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เกรด 3 มกีลิน่หอมและมน้ํีามนัสะสมรองจากเกรด 2 มรีาคาประมาณ 1,000 – 1,500 บาทต่อ
กโิลกรมั มน้ํีาหนกัเป็น 0.62 เทา่ของน้ํา เบากวา่น้ําจงึลอยน้ํา 

เกรด 4 มกีลิน่และน้ํามนัสะสมอยูน้่อย ใชก้ลัน่น้ํามนัหอมระเหย มรีาคาประมาณ 400-600 บาท
ต่อกโิลกรมั มน้ํีาหนกัประมาณ 0.39 เทา่ของน้ํา จงึลอยน้ํา ชนิดน้ีชาวบา้นจะเรยีกวา่ ไมป้าก 
สว่นเน้ือไมป้กตทิีไ่มม่น้ํีามนักฤษณาสะสมอยู ่จะมน้ํีาหนกัเพยีง 0.3 เทา่ของน้ํา 

 การตรวจคุณภาพของไม้กฤษณา ทําได้โดยการทิ้งท่อนไม้ลงในน้ํา ถ้าท่อนไม้จมน้ําจะมี
คุณภาพดเีลศิเรยีกวา่ “Gharki” ชนิดน้ีเน้ือไมม้สีดีาํ กลิน่หอมมาก ถา้ทอ่นไมเ้ริม่ลอยปริม่น้ํา ชนิดน้ีมกัมี
สน้ํีาตาลอ่อน หรอืน้ําเงนิเขม้ เป็นไมก้ฤษณาคุณภาพรองลงมาเรยีกว่า “Neem Gharki” ถา้ท่อนไมล้อย
น้ํา เป็นไมก้ฤษณาคุณภาพตํ่า ทีเ่รยีกว่า “Samaleh” เมื่อเผาเน้ือไมจ้ะไม่พบกลิน่หอมเลย ดงันัน้ไม้
กฤษณาสดีาํเกรด 1 จงึมรีาคาทีส่งูลิว่และมคีวามตอ้งการในทอ้งตลาดเป็นอยา่งมาก 

สารสาํคญัท่ีพบในน้ํามนักฤษณาได้แก่ Essential oils ชนิดต่างๆเช่น Agarol; Agarospiol; 
Agarofuran; Dihydroagarofuran เป็นตน้ 

แหล่งซ้ือขายไม้กฤษณา  
 ไมก้ฤษณาทีม่คีุณภาพดจีะมพีอ่คา้มาซือ้ถงึแหล่งปลูก ส่วนน้ํามนักฤษณามแีหล่งคา้ขายหลกัที่
ซอยนานา หลงัจากนัน้ก็จะมกีารส่งออกไปตะวนัออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งรบัซื้อใหญ่สุด และประเทศ
สงิคโปร ์เพือ่จาํหน่ายไปประเทศในแถบตะวนัออกกลางอกีท ี

การปลกูไม้กฤษณาเพ่ือให้ได้น้ํามนั 
 จะเหน็ไดว้า่ราคาของไมก้ฤษณาอยูท่ีต่วัน้ํามนั การทีจ่ะปลกูใหไ้ดไ้มก้ฤษณาผลติน้ํามนันัน้ไมใ่ช่
เรื่องงา่ย ไมก้ฤษณาทีผ่ลติน้ํามนัส่วนใหญ่ตอ้งมอีายุมากกว่า 10 ปี และตอ้งอาศยัเทคนิคบางประการที่
จะตอ้งกระตุน้ใหไ้มก้ฤษณาตกน้ํามนั ดงันัน้แมไ้มก้ฤษณาจะมรีาคาแพงและมคีวามตอ้งการในทอ้งตลาด
ทัง้ในและต่างประเทศ เกษตรกรชาวสวนควรระมดัระวงัในการลงทุน เพราะกว่าจะคนืทุนอาจต้องใช้
เวลานาน 10 ปี ดงันัน้เกษตรกรตอ้งมัน่ใจวา่มสีายปา่นทีย่าวมากพอ 

การซ้ือขายน้ํามนักฤษณาในท้องตลาด 
 น้ํามนักฤษณาขายเป็นหน่วยที่เรยีกว่าโตร่า (Tora) หน่ึงโตร่าประมาณ 12.5 ซีซี ราคา
โดยทัว่ไปประมาณ 2,400-5,000 บาทต่อโตรา่ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัคุณภาพของน้ํามนั 

เอกสารอ้างอิง 
 เฉลมิชยั สมมุ่ง วเิชษฐ ์ลลีามานิตย ์ไม้กฤษณา (ไม้หอม) แก้ปัญหาความยากจนของคน
ไทย บรษิทั ดาตา้ เปเปอร ์แอนด ์พริน้ท ์จาํกดั กรงุเทพฯ 

 
 


