การปลูกมะกรูดเพื่อการคา
รศ. สุมาลี เหลืองสกุล
ในบรรดาพืชผักที่นิยมปลูกกันแพรหลายและไดรับการยกยองวาเปน“พืชเศรษฐกิจ” หาก
เอยถามชนิดทีร่ ูจักแบบไมตอ งคิด คงหนีไมพนพืชไมกชี่ ื่ออยางขาว ยางพารา เพราะสรางรายได
เปนกอบเปนกําใหกับประเทศ แมอาจไมอยูในฐานะ “พืชเศรษฐกิจ” แตยังมีพืชอีกมากมาย
หลากหลายชนิดที่มีบทบาทสําคัญทางอาหาร โดยเฉพาะพืชสมุนไพร เครื่องเทศ เพราะอาหารเรา
มักเนนการปรุงรสดวยพืชกลุมนี้เปนสําคัญ เชน ผัดหรือแกง ก็ตอ งเพิ่มกลิ่นและรสดวยใบกระ
เพรา หรือโหระพา ถาเปนลาบจะขาดรสสะระแหนเปนไมได แลวอาหารประจําชาติอยางตมยํา
จะมีเพียงขา ตะไคร ก็กระไรอยู ตองเสริมทัพใหอยูหมัดดวย “ใบมะกรูด”
การเรียกชื่อของแตละภาคของไทยก็ชื่อเรียกไมเหมือนกัน เชน ทางภาคอีสานเรียกวา
มะหูด ทางภาคใตเรียกวา สมกรูด ทางภาคเหนือเรียกวา มะกรูด เปนตน มารูจักลักษณะทัว่ ๆ
ไปของมะกรูดวาเปนอยางไร มะกรูดเปนไมยืนตนขนาดเล็ก มีหนามแข็ง บริเวณลําตนและกิง่
เติบโตไดสูงประมาณเกือบเทาตนมะมวงเลยทีเดียว เปนทรงพุม ดอกของมะกรูดมีสีขาวหอม ใบ
ออนจะมีลักษณะมันวาวสวยงาม เปนใบเดี่ยว แตดูคลายสองใบตอกัน เปนพืชที่ปลูกและดูแลงาย
ใหใบและผลตลอดทั้งป มะกรูดมีประโยชนทั้งผลและใบ วาจะใชทาํ อาหาร ใชไลสัตวเลื้อยคลาน
หรือจะใชผลเปนตัวชวยดับกลิ่นที่พึงประสงคก็ไดเชนกัน ในสมัยโบราณมักนําผลมะกรูดมาคั้นน้ํา
มาสระผม เพือ่ ใหผมเงางามสวยเก นอกจากนี้ยังสามารถนํามาเขาเครื่องยาไทยเพื่อรักษาโรคตาง ๆ
ไดเปนอยางดี
นอกจากใบมะกรูด จะนํามาประกอบเครือ่ งตมยําแลว ยังเปนสวนผสม ของพริกแกง
ใบมะกรูดที่ไมแกหรือออนเกินไป นิยมหัน่ เปนฝอยใสในยํา พรา กอย ใบแกใสแกงเผ็ด ตมโคลง
ผลมะกรูดก็ยังนิยมนํามาผาซีก ใสในแกงเทโพ และขนมจีนน้ําพริก น้ําจากผลจะมีรสเปรี้ยว
ใชแตงรสปลาเจา ปลารา ไมเพียงประโยชนทางอาหารใบ และผลมะกรูดยังสามารถนํามาแปรรูป
ไดอีกหลากหลายผลิตภัณฑ
บทบาทของใบมะกรูด จึงมิใชเพียงพืชประกอบ แตตองนับวาเปนพืชคูครัว ประจํา
ครอบครัว หลายบานมีตน มะกรูดปลูกไว และถือวาใบมะกรูดคือ พืชจําเปนของอาหารไทยอีก
หนึ่งชนิดที่ไมควรมองขาม นอกจากนั้น ผลและใบของมะกรูดนี้มีสรรพคุณทางยามากมาย
ประโยชนทางยาของมะกรูดนั้น กรมสงเสริมการเกษตรไดใหขอมูลวา สวนที่ทําเปนยา
คือ ผิวมะกรูด ผล ราก น้ํามะกรูด และใบ ใชเปนสวนประกอบ ทางยาสมุนไพร ไดหลายชนิด
รสและสรรพคุณของมะกรูดในตํารายาไทย ผิวผลสดและผลแหงมีรสปรา หอมรอน สรรพคุณแก
ลมหนามืด แกลมวิงเวียน บํารุงหัวใจ ขับลมในลําไส ขับระดู ขับผายลม
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ผล มีรสเปรี้ยว มีสรรพคุณเปนยาขับเสมหะ แกไอ แกน้ําลายเหนียว ฟอกโลหิต ใชสระ
ผม จะทําใหผมดกดําเปนเงางามไมมีรังแคและไมคันศีรษะ นอกจากนี้ยังใชเปนยาขับลม แกปวด
ทองในเด็ก
ราก รากของมะกรูดจะมีรสเย็นจืด แกพิษฝภายใน แกเสมหะเปนโทษ ปรุงผสมกับยาตัว
อื่น เปนยาแกลมจุกเสียด ถอนพิษผิดสําแดง ขนาดและวิธีใช ดังนี้
-แกเปนลม หนามืด ใชผิวผลสดสูดดม ขณะเปนลม ผิวผลแหงใชหั่นใสในน้ําหอมผสม
กับของหอมอืน่ ๆ ดมแกอาการเปนลมหนามืด
- แกลมวิงเวียน บํารุงหัวใจ ใชผิวผลสดหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ 1-2 หยิบมือ ผสมกับการบูร
หนึ่งหยิบมือ ชงดวยน้ําเดือด คนใหละลาย ปดฝาทิ้งไว 3-5 นาที ดื่มเอาแตน้ํา
- เปนยาขับเสมหะ แกไอ ใชผลมะกรูดผาซีกเติมเกลือปนเล็กนอย ลนไฟใหเปลือกผลนิ่ม
คอย ๆ บีบน้ํามะกรูดลงในคอทีละนอยๆ จะชวยใหโลงคอ เสมหะจะละลายออกมาและระงับ
อาการไอ
- เปนยาขับผายลม แกปวดทองในเด็กออน ใชมะกรูด 1 ผลตัดจุกควานเอาไสกลางออก
เอามหาหิงคุใสกลางผล แลวปดจุกสุมไฟใหเกรียมกรอบ บดใหเปนผง ละลายกับน้ําผึ้งปายลิ้นเด็ก
ออนตั้งแตแรกคลอด
- เปนยาสระผมหรืออาบโดยใสมะกรูดผาซีกลงในหมอรวมกับสมุนไพรอื่น ๆ ตมอาบ อบ
จะไดทั้งน้ํามันหอมระเหยที่อยูบนผิวและรสเปรี้ยวจากมะกรูดจะชวยใหอาบสะอาดยิ่งขึ้น และถา
ใชมะกรูดผาซีกสระผม จะทําใหผมลื่นดกดํา ไมมีรังแค
- ใชเปนยาฟอกโลหิตสําหรับสตรี (ในตํารายาพื้นบาน) ใชน้ํามะกรูดดองยาและเรียกยานัน้
วา “ยาดองเปรี้ยวเค็ม” ใชรับประทานน้ํามะกรูดปองกันมิใหยาดองขึ้นราได และทําปฏิกิริยากับ
สมุนไพร เชน เปลือกหอยละลายเกลือหินออกมาจะไดยาที่ดูดซึมในรางกายไดดี
- แกไขหวัด ปวดศีรษะ ใชใบมะกรูดและใบมะนาวตมน้ํารับประทาน
ขอควรระวัง เนื่องจากน้ํามะกรูดมีฤทธิ์เปนกรด อาจทําลายเคลือบฟนได ดังนั้น เมื่อจิบมะกรูด
ควรพยายามใหถูกฟนนอยทีส่ ุด และหลังจากจิบไป 2-3 ครั้ง ควรบวนปากลางกรดออกไป หากใช
เปนยาสระผม ควรทําผมใหเปยกชุมทั้งศีรษะกอนใชมะกรูดสระผม เพื่อใหน้ําบนศีรษะชวยลด
ความเปนกรดของมะกรูดลง และเมื่อนําใบมะกรูดมากลั่นดวยไอน้ํา จะใหน้ํามันหอมระเหยใน
ปริมาณ 1.29% สวนน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากผิวมะกรูดจะมีปริมาณ 6-7% และน้ําในมะกรูดจะมี
กรดซิตริก วิตามินซีและกรดอินทรียชนิดอื่น ๆ เปนสวนประกอบ
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ผลและใบ

ดอก

ตน

การปลูกมะกรูดเพื่อการคา
ปจจุบันการปลูกมะกรูดเพื่อเปนการคาหาไดยากเต็มที แตก็ไมหมดไปเลยทีเดียว ยังพอมี
ใหเห็นอยูบางโดยเฉพาะ คุณยายสมหมาย พุมทิม อายุ 69 ป อยูบานเลขที่ 23 หมู 10 แขวงบาง
ระมาด เขตตลิง่ ชัน กทม. คุณยายยังมีสุขภาพแข็งแรงมาก ออกทําสวนตัดกิ่งมะกรูดไดทุกวันตั้งแต
เชาจนกระทั่งถึงบาย โดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ในเนื้อที่ที่ปลูกมะกรูดกวา 12 ไร เมื่อทักทาย
แนะนําตัวเรียบรอยก็เลยเขาเรื่องทันที ไมใหเสียเวลาการทํามาหากินของคุณยาย โดยไดสอบถามถึง
ความเปนมาเปนไป วาทําไมถึงไดมาปลูกมะกรูดมากมายขนาดนี้ถึง 12 ไร
คุณยายสมหมาย จึงเลาใหฟง วา ไดมาปลูกมะกรูดขายใบมาประมาณ 25 ปเห็นจะได กอน
หนานี้ที่ที่ปลูกอยูเปนที่ของพอแม
เปนสวนที่ปลูกไมผลมากอนไมวาจะเปนมะมวง
กลวย
มะพราว มะละกอ ปลูกเต็มที่ 12 ไรเลย แตดวยสภาพพื้นที่ที่ปลูกนี้เปนพืน้ ที่ต่ํา เมื่อเวลาฝนตก
มาก ๆ ทําใหเกิดน้ําทวมขังไดงาย เปนอยางนี้มาหลายป กอนที่จะหันมาปลูกมะกรูดจึงไดตัดสินใจ
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ทําแปลงปลูกใหมโดยยกพืน้ ที่ดินปลูกใหสูงขึ้น และสรางคันดินรอบ ๆ แปลงปลูกทั้งหมด กันน้าํ
ไมใหไหลเขามาทวมแปลงปลูกในสวนไดอีก เมื่อทําเสร็จก็ตัดสินใจแลววาจะไมกลับมาปลูกไมผล
อีกเนื่องจากตองมีการดูแลมากกวาพืชชนิดอื่น ๆ พอดีมีเพื่อนบานที่อยูใกล ๆ กันแนะนําใหปลูก
มะกรูดเพื่อขายใบ จึงไดสงั่ ซื้อตนพันธุมาปลูกบางเริ่มปลูกครั้งแรกเพื่อลองผิดลองถูกกอน เพียง
แค 2 ไร และเปนการทดลองตลาดวามีความตองการตามที่สั่งเอาไวจริงหรือไม เมื่อถึงเวลาตัด
ผลผลิตขาย ก็รูเลยวาไมพอตอความตองการของตลาด เพราะพอคาแมคามารับซื้อแบบมีเทาไรรับ
หมด แนนอนเลยเห็นอนาคตขางหนาแลววาดีแน จึงกลับมาวางแผนในการปลูกใหเต็มพื้นที่
ที่เหลือ 10 ไรวาทําอยางไรใหมีผลผลิตทั้งใบและผล ใหเก็บไดตลอดทั้งป จึงไดทยอยสั่งซื้อทอน
พันธุมะกรูดมาลงปลูก จนครบทั้ง 12 ไรใชเวลาอยูหลายปเหมือนกัน
สําหรับขั้นตอนการปลูกของคุณยายสมหมาย มาดูกนั วาเปนอยางไร
ลําดับแรกเลยตองมีการเตรียมดินในพื้นที่
ปลูกโดยเริ่มจากการกําจัดวัชพืชใหหมด
หลังจากนัน้ พรวนดินและยกรองแปลงปลูกใหสูงขึ้นมาพนน้ํา เมือ่ เตรียมดินปลูกเรียบรอยแลว
ใหขุดหลุมปลูกมีความลึก ที่คุณยายสมหมายทําอยูประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร ระยะปลูก
ประมาณ 4 x 6 เมตร คุณยายสมหมายบอกวา เพราะเมือ่ ตนมะกรูดโตและมีการขยายทรงพุม พุม
จะใหญจึงตองมีระยะหางตนบาง เพื่อใหเขาไปตัดผลผลิตได กอนลงปลูก ในหลุมควรใชปุยคอก
และปุยสูตรเสมอรองกนหลุม คลุกเคลาใหเขากัน แลวนําตนกลาที่ไดอายุ 9-10 เดือนมาลงปลูก
กอนที่จะปลูกลงหลุมอยาลืมฉีกถุงดํากอน
คุณยายสมหมายกลาวตอวา ถาลืมเอาถุงดําออกตนมะกรูดก็จะไมสามารถโตได เพราะติด
ถุงพลาสติกทําใหตนตายได ขอควรระวังอีกอยางหนึ่งคือ เวลาฉีกถุงตนกลาลงปลูก สวนของราก
อาจขาดไดควรจะคอย ๆ ฉีกลงปลูกออก หลังจากนัน้ นํากลาลงปลูกในหลุม กลบดินใหสูงกวา
โคนตนขึ้นมาเล็กนอย แลวกดดินใหแนนพอประมาณ ควรที่จะหาไมมาปก และผูกเชือกเอาไว
เพื่อปองกันลมพัดโยกไปมาทําใหตนตายได ใหนําหญาแหงมาคลุมบริเวณโคนตน เพื่อใหดนิ เก็บ
ความชุมชื้นในดินไวไดนาน ๆ แลวหาทางมะพราวหรืออะไรก็ไดทสี่ ามารถบังแสงแดดที่รอนจัดได
มาบังใหกับตนมะกรูด เมื่อเสร็จแลวใหรดน้ําทันที
ในแหลงที่มีลมแรงจําเปนตองปลุกตนไมใหญไวเพื่อกันลม สําหรับสวนคุณยายสมหมาย
เลือกที่จะปลูกตนทองหลางนอกจากจะใชบังลมแลว ใบของตนทองหลางยังสามารถเก็บไปขายได
อีก สวนใบทีแ่ กและรวงลงมาในทองรองสวน จะทับถมกันทําใหเนาเปอย และเกิดเปนปุยอินทรีย
ชั้นดีใหกับตนมะกรูดเลยทีเดียว
การดูแลรักษาหลังการปลูก ก็เพียงแตรดน้ําเชาเย็นเทานั้น 1-2 เดือนแรก หลังการปลูก
และเมื่ออายุปลูกไดประมาณ 8 เดือนจึงบํารุงตนอีกครั้งโดยใชปยุ คอกและปุย สูตรเสมอ ใสรอบ ๆ
บริเวณโคนตน การใหน้ําก็จะลดลงเหลือเพียงวันละครั้งเดียว เมื่อตนมะกรูดขึ้นปที่ 2 ก็เริ่มทีจ่ ะ
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เก็บผลผลิตใบ ตัดไปจําหนายไดเลย แตละไรที่ลงปลูก การเก็บผลผลิตก็จะไมตรงกันและเมื่อตน
มะกรูดอายุได 3 ปถึงจะออกผล
สวนโรคที่เกิดขึ้นกับตนมะกรูดนั้นมีนอย ที่สวนของคุณยายสมหมาย ปลูกอยูนี้ยังไมเคย
พบเลย สวนแมลงก็มีอยู เชน หนอนชอนใบ ที่มาทําลายทําใหใบของมะกรูดบิดงอ ทําใหใบไม
สวย ไมสามารถตัดสงขายไดนั้น วิธีปองกันคือ เด็ดนําไปเผาทําลายใหหมด ถาหากเกิดระบาด
อยางรุนแรงก็จําเปนที่จะตองฉีดยาปองกันกําจัดไมใหลุกลามทั่วทั้งแปลง เพราะทําความเสียหาย
หมดแนนอน
วิธีตัดใบเพื่อนําไปขาย ใหเลือกตัดกิ่งที่ยาว ๆ คลายกับเราตัดแตงกิ่ง เพียงแตตองตัดให
ยาวไว ไมตองตัดซอยสั้น หรือใหกิ่งตัดมีความยาว 50 เซนติเมตร ขึ้นไป สวนตนมะกรูดใหแตง
ซอยสั้น ทําเพือ่ พักตนไปเลย
หลังจากนัน้ นํามามัดเปนกํา ๆ 1 กํามีอยู 7-8 กิ่ง ขายอยูท ี่ 4 บาท ตอกํา แลวรวมใหได 25
กําเปน 1 ฟอน ขายอยูที่ 100 บาท ตอฟอน แตละวันในตอนนี้จะเก็บผลผลิตจากใบมะกรูดไดอยูที่
ประมาณ 400 กํา ตอวัน เอามาทําเปนฟอนได 16 ฟอน เปนเงิน 1,600 บาท ตอวัน สําหรับผล
มะกรูดก็สามารถขายไดเชนกัน โดยคิดเปนรอยละ 40 คือ 100 ผล ไดราคา 40 บาทคุณยาย
สมหมายกลาว
เมื่อเก็บผลผลิตที่ตองการหมดคงเหลือแตตนมะกรูด จะพักตนไวประมาณ 4 เดือนเพื่อได
บํารุงตนใหแตกกิ่งกานออกมทาอีกในชวงนี้จะจางแรงงานมาทําแปลง ในการพรวนดินรอบ ๆ ตน
ใสปุยกําจัดวัชพืช และนําโคลนที่อยูในทองรองสวน ขึ้นมาบริเวณโคนตน เพื่อเปนการเพิ่มธาตุ
อาหารใหกับตนมะกรูดจะใหผลผลิตใบไดอีกรอบ ทําหมุนเวียนกันไปจนครบทั้งหมด
ผูปลูกตองมีการวางแผนการปลูกเปนอยางดี เปนชวง ๆ จึงจะสามารถเก็บผลผลิตไดตลอด
ทั้งป
ตองขอขอบคุณ คุณศุภชัย ชาญใชจักร ผูใหญบาน หมู 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กทม. เปนอยางสูง ที่ไดพาเขาไปชมสวนคุณยายสมหมายถึงในแปลงปลูกซึ่งเปนแปลงปลูกที่ใหญ
ที่สุดในเขตตลิง่ ชันนี้
หากทานใดสนใจขอมูลเพิ่มเติม สอบถามไดที่โทร (02) 448-6867
เกษตรกรอีกผูห นึ่งที่ปลูกมะกรูด ไดแก พ.ต.อ.พิสิฏฐ สุขนันทฬส เกษียณราชการแลว
อาจารยวรรณา สุขนันทฬส อดีตผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังสี เออรลี่ราชการมา
ทํางานเกษตรอยางเต็มตัว อยูบานเลขที่ 1 ถนนเกาหลี ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 71000
อาจารยวรรณา เลาวา ตนเองและสามีมีพื้นเพอยูที่อําเภอดําเนินสะดวก จึงชอบอาชีพ
เกษตร เมื่อครั้งไปรับราชการเชียงใหม ก็ทําสวนลําไยและลิ้นจี่ เมื่อมาปกหลักอยูเ มืองกาญจนยาม
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มีเวลาวางก็ทํางานเกษตรกัน กิจกรรมที่ทาํ อยูนั้นมีปลูกมะนาว มะกรูด ในพื้นทีห่ ลายไร สวน
หนึ่งมีที่นาใหเขาเชา 200 ไร คาเชาคิดเปนขาว 10 ถัง ตอไร
พ.ต.อ. พิสิฏฐ บอกวา มะกรูดที่ปลูกอยูมจี ํานวน 400 ตน อายุของตนกวา 3 ป สามารถ
เก็บใบจําหนายไดแลว ผูที่รับซื้อนั้นมีผคู าคนกลางนําไปสงโรงงานผลิตบะหมี่ หากเปนผลมะกรูด
เขารับซื้อไปสงโรงงานน้ําพริก “ผูที่ปลูกเพื่อตัดใบขาย ผมแนะนําใหปลูกชิด 4 x 4 เมตร หรือ
อาจจะถี่กวานี้ เวลาเก็บหันซายหันขวาเก็บไดเลย หากปลูก 30 ไร หมุนเวียนเก็บวันละ 1 ไร จะ
ครบ 1 เดือนพอดี” ทานผูก ํากับ ฯ บอก งานปลูกเพือ่ ตัดใบขายนัน้ เจาของบอกวาไปไดดีมาก
ปจจุบันผูซื้อใหกิโลกรัมละ 15 บาท แตกิจกรรมหนึ่งที่ทํากันคอนขางเปนล่ําเปนสัน คือการ
ขยายพันธุ เจาของแนะนําการขยายพันธุดังนี้
อุปกรณ ประกอบดวย
ขุยมะพราว น้าํ ยาเรงรากตนตอเปนตนมะนาวพวงตัดยาว 4 นิว้ ถุงพลาสติก พลาสติกพันกิ่ง
วิธีการทาบกิ่ง ทําไดดังนี้
แชโคนตอ (ไมมีราก) ในน้ํายาเรงราก แลวอัดตอในขุยมะพราวเหมือนกับอัดตอมะมวง
ตางจากตอมะมวงมีราก ตอมะนาวพวงไมมีราก นําขึ้นทาบเมื่อทาบได 30 วัน ตัดลงมาชํา
ชําได 7-15 วัน สามารถนําออกจําหนายได
พ.ต.อ.พิสิฏฐบอกวา การจําหนายกิ่งทาบทําไดสองลักษณะดวยกัน เริ่มจากกิ่งทาบที่
ไมไดชํา ราคากิ่งละ 20 บาท สวนใหญเขาซื้อกันที่ละมาก ๆ เพื่อนําไปชําจําหนายตออีกทีหนึ่ง
สวนตนที่ชําแลว จําหนายตนละ 35 บาท
“สิ่งที่เราทํา เนนกิ่งมาตรฐาน คือกิ่งใหญเปนกิ่งเจริญพันธุ รับรองไดเลยเปนมะกรูดผลดก
ใบใหญ” ทานผูกํากับ ฯ บอก ปหนึ่ง ๆ ทั้งสองทานมีกิ่งมะกรูดออกจําหนายจํานวนมาก กระนั้นก็
ตาม ปริมาณยังไมพอกับความตองการของผูซื้อ
อาจารยวรรณากลาวทิ้งทายวา ชีวิตหลังจากรับราชการสงบสุขดี ทําการเกษตรแลว
เพลิดเพลิน ถึงแมบางชวงราคาผลผลิตจะตกต่ําก็ตามที เชน ราคามะนาวเมื่อเดือนเมษายน
แพงมาก ครั้งเขาสูเดือนมิถุนายนราคาถูกมาก ๆ ถือวาเปนงานหลังเกษียณที่นาสนใจ ทั้งสองทาน
บอกวา นอกจากมะกรูดแลว ที่สวนยังมีมะนาวแปน ทีผ่ ลรูปทรงสวยงาม
ผูเกษียณทานใด หรือผูใกลเกษียณและผูสนใจงานลักษณะนี้ ถามทานทั้งสองทานไดตามที่
อยู หรือโทร. (034) 512-669 และ (07) 154-8341
สําหรับการเพาะขยายพันธุตน มะกรูดชาวบานที่บานหนองปรือและบานเนินอีแจนเกือบ 30
รายยึดเปนอาชีพ แตละปผลิตกิ่งพันธุมะกรูดออกขายนับแสน ๆ ตนเลยทีเดียว
คุณสมพิษ จําอวด อยูบานเลขที่ 41/3 หมูที่ 5 ตําบลไมเค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทร.(086) 139-6436 ก็เปนอีกคนหนึ่งทีย่ ดึ อาชีพเพาะขยายพันธุตนมะกรูดขาย “ที่ตําบลนี้ เปน
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แหลงเพาะขยายพันธุไมกันมาก และทํากันมานานกวา 20 ปแลว เมือ่ กอนไมเคยคิดวาเปนอาชีพที่
มั่นคง สรางงานสรางรายไดใหกับชาวบานเลย แตเดีย๋ วนี้เปนงานทีส่ รางชื่อเสียงและรายไดใหกบั
จังหวัดดวย” คุณสมพิษ ยึดอาชีพดังกลาวมากวา 10 ปแลว กอนหนานี้เปนลูกจางทําสวนผลไม
เห็นเจาของสวนเพาะขยายพันธุไมขาย และเงินเยอะ จึงมีความคิดอยากมีกิจการเอง จึงลาออกมา
ทําสวนผลไมโดยชวงแรก ๆ เนนเก็บเกีย่ วผลไมขายอยางเดียว ปจจุบันบนเนื้อที่ 6 ไรเศษของคุณ
สมพิษ มีตนทุเรียน มังคุด ลองกอง มะนาว สมโอ มะปราง มะไฟ และมะกรูด ฯลฯ “เริ่มแรก
เราปลูกทุเรียน มังคุด กอนจากนัน้ ก็ทยอยปลูกไมชนิดอื่น ๆ โดยคัดเลือกเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
ทั้งนั้น ไมวาจะเปนมะนาว สมโอ มะปราง มะกรูด และมะไฟ ลวนแลวแตตลาดมีความตองการ
และใหราคารับซื้อคอนขางดี”
จุดประสงคในการปลูกพืชดังกลาว ดังทีบ่ อกแลววา หวังผลผลิตออกขายตามทองตลาด
แตทวาระยะหลัง ๆ ราคารับซื้อคอนขางต่ํา เธอจึงปรับเปลี่ยนแนวทางใหม โดยเนนผลิตกิ่งพันธุ
ออกขาย เนื่องจากตลาดมีความตองการมาก และราคาคอนขางดี
“เราเคยเปรียบเทียบกัน ระหวางขายผลิตผลกับกิ่งพันธุตนไม ปรากฏวาสูกิ่งพันธุไมได
เพราะวามีรายไดสูงกวา 3-4 เทาตัวเลยทีเดียว เมื่อกอนเราไมมีแนวคิดจะผลิตกิ่งพันธุตนไมออก
ขายเลย แตมองเห็นเพื่อนบานทําแลวไดเงินดี เราจึงทําตาม เพราะฉะนั้นไมผลที่นี่เพาะขยายพันธุ
ขายเกือบทั้งหมด ซึ่งแตละปผลิตขายไมต่ํากวา 20,000 กิ่ง โดยเฉพาะกิ่งพันธุมะกรูด จะผลิต
ออกมามากเปนพิเศษคือ 10,000 กิ่ง ตอป เนื่องจากตลาดมีความตองการมากและมีการสั่งซื้อกัน
ลวงหนานัน่ เอง” เธอบอกวา ปที่แลวกิ่งมะกรูด ราคา 13 บาท ตอกิ่ง แตปนี้สูงถึง 15 บาทตอกิ่ง
“ปหนึ่ง ๆ เราผลิต 10,000 กิ่ง ก็ไดเงินแสนเขากระเปาแลว ซึ่งตนทุนการผลิตมีเพียง 3-4 บาท
เทานั้น”
สําหรับลูกคาที่เขามารับซื้อ สวนใหญเปนพอคาขาประจํา มีทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
โดยเฉพาะแถว ๆ จังหวัดนครปฐมและราชบุรีมีการสั่งซื้อเขามามาก คุณสมพิษ เลาวา พวกพอคา
มารับซื้อถึงบาน จากนั้นก็นาํ สินคาไปจําหนายใหเกษตรกรตอ โดยบวกกําไรสัก 6-7 บาท ตอตน
หรือมากกวานัน้ ขึ้นอยูกับระยะทาง หรือความพอใจระหวางผูซื้อกับผูขาย สวนเรานั้นเปนผูผลิต
ใครมาซื้อก็ขายในราคาเดิม ไมเอาเปรียบลูกคาเปนอันขาด เนื่องจากมันเปนอาชีพของเรา
และอยากทํางานดานนีไ้ ปนาน ๆ ดวย
คุณสมพิษ บอกวา มะกรูด ไมใชเปนไมที่ขยายพันธุไดงาย เหมือนกับผลชนิดอื่น ๆ
โดยเฉพาะฤดูรอนจะมีปญหาการเสียมากเลยทีเดียว เหตุที่เสียหายเพราะวาใบของตนพันธุมะกรูด
ที่ไวภายในซาแรนหรือที่รม เพื่อรอขายใหกบั ลูกคานั้น มักจะเหีย่ วแหง แมวามีการรดน้ําอยูเกือบ
ตลอดก็ตาม “ชวงหนารอนนี้ อากาศทีน่ มี่ ันรอนมาก เราพยายามรดน้ําอยูตลอด แตก็ยังเสียหายเกิน
50 % ซึ่งไมคุมกับการลงทุนเนื่องจากเราจําหนายในราคาถูก ดังนั้นทุก ๆ ปชวงหนารอนหรือฤดู
รอนเราหยุดทํา เราขายตนละ 13-15 บาท หากใชเครื่องดูดน้ําตลอดเวลา ตนทุนมันก็สูงพออยูแ ลว
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ถาทําไดผล 100 % มันก็คุม แตนี้ 50 % ไปอีกก็ไมคุม”คุณสมพิษกลาวสําหรับฤดูฝนหรือฤดูหนาว
นั้น เธอรดน้าํ เพียงวันละ 1 ครั้งเทานั้น และถาบางวันฝนตกก็ไมจาํ เปนตองรดน้าํ เลย “ รดน้าํ
ในชวงเชา วันไหนแดดรอนจัดก็ใชเวลาชวงเที่ยงฉีดพรมตามใบตนพันธุมะกรูดเพื่อเปนการปองกัน
ไมใหใบแหงมากนัก มันจะเขียวอยูตลอด ลูกคาเห็นเขาก็พอใจในสินคา อยางไรก็ตาม การเพาะ
ขยายพันธุตนมะกรูดในชวงฤดูฝนหรือฤดูหนาว ใชวาจะประสบความสําเร็จ 100 % ยังมีความ
เสียหายที่มีอยูใ หเห็นอยูตลอด ประมาณ 10 % “ความเสียหาย 10 % เรายอมรับได เพราะวาไมมี
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตมากนัก”คุณสมพิษ กลาว
เสียบยอด ทาบกิ่ง ขยายพันธุมะกรูดไดงา ย
สําหรับการขยายพันธุตนมะกรูดนั้นมีหลายวิธี
แตที่นิยมกันมากแถว ๆ ในจังหวัด
ปราจีนบุรีคือ การเสียบยอด รองลงมาเปนการทาบกิ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีดังกลาวจะอาศัยกิ่งมะนาวมา
เปนตัวชวย เนื่องจากหาอาหารไดเกงกวานั่นเอง ที่แปลงเพาะขยายพันธุของคุณสมพิษนัน้ เนน
วิธีการเสียบยอดมากเปนพิเศษ เนื่องจากตนมะกรูดที่ปลูกไวในสวนมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทํากิ่งพันธุขายแตละป “เรามีตนพันธุที่สวนประมาณ 60-70 ตนเทานั้น แตเราผลิตกิ่งพันธุแตละป
ประมาณ 10,000 ตน ก็ไมมียอดหรือกิ่งพันธุเพียงพอสําหรับการทาบกิ่ง หรือเสียบยอด บางครั้งตอง
ไปซื้อยอดมะกรูดของเพื่อนบานมาชวย เพื่อใหกงิ่ พันธุเพียงพอ กับความตองการของตลาด
คุณสมพิษ กลาว ยอดมะกรูดทีค่ ุณสมพิษ ซือ้ มาเสริมนั้นจะมีความยาวแตละยอดประมาณ 40-50
เซนติเมตร โดยซื้อในราคากิโลกรัมละ 15 บาทซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย 30 ยอด
สําหรับขั้นตอนการเสียบยอดนั้น เธอจะนํากิ่งมะนาวขนาดความยาว 6-7 นิ้ว มาผากลาง
โดยใหลึกพอประมาณ จากนั้นก็ตัดยอดมะกรูดแลวใชมีดเฉือนใหแบน นํามาเสียบบนกิ่งมะนาว
ไดเลย จากนัน้ ก็นําเชือกฟางหรือแผนพลาสติกบาง ๆ พันรอบบริเวณจุดที่เสียบยอดมะกรูดกับ
มะนาว “เมือ่ ทุกอยางเสร็จแลว เราก็นาํ ถุงพลาสติกที่บรรจุแกลบเผาเกือบเต็มมาสวมที่กิ่งมะนาว
จากนั้นก็รดน้าํ ใหชุม แลวนํามาใสในถุงพลาสติกใบใหญภายในโรงเรือนที่มงุ ดวยซาแลน ทั้งนี้
เพื่ออบกิ่งพันธุใหออกรากนัน่ เอง” เธอทิ้งกิ่งพันธุมะกรูดใหอยูในถุงพลาสติกใบใหญนาน 2 เดือน
แลวก็นําออกมาวางไวภายนอก เพื่อรดน้ํา และเลี้ยงใหลําตนแข็งแรงสักประมาณ 2 อาทิตย
ก็นําไปจําหนายใหกับลูกคาไดแลว “กิ่งพันธุมะกรูดทีอ่ ยูในถุงพลาสติกใบใหญนานถึง 2 เดือน
มันจะออกรากใหเห็นและสวนใหญเสียหายนอยมาก ยกเวนถุงอบ รั่ว อาจทําใหออกรากนอยหรือ
ตนพันธุออนแอได”คุณสมพิษ กลาว
สวนการทาบกิ่งนั้น เธอจะตัดกิ่งมะนาวมาเหมือนเดิม และใชมดี เฉือนกิ่งดานหนึ่งใหแบน
แลวนําไปทาบบนยอดมะกรูด โดยใชมีดเฉือนเปลือกเพื่อใหกิ่งของมะนาวกับยอดมะกรูดประกบ
กันแนน จากนั้นใชเชือกพลาสติกพันใหแนน แลวนําถุงพลาสติกบรรจุขุยมะพราวมาสวมทีก่ ิ่ง
มะนาว ผูกปากถุงใหแนน มัดติดกับยอดมะกรูด ทิ้งไวสัก 2 เดือน รากจะออกมาเต็มถุงพลาสติก
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คุณสมพิษจะตัดตนพันธุดังกลาวมาพักไวในโรงเรือนเพาะชําโดยรดน้ําใหชุมทุก ๆ วันไมเกิน 2
อาทิตย ตนพันธุจะแข็งแรงและจําหนายใหกับลูกคาไดเลย
“การขยายพันธุตนมะกรูดนี้ เราทดลองทํามาหลายอยางแลว แตไมคอยไดผลเทาที่ควรสู
วิธีการทาบกิ่งกับเสียบยอดไมได เสียหายก็นอย ตนทุนก็ต่ํา”
ไมแปลกใจเลยที่กิ่งพันธุมะกรูดของคุณสมพิษและชาวบานที่นี่จําหนายในราคาถูก ไมเกิน
15 บาท เทานั้น รับรองไมผดิ หวังทั้งคุณภาพและราคา
ตลาดของใบมะกรูด
ที่ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดกลางคาสงยานรังสิตซึ่งเปนสวนรวมการซื้อขายสินคาเกษตรแหลง
ใหญของประเทศ เมื่อเขามายังตลาด 9 ซึ่งเปนโซนจําหนายผักสดทุกชนิดจากทั่วทุกภาคของ
ประเทศในตลาดแหงนี้ จะเห็นพอคาแมคาบางสวนกําลังขะมักเขมนอยูกับการจัดแผงรานคาของ
ตัวเอง บางกําลังขนถายผลผลิตจากรถที่บรรทุกมาเต็มคัน
พอคาแมคาทีน่ ี่สวนหนึ่งที่เลือกใบมะกรูดเปนสินคาสรางรายไดใหตนและครอบครัว พวก
เขาเสมือนคนกลางที่นําพาใบมะกรูดกลิ่นหอมสีเขียวสดมาใหเรา กอนเด็ดลงหมอเพื่อตมยําทําแกง
สารพัด โดยผานขั้นตอนตาง ๆ หลังจากเกษตรกรไดทําหนาที่เพาะปลูก ขยายพันธุ ดูแลรักษาและ
เก็บเกีย่ วผลผลิตโดยสมบูรณ
ลุงดํา สีดํา หรือ คุณสมใจ สวางจิต พอคาสงใบมะกรูดที่ใคร ๆ ในตลาดก็รูจัก กําลังสั่ง
ลูกนองใหจัดแจงใบมะกรูดนับรอยฟอนลงจากรถและเข็นสงใหกับบรรดาแมคาในตลาด ขณะนัน้
เปนเวลาราวบาย 3 โมง รถหกลอที่บรรทุกใบมะกรูดมาเต็มคันพึ่งเขาจอดเครื่องยนตยังไมทนั หาย
รอนดี
หลังจากลุงดําเสร็จสิ้นภารกิจขนถายสินคาใหทันเวลาไมถึงชั่วโมง (เพราะตองเคลื่อนยาย
รถออกจากตําแหนงเดิมใหรายอื่นนําสินคาลงบาง) ลุงดําเลาใหฟงวา ตนเปนคนอยุธยา คาขายที่
ตลาดสี่มุมเมืองแหงนี้มา 20 กวาปตั้งแต ป 2526 แตหากนับเฉพาะขายใบมะกรูดก็ราว 10 กวาป
“เมื่อกอนผมเห็นอะไรขายดีก็จับขายตัวนัน้
พอไดจับใบมะกรูดก็ทํามาเรื่อยตอนแรกก็รับมาสง
อยางเดียว แตตอนนี้มาเชาแผงประจําอยูทนี่ ี่ดวย สองล็อกขายใบมะกรูด ใบตองตานี ขา ตะไครดวย
(ชื่อรานลุงดํา โทร. (081) 899 -1186 ,(081) 172 - 2781) ลุงดํา เลาตอวาในแตละวันตองจางรถหก
ลอวันละ 400 บาท ไมรวมคาน้ํามันอีกประมาณวันละ 500 บาทใหขับตระเวนรับใบมะกรูดจาก
จังหวัดอางทองรวม 10 รายรวมผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยวันละ 500 - 700 กิโลกรัม
ผลผลิตที่ไดมานั้นเกษตรกรจะรวบรวมผลผลิตโดยตัดเปนกิ่งเรียงซอนกานชนกาน หันทาง
ใบออกแลวมัดรวมเปนแพดวยกานกลวยน้าํ หนักแพละครึ่งกิโลกรัม แตละแพจะถูกมัดรวมเปน
ฟอน ฟอนละ 10 แพ ลุงดําบอกวาคุณภาพของใบจะถูกคละรวมกัน แตหากมีคาํ สั่งจากลูกคาเพื่อ
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จําหนายตอยังตางประเทศ สําคัญวาใบตองสวย ไมหยิกงอ หรือใบมวนใบเพราะเปนโรค “ชวงนี้
ที่รับมาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาทผมเอามาขายสงอีกทีกป็ ระมาณ 25 บาทแลวแตชว งฤดู ชวงหนา
ฝนราคาจะตกเพราะมันเยอะ แตคณ
ุ ภาพใบจะสวยดีกวาชวงหนาแลง” ระหวางพูดคุยกับลุงดํา
เห็นลูกคาประจําชองลุงมารับซื้อสินคากันคราวละหลายฟอน ลุงดําวาไมมีการขายปลีก ขายทีคราว
ละ 10-20 ฟอน แตในจํานวนใบมะกรูดทีร่ ับมา ประมาณ 10 % จะถูกนํามาแปรสภาพใหมโดยเด็ด
กานยอยไว แลวนํามามัดรวมกับตะไครและขาเปนกํา ๆ เพื่อเปนเครื่องตมยํา ไวสําหรับจําหนายสง
ใหกับพอคาแมคาแผงลอยและรถเร เครื่องตมยําของลุงดําชุดหนึ่งมี 5 กําจําหนายราคาสงชุดละ 8
บาท
“ใบมะกรูดนีผ่ มวาเปนพืชที่จําเปนของคนไทยนะ แตบางครั้งก็หายาก ถาเปนตามบาน
นอกตองไปไกลเพราะสวนใหญจะปลูกกันตนสองตนตามบาน แตเราตองใชของเยอะ ชาวบานก็
ตองไปตระเวนหามาใหบางที ตองไปไกลขนาดโทรศัพทสัญญาณไมถึง ผมวาติดที่พื้นที่ปลูกมัน
นอย” ลุงดําออกความเห็นตามประสบการณ
อีกรายเปนแมคาประจําแผงที่ตลาดแหงนี้ ชื่อ รานเจตุย (วิเชียร) จําหนาย ขิง ตะไคร ใบ
มะกรูด และเครื่องทําพริกแกงตาง ๆ โทร.(081) 599-4500 (081) 920-2477 ขณะที่ลูกนองกําลัง
จัดเรียงเครื่องตมยําอันประกอบดวยตะไคร 3-4 ตน ขาผาแลว 2-3 ชิ้น และใบมะกรูดอีกชอ
พอเหมาะ ซึ่งดูไมแตกตางจากรานที่ผานมา
สวน เจตุย กําลังตั้งหนาตัง้ ตานําใบมะกรูดจัดแบงใสถุงพลาสติกทีละถุง ทีละถุงโดยไม
ตองชั่งน้ําหนักเพื่อแบงขายราคาถุงละ 5 บาท เจตุยบอกวาเปนอีกรูปแบบจําหนายนอกจากการมัด
เปนชุดตมยํา เพิ่มความสะดวกใหกับแมคาปลีก เจตยุ เลาใหฟงวา ซื้อขายใบมะกรูดรวมกับ
เครื่องแกงชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดแหงนี้มากวา 8 ปแลว ที่ตดั สินใจมาขายเพราะความจําเปนดานสถานที่
แตกอนขายถั่วลิสง แตเมื่อตลาดสรางใหมและถูกจัดแจงใหมาอยูแ ผงผักก็ตองเปลี่ยนสินคาตาม
สภาพ แตแลวก็รูวาเปนการตัดสินใจทีไ่ มผิด “ปาวามะกรูดนี่เปนของใชภายในครัวเลยนะ มันตอง
ใชเพราะจําเปนในการทําอาหาร อยางรถเรเกือบทุกคันหรือตามแผงลอยตองมีขายทุกคัน ทุกราน
เหมือนเปนอาหารหลักนอกจากหมู เนื้อ ไก บานเราชอบกินเครื่องตมยํา เครื่องแกงอะไรอยูแ ลว”
ใบมะกรูดของรานนี้สวนใหญรับมาจากอางทอง และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพอคาคนกลาง
ตระเวนรับซื้อจากสวนตาง ๆ มาจําหนายตออีกที ในแตละวันเจตยุ จะรับซื้อใบมะกรูดประมาณ
500-600 กิโลกรัมสวนที่รับมานั้นมีรูปแบบการมัดเปนฟอนตางกัน บางมัดเปนฟอน ฟอนละ 10
แพ น้ําหนักแพละ ครึ่งกิโลกรัม ราคาฟอนละ 140 บาท บางมัดรวมเปนกําน้ําหนักเปนกิโลกรัม
นอกจากใบมะกรูดแลว ทีน่ ี่ยังรับซื้อผลมะกรูดวันเวนวัน จากจังหวัดสุโขทัยมาจําหนาย
เปนถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 80 บาท โดยมีลกู คาหลักคือโรงงานผลิตพริกแกงตาง ๆ สวน
ใบมะกรูดจะมีลูกคาเปนพอคาแมคารถเร และพอคาแมคาแผงผักตามตลาดสดตาง ๆ “โรงงานเจา
เดียวสั่งลูกมะกรูดเปนตันก็มีสงไปนอกก็มี ถาใบมะกรูดพวกรถเรสวนใหญจะซื้อเปนชุดไปเลย
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เราตองมัดเปนกํา ๆ ไวอยางนอยวันละ 100-200 กํา เดี๋ยวนี้แมคาสบาย สวนที่เปนใบยอย ๆ ที่มัด
ใสถุงพลาสติกขาย พวกนี้จะสั่งมาเปนกระสอบแลวมาเทคัดเลือกเอา ไมเอาใบเนาเสียเพราะอยาง
มากใบมะกรูดพวกนี้อยูไดเต็มที่แค 3 วัน ตั้งแตบายสามหลังจากใบมะกรูดลงที่แผง เจตุยและ
ลูกนองตองชวยกันคัดแยกและแปรสภาพใหเปนกํา เปนชุด หรือเปนถุง เพื่อจําหนายใหลูกคา
ในชวงเย็นเพราะเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็น ตลาดสี่มุมเมืองโซนผักแหงนีจ้ ะคลาคล่ําไปดวยพอคาแมคา
ปลีกทั่วสารทิศเขามารับซื้อหรือเลือกหาชนิดผักที่ตองการ มีทั้งแมคาเร หนวยงานราชการ กรม
ทหาร หรือโรงแรมตาง ๆ เจตุย ยอมรับวา มีบางวันทีใ่ บมะกรูดตาย ซึ่งหมายถึงขายไมออกเหลือ
ปริมาณมากทัง้ ที่เปนผลผลิตที่ซื้อมาขายไปตอวัน แตสวนที่เหลือยังสามารถจําหนายตอไดอกี ใน
วันถัดไป แตตองนํามาคัดแยกสวนที่ไมไดคุณภาพออก แตจากการเริ่มตนจนทําใหมีลูกคาประจํา
เพิ่มขึ้นและอยูต ัวจนถึงทุกวันนี้ ทําใหเจตุยไมเกิดความคิดวาจะเปลีย่ นไปจําหนายผลผลิตชนิดอื่น
เพราะทุกวันนีใ้ บมะกรูดถึงแมจะมีหนาฝนเปนตัวหนวงราคาอยูบาง แตราคาใบมะกรูดก็ไมถึงกับ
ซบเซาตกต่ําตามตลาด ปนี้ยิ่งราคาดี รายไดจากการจําหนายที่ผานมาก็สามารถเลี้ยงตัวและ
ครอบครัวได แถมมีเหลือเก็บ
เพราะอยางนอยตองทํากําไรไดไมต่ํากวากิโลกรัมละ 50 สตางค
วันนี้บทบาทของมะกรูดไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เพราะผูคนตางไดนําขอเดนของ
มะกรูดไดเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก เพราะผูคนตางไดนําขอเดนของมะกรูดทั้งจากใบ จากผล
มาแปรรูปมาเปนสวนประกอบในอาหาร กลายเปนผลิตภัณฑใหม กอใหเกิดมูลคาเพิ่มอยาง
มากมายหากนับแตเพียงกลุมอาชีพที่ไดมีขอ มูลอยูกับหนวยงานราชการ เฉพาะกรมพัฒนาชุมชน
อยางเดียว ก็มีกลุมผูนํามะกรูดมาแปรรูปเปนอาชีพ ไมต่ํากวา 180 กลุม ทีเดียวหากคิดมูลคาแลว
ยอมเปนตัวเลขไมใชนอยเลย
แลวมะกรูด ทั้งใบ ทั้งผลนี้สามารถมาทําอะไรไดบาง เรามาคอย ๆ ติดตามดูกลุมที่ยกมา
เปนตัวอยาง โดยกลุมแรกเปนผลิตภัณฑกลองผลิตภัณฑกลองสมุนไพรมะกรูดหอม อันเปนกลอง
ที่ผลิตจากกระดาษใยสับปะรด มีกลิ่นหอมของมะกรูดซึ่งเปนสมุนไพรชวยลดกลิ่นอับตาง ๆ ได
โดยเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ จากกลุมพัฒนาสตรีคีรีขันธ 110 ถนนสุขจิต ตําบลเกาะหลัก อําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูสนใจสามารถติดตอไดที่ คุณชันยชนก วรศิริ โทร.(032) 611-538
ผลิตภัณฑตอมา ไดแก ครีมนวดผมผสมมะกรูด ของกลุม อสม. ผลิตภัณฑแชมพู
สมุนไพรไทย เลขที่ 507 หมูที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280 ติดตอไดที่ คุณบุญยงค ขันทิพย โทร.(02) 389-4461 , 089-612-4487 โดยราคาขาย
สง 40 บาท ราคาขายปลีก 50 บาท
ยังอยูที่ผลิตภัณฑครีมนวด ใชบํารุงเสนผมใหนุมสลวย ถือไดวาเปนอีกผลิตภัณฑจาก
มะกรูดที่มกี ารทํากันมากโดยกลุมแรกเปนผลิตภัณฑของกลุมอาชีพสรตีบานสลักใด 28 หมู 3 บาน
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สลักใด ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 ติดตอ คุณดอกไม เพชรสูงเนิน
โทร.(044)369-012 กลุมนี้ไดทําผลิตภัณฑครีมนวดผม ผลิตผลจากผลมะกรูดสด มีกลิ่นหอม ลาง
ออกงาย ชวยบํารุงเสนผมใหนุมสลวย ขวดหนึ่งน้ําหนัก 300 ซีซี ราคาขายสง 32 บาท ราคาขาย
ปลีก 35 บาท ปริมาณการผลิต 50-100 ขวด/เดือน
นอกจากนี้ ในแงของการนําไปแปรรูปเปนสวนประกอบของเครื่องปรุงอาหารดวย เชน
ผลิตภัณฑเครือ่ งตมยําอบแหง อันเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปมีสวนผสมของขา ตะไคร ใบมะกรูด
พริก ตนหอม ผักชี อบแหง ไมใชวัตถุกนั เสีย ของกลุมแมบานเกษตรกรเตาปูน 2 หมู 6 บานมอญ
ตําบลเตาปูน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ติดตอ คุณสําราญ ศรีวารินทร โทร.(036) 361199,(081) 841- 5219 ทางกลุมไดบรรจุถุงจําหนายในราคาถุงละ 20 กรัมราคาขายสง 8 บาท ราคา
ขายปลีก 10 บาท ภายในบรรจุขา ตะไคร ใบมะกรูด พริก ตนหอม ผักชี เกลือ ใหสามารถนําไป
ทําเครื่องตมยําไดเลย
น้ําพริกและแจวบอง เปนอีกผลิตภัณฑที่มีการนําเอาใบมะกรูดมาเปนสวนประกอบอยาง
ผลิตภัณฑน้ําพริกของกลุมพัฒนาอาชีพสตรีบานตลาดนาบุญ หมูที่ 1 ตําบลโพนทอง กิ่งอําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทร.(044) 329-049 ที่นําผลผลิตทางการเกษตรเชน ใบมะกรูด
กระเทียม ตะไคร เกลือ ปลารา มาแปรรูปเปนน้ําพริกหรือปลาราบองของกลุมแมบานเกษตรกรทา
ตูม 162/1 หมู 5 ตําบลหมูมน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรราชธานี 41000 โทร.(081) 260-9633,
(042) 266-226 ที่นําสวนผสมประกอบดวยปลา ขา ตะไคร ใบมะกรูด มะขามเปยก พริกปน
หอมแดง กระเทียม น้ําตาลทราย มะเขือเทศ ฯลฯ มาสูการทําปลาราบองดวยการนําปลาราตัว
ใหญและตัวเล็กสับละเอียด แลวนํามาคั่วจนสุก ผสมเครื่องเทศปรุงคั่วจนสุก นํามาบดละเอียด
ปรุงรสและบรรจุกระปุกจําหนาย
พรอมกันนีย้ ังมีผลิตภัณฑสบูสมุนไพรธรรมชาติ ของกลุมพัฒนาของเหลือใชบานหนอง
กระทิง อยูเลขที่ ½ หมู 6 บานหนองกระทิง ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
77150 โทร.(087) 831-9076,(087) 015-3786 สบูสมุนไพรธรรมชาติที่ผลิตจากวัตถุดิบที่หาไดใน
พื้นที่มีใหเลือกหลายชนิด ทั้งมะละกอ มะขาม ขมิ้น มะนาว มะกรูด และน้ําผึ้งซึ่งแตละชนิดจะมี
สรรพคุณที่ตางกันมาผานกระบวนการผลิตโดยเตรียมอุปกรณตางๆ เชน แกวทนไฟ เทอรโมมิเตอร
หมอสแตนเลส แลวนําโซดาไฟผสมน้ํา ตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เตรียมน้ํามันไป
อุนในน้ํารอน 40 องศาเซลเซียส แลวเท 2 อยางรวมกัน ใหขนพอประมาณ
แลวเติมสมุนไพร
จากนั้นก็คนใหขนมากขึ้นเท เทใสถาดทิ้งไว 5-6 ชั่วโมง นําพิมพมากดขึ้นรูป แลวเททิ้งไว 2
สัปดาห จากนั้นก็หอดวยพลาสติกพรอมจําหนาย
มะกรูดแหงดับกลิ่น เปนอีกผลิตภัณฑที่นํามะกรูดมาใชประโยชน โดยเปนผลงานของ
ชุมชนนอมเกลาสามัคคีพัฒนาเทศบาล ตําบลจัตุรัส อยูที่ 202/2 หมู 2 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 36130 โทร.(086) 641-7346 , (044) 851-233 หรือจะเปนสมุนไพรจุดกันยุงเปน
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ผลิตภัณฑที่นาํ เอาภูมิปญญาของบรรพบุรุษมาใช ทดแทนยาจุดกันยุงที่วางขายอยูต ามตลาดทั่วไป
กลุมอนุรักษสมุนไพรบานทับคลอ อยูที่ 83/1 หมู 2 ถนนเทศบาล 6/8 ตําบลทับคลอ อําเภอทับคลอ
จังหวัดพิจิตร 66150 โทร.(089) 643-3983 จึงมีการนําเอาภูมิปญญาของปูยาตายาย ซึ่งไดแก
เปลือกสมโอ มะกรูด ตะไครหอม มาตากแหงแลวบดผสมกันนําไปอัดเปนขดหรือสกัดเอาน้ํามัน
ใสขวดสเปรยฉดี ใชไลยุงไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย
มะกรูด ยังถูกนําไปแปรรูปเปนขนมอยางมะกรูดแกวสามรส อันเปนผลงานของชมรม
ผูสูงอายุคุมสินไทย 231/14 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก โทร. (055)
516-495 โดยนํามะกรูดมาหัน่ เปนชิ้นเล็ก ๆ มากวนกับน้ําตาลทราย แลวปรุงรสเผ็ดเล็กนอย หวาน
และเค็ม ชวยทําใหอมชุมคอบรรเทาอาการไอเจ็บคอ
อันดับตอมา เปนผลิตภัณฑ ขาวแตนรสมะกรูด อันนีเ้ ปนสินคา OTOP ของกลุมแปรรูป
พริก ขามสะแกง 233 หมู 1 ตําบลขามสะแกง อําเภอขามสะแกง จังหวัดนครราชสีมา 30290 ติดตอ
ไดที่ คุณทิม ปลั่งกลาง โทร. (044) 385-051 , (089) 844-4349 หรือนํามาเปนทองมวนสมุนไพร
มะกรูดของกลุม พัฒนาอาชีพสตรีตําบลบางกะเจา อยูเลขที่ 14/8 หมูที่ 3 ตําบลบางกะเจา อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร.(02) 815-0782 ที่ใหความอรอยอยางมาก
ที่กลาวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการสรางอาชีพและรายไดจากใบปละผลมะกรูดที่ทงั้
นํามาใชโดยตรงและเปนสวนประกอบในการผลิตภัณฑ ที่กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตาง ๆ ได
สรางสรรคขึ้นหากตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หรือที่ WWW.thaitambon.com

เอกสารอางอิง
ชูชาติ แกวเกา มะกรูดพืชพืน้ ๆ เพื่อสรางรายได
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน มะกรูดผูกํากับ ฯ ที่เมืองกาญจน
กิฎากรส มะกรูด พืชพื้น ๆ สรางเงินได
ศุภชัย นิลวานิช มะกรูด พืชพื้น ๆ สรางเงินได
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