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 มะรุม  มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Moringa oleifera Lam. วงศ  Moringaceae เปนพชืกําเนิดแถบใต

เชิงเขาหิมาลัย เปนไมยนืตนขนาดกลางท่ีถูกปลูกไวในบริเวณบานไทยมาแตโบราณ ตนมะรุมพบไดทุกภาค
ในประเทศไทย ชื่อมะรุมนี้ เปนคําเรียกของชาวภาคกลาง หากเปนทางภาคเหนือจะเรียกวา "ผักมะคอนกอม" 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเรียก "ผักอีฮมุ หรือผักอีฮึม" ชาวกะเหร่ียงแถบกาญจนบุรีเรียก "กาแนงเดงิ" 
สวนชานฉานแถบแมฮองสอนเรียก "ผักเนื้อไก" เปนตน  
 

                                                          ลกัษณะตนมะรุม  
 

          มะรุมเปนไมยนืตนขนาดกลาง สูง 3-4 เมตร ทรงตนโปรง ใบเปนแบบขนนก หรือคลายกับใบมะขาม
ออกเรียงแบบสลับกัน ผิวใบสีเขียว ดานลางสีจะออนกวาดานบน ดอกออกเปนชอสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ 
ผลหรือฝกมีความยาว 20-50 เซนติเมตร ลักษณะเหมือนไมตีกลอง เปลือกผล หรือฝกเปนสีเขียวมีสวนคอด 
และสวนมนเปนระยะตามความยาวของฝก ฝกแกผิวเปลือกเปนสีน้ําตาล เมล็ดมีเยือ่หุมกลมเปนสีน้ําตาล มี
ขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร   
 
          มะรุม เปนพืชท่ีปลูกงาย เจริญเติบโตไดดใีนดนิทุกชนิด ตองการน้ํา และความช้ืนปานกลาง ขยายพนัธุ
ไดดวยการเพาะเมล็ด และการปกชํา การปลูกการดูแลรักษาก็งายไมยุงยากซับซอนเกษตรกรจึงมักนิยมปลูก
มะรุมไวริมร้ัวบานหรือหลังบาน 1-5 ตน เพื่อใหเปนผักคูบานคูครัวแบบพอเพียงท่ีไมตองซ้ือหา 

                                                                   พันธุ  
 เขาใจวาพันธุดั้งเดิม หรือมีถ่ินกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย นํามาปลูกขยายตอๆ กันมาในประเทศไทย  

                                                             การเตรียมดิน  
 ไถดินตาก พรวนดนิ ขุดหลุมขนาดกวาง x ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก 
หรือปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากับดิน หรือจะปลูกตามแนวร้ัวบาน ตามที่ๆ ปลอยวางเปลาหรือ ตามหัวไรปลาย
นา ขุดหลุมปลูกและเตรียมดนิตามท่ีกลาวมา  



 2 

                                                                   การปลูก  
 มะรุม ขยายพนัธุโดยการเพาะเมล็ด หรือกิ่งตอน สวนมากจะนิยมเพาะเมล็ดในถุงดํากอน กอนปลูก
แกะถุงดาํออก นําตนกลามะรุมลงปลูกกลางหลุมกลบดิน รดน้ํา ใชไมปกมัดดวยเชือก  

                                                                  การใหน้าํ  

 เนื่องจากมะรุมเปนพืชทนแลงไดด ีและออกดอกออกฝกตามฤดูกาล การใหน้ํา ถาเปนระยะแรกของ
การปลูก หรือปลูกในฤดูฝนจะไมมีปญหาเรื่องการใหน้ํา สวนฤดูแลงใหน้ําตามความเหมาะสม  

                                                                   การใสปุย  

 เนนปุยคอก หรือปุยหมัก ใสรอบๆ โคนตน พรวนดนิกลบ หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100-
200 กรัมตอตน รวมดวยกอนพรวนดินกลบ  

                                                                การเก็บเกีย่ว  

 มะรุมเปนพืชท่ีโตเร็วหากไดนํ้าและปุยสม่ําเสมอมะรุมอายุประมาณ 2-3 ปก็ใหผลผลิตแลว สามารถ
เก็บขายไดต้ังแต ยอด ดอก ฝกออนและฝกแก ปจจุบันมีการนําสวนตางๆของมะรุม  

มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน นํ้ามันมะรุม ครีม สบู ชาชง ยาลูกอม และลูกประคบเปนตน  

                                                                      โรคและแมลง  
 ปญหาเร่ืองโรคและแมลงไมคอยมีปญหา จะมีบาง คือหนอนเจาะลําตนและกิ่งทําใหอายุตนมะรุมไม
ยืนยาวตองหม่ันตรวจและทําลายหนอนอยูเสมอ  

                                                             คุณคาทางอาหาร  

 ผูเฒาผูแกนิยมกินมะรุมในชวงตนฤดหูนาว เพราะเปนฤดูกาลของฝกมะรุม จึงหาไดงาย และมีรสชาติ
อรอย เพราะสดเต็มท่ี มะรุมสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายเมนู เชน แกงสมฝกมะรุม  ฝกมะรุมออนผัด
น้ํามันหอย  ยําฝกมะรุมออน ฯลฯ  
 
   ในตางประเทศมีการคนควา และวจิัยอยางกวางขวางท่ีจะนําพืชชนิดนีม้าใชรักษาความเจ็บปวยของ
มนุษย เนื่องจากมะรุมเปนพชืท่ีมีธาตุอาหารปริมาณสูงมาก นั่นคือ  
    มีวิตามินเอบํารุงสายตามากกวาแครอท 3 เทา  
   มีวิตามินซีชวยปองกันหวดั 7 เทาของสม  
   มีแคลเซียมบํารุงกระดูกเกนิ 3 เทาของนมสด  
   มีโพแทสเซียมบํารุงสมองและระบบประสาท 3 เทาของกลวย  
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   มีใยอาหารและพลังงานไมสูงมากเหมาะกับผูท่ีควบคุมน้ําหนกั   
 นอกจากนี้น้ํามันสกัดจากเมล็ดมะรุมมีองคประกอบคลายน้ํามันมะกอกดีตอสุขภาพอยางยิ่ง  
 

                                                    มะรมุ ยาวิเศษสารพัดโรค  

 ในคัมภีรกลาวไววา มะรุม เปนพืชท่ีสามารถรักษาทุกโรค ไมวาจะเปนโรคความดันโลหิตสูง โรค
ลําไสอักเสบ โรคปอดอักเสบ ฆาจุลินทรีย  หรือเปนยาปฏิชีวนะ  และแตละสวนของตนมะรุมยังมีคุณสมบัติ
เฉพาะท่ีสามารถใชเปนยาได ไมวาจะเปน  
 
 
   ราก มีรสเผ็ด หวาน ขม แกอาการบวม บํารุงไฟธาตุ  
   เปลือกจากลําตน  มีรสรอน นํามาสับใหเปนช้ินเล็กๆ ใสผาหอทําเปนลูกประคบนึ่งใหรอน
นํามาใชประคบ แกโรค  ปวดหลัง ปวดตามขอไดเปนอยางดี  รับประทานเปนยาขับลมในลําไส ทําใหผายหรือ
เรอ คุมธาตุออนๆ (ตัดตนลมดีมาก) แพทยตามชนบท จะใชเปลือกมะรุมสดๆ ตําบุบพอแตกๆ อมไวขางแกม 
แลวรับประทานสุราจะไมรูสึกเมา  
   กระพี้  แกไขสันนิบาดเพื่อลม  
   ใบ  ชวยแกเลือดออกตามไรฟน แกอักเสบ ใบสดมีฤทธ์ิเปนยาระบายออนๆ มีแคลเซียม วิตามินซี 
แรธาตุและสารตานอนุมูลอิสระสูงมาก นอกจากนีย้ังมีการคนพบวา ใบมะรุมมีโปรตีนสูงกวานมสด 2 เทา 
การกินใบมะรุมตามชนบทของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศโลกท่ี 3 เปนการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสูงราคา
ถูกใหกับอาหารพื้นบาน  
   ดอก  ชวยบํารุงรางกาย ขับปสสาวะ ขับน้าํตา  ใชตมทําน้ําชาดื่มชวยใหนอนหลับสบาย  
   ฝก  รสหวาน แกไขหรือลดไข  
   เมล็ด    นําเมล็ดมะรุมมาสกัดน้ํามันสามารถใชทําอาหาร รักษาโรคปวดตามขอ โรคเกา  รักษาโรค
รูมาติซ่ัม และรักษาโรคผิวหนัง  แกผิวแหง  ใชแทนยารักษาผิวใหชุมช้ืน  รักษาโรคอันเกิดจากเช้ือรา  
   เนื้อในเมล็ดมะรุม  ใชแกไอไดดี การรับประทานเนื้อในเมล็ด เปนประจําสามารถเพิ่มภูมิตานทาน
ใหรางกายได  
  
           นอกจากนี้กากของเมล็ดกากท่ีเหลือจากการทําน้ํามัน สามารถนํามาใชในการกรอง หรือทําน้ําให
บริสุทธ์ิเปนน้ําดื่มได กากของเมล็ดมีคุณสมบัติเปนยาฆาเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปนอยางยิ่ง และยังสามารถ
นํามาทําปุยตอไดอีกดวย 
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                                                         สรรพคุณพิเศษของมะรุม 

การปองกันมะเร็ง 
 สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดชนิดหนึ่งและสารไนอาซิไมซิน (niazimicin) จากมะรุม
สามารถตานการเกิดมะเร็งท่ีถูกกระตุนโดยสารฟอบอลเอสเทอรในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวได 
การทดลองในหนูพบวาหนท่ีูไดรับฝกมะรุมเปนอาการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากการกระตุนนอยกวากลุม
ทดลอง โดยกลุมท่ีกินมะรุมเนื้องอกบนผิวหนังนอยกวากลุมควบคุม 

 

 

ฆาจุลินทรีย 
 สารเบนซิลไทโอไซยาเนตโคไซดและเบนซิลกลูโคซิโนเลตคนพบในป พ.ศ. 2507 จากมะรุมมีฤทธ์ิ
ตานจุลชีพ สนบัสนุนการใชน้ําค้ันจากมะรุมหยอดหูแกปวดห ู
ปจจุบันหลังจากคนพบแบคทีเรียท่ีทําใหเกดิโรคกระเพาะอาหาร Helicobactor pylori กําลังมีการศึกษาสารจาก
มะรุมในการตานเช้ือดังกลาว 

ชะลอความแก 
 กลาวกันวามะรุมมีฤทธ์ิชะลอความแก เนื่องจากยังไมพบรายงานการวิจยัเกีย่วกับมะรุมในดานนี้ คาด
วาเปนการสรุปเนื่องจากมะรุมมีสารฟลาโวนอยดสําคัญคือ รูทินและเควอเซทิน (rutin และ quercetin) สารลูที
นและกรดแคฟฟโอลิลควินิก (lutein และ caffeoylquinic acids) ซ่ึงตานอนุมูลอิสระ ดแูลอวัยวะตางๆ ไดแก 
จอประสาทตา ตับ และหลอดเลือดจากการเส่ือมสภาพตามอายุ การกินสารตานอนุมูลอิสระชะลอการ
เส่ือมสภาพในเซลลรางกาย 

น้ํามันมะรุม 
 ใชหยอดจมูกรักษาโรคภูมิแพ ไซนัสโรคทางเดินหายใจ ใชหยอดหูฆาและปองกันพยาธิในหู รักษา
อาการเยื่อบุหอัูกเสบ รักษาโรคหูน้ําหนวก ใชทาผิวหนังรักษาโรคผิวหนังจากเช้ือราและเช้ือไวรัส รักษาโรค
เริม งูสวัด รักษาและบํารุงผิวพรรณใหชุมช้ืน ใชทารักษาแผลสด หูด ตาปลา ใชถูนวดบรรเทาอาการบริเวณท่ี
ปวดบวมตามขอ รักษาโรคไขขออักเสบ เกาท รูมาติก เปนตน 

ฤทธ์ิปองกันตบั 
 งานวิจยัการใหสารสกัดแอลกอฮอลของใบมะรุมกรณีทําใหตับหนูทดลองเกิดความเสียหายโดย
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ไรแฟมไพซิน พบวาสารสกัดใบมะรุมมีฤทธ์ิปองกันตับ โดยมีผลกับระดับเอนไซมแอสาเทตอะมิโนทรานส
เฟอเรส อะลานีน ทรานมิโนทรานสเฟอเรส อัลคาไลนฟอสฟาเทส และบิลิรูบินในเลือด และมีผลกับปริมาณ
ไลพิดและไลพิดเพอรออกซิเดสในตับ โดยดูผลยนืยันจากการตรวจชิ้นเนื้อตับ สารสกัดใบมะรุมและซิลิมาริน 
(silymarin กลุมควบคุมบวก) มีผลชวยการพักฟนของการถูกทําลายของตับจากยาเหลานี้ 

ฤทธ์ิลดไขมันและคอเลสเทอรอล 
 จากการทดลอง 120 วัน ใหกระตายกนิฝกมะรุม วันละ 200 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนกัตัวตอวนัเทียบกบั
ยาโลวาสแตทิน 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันและใหอาหารไขมันมาก 

 


