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มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย















หำกจะกล่ำวถึงกำรปลูกมะนำวให้ได้เงิน เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้ว

ว่ำ การปลกูทีใ่ห้ผลผลติช่วงนอกฤดูคือปัจจัยหลักทีส่ร้างรายได้อย่าง

เป็นกอบเป็นก�า ที่ผ่ำนมำกระแสกำรปลูกพชืชนดินี้จงึได้รบัควำมสนใจใน

วงกว้ำง ท�ำให้มะนำวกลำยเป็นพชืเศรษฐกจิที่มำแรง โดยผู้ปลูกแต่ละรำย

พยำยำมหำวธิที�ำให้ผลผลติออกมำมำกที่สดุในช่วงเวลำดงักล่ำว อนัเนื่อง

มำจำกรำคำต่อผลที่สูงมำก 

แต่ถ้ามองภาพรวมตลอดทั้งปี จะดีกว่าหรือไม่…ถ้าปลูก

มะนาวแล้วสามารถท�าเงินได้ทุกๆ ฤดู! 

มหัศจรรย์พันธุ์มะนาว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย นอกจำกจะ

ให้ข้อมูลและกลเม็ดเด็ดพรำยในกำรปลูกมะนำวนอกฤดูที่ให้ผลผลิตสูง 

ทั้งปริมำณและคุณภำพแล้ว ยังน�ำเสนอหนทำงท�ำเงินจำกพืชชนิดนี้อีก

หลำกหลำยและมำกมำย ที่จะจดุประกำยให้เหน็ว่ำ... 

คุณสามารถปลูกมะนาวให้รวยและรวยได้ทุกๆ ฤดู
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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



กระแสควำมสนใจบรโิภคมะนำวนบัวนัจะเพิ่มมำกขึ้น เพรำะมะนำว

เป็นพชืมหศัจรรย์ที่มคีณุประโยชน์แทบทกุส่วน ไม่ว่ำจะเป็นรำก ใบ ดอก 

ผล เมลด็ เปลอืก หรอืแม้แต่น�้ำ ที่มสีรรพคณุช่วยดูแลผวิพรรณให้ผดุผ่อง 

บ�ำรงุร่ำงกำย ที่ส�ำคญั ยงัเป็นยำอำยวุฒันะ จงึเป็นพชืที่มคีณุต่อสขุภำพ

อย่ำงแท้จรงิ 

ในกำรศกึษำยงัพบอกีว่ำมะนำวช่วยรกัษำและบรรเทำอำกำรต่ำงๆ 

มำกมำย เช่น วงิเวยีนศรีษะ อำเจยีนอนัเนื่องมำจำกควำมผดิปกตขิองธำตุ

ในร่ำงกำย ลมเงียบ ตำแดง ไข้หวัด เลือดออกตำมไรฟันหรือโรคลักปิด- 

ลกัเปิด ต่อมทอนซลิอกัเสบ เหงอืกบวม ไอ ขบัเสมหะ ท้องผูก ท้องอดื   

ท้องแน่น ท้องเฟ้อ โรคกระเพำะ ท้องร่วง บิด ปัสสำวะกะปริบกะปรอย 

โลหติจำง โรคเหนบ็ชำ ปวดข้อ ช่วยฟอกบ�ำรงุโลหติ และขบัพยำธ ิ

คงถึงเวลำที่จะต้องเรียนรู ้ควำมมหัศจรรย์ของมะนำวและหัน 

กลบัมำปลูกให้เป็นพชืประจ�ำครอบ ครวั ปลูกเพื่อกำรจ�ำหน่ำย โดยเฉพำะ

กำรท�ำมะนำวนอกฤดูที่สร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นกอบเป็นก�ำ มะนำวจึงเป็น 

พชืมหศัจรรย์ที่ควรปลูกไว้ประจ�ำบ้ำนและใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

 ดร. เกริก ท่วมกลำง
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บทที่ 1 
มหัศจรรย์
พันธุ์มะนำว



มะนาว พืชสมุนไพรประจ�ำครัวที่ท�ำหน้ำที่เพิ่มรสชำติอำหำรใน

แต่ละมื้อให้อร่อย เป็นส่วนส�ำคญัของอำหำรไทยหลำกหลำยชนดิ เช่น น�้ำพรกิ  

ต้มย�ำ และย�ำชนิดต่ำงๆ ที่หลำยคนรู้ซึ้งถึงรสเปรี้ยวเป็นอย่ำงดี จึงเป็น

เพื่อนคู่ครัวไทยมำช้ำนำน มีต้นก�ำเนิดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

นอกจำกใช้ปรงุอำหำรแล้ว ยงันยิมน�ำมำท�ำเป็นเครื่องดื่มและเป็นส่วนผสม

ของยำ ปัจจบุนัมทีั้งกำรปลูกเพื่อบรโิภคและจ�ำหน่ำยอย่ำงกว้ำงขวำง

มะนำวมีชื่อสำมัญว่ำ Common Lime, Lime ชื่อวิทยำศำสตร์

คอื Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle อยู่ในวงศ์ RUTACEAE ชื่ออื่นๆ 

เช่น โกรยชะม้ำ ปะนอเกล ปะโหน่งกลยำน มะนอเกละ มะเน้ำด์เล มะลิ่ว 

ส้มมะนำว ลมีำนปีีห์ หมำกฟ้ำ ฯลฯ สำเหตทุี่มหีลำยชื่ออำจเพรำะเป็นพชื

ที่น�ำเข้ำมำปลูก ไม่มีชื่อดั้งเดิม จึงเรียกตำมส�ำเนียงภำษำของแต่ละถิ่น  

พันธุ์มะนาว
ในประเทศไทย



อยูใ่นสกลุเดยีวกบัส้ม (Citrus) ผลมสีเีขยีว เมื่อสกุหรอืแก่จดัจะเป็นสเีหลอืง 

เปลอืกบำง เนื้อแบ่งกลบี ชุ่มน�้ำมำก โดยทั่วไปมขีนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ประมำณ 4–5 เซนตเิมตร เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเตม็ที่รำว 5 เมตร กิ่งมหีนำม

เลก็น้อย มกัมใีบดก ใบยำวเรยีวเลก็น้อยคล้ำยใบส้ม ดอกสขีำวอมเหลอืง

ออกดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้ำแล้งจะออกผลน้อย

มีการปลูกมะนาวในประเทศมานานจนกลายเป็นพชืเศรษฐกจิ 

ที่ส�าคัญของไทย แต่ละสายพันธุ์ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป หลัก

ส�าคัญของมะนาวคือต้องเปรี้ยว น�้าเยอะ ออกลูกได้ทั้งปี หรือให้

ผลผลิตสูงในช่วงที่มีราคาสูง จึงจะเป็นที่ต้องการของตลาด

มะนำวที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลำยสำยพันธุ ์ มีทั้งพันธุ ์ 

พื้นเมือง น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และผสมพันธุ์ขึ้นใหม่เพื่อให้ทนต่อโรค 

และแมลง ให้ผลผลิตสูง ทุกสำยพันธุ ์ล้วนมีข้อดีข้อด้อยแตกต่ำงกัน  

พนัธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยมดีงันี้

 มะนาวไข ่

มะนำวไข่เรยีกอกีชื่อว่ำ มะนาวไข่น�้าหอม ทำงภำคอสีำนเรยีกว่ำ 

มะนาวบ้าน ผลอ่อนมลีกัษณะกลมยำวหวัท้ำยแหลม (จะค่อยๆ มน) เมื่อ

โตเตม็ที่แล้วผลจะกลม มสีอี่อนคล้ำยไข่เป็ด เป็นไม้พุ่มหรอืไม้ยนืต้นขนำด

เลก็สูง 2–5 เมตร มหีนำม ใบประกอบชนดิมใีบย่อยเพยีงใบเดยีว ออกเรยีง

สลบั ใบเป็นรปูไข่ เนื้อใบมจีดุน�้ำมนักระจำยทั่ว ดอกเป็นช่อสขีำวมกีลิ่นหอม 

ตดิผลเป็นพวง 5–6 ผล ขยำยพนัธุ์ด้วยกำรตอนกิ่งและเสยีบยอด

จุดเด่นคือเมล็ดน้อย บำงผลไม่มีเมล็ดเลย บีบหรือคั้นน�้ำง่ำย

เพรำะเปลอืกบำง ให้น�้ำเยอะ รสเปรี้ยวจดั มกีลิ่นหอมแรง เหมำะส�ำหรบัท�ำ 

17ดร. เกริก ท่วมกลาง



มะนำวดอง ตดิผลดกเกอืบตลอดทั้งปี ทนต่อโรคและแมลงได้ด ีเป็นสำยพนัธุ์ 

ที่มอีำยยุนื และมผีลดกต่อเนื่อง แต่กม็จีดุด้อยที่ขนำดของผลเลก็ ให้ผลผลติ

ไม่สม�่ำเสมอ 

 มะนาวหนัง 

มะนำวหนังมีผลใหญ่ ผลอ่อนมีลักษณะกลมรี หัวท้ำยเเหลม โต

ขึ้นหัวท้ำยจะมน เมื่อโตเต็มที่มีลักษณะค่อนข้ำงกลม ด้ำนหัวมีจุกเล็กๆ 

ผวิเรยีบ เปลอืกค่อนข้ำงหนำ จงึเกบ็ผลไว้ได้นำน เป็นไม้พุ่มหรอืไม้ยนืต้น

ขนำดเล็กสูงประมำณ 2–5 เมตร กำรแตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อน 

เป็นเหลี่ยมสีเขียวจำง เมื่อโตขึ้นจะกลมและมีหนำม โคนหนำมสีเขียว 

ปลำยหนำมสีน�้ำตำล มักมีรอยต่อเห็นได้ชัด เมื่อกิ่งแก่หนำมจะแห้งและ

ตำย เป็นพนัธุท์ี่มรีสเปรี้ยวจดัเพรำะมฤีทธิ์เป็นกรดสงู จดุเด่นคอืเปลอืกหนำ  

เกบ็ไว้ได้นำน เหมำะส�ำหรบัท�ำเครื่องดื่ม

 มะนาวตาฮิต ิ

มะนำวตำฮติเิป็นสำยพนัธุ์ที่มถีิ่นก�ำเนดิจำกเกำะตำฮติ ิ รฐัฮำวำย 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ กรมวชิำกำรเกษตรน�ำเข้ำมำเพื่อศกึษำ ปลูก และ

ขยำยพนัธุ ์พบว่ำมะนำวพนัธุน์ี้เตบิโตได้ดใีนทกุภูมภิำคของไทย ผลมขีนำด

ใหญ่มำก เปลอืกหนำ เมื่อแก่จดักย็งัมสีเีขยีวเข้มเหมอืนเดมิ มนี�้ำมำกกว่ำ

มะนำวชนดิอื่นจงึได้รบัควำมนยิมอย่ำงแพร่หลำย 

จดุเด่นคอืผลใหญ่กว่ำมะนำวทั่วไป ให้น�้ำมำก เปลอืกหนำ ปลกูง่ำย  

โตเร็ว ต้นสูงใหญ่ มีหนำมน้อยหรือไม่มีหนำมเลย ติดผลดก รสเปรี้ยว  
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มะนาวหนัง

มะนาวตาฮิติ
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อยู่ในกลุ่มเดียวกับส้มจี๊ด แต่ลักษณะต้นและผลต่ำงกัน เป็นไม้พุ่มสูง 

1.5–3.0 เมตร ใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูปที่มีใบย่อยใบเดียวเป็นรูปไข่  

ปลำยและโคนแหลม ผิวเรียบ สีเขียวสดเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ  

ตำมซอกใบและปลำยกิ่ง มกีลบีเลี้ยงเป็นรปูถ้วยปลำยแยก 5 แฉก กลบีดอก  

5 กลีบ สีขำวมีกลิ่นหอม ร่วงง่ำย มีเกสรตัวผู้จ�ำนวนมำก ผลกลมร ี

คล้ำยหยดน�้ำ เมื่อโตเตม็ที่มนี�้ำหนกัเฉลี่ย 3–4 ผลต่อ 1 กโิลกรมั แต่ไม่ 

หอมเท่ำมะนำวน�้ำหอม ใช้ปรุงอำหำรได้เหมือนกับมะนำวทั่วไป นิยมคั้น 

ท�ำน�้ำมะนำวปั่นหรอืบบีน�้ำรำดปลำนึ่ง เปลอืกมกีลิ่นหอมเฉพำะตวั นยิม

ขูดผวิหรอืหั่นเปลอืกบำงๆ เป็นฝอยๆ โรยหน้ำอำหำรคำว เช่น ปลำ กุ้ง ไก่ 

และเนื้อ ก่อนน�ำไปนึ่งเพื่อดับกลิ่นคำว ร้ำนอำหำรบำงแห่งผสมผิวขูดใส่

ข้ำวผดักุ้งเพื่อให้มกีลิ่นหอมน่ำรบัประทำน 

มะนำวพันธุ์นี้ไม่มีเมล็ด กำรขยำยพันธุ์จึงต้องใช้วิธีตอน ติดตำ  

ต่อยอด ต่อกิ่ง หรอืวธิอีื่นๆ ที่เป็นกำรขยำยพนัธุโ์ดยไม่ใช้เพศ เป็นมะนำวที่ 

ได้รบัควำมนยิมมำก ทั้งปลูกเป็นไม้ประดบั ไม้ผล และเพื่อกำรค้ำ

 มะนาวปีนัง

มะนำวปีนงัมผีลกลมยำวขนำดใหญ่ โตกว่ำมะนำวหนงั ก้นแหลม

คล้ำยไข่เต่ำ เปลือกหนำมีกลิ่นหอม ลักษณะใบเหมือนมะนำวทั่วไป ต้น

เป็นทรงพุ่มสวยงำม ส่วนใหญ่ปลูกเป็นไม้ประดบั ไม่นยิมปลูกเพื่อบรโิภค

และกำรค้ำ
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 มะนาวโมฬี

มะนำวโมฬีเป็นอีกสำยพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย ลักษณะ

ผลกลมโต ก้นกลมแป้น มีเปลือกหนำแข็ง ผิวค่อนข้ำงเรียบ เมล็ดม ี

ลำยเส้นเหน็ไดช้ดัเจน รสเปรี้ยวมกีลิ่นหอมน้อย ลกัษณะต้นเป็นไม้พุม่หรอื

ไม้ยนืต้นขนำดเลก็สงูประมำณ 1–2 เมตร กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมๆ มสีเีขยีวจำง  

และอำจมีสีม่วงจำงๆ ปนเล็กน้อย เมื่อกิ่งโตเต็มที่จะกลมและมีสีเขียว  

กิ่งแก่จะเปลี่ยนเป็นสนี�้ำตำลหรอืเทำ มหีนำมแขง็อยู่ทกุซอกทกุมมุ โคนกิ่ง 

มีหนำมยำว ส่วนปลำยกิ่งมักมีหนำมสั้น ลักษณะใบอ่อนมีสีม่วง ผิวใบ 

ค่อนข้ำงหยำบ ปลำยใบมน ขอบใบตื้น ฐำนใบใหญ่มำกคล้ำยรปูหวัใจคว�่ำ 

ใบกว้ำงประมำณ 4 เซนตเิมตร ยำวประมำณ 6.5 เซนตเิมตร 

ขณะที่ดอกยังตูมเล็ก กลีบนอกมีสีชมพู่ม่วง แต่จะค่อยๆ จำงไป 

เมื่อดอกโตขึ้นจนกระทั่งกลำยเป็นสขีำวในที่สดุ เมื่อดอกบำนจะเหน็ปลำย

กลีบในมน ดอกที่ได้รับกำรผสมแล้วจะเห็นเป็นสีแดงเรื่อๆ ตรงกลำง 

รังไข่กลม มีก้นมนและหัวแหลมเล็กน้อย ขนำดของดอกเมื่อบำนจะกว้ำง

ประมำณ 2.5 เซนตเิมตร จดุเดน่ของมะนำวพนัธุน์ี้คอืมลี�ำต้นใหญ่แขง็แรง 

เหมำะส�ำหรับใช้ท�ำเป็นต้นตอ แล้วเอำพันธุ์อื่นที่ดีกว่ำมำทำบกิ่ง ติดตำ 

หรอืต่อยอดได้

 มะนาวเตี้ย

มะนำวเตี้ยมีต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ สูงประมำณ 0.5–1 เมตร นิยม

ปลูกใส่กระถำงหรอืภำชนะต่ำงๆ จงึมกัเรยีกว่ำ มะนาวกระถาง ให้ผลผลติ

เร็วกว่ำพันธุ์อื่นๆ ถ้ำปลูกด้วยเมล็ดและบ�ำรุงรักษำดี ประมำณครึ่งปีก็จะ 

เริ่มให้ผลแล้ว ชำวบ้ำนเรยีกว่ำ มะนาวตอแหล 
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ลักษณะทั่วไปของล�ำต้นและกิ่งเหมือนมะนำวหนัง มีหนำมสั้น  

รอยต่อระหว่ำงสีเขียวกับสีน�้ำตำลจะมีสีขำวเล็กน้อยหรือเกือบไม่มีเลย  

รูปใบยำวมน ใบมสีเีขยีว ผวิละเอยีดมำก แผ่นใบแคบ ดอกตมูมสีเีขยีวจำง 

ตมูเตม็ที่จะมสีขีำว เมื่อดอกบำนจะกว้ำงประมำณ 2 เซนตเิมตร ตรงกลำง

มีจุกแหลมยำวเล็กๆ ของเกสรตัวผู้ ผลมนหรือยำวเล็กน้อย ด้ำนหัวมีจุก  

ก้นแป้น เปลอืกค่อนข้ำงหยำบ เมลด็มสีเีหลอืง เป็นพนัธุ์ที่มรีสเปรี้ยวและ

กลิ่นหอม เหมำะแก่กำรปลูกเป็นไม้ผลและไม้ประดบั

 มะนาวอิมัน

มะนำวอมินัเป็นมะนำวที่ปลกูมำกใน อ. ท่ำยำง จ. เพชรบรุ ีผลกลม  

นิ่ม เปลอืกบำง น�้ำมำก ลกัษณะเด่นคอืผลใหญ่ ดก เปลอืกบำง ตดิผลไว 

เกบ็ขำยได้เรว็ 4–6 เดอืนกต็ดิผลแล้ว 

 มะนาวพันธุ์ด่านเกวียน

มะนำวพันธุ์ด่ำนเกวียนเป็นสำยพันธุ์ที่มีผลใหญ่ เนื้อมีสีเหลือง 

คล้ำยส้ม เปลือกบำง มีกลิ่นเฉพำะ รสชำติเปรี้ยวจัด สันนิษฐำนว่ำ 

อำจเป็นส้มสำยพันธุ์หนึ่งเพรำะลักษณะใบคล้ำยกับส้มซ่ำ แต่รสเปรี้ยว 

แบบมะนำว ไม่ทรำบที่มำ เพยีงรู้กนัทั่วไปว่ำเริ่มมตี้นพนัธุ์ขำยที่ ต. ด่ำน- 

เกวยีน อ. โชคชยั จ. นครรำชสมีำ เป็นสำยพนัธุ์ที่ทนแล้ง ทนต่อโรคและ 

แมลงได้ดี เป็นมะนำวพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชำกำรเกษตรเมื่อ 

พ.ศ. 2538 
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ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มขนำดเล็กถึงปำนกลำง กว้ำงประมำณ 2–

3 เมตร มรีะบบรำกลกึ สูงรำว 4 เมตร แตกกิ่งก้ำนสำขำด ีมหีนำมตำม 

กิ่งก้ำนแต่หนำมเลก็ ใบสเีขยีวกว้ำงประมำณ 3.5 เซนตเิมตร ยำวประมำณ  

6 เซนติเมตร กลิ่นฉุน ดอกมีสีขำว ออกดอกตั้งแต่โคนกิ่งถึงปลำยกิ่ง  

ผลอ่อนมีสีเขียว ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0–1.5 เซนติเมตร เมื่อผลแก่ 

เต็มที่จะมีสีเหลือง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 8 เซนติเมตร  

เปลือกบำงไม่ขม มีรสเปรี้ยว ให้ผลดกตลอดปี มีน�้ำมำก เก็บผลผลิตได ้

เร็วกว่ำมะนำวสำยพันธุ์อื่น คือหลังติดผลอำยุระหว่ำง 3 เดือนกว่ำๆ ก็ 

เกบ็ได้เลย ส่วนสำยพนัธุ์อื่นต้องมอีำย ุ4–6 เดอืนขึ้นไป มนี�้ำเตม็ผลไม่ว่ำ

จะติดผลในช่วงฤดูไหนก็ตำม ปลูกง่ำย โตเร็ว จึงมักน�ำมำปลูกเพื่อใช้ใน

กำรทำบกิ่งกบัมะนำวสำยพนัธุ์ที่นยิมในปัจจบุนั

มะนาวพันธุ์ด่านเกวียน
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 มะนาวพม่า

คนไทยเรียกว่ำ มะนาวยักษ์ เพรำะมีผลโต มองผิวเผินคล้ำย 

ส้มโอ ให้รสเปรี้ยวเหมือนมะนำวทั่วไป แต่น�้ำไม่มีกลิ่นหอมเหมือน

มะนำวของไทย น�้ำหนักเฉลี่ยประมำณลูกละครึ่งกิโลกรัม สำมำรถน�ำมำ 

คั้นเพื่อรบัประทำนสดๆ หรอืใช้ปรงุอำหำรได้ทกุชนดิ ไม่ว่ำจะเป็นแกงส้ม  

ย�ำ น�้ำพรกิ แต่ไม่ค่อยมกีลิ่นจงึไม่เป็นที่นยิมนกั ลกัษณะต้นเป็นไม้พุ่มหรอื

ไม้ยนืต้นสูงประมำณ 3–5 เมตร กำรแตกกิ่งไม่ค่อยเป็นระเบยีบ กิ่งอ่อน 

จะเป็นสีม่วงอ่อนๆ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจำง เมื่อเติบโตเต็มที่จะมี 

สเีขยีวเข้ม ก่อนเปลี่ยนเป็นสนี�้ำตำลหรอืเทำ พอกิ่งแก่จะมหีนำมสั้นๆ และ

มหีนำมยำวตำมกิ่งกระโดง 

ใบอ่อนมีสีม่วง ผิวใบหยำบเห็นเส้นใบที่แตกออกจำกเส้นกลำง

ชัดเจน ใบค่อนข้ำงยำวมน กว้ำงประมำณ 5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 

10 เซนตเิมตร ใหญ่กว่ำมะนำวทั่วไป ดอกมเีกสรตวัผู้มำก ผลอ่อนรูปทรง

กระบอกและก้นแหลม เมื่อโตจะโป่งออก หวัและก้นแหลมน้อยลง เมื่อยงั

เล็กผลจะมีร่องตำมยำวและขรุขระ พอโตร่องจะหำยไป มีจุกแหลมเล็ก 

เปลอืกผวิหยำบและมปีุ่มมำก นยิมปลูกเพื่อบรโิภคและเป็นไม้ประดบั 
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มะนาวพม่า 
(ที่มา : pantip.com/topic/31243650)
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 มะนาวแป้นทวาย

มะนำวแป้นทวำยเป็นมะนำวพื้นเมอืงของไทยที่ได้รบัควำมนยิมสงู  

มีผู ้ปลูกเพื่อกำรค้ำมำกที่สุดเพรำะเป็นกำรคัดลักษณะที่ดีจำกหลำย 

สำยพันธุ์ ให้ผลตลอดทั้งปี มีขนำดใหญ่ แต่เล็กกว่ำมะนำวหนัง มีผล 

ทรงกลมแป้นสวย ผลอ่อนมสีเีขยีว ผลแก่จดัมสีเีหลอืง เปลอืกบำงไม่เรยีบ 

มกีลบีผลประมำณ 10–13 กลบี เนื้อมขีนำดเลก็เบยีดกนัแน่น รสเปรี้ยวจดั 

มนี�้ำมำก น�้ำมกีลิ่นหอม เป็นที่นยิมของผู้บรโิภค

มีเมล็ดน้อยประมำณ 10 เมล็ดต่อผล เมล็ดสีน�้ำตำลขนำดเล็ก 

ลกัษณะร ีหวัป้ำน ท้ำยแหลม ล�ำต้นสูงถงึ 3 เมตร แตกกิ่งไม่เป็นระเบยีบ  

กิ่งมหีนำมมำก ต้นที่ปลูกจำกกิ่งตอนจะให้ผลตั้งแต่ปีแรก แต่จะให้ผลมำก 

ในปีที่ 3–5 เป็นพันธุ ์ที่ออกดอกติดผลง่ำย ประมำณ 500 ผล/ต้น/ปี  

เมื่ออำย ุ5 ปี เกบ็เกี่ยวผลได้ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลมำกที่สดุในช่วงเดอืน

พฤษภำคม 

 

มะนาวแป้นทวาย
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 มะนาวแป้นร�าไพ

มะนำวแป้นร�ำไพเป็นพนัธุล์กูผสมระหว่ำงมะนำวพนัธุแ์ป้นทวำยกบั

พนัธุต่์ำงประเทศ สำมำรถผลติมะนำวนอกฤดไูด้ดเีพรำะออกดอกตดิผลง่ำย 

อำยกุำรเกบ็เกี่ยวสั้น คอืตั้งแต่ออกดอกจนเกบ็เกี่ยวได้ใช้เวลำประมำณ 4 

เดอืนครึ่ง ขนำดผลค่อนข้ำงโต กลม เปลอืกบำง มปีรมิำณน�้ำมำก

 มะนาวแป้นพิจิตร

มะนำวแป้นพจิติรเป็นมะนำวที่ผสมพนัธุข์ึ้นใหม่โดยนกัวชิำกำรไทย

จำกศนูย์วจิยัพชืสวนพจิติร ใช้มะนำวแป้นร�ำไพเป็นแม่พนัธุผ์สมกบัมะนำว

น�้ำหอม ลกัษณะเด่นคอืทนต่อโรคแคงเกอร์ได้ด ีปลูกง่ำย ต้นเตี้ย ตดิดอก

ตดิผลตลอดปี ตดิผลเป็นพวง พวงละ  3–5 ผล ผลดกประมำณ 100 ลูก 

ในปีแรก และเพิ่มขึ้นถงึ 300-400 ลกูต่อต้น (ขึ้นอยูท่ี่กำรบ�ำรงุรกัษำ) ผลใหญ่ 

ผวิสวย น�้ำมำก น�้ำมกีลิ่นหอม รสเปรี้ยวจดั จงึนยิมปลูกอย่ำงแพร่หลำย 

ลกัษณะต้นเป็นไม้พุ่มสูง 2 เมตร กิ่งอ่อนมหีนำม ใบประกอบแบบ

ขนนกชนดิมใีบย่อยใบเดี่ยวออกเรยีงสลบั เป็นรูปรหีรอืรูปไข่แกมขอบขนำน 

เนื้อใบมจีดุน�้ำมนักระจำยทั่ว ก้ำนใบมคีรบีเลก็ๆ สเีขยีวเข้ม เมื่อขยี้ใบจะมี

กลิ่นหอม ออกดอกเดี่ยวๆ หรอืเป็นช่อตำมซอกใบและปลำยยอด กลบีดอก

เป็นสขีำว มกีลิ่นหอมสะอำด กลบีดอกร่วงง่ำย ผลทรงกลมกึ่งแป้น ฉ�่ำน�้ำ 

เปลอืกค่อนข้ำงบำง เมลด็น้อย ขนำดผลเฉลี่ยโตกว่ำมะนำวสำยพนัธุท์ั่วไป 

ขยำยพนัธุ์ด้วยเมลด็ ตอนกิ่ง และเสยีบยอด 

มะนาวแป้นพิจิตร มีอีกชื่อเรียกคือ มะนาวแป้นพิจิตร 1 เป็น 

สำยพันธุ์ที่ปลูกง่ำย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง แต่มีจุดด้อยคือเปลือกหนำ จึง

เหมำะปลูกในวงซีเมนต์แล้วเปลือกจะบำงโดยอัตโนมัติ ถ้ำเพิ่มปุ๋ยช่วย
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อีกแรงเปลือกจะเงำสวยและบำงยิ่งขึ้น เหมำะส�ำหรับท�ำมะนำวนอกฤดู 

มะนำวในบ่อซเีมนต์

 มะนาวแป้นดกพิเศษ

มะนำวแป้นดกพิเศษเป็นสำยพันธุ์ที่พัฒนำขึ้นมำใหม่ มีทั้งวิธีเขี่ย

เกสรผสมกนัระหว่ำงมะนำวที่ได้รบัควำมนยิมหลำยสำยพนัธุ ์และด้วยกำร

เอำเมล็ดไปเพำะท�ำให้กลำยพันธุ์เป็นมะนำวพันธุ์ใหม่แบบถำวร โดยเกิด

จำกกำรเพำะเมลด็ของมะนำวแป้นที่นยิมปลูกทั่วไป 

จุดเด่นคือทนต่อโรคและแมลง ผลมีขนำดใหญ่ ติดผลเป็นพวง  

(ต่ำงจำกมะนำวแป้นพันธุ์แม่ที่จะติดผลเดี่ยวๆ) เปลือกบำง มีเมล็ดน้อย  

ให้น�้ำเยอะ รสชำตเิปรี้ยวจดั น�้ำมกีลิ่นหอมเฉพำะตวั ก�ำลงัเป็นที่นยิมปลูก

ในเวลำนี้

ลกัษณะต้นเป็นไม้พุ่มสูง 2 เมตร กิ่งอ่อนมหีนำม ใบประกอบชนดิ

มใีบเดยีว ออกเรยีงสลบัรูปไข่ ปลำยแหลม โคนมน ใบค่อนข้ำงใหญ่กว่ำ 

ใบมะนำวทั่วไป เนื้อใบหนำมีจุดน�้ำมันกระจำยทั่ว สีเขียวสด ดอกสีขำว 

มกีลิ่นหอม ออกเป็นช่อตำมซอกใบและปลำยยอดผล ผลกลมแป้นเลก็น้อย 

มขีนำดใหญ่กว่ำมะนำวแป้นอย่ำงชดัเจน น�้ำหนกัผลประมำณ 10–12 ผล/ 

1 กโิลกรมั เปลอืกบำง ตดิผลได้ตลอดโดยไม่ต้องใช้วธิบีงัคบั ผลดกมำก 

จงึถูกตั้งชื่อว่ำ มะนาวแป้นดกพเิศษ ขยำยพนัธุ์ด้วยเมลด็ ตอนกิ่ง เสยีบ

ยอด และทำบกิ่ง
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 มะนาวพันธุ์จ�ารัส 28 และพันธุ์จ�ารัส 29 

มะนำวพนัธุ์จ�ำรสั 28 และจ�ำรสั 29 เป็นกำรปรบัปรงุสำยพนัธุ์โดย

คุณจ�ำรัส คูหเจริญ เริ่มจำกปรับปรุงพันธุ์มะนำวจ�ำรัส 9 ซึ่งเป็นลูกผสม

ระหว่ำงแม่พันธุ์มะนำวแป้นพวงผสมกับมะนำวหอมด่ำนเกวียน มีจุดเด่น

คอืให้ผลดก ลูกโต น�้ำมำก เปลอืกบำง น�้ำหนกั 70–100 กรมั/ลูก ใบใหญ่

ต้ำนทำนโรคได้ดี มำผสมกับมะนำวแป้นจริยำเบอร์ 1 เพื่อเพำะเมล็ดจน

ได้พนัธุ์จ�ำรสั 28

ส่วนพนัธุ์จ�ำรสั 29 เป็นผลจำกกำรผสมระหว่ำงแม่พนัธุ์จ�ำรสั 9 กบั 

พ่อพันธุ์ส้มโชกุน ลักษณะผลแบนเหมือนมะนำวแป้นทั่วไป เปลือกบำง  

น�้ำมำก ต้ำนทำนโรคได้ดี เหมำะปลูกในแหล่งที่มีกำรระบำดรุนแรงของ 

โรคแคงเกอร์ และเหมำะปลูกนอกฤดูเพื่อขำยในช่วงมะนำวแพง

 มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า

ผลใหญ่ไร้เมล็ด ชำวบ้ำนเรียก  

มะนาวสเปน ต่อมำมข้ีำรำชกำรในกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์น�ำมำปลูกและน�ำขึ้น

ทูลเกล้ำถวำยสมเด็จพระเทพรัตนรำช- 

สดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีจงึเรยีก มะนาว 

พนัธุ์ทูลเกล้า นบัจำกนั้นมำ

ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม ถ้ำปลูกลงดินสำมำรถสูงได้ถึง 2–3 เมตร  

กิ่งก้ำนมหีนำมแต่น้อยมำก กิ่งมกัโค้งงอและยำวเกอืบทอดเลื้อยตำมหน้ำดนิ  

ใบหนำกว่ำใบมะนำวสำยพันธุ์อื่นท�ำให้แมลงไม่ลงเกำะกิน ดอกสีขำวม ี 

4 กลีบ ร่วงง่ำย มีกลิ่นหอม ผลมีรูปทรงกลม หำกโตเต็มที่มีขนำดใหญ ่
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เกอืบเท่ำลูกเทนนสิ ช่วงฤดูฝนเปลอืกจะค่อนข้ำงหนำ พอเริ่มเข้ำสู่ฤดูแล้ง

เปลอืกผลจะบำงลงเอง ให้น�้ำเยอะ รสชำตเิปรี้ยวจดัอมหวำน ไม่มเีมลด็ 

ลักษณะเด่นคือติดผลดกเป็นพิเศษในช่วงฤดูแล้ง ติดผลเป็นพวง 

5–7 ผล ซึ่งเป็นช่วงที่มะนำวสำยพันธุ์อื่นไม่ติดผลหรือติดผลน้อย จึงมี

รำคำแพง และตดิผลดกมำกขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอำยมุำกยิ่งตดิผลดกเป็นทวคีูณ 

สำมำรถตดิผลไม่ขำดต้นเกอืบทั้งปี ขยำยพนัธุด้์วยกำรตอนกิ่งและเสยีบยอด  

เป็นมะนำวอกีชนดิหนึ่งที่เหมำะปลกูเพรำะทนต่อโรค โดยเฉพำะโรคแคงเกอร์ 

และแมลงได้ดี

 มะนาวคาเวียร์ 

มะนำวคำเวยีร์  หรอืมะนำวนิ้วมอื

เป็นพนัธุพ์ื้นเมอืงของประเทศออสเตรเลยี  

มชีื่อภำษำองักฤษว่ำ Finger Lime ชื่อทำง 

วทิยำศำสตร์ Citrus australasica เป็นพชื

ในสกลุ Genus เช่นเดยีวกบัผลไม้รสเปรี้ยว

ทั่วไป ผลมรีปูทรงกระบอกยำว 4–8 เซนตเิมตร ลกัษณะภำยในคล้ำยไข่ปลำ

คำเวยีร์ มหีลำยส ีเช่น เรดแชมเปญ พงิก์ ไอซ์ จำลเิรด เอมเมอรลั และ 

เทสตกีรนี แต่ละสมีกีลิ่นที่เป็นเอกลกัษณ์ ขนำดของต้นสูงประมำณ 5–6 

เมตร ใบมีขนำดเล็กยำว 1–6 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงและปลำยใบหยัก

กลม ดอกสขีำว กลบีดอกยำว 6–9 มลิลเิมตร 

มะนำวสำยพนัธุ์นี้ก�ำลงัเป็นที่นยิมในบ้ำนเรำ ปัจจบุนัมกีำรน�ำเข้ำ

มำปลกูอย่ำงแพร่หลำย สำมำรถเตบิโตได้ดใีนบรเิวณที่ฝนตกชกุ ทนน�้ำค้ำง

และแดดจดั หำกปลูกในพื้นที่ที่มอีณุหภูม ิ15–29 องศำเซลเซยีสจะให้ผลด ี 

ติดดอกออกผลตลอดทั้งปีในภูมิอำกำศแบบบ้ำนเรำ ให้ผลดกช่วงฤดูฝน  

แต่ในช่วงฤดูแล้งจะตดิผลน้อย
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คุณประโยชน์ของ
มะนาว

 เมื่อเอ่ยถงึมะนำว หลำยท่ำนคงรู้ซึ้งถงึรสชำตทิี่เปรี้ยวจี๊ดจนท�ำให้

น�้ำลำยสอ ซึ่งในควำมเปรี้ยวกแ็ฝงไว้ด้วยประโยชน์และคณุค่ำอย่ำงไม่น่ำเชื่อ 

คุณค่ำทำงโภชนำกำร
มะนำวมปีรมิำณน�้ำมำกและมรีสเปรี้ยวกว่ำพชืชนดิอื่น จงึมผีูน้�ำมำ

ใช้ประโยชน์ในหลำยรูปแบบ จำกกำรศกึษำข้อมูลพบว่ำในน�้ำมะนำวดบิ 1 

ผล ปรมิำณ 100 กรมั มปีระโยชน์และคณุค่ำทำงโภชนำกำรมำกมำย ดงันี้

น�้า 88.26 กรัม พลังงาน 30 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.70 กรัม

ไขมัน 0.20 กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.54 กรัม ไฟเบอร์ 2.8 กรัม

น�้าตาล 1.69 กรัม แคลเซียม 33 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 6 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 102 มิลลิกรัม โซเดียม 2 มิลลิกรัม

วิตามินซี 29.1 มิลลิกรัม วิตามินเอ 50 I.U.



นอกจำกคณุค่ำทำงโภชนำกำรแล้ว ยงัมสีรรพคณุทำงยำ ช่วยบ�ำรงุ

ร่ำงกำย เสรมิสขุภำพและเสรมิควำมงำม จงึถอืว่ำเป็นพชืสำรพดัประโยชน์

ที่สร้ำงมูลค่ำมหำศำล สมควรปลูกหรอืมไีว้ประจ�ำบ้ำนเป็นอย่ำงยิ่ง

สรรพคุณทำงยำ 
มะนำวมกีรดอนิทรย์ีหลำยชนดิที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย เช่น กรด

ซติรกิ (Citric Acid) กรดมำลกิ (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บกิ (Ascorbic 

Acid) กรดซิตริกนั้นช่วยในกำรขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดแดง 

ตบัอ่อน ช่วยในกำรสลำยนิ่วในไต และช่วยล้ำงสำรพษิโดยกำรกระตุน้ด้วย

เอนไซม์ธรรมชำตซิึ่งช่วยบ�ำรงุให้ผวิพรรณดขีึ้น และมกีำรค้นพบสรรพคณุ 

ทำงยำจำกทกุส่วนของมะนำวที่น�ำมำใช้ประโยชน์เป็นเวลำช้ำนำน
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กำรน�ำมะนำวมำใช้ทำงยำสมุนไพร
สมุนไพร หมำยถงึ ยำที่ได้จำกส่วนของพชื สตัว์ และแร่ธำต ุอำจ

น�ำมำหั่นให้มีขนำดเล็กลง หรือน�ำมำบดเป็นผง มีพืชเพียงชนิดเดียวหรือ

หลำยชนดิรวมกนั พชืชนดิต่ำงๆ มสีรรพคณุทำงยำด้วยกนัทั้งสิ้น แต่จะมี

มำกหรอืน้อยเท่ำนั้น โดยกำรเลอืกใช้ส่วนต่ำงๆ เพื่อให้มปีระสทิธภิำพควร

เลือกในช่วงที่ผลมะนำวแก่จัด ซึ่งสำมำรถน�ำส่วนต่ำงๆ มำใช้ประโยชน์

ได้ดงันี้

น�า้มะนาว มรีสเปรี้ยว น�ำ

มำผสมกบัเกลอืและน�้ำตำลทรำย-

แดงจิบเป็นยำแก้ไอ ดื่มเป็นยำ

ฟอกเลือด ขับเสมหะ เพรำะกรด

อนิทรย์ีหลำยชนดิในน�้ำมะนำวจะ

กระตุ้นให้ร่ำงกำยขับน�้ำลำยออก

มำท�ำให้ชุ่มคอ

เมลด็มะนาว มรีสขม น�ำ

มำคั่วแล้วบดเป็นผงหรอืต้มน�้ำดื่ม 

แก้ซำงเดก็ แกเ้มด็ยอดในปำก (มี

เม็ดพิษผุดขึ้นในปำก) เป็นยำขับ

เสมหะ แก้ไข้ แก้อำเจยีน และแก้

พษิฝีภำยใน

รากมะนาว รสจดืเยน็ น�ำ 

รำกมำฝนกบัน�้ำหรอืเหล้ำ มสีรรพ-

คุณเป็นยำแก้ไข้ แก้ไข้กลับไข้ซ�้ำ 

ถอนพษิผดิส�ำแดง ฝนกบัเหล้ำทำแก้ปวดฝี แก้พษิอกัเสบ

33ดร. เกริก ท่วมกลาง



 ใบมะนาว มีรสปร่ำ 

แพทย์ตำมชนบทใช้ใบมะนำว 

ต้มน�้ำดื่มเป็นยำกัดฟอกเสมหะ  

ฟอกโลหติระดูส�ำหรบัสตร ี(ภูม-ิ 

ปัญญำชำวบ้ำน)

เปลือกมะนาว ขบัเสม- 

หะ แก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ แก้ลม

วิงเวียน แก้ปวดท้อง จุกเสียด 

แน่น แก้เบื่ออำหำร

มะนำวอุดมไปด้วยสำรฟลำโวนอยด์ (Flavonoid) ที่ไม่เพียงแต ่

ช่วยในกำรเพิ่มประสทิธภิำพของวิตำมินซี แต่ยังช่วยในกำรควบคุมระบบ 

ควำมดันโลหิตและช่วยลดอำกำรอักเสบได้อีกด้วย นอกจำกนี้ยังมีสำร 

ลโิมนอยด์ (Limonoid) และโมดฟิำยด์ซติรสัเพกตนิ (Modified Citrus Pectin) 

นอกจำกนี้ยังมีวิตำมินซีสูง ช่วยรักษำอำกำรเลือดออกตำมไรฟัน 

ช่วยฟอกและบ�ำรุงโลหิต บรรเทำอำกำรไอและขับเสมหะ ต่อมทอนซิล

อกัเสบ ลดอำกำรเหงอืกบวม ช่วยขบัพยำธ ิบรรเทำอำกำรท้องผูก ท้องอดื 

ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเฟ้อ อำกำรที่เกดิจำกโรคกระเพำะ ท้องร่วง บดิ 

ปัสสำวะกะปรบิกะปรอย โลหติจำง โรคเหนบ็ชำ และปวดตำมข้อ

 

34 มหัศจรรย์พันธุ์มะนำว ปลูกกินได้ ปลูกขายรวย



ภมูปัิญญา หมำยถงึ องค์ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะอนัเกดิ

จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง  

พัฒนำ และถ่ำยทอดสืบต่อกันมำเพื่อใช้แก้ปัญหำและพัฒนำวิถีชีวิต ซึ่ง

จำกกำรน�ำมะนำวมำใช้ประโยชน์ต่ำงๆ มำกมำย ท�ำให้เกดิกำรค้นพบควำม

มหัศจรรย์ที่สั่งสมและถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ ่นกลำยมำเป็นภูมิปัญญำไทย 

ที่หลำกหลำย ทั้งสรรพคุณทำงยำ ส่งเสริมสุขภำพ เสริมควำมงำม และ 

ประโยชน์อื่นๆ อีกหลำยประกำร ล้วนเกิดจำกกำรลองผิดลองถูกครั้งแล้ว 

ครั้งเล่ำจนค้นพบสตูรส�ำเรจ็ ซึ่งนอกจำกในประเทศไทยแล้ว ยงัพบว่ำมกีำร

ใช้ประโยชน์จำกมะนำวในอกีหลำยประเทศ 

ภูมิปัญญาในด้าน
ยาสมุนไพร



ภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์ของมะนำวในด้ำนยำสมุนไพร

แก้ไอเป็นเลือด 

วธิกีารรกัษา : น�ำน�้ำผึ้ง 1 ช้อนชำ มะนำว 4 ลูก และเกลอื 1 ช้อนชำ  

ผสมเข้ำกันให้มีรสเปรี้ยวเค็มหวำน ใช้จิบทุกครั้งที่ไอ จะแก้อำกำรไอ 

เป็นเลอืดได้

แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ (มอีำกำรบวมของต่อมทอนซลิ)

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้งกบัปูนขำวแล้วดื่ม จะช่วย

รกัษำอำกำรอกัเสบของต่อมทอนซลิได้

แก้ซำง ตุ่มในคอเด็ก และขับเสมหะ 

วิธีการรักษา : น�ำเมล็ดมะนำวเผำไฟแล้วบดให้ละเอียด น�ำมำ 

กวำดซำงเดก็ (แก้ซำงเดก็) หรอืใช้น�้ำมะนำว 1 ช้อนชำ หรอืรำกมะนำวฝน

กบัน�้ำให้ข้น แล้วน�ำไปล้วงคอเดก็ 2–3 ครั้ง ตุ่มในคอกจ็ะหำย นอกจำกนั้น 

เมล็ดมะนำวยังสำมำรถเคี้ยวรับประทำนเพื่อขับเสมหะได้อีกด้วย หำกใช้

ตดิต่อกนั 7 วนัจะได้ผลดมีำก

แก้ ไข้

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำวมำหั่นเป็นฝอย ชงกับน�้ำเดือดแล้ว

ดื่ม (แบบน�้ำชำ) จะช่วยลดไข้ได้ หรอืน�ำใบมะนำวมำท�ำเป็นยำชงดื่มแก้ไข้

ที่มอีำกำรตวัเหลอืง (เลก็น้อย) พบว่ำที่ประเทศอนิเดยีถ้ำเป็นไข้หวดัใหญ่ 

นิยมรักษำโดยให้ดื่มน�้ำมะนำวแล้วพักผ่อน ถ้ำเป็นไข้หวัดธรรมดำ หำก 

รบัประทำนผลอนิทผลมัและดื่มน�้ำมะนำว อำกำรกจ็ะดขีึ้น
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แก้ ไข้ทับระดู

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำว 100 ใบมำต้มแล้วดื่ม จะแก้ไข ้

ทบัระดูได้ (ภูมปิัญญำชำวบ้ำน)

แก้ปวดศีรษะ

วิธีการรักษา : ฝำนมะนำวแล้วน�ำปูนกินหมำกละเลงบำงๆ  

ด้ำนหน้ำของซกีมะนำว น�ำไปปิดตรงขมบั ท�ำตดิต่อกนั 2 สปัดำห์ อำกำร

ปวดกจ็ะค่อยๆ หำย หรอืใช้น�้ำมะนำวผสมกบัน�้ำตำล 1 แก้วดื่มตอนเช้ำ จะ

ช่วยให้หำยวงิเวยีนศรีษะ พบว่ำชำวมำเลเซยีใช้ใบมะนำวผสมกบัน�้ำมะนำว

บดท�ำเป็นยำใส่ผมแก้ปวดศรีษะ หรอืประเทศในทวปีแอฟรกิำตะวนัตกจะต�ำ 

ใบมะนำวให้ละเอยีดถูศรีษะ หรอืเคี้ยวรำกมะนำวแก้ปวดศรีษะ

แก้เลือดออกตำมไรฟัน (สำเหตุเกิดจำกกำรขำดวิตำมินซี ท�ำให้

เหงอืกบวมและมเีลอืดออกตำมไรฟันเป็นประจ�ำ หรอืมเีลอืดออกได้ง่ำย)

วธิกีารรกัษา : ใหด้ื่มน�้ำมะนำวหรอืกนิผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้ม ช่วย

แก้โรคเลอืดออกตำมไรฟันได้ หรอืใช้มะนำวถูฟันสกัพกัเลอืดจะหยดุไหล

แก้เหงือกบวม (เกดิจำกโรคฟันหรอืขำดวติำมนิซ)ี

วิธีการรักษา : น�ำส�ำลีชุบน�้ำมะนำวเช็ดที่เหงือกเช้ำเย็น อำกำร

บวมกจ็ะหำย

แก้ลิ้นเป็นฝ้ำหรือลิ้นขำว

วธิกีารรกัษา : น�ำส�ำลชีบุน�้ำมะนำวเชด็หรอืกวำดที่ลิ้นวนัละ 3 ครั้ง 

ลิ้นกจ็ะหำยเป็นฝ้ำ
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แก้เป็นลมวิงเวียน อยำกอำเจียน

วธีิการรกัษา : น�ำมะนำวมำผ่ำซกีโรยเกลอืป่น และหยอดน�้ำตำล-

ทรำยขำวลงไป บบีใส่ปำกสกัพกัอำกำรกจ็ะดขีึ้น ไม่ว่ำจะเป็นอำกำรคลื่นไส้

จำกกำรตั้งครรภ์ เมำรถ แพ้อำกำศ หรือใช้มะนำวจิ้มเกลืออมไว้ในปำก 

สกัครู่ จะท�ำให้รู้สกึสดชื่นขึ้น พบว่ำในประเทศฟิลปิปินส์และจนีใช้เปลอืก

มะนำวขยี้แล้วดมแก้คลื่นไส้เป็นลม ส่วนหมอพื้นเมอืงชำวอนิเดยีนยิมใช้น�้ำ

มะนำวแก้อำเจยีนให้ผู้ป่วย

 

แก้วิงเวียนเมื่อคลอดบุตร

วิธีการรักษา : ปอกมะนำว 2–3 ลูกแล้วหั่นป็นชิ้นพอดคี�ำ เพื่อให้ 

ผูท้ี่คลอดบตุรรบัประทำนแก้วงิเวยีน หน้ำมดื ตำลำย ส�ำหรบัคนเมำเหล้ำหรอื 

จะเป็นลม หำกดื่มน�้ำมะนำวหรอือมมะนำวกบัเกลอื อำกำรกจ็ะดขีึ้น 

แก้ลมเงียบ 

วธิกีารรกัษา : น�ำใบมะนำวมำต้มดื่มกบัยำหอมตดิต่อกนัประมำณ 

1 สปัดำห์ จะท�ำให้อำกำรดขีึ้น

แก้ตำแดง 

วธิกีารรกัษา : ล้ำงมะนำวให้สะอำด ผ่ำเอำเมลด็ออก แล้วบบีบรเิวณ 

ที่เป็นตำแดงหลำยๆ หยด สัก 1–2 นำที พอหำยแสบให้ล้ำงตำด้วย 

น�้ำสะอำด อำกำรจะดขีึ้น 

 

แก้น�้ำเหลืองเสีย 

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำว 108 ใบกบัเกลอืหรอืดเีกลอืประมำณ  
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3 ช้อนโต๊ะมำต้มรวมกัน ดื่มครั้งละครึ่งแก้ว วันละหนึ่งครั้งก่อนนอน  

(ภูมปิัญญำพื้นบ้ำน)

แก้โรคผิวหนัง

วิธีการรักษา : แถบทวปีแอฟรกิำตะวนัตกกบัอนิเดยีใช้น�้ำมะนำว

ทำแก้โรคผวิหนงั 

แก้กลำก เกลื้อน หิด

วธิกีารรกัษา : น�ำก�ำมะถนัมำต�ำให้ละเอยีดแล้วบบีมะนำวใส่อย่ำง

พอเหมำะ ทำบรเิวณที่เป็นเกลื้อนหลงัอำบน�้ำและก่อนนอน หรอืใช้มะนำว

ผ่ำซกีแตะผงก�ำมะถนัถูบรเิวณที่เป็นหดิ กลำก เกลื้อน 

แก้หูด

วิธีการรักษา : น�ำเปลอืกมะนำวหมกักบัน�้ำส้มสำยชู 2 วนั แล้ว 

น�ำมำปิดที่หูด ปิดทบัด้วยพลำสเตอร์ค้ำงคนืไว้ รุ่งเช้ำจงึเอำออก ท�ำตดิต่อ

กนั 2 สปัดำห์กจ็ะหำย

แก้พุพอง

วิธีการรักษา : น�ำรำกมะนำวฝนกบัน�้ำซำวข้ำวทำแก้พพุอง แสบ

ร้อน

แก้น�้ำกัดเท้ำ

วิธีการรักษา : น�ำมะนำวทำบรเิวณที่เป็นตุ่มคนั ทิ้งให้แห้ง ล้ำง

ออกด้วยน�้ำสบู่ เชด็แล้วทำแป้ง ตุ่มคนัจำกน�้ำกดัเท้ำกจ็ะหำย
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แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

วิธีการรกัษา : น�ำมะนำวพอกหรอืปิดบรเิวณปำกแผลที่แมลงสตัว์

กดัต่อย ทิ้งไว้ 2–3 นำทแีล้วเปลี่ยนใหม่ จะแก้พษิและบรรเทำอำกำรปวดได้  

พบว่ำในประเทศจีนใช้ผลสดคั้นน�้ำแล้วทำบริเวณที่ถูกตะขำบกัดหรือ 

แมลงป่องต่อยทนัที

แก้อำกำรคันในร่มผ้ำ (เกดิจำกควำมชื้นหรอืควำมสกปรก)

วิธีการรักษา : น�ำมะนำวผ่ำซกีทำบรเิวณที่คนัก่อนนอนและหลงั

ตื่นนอน 

แก้ฝี แก้ปวดฝี

วิธีการรกัษา : น�ำรำกสดฝนกบัเหล้ำทำบรเิวณที่เป็นฝี หรอืขดูเอำ

ผวิมะนำวผสมกบัปูนแดงปิดฝีกไ็ด้เช่นกนั 

แก้ฝีมะตอย

วธีิการรกัษา : น�ำมะนำวทั้งลกูมำคว้ำนไส้ในออก เอำปนูกนิหมำก

ทำภำยในเลก็น้อย แล้วสวมนิ้วที่เป็นฝีเข้ำไป อำกำรกจ็ะดขีึ้น

แก้แผลไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก 

วธิกีารรกัษา : น�ำน�้ำมะนำวมำชโลมบรเิวณที่ถกูไฟไหม้หรอืน�้ำร้อน 

ลวก จะช่วยดบัพษิปวดแสบปวดร้อนได้
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แก้บำดทะยัก (เมื่อถูกตะปูต�ำ หนำมเกี่ยว หรอืถูกของมคีม อำจตดิ

เชื้อเป็นบำดทะยกัได้)

วิธีการรักษา : บบีน�้ำมะนำวใส่แผล จะช่วยป้องกนับำดทะยกัได้

แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง 

วธิกีารรกัษา : บบีน�้ำมะนำวดื่มกบัน�้ำอ้อยหรอืน�้ำตำลจะแก้อำกำร

เหล่ำนี้ได้ หรอืเดก็ท้องอดืร้องกวนในเวลำกลำงคนื ให้เอำปูนกนิหมำกขยี้

บนฝ่ำมอื บบีน�้ำมะนำวคลกุให้เข้ำกนัแล้วทำท้องเดก็ สกัครู่เดก็จะผำยลม 

2–3 ครั้งและหยดุร้องไห้ หลบัสบำยตลอดคนื เพรำะน�้ำมะนำวท�ำปฏกิริยิำ

กบัปูนช่วยบรรเทำควำมร้อนได้

รักษำโรคกระเพำะ

วธิกีารรกัษา : น�ำเปลอืกมะนำวชงกบัน�้ำอุน่ ดื่มเป็นยำขบัลมและ

แก้โรคกระเพำะได้

แก้ท้องผูก

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวประมำณค่อนแก้วกำแฟ ใส่เกลอืลง

ไปเลก็น้อยให้เคม็พอประมำณ ดื่มทกุวนัเป็นยำระบำย ท�ำให้เจรญิอำหำร

แก้ท้องร่วง

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวผสมกบัน�้ำสะอำดดื่มแก้ท้องร่วงได้

บรรเทำอำกำรอำหำรเป็นพิษ

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวผสมน�้ำปูนใส เติมเกลือให้มีรสเค็ม  
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รบัประทำนครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ จะบรรเทำอำกำรอำหำรเป็นพษิได้

แก้อำกำรอำหำรผิดส�ำแดง

 วิธีการรักษา : น�ำรำกมะนำวฝนกบัน�้ำซำวข้ำว (ถ้ำได้รำกมะนำว

หวำนยิ่งด)ี หรอืน�ำปนูกนิหมำกมำแช่น�้ำ และเอำน�้ำใสๆ มำผสมกบัน�้ำมะนำว 

ดื่มแก้อำกำรได้

แก้บิด

วิธีการรักษา : ผสมน�้ำมะนำวกับน�้ำผึ้งในอัตรำส่วนเท่ำกัน  

รับประทำนครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ประมำณ 2–3 ถ้วย หรือผสมน�้ำปูนใส 

กับน�้ำมะนำวอย่ำงละเท่ำๆ กัน ดื่มแก้อำกำรได้ โดยชำวมำเลเซียใช ้

รำกมะนำวต้มดื่มแก้บดิ

 

ขับพยำธิไส้เดือน

 วิธีการรักษา : ชำวอินเดียใช้น�้ำมะนำวผสมน�้ำผึ้งดื่มขับพยำธิ

ไส้เดอืน

แก้นิ่ว

 วิธีการรกัษา  : น�ำรำกมะนำวมำต้มดื่มแล้วนิ่ว (หนิปนูในกระเพำะ

ปัสสำวะ) จะละลำยออกมำหมด หำกนิ่วมขีนำดใหญ่กต็้องใช้เวลำ

แก้โรคเหน็บชำ

 วิธีการรักษา : น�ำน�้ำตำลทรำยขำว 1 ลติร เกลอื 1 ลติร และ 

น�้ำ 4 ลติร ต้มรวมกนัจนเดอืด พอเยน็ให้เทใส่ไหหรอืภำชนะ แล้วผ่ำลูก
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มะนำวจ�ำนวนเท่ำอำยคุนป่วยออกเป็นสองส่วน ให้น�ำมะนำวเพยีงส่วนเดยีว  

ใส่ลงไปในภำชนะแล้วปิดปำกน�ำไปฝังไว้ในข้ำวเปลอืก หลงัจำกนั้น 7 วนั  

ให้ดื่มจนหมด น�ำกำกไปต�ำและตำกแดดให้แห้ง แล้วดื่มให้หมด โรค 

เหนบ็ชำกจ็ะหำย (ภูมปิัญญำพื้นบ้ำน)
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รักษำปำกให้สะอำด

วิธีการรักษา : บบีน�้ำมะนำวลงในแก้วสกั 2–3 หยด ใช้บ้วนปำก

เป็นประจ�ำ จะช่วยขจดักลิ่นและท�ำให้ปำกสะอำดขึ้น 

รักษำเสียงแหบแห้ง

วิธีการรักษา : ผ่ำมะนำวครึ่งลูกจิ้มเกลอืบบีลงคอ ท�ำเป็นประจ�ำ

ทกุเช้ำ จะช่วยบ�ำรงุเสยีงหรอืรกัษำเสยีงที่แหบแห้งได้

แก้กระหำย

วิธีการรักษา : ดื่มน�้ำมะนำวในขณะที่เหนื่อยหรอืกระหำยน�้ำ

ภูมิปัญญาในด้าน
บ�ารุง

ร่างกาย



บ�ำรุงผิว

วิธีการรักษา : น�ำผลมะนำวที่บีบเอำน�้ำออกหมดแล้ว มำทำ

บรเิวณข้อศอก คำง เข่ำ ฝ่ำเท้ำ ส้นเท้ำ จะท�ำให้ผวินุ่มนวล

 

บ�ำรุงผิวแตกเนื่องจำกขำดควำมชุ่มชื้น

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวมำทำผวิ ท�ำให้ผวิชุ่มชื้นไม่แตกกร้ำน

ในช่วงอำกำศหนำวหรอืแห้ง

รักษำขำลำย

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวบบีใส่ดนิสอพองหมำดๆ แล้วทำทกุๆ 

คืนก่อนนอน พอรุ่งเช้ำก็ล้ำงออก ท�ำอย่ำงนี้ทุกวัน ไม่นำนรอยด่ำงด�ำก็ 

เลอืนหำย 
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รักษำส้นเท้ำแตก (เกดิจำกเท้ำแห้งหรอืขำดกำรดูแล)

วิธีการรักษา : บบีมะนำวลงบนบรเิวณที่เป็นแผลวนัละ 2–3 ครั้ง 

ภำยใน 7 วนัผวิหนงับรเิวณนั้นกน็ุ่มนวลขึ้น

สระผม แก้คันศีรษะ 

วิธีการรักษา : ใช้น�้ำมะนำวสระผม จะท�ำให้ผมหอมและสะอำด 

(เช่นเดียวกับมะกรูด) หรือถ้ำคันศีรษะบ่อยๆ ให้ใช้น�้ำมะนำวนวดศีรษะ 

ให้ทั่ว ทิ้งไว้สกัครู่ก่อนสระผม จะแก้อำกำรคนัศรีษะได้

หัวโน (ถูกของแขง็กระแทก)

วิธีการรักษา : น�ำแป้งดนิสอพองผสมน�้ำมะนำวทำตรงบรเิวณที่

ช�้ำสกัพกั อำกำรบวมปูดจะยบุ หมั่นทำวนัละ 1–2 ครั้ง ภำยใน 2 วนัจะ

หำยเป็นปกติ

ใช้รักษำผิวหนังฟกช�้ำ 

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวผสมกบัดนิสอพองข้นๆ ทำบรเิวณที่

ฟกช�้ำทกุวนัเช้ำเยน็ เลอืดที่คั่งอยู่จะค่อยๆ จำงและหำยเป็นปกติ

แก้ปัสสำวะกะปริบกะปรอย

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำวต้มกบัน�้ำตำลแดง ดื่มประมำณ 2–3 

วนัอำกำรจะดขีึ้น

รักษำระดูขำว

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำว 2 ช้อน เกลอืและน�้ำตำลนดิหน่อย
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ผสมน�้ำใส่น�้ำแขง็ดื่ม จะช่วยให้อำกำรดขีึ้น

 

ใช้ฟอกโลหิต

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำว 7 ใบต้มกับน�้ำพอประมำณ ดื่ม 

ครั้งละ 3 ถ้วยชำวนัละ 3 เวลำ (ภูมปิัญญำพื้นบ้ำน)

รักษำโลหิตจำง

วิธีการรักษา : น�ำน�้ำมะนำวผสมกบัน�้ำหวำนและเกลอืทะเล (พอ

สมควร) ใส่น�้ำแข็ง จะช่วยบ�ำรุงโลหิต แก้โลหิตจำง และท�ำให้ผิวพรรณ

ผดุผ่องมนี�้ำมนีวลขึ้น

รักษำอำกำรอ่อนเพลีย

วิธีการรักษา : บบีมะนำว 1½ ลูกใส่แก้ว ผสมด้วยน�้ำตำลทรำย 2 

ช้อนโต๊ะ เตมิน�้ำครึ่งแก้วแล้วดื่มให้หมด จะรู้สกึกระชุ่มกระชวยขึ้น ส�ำหรบั 

ผู้เพิ่งฟื้นจำกไข้ รับประทำนอำหำรไม่อร่อยหรือไม่อยำกรับประทำนอะไร 

ต้องแก้ด้วยอำหำรที่มีรสเปรี้ยว หรือชงน�้ำมะนำวดื่ม มะนำวจิ้มยำหอม 

มะนำวจิ้มเกลอืกจ็ะช่วยได้

บ�ำรุงร่ำงกำยเป็นยำอำยุวัฒนะ

วิธีการรักษา : น�ำมะนำว 1 ลูกผ่ำเอำเมลด็ออก แล้วคั้นชงกบั 

น�้ำอุ่นและน�้ำตำล 2 ช้อน จะท�ำให้แขง็แรงและชุ่มคอ หรอืใช้มะนำว 50 ผล  

น�้ำผึ้ง 1 ขวด พรกิไทยล่อนครึ่งลติร ต�ำพรกิไทยให้ป่น ใส่ผ้ำขำวบำงห่อดอง

รวมกนัในโหล 3 วนัเพื่อดื่มเป็นยำอำยวุฒันะ
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ช่วยให้เจริญอำหำร

วิธีการรักษา : ส�ำหรบัผู้ที่รบัประทำนอำหำรได้น้อย ให้น�ำมะนำว 

30 ลูกผ่ำซกีทั้งเปลอืก แล้วเอำยำด�ำใส่ดเีกลอืเลก็น้อย พร้อมกบัเกลอืแกง

พอประมำณ (จนรู้สึกว่ำเค็ม) มำดองใส่ขวดโหลไว้ประมำณ 3 คืน มี

สรรพคณุช่วยให้เจรญิอำหำรและเป็นยำระบำย ยำถ่ำยพยำธอิกีด้วย

ควำมดันต�่ำ-สูง 

วิธีการรักษา : น�ำใบมะนำว 108 ใบต้มดื่มรกัษำอำกำรโรคควำม

ดนัต�่ำและสูงได้ (ภูมปิัญญำพื้นบ้ำน)
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