
 

 
โดย...ศุภวรรณ เค่ีศุภวรรณ เค่ียนเมธียนเมธี  โดย...
กลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
 
 

 

ชื่ออื่น  กาแนงเดิง ผักเน้ือไก ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะคอนกอม เสชอยะ  
ชื่อสามัญ  MORINGA TREE  
ชื่อวิทยาศาสตร   Moringa oleifera Lamk. 
วงศ  Moringaceae 
แหลงปลูก ปลูกไดทุกภาคในประเทศไทย  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

 เปนไมยืนตน สูง 3 – 10 เมตร ใบเปนใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ใบยอยรูปไข หรือ 
รูปวงรี กวาง 0.7 – 2 เซนติเมตร ยาว 1 - 3 เซนตเิมตร ดอกเปนชอสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกท่ี 
ซอกใบ กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผลหรือฝกมีความยาว 20-50 เซนติเมตร เปลือกผลหรือฝกเปน 
สีเขียวมีสวนคอดและสวนมนเปนระยะตามความยาวของฝก เมล็ดเปนรูปสามเหล่ียม มปีกบางหุม 3 ปก 
เสนผาศูนยกลางของเมล็ดประมาณ 1 ซม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การปลูกและการดูแลรักษา   

เปนไมปลูกงาย เจริญไดดีในดินทุกชนิด โดยเฉพาะดินปนทราย ตองการนํ้าและความช้ืนในปริมาณ 
ปานกลาง ไมชอบนํ้าทวมขัง  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดและการปกชํากิ่ง โดยท่ัวไปจะขุดหลุมปลูก 
กวาง ยาว และลึก ดานละ 30 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอกแหงคลุกเคลากับดินบน จากน้ันนํา 
กิ่งพันธุลงปลูก เกล่ียดินกลบ รดนํ้าใหชุม หลังจากปลูกแลวจะคอยดูแลใสปุยใหนํ้ากระทั่งเจริญเติบโต 
เมื่อตนมะรุมมีอายุประมาณ 1 ป ก็จะเริ่มเก็บยอดออนไปรับประทานได เน่ืองจากมะรุมเปนพืชท่ีไมมี 
 

 

 



โรคแมลงรบกวน จึงไมมีการใชสารเคมีฉีดพนเพื่อปองกันกําจัด ผลผลิตท่ีไดรับจึงปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการปลูกตนมะรุมเพ่ือเก็บใบ 

การแปรรูป 
1. ยาแคปซูล  โดยตัดใบแก ลางใหสะอาด แลวนําไปใสกระดง โดยใชกระดงคลุมไวดานบน 

อีกครั้ง และคลุมดวยผาสีเขม นําไปตากแดดประมาณ 3 วัน หรือจนกวาใบจะกรอบ โดยใชมือบีบท่ีใบ  
ใบจะแตกหักงาย สามารถนํามาบดเปนผง โดยใชเครื่องบดแบบลูกกล้ิง หรือเครื่องบดไฟฟา  
หลังจากบดจนละเอียด จึงนําไปบรรจุใสแคปซูล 

2. น้ํามันมะรุม  วิธีการสกัดนํ้ามันมะรุม ท่ีนิยมกันในปจจุบันมี 3 วิธี 
2.1 การบีบเย็น วิธีน้ีเปนการสกัดนํ้ามันมะรุม โดยไมผานความรอน จะทําใหไดนํ้ามัน 

มะรุมบริสุทธิ ์100% คุณภาพดี สามารถเก็บไวไดนาน โดยตองอาศัยเครื่องมือในการสกัดขั้นตอนคือ  
นําเมล็ดจากฝกมะรุมแหง ท่ีแหงสนิทมาเขาเครื่องบีบอัด จนไดนํ้ามันมะรุม โดยอัตรา เมล็ดมะรุมแหง  
6 กิโลกรัม สามารถสกัดไดนํ้ามันมะรุมประมาณ 160 มิลลิลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  เคร่ืองหีบแบบสกรู เพรส ใชสําหรับการสกัดน้ํามันแบบบีบเย็น 
2.2 การกล่ัน เปนวิธีการสกัดอีกแบบหน่ึงท่ีมีวิธีการคลายกับการตมเหลา โดยการ 

ใชเมล็ดมะรุม มาผานการบดหรือโขลกจนละเอียดกอนแลวจึงนํามาตมเคี่ยวดวยไฟออน จนนํ้ามัน 
ออกมา แตตองเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อใหนํ้าระเหยออกไปใหหมด จนใหไดนํ้ามันมะรุมบริสุทธิ์ 

การปลูกเพ่ือเก็บยอดออนและใบแก   
ใชระยะปลูก 3 x 4 เมตร ไรละ 130 ตน  
เก็บใบเมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป 
การปลุกเพ่ือเก็บฝก   
ใชระยะปลูก 4 x 6 เมตร ไรละ 60 ตน  
การเก็บฝกแกเพื่อเอาเมล็ด ตองเก็บเมื่อรองฝก 
เริ่มแตก 
 



2.3 การเจียว ขั้นตอนการทําคือ บดหรือโขลกจนละเอียดแลวนํามาเจียวกับนํ้ามัน
มะพราวเพื่อใหไดนํ้ามันมะรุม แตวิธีน้ีจะไมไดนํ้ามันมะรุมท่ีบรสิุทธ์ิ เหมือน 2 วิธีขางตน เน่ืองจาก
จะมีนํ้ามันมะพราวเปนสวนผสมอยูดวย 
สรรพคุณ 
 - ราก  แกบวม บํารุงไฟธาตุ แกพิษฝ แกปวด แกอักเสบ แกฟกชํ้า ขับปสสาวะ แกไข ปวดเมื่อย 
ตามขอ บํารงุหัวใจ 

- เปลือก คุมธาตุออนๆ ขบัลมในลําไส บํารุงธาตุ แกฝ แกพยาธิ แกไขสันนิบาต แกจุกเสียด 
แนนเฟอ แกบวม พอกแผลชวยหามเลือด บําบัดโรคทองมาน ปวดเมื่อยตามขอ 

- ใบ  พอกแผลหามเลือด ขับนํ้าตา ขับนํ้านม ทําใหนอนหลับ ยาระบาย รกัษาเลือดออก
ตามไรฟน ยาพอกแผล ขับปสสาวะ แกไข ปวดเมื่อยตามขอ บํารุงหัวใจ 

- ดอก ยาบาํรุง ขับนํ้าตา ขับปสสาวะ แกไข 
- ผล  บํารุงกําลัง ดับพิษรอน ถอนพิษไข แกขดัเบา ขับพยาธิ 
- เมล็ด บดพอกแกปวดตามขอ ยาแกไข บํารุงกําลัง ดับพิษรอน แกขัดเบา 
- นํ้ามันจากเมล็ด ทาแกปวดบวมตามขอ แกบวม บํารุงไฟธาตุ 

คุณคาทางอาหาร 
 - ใบ  ใบสดใชกินเปนอาหาร ใบแหงท่ีทําเปนผงเก็บไวไดนานโดยยังมีคุณคาทางอาหารสูง  
ใบมะรุมมีวิตามิน เอ สูงกวาแครอท มีแคลเซียมสูงกวานม มีเหล็กสูงกวาผักขม มีวิตามี ซ ีสูงกวาสม  
และมีโปแตสเซียมสูงกวากลวย  
 - ดอก   ฆาเช้ือแบคทีเรีย แกหวัด Helminths ปองกันมะเร็ง  
 - ฝก  ฝกมะรุม 100 กรัม ใหพลังงานตอรางกาย 32 กิโลแคลอรี่ ประกอบดวย เสนใย 1.2 กรัม 
แคลเซียม 9 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 26 มิลลิกรัม เหล็ก 1.5 มิลลิกรัม วิตามินเอ 532 IU วิตามินบีหน่ึง 
0.05 มิลลิกรัม ไนอาซิน 0.6 มิลลิกรัม วิตามินซี 262 มิลลิกรัม  
 - เมล็ด นํ้ามันท่ีไดจากการคั้นเมล็ดสดใชเปนนํ้ามันปรุงอาหาร  
ประโยชนอื่น ๆ 
 - เมล็ด เมล็ดค้ันไดนํ้ามันคุณภาพสูงใชถนอมผิว กากท่ีเหลือใชแทนสารสมในการทําใหนํ้าใส 
และสะอาด 
 - ใบและก่ิง เปนอาหารสัตว 
 - ท้ังตน เปนพืชบํารุงดิน ใชฟนฟูสภาพดิน ใชเปนพืชบังลม  
แหลงพันธุ 

ถาตองการซื้อจํานวนมาก สามารถซื้อไดท่ี 
- รานขายพันธุไมเขตอําเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี ตนสูง 1 ฟุต ตนละ 5 – 10 บาท 
- รานขายพันธุไม ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ตนสูง 1 ฟุต ตนละ 5 – 10 บาท 

ตนสูง 1 เมตร ตนละ 35 บาท 
รานขายพันธุไม ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุร ี ความสูงตน 1 ฟุต ตนละ 30 บาท 
โทร.081-763-6209 แฟกซ.0-3542-5046 

- 

ถาซื้อจํานวนนอย สามารถซื้อไดท่ี 
- รานขายพันธุไมเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตนสูง 50 – 80 เซนติเมตร ตนละ 30 – 50 บาท 
- รานขายพันธุไม ถ.ราชชนนี จ.นนทบุรี   

 
ท่ีมา : 
http://siweb.dss.go.th/qa/search/search_description.asp?QA_ID=652 
http://th.wikipedia.org/ 
http://yathai.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 
http://www.budmgt.com/she/she01/horseradish-tree.html 
http://www.trytodream.com/topic/8072 
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