
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา  5 ชั่วโมง

สาระส�าคัญ
	 มะนาวเป็นพชืเศรษฐกจิและจ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติของคนไทย	เพราะนยิมใช้ในการประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม	โดยทั่วไปมะนาวจะออกผลมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน	ท�าให้มะนาวมีราคาถูก	และ
จะออกผลน้อยในช่วงเดอืนธนัวาคมถึงพฤษภาคม	ท�าให้มะนาวมรีาคาแพง	ถ้าเกษตรกรสามารถท�าให้มะนาวออก
ผลนอกฤดูได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม	 เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 เกษตรกร
ควรน�าความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสวนมะนาวนอกฤดู	

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี*

1.	สังเกตและบรรยาย 
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

1.	แสดงวิธีหาค�าตอบโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์

2.	แสดงวิธีหาค�าตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละอย่างง่าย

1.	ค้นหา	รวบรวมข้อมูลที่สนใจจาก
แหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

2.	สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ตามกระบวนการเทคโนโลยี
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง	3	
มิติที่ก�าหนดขนาดชัดเจน

3.	สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวันด้วยความรับผิดชอบ

หมายเหตุ:	*ตัวชี้วัด	เทคโนโลยี	(T)	ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์	(E)	ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แต่กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม	สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	

สวนมะนาว
นอกฤดู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

-	 พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็ม
ที่จะออกดอก	เมื่อดอกมีการ
ปฏิสนธิ	รังไข่จะเปลี่ยนไป
เป็นผล	ภายในผลมีเมล็ดและ
ต้นอ่อนภายในเมล็ดจะงอก
เป็นพืชต้นใหม่	เป็นวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก

-	 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์

-	 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

-	 การด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์มีขั้นตอนตามล�าดับ
ดังนี้	

	 1)	 ก�าหนดวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อ
ก�าหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

	 2)	 วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่ง
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	

	 3)	 ก�าหนดหัวข้อของข้อมูลที่
ต้องการค้นหา	เตรียมอุปกรณ์ที่
ต้องใช้ในการค้นหา	บันทึกและ
เก็บข้อมูล	

	 4)	 ค้นหาและรวบรวมข้อมูล	
	 5)	 พิจารณา	เปรียบเทียบ	ตัดสินใจ
	 6)	 สรุปผลและจัดท�ารายงานโดยมี

การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
	 7)	 เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งาน

ต่อไป
	 8)	 ออกแบบสวนมะนาวนอกฤดู

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง
สามมิติ

	 9)	 การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค�า
ขั้นพื้นฐาน	เช่น	การสร้างและ
ตกแต่งเอกสารการบันทึกงาน
เอกสาร	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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กรอบแนวคิด  

E: วิศวกรรมศาสตร์ 
-	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
	 (การใช้เทคโนโลยีจัดการสวนมะนาว 

นอกฤดู)

M: คณิตศาสตร์* 
-	 บัญญัติไตรยางศ์
-	 แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาร้อยละอย่างง่าย

S: วิทยาศาสตร์
-	 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

T: เทคโนโลยี
-	 น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

สวนมะนาวนอกฤดู

*เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 ค้นหา	รวบรวมข้อมลูทีส่นใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีเ่ชือ่ถอืได้ตรงตามวตัถปุระสงค์		
	 2.	 น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
	 3.	 ออกแบบสวนมะนาวให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล
	 4.	 ค�านวณต้นทุนการผลิตมะนาวนอกฤดูและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ รายการ
จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ
จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1 กระดาษปรู๊ฟ 1	แผ่น 6 ถังน�้า 1	ถัง

2 กิ่งตอนมะนาว 2	กิ่ง 7 กระถาง 2	ลูก

3 ดินปลูก
1	

กระสอบ
8

สายยางขนาดเล็กพร้อมข้อต่อ
สายยาง

2	ชุด

4 ปุ๋ยอินทรีย์ 9 ขวดน�้าพลาสติก

5 กรรไกร 1	เล่ม 10 ไม้บรรทัด 1	อัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นระบุปัญหา 
	 1.	 ครูน�าเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนดูรูปสวนมะนาวที่มีผลดก	แล้วถามนักเรียนโดยให้ตอบตามความ

เข้าใจ	
	 	 1.1	 นักเรียนจะมีวิธีปลูกมะนาวอย่างไร	
	 	 1.2	 นักเรียนคิดว่า	มะนาวจะออกดอกและติดผลในช่วงฤดูใด	เพราะเหตุใด	
	 	 1.3	 ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนให้ผลตามภาพที่เห็นจะต้องใช้เวลากี่เดือน	
	 	 1.4	 นักเรียนคิดว่า	มะนาวช่วงใดที่มีราคาถูกและช่วงใดมีราคาแพง	เพราะเหตุใด	
	 	 1.5	 ถ้าชาวสวนต้องการให้มะนาวออกผลในช่วงที่มีราคาแพง	ชาวสวนจะท�าอย่างไร
	 2.	 ครูให้นักเรียนท�ากิจกรรม	โดยก�าหนดสถานการณ์ต่อไปนี้	
	 	 “เกษตรกรคนหนึง่ปลกูมะนาวและประสบปัญหามะนาวไม่ออกผลในช่วงท่ีมะนาวราคาแพง	นกัเรยีนมี

วธิแีก้ปัญหาอย่างไรให้มะนาวออกผลนอกฤดูซ่ึงเป็นช่วงท่ีมะนาวราคาแพงเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร”

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
	 3.	 ครูอภิปรายร่วมกบันกัเรยีนเกีย่วกับลักษณะของมะนาว	การออกดอก	ออกผลและระยะเวลาให้ผลผลติ	

การเตรยีมหลมุปลกู	เตรยีมดินปลูกโดยอาจใช้ส่วนผสมระหว่างดินกับอนิทรีย์วตัถอุตัราส่วน	1	ต่อ	1	
อนิทรยีวตัถเุป็นส่วนผสมระหว่างปุย๋มลูสตัว์	แกลบเผาหรอืเปลอืกถัว่	ต้นพนัธุอ์าจเป็นกิง่ตอนหรอืก่ิง
ช�าทีไ่ด้จากต้นพนัธุท์ีต้่องการ	การดูแลรักษาต้นมะนาวให้น�า้และให้ปุย๋เป็นระยะ	ๆ 	ตามความเหมาะ
สม	ระยะเวลาที่มะนาวให้ผลผลิตประมาณ	6	เดือน

	 4.	 ครูให้ความรูเ้พิม่เตมิเรือ่งการปลกูมะนาวหรอืให้นกัเรยีนศกึษาจากเอกสารความรู	้เช่น	เรือ่ง	การฟ้ืนฟู
เยียวยาผู้ประสบภัยด้วยงานวิจัย	วช.	:	การปลูกมะนาว	เรื่อง	เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู	(ใน
วงบ่อซีเมนต์)	เรื่อง	เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในภาชนะ	เรื่อง	โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาว
นอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

	 5.	 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามแหล่งการเรียนรู้	ตามประเด็นต่อไปนี้
	 	 5.1	 ช่วงเดือนใดที่มะนาวมีราคาแพงและเพราะอะไร
	 	 5.2	 การปลกูมะนาวนอกฤดูในหัวข้อการเตรียมภาชนะปลูก	การเตรียมดิน	การให้น�า้	การให้ปุย๋	การ

บังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดู

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
	 6.	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเตรียมภาชนะ	 การเตรียมดิน	 

การให้น�้า	การให้ปุ๋ยและการบังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดู
	 7.	 ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่สรปุวธิกีารเตรยีมภาชนะปลกู	การเตรยีมดิน	การให้น�า้	การให้ปุ๋ย	การบงัคบั

มะนาวให้ออกผลนอกฤดูและบันทึกผลในใบกิจกรรม
	 8.	 ครูให้นักเรียนวาดแผนผังสวนมะนาวเป็นภาพร่าง	3	มิติพร้อมระบุมาตราส่วน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 
	 9.	 ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่เขยีนแผนการด�าเนินงาน	โดยปลกูมะนาว	2	ต้น	ต้นละ	1	กระถาง	(แผน	1	ปี)	 

และบันทึกผลในข้อ	5	ของใบกิจกรรม	
	 10.	 ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน�าเสนอแผนการด�าเนินงานวิธีการปลูกมะนาวทั้ง	2	กระถาง
	 11.	 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มปลูกมะนาวจากกิ่งตอนทั้ง	2	กิ่งที่เตรียมให้	ดังนี้	
	 	 11.1	 กระถางที่	1	ปลูกโดยวิธีปกติและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามแผนที่วางไว้ตามข้อ	8	
	 	 11.2	 กระถางที	่2	ปลกูโดยวธิทีีท่�าให้มะนาวออกผลนอกฤดูตามวิธทีีส่รุปได้จากการอภปิราย	ข้อ	4,	

6	และ	7	และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตามแผนที่วางไว้ตามข้อ	8
	 12.	 ครูให้นักเรียนด�าเนินการตามแผนการปลูกมะนาวทั้ง	2	วิธี	ตามข้อ	9	เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา	

1	ปี

ขั้นทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 13.	 ครูให้นักเรียนทุกกลุ ่มเปรียบเทียบผลที่ได้จากมะนาวที่ปลูกด้วยวิธีปกติกับวิธีที่วางแผนไว	้ 

ทุก	ๆ	6	เดือน	พร้อมบันทึกผลข้อ	7	ในใบกิจกรรม
	 14.	 ครใูห้นกัเรยีนทกุกลุม่เกบ็รวบรวมข้อมลูร่วมกนัอภิปราย	สรุปปัญหาทีพ่บและวธิกีารแก้ไขบันทกึผล

ข้อ	8	ในใบกิจกรรม	
	 15.	 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มด�าเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ได้จากการอภิปรายผล
	 16.	 ครูให้นักเรียนทุกกลุ่ม
	 	 16.1	 ค�านวณต้นทุนการผลิตมะนาวนอกฤดูทั้งหมด	ยกเว้นค่าแรง
	 	 16.2	 คาดคะเนผลผลิตที่จะได้รับและเปรียบเทียบกับผลผลิตจริง
	 	 16.3	 ค�านวณต้นทุนรวมทั้งหมด	
	 	 16.4	 ค�านวณราคาขาย	ก�าไรขาดทุน	
	 	 16.5	 คาดคะเนระยะเวลาที่จะคุ้มทุน

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 17.	 ครูให้นักเรียนประเมินวิธีการด�าเนินงานและเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้ว่าสามารถบังคับให้มะนาวออกผล

ตามเวลาท่ีก�าหนดหรือไม่	 ก�าไรหรือขาดทุนอย่างไร	 และถ้าขาดทุนต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรจึงจะถึง
จุดคุ้มทุน	พร้อมน�าเสนอโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
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การวัดประเมินผล 
ประเมินจากแผนผังที่นักเรียนวาดและแผนการด�าเนินงานตลอด	1	ปี

สิ่งที่ประเมิน
ระดับการประเมิน

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)

1. ค้นหา รวบรวมข้อมลู
จากแหล่งต่าง ๆ

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
ที่เชื่อถือได้

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล	
แต่ไม่น่าเชื่อถือ

ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลได้	

2. การน�าเสนอผลงาน น�าเสนอผลงานได้ครบ
ถ้วนและถูกต้อง

น�าเสนอผลงานได้ถูกต้อง
แต่ขาดรายละเอียด 
เล็กน้อย

น�าเสนอผลงานได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน	ขาด 
รายละเอียดส�าคัญ

3. การแสดงมาตราส่วน
ของแผนผงั

สามารถแสดงมาตราส่วน
ในแผนผังได้ถูกต้อง

สามารถแสดงมาตราส่วน
ของแผนผงัได้แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่สามารถแสดง
มาตราส่วนได้

4. แผนการด�าเนินงาน สามารถบอกรายละเอยีด
ของแผนการด�าเนินงาน
ได้ครบถ้วนและปฏิบัติได้

สามารถบอกรายละเอียด
ของแผนการด�าเนินงาน
ได้แต่ไม่ครบถ้วน

ไม่สามารถบอก 
รายละเอียดของแผนการ
ด�าเนินงานได้

5. ผลผลิตมะนาว 
นอกฤดูกาล

ได้ผลผลิตมะนาว 
นอกฤดูกาลเหมือนกับที่
ขายในตลาด

ได้ผลผลิตมะนาว 
นอกฤดูกาล	แต่ผลไม่
สมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบ
กับมะนาวที่ขายในตลาด

ไม่ได้ผลมะนาวนอกฤดูกาล
ตามที่วางแผนไว้

6. การค�านวณต้นทุน
การผลิต

ค�านวณต้นทุนการผลิต
และผลผลิตที่คาดว่าจะ
ได้รับถูกต้อง

ค�านวณต้นทุนการผลิต
และผลผลิตที่คาดว่าจะได้
รับได้	แต่ไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถค�านวณต้นทุน
การผลิตและผลผลิตที่คาด
ว่าจะได้รับ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
•	 เอกสาร	เรื่อง	การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยงานวิจัย	วช.	:	การปลูกมะนาว	
 www.agi.nu.ac.th/postharvest/downloads/upload_file/Lemon.pdf 
•	 เอกสาร	เรื่อง	เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู	(ในวงบ่อซีเมนต์)			
 www.servicelink.doae.go.th/webpage/Academic%20articles/Season%20with%20lemon.pdf 
•	 เอกสาร	เรื่อง	เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในภาชนะ		
	 www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NzUzMTc 
•	 เอกสาร	เรื่อง	โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์		
 http://samngam.phichit.doae.go.th/manow.pdf 
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แนวค�ำตอบ ใบกิจกรรม

1.	 ลักษณะทั่วไปของมะนาว
 แนวค�าตอบ	 มะนาวเป็นไม้พุ่ม	 มีล�าต้นเป็นทรงพุ่ม	 เปลือกมีสีเทาปนน�้าตาล	ล�าต้นและกิ่งมีหนาม	 ใบสี

เขยีวเข้ม	รปูไข่	ดอกมสีขีาวหรอืสีม่วงขึน้กบัสายพันธุ	์ผลมสีีเขยีว	ลักษณะกลมหรือกลมรี	แป้น	ขึน้กับสาย
พันธุ์	ผลแก่จะมีสีเหลือง	

2.	 พันธุ์มะนาวที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะส�าหรับปลูกนอกฤดู
 แนวค�าตอบ	 มะนาวท่ีให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมส�าหรับปลูกในสวนมะนาวนอกฤดูมีหลายพันธุ์	 เช่น	

มะนาวพันธุ์พิจิตร	1	พันธุ์แป้นร�าไพ
3.	 วิธีการที่ท�าให้มะนาวออกผลนอกฤดู	ท�าได้ดังนี้
 แนวค�าตอบ	ค�าตอบอาจมีหลากหลาย	เช่น	1)	ปลูกมะนาวในภาชนะ	เช่น	บ่อซีเมนต์	และวางภาชนะไว้

กลางแจ้ง	2)	เดอืนสงิหาคม	ตดักิง่ทีต่ดิดอกและปลดิผลออก	3)	เดอืนกนัยายน-ตลุาคม	งดให้น�า้กับมะนาว	 
7-10	วันโดยใช้วิธีคลมุพลาสติกรอบปากภาชนะ	เพือ่ให้ใบของมะนาวบางส่วนร่วงและออกดอก	4)	รดน�า้และ 
ใส่ปุ๋ยสม�่าเสมอ		 	 	 	 	 	 	

4.	 เทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้ในสวนมะนาวนอกฤดู

 แนวค�าตอบ

วิธีการให้น�้า วิธีการให้ปุ๋ย เทคโนโลยีอื่นที่น�ามาใช้

ให้น�้าโดยใช้ท่อพลาสติก	(PVC)	
ขนาด	12

1 นิว้	เป็นท่อหลักและแยก
สาขาด้วยท่อพลาสติก	(PE)	ขนาด	
20	มิลลิเมตร	และใช้ท่อพลาสติก
ขนาดเล็ก	(PE)	ซึ่งต่อกับหัวสปริง
เกอร์ขนาดเล็กไปยังแต่ละกระถาง	
ซึ่งช่วงที่มะนาวปลูกใหม่	ๆ	ควรให้
น�้าวันละครั้ง	และหลังจากปลูกไป
แล้ว	10-15	วัน	จึงให้น�้าวันเว้นวัน	
แต่ช่วงมะนาวติดดอกออกผลควร
ให้น�้าทุกวัน	

การให้ปุ๋ยอาจท�าได้หลายวิธี	เลือกให้
ได้ตามความเหมาะสม	เช่น	
1)	ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	หรือ	

16-16-16	เดือนละครั้ง	กระถาง
ละ	8	ช้อนแกง	รอบ	ๆ	กระถาง	
แล้วรดน�้าตามทุกครั้ง	และช่วงก่อน
ออกดอกให้ปุ๋ยสูตร	12-24-22	ครั้ง
เดียวอัตรา	8	ช้อนแกง

2)	ใส่ปุ๋ยเคมสีตูร	15-15-15	ทีก้่นหลุม
ก่อนปลกู	จากนัน้ให้ใส่ปุย๋ทกุ	ๆ	1-2	
เดอืนในอตัรา	1	ช้อนแกงต่อต้น	
ส่วนในระยะบงัคับให้ออกดอกตดิผล	
ให้ใส่ปุย๋เคมสูีตร	12-24-12	อตัรา	1	
ช้อนแกงต่อต้น	

3)	หลังใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรรดน�้าให้ชุ่ม

เมื่อมะนาวโตเป็นพุ่ม	กิ่งอาจมี
น�้าหนักมากเกินไปท�าให้กิ่งหัก
ได้		ให้แก้ปัญหาโดยใช้วัสดุมาค�้า
กิ่ง	เช่น	ไม้ไผ่	แท่งโลหะหรือแท่ง
พลาสติก
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5.	 แผนการด�าเนินงานในการปลูกมะนาวตามแผน	1	ปี	
 แนวค�าตอบ

กิจกรรม
เดือนที่ด�าเนินการ

วิธีปกติ วิธีที่เลือก

1.	เตรียมดินปลูก	กิ่งพันธุ์	และภาชนะปลูก สิงหาคม สิงหาคม

2.	ปลูกมะนาว สิงหาคม สิงหาคม

3.	ปลิดผลในฤดูทิ้งและตัดแต่งกิ่ง - มิถุนายน	-	กรกฎาคม

4.	ใส่ปุ๋ยคอก	หรือ	ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15 มกราคม	-	ธันวาคม มิถุนายน	-	กรกฎาคม

5.	กระตุ้นการออกดอกโดยการงดน�้า	 - กันยายน	-	ตุลาคม

6.	ใส่ปุ๋ยคอก	หรือ	ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15 มกราคม	-	ธันวาคม
มกราคม	-	สิงหาคม	
และ	พฤษภาคม

7.	รดน�้า มกราคม	-	ธันวาคม มกราคม	-	ธันวาคม

8.	เก็บเกี่ยวผลผลิต มกราคม	-	ธันวาคม ธันวาคม	–	เมษายน

6.	 ผลการสังเกตมะนาวที่ปลูกทั้ง	2	วิธี	ในระยะเวลา	6	เดือน
 แนวค�าตอบ	ขึ้นอยู่กับการสังเกตของนักเรียน	และควรติดตามผล	6	เดือนหลังด้วย	เพื่อให้ครบระยะเวลา	

1	ปีตามแผนงาน

มะนาวที่ปลูกตามปกติ มะนาวที่ปลูกตามวิธีที่เลือก
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7.	 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข	ดังนี้
 แนวค�าตอบ	ขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขของนักเรียน	

ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไข

8.	 ค�านวณค่าใช้จ่าย	ต้นทุนการผลิตมะนาวนอกฤดู	(ยกเว้นค่าแรงงาน)
 แนวค�าตอบ	ขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการปลูกมะนาวที่นักเรียนเลือก
9.	 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับและระยะคุ้มทุน	(ต้นทุน		ผลผลิต		ราคาขาย	ก�าไร	ขาดทุน	จุดคุ้มทุน)
 แนวค�าตอบ	ขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการปลูกมะนาวที่นักเรียนเลือก	

แนวค�ำตอบ ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม

1.	 วิธีการที่ใช้ในการท�าสวนมะนาวนอกฤดูเหมือนหรือแตกต่างจากวิธีปลูกมะนาวโดยทั่วไปหรือไม่	อย่างไร	
 แนวค�าตอบ	วิธีการที่ใช้ในการท�าสวนมะนาวนอกฤดูแตกต่างจากวิธีการปลูกมะนาวโดยทั่วไป	ดังนี้	การ

ท�าสวนมะนาวนอกฤดูจะปลูกมะนาวลงในภาชนะ	 เช่น	 กระถาง	 หรือบ่อซีเมนต์เพ่ือที่จะสามารถให้น�้า
และงดให้น�้าได้ตามต้องการ	ขณะที่การปลูกมะนาวโดยทั่วไปจะปลูกลงดินแปลงดิน	นอกจากนี้	การปลูก
มะนาวนอกฤดูต้องปลิดผลท้ิงและงดให้น�้าเพื่อให้ผลัดใบและออกดอกใหม่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม	
ซึ่งการปลูกมะนาวโดยทั่วไปจะไม่ปลิดผลและงดน�้าในช่วงเวลาดังกล่าว

2.	 การปลูกมะนาวนอกฤดูมีข้อดี		ข้อเสียอย่างไร
 แนวค�าตอบ	การปลูกมะนาวนอกฤดูมีข้อดี	คือ	เราสามารถท�าให้มะนาวออกผลและพร้อมเก็บผลผลิตใน

ช่วงท่ีมะนาวมีราคาแพง	 ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น	 และสามารถใช้พื้นที่ซ่ึงเป็นบริเวณที่ดินเสื่อมโทรมมาท�า
สวนมะนาวนอกฤดูได้
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