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มะรุม มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Moringa oleifera Lam. วงศ Moringaceae เปนพืชกําเนิดแถบใต
เชิงเขาหิมาลัย เปนไมยนื ตนขนาดกลางที่ถูกปลูกไวในบริเวณบานไทยมาแตโบราณ ตนมะรุมพบไดทุกภาค
ในประเทศไทย ชื่อมะรุมนี้ เปนคําเรียกของชาวภาคกลาง หากเปนทางภาคเหนือจะเรียกวา "ผักมะคอนกอม"
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "ผักอีฮมุ หรือผักอีฮึม" ชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีเรียก "กาแนงเดิง"
สวนชานฉานแถบแมฮองสอนเรียก "ผักเนื้อไก" เปนตน

ลักษณะตนมะรุม
มะรุมเปนไมยนื ตนขนาดกลาง สูง 3-4 เมตร ทรงตนโปรง ใบเปนแบบขนนก หรือคลายกับใบมะขาม
ออกเรียงแบบสลับกัน ผิวใบสีเขียว ดานลางสีจะออนกวาดานบน ดอกออกเปนชอสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ
ผลหรือฝกมีความยาว 20-50 เซนติเมตร ลักษณะเหมือนไมตีกลอง เปลือกผล หรือฝกเปนสีเขียวมีสวนคอด
และสวนมนเปนระยะตามความยาวของฝก ฝกแกผวิ เปลือกเปนสีน้ําตาล เมล็ดมีเยือ่ หุมกลมเปนสีน้ําตาล มี
ขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร
มะรุม เปนพืชที่ปลูกงาย เจริญเติบโตไดดใี นดินทุกชนิด ตองการน้ํา และความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ
ไดดว ยการเพาะเมล็ด และการปกชํา การปลูกการดูแลรักษาก็งายไมยุงยากซับซอนเกษตรกรจึงมักนิยมปลูก
มะรุมไวริมรั้วบานหรือหลังบาน 1-5 ตน เพื่อใหเปนผักคูบานคูครัวแบบพอเพียงทีไ่ มตองซื้อหา

พันธุ
เขาใจวาพันธุด ั้งเดิม หรือมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย นํามาปลูกขยายตอๆ กันมาในประเทศไทย

การเตรียมดิน
ไถดินตาก พรวนดิน ขุดหลุมขนาดกวาง x ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก
หรือปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากับดิน หรือจะปลูกตามแนวรั้วบาน ตามที่ๆ ปลอยวางเปลาหรือ ตามหัวไรปลาย
นา ขุดหลุมปลูกและเตรียมดินตามที่กลาวมา
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การปลูก
มะรุม ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด หรือกิ่งตอน สวนมากจะนิยมเพาะเมล็ดในถุงดํากอน กอนปลูก
แกะถุงดําออก นําตนกลามะรุมลงปลูกกลางหลุมกลบดิน รดน้ํา ใชไมปก มัดดวยเชือก

การใหนา้ํ
เนื่องจากมะรุมเปนพืชทนแลงไดดี และออกดอกออกฝกตามฤดูกาล การใหน้ํา ถาเปนระยะแรกของ
การปลูก หรือปลูกในฤดูฝนจะไมมีปญหาเรื่องการใหน้ํา สวนฤดูแลงใหน้ําตามความเหมาะสม

การใสปยุ
เนนปุยคอก หรือปุยหมัก ใสรอบๆ โคนตน พรวนดินกลบ หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100200 กรัมตอตน รวมดวยกอนพรวนดินกลบ

การเก็บเกีย่ ว
มะรุมเปนพืชที่โตเร็วหากไดนํ้าและปุย สมํ่าเสมอมะรุมอายุประมาณ 2-3 ปก็ใหผลผลิตแลว สามารถ
เก็บขายไดตั้งแต ยอด ดอก ฝกออนและฝกแก ปจจุบันมีการนําสวนตางๆของมะรุม
มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน นํ้ามันมะรุม ครีม สบู ชาชง ยาลูกอม และลูกประคบเปนตน

โรคและแมลง
ปญหาเรื่องโรคและแมลงไมคอยมีปญหา จะมีบาง คือหนอนเจาะลําตนและกิ่งทําใหอายุตนมะรุมไม
ยืนยาวตองหมัน่ ตรวจและทําลายหนอนอยูเสมอ

คุณคาทางอาหาร
ผูเฒาผูแกนิยมกินมะรุมในชวงตนฤดูหนาว เพราะเปนฤดูกาลของฝกมะรุม จึงหาไดงา ย และมีรสชาติ
อรอย เพราะสดเต็มที่ มะรุมสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายเมนู เชน แกงสมฝกมะรุม ฝกมะรุมออนผัด
น้ํามันหอย ยําฝกมะรุมออน ฯลฯ
ในตางประเทศมีการคนควา และวิจัยอยางกวางขวางที่จะนําพืชชนิดนีม้ าใชรักษาความเจ็บปวยของ
มนุษย เนื่องจากมะรุมเปนพืชที่มีธาตุอาหารปริมาณสูงมาก นั่นคือ
มีวิตามินเอบํารุงสายตามากกวาแครอท 3 เทา
มีวิตามินซีชว ยปองกันหวัด 7 เทาของสม
มีแคลเซียมบํารุงกระดูกเกิน 3 เทาของนมสด
มีโพแทสเซียมบํารุงสมองและระบบประสาท 3 เทาของกลวย
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มีใยอาหารและพลังงานไมสูงมากเหมาะกับผูที่ควบคุมน้ําหนัก
นอกจากนี้น้ํามันสกัดจากเมล็ดมะรุมมีองคประกอบคลายน้ํามันมะกอกดีตอสุขภาพอยางยิ่ง

มะรุม ยาวิเศษสารพัดโรค
ในคัมภีรกลาวไววา มะรุม เปนพืชที่สามารถรักษาทุกโรค ไมวาจะเปนโรคความดันโลหิตสูง โรค
ลําไสอักเสบ โรคปอดอักเสบ ฆาจุลินทรีย หรือเปนยาปฏิชีวนะ และแตละสวนของตนมะรุมยังมีคณ
ุ สมบัติ
เฉพาะที่สามารถใชเปนยาได ไมวาจะเปน

ราก มีรสเผ็ด หวาน ขม แกอาการบวม บํารุงไฟธาตุ
เปลือกจากลําตน มีรสรอน นํามาสับใหเปนชิ้นเล็กๆ ใสผาหอทําเปนลูกประคบนึ่งใหรอน
นํามาใชประคบ แกโรค ปวดหลัง ปวดตามขอไดเปนอยางดี รับประทานเปนยาขับลมในลําไส ทําใหผายหรือ
เรอ คุมธาตุออนๆ (ตัดตนลมดีมาก) แพทยตามชนบท จะใชเปลือกมะรุมสดๆ ตําบุบพอแตกๆ อมไวขางแกม
แลวรับประทานสุราจะไมรูสกึ เมา
กระพี้ แกไขสันนิบาดเพื่อลม
ใบ ชวยแกเลือดออกตามไรฟน แกอกั เสบ ใบสดมีฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ มีแคลเซียม วิตามินซี
แรธาตุและสารตานอนุมูลอิสระสูงมาก นอกจากนีย้ ังมีการคนพบวา ใบมะรุมมีโปรตีนสูงกวานมสด 2 เทา
การกินใบมะรุมตามชนบทของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศโลกที่ 3 เปนการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสูงราคา
ถูกใหกับอาหารพื้นบาน
ดอก ชวยบํารุงรางกาย ขับปสสาวะ ขับน้าํ ตา ใชตมทําน้ําชาดื่มชวยใหนอนหลับสบาย
ฝก รสหวาน แกไขหรือลดไข
เมล็ด นําเมล็ดมะรุมมาสกัดน้ํามันสามารถใชทําอาหาร รักษาโรคปวดตามขอ โรคเกา รักษาโรค
รูมาติซั่ม และรักษาโรคผิวหนัง แกผวิ แหง ใชแทนยารักษาผิวใหชุมชืน้ รักษาโรคอันเกิดจากเชื้อรา
เนื้อในเมล็ดมะรุม ใชแกไอไดดี การรับประทานเนื้อในเมล็ด เปนประจําสามารถเพิ่มภูมิตานทาน
ใหรางกายได
นอกจากนี้กากของเมล็ดกากที่เหลือจากการทําน้ํามัน สามารถนํามาใชในการกรอง หรือทําน้ําให
บริสุทธิ์เปนน้ําดื่มได กากของเมล็ดมีคุณสมบัติเปนยาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเปนอยางยิ่ง และยังสามารถ
นํามาทําปุยตอไดอีกดวย
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สรรพคุณพิเศษของมะรุม
การปองกันมะเร็ง
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดชนิดหนึ่งและสารไนอาซิไมซิน (niazimicin) จากมะรุม
สามารถตานการเกิดมะเร็งที่ถูกกระตุนโดยสารฟอบอลเอสเทอรในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
การทดลองในหนูพบวาหนูที่ไดรับฝกมะรุมเปนอาการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากการกระตุนนอยกวากลุม
ทดลอง โดยกลุมที่กินมะรุมเนื้องอกบนผิวหนังนอยกวากลุมควบคุม

ฆาจุลินทรีย
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตโคไซดและเบนซิลกลูโคซิโนเลตคนพบในป พ.ศ. 2507 จากมะรุมมีฤทธิ์
ตานจุลชีพ สนับสนุนการใชน้ําคั้นจากมะรุมหยอดหูแกปวดหู
ปจจุบันหลังจากคนพบแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคกระเพาะอาหาร Helicobactor pylori กําลังมีการศึกษาสารจาก
มะรุมในการตานเชื้อดังกลาว
ชะลอความแก
กลาวกันวามะรุมมีฤทธิ์ชะลอความแก เนื่องจากยังไมพบรายงานการวิจยั เกีย่ วกับมะรุมในดานนี้ คาด
วาเปนการสรุปเนื่องจากมะรุมมีสารฟลาโวนอยดสําคัญคือ รูทินและเควอเซทิน (rutin และ quercetin) สารลูที
นและกรดแคฟฟโอลิลควินิก (lutein และ caffeoylquinic acids) ซึ่งตานอนุมูลอิสระ ดูแลอวัยวะตางๆ ไดแก
จอประสาทตา ตับ และหลอดเลือดจากการเสื่อมสภาพตามอายุ การกินสารตานอนุมูลอิสระชะลอการ
เสื่อมสภาพในเซลลรางกาย
น้ํามันมะรุม
ใชหยอดจมูกรักษาโรคภูมิแพ ไซนัสโรคทางเดินหายใจ ใชหยอดหูฆาและปองกันพยาธิในหู รักษา
อาการเยื่อบุหอู ักเสบ รักษาโรคหูน้ําหนวก ใชทาผิวหนังรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราและเชื้อไวรัส รักษาโรค
เริม งูสวัด รักษาและบํารุงผิวพรรณใหชุมชื้น ใชทารักษาแผลสด หูด ตาปลา ใชถูนวดบรรเทาอาการบริเวณที่
ปวดบวมตามขอ รักษาโรคไขขออักเสบ เกาท รูมาติก เปนตน
ฤทธิ์ปองกันตับ
งานวิจยั การใหสารสกัดแอลกอฮอลของใบมะรุมกรณีทาํ ใหตับหนูทดลองเกิดความเสียหายโดย
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ไรแฟมไพซิน พบวาสารสกัดใบมะรุมมีฤทธิ์ปองกันตับ โดยมีผลกับระดับเอนไซมแอสาเทตอะมิโนทรานส
เฟอเรส อะลานีน ทรานมิโนทรานสเฟอเรส อัลคาไลนฟอสฟาเทส และบิลิรูบินในเลือด และมีผลกับปริมาณ
ไลพิดและไลพิดเพอรออกซิเดสในตับ โดยดูผลยืนยันจากการตรวจชิ้นเนื้อตับ สารสกัดใบมะรุมและซิลิมาริน
(silymarin กลุมควบคุมบวก) มีผลชวยการพักฟนของการถูกทําลายของตับจากยาเหลานี้
ฤทธิ์ลดไขมันและคอเลสเทอรอล
จากการทดลอง 120 วัน ใหกระตายกินฝกมะรุม วันละ 200 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันเทียบกับ
ยาโลวาสแตทิน 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันและใหอาหารไขมันมาก

