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แนะปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด
ตามแนวทาง รศ.ดร.รวี 

สร้างรายได้ครบวงจร

 “พิบูลศักดิ์ ละออง เจ้าของสวนมะกรูดตัดใบแถวลพบุรี เผย
กรรมวิธีปลูกมะกรูดระยะชิดให้ได้ผล ต้องเดินตามรอยท่านอาจารย์ 
ดร.รวี เสรฐภักดี ปรมาจารย์ด้านมะกรูดมะนาว เผยสูตร 1-4-7 
ทำาให้ถูกหลักตรงสูตรช่วยกำาจัดโรคและศัตรูพืชได้ผลยอดเยี่ยม”

“พิบูลศักดิ์ ละออง”

คุณพิบูลศักดิ์ ละออง
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A3

เปิดบ้านมะกรูดตัดใบระยะชิด
 มะกรูดนอกจากจะใช้ปรุงแต่งรสชาติ
ของอาหารได้แล้ว ยังสามารถแปรรูปได้หลาย
อย่างรวมทั้งสามารถปลูกเป็นอาชีพเสริม หรือ
อาชีพหลักของเกษตรกรได้เลยทีเดียวซึ่งใน
ปัจจุบันกระแสการตอบรับมะกรูดตัดใบค่อน
ข้างมาแรง โดยช่องทางการตลาดนั้นยังไปได้
ไกลราคาขึ้นลงไม่ผันผวนมากเหมือนกับมะนาว 
วนันีผู้เ้ขียนไดเ้ข้ามาขอความรูจ้ากคณุพิบลูศกัดิ์
โดยช่วงแรกคุณพิบูลศักดิ์เล่าให้ฟังว่า 
 “ผมมอีาชพีหลักทำาธรุกจิส่วนตัว (สถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน) ซึง่ตอ้งบอกวา่ไมไ่ดเ้กีย่ว
กับการเกษตรเลย แต่จากจุดเริ่มต้นที่คิดอยาก
จะมีรายไดเ้สรมิจากการเกษตร ตั้งใจไวว้่าอยาก
มีรายได้จากจุดนี้เดือนละประมาณ 10,000 บาท 
โดยมีเงื่อนไขในใจอยู่ 4 ข้อ คือ 1.ต้องเป็นไม้

ช่วงแรกของการปลูกมะกรูดระยะชิด
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A10

ทำาสวนมะกรูดตัดใบสไตล์
“รองผู้กำากับฯ” 

แนะใช้มูลวัวร่วมกับแกลบดิบ 
ช่วยพลิกฟื้นดินเหนียวให้โปร่งร่วนได้ดี

 “พันตำารวจโท สมชาย อ่ำา-ทอง รองผู้กำากับฯ สภ.บางระจัน ปลูกมะกรูด
ตัดใบแบบระยะชิดเพื่อเตรียมเป็นอาชีพหลังเกษียณ พร้อมแนะเกษตรกรมือใหม่ที่
สนใจมะกรดูใหท้ำาการปรับปรุงดินก่อนปลกูจงึจะไดผ้ลด ีโดยเฉพาะพืน้ทีด่นิเหนยีว
ใหใ้ชม้ลูววัผสมกับแกลบดิบใสล่งไปก่อน แลว้ทำาการไถกลบหลายๆ รอบจะชว่ยให้
ดินมีสภาพที่สมบูรณ์ แถมยังช่วยให้ใบมะกรูดใหญ่เขียวเป็นมัน มีคุณภาพตรง
ตามที่ตลาดต้องการ” 

พันตำารวจโทสมชาย อ่ำาทอง 
เจ้าของสวนมะกรูดตัดใบระยะชิด
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นายตำารวจไทยหัวใจ
เกษตร
 พั น ตำ า ร ว จ โ ท
สมชาย เล่าให้ฟังว่า นอก 
จากเหตุผลในเร่ืองของ
การเป็นอาชีพเลี้ยงตัว
ในบั้นปลายเม่ือเกษียณ
อายุจากงานราชการแล้ว 
ส่วนหนึ่ งที่ จุดประกาย
ให้ตนเองหันมาจับปลูก 
“มะกรูดตัดใบ” เพื่อเป็น
พืชเศรษฐกิจคือ ใจรัก
ในงานด้านเกษตรท่ีมีอยู่
เป็นทุนเดิม ประกอบกับ
มี เพื่อนซ่ึงทำางานอยู่ใน
บริษัทที่ผลิตพวกเครื่อง
แกงต่างๆ อยู่แถวย่าน 
จ.สมุทรปราการ ได้ชัก 
ชวนให้ ปลู กมะกรู ด ท่ี
สามารถทำาเป็นเครื่องแกงส่งโรงงานได้ หลังจาก
นัน้ไม่นานมากนักตนเองกไ็ดย้า้ยมาเปน็รองผูก้ำา
กบัฯ อยูท่ีจ่งัหวดัสงิหบ์รุ ีและชว่งทีม่าประจำาการ
อยู่ที่น่ีเองจึงทำาให้พอมีเวลาว่างบ้าง ที่สุดก็เลย
ตัดสินใจว่าจะปลูกมะกรูดตัดใบแบบระยะชิด
ตามทีเ่พือ่นไดแ้นะนำามา โดยเบ้ืองต้นน้ันกไ็ด้ไป
เขา้รบัการอบรมความรูม้าจากท่านอาจารย ์ดร.รวี 
เสรฐภักดี ซ่ึงเป็นปรมาจารย์ด้านมะกรูดและ
มะนาวของประเทศไทยก่อน จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสนก่อน
แล้วค่อยมาประเดิมปลูกเป็นครั้งแรกบนพ้ืนที่
ประมาณ 2 ไร่ มีจำานวนประมาณ 8,760 ต้น 
อย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งกำาลังงามดีทีเดียว     

คลุมพลาสติกช่วยลดปัญหาวัชพืชได้

แปลงมะกรูดระยะชิด
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A17

 “ยภุา มัน่พรม ลกูจ้างของหนว่ยงานรฐัผูค้วบตำาแหนง่เจา้ของสวนมะกรดู
ตัดใบแห่งจังหวัดนครสวรรค์ บ่มเพาะประสบการณ์บวกกับความรู้ที่ได้รับถ่ายทอด
มาจาก รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  ด้วย
สตูรการปรบัปรงุบำารงุดนิกอ่นปลกูมะกรดูตดัใบ พรอ้มแนะเกษตรกรผูส้นใจมะกรดู
รายใหมค่วรเขา้ไปอบรมก่อนตัดสนิใจปลกูมะกรดูตดัใบแลว้จะพบผลลพัธท์ีน่า่ทึง่วา่ 
การปลูกมะกรูดตัดใบให้มีคุณภาพนั้นต้องทำากันอย่างไร”

คุณยุภา มั่นพรม

สวนมะกรูดปลายนา..ตาคลี
แนะ มีพื้นที่เพียง 3 งาน
ก็ปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิดได้

A17มะกรูดตัดใบ & ขยายพันธุ์เชิงการค้า

ตวัอย่าง



A18

ปูทางอนาคตด้วยมะกรูดตัดใบ
 คุณยุภา มั่นพรม หนึ่งในเจ้าของสวน
มะกรดูตัดใบจงัหวัดนครสวรรค ์ที่เบื้องหน้านั้น
ยังคงเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐบาล แต่เบื้อง
หลังรับบทเกษตรกรผู้ปลูกมะกรูดได้เล่าให้ฟัง
วา่ “กอ่นหน้าทีจ่ะมาเปน็เจา้ของสวนมะกรดูนี ้ก็
ครุน่คดิอยูพ่กัใหญว่า่จะหาอาชพีอะไรรองรบัหลงั
ออกจากงานราชการ จนได้พบกบัคุณณรงค์ รา่ง
ใหญ ่(เกษตรกรหนุม่หวักา้วหนา้)  ทีช่ว่ยแนะนำา
การปลกูมะกรดูตดัใบขาย  แล้วเกดิสนใจเพราะ
ใช้เวลาปลูกไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ และ
ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวสามารถเกบ็เกีย่วได้ยาวนาน 
เหตุผลที่มองเป็นมะกรูดมากกว่ามะนาว เพราะ
ว่ามะนาวมีระบบการจัดการที่ค่อนข้างมากกว่า

มะกรูดนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของ
ราคามากกว่ามะกรูด”
 หลังจากท่ีคุณยุภา ได้ตกลงปลงใจ
แล้วว่าจะปลูกมะกรูดแน่นอนแล้วจึงได้เข้ารับ
การอบรมการปลูกมะกรูดจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ถ่ายทอด
ความรู้จากท่านอาจารย์ ดร.รวี  เสรฐภักดี หลัง
จากที่เข้ารับการฝึกอบรมคุณยุภาก็มาจัดการ
เนรมิตสวนของตัวเองโดยเริ่มจากการนำาดิน
ไปตรวจ พบว่าพื้นที่ที่จะปลูกมะกรูดนั้นดินมี 
สภาพเป็นด่าง  จึงทำาการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
คอกหลังจากนั้นก็เริ่มทำาการยกร่องปลูกมะกรูด
บนเนื้อที่ 3 งาน จำานวนต้นมะกรูดที่ลงปลูกอยู่
ที่ 3,500 ต้น
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ปฏิทินการปลูกมะกรูดตัดใบ
(แบบระยะชิด)

ตามสูตรของ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี เสรฐภักดี

อายุ 6 เดือนเริ่มเก็บผลผลิตได้
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หมายเหตุ :
1. การปลูก
 ใช้ระยะ 50x50 ซม. ปลูกสลับฟันปลา 
หรือพื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้น
 
2. การดูแล
 2.1 การให้น้ำา : ต้นมะกรูดต้องได้รับ
น้ำาอย่างเพียงพอและมีความต่อเนื่อง ชอบชื้น
แต่ไม่ชอบแฉะ และภายในแปลงผลิตต้องมีการ
ระบายน้ำาทีด่ดีว้ย เพือ่ป้องกนัรากเนา่นอกจากนี้
ในช่วงหน้าแล้งที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงอาจมีการ
ตดิตัง้ระบบใหน้้ำาแบบพ่นหมอกหรอืสปรงิเกลอร ์
ภายในแปลงร่วมด้วย จะช่วยลดอุณหภูมิลงให้
แก่พืชรวมถึงยังเป็นการขับไล่แมลง เช่น เพลี้ย
ไฟ ไรแดง ได้อีกทางหนึ่ง  2.2 การให้ปุ๋ย : เริ่มให้หลังปลูก 1 

เดือนเป็นต้นไป โดยเน้นสูตร “ตัวหน้าสูง” 
หรือสูตรโยกหน้า ซึ่งมีสัดส่วนของ N : P : K 
เท่ากับ 3 : 1 : 2 หรือ 4 : 1 : 3 หรือ 5 : 1 
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“ธีรวัฒน์ เปลียสงค์”
รับซื้อลูกมะกรูดส่งตลาดมาเลย์ 
แนะลกูมะกรดูผวิขรขุระสเีขยีวไมช่้ำา 

 “ธรีวฒัน ์เปลยีสงค์ เกษตรกร
จากจังหวัดกำาแพงเพชรพร้อมควบ
ตำาแหน่งผู้รวบรวมลูกมะกรูดส่ง
ตลาดมาเลเซยี เผยชว่งนีต้ลาดมะกรดู
กำาลงัไปไดส้วย เปน็ชอ่งทางทำาเงนิให้
กบัเกษตรกรผูป้ลกูมะกรดู แนะปลกูให้
ได้มาตรฐาน GAP ผิวขรุขระ ผลสี
เขยีวเขม้ ไมช่้ำา จะขายไดร้าคาด ีตลาด
มาเลเซียต้องการ”

คุณธีรวัฒน์ เปลียสงฆ์

ขายได
้

ราคาด
ี
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 มะกรูดจัดเป็นพืชที่มีถิ่นกำา เนิดอยู่
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่พม่า ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในทาง
พฤกษศาสตร์ จัดมะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็ก มีความสูงเฉลี่ย 2-8 เมตร ลำาต้นเกลี้ยง
เกลา กิ่งก้านมีหนามแหลม มีใบย่อยเพียงใบ
เดียวค่อนข้างหนา มีสีเขียวแก่ กลิ่นหอมฉุน มี
น้ำามันหอมระเหย ลกัษณะของดอกมสีขีาว ออก
เดี่ยวๆ อยู่เป็นกระจุก 3-5 ดอก กลีบดอกร่วง
ง่าย ทรงผลกลมผิวหนาขรุขระ มะกรูดจัดเป็น
พชืทีอ่ยูใ่นวงศเ์ดยีวกบัสม้และมะนาว ดงันัน้ จะ
เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพดินรว่นปนทรายและมี
การระบายน้ำาที่ดี
 ด้วยพื้นฐานทางครอบครัวประกอบ
อาชีพเกษตรกรทำาไร่ทำาสวนอยู่แล้ว จึงทำาให้  

คุณธีรวัฒน์ เปลียสงค์ หนุ่มจากจังหวัด
กำาแพงเพชร ศกึษาหาลูท่างตลาดดา้นการเกษตร 
จนพบช่องทางเป็นพ่อค้ารับซื้อลูกมะกรูดตาม
สวนใกลเ้คยีง เพือ่นำาสง่ตลาดมาเลเซยี ปจัจบุนั
สามารถทำารายได้งามทีเดียว

ลูกมะกรูดที่พร้อมเก็บ
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 “พงศธร รอดถาวร เกษตรกร
ผู้ปลูกมะกรูดตัดใบจากจังหวัดสิงห์บุรี 
เผยการปลกูมะกรดูตดัใบใหไ้ดด้คีวรทำา
ดินให้ดีอุดมสมบูรณ์เสียก่อน เมื่อดิน
ดีผลผลิตก็จะดีตามไปด้วย พร้อมแนะ
ควรใส่ปุ๋ยคอกบวกปุ๋ยเคมีสม่ำาเสมอ
ช่วยใบมะกรูดสีเขียวเข้ม ใบใหญ่ เป็น
มัน ตลาดต้องการ”คุณพงศธร รอดถาวร

มะกรูดตัดใบมาตรฐาน GAP 
(ส่งนอก!)

พืชทำาเงินระยะยาว ของ 
“พงศธร รอดถาวร”
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แมน่ำารอ่งปลกูและรบัซ้ือใบมะกรดูตามบา้น
 คุณพงศธร รอดถาวร เกษตรกรผู้ปลูก
มะกรูดจากจังหวัดสิงห์บุรี ที่วันนี้ได้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ดีๆ ผ่านผู้เขียน คุณพงศธร ได้
เล่าให้ฟังว่า “ตั้งแต่ผมจำาความได้ ผมก็รู้จักกับ
เจ้าใบมะกรูดแล้ว ณ ตอนนั้นแม่ผมปลูกต้น
มะกรูดไว้รอบบ้านเพียงไม่กี่ต้น แต่สามารถทำา
เงินได้ดีทีเดียวจนกระทั่งแม่ผมต้องเป็นผู้รับซื้อ
ใบมะกรูดจากเพื่อนบ้านไปส่งตลาด ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมาหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์การ
ทำางานจากบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่ปี ผมจึงกลับ
มาสานตอ่งานแม่ปลกูมะกรดูตดัใบขายบนเนือ้ที ่
2 ไร่ จนมาถึงปัจจุบันสวนมะกรูดตัดใบของผม
ได้รับใบ GAP เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งใบ
มะกรูดออกนอกประเทศอย่างไม่มีปัญหาตลอด
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต่อจากนี้ผมคาดว่า
นา่จะมกีารขยบัขยายพ้ืนท่ีปลูกให้เพ่ิมข้ึน เพราะ
ปจัจบุนัใบมะกรดูยงัไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ของตลาด ทั้งนี้ทั้งนั้นการผลิตใบมะกรูดจำาเป็น
ต้องมีมาตรฐานและรักษาคุณภาพให้ดี รับรอง
ว่าจะได้รับเงินตลอดแบบไม่ขาดสาย” 

เทคนิคการปลูกมะกรูดตัดใบสไตล์พงศธร
 คุณพงศธรได้บอกว่า การผลิตใบมะ 
กรดูตดัใบจะเนน้การเจรญิเติบโตทางใบมากกว่า 
หากช่วงไหนมะกรูดติดลูกแนะนำาให้เด็ดทิ้ง ถ้า
หากปล่อยทิ้งไว้จะทำาให้ใบมะกรูดไม่ใหญ่ขาด
อาหารมาหล่อเลี้ยง นอกจากนั้นการตัดแต่งกิ่ง
ก็มีบทบาทกระตุ้นให้มีการการเจริญเติบโตทาง
กิ่งใบ รวมทั้งระยะปลูกและจำานวนต้นที่ปลูกจะ
ตอ้งมคีวามเหมาะสม ซึง่คุณพงศธรได้เผยถงึวิธี
การปลูกแบบหมดไส้หมดพุงอธิบายได้ดังนี้

ต้นมะกรูดในสวนจะมีลำาต้นที่ใหญ่

 การเตรยีมดนิ กอ่นการปลกูมะกรดูตดั
ใบแนะนำาให้นำาดินในพื้นที่ของตัวเองไปตรวจ
ก่อนเสมอ แต่พื้นที่ของคุณพงศธรเป็นสวน
มะม่วงเก่า ดินในบริเวณนั้นก็ยังมีความอุดม
สมบูรณ์อยู่พอสมควร โดยขั้นตอนแรกให้ปรับ
พื้นที่ให้เรียบร้อย จากนั้นให้นำามูลไก่อัดเม็ดมา
ใส่ให้ทั่วบริเวณที่จะนำากล้ามะกรูดลงปลูก ใน
พื้นที่ 2 ไร่ จะใช้อยู่ประมาณ 2 กระสอบ ซึ่ง
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