าจะซ่อมแซมตามสภาพของการช ารุด
เพ่ือให้เครื่องมือและอุปกรณ์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะมีการซ่อมแซม
คือเครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เครื่องคัดขนาดผลมะนาว เรือ ส่วนกรรไกรตัดกิ่ง ถังผสม
ยา  มีด จอบ เสียม และบุ้งกี๋ เกษตรกรไม่ซ่อมแซมแต่จะซื้อใหม่ทดแทน ผู้ศึกษาจึงไม่น ามาคิดค่า
ซ่อมแซม และเนื่องจากการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละครั้งมีตั้งแต่ซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย
ไปถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน ดังนั้นจ านวนเงินค่าซ่อมแซมในแต่ละครั้งจึงไม่เท่ากันประกอบกับช่วงเวลาที่
ท าการซ่อมแซมนั้นไม่แน่นอนว่าจะเป็นปีใด ดังนั้นการค านวณค่าซ่อมแซมจึงใช้วิธีประมาณการแล้ว
น ามาถัวเฉลี่ยโดยก าหนดให้มีอัตราค่าซ่อมแซมร้อยละ 3 ของเครื่องมือและอุปกรณ์เท่ากันทุกปีซึ่งเป็น
อัตราที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ทุกระยะ 3 ปี จากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้น ามาค านวณค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีได้ดังตารางที่ 4-30 และ
ตารางที ่4-32 โดยวิธีการค านวณมีสูตรดังนี้ 

 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อปี (บาท) 
                                                       จ านวนพื้นที(่ไร่) 
 
 ค่าไม้ค้ ากิ่งมะนาว 
  เมื่อมะนาวเริ่มเจริญเติบโตมีกิ่งใบมากขึ้น เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้ไม้ค้ ากิ่งล าไยเพ่ือ
พยุงล าต้นไม่ให้โค่นล้มง่าย จากการสอบถามเกษตรกรทราบว่าการใช้ไม้ค้ าจะใช้เมื่อมะนาวอายุ  3 ปี 
ไม้ค้ ากิ่งมะนาวสามารถเคลื่อนย้ายได้กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลแต่เกษตรกรไม่นิยม
ท าเนื่องจากว่าการค้ ากิ่งมะนาวจะใช้ค้ ากิ่งตลอดปีแม้จะไม่ให้ผลผลิตก็ตามเพ่ือป้องกันการโค่นล้มของ
ต้นมะนาว ไม้ค้ ากิ่งมะนาวจะมีราคาอันละ 3-5 บาท แล้วแต่ชนิดของไม้และปริมาณการซื้อ จ านวน
การใช้ไม้ค้ าจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุของมะนาวไม้ค้ ามีอายุใช้งานได้ 2 ปี จากข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้มีการค านวณค่าไม้ค้ ากิ่งถัวเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีได้ดังตารางที่ 4 - 33 โดยวิธีการค านวณมีสูตรดังนี้ 

ค่าไม้ค้ ารวม    =   จ านวนต้นรวม x จ านวนไม้ค้ าต่อต้น x ราคาไม้ค้ าต่ออัน 
 

     ค่าไม้ค้ ารวม 
                            จ านวนไร ่

ค่าซ่อมแซมต่อไร่ (บาท)   =     

ค่าไม้ค้ าต่อไร่   =     
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ตารางท่ี 4-28 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า ของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิตในปีท่ี 1-3 (บาท/ไร)่ 
 

รายการ ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ าและ
เครื่องรดน้ า 

12,394.46 33 375.59 291,431.77 931 313.03 22,237.58 63 352.98 

ค่าน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 5,341.64 33 161.87 150,699.11 931 161.87 10,197.68 63 161.87 

ค่าน้ ามันเครื่องพ่นยา 12,756.74 33 386.57 232,087.88 931 249.29 14,983.60 63 237.83 

น้ ามันหล่อลื่น 1,165.00 33 35.30 30,757.00 931 33.04 2,152.00 63 34.16 

ค่าไฟฟ้า 1,555.00 33 47.12 19,690.00 931 21.15 1,900.00 63 30.16 

รวม 33,212.85  1,006.45 724,665.76  778.37 51,470.86  817.00 

ที่มา : จากการส ารวจ
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ตารางท่ี 4-29 แสดงค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้า ของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิตในปีท่ี 4–7 ขึ้นไป  
(บาท/ไร)่ 
 

รายการ ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทัง้ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงินรวม
(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 

ต้นทุนถัวเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

ค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ า
และเครื่องรดน้ า 

18,591.70 33 563.38 495,434.01 931 532.15 33,356.37 63 529.47 

ค่าน้ ามันเครื่องตัดหญ้า 8,012.47 33 242.80 256,188.48 931 275.18 15,296.53 63 242.80 

ค่าน้ ามันเครื่องพ่นยา 19,135.11 33 579.85 394,549.40 931 423.79 22,475.40 63 356.75 

น้ ามันหล่อลื่น 1,747.50 33 52.95 52,286.90      931 56.16 3,228.00 63 51.24 

ค่าไฟฟ้า 2,332.50 33 70.68 33,473.00 931 35.95 2,850.00 63 45.24 

รวม 49,819.27  1,509.67 1,231,931.79  1,323.24 77,206.30  1,225.50 

ที่มา : จากการส ารวจ
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ตารางท่ี 4-30 แสดงค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต ในปีท่ี 2-4 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 4,136.70 33 125.35 60,938.10 931 65.45 7,969.50 63 126.50 

เครื่องรดน้ า 1,646.40 33 49.89 36,561.00 931 39.27 3,759.00 63 59.67 

เครื่องพ่นยา 1,074.00 33 32.55 13,425.00 931 14.42 1,879.50 63 29.83 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 390.90 33 11.85 11,200.50 931 12.03 1,205.10 63 19.13 

เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 1,181.70 33 35.81 17,701.80 931 19.01 2,856.00 63 45.33 

เรือ 927.00 33 28.09 16,482.00 931 17.70 1,944.00 63 30.86 

รวม 9,356.70  283.54 156,308.40  167.89 19,613.10  311.32 

ที่มา : จากการส ารวจ
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ตารางท่ี 4-31 แสดงค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต ในปีท่ี 5-7 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 8,273.40 33 250.71 121,876.20 931 130.91 15,939.00 63 253.00 

เครื่องรดน้ า 3,292.80 33 99.78 73,122.00 931 78.54 7,518.00 63 119.33 

เครื่องพ่นยา 2,148.00 33 65.09 26,850.00 931 28.84 3,759.00 63 59.67 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 781.80 33 23.69 22,401.00 931 24.06 2,410.20 63 38.26 

เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 2,363.40 33 71.62 35,403.60 931 38.03 5,712.00 63 90.67 

เรือ 1,854.00 33 56.18 32,964.00 931 35.41 3,888.00 63 61.71 

รวม 18,713.40  567.07 312,616.80  335.79 39,226.20  622.64 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-32 แสดงค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร จ าแนกตามประเภทการผลิต ในปีท่ี 8-10 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ปี) 

พื้นที่
ปลูก 

ค่าซ่อมแซม 
(บาท/ไร่) 

เครื่องสูบน้ าพร้อมท่อ 12,410.10 33 376.06 182,814.30 931 196.36 23,908.50 63 379.50 

เครื่องรดน้ า 4,939.20 33 149.67 109,683.00 931 117.81 11,277.00 63 179.00 

เครื่องพ่นยา 3,222.00 33 97.64 40,275.00 931 43.26 5,638.50 63 89.50 

เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 1,172.70 33 35.54 33,601.50 931 36.09 3,615.30 63 57.39 

เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 3,545.10 33 107.43 53,105.40 931 57.04 8,568.00 63 136.00 

เรือ 2,781.00 33 84.27 49,446.00 931 53.11 5,832.00 63 92.57 

รวม 28,070.10  850.61 468,925.20  503.68 58,839.30  933.96 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-33 แสดงค่าไม้ค้ ากิ่งมะนาวของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร)่ 
 

อายุมะนาว 
(ปี) 

ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

ค่าไม้ค้ ากิ่งรวม 
(บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ค่าไม้ค้ ากิ่งรวม 
 (บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ค่าไม้ค้ ากิ่งรวม 
 (บาท) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

3 21,000.00 33 636.36 739,575.00 931 794.39 50,175.00 63 796.43 

5 28,000.00 33 848.48 922,175.00 931 990.52 58,925.00 63 935.32 

7 ปีขึ้นไป 33,600.00 33 1,018.18 1,183,320.00 931 1,271.02 67,890.00 63 1,077.62 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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 จากตารางที่ 4-28 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูและผลิตนอกฤดูกาลอย่าเดียว  มีค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ าและเครื่องรดน้ า  ค่าน้ ามันเครื่อง
ตัดหญ้า  ค่าน้ ามันเครื่องพ่นยา  ค่าน้ ามันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้าในปีที่ 1-3 รวมเท่ากับ 1,006.45 บาท 
778.37 บาทและ 817.00 บาทตามล าดับ  
 

 จากตารางที่ 4-29 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาวทั้งใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว มีมีค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ าและเครื่องรดน้ า     
ค่าน้ ามันเครื่องตัดหญ้า  ค่าน้ ามันเครื่องพ่นยา  ค่าน้ ามันหล่อลื่นและค่าไฟฟ้าในปีที่ 4-7 ขึ้นไปรวม
เท่ากับ 1,509.67 บาท 1,323.24 บาท และ 1,225.50 บาท ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 4-30 พบว่าปีที่ 2-4 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาว
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว มีค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรรวมต่อไร่ต่อปี เท่ากับ 283.54 บาท 167.89 บาท และ 311.32 บาท ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 4-31 พบว่าปีที่ 5-7 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาว
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว  มีค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรรวมต่อไร่ต่อปี เท่ากับ 567.07 บาท 335.79 บาท และ 622.64 บาท ตามล าดับ 

 

จากตารางที ่4-32 พบว่าปีที ่8-10 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาว
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว  มีค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตรรวมต่อไร่ต่อปี เท่ากับ 850.61 บาท 503.68 บาท และ 933.96 บาท ตามล าดับ 
 

 จากตารางที่ 4-33 พบว่าในปีที่ 3 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาว
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมีค่าไม้ค้ ากิ่งมะนาวปีเว้นปีรวม เท่ากับ 
636.36 บาท 794.39 บาท และ 796.43 บาทตามล าดับ ในปีที่ 5 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาล
อย่างเดียว  ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว         มีค่าไม้
ค้ าก่ิงมะนาวรวมเท่ากับ 848.48 บาท 990.52 บาท และ 935.32 บาทตามล าดับและในปีที่ 7 เป็นต้น
ไปเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล  และผลิต
มะนาวนอกฤดูอย่างเดียวมีค่าไม้ค้ ากิ่งมะนาวรวมเท่ากับ  1,018.18 บาท 1,271.02 บาทและ 
1,077.62 บาทตามล าดับ  
 ดอกเบี้ยจ่าย 
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า มีเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว
บางส่วนมีการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์เริ่มแรกในการปลูกมะนาวจากธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและยืมเงินจากญาติพ่ีน้อง ในการศึกษาจะค านวณหาดอกเบี้ยจ่าย
ต่อไร่ของเกษตรกรบางรายที่มีการกู้ยืมโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี     (ข้อมูล
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร )และเงินยืมจากญาติพ่ีน้องเกษตรกรไม่มีดอกเบี้ย 
(จากการสอบถาม) ดังนั้นในส่วนของเงินยืมไม่มีดอกเบี้ยผู้ศึกษาได้ค านวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากร้อยละ 2 ต่อปี (ข้อมูลจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)     จากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มีการค านวณดอกเบี้ยจ่ายดังตารางที่ 4 - 34 โดยสูตรการค านวณดอกเบี้ยจ่ายมีดังนี้ 
 

ดอกเบี้ยจ่ายทั้งสิ้น 
                                               จ านวนไร ่
 
ตารางท่ี 4- 34  แสดงดอกเบี้ยจ่าย จ าแนกตามประเภทการผลิต (บาท/ไร่) 
 

รายการ ผลิตในฤดูกาลอย่าง
เดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาลและ
นอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาลอย่าง
เดียว 

เงินกู้ (บาท) - 5,570,000 220,000 

ดอกเบี้ย(บาท)  - 389,900 4,400 

จ านวน(ไร่) - 345 45 

ดอกเบี้ยต่อไร่(บาท) - 1,130.14 97.78 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่  4-34 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมีดอกเบี้ย
จ่ายต่อไร่เท่ากับ 1,130.14 บาท และผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีดอกเบี้ยจ่ายต่อไร่เท่ากับ 
97.78 บาท  
 

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มของการผลิตมะนาวนอกฤดู 
 จากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามเกษตรกรพบว่า ต้นทุนเริ่มแรกในการลงทุน
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่ 
ปรับที่ดินและปลูก กิ่งพันธุ์ จะมีจ านวนใกล้เคียงกับผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาล  ค่าใช้จ่ายที่มีความ
แตกต่างนั้นจะเป็นในส่วนค่าดูแล ค่าปุ๋ยและสารเคมีอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การผลิตมะนาวนอก
ฤดูกาลยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ค่าสารพาโคลบิวทราโซล ,ค่าสาร NAA ,จิบเบลเรลลิกแอซิค,สาร
เอทธีฟอน เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลจะมีการใช้สารพาโคลบิวทราโซล ในการเร่งให้มะนาว
ออกดอกนอกฤดูในอัตราเนื้อสาร 2.5-5 กรัม ผสมน้ า 1-2 ลิตรต่อเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 1 เมตรต่อต้น 

ดอกเบี้ยจ่ายต่อไร่  =     
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ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นมะนาว  ส าหรับราคาสารพาโคลบิวทราโซลที่เกษตรกรใช้จะอยู่ที่ราคา
กิโลกรัมละ150-350 บาทแล้วแต่คุณภาพความเข้มข้นและปริมาณการซื้อ (จากการสอบถาม)
นอกจากนี้เกษตรกรยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารอ่ืนๆ ที่ช่วยท าให้มะนาวออกดอกนอกฤดูอีก  เช่นมีการ
ใช้ฮอร์โมนในการเปิดตาดอก ใช้ปุ๋ยเกร็ด สารจับใบและสารอ่ืนๆ อีก นอกจากนั้นยังต้องใช้ปูนขาวหรือ
ปูนโดโลไมท์ ในการปรับสภาพดินหลังจากเก็บผลผลิตเพ่ือที่ให้ดินสมบูรณ์เหมือนเดิมพร้อมที่จะให้
ผลผลิตในปีถัดไป การผลิตมะนาวนอกฤดูจะผลิตเมื่อมะนาวอายุ 3 ปีขึ้นไปซึ่งมีรายละเอียดต้นทุนส่วน
เพ่ิมเนื่องจากการผลิตมะนาวนอกฤดูมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-35  แสดงค่าสารเคมีในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลของเกษตรกร ในปี 3-4 (บาท/ไร่) 

 
 

รายการ 

ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล 

ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงิน 
รวม(บาท) 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าสารพาโคลบิวทราโซล 667,905.00 586 1,139.77 75,263.00 63 1,194.64 

ฮอร์โมน 464,878.00 586 793.31 44,154.00 63 700.86 

ปุ๋ยเกร็ด 298.125.00 586 508.75 25,088.00 63 398.21 

ปูนขาว/ปูนโดไลไมท์ 15,453.50 586 26.37 1,787.50 63 28.37 

สารอ่ืน(อาหารเสริม) 105,023.50 586 179.22 7,446.25 63 118.19 

รวม 1,551,384.60  2,647.41 153,737.75  2,440.28 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
จากตารางที่ 4-35 พบว่าในปีที่ 3-4 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและ

ที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีต้นทุนค่าสารเคมีในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลรวมต่อไร่ เท่ากับ 
2,647.41 บาท และ 2,440.28 บาท ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-36  แสดงค่าสารเคมีในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล ของเกษตรกร ในปี ในปี 5-7 ปี           
ขึ้นไป 
 

 

รายการ 

ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

จ านวนเงินรวม
(บาท) 

 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

จ านวนเงิน
รวม(บาท) 

 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ค่าสารพาโคลบิวทราโซล 1,135,438.50 586 1,937.61 127,946.25 63 2,030.89 

ฮอร์โมน 697,316.40 586 1,189.96 66,231.00 63 1,051.29 

ปุ๋ยเกร็ด 447,187.50 586 763.12 37,631.25 63 597.32 

ปูนขาว/ปูนโดไลไมท์ 23,180.25 586 39.56 2,681.25 63 42.56 

สารอ่ืน(อาหารเสริม) 157,535.25 586 268.83 11,169.38 63 177.29 

รวม 2,460,657.90  4,199.07 245,659.13  3,899.35 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-36  พบว่าในปีที่ 5-7 ปีขึ้นไป เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาลมีต้นทุนค่าสารเคมีในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลเท่ากับ 4,199.07 บาท และเกษตรกรที่ผลิต
มะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีต้นทุนค่าสารเคมีในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลเท่ากับ 3,899.35 บาท
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ตารางท่ี 4-37 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว(บาท/ไร่) 

 

รายการ  ปีท่ี 0  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 11,202.73 - - - 13.33 - 

ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด  2,179.58 2,179.58 2,179.58 2,179.58 2,179.58 

ค่าเช่าที่ดิน  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดิน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด  12,999.44 11,618.39 13,568.13 15,774.61 17,129.66 

ค่าก่ิงพันธุ์  1,361.36 - - - - 

ค่าปุ๋ย  1,907.88 5,704.85 6,070.30 8,130.53 8,130.53 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  2,952.34 2,952.34 3,011.17 3,011.17 3,011.17 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  402.92 - - - - 

ค่าแรงงาน       

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก  3,697.27 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย  975.76 975.76 975.76 1,266.67 1,266.67 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  539.39 539.39 539.39 809.09 809.09 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า  156.06 156.06 156.06 188.18 188.18 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง  - - 103.03 103.03 103.03 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 43.64 - 65.45 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด  - - 472.73 472.73 630.30 

ค่าไม้ค้ าก่ิง  - - 636.36 - 848.48 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น  959.33 959.33 959.33 1,438.99 1,438.99 

ค่าไฟฟ้า  47.12 47.12 47.12 70.68 70.68 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

ดอกเบี้ยจ่าย  - - - - - 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ  - 283.54 283.54 283.54 567.07 

รวมต้นทุนทั้งหมด 11,202.73 15,179.02 13,797.97 15,747.70 17,954.18 19,309.24 

            ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-37 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว (บาท/ไร่) (ต่อ) 
 
รายการ ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 556.36 13.33 - - 13.33 

ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 2,179.58 2,179.58 2,179.58 2,179.58 2,179.58 

ค่าเช่าที่ดิน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 16,272.69 17,277.54 16,477.44 17,561.08 16,477.44 

ค่าก่ิงพันธุ์ - - - - - 

ค่าปุ๋ย 8,130.53 8,130.53 8,130.53 8,130.53 8,130.53 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3,011.17 3,011.17 3,011.17 3,011.17 3,011.17 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าแรงงาน      

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 809.09 809.09 809.09 809.09 809.09 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า 188.18 188.18 188.18 188.18 188.18 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 65.45 - 65.45 - 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด 630.30 551.52 551.52 551.52 551.52 

ค่าไม้ค้ าก่ิง 1,438.99 1,438.99 1,438.99 1,438.99 1,438.99 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 70.68 70.68 70.68 70.68 70.68 

ค่าไฟฟ้า - - - - - 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 567.07 567.07 850.61 850.61 850.61 

รวมต้นทุนทั้งหมด 18,452.27 19,457.11 18,657.01 19,740.65 18,657.01 

 ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-38 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (บาท/ไร่) 
รายการ  ปีท่ี 0  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 6,973.51 - - - 5.61 - 

ต้นทุนคงที่ทั้งหมด  1,784.04 1,784.04 1,784.04 1,784.04 1,784.04 

ค่าเช่าที่ดนิ  1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 

ค่าภาษีที่ดนิ  19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด  13,585.09 10,906.78 16,973.52 17,854.92 20,841.65 

ค่ากิ่งพันธุ ์  1,579.03 - - - - 

ค่าปุ๋ย(เคมี/คอก)  1,586.01 4,221.68 5,444.28 6,379.95 6,379.95 

ค่ายาก าจัดศตรพูชืและวัชพชื  3,092.48 3,092.48 3,464.07 3,464.07 3,464.07 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  494.33 - - - - 

ค่าไม้ค้ ากิ่ง  - - 794.39 - 990.52 

ค่าแรงงาน       

ค่าเตรียมพื้นที่และคา่ปลูก  4,538.66 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุย๋  927.40 927.40 927.40 1,157.66 1,157.66 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  418.65 418.65 616.85 616.85 616.85 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวชัพืช/ตัดหญ้า  191.31 191.31 191.31 217.87 217.87 

ค่าแรงตัดแต่งกิ่ง  - - 163.74 163.74 163.74 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 46.77 - 69.31 

ค่าแรงเก็บเก่ียวและคัดขนาด  - - 622.04 622.04 829.39 

ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง/น้ ามนัหล่อลืน่  757.22 757.22 757.22 1,287.28 1,287.28 

ค่าไฟฟา้  21.15 21.15 21.15 35.95 35.95 

ค่าสารตา่ง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู)  - - 2,647.41 2,647.41 4,199.07 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

ดอกเบี้ยจ่าย  - 1,130.14 1,130.14 1,130.14 1,130.14 

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือ  - 167.89 167.89 167.89 335.79 

รวมต้นทุนทั้งหมด 6,973.51 15,369.14 12,690.82 18,757.56 19,638.96 22,625.69 

            ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-38  แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล(บาท/ไร่) (ต่อ) 
รายการ ปีท่ี 6 ปีที่ 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 275.33 5.61 - - 5.61 

ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 1,784.04 1,784.04 1,784.04 1,784.04 1,784.04 

ค่าเช่าที่ดิน 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 

ค่าภาษีที่ดิน 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 19,855.20 21,091.86 19,919.42 21,259.75 19,919.42 

ค่าปุ๋ย(เคมี/คอก) 6,379.95 6,379.95 6,379.95 6,379.95 6,379.95 

ค่ายาก าจัดศูตรพืชและวัชพืช 3,464.07 3,464.07 3,464.07 3,464.07 3,464.07 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าไม้ค้ าก่ิง - 1,271.02 - 1,271.02 - 

ค่าแรงงาน      

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,157.66 1,157.66 1,157.66 1,157.66 1,157.66 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 616.85 616.85 616.85 616.85 616.85 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า 217.87 217.87 217.87 217.87 217.87 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 237.12 237.12 237.12 237.12 237.12 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 69.31 - 69.31 - 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด 829.39 725.71 725.71 725.71 725.71 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 1,287.28 1,287.28 1,287.28 1,287.28 1,287.28 

ค่าไฟฟ้า 35.95 35.95 35.95 35.95 35.95 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู) 4,199.07 4,199.07 4,199.07 4,199.07 4,199.07 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

ดอกเบี้ยจ่าย 1,130.14 1,130.14 1,130.14 1,130.14 1,130.14 

ค่าซอ่มแซมเครื่องมือ 335.79 335.79 503.68 503.68 503.68 

รวมต้นทุนทั้งหมด 21,639.24 22,875.90 21,703.46 23,043.80 21,703.46 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-39 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว (บาท/ไร่) 

รายการ ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 12,152.86 - - - 10.48 - 

ต้นทุนคงที่ทั้งหมด  2,266.78 2,266.78 2,266.78 2,266.78 2,266.78 

ค่าเช่าที่ดนิ  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดนิ  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด  14,415.17 10,805.84 17,524.31 18,334.35 21,350.85 

ค่ากิ่งพันธุ ์  1,748.81 - - - - 

ค่าปุ๋ย (เคมี/คอก)  1,634.50 4,321.35 6,338.86 6,922.22 6,922.22 

ค่ายาก าจัดศัตรพูชืและวัชพชื  3,321.25 3,321.25 3,638.84 3,638.84 3,638.84 
วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  492.34 - - - - 

ค่าแรงงาน       

ค่าเตรียมพื้นที่และคา่ปลูก  4,464.13 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุย๋  1,257.78 1,257.78 1,257.78 1,853.33 1,853.33 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  514.29 514.29 771.43 771.43 771.43 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวชัพืช/ตัดหญ้า  165.08 165.08 165.08 231.11 231.11 

ค่าแรงตัดแต่งกิ่ง  - - 124.44 124.44 124.44 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 46.98 - 71.43 

ค่าแรงเก็บเก่ียวและคัดขนาด    718.10 718.10 957.46 

ค่าไม้ค้ ากิ่ง  - - 796.43 - 935.32 

ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง/น้ ามนัหล่อลืน่  786.84 786.84 786.84 1,180.26 1,180.26 

ค่าไฟฟา้  30.16 30.16 30.16 45.24 45.24 

ค่าสารตา่ง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู)  - - 2,440.28 2,440.28 3,899.35 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

ดอกเบี้ยจ่าย   97.78 97.78 97.78 97.78 

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือ   311.32 311.32 311.32 622.64 

รวมต้นทุนทั้งหมด 12,152.86 16,681.95 13,072.62 19,791.08 20,601.13 23,617.63 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-39 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว(บาท/ไร่)(ต่อ) 

รายการ ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

เครื่องมือและอุปกรณ์ - - - - - 

ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 2,266.78 2,266.78 2,266.78 2,266.78 2,266.78 

ค่าเช่าที่ดิน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 20,431.72 21,461.08 20,623.35 21,772.40 20,623.35 

ค่าปุ๋ย (เคมี/คอก) 6,922.22 6,922.22 6,922.22 6,922.22 6,922.22 

ค่ายาก าจัดศัตรูโรคแมลงและวัชพืช 3,638.84 3,638.84 3,638.84 3,638.84 3,638.84 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าแรงงาน      

     ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

     ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,853.33 1,853.33 1,853.33 1,853.33 1,853.33 

     ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 771.43 771.43 771.43 771.43 771.43 

     ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช 231.11 231.11 231.11 231.11 231.11 

     ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 212.06 212.06 212.06 212.06 212.06 

     ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 71.43 - 71.43 - 

     ค่าแรงเก็บเก่ียวและคัดขนาด 957.46 837.78 837.78 837.78 837.78 

ค่าไม้ค้ าก่ิง - 1,077.62 - 1,077.62 - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 1,180.26 1,180.26 1,180.26 1,180.26 1,180.26 

ค่าไฟฟ้า 45.24 45.24 45.24 45.24 45.24 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู) 3,899.35 3,899.35 3,899.35 3,899.35 3,899.35 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

     ดอกเบี้ยจ่าย 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78 

     ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 622.64 622.64 933.96 933.96 933.96 

รวมต้นทุนทั้งหมด 22,698.50 23,727.86 22,890.13 24,039.18 22,890.13 

ที่มา : จากการส ารวจ 



 

140 

 

4. ผลตอบแทนจากการผลิตมะนาว 
ผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล หมายถึง รายได้ที่เกษตรกรได้รับ

จากการจ าหน่ายมะนาว ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ตัวคือปริมาณผลผลิตมะนาวที่เก็บได้(ผล) และ
ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ในแต่ละปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ปริมาณผลผลิตจะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 3 และให้ผลผลิตออกไปอีกทุกๆ ปีในปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนจากขนาดของต้นที่ใหญ่ข้ึน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกร สภาพดินฟ้าอากาศ ภัย
ธรรมชาติต่างๆ รวมถึงโรคและแมลงก่อกวน เมื่อมะนาวมีอายุมากขึ้นต้นจะเริ่มเสื่อมโทรมและให้
ผลผลิตน้อยลงแต่หากบ ารุงดีอาจให้ผลผลิตต่อไปได้เรื่อยๆ ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดอายุของโครงการ 10 ปี 
ซึ่งเป็นระยะเวลาในการกู้เงินระยะยาวเพ่ือมาลงทุนของเกษตรกรและประเมินผลตอบแทนด้วยอัตรา
ขั้นต่ าร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า (ณ กันยายน 2554) ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปริมาณผลผลิตที่ใช้ในการค านวณเป็นผลผลิตรวมในแต่ละปี              
ซ่ึงปริมาณผลผลิตมะนาวในฤดูกาล เมื่อมะนาวอายุ 3 ปี  มีปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ย 325 ร้อยผลต่อไร่
และผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นในปีที่  4- 6 โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 350-450 ร้อยผลต่อไร่เมื่อมะนาวอายุมาก
ขึ้นผลผลิตจะลดลงในปีที่ 7-10 โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 348 ร้อยผลต่อไร่ (จากการสอบถาม) และ
ปริมาณผลผลิตมะนาวนอกฤดูจะลดลงครึ่งหนึ่งของผลผลิตมะนาวในฤดูกาล 
 ปริมาณผลผลิตมะนาวในแต่ละสวนและแต่ละปีจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุของต้นมะนาว 
การเอาใจใส่ บ ารุงและดูแลต้นมะนาว สภาพการณ์ทางธรรมชาติ ภาวการณ์รบกวนของแมลงและ
ศัตรูพืชของมะนาว   

ราคาที่จ าหน่ายได้แตกต่างกันตามฤดูกาลและขึ้นอยู่กับขนาด คุณภาพ ความต้องการของ
ตลาด ราคาขายจะใช้การตีราคาขายหน้าสวนถัวเฉลี่ยของเกษตรกรคือราคาที่พ่อค้ากับเกษตรกร     
ตกลงกัน ณ วันที่ท าการซื้อขายโดยพ่อค้าที่ซื้อมะนาวของเกษตรกรจะมาที่สวนของเกษตรกรเพ่ือมาดู
ขนาด  คุณภาพของมะนาวว่า  ณ วันที่ท าการตกลงกัน มีมะนาวขนาด (เบอร์) ใดในสวนมากที่สุด             
จะใช้ราคากลางตามท้องตลาดที่ตกลงซื้อขายทั่วไปเป็นเกณฑ์ในการตกลงราคาซื้อขายกัน และก าหนด
วันเก็บมะนาวซึ่งพ่อค้าจะมารับเองที่สวน โดยราคาที่น ามาค านวณใช้ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้
มะนาวคละซึ่งสามารถแบ่งเป็น 
1. ราคามะนาวในฤดูกาล ซึ่งออกจ าหน่ายช่วงปลายมิถุนายนถึงมกราคมในราคา ร้อยละ   73 บาท 
2. ราคามะนาวนอกฤดูกาล ซึ่งออกจ าหน่ายช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมในราคา ร้อยละ 148 บาท 
วิธีการค านวณปริมาณและรายได้จากการจ าหน่ายมะนาวมีดังนี้ 

ปริมาณผลผลิตมะนาวรวม       =  ปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อไร่ x จ านวนไร่ 
รายได้จากการจ าหน่ายมะนาว  =  ปริมาณผลผลิตรวม x ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4-40 แสดงปริมาณผลผลิตและรายได้เฉลี่ยต่อปีจ าแนกตามการผลิต   กรณีผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว 
 

รายการ ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ปริมาณผลผลิตรวม(ร้อยผล) 10,725 11,583 12,507 13,530 11,484 11,484 11,484 11,484 

  ราคาที่เกษตรกรขาย 
 (บาทต่อร้อยผลคณะ) 

73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 

รายได้จากการขายมะนาวรวม 782,925.00 845,559.00 913,011.00 987,690.00 838,332.00 838,332.00 838,332.00 838,332.00 

พ้ืนที่ปลูก(ไร่) 33 33 33 33 33 33 33 33 

รายได้เฉลี่ยต่อไร่(บาท) 23,725.00 25,623.00 27,667.00 29,930.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
ตารางท่ี 4-41 แสดงปริมาณผลผลิตและรายได้เฉลี่ยต่อปี จ าแนกตามการผลิต   กรณผีลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
รายการ ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ปริมาณผลผลิตรวม(ร้อยผล) 13,860 14,994 16,191 17,451 14,805 14,805 14,805 14,805 

ราคาที่เกษตรกรขาย 
(บาทต่อร้อยผลคณะ) 

148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 

รายได้จากการขายมะนาวรวม 2,051,280.00 2,219,112.00 2,396,268.00 2,582,748.00 2,191,140.00 2,191,140.00 2,191,140.00 2,191,140.00 

พ้ืนที่ปลูก(ไร่) 63 63 63 63 63 63 63 63 

รายได้เฉลี่ยต่อไร่(บาท) 32,560.00 35,224.00 38,036.00 40,996.00 34,780.00 34,780.00 34,780.00 34,780.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-42  แสดงปริมาณผลผลิตและรายได้เฉลี่ยต่อปี จ าแนกตามการผลิต  กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ปีท่ี 3-6 
 
รายการ ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู 

ปริมาณผลผลิตรวม       
(ร้อยผล) 

112,775 128,480 121,797 138,992 131,513 150,088 142,270 161,768 

ราคาที่เกษตรกรขาย 
(บาทต่อร้อยผลคณะ) 

73.00 148.00 73.00 148.00 73.00 148.00 73.00 148.00 

รายได้จากการขายมะนาว 
(บาท) 

8,232,575.00 19,015,040.00 8,891,181.00 20,570,816.00 9,600,449.00 22,213,024.00 10,385,710.00 23,941,664.00 

รายได้จากการขายมะนาว
รวม  

27,247,615.00 29,461,997.00 31,813,473.00 34,327,374.00 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 931 931 931 931 

รายได้เฉลี่ยต่อไร่(บาท) 29,267.04 31,645.54 34,171.29 36,871.51 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4-43 แสดงปริมาณผลผลิตและรายได้เฉลี่ยต่อปี จ าแนกตามการผลิต กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลปีที่ 7-10 
 
รายการ ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 
 ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู ในฤดู นอกฤดู 
ปริมาณผลผลิตรวม         
(ร้อยผล) 

120,756 137,240 120,756 137,240 120,756 137,240 120,756 137,240 

ราคาที่เกษตรกรขาย 
(บาทต่อร้อยผลคณะ) 

73.00 148.00 73.00 148.00 73.00 148.00 73.00 148.00 

รายได้จากการขายมะนาว 
(บาท) 

8,815,188.00 20,311,520.00 8,815,188.00 20,311,520.00 8,815,188.00 20,311,520.00 8,815,188.00 20,311,520.00 

รายได้จากการขายมะนาว
รวม  

29,126,708.00 29,126,708.00 29,126,708.00 29,126,708.00 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 931 931 931 931 

รายได้เฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 31,285.40 31,285.40 31,285.40 31,285.40 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที่ 4-40 ถึงตารางที่ 4-43 แสดงปริมาณผลผลิตราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้และ
พ้ืนที่ปลูกน ามาค านวณได้รายได้รวมและรายได้เฉลี่ยต่อไร่ ตามอายุของมะนาวได้ดังต่อไปนี้ 

จากตารางที่ 4-40 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว ปีที่ 3-7 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ไร่ เท่ากับ 23,725 บาท  25,623 บาท  27,667 บาท 29,930 บาท และ 25,404 บาท ตามล าดับ 

จากตารางที่ 4-41 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว ปีที่ 3-7 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อไร่ เท่ากับ 32,560 บาท 35,224 บาท 28,036 บาท 40,996 บาทและ 34,780 บาท ตามล าดับ 

จากตารางที่ 42 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ปีที่ 3-6               
มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 29,267.04 บาท 31,645.54 บาท  34,171.29 บาท  และ 36,871.51 
บาท ตามล าดับ 

จากตารางที่ 4-43 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ปีที่ 7-10              
มีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 31,285.40 บาท 31,285.40 บาท 31,285.40 บาทและ31,285.40 บาท 
ตามล าดับ 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตมะนาว 

ในการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวในฤดูกาลกับ
นอกฤดูกาลในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบแทนการผลิตมะนาวซึ่งเป็น
ไม้ยืนต้นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 1 ปี การตัดสินใจลงทุนปลูกมะนาวจะศึกษาผลตอบแทนและต้นทุน
โดยวิเคราะห์ทางการเงิน  เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินค่า
การลงทุน 4 วิธีได้แก่ 

1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PB) 
2. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method: NPV) 
3. วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
4.  วิธีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR ) 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินเท่ากับ 10 ปี โดยอ้างอิงจากระยะเวลาในการกู้ระยะยาวใน
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปลูกมะนาวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การค านวณหากระแสเงินสดจากการผลิตมะนาวทั้ง 3 กรณ ีต้องอาศัยข้อมูลที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. จ านวนเงินสดที่ลงทุนเริ่มแรก หมายถึง เป็นจ านวนเงินลงทุนในปีที่ 0 เพ่ือซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ การซื้อต้นพันธุ์มะนาวรวมถึงค่าแรงในการเตรียมพ้ืนที่และปลูกโดยในการค านวณได้
น าเอาข้อมูลจากตารางที่ 4-37 ถึง 4-39 ซึ่งเป็นกระแสเงินสดออก (Cash outflow) 
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2. จ านวนเงินสดที่จ่ายเพ่ือการท าการผลิตมะนาวจนกระทั่งจ าหน่าย ข้อมูลที่น ามาค านวณได้
จากตารางที ่4-37 ถึง 4-39 

3. จ านวนเงินสดที่ได้รับจากการจ าหน่ายมะนาวซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปซึ่งถือเป็น
กระแสเงินสดเข้า (Cash Inflow) ข้อมูลที่น ามาค านวณได้จากตารางที ่4-40 ถึงตารางที่ 4-43  

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามาค านวณหากระแสเงินสดสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิสะสมได้
ดังตารางที ่4-44 ถึง 4-46 ดังนี้ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 

 

 

ตารางท่ี 4-44  แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับและจ่าย ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในฤดูกาล
อย่างเดียว  (บาท/ไร่/ปี) 
รายการ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธ ิ กระแสเงินสดสุทธสิะสม 

ปีที ่0  11,202.73 -11,202.73 -11,202.73 

ปีที ่1  14,004.44 -14,004.44 -25,207.17 

ปีที ่2  12,623.39 -12,623.39 -37,830.56 

ปีที ่3 23,725.00 14,573.13 9,151.87 -28,678.69 

ปีที ่4 25,623.00 16,779.61 8,843.39 -19,835.30 

ปีที่ 5 27,667.00 18,134.66 9,532.34 -10,302.96 

ปีที่ 6 29,930.00 17,277.69 12,652.31 2,349.35 

ปีที ่7 25,404.00 18,282.54 7,121.46 9,470.82 

ปีที ่8 25,404.00 17,482.44 7,921.56 17,392.38 

ปีที่ 9 25,404.00 18,566.08 6,837.92 24,230.30 

ปีที ่10 25,404.00 17,482.44 7,921.56 32,151.86 



 

146 

 

จากตารางที ่ 4-44 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว มีกระแสเงินสดเข้าในปีที่ 
3-7 เท่ากับ 23,725 บาท  25,623 บาท 27,667 บาท 29,930 บาท และ 25,404 บาท  ตามล าดับ
และมีกระแสเงินสดออกในปีที่ 0-10  เท่ากับ 11,202.73  บาท 14,004.44  บาท 12,623.39 บาท       
14,573.13 บาท 16,779.61 บาท 18,134.66 บาท 17,277.69 บาท 18,282.54 บาท 17,482.44
บาท 18,566.08 บาท และ 17,482.44  บาท ตามล าดับ ท าให้มีกระแสเงินสดสุทธิคงเหลือในปีที่             
3-10 เท่ากับ 9,151.87 บาท 8,843.39 บาท 9,532.34 บาท 12,652.31 บาท 7,121.46 บาท 
7,921.56 บาท 6,837.92 บาท และ 7,921.56 บาท ตามล าดับ 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4-45   แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับและจ่าย ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้ง
ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล  (บาท/ไร่/ปี) 
 
รายการ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธิ กระแสเงินสดสุทธิสะสม 

ปีที ่0  6,973.51 -6,973.51 -6,973.51 

ปีที ่1  14,644.81 -14,644.81 -21,618.32 

ปีที ่2  12,690.82 -12,690.82 -34,309.14 

ปีที ่3 29,267.04 18,033.24 11,233.80 -23,075.34 

ปีที ่4 31,645.54 18,914.64 12,730.90 -10,344.44 

ปีที ่5 34,171.29 21,901.37 12,269.92 1,925.48 

ปีที ่6 36,871.51 20,914.92 15,956.59 17,882.07 

ปีที ่7 31,285.40 22,151.58 9,133.82 27,015.89 

ปีที ่8 31,285.40 20,979.14 10,306.26 37,322.15 

ปีที ่9 31,285.40 22,319.47 8,965.93 46,288.08 

ปีที ่10 31,285.40 20,979.14 10,306.26 56,594.34 
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จากตารางที่ 4-45 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีกระแสเงิน
สดเข้าในปีที่ 3-7 เท่ากับ 29,267.04 บาท 31,645.54 บาท 34,171.29 บาท 36,871.51 บาทและ 
31,285.40 บาท ตามล าดับ และมีกระแสเงินสดออกในปีที่ 0-10 เท่ากับ6,973.51 บาท 14,644.81 
บาท 12,690.82 บาท 18,033.24 บาท 18,914.64 บาท 21,901.37 บาท 20,914.92 บาท 
22,151.58 บาท  20,979.14 บาท  22,319.47 บาท และ 20,979.14 บาท ตามล าดับ ท าให้มีกระแส
เงินสดสุทธิคงเหลือในปีที่ 3-10 เท่ากับ 11,233.80 บาท 12,730.90 บาท 12,269.92 บาท 
15,956.59  บาท  9,133.82 บาท  10,306.26 บาท  8,965.93 บาท และ 10,306.26 บาทตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-46  แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับและจ่าย ของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาล
อย่างเดียว  (บาท/ไร่/ปี) 
 

รายการ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสด
สุทธิ 

กระแสเงินสด
สุทธิสะสม 

ปีที ่0   12,152.86 -12,152.86 -12,152.86 

ปีที ่1   15,420.17 -15,420.17 -27,573.02 

ปีที ่2   11,810.84 -11,810.84 -39,383.86 

ปีที ่3 32,560.00 18,529.31 14,030.69 -25,353.17 

ปีที ่4 35,224.00 19,339.35 15,884.65 -9,468.52 

ปีที ่5 38,036.00 22,355.85 15,680.15 6,211.63 

ปีที ่6 40,996.00 21,436.72 19,559.28 25,770.91 

ปีที ่7 34,780.00 22,466.08 12,313.92 38,084.83 

ปีที ่8 34,780.00 21,628.35 13,151.65 51,236.48 

ปีที ่9 34,780.00 22,77.40 12,002.60 63,239.07 

ปีที ่10 34,780.00 21,628.35 13,151.65 76,390.72 

  ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที ่4-46 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดกูาลอย่างเดียว มีกระแสเงินสดเข้าใน
ปีที่ 3-7 เท่ากับ 32,560 บาท 35,224 บาท 38,036 บาท 40,996 บาท และ 34,780 บาทและมี
กระแสเงินสดออกในปีที่ 0-10 เท่ากับ 12,152.86 บาท 15,420.17 บาท 11,810.84  บาท 
18,529.31 บาท 19,339.35 บาท 22,355.85 บาท 21,436.72 บาท 22,466.08 บาท 21,628.35 
บาท 22,777.40 บาทและ 21,628.35 บาท ตามล าดับ ท าให้มีกระแสเงินสดสุทธิคงเหลือในปีที่ 3-10 
เท่ากับ 14,030.69 บาท 15,884.65 บาท 15,680.15 บาท 19,559.28 บาท 12,313.92 บาท  
13,151.65 บาท 12,002.60 บาท และ 13,151.65 บาท ตามล าดับ 
 

เมื่อได้ข้อมูลกระแสเงินสดสุทธิของโครงการตั้งแต่ปีที่ 0 ถึงปีที่ 10 ตามข้อมูลในตารางที่4-
34 ถึง ตารางที่ 4-46 ข้างต้น สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยใช้
เครื่องมือทางการเงิน 4 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 

1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: PB) 
กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน  การค านวณระยะเวลาคืนทุน            

จะพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีสะสมรวมกันเรียกว่ ากระแสเงินสดสุทธิสะสมเท่ากับ
จ านวนเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการจากข้อมูลตารางที่ 4-44 ถึงตารางที่ 4-46 สามารถน ามา
วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนได้ดังนี้ 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 4-44 สามารถค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของเกษตรกรที่ผลิตมะนาว
ในฤดูอย่างเดียว ได้ดังนี้ 

 

   5   +   10,302.96  x  12 
                                    12,652.31 

          =     5  ปี  9.78 เดือน 
 

ดังนั้น เกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 45  ปี  9.78 เดือน 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4-45 สามารถค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของเกษตรกรที่ผลิตมะนาว
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ได้ดังนี ้

 
 4  +  10,344.44 x 12 

           12,269.92 
                                       =    4  ปี  10.12 เดือน 
ดังนั้น เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี10.12 เดือน 

ระยะเวลาคืนทุน       =      

ระยะเวลาคืนทุน      =      
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จากข้อมูลในตารางที ่ 4-46 สามารถค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของเกษตรกรที่ผลิตมะนาว

นอกฤดูกาลอย่างเดียว ได้ดังนี ้
 4  +   9,468.52 x 12 

  15,680.15 
                          =   4  ปี 7.25 เดือน 

ดังนั้น เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 7.25 เดอืน 
 

2. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) 
 ส าหรับการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิจะใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4-44 ถึงตารางที่ 4-46  ข้างต้นมา
ท าการวิเคราะห์ โดยใช้อัตราส่วนลดคืออัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรกู้และดอกเบี้ยเงินฝากประจ าจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอัตรา ณ กันยายน 2554 คือ ร้อยละ7 ข้อมูลที่ได้
น ามาบันทึกได้ดังตารางที ่4-47 ถึง ตารางที ่4-49 
 

ตารางท่ี 4-47  แสดงมูลค่าปัจจุบันของการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ อัตราคิดลด* 7% กระแสเงินสดคิดลด 

0 -11,202.73 1 -11,202.73 

1 -14,004.44 0.9346 -13,088.55 

2 -12,623.39 0.8734 -11,025.27 

3 9,151.87 0.8163 7,470.67 

4 8,843.39 0.7629 6,746.62 

5 9,532.34 0.7130 6,796.56 

6 12,652.31 0.6663 8,430.23 

7 7,121.46 0.6227 4,434.53 

8 7,921.56 0.5820 4,610.35 

9 6,837.92 0.5439 3,719.15 

10 7,921.56 0.5083 4,026.53 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 10,918.10 

    ที่มา : จากการส ารวจ 

ระยะเวลาคืนทุน       =      
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จากตารางที่ 4-47 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว ณ ระดับอัตราคิดลดร้อย
ละ 7 ต่อปีโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ตลอดโครงการ (ตัวเลขท่ีได้จาการประมาณการ)   
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)   =   มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิ  -  มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

     10,918.10   =    46,234.65  -  35,316.55  (มูลค่าปัจจุบันมีค่าเป็นบวกแสดงว่า
การปลูกมะนาวคุ้มค่ากับการลงทุน) 

 
ตารางท่ี 4-48  แสดงมูลค่าปัจจุบันของการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ อัตราคิดลด* 7% กระแสเงินสดคิดลด 

0 -6,973.51 1 -6,973.51 

1 -14,644.81 0.9346 -13,687.04 

2 -12,690.82 0.8734 -11,084.16 

3 11,233.80 0.8163 9,170.15 

4 12,730.90 0.7629 9,712.42 

5 12,269.92 0.7130 8,748.45 

6 15,956.59 0.6663 10,631.87 

7 9,133.82 0.6227 5,687.63 

8 10,306.26 0.5820 5,998.24 

9 8,965.93 0.5439 4,876.57 

10 10,306.26 0.5083 5,238.67 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 28,319.29 

   ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-48 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล  ณ ระดับ
อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปีโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ตลอดโครงการ(ตัวเลขที่ได้จาการ
ประมาณการ)  
        มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)   =   มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิ - มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 

            28,319.29    =    60,064   -   31,744.71  (มูลค่าปัจจุบันมีค่าเป็นบวกแสดงว่า
การปลูกมะนาวคุ้มค่ากับการลงทุน) 
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ตารางท่ี 4-49 แสดงมูลค่าปัจจุบันของการผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดสุทธิ อัตราคิดลด* 7% กระแสเงินสดคิดลด 

0 -12,152.86 1 -12,152.86 

1 -15,420.17 0.9346 -14,411.69 

2 -11,810.84 0.8734 -10,315.59 

3 14,030.69 0.8163 11,453.26 

4 15,884.65 0.7629 12,118.40 

5 15,680.15 0.7130 11,179.95 

6 19,559.28 0.6663 13,032.35 

7 12,313.92 0.6227 7,667.88 

8 13,151.65 0.5820 7,654.26 

9 12,002.60 0.5439 6,528.21 

10 13,151.65 0.5083 6,684.98 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 39,439.15 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-49 เกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 7 
ต่อปีโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ตลอดโครงการ(ตัวเลขท่ีได้จาการประมาณการ)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)    =     มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิ  -  มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 
 39,439.15    =    76,319.29  -  36,880.14   (มูลค่าปัจจุบันมีค่าเป็นบวกแสดงว่า

การปลูกมะนาวคุ้มค่ากับการลงทุน) 
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3. วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พิจารณาถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับในแต่ละปี โดยเทียบจาก
มูลค่าการลงทุนทั้งหมดแล้วน าผลมาวิเคราะห์ได้ แสดงดังตารางที่ 4-50 
 

ตารางท่ี 4-50  แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของการผลิตมะนาวจ าแนกตามการผลิต 
 
ปีท่ี ผลิตในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทัง้ในฤดูกาลและนอก

ฤดูกาล 
ผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

เงินลงทุน ก าไรสุทธิ ROI เงินลงทุน ก าไรสุทธิ ROI เงินลงทุน ก าไรสุทธิ ROI 

0 11,202.73   6,973.51   12,152.86   

1 15,179.02   15,369.14   16,681.95   

2 13,797.97   12,690.82   13,072.62   

3  7,977.30 0.20  11,233.80 0.32  14,030.69 0.33 

4  7,668.82 0.19  12,730.90 0.36  15,884.65 0.38 

5  8,357.76 0.21  12,269.92 0.35  15,680.15 0.37 

6  11,477.73 0.29  15,956.59 0.46  19,559.28 0.47 

7  5,946.89 0.15  9,133.82 0.26  12,313.92 0.29 

8  6,746.99 0.17  10,306.26 0.29  13,151.65 0.31 

9  5,663.35 0.14  8,965.93 0.26  12,002.60 0.29 

10  6,746.99 0.17  10,306.26 0.29  13,151.65 0.31 

ค่า ROI เฉลี่ย 0.19 ค่า ROI เฉลี่ย 0.32 ค่า ROI เฉลี่ย 0.35 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่ 4-45 พบว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและ
นอกฤดูกาลและผลิตนอกฤดูกาลอย่างเดียว มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ19 ร้อยละ 32  
และร้อยละ 35 ตามล าดับ  

 
 4.  วิธีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR )ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้ศึกษาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ซึ่งวิเคราะห์ได้ แสดงดังตารางที่ 4-51 โดยใช้สูตรการ
ค านวณดังนี้ 
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                                 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม  (PVB)  

                             มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม  (PVC) 
 

ตารางท่ี 4-51  แสดงอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของการผลิตมะนาวจ าแนกตามการผลิต 
 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 4-51 พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน(BCR) ของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวใน
ฤดูกาลอย่างเดียว  ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล    ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว
(ตลอดระยะเวลาโครงการ)เท่ากับ 1.31, 1.90 และ 2.07 ตามล าดับซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า
โครงการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับการผลิตมะนาวให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนของโครงการ
จึงคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 

 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทั้ง 4 วิธี ได้แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรผู้
ปลูกมะนาวในอ าเภอเขตพ้ืนที่ต าบลหนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตร
และต าบลเกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดังตารางที่ 4-52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฤดูกาลผลิต ผลิตในฤดูกาล
อย่างเดียว 

ผลิตทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล 

ผลิตนอกฤดูกาล
อย่างเดียว 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม 46,234.65   60,064.00   76,319.29   

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 35,316.55 31,744.71 36,880.14 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.31 1.90 2.07 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)   = 
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ตารางท่ี 4-52 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของการผลิตมะนาว 
 
วิธีการวิเคราะห์ ผลิตในฤดูกาลอย่าง

เดียว 
ผลิตทั้งในฤดูกาลและ

นอกฤดูกาล 
ผลิตนอกฤดูกาลอย่าง

เดียว 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี/วัน) 5 ปี 9.78 เดือน 4 ปี 10.12 เดือน 4 ปี 7.25 เดือน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (บาท) 10,918.10 28,319.29 39,439.15 

อัตราผลตอบแทนจาการลงทุน
(ร้อยละ) 

19 32 35 

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน(เท่า) 1.31 1.90 2.07 

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที ่4-52 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในส่วนระยะเวลาคืนทุนเกษตรกร
ที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว จะมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด คือ 4 ปี 7 เดือนรองลงมาคือ
เกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลจะมีระยะเวลาคืนที่เท่ากับ 4 ปี 10 เดือนในส่วน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 จะเห็นว่าเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมี
มูลค่าปัจจุบันสูงสุดคือเท่ากับ 39,439.15 บาท รองลงมาคือเกษตรกรที่ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและ
นอกฤดูกาลมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 28,319.29 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเกษตรกร
ผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีอัตราผลตอบแทน 7 จากการลงทุนสูงที่สุดเช่นกัน คือเท่ากับ            
ร้อยละ 35 รองลงมาคือเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 32 และเกษตรกรที่ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีอัตราผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนสูงสุดคือเท่ากับ 2.07 รองลงมาคือเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลเท่ากับ 
1.90 ดังนั้นหากจะต้องเลือกลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ศึกษาคิดว่าควรเลือกลงทุนผลิตมะนาวนอก
ฤดูกาลอย่างเดียวหรือผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลควบคู่กันไป แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
องค์ประกอบอื่นควบคู่ เช่น เรื่องแนวทางการลดต้นทุนลง แล้วหาแนวทางเพ่ิมรายได้ข้ึน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4-53 ลักษณะการจัดจ าหน่ายผลมะนาวของเกษตรกร 
 

จัดจ าหน่ายโดย จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ขายที่สวนโดยมีพ่อค้ามารับซื้อ 44 83.00 
น าไปขายให้พ่อค้าท่ีตลาด 7 13.20 

จ าหน่ายด้วยตนเอง 2 3.80 

รวม 53 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 

 ตารางที่ 4-53  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตมะนาวที่สวน
โดยมีพอค้ามารับซื้อถึงในสวน จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 และมีเกษตรกรบางรายน าผลผลิต
ไปขายให้พ่อค้าที่ตลาด จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.20 และมีเกษตรกรส่วนน้อยที่น าผลผลิตไป
จ าหน่ายด้วยตนเองจ านวน  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการผลิตมะนาว  
จากข้อมูลจากแบบสอบถามของเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้ง 3 กลุ่มถึงปัญหาและอุปสรรคของ

การปลูกมะนาวรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดจ าหน่ายของเกษตรกร ได้รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่4-54 ถึง 4-56 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4-54 แสดงปัญหาและอุปสรรคของการปลูกมะนาว  (เกษตรกรสามารถตอบได้มากกว่า              
1ข้อ) 
รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1.สภาพดิน น้ า  ลม อากาศ 87 23.90 

2.ใช้เงินลงทุนสูง 48 13.19 

3.อุปกรณ์ในการท าสวนมีราคาสูง 23 6.32 

4.ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช มีราคาสูง 90 24.73 

5.ค่าแรงมีราคาสูงและหายาก 2 0.55 

6.การระบาดของแมลงศัตรูพืชมะนาว 77 21.15 

7.ปลูกนานกว่าจะเก็บผลผลิตได้ 37 10.16 

รวม 364 100.00 

  ที่มา : จากการส ารวจ  
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จากตารางที่ 4-54 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคด้านค่าปุ๋ย  ยาปราบ
ศัตรูพืชมีราคาสูง คิดเป็นร้อยละ 24.73 รองลงมามีปัญหาเรื่องสภาพดิน น้ า ลม อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 23.90  และประสบปัญหาเรื่องการระบาดของแมลงและโรคท าให้ต้นมะนาว
ได้รับความรับความเสียหา คิดเป็นร้อยละ 21.15 การใช้เงินลงทุนสูง คิดเป็นร้อยละ 13.19 และปลูก
นานกว่าจะเก็บผลผลิตได้ คิดเป็นร้อยละ 10.16 อุปกรณ์ในการท าสวนมีราคาสูงคิดเป็นร้อยละ 6.32  
 
ตารางท่ี 4-55  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการจัดจ าหน่าย (เกษตรกรสามารถตอบได้มากกว่า             
1ข้อ) 
 
รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. พ่อค้าคนกลางกดราคา 82 37.27 

2. ราคามะนาวตกต่ า 45 20.45 

3. ผลผลิตเก็บไว้ได้ไม่นาน 7 3.18 

4. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 30 13.64 

5. ราคามะนาวไม่แน่นนอน 56 25.45 

รวม 220 100.00 

       ที่มา : จากการส ารวจ  
 

จากตารางที่ 4-55  พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่ปัญหาและอุปสรรคในการจัด
จ าหน่ายเรื่องพ่อค้าคนกลางกดราคา คิดเป็นร้อยละ 37.27 รองลงมาเกษตรกรมีปัญหาเรื่องราคามะนาว
ไม่แน่นนอนคิดเป็นร้อยละ 25.45 และมีปัญหาเรื่องราคามะนาวตกต่ าในช่วงฤดูกาล คิดเป็นร้อยละ 
20.45 ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 13.64 และผลผลิตเก็บไว้ได้ไม่นานคิดเป็นร้อยละ 3.18 
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ตารางท่ี 4-56 แสดงความต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือ 
 
รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. พ่อการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 41 15.95 

2. การให้ความรู้  21 8.17 

3. เงินสนับสนุน  35 13.62 

4. การรับประกันราคาผลผลิต 68 26.46 

5. ราคาปุ๋ย 92 35.80 

รวม 257 100.00 

ที่มา : จากการส ารวจ  
  

จากตารางที่ 4-56 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามา
ช่วยเรื่องราคาปุ๋ยที่สูงคิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแล
เรื่อง การรับประกันราคาผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 26.46 และเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานราชการเข้า
มาช่วยเหลือเรื่องตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิต คิดเป็นร้อยละ15.95 และต้องการให้
หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินเงินทุนในการปลูกมะนาวคิดเป็นร้อยละ 13.62 และต้องการ
ให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับมะนาว คิดเป็นร้อยละ 8.17 

 

4. การพัฒนาการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว 
 การพัฒนาการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร
ได้รู้จักการจดบันทึกบัญชีแบบง่ายๆและสะดวก เพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนซึ่งแบ่ง 2 ประเภท คือ 
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ และผลตอบแทนที่ได้รับนั้นก็คือรายได้จากการจ าหน่ายมะนาว เพ่ือ
เปรียบเทียบดูว่าในแต่ละปีรายได้การจ าหน่ายมะนาวมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปหรือไม่ หรือรายได้
การจ าหน่ายมะนาวน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป และติดตามผลการบันทึกบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากจดบันทึกรายการดังกล่าวเพ่ือการตัดสินใจ และเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดตามแนวพระราชด าริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4 – 57 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตา่งๆจากผลิตมะนาวกรณีผลิตมะนาวในฤดูกาล 

 
 
 
 

รายการ ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้จากการขายมะนาว -0- -0- -0- 23,725.00        25,623.00    27,667.00 

หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าก่ิงพันธุ์  1,361.36 - - - - 

ค่าปุ๋ย  1,907.88 5,704.85 6,070.30 8,130.53 8,130.53 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  2,952.34 2,952.34 3,011.17 3,011.17 3,011.17 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  402.92 - - - - 

ค่าแรงงาน       

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก  3,697.27 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย  975.76 975.76 975.76 1,266.67 1,266.67 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  539.39 539.39 539.39 809.09 809.09 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า  156.06 156.06 156.06 188.18 188.18 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง  - - 103.03 103.03 103.03 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 43.64 - 65.45 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด  - - 472.73 472.73 630.30 

ค่าไม้ค้ าก่ิง  - - 636.36 - 848.48 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น  959.33 959.33 959.33 1,438.99 1,438.99 

ค่าไฟฟ้า  47.12 47.12 47.12 70.68 70.68 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

ดอกเบี้ยจ่าย  - - - - - 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
       รวมต้นทุนผันแปร 

 
   

- 
12,999.44 

283.54 
11,618.39     

283.54 
13,568.13     

283.54 
15,774.61     

567.07 
17,129.66 
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ตารางที่ 4 – 57 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆจากผลิตมะนาวกรณีผลิตมะนาวในฤดูกาล 
(ต่อ) 

 
ที่มา:จากการส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าเช่าที่ดิน  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดิน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 

      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

   2,179.58 
 15,179.73  
(15,179.73) 

    ,179.58       
  13,797.97 
(13,797.97) 

 2,179.58   
15,747.70 
7,977.30 

 2,179.58   
17,957.18 
 7,665.82 

  ,179.58 
19,309.27 
 8,357.73 
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ตารางที่ 4 – 57 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆจากผลิตมะนาวกรณีผลิตมะนาวในฤดูกาล (ต่อ) 

รายการ       ปีที่ 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

รายได้จากการขายมะนาว            29,930.00 25,404.00     25,404.00    25,404.00    25,404.00    
หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าก่ิงพันธุ์ - - - - - 

ค่าปุ๋ย 8,130.53      8,130.53      8,130.53      8,130.53      8,130.53      
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3,011.17       3,011.17       3,011.17       3,011.17       3,011.17       
วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าแรงงาน      
ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 1,266.67 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 809.09 809.09 809.09 809.09 809.09 
ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตดัหญ้า 188.18 188.18 188.18 188.18 188.18 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 65.45 - 65.45 - 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด 630.30 551.52 551.52 551.52 551.582 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 70.68 70.68 70.68 70.68 70.68 

ค่าไฟฟ้า - - - - - 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู) - - - - - 

ค่าไม้ค้ าก่ิง 1,438.99 1,438.99 1,438.99 1,438.99 1,438.99 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
รวมต้นทุนผันแปร 

567.07 
16,272.69 

567.07 
17,277.54 

850.61 
16,477.44 

850.61 
17,561.08 

850.61 
 16,477.44 

ค่าเช่าที่ดิน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
ค่าภาษีที่ดิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 1,174.58 
      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 2,179.58 
18,452.27      
11,477.73 

 2,179.58       
19,457.11   
5,946.89    

 2,179.58       
18,657.01       
6,746.99          

 2,179.58        
19,740.65     
5,663.35      

  2,179.58       
18,657.01 
6,746.99 

ที่มา :จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4 – 58 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆจากผลิตมะนาวกรณีผลิตในฤดูกาลและนอกฤดู 

 
 

รายการ ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้จากการขายมะนาว -0- -0- -0- 29,267.04       31,654.54         34,171.29 

หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าก่ิงพันธุ์  1,579.03 - - - - 

ค่าปุ๋ย  1,586.01 4,221.68 5,444.28 6,379.95 6,379.95 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  3,092.48 3,092.48 3,464.07 3,464.07 3,464.07 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  494.33 - - - - 

ค่าแรงงาน  - - - - - 

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก  4,538.66 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย  927.40 927.40 927.40 1,157.66 1,157.66 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  418.65 418.65 616.85 616.85 616.85 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า  191.31 191.31 191.31 217.87 217.87 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง  - - 163.74 163.74 163.74 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 46.77 - 69.31 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด  - - 622.04 622.04 829.39 

ค่าไม้ค้ าก่ิง  - - 794.39 - 990.52 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น  757.22 757.22 757.22 1,287.28 1,287.28 

ค่าไฟฟ้า  21.15 21.15 21.15 35.95 35.95 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

ดอกเบี้ยจ่าย  -   1,130.14   1,130.14  1,130.14   1,130.14 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
       รวมต้นทุนผันแปร 

 
   

- 
13,585.09 

167.89 
  0,906.78       

167.89 
16,973.52     

167.89 
17,854.92     

335.79 
20,841.65 

ค่าเช่าที่ดิน  1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 

ค่าภาษีที่ดิน  19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 



 

162 

 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 1,784.04 
15,396.14 

(15,396.14) 

1,784.04 
12,690.82 

(12,690.82) 

  
1,784.04 
18,757.56 
10,509.48 

 1,784.04   
19,638.96 
12,006.58  

  
1,784.04 
22,625.69 
11,545.57 
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ตารางที่ 4 – 58 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆจากผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
(ต่อ) 

รายการ       ปีที่ 6   ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

รายได้จากการขายมะนาว            36,871.51       31,285.40      31,285.40     31,285.40    31,285.40 

หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าปุ๋ย(เคมี/คอก) 6,379.95 6,379.95 6,379.95 6,379.95 6,379.95 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 3,464.07 3,464.07 3,464.07 3,464.07 3,464.07 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าไม้ค้ าก่ิงล าไย - 1,271.02 - 1,271.02 - 

ค่าแรงงาน      

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,157.66 1,157.66 1,157.66 1,157.66 1,157.66 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 616.85 616.85 616.85 616.85 616.85 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตดัหญ้า 217.87 217.87 217.87 217.87 217.87 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 237.12 237.12 237.12 237.12 237.12 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 69.31 - 69.31 - 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด 829.39 725.71 725.71 725.71 725.71 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 1,287.28 1,287.28 1,287.28 1,287.28 1,287.28 

ค่าไฟฟ้า 35.95 35.95 35.95 35.95 35.95 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู) 4,199.07 4,199.07 4,199.07 4,199.07 4,199.07 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

ดอกเบี้ยจ่าย 1,130.14 1,130.14 1,130.14 1,130.14 1,130.14 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
รวมต้นทุนผันแปร 

335.79 
19,855.20 

335.79 
21,091.86 

503.68 
19,919.42 

503.68 
21,259.75 

503.68 
19,919.42 

ค่าเช่าที่ดิน 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 1,040.47 
ค่าภาษีที่ดิน 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 724.32 724.32 724.32 724.32 724.32 
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    ที่มา: จากการส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

  ,784.04 
15,396.14 
21,475.37 

 1,784.04       
22,875.90   
8,409.50  

 1,784.04 
21,703.46       
9,581.94        

 1,784.04   
23,043.79     
8,241.61     

  1,784.04 
21,703.46 
9,581.06 
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ตารางท่ี 4 – 59 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผลิตมะนาวกรณีผลิตนอกฤดูกาล 

 

รายการ ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้จากการขายมะนาว -0- -0- -0- 32,560.00 35,224.00 38,036.00 

หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าก่ิงพันธุ์  1,748.81 - - - - 

ค่าปุ๋ย  1,634.50 4,321.35 6,338.86 6,922.22 6,922.22 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  3,321.25 3,321.25 3,638.84 3,638.84 3,638.84 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก  492.34 - - - - 

ค่าแรงงาน  - - - - - 

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก  4,464.13 - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย  1,257.78 1,257.78 1,257.78 1,853.33 1,853.33 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช  514.29 514.29 771.43 771.43 771.43 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตัดหญ้า  165.08 165.08 165.08 231.11 231.11 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง  - - 124.44 124.44 124.44 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง  - - 46.98 - 71.43 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด  - - 718.10 718.10 957.46 

ค่าไม้ค้ าก่ิง  - - 796.43 - 935.32 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น  786.84 786.84 786.84 1,180.26 1,180.26 

ค่าไฟฟ้า  30.16 30.16 30.16 45.24 45.24 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู)  - - 2,440.28 2,440.28 3,899.35 

ดอกเบี้ยจ่าย  - 97.78 97.78 97.78 97.78 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
       รวมต้นทุนผันแปร 

 
   

- 
14,415.17 

311.32 
10,805.84 

311.32 
17,524.31 

311.32 
18,334.35 

622.64 
21,350.85 

ค่าเช่าที่ดิน  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ค่าภาษีที่ดิน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ  1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 
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ที่มา: จากการส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 2,266.78 
16,681.95  

(16,681.95) 

2,266.78 
13,072.62 

(13,072.62) 

  ,266.78  
19,791.08 
12,768.92 

 2,266.78 
20,601.13 
14,622.87          

  ,266.78 
23,617.63 
14,418.37 
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ตารางท่ี 4 – 59 แสดงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆจากผลิตมะนาวนอกฤดูกาล(ต่อ) 

รายการ       ปีที่6         ปีที่
7 

ปีท่ี8 ปีท่ี9 ปีท่ี10 

รายได้จากการขายมะนาว            40,996.00 34,780.00 34,780.00 34,780.00 34,780.00 

หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ:       

ค่าปุ๋ย(เคมี/คอก) 6,922.22 6,922.22 6,922.22 6,922.22 6,922.22 

ค่ายาก าจัดศัตรพืูชและวัชพืช 3,638.84 3,638.84 3,638.84 3,638.84 3,638.84 

วัสดุต่าง ๆ เตรียมหลุมปลูก - - - - - 

ค่าไม้ค้ าก่ิง - - - - - 

ค่าแรงงาน      

ค่าเตรียมพ้ืนที่และค่าปลูก - - - - - 

ค่าแรงงานให้น้ าใส่ปุ๋ย 1,853.33 1,853.33 1,853.33 1,853.33 1,853.33 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดศัตรูพืช 771.43 771.43 771.43 771.43 771.43 

ค่าแรงพ่นยาก าจัดวัชพืช/ตดัหญ้า 231.11 231.11 231.11 231.11 231.11 

ค่าแรงตัดแต่งก่ิง 212.06 212.06 212.06 212.06 212.06 

ค่าแรงในการค้ ากิ่ง - 71.43 - 71.43 - 

ค่าแรงเก็บเกี่ยวและคัดขนาด 957.46 837.78 837.78 837.78 837.78 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น 1,180.26 1,180.26 1,180.26 1,180.26 1,180.26 

ค่าไฟฟ้า 45.24 45.24 45.24 45.24 45.24 

ค่าสารต่าง ๆ (ผลิตมะนาวนอกฤดู) 3,899.35 3,899.35 3,899.35 3,899.35 3,899.35 

ค่าไม้ค้ าก่ิง - 1,077.62 - 1,077.62 - 

ดอกเบี้ยจ่าย 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78 

ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 
รวมต้นทุนผันแปร 

622.64 

20,431.72 

622.64 
21,461.08 

933.96 
20,623.35 

933.96 
21,772.40 

933.96 
20,623.35 

ค่าเช่าที่ดิน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
ค่าภาษีที่ดิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 1,261.78 
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    ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 

 

 

 

      รวมต้นทุนคงท่ี 
รวมต้นทุนทั้งหมด 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

2,266.78   
22,698.50 
18,297.50 

  ,266.78 
23,727.86 
11,052.14    

2,266.78   
22,890.13 
11,889.83         

2,266.78  
24,039.18 
10,740.82     

2,266.78   
22,890.13 
11,889.87 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตมะนาว มีดังต่อไปนี้ 
 1. ควรหมั่นดูแลและเอาใจใส่ วัชพืช โรคและแมลงต่างๆ ที่มารบกวนก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวเพราะมีแมลงเพลี้ยไฟ และแมลงอ่ืนๆมากโดยเฉพาะมะนาวนอกฤดูต้องดูแลเป็นพิเศษ 

2. ควรดูแลสภาพดินทุกปีหลังเก็บเก่ียวเพ่ือไม่ให้ดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะหลังจากการให้การ
ผลิตมะนาวนอกฤดูกาล 
 3. การให้น้ าต้นมะนาวควรให้อย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเพราะมะนาวเป็นไม้ผล
ที่ชอบน้ าแต่อย่าให้น้ าขังจนเกินไปควรมีการระบายน้ าในฤดูฝนเพราะจะท าให้รากเน่า  
 4. ควรมีการให้ความรู้กับประชากรในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล 

5. ผู้สนใจลงทุนปลูกมะนาวหรือผู้ที่มีสวนมะนาวอยู่แล้วจะปลูกมะนาวนอกฤดูกาลต้อง
ศึกษาถึงวิธี การให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนหรือทดลองปฏิบัติจ านวนน้อยก่อน เพ่ือป้องกันผลเสียหายจาก
การขาดประสบการณ์   



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 มะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร  แหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ อ าเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร ทุกปีผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน     
ท าให้ผลผลิตมีราคาตกต่ าแต่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในปริมาณ
ที่น้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภค เป็นเหตุให้ผลผลิตมะนาวมีราคาสูงดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจาย
ผลผลิตมะนาวให้ออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสมตลอดทั้งปี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตมะนาวนอกฤดูกาล โดยการถ่ายทอดความรู้วิชาการเทคนิคการผลิตมะนาว
นอกฤดูให้แก่เกษตรกร และมีเกษตรกรจ านวนมากที่หันมาปลูกมะนาวนอกฤดูกาล แต่การผลิต
มะนาวนอกฤดูกาลมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงและต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ
ที่ไม่แน่นอน ด้านราคาผลผลิตที่ ไม่แน่นอน ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ต้นทุน 
กระบวนการผลิตและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวในฤดูกาลกับนอกฤดูกาลของเกษตรกร 
และใช้ข้อมูลที่ได้มาในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตร และใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ได้จดบันทึกไว้ 
เป็นแนวทางในการจัดการทางการเงินของตนเอง รู้จักอดออม และสามารถจ่ายช าระหนี้ได้เมื่อถึง
ก าหนด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

1.สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว ใน

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิต
มะนาวในฤดูกาลกับนอกฤดูกาล ศึกษากระบวนการผลิตมะนาวในฤดูกาลและมะนาวนอกฤดูกาล 
และศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปลูกมะนาว เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าบัญชี 
ส าหรับเกษตรกรและใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่จะลงทุนรวมทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนแก่เกษตรกร โดยผู้ศึกษาได้
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากแบบสอบถามเกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 53 ราย ในต าบล
หนองสองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา ที่มีการผลิต
มะนาว 3 กลุ่ม คือ ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว ผลิตทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลและผลิต
มะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว โดยก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี การศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการผลิตมะนาวทั้ง 3 กลุ่ม โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจาก
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แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลิตจากเอกสาร หนังสือ ข้อมูลทางวิชาการ 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 4 วิธี คือ วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และวิธีอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน  สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 53 ราย พบว่า

เกษตรเกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเพศชายมีมากถึงร้อยละ 77.36 มีอายุอยู่ช่วงอายุระหว่าง          

31-45 ปี ร้อยละ69.81 รองลงมามีอายุระหว่าง 46-60 ปีร้อยละ 22.64 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 64.15 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ร้อยละ 64.15                 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าสวนมะนาวมา 11–15 ปี ร้อยละ 39.62 เกษตรกรใน

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่นิยมปลูกมะนาวพันธุ์แป้นร้อยละ 100 โดยให้เหตุผลว่า

เป็นพันธุ์ที่ ทนต่อโรคให้ผลง่ ายกว่ า พันธุ์ อ่ืนและเป็นที่ ต้องการของตลาดสู งกว่ า พันธุ์ อ่ืน                  

ซึ่งเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกมะนาวส่วนใหญ่ 1-15 ไร่ ร้อยละ 47.17 พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีเกษตรกร

เป็นเจ้าของที่ดินอันได้มาจากมรดกตกทอด ร้อยละ 73.58 และบางราย (ส่วนน้อย) ที่ไม่ที่ดินเป็นของ

ตนเองจะต้องเช่าที่ดินโดยอัตราค่าเช่าซื้อที่ดิน ประมาณไร่ละ 1,000-1,300 บาท ในพ้ืนที่ 1 ไร่ 

เกษตรกรจะปลูกมะนาวอยู่ที่ประมาณ 46-60 ต้น ร้อยละ 54.72 เกษตรกรส่วนใหญ่จะจัดระยะการ

ปลูก 5 x 5 เมตร ร้อยละ 43.40 และ 4.5 x 4.5 เมตร ร้อยละ 22.64 และมะนาวจะเริ่มให้ผลผลิต

เมื่ออายุ 2.5-3 ปี ร้อยละ 58.49 และจะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่อมะนาวอายุ 3 ปีและเกษตรกรส่วนใหญ่

พ่ึงพาตัวเองไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 79.25 สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่

ปลูกมะนาวเนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงร้อยละ 39.62 และให้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่าในการลงทุน 

ร้อยละ 24.53 ในการปลูกมะนาวเกษตรกรจะใช้เงินทุนส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กู้ยืม ร้อยละ 77.36 

และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกพืชอ่ืนแซมระหว่างแถว ร้อยละ 62.26 และมีการปลูกพืชพืชอ่ืน

แซมระหว่างแถว ร้อยละ 37.74 แหล่งความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะนาวที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่มา

จากการศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ 58.49 และมาจากเพ่ือนบ้านเกษตรกรและญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 

28.30 จากการส ารวจเกษตรกรส่วนใหญ่มีมะนาวอายุ 4-6 ปีร้อยละ73.58 และมีพ้ืนที่เพาะปลูก

มะนาว 1,027 ไร่แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวจ านวน 33 ไร่ผลิตมะนาวทั้งใน

ฤดูกาลและนอกฤดูกาลจ านวน 931 ไร่และเป็นพื้นท่ีผลิตมะนาวนอกฤดูอย่างเดียว  63 ไร่ 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
  จากการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตมะนาวในฤดูกาลกับนอกฤดูกาล 
ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลสรุปของการศึกษาดังนี ้

1) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 11,202.73 บาท จากการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม
ของต้นทุนพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกมะนาวตลอดโครงการระหว่างปีที่ 1-10 เท่ากับ 
12,623.39 -18,566.08 บาทและมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ระหว่างปีที่ 1-10 เท่ากับ 23,725-29,930 บาท 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวโดยใช้เครื่องมือทาง
การเงินพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 9.78 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 
เท่ากับ 10,918.10 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 19 มีผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนเท่ากับ 1.31 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

2) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 6,973.51 บาท จากการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรม
ของต้นทุนพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกมะนาวตลอดโครงการระหว่างปีที่1-10เท่ากับ                 
6,973.51 -15,956.59 บาทและมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ระหว่างปีที่1-10 เท่ากับ 29,267.04-36,871.51 
บาท 

ผลวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินพบว่าการผลิต
มะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 10.12 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 28,319.29 บาทและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ32 และมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.90 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

3) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยการลงทุนเริ่มแรก 12,152.86 บาท จากการจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของ
ต้นทุนพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของการปลูกมะนาวตลอดโครงการระหว่างปีที่ 1-10 เท่ากับ 11,810.84 
-22,777.40 บาทและมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ระหว่างปีที่ 1-10 เท่ากับ 32,560.00-40,996.00 บาท 

ผลวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินพบว่าการผลิต
มะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 7.25 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตรา
คิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 39,439.15 บาทและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 35 
และมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 2.07 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 
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จากข้อมูลที่ได้รับสามารถสรุปได้ว่า  ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
(รายได้) ราคาและก าไรสุทธิจากการผลิตมะนาว พบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ รายได้เฉลี่ยต่อไร่และก าไร
สุทธิต่อไร่ จากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวสูงกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวและ
สูงกว่าการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล   

2.  การอภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรผู้ผลิตมะนาว ในอ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า  

เกษตรกรในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่นิยมปลูกมะนาวพันธุ์แป้น              

ร้อยละ 100 โดยให้เหตุผลว่าเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคให้ผลง่ายกว่าพันธุ์อ่ืนและเป็นที่ต้องการของตลาด

สูงกว่าพันธุ์อ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี   ฐิติถากุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการตลาดผล  

มะนาวสด: ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่า เกษตรอ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่จะปลูกเป็นมะนาวพันธุ์แป้น ซึ่งเป็นมะนาวที่มีผลขนาดใหญ่ มีน้ ามะนาวมาก

มีรสชาติเปรี้ยวและหล่อนหอมในส่วนของราคาผลมะนาวสด  

ผลการวิจัยพบว่า มะนาวจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 2.5-3 ปี ร้อยละ 58.49 และจะให้

ผลผลิตเต็มที่เมื่อมะนาวอายุ 3 ปี สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลมะนาวอายุ 3 ปี

ขึ้นไปก็จะเริ่มให้ผลการเก็บผลมะนาวควรเก็บในขณะที่ผลเริ่มแก่โดยสังเกตจากด้านขั้วผลเริ่มมีสี

เหลืองเล็กน้อย ผิวเปลือกจะเรียบบางในมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่ เมื่อบีบดูจะค่อนข้างนุ่มมือจะ

ได้มะนาวที่มีคุณภาพดีเก็บไว้ได้นานไม่ควรเก็บมะนาวที่แก่เกินไปหรือสุกจนร่วงหล่น เพราะเปลือก

บางมากท าให้เกิดความเสียหายในขณะขนส่งได้ง่ายท าให้กลิ่นรสเสียไป อีกทั้งเมื่อน าไปขายจะท าให้

ขายได้ไม่นาน ผลจะเน่าเสียได้เร็ว และพบว่า มะนาวส่วนใหญ่ อายุ 4 -6 ปี ร้อยละ73.58                   

ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มะนาวจะเริ่มให้ผลเมื่อมีอายุ 3 ปีขึ้นไปหรือที่เรียก

กันว่า สามฝน โดยมะนาวต้นหนึ่ง ๆ จะให้ผลตั้งแต่ 150-200 ผลขึ้นไป เมื่ออายุได้ 6-7 ปีขึ้นไป               

ถ้าต้นสมบูรณ์ดีมีก่ิงก้านสาขาใหญ่โตอาจให้ผลถึง 800-1,000 ผลต่อต้น 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
  การศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวในอ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลสรุปของการศึกษาดังนี้ 

1. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว  
ผลการวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวโดยใช้เครื่องมือทาง

การเงินพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 9.78 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 
เท่ากับ 10,918.10 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 19 มีผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนเท่ากับ 1.31 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

2. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
ผลวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินพบว่าการผลิต

มะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 10.12 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 28 ,319.29 บาทและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 32 และมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.90 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

3. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว  
ผลวิเคราะห์ความเป็นในการลงทุนปลูกมะนาวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินพบว่าการผลิต

มะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 7.25 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตรา
คิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 39,439.15 บาทและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 35 
และมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 2.07 แสดงว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน 

จากข้อมูลที่ได้รับสามารถสรุปได้ว่าการความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
(รายได้) ราคาและก าไรสุทธิจากการผลิตมะนาว พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ รายได้เฉลี่ยต่อไร่และก าไร
สุทธิต่อไร่ จากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียวสูงกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวและ
สูงกว่าการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล  ซึ่งจากผลการวิจัยของ ปราณี ฐิติถากุล (2551) 
ได้ศึกษาเรื่องการตลาดผลมะนาวสด : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ถ้าเป็นช่วงของฤดูแล้งคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน การเก็บเกี่ยวผลผลิตของ
มะนาวจะออกสู่ตลาดน้อย ท าให้ราคาของผลมะนาวมีราคาที่สูง  
 เกษตรกรควรจะจัดให้มีการบันทึกบัญชีรายได้จากขายมะนาว ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกมะนาว รวมทั้งก าไรขาดทุนทุกปี และสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีเพ่ือช่วยให้
เกษตรกรมีวินัยทางการเงิน รู้จักวิธีบริหารจัดการการเงินของตนเอง รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอด
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ออม และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประกอบอาชีพ สามารถสร้างโอกาสให้เกษตรกรในการจ่าย
ช าระหนี้ตามก าหนด และสามารถพ่ึงตัวเองได้สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนมะนาว 
 ส าหรับปัญหาที่เกษตรกรพบในการผลิตมะนาวคือปัญหาด้านสภาพดิน น้ า อากาศ          

ที่ไม่แน่นอนท าให้ต้องดูแลมะนาวมากเป็นพิเศษ ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา
ก าจัดวัชพืช ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง ค่าฮอร์โมน ค่าอาหารเสริม ค่าแรงงานที่มีราคาแพงและ
มีปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้ความช านาญในการเพาะปลูก  พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ  ความ
เสียหายที่ได้รับจากการระบาดของโรค แมลงและวัชพืชและพันธุ์มะนาวที่ใช้ในการเพาะปลูกมี
คุณภาพไม่ดีส่งผลท าให้ผลผลิตขาดคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ปริมาณต่ า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราณี  ฐิติถากุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการตลาดผลมะนาวสด: ศึกษาเฉพาะกรณี
เกษตรกร อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหามากในเรื่องของการขาด
ความรู้และความช านาญในการเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ ความเสียหายที่เกิดจากโรค
แมลงและวัชพืช พันธุ์มะนาวที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ  
 ด้านการตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องเกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลางกด
ราคาในการซื้อขายผลผลิต การขยายตลาดแคบ เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้แก่เฉพาะพ่อค้าส่ง
ในตลาดกลางหรือพ่อค้าที่มารับซื้อผลมะนาวถึงในสวนเป็นเงินสด ผู้ซื้อในตลาดมีน้อยท าให้ผู้ซื้อมี
อ านาจในการต่อรองราคาสูงและราคามะนาวไม่คงที่ บางครั้งราคาสูงบางครั้งราคาต่ าและมีต้นทุนใน
การเพาะปลูกสูงท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี  ฐิติถากุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องการตลาดผลมะนาวสด: ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกร อ าเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรอ าเภอท่ายางพบมากคือ พ่อค้าคน
กลางกดราคาในการซื้อขาย การขยายตลาดแคบ มะนาวเป็นของสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นานต้องรีบ
ขาย ผู้ซื้อในตลาดมีน้อยรายท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองราคาสูงและปัญหาราคามะนาวไม่คงที่
บางครั้งราคาสูงบางครั้งราคาต่ า 
  

ปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนมะนาว 
 ส าหรับปัญหาที่เกษตรกรพบในการผลิตมะนาวคือปัญหาด้านสภาพดิน น้ า อากาศ          

ที่ไม่แน่นอนท าให้ต้องดูแลมะนาวมากเป็นพิเศษ ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา
ก าจัดวัชพืช ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง ค่าฮอร์โมน ค่าอาหารเสริม ค่าแรงงานที่มีราคาแพงและ
มีปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้ความช านาญในการเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีคุณภาพ  ความ
เสียหายที่ได้รับจากการระบาดของโรค แมลงและวัชพืชและพันธุ์มะนาวที่ใช้ในการเพาะปลูกมี
คุณภาพไม่ดีส่ งผลท าให้ผลผลิตขาดคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้ปริมาณต่ า                     
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ด้านการตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องเกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาในการ
ซื้อขายผลผลิต การขยายตลาดแคบ เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้แก่เฉพาะพ่อค้าส่งในตลาดกลาง
หรือพ่อค้าที่มารับซื้อผลมะนาวถึงในสวนเป็นเงินสด ผู้ซื้อในตลาดมีน้อยท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการ
ต่อรองราคาสูงและราคามะนาวไม่คงที่ บางครั้งราคาสูงบางครั้งราคาต่ าและมีต้นทุนในการเพาะปลูก
สูงท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและเกษตรกรบางราย (ส่วนน้อย) ยังขาด
แหล่งเงินทุนที่ให้กู้ในการลงทุนและขาดความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับ
ที่แน่นอน ไม่มีการรับประกันราคาเมื่อมะนาวราคาตกต่ า อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการ
ประกันราคาผลผลิตและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีมาตรฐานและลดราคาค่าปุ๋ยหรือราคาค่าวัสดุที่ใช้
เกี่ยวกับเกษตรให้มีราคาที่ลดลงกว่าปัจจุบันเพื่อที่เกษตรกรจะมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายที่น้อยลง 
 

3.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 

จากการศึกษาท าให้ได้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนท าสวน
มะนาวหรือเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การท าสวนมะนาวเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน แม้ว่าการบริโภค
มะนาวส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศแต่ปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศมี
จ านวนมากพอที่จะขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นได้ อีกทั้งมะนาวยังสามารถน าไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
อ่ืนๆ ได้ เช่นเครื่องส าอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ปัจจุบันราคามะนาวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง
เกษตรกรควรหาวิธีเก็บมะนาวไว้เพ่ือขายในช่วงที่มะนาวมีราคาสูงหรือแปรรูปมะนาวให้อยู่ในรูปที่เก็บ
รักษาได้เช่น มะนาวผง มะนาวดอง เป็นต้น 

2. การลงทุนท าสวนมะนาวมีความเสี่ยงกับราคามะนาวไม่คงที่ บางครั้งสูงบางครั้งต่ า 
เกษตรกรต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ เนื่องจากมะนาวเป็นสินค้าเกษตรราคาของมะนาวจะ
ถูกก าหนดโดยตลาดที่มีการแข่งขันสูงหากเกษตรกรรายใดมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกษตรกรรายอ่ืนก็ไม่อาจ
ขายในราคาสูงกว่าราคาตลาดได้ ดังนั้น เกษตรกรที่ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายจะประสบปัญหาขาดทุนได้ 

3. การลงทุนท าสวนมะนาวต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมิฉะนั้นจะไม่ได้ผลผลิตที่
ดีเท่าที่ควรซึ่งจะต้องดูแลให้น ้า การใส่ปุ๋ย ฉีดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช อย่างสม่ าเสมอซึ่ง
ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกษตรกรประสบคือราคาสารเคมีและเครื่องมือบางประเภทมีราคาสูงมาก ท าให้
ต้นทุนในการผลิตสูง แนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกร คือ การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ือจะได้จัดซื้อครั้งละมากๆ ก็จะท า ให้ซื้อปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกลง 

4. หน่วยงานของรัฐเช่น เกษตรจังหวัดหรือเกษตรอ าเภอ ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ
การให้ความรู้ในการปลูกมะนาวให้มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสาร
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ป้องกันก าจัดศัตรูพืชใช้เอง เช่น สารสะเดา ตะไคร้ ข่า และสมุนไพรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรกร  ทั้งนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตโดยการอบรมควรจะท าทั้งใน
ลักษณะเชิงทฤษฏีและปฏิบัติจริงร่วมกันเพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ฉะนั้นการใช้ภาษาไทยในการอบรมควรจะเป็นภาษาที่ง่าย ๆ มี
เกษตรกรเข้าใน 

5. ให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ส ารวจพ้ืนที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ พ้ืนที่เพาะปลูกที่มีปัญหาควรให้ความช่วยเหลือและจัดอบรมปรับปรุงบ ารุงให้
พ้ืนที่เพาะปลูกมีคุณภาพดีขึ้น 

6. ผู้ปลูกมะนาวนอกฤดูกาลจะต้องท าการศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะท าการผลิตที่ ไม่
ก่อให้เกิดการเสียหายแก่ต้นมะนาวได้ เช่น ปัจจัยของดิน ฟ้า อากาศหรือภูมิอากาศ ส าหรับผู้ผลิตที่มี
ที่ดินของตนเองที่รกร้างว่างเปล่าอาจเห็นว่าการลงทุนปลูกมะนาวจะดีกว่าน าเงินสดไปลงทุนทางการ
เงินอ่ืน ๆ แต่การลงทุนปลูกมะนาวต้องอาศัยประสบการณ์ เวลา การเอาใจใส่ การดูแลรักษา
แรงงานคน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้อาจท าให้ผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลได้รับผลตอบแทนน้อยและ
ไม่เป็นไปตามผลของการศึกษา 

7. การปลูกมะนาวในระยะ 1-2 ปีที่มะนาวยังไม่ให้ผลผลิตควรมีการปลูกพืชแซมระหว่าง
แถว เพ่ือเสริมรายได้ของเกษตรกร 

8. เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือกลุ่ม
สหกรณ์ที่รับซื้อผลผลิต เนื่องจากเกษตกรขายให้ผู้ซื้อรายย่อยในชุมชนใกล้เคียงท าให้ถูกกดดันด้าน
ราคา 

9. จากการวิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตมะนาวจะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย เกษตรกรควรใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

10. เกษตรกรควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องและรายได้จากผลิตมะนาว
มาบันทึกบัญชี และใช้ข้อมูลที่ได้จากบันทึกบัญชีช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงทุนต่อไปหรือไม่ 

4. ข้อจ ากัดในการศึกษา 
1. ข้อจ ากัดในเรื่องผลผลิตต่อต้น เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าผลผลิตใน

แต่ละต้นได้ปริมาณเท่าใด ในการศึกษาจึงได้ค านวณปริมาณผลผลิตจากการประมาณจากการ
สอบถามเกษตรกรซึ่งได้คิดปริมาณในแต่ละปีในอัตราที่เท่ากัน ซึ่งหากปริมาณผลผลิตที่ได้รับจริงมี
ความแตกต่างไปจากทีป่ระมาณการอาจมีผลท าให้ผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาต าบลหนอง
สองห้อง ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านแพ้ว ต าบลยกกระบัตรและต าบลเกษตรพัฒนา ซึ่งมีเพียง 5 ต าบล
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ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครซึ่งต้นทุนและการดูแลรักษาอาจแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งความ
แตกต่างนี้อาจมีผลต่อการค านวณต้นทุนของการผลิตมะนาวได ้

3. ข้อจ ากัดในเรื่องข้อมูลต้นทุนบางอย่างที่ไม่ชัดเจนพอ เช่น ค่ายาป้องกันแมลงและก าจัด
เชื้อรา ค่ายาก าจัดวัชพืช ซึ่งเกษตรกรบางรายให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้ว่าใช้ไปเป็นมูลค่ากี่บาทใน
การศึกษาจึงได้ใช้การประมาณจากการสอบถามของเกษตรกรที่ให้ข้อมูลได้ซึ่งอาจมีผลต่อการค านวณ
ต้นทุนเช่นกัน 

 

5. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางบัญชีเพ่ือพัฒนาเกษตรผู้ผลิตมะนาว ในอ า เภอ

บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเพียงบางส่วนและเพียงต าบล 5 ต าบลในเขต          

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจจะ

เป็นตัวบ่งบอกได้เพียงบางส่วน ซ่ึงเกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตาม

ผู้ที่สนใจควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบการตัดสินใจ เช่น การตลาด ประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น 

ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. จากการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลจะไม่ให้ผลผลิตในปีแรก ๆโดยมะนาว

จะให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 3 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงชนิดของพืชแซมที่

สามารถปลูกระหว่างแถวในสวนมะนาว เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเสริมรายได้ในช่วงที่มะนาว

ยังไม่ให้ผลผลิต 

3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะนาวทั้งใน

ฤดูกาลและนอกฤดูกาลผลิตเพ่ือจะท าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงและการคืนทุนได้เร็วกว่า

ปัจจุบัน           

  4. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการผลิตมะนาวในครั้งนี้การผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว

ให้ผลตอบแทนมากว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียวเพราะมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าและมี

ราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่าถึงแม้ว่ายังมีปัญหาในเรื่องผลตอบแทนที่ได้รับซึ่งไม่ต่างกันมากจนเห็นได้ชัดเจน

ก็ตาม  ดังนั้นเกษตรกรควรลงทุนปลูกมะนาวนอกฤดูกาลและหน่วยงานที่ควรน าผลที่ได้รับจากการ

วิจัยเป็นแนวทางในการพิจารณาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะนาวนอกฤดูกาลต่อไป 
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 5.  กรมส่งเสริมการเกษตรควรให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกมะนาวที่ถูกวิธี
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลการผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น แนะนะให้เกษตรกรใช้วิธีธรรมชาติในการ
ปลูกซึ่งจะท าให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าและป้องกันการเสื่อมสภาพของดินเช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ า
ชีวภาพหรือปุ๋ยพืชสดควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี 
 6. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในปีที่ 2-10 เป็นข้อมูลที่ได้จากการประมาณการซึ่งได้มาจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   
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แบบสอบถาม 

เร่ือง    การจัดการความรู้ทางบัญชีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมะนาว 

ในอ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    

จึงใครขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ข้อมูลในแบบสอบถามนี้ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการวิจัยและ

น าเสนอในรูปบทสรุปต่อสาธารณชนเท่านั้น  จึงใคร่ขอความกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง  เพ่ือ

เป็นประโยชน์ดังกล่าว  พร้อมนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ และโปรดท า

เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าค าตอบที่ท่านเลือกและให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผูป้ลูกมะนาว 

สวนมะนาวต าบล.........................................................อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

1. เพศ   ชาย     หญิง 

2.  อายุของเจ้าของสวน 

        ต่ ากว่า 30 ปี    31 – 45 ปี 

         46 – 60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

   ประถมศึกษา/ต่ ากว่า   มัธยมศึกษาตอนต้น 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ ปวส. 

   ปริญญาตรี    อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................... 
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4. จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 

        1-3 คน    4-6 คน 

   7-9 คน    มากกว่า 9 คนขึ้นไป 

 

5.  ท่านมีประสบการณ์ในการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

   1  - 5 ปี    6- 10  ปี 

   11- 15 ปี    มากกว่า 15 ปี 

 

6.  ฤดูท่ีท่านเลือกปลูกมะนาว 

   ปลูกในฤดูกาลอย่างเดียว   ปลูกทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

   ปลูกนอกฤดูกาลอย่างเดียว    อ่ืน ๆ (โปรดระบุบ)................................... .............. 

 

7.  พันธ์มะนาวที่ท่านใช้ในการเพาะปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 มะนาวพันธุ์แป้น     มะนาวพันธุ์หนัง 

 มะนาวพันธุ์ไข่      มะนาวพันธุ์อ่ืน(โปรดระบุ)....................................... 

 

8. ปัจจุบันท่านปลูกมะนาวทั้งหมด.............................ไร…่……………….งาน...................ตารางวา 

แบง่เป็นพื้นที่ปลูกมะนาวในฤดูกาล จ านวน..........ไร่ปลูกมะนาวนอกฤดูกาล  จ านวน.............ไร่ 

 

9. ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกมะนาว..............................ต้น ระยะการปลูกมะนาว...........เมตร x ..........เมตร 

ปัจจุบันมะนาวอายุ...........................................ปี   มะนาวเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ........................ปี   

 

10. สาเหตุที่ท่านเลือกปลูกมะนาว        

 เพ่ือนเกษตรแนะน า    ตลาดมีความต้องการสูง  

  เป็นอาชีพดั่งเดิมที่ปลูกกันมานาน   ผลตอบแทนสูง 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................. 

 

11. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรหรือไม่ 
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 ไม่เป็น  เป็น โปรดระบุ............................................ 

 

12. ปัจจุบันท่านปลูกมะนาวโดยใช้เงินทุนมาจากที่ใด 

    เงินลงทุนของตัวท่านเอง  

    เงินลงทุนที่กูจ้ากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

    เงินลงทุนที่กู้มาจากธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ     

    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

 กรณีกู้  ท่านกู้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น...............................บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..................ต่อปี 

 ปี พ.ศ. ที่เริ่มกู้...................... อายุเงินกู้.............ป ี จ านวนเงินท่ีกู้คงเหลอื.................................บาท 

 

13. นอกจากมะนาวท่านปลูกพืชชนิดอื่นแซมระหว่างแถวหรือไม่ 

   ไม่ปลูก    ปลูก พืชที่ปลูกแซมได้แก่................................... ... 

 

14. แหล่งความรู้ในการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ศึกษาด้วยตนเอง      จากเพ่ือนเกษตรกร/ญาติ 

 จากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ/เกษตรจังหวัด   ฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ 

        อ่ืน ๆ (โปรด

ระบุ)........................................................................................................ 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

ต้นทุนคงท่ี  

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน      

       ที่ดินเช่า จ านวน..........ไร่ เสียค่าเช่า....................บาท/ไร่/ป ีคิดเป็นเงิน…………….......... บาท 

  ที่ดินของตนเองจ านวน………..............ไร่   ปัจจุบันที่ดินราคาไร่ละ…………………….. บาท 

  ค่าภาษีที่ดินจ านวน…...…………..…...บาท/ไร่/ปี คิดเป็นเงิน………….………………... บาท 
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2. เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตมะนาว 

  

ต้นทุนผันแปร  

1. ค่าใช้จ่ายในการปลูกมะนาว 

1.1 ค่าใช้จ่ายและค่าแรงงานในการเตรียมดินเพ่ือท าการเพาะปลูกมะนาว (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 แรงงานในครัวเรือน..............คน    จ านวน....................วัน 

 ค่าไถปรับพ้ืนที่       ...................................บาท 

 ค่าไถแหวก ................................... บาท 

 ค่าซอย/ยกร่อง  ................................... บาท 

 ค่าขุดหลุม/จัดระยะ ................................... บาท 

 อ่ืน ๆ(โปรดระบุ) ................................... บาท  

1.2 ค่าใช้จ่ายในเรื่องก่ิงพันธุ์มะนาว (ท่านได้พันธุ์มะนาวมาจากที่ใด) 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน อายใุชง้าน ค่าซ่อมแซม/ปี
(หน่วย) (บาท) (บาท) (ปี) (บาท)

1. เคร่ืองสูบน ้า
2. เคร่ืองรดน ้า
3. เคร่ืองพน่ยา
4. เคร่ืองคดัมะนาว
5. เคร่ืองตดัหญา้
6. เรือ
7. ถงัผสมยา
8. ปุ้ งก้ี
9. กรรไกรตดัแต่ง/ซอยก่ิง
11. จอบ
12. เสียม
13. มีดดายหญา้/ตดัก่ิง
14....
15....
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  ซ้ือ       ขยายพันธุ์เอง    อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)............................ 

กรณีซ้ือหรือขยายพันธุ์ โปรดให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  ดังนี้  

จ านวนต้นที่ปลูก................................ต้น จ านวนที่เตรียมส าหรับปลูกซ่อม........................ ต้น 

จ านวนกิ่ง/ต้นที่จะใช้ทั้งสิ้น.....................ต้น  ราคาซื้อ/ขยายกิ่งพันธุ์..................... บาท/กิ่ง/ต้น 

รวมเป็นเงิน........................................................................................................................ บาท 

 

1.3 ค่าแรงงานที่ใช้ในการปลูกมะนาว 

 แรงงานในครัวเรือน..............คน    จ านวน....................วัน 

  แรงงานจ้าง.......คน คนละ...........บาท/วัน รวม........วนั   รวมจ านวนเงิน................. บาท 

 

1.4 ค่าปุ๋ย ยาป้องกันโรคและแมลงที่ใช้ในการปลูกครั้งแรก 

ปุ๋ยคอก จ านวนที่ใช้............กระสอบ กระสอบละ...................บาท รวม........................... บาท  

ปุ๋ยเคมี สูตร................จ านวน........กระสอบ กระสอบละ...............บาท รวม.................... บาท   

ยาป้องกันโรคและแมลงโดยประมาณ............................................................................... บาท 

 

1.5 ค่าวัสดุที่ใช้ในการปลูกโดยประมาณ 

ไม้รวกค้ ากิ่ง   ซื้อ.......................................บาท/ไร่  รวมเป็นเงิน....................................... บาท 

เชือกฟางซื้อโดยประมาณ…………………………………………………………........... บาท   

อ่ืน (โปรดระบุ).................................................................................... .................................... 
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวมมะนาวในแต่ละปี(หลังจากปลูกแล้ว) 

2.1 ค่าปุ๋ย 

1. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 

อายมุะนาว จ านวนคร้ัง ปริมาณท่ีใช้ ปริมาณรวมท่ีใช้ ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
(ปี) ต่อปี (กก./คร้ัง) (กก./ปี) (บาท) (บาท)

  

               2.  ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอนินทรีย์ 

อายมุะนาว ประภทปุ๋ย จ านวน ปริมาณท่ีใช้ ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
(ปี) สูตร (คร้ัง/ปี) (กก./คร้ัง) (บาท) (บาท)

 
2.2  ค่ายาปราบศัตรูพืช/ปราบโรคและแมลง 

อายมุะนาว ประเภทยา จ านวน ปริมาณท่ีใช/้คร้ัง ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน
(ปี)  (ช่ือ) (คร้ัง/ปี) (หน่วย) (บาท/คร้ัง)
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2.3 ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการดูแลรักษาสวนในแต่ละปี     

   แรงงานในครัวเรือน..............คน    จ านวน....................วัน   

   แรงงานจ้าง (โปรดให้รายละเอียดตามตาราง) 

จ านวน จ านวนแรงงาน ระยะเวลา อตัราค่าแรงงาน จ านวนเงิน

รายการ (คร้ัง/ปี) (คน/คร้ัง) (วนั/คร้ัง) (บาท/วนั/คน) (บาท/ปี)

ใหน้ ้า/ปุ๋ย

พน่ยาก าจดัศตัรูพืช

พน่ยาก าจดัวชัพืช/ตดัหญา้

ตดัแต่งก่ิง

เก็บเก่ียว

อ่ืน ๆ...................................
............................................
2.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น            

รายการ จ านวนคร้ัง/ปี จ  านวนเงิน/คร้ัง จ านวนเงิน/ปี

คา่น ้ามนัเคร่ืองสูบน ้า

คา่น ้ามนัเคร่ืองพ่นยา

คา่น ้ามนัเคร่ืองตดัหญา้

น ้ามนัหล่อล่ืน

อ่ืน ๆ.........................................  

2.5 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแลรักษาสวนมะนาว 

รายการ จ านวนท่ีใช/้ไร่ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน/ปี(บาท)
ค่าไมค้  ้าก่ิงมะนาว
เชือก/ลวด
ค่าอ่ืน ๆ .................................................  
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ใช้ไม้ค้ าจะใช้เมื่อมะนาวอายุ.........ปี และอายุการใช้งานของไม้ค้ าใช้งานได้.........ปี ถึงจะมีการซื้อใหม่กรณี

ผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ท่านใช้ไม้ค้ ามะนาวอันเดิม (ใช้ร่วมกัน) ได้หรือไม่............ 

2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)      

 1)………………………………………………………………………………………........ 

 2)…………………………………………………………………………………………… 

              3)…………………………………………………………………………………………… 

กรณีเป็นผู้ผลิตมะนาวนอกฤดูกาลให้กรอกรายละเอียดข้างล่างนี้เพิ่มเติม 

2.8  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ท าให้มะนาวออกนอกฤดู 

จ านวนคร้ัง ปริมาณท่ีใช้ ราคา/กก. รวมเป็นเงิน
รายการ (คร้ัง/ปี) (กก./ไร่) (บาท) (บาท)

1. สารพาโคลบิวทราโซล
2. ฮอร์โมน
2.1
3. สารเคมีอ่ืน ๆ 
3.1
3.2
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีท  าใหม้ะนาวออกนอกฤดูกาล
3.1
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ส่วนที่  3  ข้อมลูเกี่ยวกบัรายได้จากการจ าหน่ายมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล  

1. จ านวนผลผลิต ราคา รายได้จากการจ าหน่ายมะนาวในฤดกูาล 

อายุ จ  านวนผลผลิต รวมจ านวนเงิน
มะนาว (ผล/ตน้) ใหญ่ กลาง เล็ก ใหญ่ กลาง เล็ก (บาท)

จ านวนผลผลิตทั้งส้ิน(ผล) ราคาท่ีขาย(บาท/ผล)

2. จ านวนผลผลิต ราคา รายได้จากการจ าหน่ายมะนาวนอกฤดูกาล 

อายุ จ  านวนผลผลิต รวมจ านวนเงิน
มะนาว (ผล/ตน้) ใหญ่ กลาง เล็ก ใหญ่ กลาง เล็ก (บาท)

จ านวนผลผลิตทั้งส้ิน(ผล) ราคาท่ีขาย(บาท/ผล)

 

 3.  วิธีการจ าหน่าย 

  ขายที่สวนโดยมีพ่อค้ามารับซื้อ   ขายให้กับสหกรณ์การเกษตร 

  น าไปขายให้พ่อค้าท่ีตลาด   จ าหน่ายด้วยตนเอง   

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................. .................... 

 4.  รายได้อ่ืน ๆ นอกจากการปลูกมะนาว (ถ้ามี)    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการผลิตมะนาว  
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1.  ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกมะนาว       

  สภาพดิน น้ า  ลม อากาศ   ใช้เงินลงทุนสูง   

  อุปกรณ์ในการท าสวนมีราคาสูง  ปุย๋ ยาปราบศัตรพืช มีราคาสูง  

  ค่าแรงมีราคาสูงและหายาก   การระบาดของแมลงศัตรพืชมะนาว 

  ปลูกนานกว่าจะเก็บผลผลิตได้   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................... 

2. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจ าหน่าย       

  พ่อค้าคนกลางกดราคา   ราคามะนาวตกต่ า   

   ผลผลิตเก็บไว้ได้ไม่นาน   ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต  

   ราคามะนาวไม่แน่นนอน   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................... 

3. ท่านต้องการใหห้น่วยงานราชการช่วยเหลือด้านใดเพ่ิมเติมบ้าง 

   การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย  การให้ความรู้   

   เงินสนับสนุน   การรับประกันราคาผลผลิต  

   ราคาปุ๋ย   อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)........................................ 

4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกมะนาว  การจ าหน่าย  และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 

........................................................................................................................ .........................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................. ................................. 

 

 

**ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้** 
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ภาคผนวก  ข 
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ภาคผนวก  ข 

 

ข้อมูลการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

ของเกษตรกร อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางผนวกท่ี 1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินในการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 
ราย
ที ่

พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

ค่าใช้ท่ีดิน ค่าภาษีที่ดิน รวมทั้งสิ้น รวม 

เป็นเงินสด ไม่ งส. ที่ดิน
ตนเอง 

ที่ดินเช่า งส. ไม่ งส. 

1 10  10,000.00 50.00  50.00 10,000.00 10,050.00 

2 8  8,000.00 40.00  40.00 8,000.00 8,040.00 

3 35  35,000.00 175.00  175.00 35,000.00 35,175.00 

4 37  37,000.00 185.00  185.00 37,000.00 37,185.00 

5 9 10,980.00   360.00 11,340.00 - 11,340.00 

6 25  25,000.00 125.00  125.00 25,000.00 25,125.00 

7 5  5,000.00 25.00  25.00 5,000.00 5,025.00 

8 30  30,000.00 150.00  150.00 30,000.00 30,150.00 

9 30 31,500.00   1,200.00 32,700.00 - 32,700.00 

10 42 47,040.00   1,680.00 48,720.00 - 48,720.00 

11 30 30,000.00   1,200.00 31,200.00 - 31,200.00 

12 20 24,400.00   800.00 25,200.00 - 25,200.00 

13 20 24,600.00   800.00 25,400.00 - 25,400.00 

14 40  40,000.00 200.00  200.00 40,000.00 40,200.00 

15 15  15,000.00 75.00  75.00 15,000.00 15,075.00 

16 25 26,250.00   1,000.00 27,250.00 - 27,250.00 

17 12  12,000.00 60.00  60.00 12,000.00 12,060.00 

18 27  27,000.00 135.00  135.00 27,000.00 27,135.00 

19 14  14,000.00 70.00  70.00 14,000.00 14,070.00 

20 30  30,000.00 150.00  150.00 30,000.00 30,150.00 

21 37  37,000.00 185.00  185.00 37,000.00 37,185.00 

22 20 22,000.00   800.00 22,800.00 - 22,800.00 

23 35 35,000.00   1,400.00 36,400.00 - 36,400.00 
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ตารางผนวกท่ี 1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินในการผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 

 

 

 

 

ราย
ที ่

พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

ค่าใช้ท่ีดิน ค่าใช้ท่ีดิน รวมทั้งสิ้น รวม 

เป็นเงินสด ไม่ งส. ที่ดินตนเอง ที่ดินเช่า งส. ไม่ งส. 
24 45 47,250.00   1,800.00 49,050.00 - 49,050.00 

25 9  9,000.00 45.00  45.00 9,000.00 9,045.00 

26 15  15,000.00 75.00  75.00 15,000.00 15,075.00 
27 22  22,000.00 110.00  110.00 22,000.00 22,110.00 

28 15  15,000.00 75.00  75.00 15,000.00 15,075.00 

29 21  21,000.00 105.00  105.00 21,000.00 21,105.00 

30 14  14,000.00 70.00  70.00 14,000.00 14,070.00 

31 32  32,000.00 160.00  160.00 32,000.00 32,160.00 

32 23  23,000.00 115.00  115.00 23,000.00 23,115.00 

33 30 33,300.00   1,200.00 34,500.00 - 34,500.00 

34 20 25,000.00   800.00 25,800.00 - 25,800.00 

35 15  15,000.00 75.00  75.00 15,000.00 15,075.00 

36 17  17,000.00 85.00  85.00 17,000.00 17,085.00 

37 7  7,000.00 35.00  35.00 7,000.00 7,035.00 

38 12  12,000.00 60.00  60.00 12,000.00 12,060.00 

39 10  10,000.00 50.00  50.00 10,000.00 10,050.00 

40 15  15,000.00 75.00  75.00 15,000.00 15,075.00 

41 32 35,840.00   1,280.00 37,120.00 - 37,120.00 

42 21 23,520.00   840.00 24,360.00 - 24,360.00 

รวม 931 416,680.00 552,000.00 2,760.00 15,160.00 434,600.00 552,000.00 986,600.00 

เฉลี่ย 22.17 447.56 592.91 2.96 16.28 466.81 36.41 2.27 
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ตารางผนวกท่ี 2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินในการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 
ราย
ที ่

พ้ืนที่ปลูก
(ไร่) 

ค่าใช้ที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน รวม รวม 

เงินสด ไม่เงินสด ที่ดินตนเอง ที่ดินเช่า งส. ไม่ งส. 

1 5  5,000.00 25.00  25.00 5,000.00 5,025.00 

2 20  20,000.00 100.00  100.00 20,000.00 20,100.00 

3 10  10,000.00 50.00  50.00 10,000.00 10,050.00 

4 7  7,000.00 35.00  35.00 7,000.00 7,035.00 

5 12  12,000.00 60.00  60.00 12,000.00 12,060.00 

6 5  5,000.00 25.00  25.00 5,000.00 5,025.00 

7 4  4,000.00 20.00  20.00 4,000.00 4,020.00 

รวม 63 - 63,000.00 315.00 - 315.00 63,000.00 63,315.00 

เฉลี่ย 9 - 1,000.00 5.00 - 5.00 1,000.00 1,005.00 
 

ตารางผนวกท่ี 3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดินในการผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
 
ราย
ที ่

พ้ืนที่
ปลูก(ไร่) 

ค่าใช้ที่ดิน ค่าถาษีที่ดิน รวม รวม 

เป็นเงิน
สด 

ไม่เป็นเงิน
สด 

ที่ดิน
ตนเอง 

ที่ดิน
เช่า 

งส. ไม่ งส. 

1 9  9,000.00 45.00  45.00 9,000.00 9,045.00 

2 7  7,000.00 35.00  35.00 7,000.00 7,035.00 

3 5  5,000.00 25.00  25.00 5,000.00 5,025.00 

4 12  12,000.00 60.00  60.00 12,000.00 12,060.00 

รวม 33 - 33,000.00 165.00 - 165.00 33,000.00 33,165.00 

เฉลี่ย 8.25 - 1,000.00 5.00 - 5.00 1,000.00 1,005.00 
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ตารางผนวกท่ี 4 แสดงต้นทุนผันแปรประเภทค่าแรงงานเกี่ยวกับการปลูกมะนาว กรณีผลิตมะนาว

ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

รายท่ี พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

จ้างค่าไถ
ปรับพื้นที 

จ้างค่าไถ่
แหวก 

จ้างค่า
ซอย/ยก

ร่อง 

จ้างค่า
ขุดหลุม/
จัดระยะ 

ค่าปลูก ค่าจ้างให้น้ า
และใส่ปุ๋ย แรงาน 

ครอบครัว 
แรงงาน

จ้าง 

1 23 56,000 17,250 12,650 4,600  1,500 1,260 

2 30 70,000 22,500 16,500 6,750 - 4,500 3,150 

3 30 70,000 22,500 16,500 6,750 - 3,500 4,410 

4 42 98,000 31,500 23,100 9,450 - 6,000 5,250 

5 15 25,200 11,250 8,250 5,250 - 2,500 2,940 

6 30 70,000 22,500 16,500 13,050 - 10,000 3,150 

7 30 70,000 22,500 16,500 7,200 - 4,500 1,260 

8 20 56,000 15,000 11,000 6,500 - 3,000 2,100 

9 20 56,000 15,000 11,000 7,500 - 7,000 1,260 

10 15 25,200 11,250 8,250 4,500 - 3,000 1,050 

11 17 42,000 12,750 9,350 3,400 2,250 - 1,470 

12 7 11,200 5,250 3,850 2,100 1,500 - 1,050 

13 12 12,600 9,000 6,600 3,900 1,500 1,000 1,050 

14 10 12,600 7,500 5,500 2,650 1,500 - 1,050 

15 15 22,400 11,250 8,250 4,875 1,500 1,500 1,050 

16 32 63,000 24,000 17,600 7,360 1,500 3,000 4,410 

17 25 56,000 18,750 13,750 7,500 1,500 3,750 2,100 

18 12 14,000 9,000 6,600 3,900 500 3,000 630 

19 30 63,000 22,500 16,500 9,450 - 7,000 2,520 

20 37 70,000 27,750 20,350 8,325 - 6,000 4,200 

21 20 56,000 15,000 11,000 5,500 - 4,500 1,680 

22 21 56,000 15,750 11,550 4,200 750 2,250 2,940 

23 35 70,000 26,250 19,250 6,125 - 5,000 2,520 
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ตารางผนวกท่ี4 แสดงต้นทุนผันแปรประเภทค่าแรงงานเกีย่วกับการปลูกมะนาว กรณีผลิตมะนาว

ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 

รายท่ี พื้นที่ปลูก
(ไร่) 

จ้างค่าไถ
ปรับพื้นที 

จ้างค่าไถ่
แหวก 

จ้างค่า
ซอย/ยก

ร่อง 

จ้างค่า
ขุดหลุม/
จัดระยะ 

ค่าปลูก ค่าจ้างให้น้ า
และใส่ปุ๋ย แรงาน 

ครอบครัว 
แรงงาน

จ้าง 

24 45 98,000 33,750 24,750 8,100 - 5,250 4,200 

25 9 12,600 6,750 4,950 1,800 1,500 - 1,050 

26 15 14,000 11,250 8,250 5,250 - 4,000 1,050 

27 22 56,000 16,500 12,100 5,500 - 4,500 2,100 

28 15 12,600 11,250 8,250 3,600 1,000 1,500 1,050 

29 20 56,000 15,000 11,000 6,000 - 4,500 2,100 

30 40 84,000 30,000 22,000 8,600 - 7,000 4,200 

31 21 56,000 15,750 11,550 7,875 750 5,250 2,100 

32 14 28,000 10,500 7,700 4,900 - 3,750 1,050 

33 32 70,000 24,000 17,600 8,640 - 6,000 3,150 

34 27 56,000 20,250 14,850 6,075 - 4,500 3,150 

35 14 25,200 10,500 7,700 5,250 - 3,750 1,050 

36 10 12,600 7,500 5,500 2,400 2,250 - 1,050 

37 8 11,200 6,000 4,400 2,600 3,000 - 1,050 

38 35 70,000 26,250 19,250 8,400 - 6,000 3,150 

39 37 70,000 27,750 20,350 9,250 - 7,000 4,200 

40 9 12,600 6,750 4,950 2,700 1,000 1,000 1,050 

41 25 56,000 18,750 13,750 7,250 - 5,250 2,100 

42 5 11,200 3,750 2,750 1,500 1,000 - 1,050 

รวม 931 1,957,200 698,250 512,050 246,525 23,000 151,750 92,400 

เฉลี่ย 22.17 2,102.26 750.00 550.00 264.80 24.70 163.00 99.25 
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ตารางผนวกท่ี 6  แสดงต้นทุนผันแปรประเภทค่าแรงงานเกี่ยวกับการปลูกมะนาว กรณีผลิตมะนาว
ในฤดูกาลอย่างเดียว 
ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก(ไร่) 

จ้างค่าไถ
ปรับพื้นที 

จ้างค่าไถ่
แหวก 

จ้างค่า
ซอย/ยก

ร่อง 

จ้างค่าขุด
หลุม/จัด

ระยะ 

ค่าปลูก ค่าจ้างให้
น้ าและใส่

ปุ๋ย 
แรงาน 

ครอบครัว 
แรงงาน

จ้าง 

1 12 12,600 9,000 6,600 2,500 2,250 - 630 

2 7 11,200 5,250 3,850 1,675 1,500 - 630 

3 9 12,600 6,750 4,950 1,575 1,500 - 1,050 

4 5 11,200 3,750 2,750 1,250 1,500 - 1,050 

รวม 33 47,600.00 24,750 18,150 7,000 6,750 - 3,360 

เฉลี่ย 8.25 1,442.42 750.00 550.00 212.12 204.55 - 101.82 

 

ตารางผนวกท่ี 5  แสดงต้นทุนผันแปรประเภทค่าแรงงานเกี่ยวกับการปลูกมะนาว กรณีผลิตมะนาว
นอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 
ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก(ไร่) 

จ้างค่าไถ
ปรับพื้นที 

จ้างค่าไถ่
แหวก 

จ้างค่า
ซอย/ยก

ร่อง 

จ้างค่าขุด
หลุม/จัด

ระยะ 

ค่าปลูก ค่าจ้างให้
น้ า/ใส่ปุ๋ย 

 
แรงาน 

ครอบครัว 
แรงงาน

จ้าง 

1 5 12,600 3,750 2,750 1,150 1,500 - 1,050 

2 20 56,000 15,000 11,000 4,800 3,000 - 840 

3 4 11,200 3,000 2,200 1,300 750 - 1,050 

4 12 11,200 9,000 6,600 2,700 1,000 500 420 

5 7 11,200 5,250 3,850 2,275 1,500 - 420 

6 5 11,200 3,750 2,750 1,250 1,500 - 1,050 

7 10 14,000 7,500 5,500 3,250 2,250 - 1,050 

รวม 63 127,400 47,250 34,650 16,725 11,500 500 5,880 

เฉลี่ย 9.00 2,022.22 750.00 550.00 265.48 182.54 7.94 93.33 
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ตารางผนวกท่ี 7 แสดงค่ากิ่งพันธุ์มะนาว กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
 

รายที่ พ้ืนที่ปลูก
(ไร่) 

จ านวนต้น ราคา/
หน่อย 

ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว 

ทั้งสิ้น(ต้น)  ซ้ือ ขยายเอง รวม 

1 12 510 30  15,300.00 15,300.00 

2 7 345 35 12,075.00  12,075.00 

3 9 325 30  9,750.00 9,750.00 

4 5 260 30 7,800.00  7,800.00 

รวม 33   19,875.00 25,050.00 44,925.00 

เฉลี่ย 8.25   602.27 759.09 1,361.36 

 
ตารางผนวกท่ี 8 แสดงค่ากิ่งพันธุ์มะนาว กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 

รายที่ พ้ืนที่ปลูก
(ไร่) 

จ านวนต้น ราคา/
หน่อย 

ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว 

ทั้งสิ้น(ต้น)  ซ้ือ ขยายเอง รวม 

1 5 240 35  8,400.00 8,400.00 

2 20 975 30 29,250.00  29,250.00 

3 4 270 30  8,100.00 8,100.00 

4 12 550 35 19,250.00  19,250.00 

5 7 465 35  16,275.00 16,275.00 

6 5 260 35 9,100.00  9,100.00 

7 10 660 30 19,800.00  19,800.00 

รวม 63 3,420  77,400.00 32,775.00 110,175.00 

เฉลี่ย 9.00   1,228.57 520.24 1,748.81 
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ตารางผนวกท่ี 9 แสดงค่ากิ่งพันธุ์มะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 

รายที่ พ้ืนที่ปลูก จ านวนต้น ราคา/
หน่อย 

ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว 

 (ไร่) รวมท้ังสิ้น  ซ้ือ ขยายเอง รวมเป็นเงิน(บาท) 
1 23 935 30 28,050.00  28,050.00 

2 30 1,370 30 41,100.00  41,100.00 

3 30 1,370 30 41,100.00  41,100.00 

4 42 1,920 25 48,000.00  48,000.00 

5 15 1,060 30 31,800.00  31,800.00 

6 30 2,630 30 78,900.00  78,900.00 

7 30 1,460 30 43,800.00  43,800.00 

8 20 1,315 30 39,450.00  39,450.00 

9 20 1,515 30 45,450.00  45,450.00 

10 15 910 30 27,300.00  27,300.00 

11 17 690 30 20,700.00  20,700.00 

12 7 430 30 12,900.00  12,900.00 

13 12 790 30 23,700.00  23,700.00 

14 10 540 30 16,200.00  16,200.00 

15 15 985 30 29,550.00  29,550.00 

16 32 1,507 25 37,675.00  37,675.00 

17 25 1,520 30 45,600.00  45,600.00 

18 12 790 30 23,700.00  23,700.00 

19 30 1,910 30 57,300.00  57,300.00 

20 37 1,695 30 50,850.00  50,850.00 

21 20 1,120 30 33,600.00  33,600.00 

22 21 860 30 25,800.00  25,800.00 

23 35 1,255 30 37,650.00  37,650.00 
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ตารางผนวกท่ี 9 แสดงค่ากิ่งพันธุ์มะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

รายที่ พ้ืนที่ปลูก
(ไร่) 

จ านวนต้น 
ทั้งสิ้น(ต้น) 

ราคา/
หน่อย 

ค่ากิ่งพันธุ์มะนาว 

ซ้ือ ขยายเอง รวมเป็นเงิน(บาท) 

24 45 1,670 25 41,750.00  41,750.00 

25 9 370 30  11,100.00 11,100.00 

26 15 1,060 35 37,100.00  37,100.00 

27 22 1,120 30 33,600.00  33,600.00 

28 15 735 35 25,725.00  25,725.00 

29 20 1,220 30 36,600.00  36,600.00 

30 40 1,760 25 44,000.00  44,000.00 

31 21 1,605 30 48,150.00  48,150.00 

32 14 990 35 34,650.00  34,650.00 

33 32 1,758 25 43,950.00  43,950.00 

34 27 1,240 30 37,200.00  37,200.00 

35 14 1,060 30 31,800.00  31,800.00 

36 10 490 35 17,150.00  17,150.00 

37 8 530 30 15,900.00  15,900.00 

38 35 1,715 30 51,450.00  51,450.00 

39 37 1,885 25 47,125.00  47,125.00 

40 9 550 35 19,250.00  19,250.00 

41 25 1,470 30 44,100.00  44,100.00 

42 5 310 30  9,300.00 9,300.00 

รวม 931 50,115  1,449,675.00 20,400.00 1,470,075.00 

เฉลี่ย 22.17   1,557.12 21.91 1,579.03 
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ภาคผนวก  ค 
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ตารางผนวกท่ี 10 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 

 
 

 

 

 

 

รายท่ี พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

  ปริมาณปุ๋ย
(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งส้ิน 

ปริมาณปุ๋ย 
(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ย 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

1 12 มูลค้างคาว 10 1,250.00 12,500.00 20 1,250.00 25,000.00 30 1,250.00 37,500.00 

2 7 มูลไก่/วัว 7 190.00 1,273.00 13 190.00 2,546.00 40 190.00 7,638.00 

3 9 มูลไก่/วัว 6 190.00 1,197.00 13 190.00 2,394.00 38 190.00 7,182.00 

4 5 มูลไก่/วัว 5 190.00 950.00 10 190.00 1,900.00 15 190.00 2,850.00 
รวม 33  28  15,920.00 56  31,840.00 123  55,170.00 

เฉลี่ย 8.25  1  482.42 1.70  964.85 3.73  1,671.82 
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ตารางผนวกท่ี 11 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 

รายท่ี พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งสิ้น 

1 23 มูลไก่/วัว 18 190.00 3,496.00 37 190.00 6,992.00 37 190.00 6,992.00 

2 30 มูลไก่/วัว 27 190.00 5,130.00 54 190.00 10,260.00 81 190.00 15,390.00 

3 30 มูลไก่/วัว 27 190.00 5,130.00 54 190.00 10,260.00 81 190.00 15,390.00 

4 42 มูลค้างคาว 38 1,250.00 47,250.00 76 1,250.00 94,500.00 57 1,250.00 70,875.00 

5 15 มูลไก่/วัว 21 190.00 3,990.00 42 190.00 7,980.00 63 190.00 11,970.00 

6 30 มูลไก่/วัว 52 190.00 9,918.00 104 190.00 19,836.00 157 190.00 29,754.00 

7 30 มูลไก่/วัว 29 190.00 5,472.00 58 190.00 10,944.00 58 190.00 10,944.00 

8 20 มูลค้างคาว 26 1,250.00 32,500.00 52 1,250.00 65,000.00 78 1,250.00 97,500.00 

9 20 มูลไก่/วัว 30 190.00 5,700.00 60 190.00 11,400.00 90 190.00 17,100.00 

10 15 มูลไก่/วัว 18 190.00 3,420.00 36 190.00 6,840.00 54 190.00 10,260.00 

11 17 มูลไก่/วัว 14 190.00 2,584.00 27 190.00 5,168.00 41 190.00 7,752.00 
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ตารางผนวกท่ี 11 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 
รายท่ี พื้นที่

ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 
ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

12 7 มูลไก่/วัว                         
8  

                 
190.00  

       
1,596.00  

                       
17  

                 
190.00  

           
3,192.00  

                       
17  

                 
190.00  

           
3,192.00  

13 12 มูลไก่/วัว                       
16  

                 
190.00  

       
2,964.00  

                       
31  

                 
190.00  

           
5,928.00  

                       
47  

                 
190.00  

           
8,892.00  

14 10 มูลไก่/วัว                       
11  

                 
190.00  

       
2,014.00  

                       
21  

                 
190.00  

           
4,028.00  

                       
32  

                 
190.00  

           
6,042.00  

15 15 มูลไก่/วัว                       
20  

                 
190.00  

       
3,705.00  

                       
39  

                 
190.00  

           
7,410.00  

                       
39  

                 
190.00  

           
7,410.00  

16 32 มูลไก่/วัว                       
29  

                 
190.00  

       
5,593.60  

                       
59  

                 
190.00  

        
11,187.20  

                       
88  

                 
190.00  

        
16,780.80  

17 25 มูลค้างคาว                       
30  

              
1,250.00  

     
37,500.00  

                       
60  

              
1,250.00  

        
75,000.00  

                       
90  

              
1,250.00  

      
112,500.00  

18 12 มูลไก่/วัว                       
16  

                 
190.00  

       
2,964.00  

                       
31  

                 
190.00  

           
5,928.00  

                       
31  

                 
190.00  

           
5,928.00  

19 30 มูลไก่/วัว                       
38  

                 
190.00  

       
7,182.00  

                       
76  

                 
190.00  

        
14,364.00  

                    
113  

                 
190.00  

        
21,546.00  

20 37 มูลไก่/วัว                       
33  

                 
190.00  

       
6,327.00  

                       
67  

                 
190.00  

        
12,654.00  

                       
67  

                 
190.00  

        
12,654.00  

21 20 มูลค้างคาว                       
22  

              
1,250.00  

     
27,500.00  

                       
44  

              
1,250.00  

        
55,000.00  

                       
66  

              
1,250.00  

        
82,500.00  

22 21 มูลไก่/วัว                       
17  

                 
190.00  

       
3,192.00  

                       
34  

                 
190.00  

           
6,384.00  

                       
50  

                 
190.00  

           
9,576.00  
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ตารางผนวกท่ี 11 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

   ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 
รายท่ี พื้นที่

ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

23 35 มูลไก่/วัว 25 190.00 4,655.00 49 190.00 9,310.00 49 190.00 9,310.00 

24 45 มูลไก่/วัว 32 190.00 6,156.00 65 190.00 12,312.00 97 190.00 18,468.00 

25 9 มูลไก่/วัว 7 190.00 1,368.00 14 190.00 2,736.00 22 190.00 4,104.00 

26 15 มูลค้างคาว 21 1,250.00 26,250.00 42 1,250.00 52,500.00 42 1,250.00 52,500.00 

27 22 มูลค้างคาว 22 1,250.00 27,500.00 44 1,250.00 55,000.00 66 1,250.00 82,500.00 

28 15 มูลไก่/วัว 14 190.00 2,736.00 29 190.00 5,472.00 43 190.00 8,208.00 

29 20 มูลค้างคาว 24 1,250.00 30,000.00 48 1,250.00 60,000.00 48 1,250.00 60,000.00 

30 40 มูลไก่/วัว 34 190.00 6,536.00 69 190.00 13,072.00 103 190.00 19,608.00 

31 21 มูลไก่/วัว 32 190.00 5,985.00 63 190.00 11,970.00 142 190.00 26,932.50 

32 14 มูลไก่/วัว 20 190.00 3,724.00 39 190.00 7,448.00 39 190.00 7,448.00 

33 32 มูลไก่/วัว 35 190.00 6,566.40 69 190.00 13,132.80 104 190.00 19,699.20 
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ตารางผนวกท่ี 11 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

รายท่ี พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณปุ๋ย
ที่ใส ่

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณปุ๋ย
ที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

34 27 มูลค้างคาว 24 1,250.00 30,375.00 49 1,250.00 60,750.00 73 1,250.00 91,125.00 

35 14 มูลไก่/วัว 21 190.00 3,990.00 42 190.00 7,980.00 42 190.00 7,980.00 

36 10 มูลไก่/วัว 10 190.00 1,824.00 19 190.00 3,648.00 43 190.00 8,208.00 

37 8 มูลไก่/วัว 10 190.00 1,976.00 21 190.00 3,952.00 31 190.00 5,928.00 

38 35 มูลไก่/วัว 34 190.00 6,384.00 67 190.00 12,768.00 67 190.00 12,768.00 

39 37 มูลค้างคาว 37 1,250.00 46,250.00 74 1,250.00 92,500.00 111 1,250.00 138,750.00 

40 9 มูลไก่/วัว 11 190.00 2,052.00 22 190.00 4,104.00 22 190.00 4,104.00 

41 25 มูลไก่/วัว 29 190.00 5,510.00 58 190.00 11,020.00 87 190.00 16,530.00 

42 5 มูลไก่/วัว 6 190.00 1,140.00 12 190.00 2,280.00 12 190.00 2,280.00 

รวม 931  986  446,105.00 1,972  892,210.00 2,679  1,177,398.50 

เฉลี่ย 22.17  1  479.17 2  958.34 3  1,264.66 
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ตารางผนวกท่ี 12 แสดงค่าปุ๋ยคอกในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 
รายท่ี พื้นที่

ปลูก 
(ไร่) 

ประเภทปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 1 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 2-3 ปุ๋ยอินทรีย์  ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

ปริมาณปุ๋ย
ที่ใส ่

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

1 5 มูลไก่/วัว 5 190.00 874.00 9 190.00 1,748.00 21 190.00 3,933.00 

2 20 มูลค้างคาว 19 1,250.00 24,000.00 38 1,250.00 48,000.00 58 1,250.00 72,000.00 

3 4 มูลไก่/วัว 5 190.00 988.00 10 190.00 1,976.00 16 190.00 2,964.00 

4 12 มูลค้างคาว 11 190.00 2,052.00 22 190.00 4,104.00 32 190.00 6,156.00 

5 7 มูลไก่/วัว 9 190.00 1,729.00 18 190.00 3,458.00 27 190.00 5,187.00 

6 5 มูลไก่/วัว 5 190.00 950.00 10 190.00 1,900.00 15 190.00 2,850.00 

7 10 มูลไก่/วัว 13 190.00 2,470.00 26 190.00 4,940.00 39 190.00 7,410.00 

รวม 63  67  33,063.00 134  66,126.00 208  100,500.00 

เฉลี่ย 9.00  1  524.81 2  1,049.62 3  1,595.24 
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ตารางผนวกท่ี 13 แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
 

ราย

ที ่

พื้นที่

ปลูก 

(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

1 12 16 1,050.00 16,800.00 40 1,580.00 63,200.00 40 1,600.00 64,000.00 40 2,125.00 85,000.00 

2 7 11 1,050.00 11,256.00 20 1,580.00 31,758.00 20 1,600.00 32,160.00 20 2,125.00 42,712.50 

3 9 10 1,050.00 10,584.00 19 1,580.00 29,862.00 25 1,600.00 40,320.00 25 2,125.00 53,550.00 

4 5 8 1,050.00 8,400.00 20 1,580.00 31,600.00 20 1,600.00 32,000.00 15 2,125.00 31,875.00 

รวม 33 45  47,040.00 99  156,420.00 105  168,480.00 100  213,137.50 

เฉลี่ย 8.25 1  1,425.45 3  4,740.00 3  5,105.45 3  6,458.71 
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ตารางผนวกท่ี 14  แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 

ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้นบาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้นบาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้นบาท) 

1 23 20 950.00 19,228.00 36 1,580.00 56,690.40 55 1,580.00 87,216.00 37 2,125.00 78,200.00 

2 30 30 950.00 28,215.00 53 1,580.00 83,187.00 54 1,580.00 85,320.00 54 2,125.00 114,750.00 

3 30 30 950.00 28,215.00 53 1,580.00 83,187.00 81 1,580.00 127,980.00 54 2,125.00 114,750.00 

4 42 42 950.00 39,501.00 74 1,580.00 116,461.80 113 1,580.00 179,172.00 76 2,125.00 160,650.00 

5 15 23 950.00 21,945.00 41 1,580.00 64,701.00 63 1,580.00 99,540.00 42 2,125.00 89,250.00 

6 30 57 950.00 54,549.00 102 1,580.00 160,828.20 104 1,580.00 164,952.00 157 2,125.00 332,775.00 

7 30 32 950.00 30,096.00 56 1,580.00 88,732.80 86 1,580.00 136,512.00 58 2,125.00 122,400.00 

8 20 29 950.00 27,170.00 51 1,580.00 80,106.00 52 1,580.00 82,160.00 52 2,125.00 110,500.00 

9 20 33 950.00 31,350.00 59 1,580.00 92,430.00 90 1,580.00 142,200.00 90 2,125.00 191,250.00 

10 15 20 950.00 18,810.00 35 1,580.00 55,458.00 54 1,580.00 85,320.00 36 2,125.00 76,500.00 
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ตารางผนวกท่ี 14 แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

รายท่ี พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

11 17 15 950.00 14,212.00 27 1,580.00 41,901.60 41 1,580.00 64,464.00 41 2,125.00 86,700.00 

12 7 9 950.00 8,778.00 16 1,580.00 25,880.40 25 1,580.00 39,816.00 17 2,125.00 35,700.00 

13 12 17 950.00 16,302.00 30 1,580.00 48,063.60 47 1,580.00 73,944.00 31 2,125.00 66,300.00 

14 10 12 950.00 11,077.00 21 1,580.00 32,658.60 32 1,580.00 50,244.00 21 2,125.00 45,050.00 

15 15 21 950.00 20,377.50 38 1,580.00 60,079.50 39 1,580.00 61,620.00 39 2,125.00 82,875.00 

16 32 32 950.00 30,764.80 57 1,580.00 90,704.64 88 1,580.00 139,545.60 59 2,125.00 125,120.00 

17 25 33 950.00 31,350.00 59 1,580.00 92,430.00 90 1,580.00 142,200.00 60 2,125.00 127,500.00 

18 12 17 950.00 16,302.00 30 1,580.00 48,063.60 31 1,580.00 49,296.00 31 2,125.00 66,300.00 

19 30 42 950.00 39,501.00 74 1,580.00 116,461.80 113 1,580.00 179,172.00 113 2,125.00 240,975.00 

20 37 37 950.00 34,798.50 65 1,580.00 102,597.30 100 1,580.00 157,842.00 67 2,125.00 141,525.00 
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ตารางผนวกท่ี 14 แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

รายท่ี พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

21 20 24 950.00 22,990.00 43 1,580.00 67,782.00 44 1,580.00 69,520.00 44 2,125.00 93,500.00 

22 21 18 950.00 17,556.00 33 1,580.00 51,760.80 50 1,580.00 79,632.00 50 2,125.00 107,100.00 

23 35 27 950.00 25,602.50 48 1,580.00 75,484.50 74 1,580.00 116,130.00 49 2,125.00 104,125.00 

24 45 36 950.00 33,858.00 63 1,580.00 99,824.40 65 1,580.00 102,384.00 97 2,125.00 206,550.00 

25 9 8 950.00 7,524.00 14 1,580.00 22,183.20 22 1,580.00 34,128.00 14 2,125.00 30,600.00 

26 15 23 950.00 21,945.00 41 1,580.00 64,701.00 63 1,580.00 99,540.00 42 2,125.00 89,250.00 

27 22 24 950.00 22,990.00 43 1,580.00 67,782.00 44 1,580.00 69,520.00 44 2,125.00 93,500.00 

28 15 16 950.00 15,048.00 28 1,580.00 44,366.40 43 1,580.00 68,256.00 29 2,125.00 61,200.00 

29 20 26 950.00 25,080.00 47 1,580.00 73,944.00 72 1,580.00 113,760.00 72 2,125.00 153,000.00 

30 40 38 950.00 35,948.00 67 1,580.00 105,986.40 69 1,580.00 108,704.00 69 2,125.00 146,200.00 

31 21 35 950.00 32,917.50 61 1,580.00 97,051.50 95 1,580.00 149,310.00 95 2,125.00 200,812.50 

32 14 22 950.00 20,482.00 38 1,580.00 60,387.60 59 1,580.00 92,904.00 39 2,125.00 83,300.00 



228 

 

ตารางผนวกท่ี 14 แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 

ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

33 32 38 950.00 36,115.20 67 1,580.00 106,479.36 104 1,580.00 163,814.40 69 2,125.00 146,880.00 

34 27 27 950.00 25,393.50 47 1,580.00 74,868.30 49 1,580.00 76,788.00 49 2,125.00 103,275.00 

35 14 23 950.00 21,945.00 41 1,580.00 64,701.00 63 1,580.00 99,540.00 63 2,125.00 133,875.00 

36 10 11 950.00 10,032.00 19 1,580.00 29,577.60 29 1,580.00 45,504.00 29 2,125.00 61,200.00 

37 8 11 950.00 10,868.00 20 1,580.00 32,042.40 31 1,580.00 49,296.00 21 2,125.00 44,200.00 

38 35 37 950.00 35,112.00 66 1,580.00 103,521.60 67 1,580.00 106,176.00 67 2,125.00 142,800.00 

39 37 41 950.00 38,665.00 72 1,580.00 113,997.00 111 1,580.00 175,380.00 74 2,125.00 157,250.00 

40 9 12 950.00 11,286.00 21 1,580.00 33,274.80 32 1,580.00 51,192.00 22 2,125.00 45,900.00 

41 25 32 950.00 30,305.00 57 1,580.00 89,349.00 87 1,580.00 137,460.00 58 2,125.00 123,250.00 

42 5 7 950.00 6,270.00 12 1,580.00 18,486.00 12 1,580.00 18,960.00 12 2,125.00 25,500.00 

รวม 931 1,085  1,030,474.50 1,923  3,038,174.10 2,643  4,176,414.00 2,241  4,762,337.50 

เฉลี่ย 22.17 1  1,106.85 2  3,263.34 3  4,485.94 2  5,115.29 
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ตารางผนวกท่ี 15 แสดงค่าปุ๋ยเคมีในการบ ารุงและดูแลรักษามะนาว กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 

ราย

ที ่

พื้นที่

ปลูก 

(ไร่) 

ปุ๋ยเคมี ปีท่ี1 ปุ๋ยเคมี ปีที่2 ปุ๋ยเคมี  ปีท่ี3 ปุ๋ยเคมี ปีท่ี 4 ขึ้นไป 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น

(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยที่ใส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

ปริมาณ
ปุ๋ยทีใ่ส่ 

(กระสอบ) 

ราคา/
กระสอบ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น(บาท) 

1 5 5 950.00 4,807.00 9 1,580.00 14,172.60 14 1,580.00 21,804.00 9 2,000.00 18,400.00 

2 20 21 950.00 20,064.00 37 1,580.00 59,155.20 58 1,580.00 91,008.00 38 2,000.00 76,800.00 

3 4 6 950.00 5,434.00 10 1,580.00 16,021.20 21 1,580.00 32,864.00 16 2,000.00 31,200.00 

4 12 12 950.00 11,286.00 21 1,580.00 33,274.80 32 1,580.00 51,192.00 32 2,000.00 64,800.00 

5 7 10 950.00 9,509.50 18 1,580.00 28,037.10 27 1,580.00 43,134.00 18 2,000.00 36,400.00 

6 5 6 950.00 5,225.00 10 1,580.00 15,405.00 20 1,580.00 31,600.00 15 2,000.00 30,000.00 

7 10 14 950.00 13,585.00 25 1,580.00 40,053.00 39 1,580.00 61,620.00 39 2,000.00 78,000.00 

รวม 63 74  69,910.50 130  206,118.90 211  333,222.00 168  335,600.00 

เฉลี่ย 9.00 1  1,109.69 2  3,271.73 3  5,289.24 3  5,326.98 
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ตารางผนวกท่ี 16 แสดงค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงมะนาว กรณีผลิตมะนาวในฤดูกาลอย่างเดียว 
 

รายที่ พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

จ านวน
มะนาว 
(ต้น) 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง  ปีท่ี 1-
2 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง  ปีท่ี 
3-7 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง(บาท/ต้น) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

1 12 500 27 2 26,730.00 32 2 32,076.00 

2 7 335 28 2 18,572.40 34 2 22,286.88 

3 9 315 27 2 16,839.90 32 2 20,207.88 

4 5 250 27 2 13,365.00 32 2 16,038.00 

รวม 33  109  75,507.30 130.80  90,608.76 

เฉลี่ย 8.25    2,288.10   2,745.72 

 
ตารางผนวกท่ี 17 แสดงค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงมะนาว กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 

 
   ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง  ปี

ที่ 1-2 
ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง   

ปีท่ี 3-7 
รายที่ พื้นที่

ปลูก 
(ไร่) 

จ านวน
มะนาว 
(ต้น) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง

(บาท/ต้น) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง

(บาท/ต้น) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

1   28 2 12,751.20 34 2 15,301.44 
2 20 960 27 2 51,321.60 32 2 61,585.92 

3 4 260 27 2 13,899.60 32 2 16,679.52 

4 12 540 25 2 26,730.00 30 2 32,076.00 

5 7 455 25 2 22,522.50 30 2 27,027.00 

6 5 250 27 2 13,365.00 32 2 16,038.00 

7 10 650 27 2 34,749.00 32 2 41,698.80 

รวม 63  186  175,338.90 223  210,406.68 

เฉลี่ย 9.00    2,783.16   3,339.79 
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ตารางผนวกท่ี 18 แสดงค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงมะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล 

ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก 

จ านวน
มะนาว 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง   
ปีท่ี 1-2 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง   
ปีท่ี 3-7 ขึ้นไป 

ปริมาณที่ใช้ 
(บาท/ต้น) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

ปริมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน 
(บาท) 

1 23 920 20 2 36,432.00 22 2 40,075.20 

2 30 1,350 25 2 66,825.00 26 2 69,498.00 

3 30 1,350 27 2 72,171.00 25 2 66,825.00 

4 42 1,890 25 2 93,555.00 26 2 97,297.20 

5 15 1,050 27 2 56,133.00 30 2 61,746.30 

6 30 2,610 22 2 113,691.60 24 2 125,060.76 

7 30 1,440 27 2 76,982.40 30 2 84,680.64 

8 20 1,300 26 2 65,637.00 28 2 72,200.70 

9 20 1,500 27 2 80,190.00 30 2 88,209.00 

10 15 900 20 2 35,640.00 22 2 39,204.00 

11 17 680 25 2 33,660.00 28 2 37,026.00 

12 7 420 27 2 22,453.20 28 2 23,284.80 

13 12 780 27 2 41,698.80 28 2 43,243.20 

14 10 530 20 2 20,988.00 22 2 23,086.80 

15 15 975 27 2 52,123.50 30 2 57,335.85 

16 32 1,472 27 2 78,693.12 30 2 86,562.43 

17 25 1,500 20 2 59,400.00 22 2 65,340.00 

18 12 780 29 2 44,478.72 32 2 48,926.59 

19 30 1,890 27 2 101,039.40 30 2 111,143.34 

20 37 1,665 20 2 65,934.00 22 2 72,527.40 

21 20 1,100 25 2 54,450.00 25 2 54,450.00 

22 21 840 25 2 41,580.00 25 2 41,580.00 
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ตารางผนวกท่ี 18 แสดงค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลงมะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
(ต่อ) 

รายที่ พื้นที่
ปลูก 

จ านวน
มะนาว 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง   
ปีท่ี 1-2 

ค่ายาก าจัดศัตรูพืชโรคและแมลง   
ปีท่ี 3-7 ขึ้นไป 

 (ไร่) (ต้น) ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน
(บาท) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิน
(บาท) 

   (บาท)   (บาท)   

23 35 1,225 26 2 63,063.00 25 2 60,637.50 

24 45 1,620 20 2 64,152.00 22 2 70,567.20 

25 9 360 27 2 19,245.60 28 2 19,958.40 

26 15 1,050 25 2 51,975.00 28 2 57,172.50 

27 22 1,100 20 2 43,560.00 22 2 47,916.00 

28 15 720 25 2 35,640.00 28 2 39,204.00 

29 20 1,200 27 2 64,152.00 30 2 70,567.20 

30 40 1,720 26 2 88,545.60 29 2 97,400.16 

31 21 1,575 27 2 84,199.50 30 2 92,619.45 

32 14 980 20 2 38,808.00 22 2 42,688.80 

33 32 1,728 30 2 102,643.20 33 2 112,907.52 

34 27 1,215 27 2 64,953.90 30 2 71,449.29 

35 14 1,050 26 2 54,054.00 29 2 59,459.40 

36 10 480 25 2 23,760.00 28 2 26,136.00 

37 8 520 27 2 27,799.20 30 2 30,579.12 

38 35 1,680 25 2 83,160.00 28 2 91,476.00 

39 37 1,850 26 2 95,238.00 29 2 104,761.80 

40 9 540 27 2 28,868.40 30 2 31,755.24 

41 25 1,450 25 2 71,775.00 28 2 78,952.50 

42 5 300 25 2 14,850.00 28 2 16,335.00 
รวม 931  1,050  2,434,198.14 1,134  2,631,846.29 

เฉลี่ย 22.17    2,614.61   2,826.90 
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ตารางผนวกท่ี 19 แสดงค่ายาก าจัดวัชพืชมะนาว กรณีผลิตมะนาวในฤดูอย่างเดียว 
 
รายที่ พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 

ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 1-2 ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 3-7 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 
(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง 

(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1 12 2,450.00 4 9,800.00 4,900.00 3 14,700.00 

2 7 980.00 4 3,920.00 1,960.00 3 5,880.00 

3 9 1,100.00 4 4,400.00 2,200.00 3 6,600.00 

4 5 950.00 4 3,800.00 1,900.00 3 5,700.00 

รวม 33 5,480.00  21,920.00 10,960.00  32,880.00 

เฉลี่ย    664.24   996.36 

 
ตารางผนวกท่ี 20 แสดงค่ายาก าจัดวัชพืชมะนาว กรณีผลิตมะนาวนอกฤดูกาลอย่างเดียว 
 

รายที่ พื้นที่

ปลูก 

(ไร่) 

ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 1-2 ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 3-7 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง 

(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 
(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1 5 910.00 3 2,730.00 2,002.00 2 4,004.00 

2 20 2,780.00 4 11,120.00 6,116.00 2 12,232.00 

3 4 720.00 3 2,160.00 1,584.00 2 3,168.00 

4 12 1,560.00 4 6,240.00 3,432.00 2 6,864.00 

5 7 1,170.00 3 3,510.00 2,574.00 2 5,148.00 

6 5 980.00 3 2,940.00 2,156.00 2 4,312.00 

7 10 1,300.00 4 5,200.00 2,860.00 2 5,720.00 

รวม 63 9,420.00  33,900.00 20,724.00  41,448.00 

เฉลี่ย 9.00   538.10   657.90 

 
 



234 

 

ตารางผนวกท่ี 21 แสดงค่ายาก าจัดวัชพืชมะนาว กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 
 

  ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 1-2 ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 3-7 

ราย
ที ่

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 
(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง 

(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1 23 3,210.00 3 9,630.00 6,420.00 2 12,840.00 

2 30 4,320.00 3 12,960.00 8,640.00 2 17,280.00 

3 30 4,100.00 3 12,300.00 8,200.00 2 16,400.00 

4 42 9,750.00 3 29,250.00 19,500.00 2 39,000.00 

5 15 2,250.00 3 6,750.00 4,500.00 2 9,000.00 

6 30 4,320.00 3 12,960.00 8,640.00 2 17,280.00 

7 30 4,320.00 3 12,960.00 8,640.00 2 17,280.00 

8 20 2,300.00 3 6,900.00 4,600.00 2 9,200.00 

9 20 2,270.00 3 6,810.00 4,540.00 2 9,080.00 

10 15 2,980.00 3 8,940.00 5,960.00 2 11,920.00 

11 17 1,780.00 3 5,340.00 3,560.00 2 7,120.00 

12 7 780.00 3 2,340.00 1,560.00 2 3,120.00 

13 12 1,200.00 3 3,600.00 2,400.00 2 4,800.00 

14 10 980.00 3 2,940.00 1,960.00 2 3,920.00 

15 15 2,150.00 3 6,450.00 4,300.00 2 8,600.00 

16 32 5,490.00 3 16,470.00 10,980.00 2 21,960.00 

17 25 3,050.00 3 9,150.00 6,100.00 2 12,200.00 

18 12 2,330.00 3 6,990.00 4,660.00 2 9,320.00 

19 30 5,150.00 3 15,450.00 10,300.00 2 20,600.00 

20 37 5,700.00 3 17,100.00 11,400.00 2 22,800.00 

21 20 3,200.00 3 9,600.00 6,400.00 2 12,800.00 

22 21 2,500.00 3 7,500.00 5,000.00 2 10,000.00 
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ตารางผนวกท่ี 21 แสดงค่ายาก าจัดวัชพืชมะนาว  กรณีผลิตมะนาวทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล (ต่อ) 
 
รายที่ พื้นที่

ปลูก 

(ไร่) 

ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 1-2 ค่ายาก าจัดวัชพืช ปีท่ี 3-7 

ปริมาณที่ใช้/
ครั้ง 

(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

ปริมาณที่
ใช้/ครั้ง 
(บาท) 

จ านวน
ครั้ง/ปี 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

23 35 6,800.00 3 20,400.00 13,600.00 2 27,200.00 

24 45 9,500.00 3 28,500.00 19,000.00 2 38,000.00 

25 9 990.00 3 2,970.00 1,980.00 2 3,960.00 

26 15 2,350.00 3 7,050.00 4,700.00 2 9,400.00 

27 22 4,200.00 3 12,600.00 8,400.00 2 16,800.00 

28 15 2,100.00 3 6,300.00 4,200.00 2 8,400.00 

29 20 3,850.00 3 11,550.00 7,700.00 2 15,400.00 

30 40 9,250.00 3 27,750.00 18,500.00 2 37,000.00 

31 21 3,270.00 3 9,810.00 6,540.00 2 13,080.00 

32 14 1,600.00 3 4,800.00 3,200.00 2 6,400.00 

33 32 5,690.00 3 17,070.00 11,380.00 2 22,760.00 

34 27 2,700.00 3 8,100.00 5,400.00 2 10,800.00 

35 14 2,100.00 3 6,300.00 4,200.00 2 8,400.00 

36 10 1,800.00 3 5,400.00 3,600.00 2 7,200.00 

37 8 1,170.00 3 3,510.00 2,340.00 2 4,680.00 

38 35 5,470.00 3 16,410.00 10,940.00 2 21,880.00 

39 37 6,200.00 3 18,600.00 12,400.00 2 24,800.00 

40 9 1,050.00 3 3,150.00 2,100.00 2 4,200.00 

41 25 3,300.00 3 9,900.00 6,600.00 2 13,200.00 

42 5 780.00 3 2,340.00 1,560.00 2 3,120.00 

รวม 931 148,300.00  444,900.00 296,600.00  593,200.00 

เฉลี่ย 22.17   477.87   637.16 
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ตารางผนวกที่ 22 แสดงราคาขายมะนาว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

เดือน 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก คณะขนาด 

เฉลี่ย สูงสุด ต่่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่่าสุด 

ม.ค. 111.26 160.00 110.00 71.77 100.00 60.00 30.42 50.00 30.00 71.15 103.33 66.67 

ก.พ. 145.00 220.00 110.00 110.00 160.00 60.00 47.20 70.00 30.00 100.73 150.00 66.67 

มี.ค. 359.35 450.00 220.00 239.35 300.00 160.00 74.13 100.00 70.00 224.28 283.33 150.00 

เม.ย. 300.90 450.00 300.00 164.83 200.00 140.00 82.76 100.00 50.00 182.83 250.00 163.33 

พ.ค. 225.00 350.00 200.00 90.50 150.00 100.00 35.81 70.00 30.00 117.10 190.00 110.00 

มิ.ย. 157.00 200.00 150.00 71.33 120.00 100.00 26.33 50.00 20.00 84.89 123.33 90.00 

ก.ค. 154.03 250.00 110.00 87.90 130.00 50.00 20.50 50.00 20.00 87.48 143.33 60.00 

ส.ค. 113.00 200.00 110.00 50.75 100.00 80.00 31.00 50.00 30.00 64.92 116.67 73.33 

ก.ย. 137.25 200.00 130.00 45.80 100.00 80.00 34.00 80.00 30.00 72.35 126.67 80.00 

ต.ค. 110.25 180.00 170.00 96.50 220.00 80.00 49.09 144.00 30.00 85.28 181.33 93.33 

พ.ย. - - - - - - - - - - - - 

ธ.ค. 205.15 220 200 154.5 200 190 119.1 150 130 159.58 190.00 173.33 
 



186 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ  สกุล   ผศ.นันทพร  ลิขิตไพบูลย์ศิลป์ 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน  อำจำรย์   
3. หน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหำรธุรกิจ 

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ   
4. ประวัติกำรศึกษำ  
 ปริญญำโท  บัญชีมหำบัณฑิต 
 ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 
5. สำขำวิชำกำรท่ีช ำนำญพิเศษ กำรบัญชี 
6. ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย 
 ต้นทุนในกำรจ ำกัดขยะมูลฝอยภำยใต้โครงกำรเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดนครปฐม
  
 กำรพัฒนำสื่อกำรสอนหนังสืออิเล็คโทรนิคส์มัลติมิเดีย วิชำกำรบัญชีต้นทุน ส ำหรับนักศึกษำ
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์     
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