


รายงานความรู้เร่ืองน้ี เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมะนาว มะนาว เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่อดีตโบราณ เป็นไม้ผลชนิดหน่ึง ผลมีรสเปร้ียวจัด จัดอยู่ในสกุลสม้ ชุ่มน้ ามาก 
นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส ใช้ท าอาหาร เครื่องดื่ม และน้ ายาท า
ความสะอาด นอกจากนีย้ังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย เห็นได้
ชัดว่ามะนาวมีประโยชน์อย่างมาก จึงสร้างรายงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือน าความรู้เรื่องมะนาว
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันครับ > // < ..





ชื่อวทิยาศาสตร์ของมะนาว
อาณาจักร : Plantae
หมวด : Magnoliophyta
ชั้น : Magnoliopsida
อันดับ : Sapindales
วงศ์ : Rutaceae
สกุล : Citrus
สปีชีส์ : C. aurantifolia
ชื่อทวินาม : Citrus aurantifolia

** เลมอน ไม่ใช ่มะนาว **

มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้
ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ ามะนาวนอกจาก
ใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยัง
น ามาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ าตาล เป็น
น้ ามะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับ
ขอบแก้ว เพื่อใช้แต่งรส



มะนาว (lime) เป็นไม้ผลชนิดหน่ึง ผลมีรสเปร้ียวจัด จัดอยู่ในสกุล ส้ม 
(Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกจะบาง ภายในมีเนื้อแบ่งออกเป็น
กลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือ
ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์อีกด้วย
พันธ์ุมะนาว การปลูกมะนาวในประเทศไทยในปัจจุบันมีสายพันธุ์ดงัน้ี
มะนาวไข่

1. มะนาวไข ่มีลักษณะคล้ายมะนาวหนังเกือบทุกอย่าง ผลกลม หัวและท้ายยาว 
มีสีอ่อนคล้ายไข่ ขนาด 2-3 เมตร เปลือกบาง มีขนาดใหญ่กว่ามะนาวหนัง

2. มะนาวแปน้ ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้น เปลือกบาง มีน้ ามาก นิยมใช้บริโภค
มากกว่าพันธุ์อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์จะปลูก มะนาวพันธุ์แป้นร าไพและพันธุ์แป้นดกพิเศษ 
สามารถบังคับให้ออกฤดูแล้งไดง้่าย
มะนาวหนัง

3. มะนาวหนงั ผลอ่อน มีลักษณะกลมยาว หัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมี
ลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีกลมมนบ้างเล็กน้อย มีเปลือกค่อนข้างหนา ท าให้เก็บ
รักษาผลได้นาน

4. มะนาวตาฮติ ิเป็นมะนาวที่น ามาจากเกาะตาฮติิ มีผลใหญ่กว่ามะนาวทั่วๆไป 
มีเปลือกหนา เมื่อบ ารุงให้ดีผลจะมีขนาดใหญ่มีน้ ามากเป็นมะนาวพันธ์ุไม่มีเมล็ด โต
เร็ว ต้นสูงใหญ่ มีหนามน้อย หรือไม่มีหนามเลย



ในผลมะนาวมีน้ ามันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ ามะนาวจึง
มีประโยชน์ส าหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ ายาท าความสะอาด เครื่องหอม และการบ าบัดด้วย
กลิ่น (aromatherapy) หรือน้ ายาล้างจาน ส่วนคุณสมบัติที่ส าคัญ

มะนาวมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น เพราะมีส่วนประกอบของสารต่างๆ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไป พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้น
การสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างด าหรือรอยแผลเป็นจางลง
1. มะนาว ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังสดใส
2. ช่วยบ ารุงตาของคุณให้สดใสอยู่เสมอ
3. มะนาวประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดทีม่ีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น 

วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริก กรดมาลิก
4. มะนาวมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมสดชื่น (Aromatherapy)
5. มะนาวมีฤทธิ์ที่ช่วยในการกัดดว้ย ซึ่งถือว่าเป็นกรดผลไม้อย่างหนึ่ง (AHA) ที่เป็น

ที่ยอมรับในการช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไป
6. น้ ามะนาวจะเป็นที่นิยมใช้กันมากในบ้านเราในการน ามาปรุงรสชาติอาหาร
7. ส าหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวน้ัน เมื่อบีบน้ าออกหมดแล้วให้น ามาทาบริเวณ

คาง เข่า ข้อศอก ส้นเท้า ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเหล่านี้มีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้น 
และนอกจากน้ียังใช้เปลือกผลแห้งน ามาต้มเอาน้ าดื่มเป็นยาแก้จกุเสียดแน่นทอ้ง 
ขับเสมหะ บ ารุงกระเพาะได้อีกด้วย

8. แก้ปัญหาผิวแตกด้วยใช้น้ ามะนาวมาทาบริเวณดงักล่าว



9. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ
10. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ า
11. มะนาวช่วยในการขับเสมหะ
12. ช่วยบรรเทาอาการเสียงแหบแห้ง
13. ใช้เป็นยาบ้วนปาก ด้วยการใช้น้ ามะนาว 3-4 หยด ก็จะท าให้ช่องปาก

สะอาดมากยิ่งขึ้น
14. ช่วยในการขจัดคราบบุหร่ี
15. ช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง แน่นท้อง ด้วยการน าน้ า

มะนาวมาใช้กินกับน้ าตาล
16. แก้อาการท้องร่วงด้วยการดื่มน้ ามะนาว
17. แก้โรคเหน็บชา ร้อนใน กระหายน้ าด้วยการดื่มน้ ามะนาว
18. ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียด้วยการดื่มน้ ามะนาวผสมน้ าตาล
19. รักษาโรคผิวหนังด้วยการน าน้ ามะนาวมาทาบริเวณที่เป็น
20. แก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยและชว่ยบรรเทาอาการเจ็บปวด



ข้อมูลทางโภชนาการของมะนาว ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 30 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 10.5 กรัม
น้ าตาล 1.7 กรัม
เส้นใย 2.8 กรัม
ไขมัน 0.2 กรัม
โปรตีน 0.7 กรัม
วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม 3%
วิตามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม 2%
วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม 1%
วิตามินบี 5 0.217 มิลลิกรัม 4%

วิตามินบี 6 0.046 มิลลิกรัม 4%
วิตามินบี 9 8 ไมโครกรัม 2%
วิตามินซี 29.1 มิลลิกรัม 35%
ธาตุแคลเซียม 33 มิลลิกรัม 3%
ธาตุเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม 5%
ธาตุแมกนีเซียม 6 มิลลิกรัม 2%
ธาตุฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม 3%
ธาตุโพแทสเซียม 102 มิลลิกรัม 2%
ธาตุโซเดียม 2 มิลลิกรัม 0%

% ร้อยละของปรมิาณแนะน าทีร่่างกายตอ้งการในแตล่ะวนัส าหรบัผูใ้หญ่



การขยายพนัธุ์มะนาว ในแต่ละวิธีที่นิยมท ากันนี้ ต้นทุนของแต่ละวิธี
อาจจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ท าจะมีต้นจากวิธีไหนที่ต่ ากว่า อีกทั้งมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกัน ดังนั้นแล้วหากจะท าเพื่อการค้า คงต้องทดลองท าเอง คิดต้นทุน
ออกมา ผลดีผลเสีย แล้วเลือกวิธีที่ดีทีสุ่ด และถ้าต้องการขยายพันธุ์มะนาวเพื่อ
ขายก็ต้องเช็คความต้องการของตลาดด้วย นอกจากวิธีการขยายพันธ์ุมะนาวที่
นิยมท ากันนี้ในอนาคตอาจจะมีวิธีอื่นๆที่ท าไดด้กีวา่ ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
ดังน้ันแล้วการทดลอง เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีมาช่วย จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ 
กิจการมั่นคง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยกตวัอยา่งการขยายพนัธุ์
1. การเพาะเมล็ด
2. การขยายพนัธุ์มะนาวดว้ยใบ 
3. การตัดช ากิง่มะนาว
4. การตัดช ากิง่ออ่น 
5. การตัดช ากิง่กึง่ออ่นกึง่แก ่
6. การตอนกิง่



ขอบพระคุณที่เข้ามาอ่านครับ > <
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