
                                                                                        

มะรุมพืชมหัศจรรย
ดอก สรรพคุณใชแกไขหัวลม  เปน

ยาบํารุง ขับปสสาวะ ขับน้ําตา

ฝก  สรรพคุณ  แกไข ปองกัน
มะเร็ง ลดความดันโลหิต

ใบ   สรรพคุณ 
-บําบัดโรคเบาหวาน 
-ความดันโลหิตสูง 
-โรคมะเร็ง 
-โรคไขขออักเสบ
-โรคเกาส 
-โรคกระดูกอักเสบ 
-โรคมะเร็งในกระดูก
 -โรครูมาติซั่ม 
-โรคลําไสอักเสบ 
-ทองเสีย ทองผูก 
-โรคพยาธิในลําไส
-โรคทางเดินของลม
หายใจ 
-โรคปอดอักเสบ
-รักษาโรคตา

เมล็ด  สรรพคุณ ใชแกไอ และสาร
ตานอนุมูลอิสระ เพ่ิมภูมิตานทาน
ใหรางกาย
 น้ํามันมะรุม
- ใชปรุงอาหารไดดีกวาน้ํามัน
มะกอก เพราะไมเหม็นหืนใน
ภายหลัง
- ชวยบํารุงรักษาผิวท่ีแหงใชชุมชื่น 
ชะลอความเหี่ยวยนของผิว
- ชวยรักษาเชื้อราตามผิวหนัง 
- ชวยรักษาแผลสด ถูกมีดบาด 
หรือแผลสดเล็ก ๆ นอย ๆ
- ลดอาการผื่นคันตามผิวหนัง 
อาการแพผาออมในเด็ก
- ลดอาการปวดบวมของโรคไขขอ
อักเสบ เกาส
- รักษาแผลในปาก 
- ใชนวดกระชับกลามเนื้อ บรรเทา
อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
- ชวยบรรเทาอาการเกิดสิว
- ชวยลดจุดดางดําหลังจากโดน
แดด หรือการเสื่อมตามวัย
- ใชนวดศีรษะ รักษาราผิวหนัง 
บรรเทาอาการผมรวง คันศีรษะ

เปลือกลําตน  สรรพคุณแก
โรคปวดหลังหรือปวดขา

ราก  สรรพคุณแกอาการบวม  บํารุงไฟธาตุ  
รักษาโรคหัวใจ  รักษาโรคไขขอ

                       เรียบเรียงโดย  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)



มะรุมตนไมมหัศจรรย

ตนมะรุมมีปลูกอยูทั่วโลก โดยมนุษยรูจักพืชชนิดนี้มากวา 4,000 ป แลว ในตางประเทศทํา
การวิจัย และสกัดเปนผลิตภัณฑ เพื่อบํารุงรางกายมาหลายปแลว จนไดรับความนิยมอยางสูง ทั้งใน
ยุโรป และอเมริกา เชื่อวามีคุณสมบัติชวยบําบัดโรคไดกวา 300 ชนิด โดยเฉพาะโรคที่สําคัญ ๆ ของ
มนุษย เชน มะเร็ง ,ขาดสารอาหาร และเอดส เปนตน โดยมีสายพันธุอยูทั้งหมด 13 สายพันธุ มะรุม
สายพันธุ ที่นํามาใชบริโภคกันอยางกวางขวาง และรูจักกันดี ในบานเรา คือ  พันธุ   Moringa  cleifera
เปนไมที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชีย  เชน อินเดีย   ศรีลังกา  เปนตน  และยังมีในเขตเอเชียไมเนอรและ
แอฟริกา  เปนไมยืนตนขนาดกลาง   เปนไมที่กิ่งเปราะมาก ออกดอกเปนชอสีเหลืองนวลบริเวณปลาย
ยอดในชวงตนฤดูหนาว และจะกลายเปนฝกยาวๆ กลมๆ ผิวสีเขียวเขมเปนลอนๆ  เจริญไดดีในดินทุก
ชนิด  สําหรับประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับสรรพคุณตางๆ  ยังไมกวางขวาง
ชื่ออื่น ทางอีสานเรียก “ผักอีฮุม หรือผักอีฮึม” ภาคเหนือ

เรียก “มะคอมกอน” ชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีเรียก 
“กาแนงเดิง” สวนชาวฉานแถบแมฮองสอนเรียก “ผักเนื้อ
ไก” เปนตน

ชื่อสามัญ  Horse Radish Tree

ชื่อวิทยาศาสตร Moringa oleifera Lamk. ชื่อพลองทางพฤกษศาสตรคือ 
M. pterygosperma Gaertn. 
M .hidebrandtii (มะรุมยักษแอฟริกา)

วงศ MORINGACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ตน ลําตนเปนพุมโปรงมีเปลือกลําตนเปนสีเทาออน ผิว
คอนขางเรียบ ลําตนมีความสูง 15-20 เมตร

ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก ชนิดที่แตกใบยอย 3 ชั้น 
ยาว 20-40 ซม. ออกเรียงแบบสลับ ใบยอยยาว 1-3 ซม. รูป
ไขปลายใบและฐานใบมน ผิวใบดานลางสีออนกวาและมี
ขนเล็กนอยขณะที่ใบออนเนื้อใบออนบางมีสีเขียว ใบ
กวาง 1-1.5 นิ้ว ใบที่อยูปลายสุดมีขนาดใหญกวาใบอื่นๆ

ดอก เปนดอกชอสีขาวอยูตามขอบริเวณสวนยอด ดอกมีสี
เหลืองนวลมี 5 กลีบ แยกกันเกสรกลางดอกเปนสีเหลือง
เขม บานเต็มที่โตประมาณ 1 นิ้ว

ตนมะรุม



ผล เปนฝกกลมยาวสีเขียว เปลือกหนามีคลื่นนูนของเมล็ด
ตามยาวของฝก ฝกยาว 20-50 ซม. ฝกออนมีสีแดงเรื่อๆ 
ฝกแกจะมีสีเขียว เมื่อแกจะแตกเปน 3 ซีก เมล็ดเปนรูป
สามเหลี่ยมมีปกบางหุม 3 ปก เสนผาศูนยกลางของเมล็ด
ประมาณ 1 ซม.

การปลูก /และการดูแลรักษา
- การเตรียมดิน ไถดินตาก ขุดหลุมขนาดกวาง  x ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร 

ใสปุยคอก หรือปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากับดิน หรือจะปลูกตามแนวรั้วบาน ตามที่ ๆ ปลอยวางเปลา
หรือ ตามหัวไรปลายนา ขุดหลุมปลูกและเตรียมดินตามที่กลาวมา

-  การปลูก มะรุม ขยายพันธุโดยการเมล็ด หรือกิ่งตอน สวนมากจะนิยมเพาะเมล็ดในถุงดํา
กอน กอนปลูกแกะถุงดําออก นําตนกลามะรุมลงปลูกกลางหลุมกลบดิน รดน้ํา ใชไมปกมัดดวยเชือก

- การใหน้ํา  เนื่องจากมะรุมเปนพืชทนแลงไดดี และออกดอกฝกตามฤดูกาล การใหน้ํา ถา
เปนระยะแรกของการปลูก  หรือปลูกในฤดูฝนจะไมมีปญหาเรื่องการใหน้ํา สวนฤดูแลงใหน้ําตาม
ความเหมาะสม

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

- การเก็บเกี่ยว มะรุมเปนพืชที่โตเร็วหากไดน้ําและปุยสม่ําเสมอมะรุมอายุประมาณ 2-3 ป ก็
ใหผลผลิตแลว สามารถเก็บขายไดตั้งแต ยอด ดอก ฝกออนและฝกแก ปจจุบันมีการนําสวนตาง ๆ 
ของมะรุมมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ํามันมะรุม ครีม สบู ยาลูกอม และลูกประคบเปนตน

6. โรคและแมลง ปญหาเรื่องโรคและแมลงไมคอยมีปญหา จะมีบาง คือหนอนเจาะลําตนและ
กิ่งทําใหอายุตนมะรุมไมยืนยาวตองหมั่นตรวจและทําลายหนอนอยูเสมอ

การขยายพันธุ เมล็ด ปกชํากิ่ง

ประโยชนจากสวนตางๆของตนมะรุม

เปลือกลําตน
นําเปลือกจากลําตนมาสับเปนชิ้นๆ รวมกับเปลือกตนปบ ถาไมสามารถหาเปลือกตนปบ ก็ใช

อยางเดียวได นํามาหอในผาขาวทําเปนลูกประคบ นึ่งใหรอนแลวนํามาประคบแกโรคปวดหลังหรือ
ปวดขาไดเปนอยางดีรานขายเครื่องยาจีนสวนใหญ จะนํามาเขาเครื่องยารักษาโรคหลายชนิด

เปลือกลําตน



ราก 
รสเผ็ด  หวาน ขม  สรรพคุณ  แกอาการบวม  บํารุงไฟธาตุ  รักษาโรคหัวใจ  รักษาโรคไขขอ 

(rheumatism)
ยาง(gum)

ฆาเชื้อไทฟอยด  ซิฟลิส  แกปวดฟน
ใบสด

เพื่อใหไดประโยชนเต็มที่ ควรรับประทานใบสด ที่ไมแก หรือออนเกินไป การใชใบสดปรุง
อาหารตางๆ สามารถทําไดตามความตองการและความถนัด เนื่องจากใบมะรุมมีธาตุเหล็กสูง ฉะนั้น
จึงไมควรใหทารกในวัยเจริญเติบโตถึง ๒ ขวบ รับประทานในปริมาณที่มากเกินไป

ใบมะรุมสด ก็เหมือนผักใบเขียวทุกชนิด ไมควรรับประทานเปนจํานวนมาก เพราะจัดเปนยา
ถายประเภทหนึ่ง เมื่อเริ่มรับประทาน บางทานอาจจะมีอาการทองเสีย อาการตางๆมิไดเกิดขึ้นกับทุก
คน เขาใจวาเปนไปตามสภาพรางกายของแตละคน บางคนอาจจะมีผื่นคัน เปนลมพิษทันทีหลัง
รับประทาน

การรับประทานใบสด ไมควรถูกความรอนนาน เพราะจะทําใหสูญเสียสารอาหารหลายชนิด 
ใบสดใชจิ้มน้ําพริก ใสแกง ใสสลัด และใสแซนดวิช ใบสดเปลาๆจะมีรสเผ็ด แตเมื่อนํามา
รับประทานกับขาวหรือแซนดวิช จะไมรูสึกเผ็ดเลยการรับประทานน้ําคั้นใบมะรุมสด ดื่มวันละ 1 
ชอนโตะ จะสามารถรักษาอาการของโรคเบาหวานไดและควบคุมความดันโลหิตสูงไดดวย การ
รับประทานใบสดวันละ 1-3 กิ่ง หรือใชประกอบอาหาร   จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนหวัด  ไม
ปวดศรีษะอยางรุนแรง

การรับประทานใบตากแหง จะใหผลดีกวาใบสด เพราะสามารถรับประทานไดมากกวา 
สะดวกในการพกพา ชวยรักษาอาการปวดเมื่อยตามขอกระดูกภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

  

                                                             
คุณคาทางอาหาร  ใบมะรุม 100 กรัม  (คุณคาทางโภชนาการของอาหารอินเดีย พ.ศ. 2537) 

                       พลังงาน 26 แคลอรี
                      โปรตีน 6.7 กรัม (2 เทาของนม)
                       ไขมัน 0.1 กรัม

ใบมะรุม



                       ใยอาหาร 4.8 กรัม
                       คารโบไฮเดรต 3.7 กรัม
                       วิตามินเอ 6,780 ไมโครกรัม (3 เทาของแครอต)
                        วิตามินซี 220 มิลลิกรัม (7 เทาของสม)
                        แคโรทีน 110 ไมโครกรัม
                        แคลเซียม 440 มิลลิกรัม (เกิน 3 เทาของนม)
                        ฟอสฟอรัส 110 มิลลิกรัม
                        เหล็ก 0.18 มิลลิกรัม
                        แมกนีเซียม 28 มิลลิกรัม
                       โพแทสเซียม 259 มิลลิกรัม (3 เทาของกลวย)
การทําใบมะรุมตากแหง

กอนเก็บ 1 วัน ใหฉีดน้ําลางใบใหสะอาด จากนั้นนําไปผึ่งใหแหงในที่รม ใบแหงสนิทใบจะ
กรอบแตกงาย ถาไมแหงใหใสเตาอบ อุณหภูมิเทาแสงแดด ใสใบมะรุมเขาไปอบประมาณ 10 นาที ถา
จะเก็บไวดื่มเปนน้ําชา ใหเก็บเขาในขวดที่ทึบที่แสงผานเขาไมไดปองกันการเสื่อมคุณภาพ หรือ
บรรจุแคปซูลไวรับประทาน

สรรพคุณ
-  รักษาโรคขาดอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 10 ขวบ ลดสถิติการเสียชีวิต พิการ และตาบอดจาก

การขาดสารอาหาร ทําไดดีโดยผานทางน้ํานมมารดา ที่รับประทานมะรุมอยางสม่ําเสมอ จะเปนการ
เพิ่มภูมิตานทานและเพิ่มแคลเซียมไปเสริมกระดูก

- ชวยผูปวยเบาหวานใหอยูในภาวะที่คุมได สามารถลดการใชยาลงโดยความเห็นชอบของ
แพทย คณะแพทยและนักวิจัยทั่วโลกกําลังใหความสนใจอยางสูง

- ใชควบคุมความดันโลหิตสูงใหอยูในภาวะที่คุมได แตทั้งนี้ตองชวยตัวเองดวยการคุม
อาหาร บริหารรางกายงาย ๆ ประกอบดวย

- ชวยเพิ่มและเสริมภูมิคุมกันแกรางกาย รับประทานในระหวางตั้งครรภ มารดาจะสุขภาพ
สมบูรณแลว มีผลตอทารกดวย ลดโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อ HIV ถาคุณแมรับประทานใบมะรุมอยาง
นอยสัปดาหละ 3 ครั้ง

ใบมะรุมแหง ใบมะรุมบรรจุแคปซูล



- ชวยเสริมสรางภูมิตานทานต่ําของผูปวยโรคเอดส ใหอยูในภาวะที่ควบคุมได มีการรักษาที่
ประสบผลสําเร็จกวางขวางในกลุมประเทศอาฟริกา

- ถารับประทานสม่ําเสมอชวยปองกันโรคมะเร็ง และถาหากเปนอยูแลวจะชวยให
รักษาพยาบาลไดงายขึ้น บางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของเนื้อรายได หากผูปวยไดรับการ
รักษาดวยรังสี การดื่มน้ํามะรุมชวยใหฟนตัวเร็วขึ้น 

- ชวยบรรเทาอาการปวดบวมของโรคเกาส โรคไขขอและกระดูกอักเสบ โรคมะเร็งใน
กระดูก โรครูมาติซั่ม 

- ชวยรักษาโรคตาเกือบทุกชนิด เชน โรคตามืดมัว โรคตาตอ อาการสายตาสั้นดีขึ้นกวาเดิม 
- รักษาโรคลําไสอักเสบ โรคเกี่ยวกับทอง โรคพยาธิลําไส 
- รักษาปอดใหแข็งแรง และชวยรักษาปอดอักเสบ
- รักษาโรคทางเดินหายใจอักเสบ โรคโพรงจมูกอักเสบ หอบหืด และโรคภูมิแพ ชวยลด

อาการไอ
- ชวยเชื่อมตอกระดูกที่หักไดผลรวดเร็ว 
- ชวยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดเปนพิษ งานวิจัยดานโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน คอหอย

พอก โรคตับ และโรคตา 
ดอก

ตองรับประทานสุกเทานั้น  ใชตมทําน้ําชาใชดื่ม
ก ลิ่ น ช า ที่ ห อ ม ห ว า น จ ะ ช ว ย ใ ห น อ น ห ลั บ ส บ า ย
นอกจากนั้นยังนํามาชุบไขหรือทําแกงสมได ไมควร
รับประทานมาก จะทําใหทองเสีย

สรรพคุณ
ใชแกไขหัวลม  เปนยาบํารุง ขับปสสาวะ ขับน้ําตา

ฆาเชื้อแบคทีเรีย ปองกันมะเร็ง
ฝก

รับประทานไดทั้งฝกออนและฝกแกพอสมควรฝกแกจะใชลําบากเพราะตองปอกเปลือกเชน
ใชแกงสมหรือขูดเอาแตเนื้อใน มาทําแกงกะหรี่ ฝกออนขนาดถั่วฝกยาวสามารถนํามาทําอาหารได
มากมายหลายชนิด อาทิ เชน แกงสมฝกมะรุม ฝกมะรุมออนผัดน้ํามันหอย ยําฝกมะรุมออน (เหมือน
ยําถั่วพลู) สลัดสดใบมะรุมผักรวม ทอดมันปลากับฝกมะรุมออน แกงเลียงฝกมะรุมออนและใบมะรุม
แกงเผ็ดฝกมะรุมออน ไขยัดไสใบมะรุมหมูสับ ดอกมะรุมชุบไขทอด ผัดพริกขิงฝกมะรุมออน ผัดจืด
ฝกมะรุมออนใสไขและกุง ผัดเผ็ดฝกมะรุมออนยอดพริกไทยกับไก ฝกมะรุมออนผัดขี้เมา ไกอบฝก
มะรุมออน ยอด ดอก และฝกมะรุมออนจิ้มน้ําพริก ตมจืดหมูสับใบมะรุมออน ผัดฝกมะรุมออนกับ
เห็ดสดตางๆ ราดหนาฝกและใบมะรุมออนไก/หมู แกงจืดใบมะรุมออนเตาหู ผัดฝกมะรุมออนกับเห็ด

ดอกมะรุม



หูหนู จีน แกงจืดวุนเสนใบมะรุมออนใสเห็ดสด แกงเขียวหวานหรือแกงแคฝกมะรุมออน (จะใสเนื้อ 
หรือไกก็ไดตามแตชอบ) ยอด  ดอก  และฝกมะรุมออนชุบแปงเทมปุระทอดเหลานี้เปนตน

คุณคาทางอาหาร  ฝกมะรุมที่รับประทานได  100  กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามัย  , 2535)

ตารางแสดงคุณคาอาหารสวนทีกินได 100 กรัม

พลังงาน โปรตีน ไขมัน
คารโบ
ไฮเดรต

แคล
เซี่ยม

ฟอสฟอ
รัส

เหล็ก
วิตามิน

บี1
วิตามิน 

บี 2
ไนอา
ซิน

วิตา
มินซี

เบตา
แครอ
ทีน

ใย
อาหาร

กิโลแครอรี่ กรัม มิลลิกรัม RE กรัม

ฝก 32 2.2 0.2 5.4 9.00 26 1.5 0.05 0.05 0.6 262 19.16

สรรพคุณ
แกไข ปองกันมะเร็ง ลดความดันโลหิต

เมล็ด
เมล็ดมะรุม ใชแกไอไดดี  มีแคลเซียม วิตามินซี แรธาตุและสารตานอนุมูลอิสระสูงมาก การ

รับประทานเนื้อในเมล็ดเปนประจําสามารถเพิ่มภูมิตานทานใหรางกายได

น้ํามันมะรุม
เมล็ดมะรุมมีน้ํามัน   แถมยังมีคุณสมบัติเปนเลิศ ถูกคนพบในคนอียิปตโบราณ   คนโบราณ

เรียกน้ํามันมะรุมนี้วา Ben Oil  

แกงสมมะรุม

เมล็ดมะรุม

ฝกมะรุม



วิธีทําน้ํามันมะรุม
นําเมล็ดมะรุมแหงที่สุกคาตนมาบดใหละเอียด ใสหมอ เติมน้ําใหทวมเปน 2 เทา ตั้งไฟ เดือด

แลวหรี่ไฟลง เคี่ยวไฟออนๆไปเรื่อยๆพอน้ําเริ่มงวด น้ํามันจะซึมขึ้นมา ไมจําเปนตองรอจนน้ําแหง
สนิท ทิ้งใหเย็น นํามากรองดวยผาขาวบาง บีบเอาน้ํามันใหมากที่สุด นําน้ํามันไปตั้งไฟออนๆอีกครั้ง 
เพื่อใหน้ําระเหย ทิ้งใหเย็นแลวกรอกใสขวด เก็บไวใชไดนานป ไมตองใสตูเย็น กากยังนําไปกรองน้ํา
ใหสะอาด หรือทําปุย

สรรพคุณ
- ใชปรุงอาหารไดดีกวาน้ํามันมะกอก เพราะไมเหม็นหืนในภายหลัง
- ชวยบํารุงรักษาผิวที่แหงใชชุมชื่นออนนุม ชะลอความเหี่ยวยนของผิว
- ชวยรักษาเชื้อราตามผิวหนัง 
- ชวยรักษาแผลสด ถูกมีดบาด หรือแผลสดเล็ก ๆ นอย ๆ
- ลดอาการผื่นคันตามผิวหนัง อาการแพผาออมในเด็ก
- ลดอาการปวดบวมของโรคไขขออักเสบ เกาส
- รักษาแผลในปาก ปากนกกระจอกเทศ
- ใชนวดกระชับกลามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
- ชวยบรรเทาอาการเกิดสิว
- ชวยลดจุดดางดําหลังจากโดนแดด หรือการเสื่อมตามวัย
- ใชนวดศีรษะ รักษาราผิวหนังศีรษะ บรรเทาอาการผมรวง คันศีรษะ
- ชวยถอนพิษแมลงสัตวกัดตอยไดผลดีมาก
- บรรเทาอาการปวดเมื่อยบั้นเอวและขา ปวดไหล ปวดศีรษะ
- ใชเปนน้ํามันหลอลื่นตางๆ ประจําบาน ปองกันสนิม

กากของเมล็ด

กากที่เหลือจากการทําน้ํามันสามารถนํามาใชในการกรองหรือทําน้ําใหบริสุทธิ์เปนน้ําดื่มได
กากของเมล็ดมีคุณสมบัติเปนยาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเปนอยางยิ่ง จากนั้นนํามาทําปุยตอได


