
มะละขี้นก 

ชื่อสามญั :  Bitter Cucumber, Bitter Gourd, Carilla Fruit. 

 

ชื่อวิทยาศาสตร ์:   Momordica charantia Linn. 

 

วงศ ์:  CUCURBITACEAE   

ชื่ออืน่ ๆ  ผกัไห ่มะไห ่มะนอย มะหว่ย ผกัไซ (เหนือ) สุพะซ ูสุพะเด 

(กะเหรีย่ง-แมฮ่อ่งสอน) มะรอ้ยรู (กลาง) ผกัเหย (สงขลา) ผกัไห 

(นครศรธีรรมราช) ระ (ใต)้ ผกัสะไล ผกัไส ่(อสีาน) โกควยเก๋ียะ โควกวย 

(จนี) มะระเล็ก มะระข้ีนก (ทัว่ไป) 



ราก มีรากแกว้แทงลงไปในดนิและมีรากแขนงแตกออกไปจากรากแกว้อกี  ล าตน้  

 ล าตน้ ลกัษณะเป็นเถาเลื้อยมีสเีขียวขนาดเล็ก มีมือเกาะทีเ่จรญิออกมาจากสว่น

ของขอ้  ใชส้ าหรบัยึดจบั   

 ใบ เป็นใบเดีย่ว รูปฝ่ามือมีสเีขียวออ่น และมีขนออ่นนุ่มปกคลุมเล็กนอ้ย เม่ือแก่

จดัจะมีสเีขียวเขม้ ออกเรียงสลบักนั 

ดอก   เป็นดอกเดีย่ว ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียแยกเพศกนั อยูใ่นตน้เดยีวกนั 

เจริญมาจากขอ้  

ผล รูปรา่งคลา้ยกระสวยสัน้ ๆ ผิวเปลือกขรุขระและมีปุ่มยื่นออกมา ผลออ่นมี สี

เขียว เม่ือแกเ่ต็มทีจ่ะเปล่ียนเป็นสเีหลืองอมแดง  ปลายผลจะแตกอา้เป็น 3 แฉก 

ผลยาว 5 – 7 เซนตเิมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลางผล 2 – 4 เซนตเิมตร 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์



 ดนิ สามารถข้ึนไดใ้นดนิแทบทุกชนิด แตด่นิทีป่ลูกไดผ้ลดทีีสุ่ด คอื ดนิรว่นปน

ทราย ซึง่มีการระบายน า้ดีีความเป็นกรดเป็นดา่งของดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึง

ปานกลางแสงแดด ชอบแสงแดดเต็มทีต่ลอดวนัความชื้น ในดนิสูงสม า่เสมอ

เพียงพออุณหภูมิชว่งทีเ่หมาะสมอยูร่ะหวา่ง18 – 25 องศาเซลเซยีส สามารถ
ปลูกไดต้ลอดทัง้ปี 

 

 

สภาพแวดลอ้มในการผลติ 



 แปลงปลูก มะระข้ีนกเป็นผกัทีมี่ระบบรากลึกปานกลาง ควรไถดนิลึกประมาณ 

20 – 25 เซนติเมตร ตากดนิทิ้งไว ้7 – 10 วนัใสปุ๋่ยคอกหรอืปุ๋ยหมกัที่
สลายตวัดแีลว้เขา้ไปใหม้าก เพ่ือปรบัปรุงสภาพทางกายของดนิ แลว้ยกรอ่งเล็ก 

ๆ ยาวไปตามพ้ืนที่ร่ะบบปลูก นิยมระบบแถวคูร่ะยะปลูก ระยะทีเ่หมาะสมคอื 

ระยะระหวา่งตน้ 50 – 75 เซนติเมตร และระยะระหวา่งแถว 1 เมตร 

การเตรยีมดนิ 



 หยอดเมล็ดโดยตรงลงในแปลง หลุมละ 3 – 4 เมล็ด ลึกลงไปในดนิ
ประมาณ 2.5– 3.5 เซนตเิมตร ลบดว้ยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกัที่
สลายตวัแลว้ หรอืดนิผสม รดน า้ใหชุ้ม่ คลุมฟางแหง้หรอืหญา้แหง้ที่

สะอาดใหห้นาพอควร เม่ือตน้กลา้มีใบจรงิ2 ใบ ถอนแยกตน้ทีอ่อ่นแอ

ไมส่มบูรณท์ิ้ง เหลือไวห้ลุมละ 2 ตน้เม่ือมะระเริม่เลื้อยหรอืตน้มีอายุ

ประมาณ 15 วนั 

วิธีปลูกและการปฏบิตัิดแูลรกัษา 



ไดม้ีการศึกษาคณุคา่ทางอาหารของผลมะระขี้นก พบวา่ ผลมะระข้ีนก 100 กรมั มี

สว่นประกอบดงัน้ี (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2540 และทศพร, 2531)  

ความชื้น                        โปรตีน                            วิตามินบ ี2 

ฟอสฟอรสั                      คารโ์บไฮเดรท                    วิตามินซ ี

แคลเซยีม                       โปรตีน                            ไนอาซนี    

พลงังาน                         ฟอสฟอรสั                        ไทอามีน 

ไขมนั                            เหลก็ 

เสน้ใย                            วิตามินเอ 

แคลเซยีม                        วิตามินบ ี1 



  คนไทยทุกภาครบัประทานมะระขี้นกเป็นผกั ไมนิ่ยมรบัประทานสด เพราะมีรส

ขม โดยเฉพาะผลจะขมมาก วธิีปรุงเป็นอาหาร 

 โดยการน่ึงหรอืลวกใหสุ้กกอ่นและรบัประทานเป็นผกัจิ้ม รวมกบัน า้พรกิหรอืป่น

ปลาของชาวอสีาน หรอือาจน าไปผดัหรอืแกงรว่มกบัผกัอืน่ได ้

 การน าผลมะระข้ีนกไปปรุงเป็นอาหารอืน่ เชน่ ผดักบัไข ่เป็นตน้ นิยมตม้น า้และ

เทน า้ทิ้ง 1 ครัง้กอ่นหรอืการใชว้ธิีค ัน้กบัน า้เกลือ 

 เพ่ือลดรสขมลงก็ได ้

 

การปรงุอาหาร 



 ราก แกพิ้ษ รกัษาริดสีดวงทวาร ฝาดสมาน แกพิ้ษดบัรอ้น แกบิ้ด ถ่ายอุจจาระ

เป็นเลือด แผลฝีบวมอกัเสบ ปวดฟันทีเ่กิดจากลมรอ้นเถา ยาระบายออ่น ๆ แก้

พิษทัง้ปวง เจริญอาหาร แกโ้รคลมเขา้ขอ้และเทา้บวม แกป้วดตามขอ้มือและน้ิว

มือน้ิวเทา้ แกโ้รคมา้ม แกโ้รคตบั ขบัพยาธิในทอ้ง แกพิ้ษน า้ดีพิการ ลดเสมหะ 

บ ารุงน า้ดี แกพิ้ษดบัรอ้น แกบิ้ด แกฝี้อกัเสบ แกป้วดฟัน  

ราก 



  ใบ แกไ้ข ้ดบัพิษรอ้น แกป้ากเป่ือยเป็นขุย ขบัพยาธิ ขบัระดู บีบมดลูก ขบัลม 

แกธ้าตุไมป่กติ ท าใหน้อนหลบั แกป้วดศีรษะ แกพิ้ษ แกไ้อเรื้อรงั ยาระบายออ่น 

ๆ แกเ้สยีดทอ้ง บ ารุงธาตุ ขบัพยาธิเสน้ดา้ย ดบัพิษฝีทีร่อ้น รกัษาแผล บ ารุง

น า้ดี แกไ้ขห้วดั ไขต้วัรอ้น ยาฟอกเลือด แกร้อ้นใน แกม้า้ม แกต้บัพิการ แกฟ้ก

บวมอกัเสบ แกป้วดเน่ืองจากลมคัง่ในขอ้ ท าใหอ้าเจยีน แกโ้รคกระเพาะ แกบิ้ด 

แผลฝีบวมอกัเสบ เจรญิอาหาร ฟอกโลหิต รดัถานและถอนไสฝี้ 

 ใบ 



  ดอก แกพิ้ษ แกบิ้ด  

  ผล แกพิ้ษฝี แกฟ้กบวม แกอ้กัเสบ แกโ้รคลมเขา้ขอ้ บ ารุงน า้ดี ขบัพยาธิ แก้

ปากเป่ือย ปากเป็นขุย บ ารุงระดู ดบัพิษรอ้น ถ่ายทอ้ง แกพิ้ษ ขบัลม แกค้นั แก้

ธาตุไมป่กติ แกเ้สยีดทอ้ง แกเ้จบ็ปวดอกัเสบ ระบายออ่นๆ แกบ้วม แกโ้รค

ผิวหนงั บ าบดัโรคเบาหวาน ยาบ ารุง ทาหดิ ฝาดสมาน แกโ้รคเม็ดผดผื่น คนัใน

ตวัเด็ก แกพิ้ษไข ้แกห้วัเขา่บวม แกป้วดตามขอ้ แกม้า้ม แกต้บัพิการ เจริญ

อาหาร ใชม้ากๆ เป็นยาถ่ายอยา่งแรง รกัษาโรคเรื้อน บ ารุงธาตุ แกไ้ข ้แกป้วด

เจบ็อกัเสบจากพิษตา่งๆ ดบัรอ้น แกร้อ้นใน กระหายน า้ ท าใหต้าสวา่ง แกบิ้ด 

ตาบวมแดง แผลบวม เป็นหนอง ตา้นมะเร็ง 

ดอกและผล 



 เมลด็ แกพิ้ษ เป็นยากระตุน้ความรูส้กึทางเพศ เพ่ิมพูนลมปราณ บ ารุงธาตุ บ ารุงก าลงั ตา้น

มะเร็ง 

 ทัง้หา้ บ ารุงน า้ด ีดบัพิษทัง้ปวง เจรญิอาหาร บ ารุงน า้นม แกไ้ข ้

 

 เมลด็  



 ผลสด ต ารบัประทานครัง้ละ 6-15 กรมั หรอืผิงไฟใหแ้หง้บดเป็นผงรบัประทาน 

ใชภ้ายนอก ต าคัน้เอาน า้ทาหรอืพอก 

 เมล็ดแหง้ 3 กรมั ตม้น า้ดืม่ใบสด 30-60 กรมั ตม้น า้ดืม่หรอืใบแหง้บดเป็นผง

รบัประทาน ใชภ้ายนอกตม้เอาน า้ชะลา้ง 

 พอกหรอืคัน้เอาน า้ทารากสด 30-60 กรมั ตม้น า้ดืม่ ใชภ้ายนอก ตม้เอาน า้ชะ

ลา้งเถาแหง้ 3-12 กรมั ตม้น า้ดืม่ ใชภ้ายนอก 

 ตม้เอาน า้ชะลา้งหรอืต าพอก 

 

วิธีใชแ้ละปรมิาณท่ีใช ้



 1.ลดน า้ตาลในเลือด รกัษาโรคเบาหวาน หัน่เน้ือมะระตากแหง้ชงน า้ดืม่ ถา้ตอ้งการกลบรสขม
ใหเ้ตมิใบชาลงไปดว้ยขณะทีช่ง ดืม่ตา่งน า้ชา นอกจากน้ีน า้ตม้ผลมะระ สามารถลดการเกิด ตอ้

กระจก ซึง่เป็นอาการขา้งเคยีงในคนทีเ่ป็นโรคเบาหวานได ้

2.รกัษาโรคเอดสต์า้นเชื้อ HIV (ไมตร,ี 2542) ใชผ้ลออ่นท าเป็นน า้ค ัน้ หรือบดเป็นผงใสแ่คปซลู 
หรอืยาลูกกลอน การใชน้ า้ค ัน้จากผลดืม่ไดผ้ลดกีวา่กินสดหรือตม้ แตก่ารสวนทวารดว้ยน า้ค ัน้มะระจะ

ไดผ้ลดกีวา่การดืม่ เพราะสารส าคญั MAB 30 เป็นสารโปรตนีทีจ่ะถูกท าลายโดยกรดและน า้ยอ่ย
อาหารในกระเพาะอาหารได ้

 

ประโยชนท์างยา 



3.ฤทธิ์ตา้นมะเร็ง (แสงไทย, 2544) สารส าคญัทีอ่อกฤทธิ์ตา้นมะเร็ง คอื guanylate 
cyclase inhibitor สกดัไดจ้ากผลสุก MAB 30 สกดัจากเน้ือผลสุกและเมล็ด 
momorchrin สกดัจากเมล็ด ผลและเมล็ดตม้น า้ดืม่ 

 4.ชว่ยเจรญิอาหาร ใชเ้น้ือของผลทีย่งัไมสุ่กไมจ่ ากดัจ านวน ใชป้ระกอบเป็นอาหาร ผกัจิ้ม ตม้ 
แกง 

 5.ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ ใชใ้บสดมะระขี้นก 20-30 ใบ หัน่ใบชงดว้ยน า้รอ้นเตมิเกลือ เล็กนอ้ย 
ชว่ยกลบรสขม ดืม่แตน่ า้ ใชไ้ดด้สี าหรบัถ่ายพยาธิเข็มหมุด นอกจากน้ียงัใชเ้มล็ด 2-3 เมล็ด 

รบัประทานขบัพยาธิตวักลม 

 6.ท าใหอ้าเจยีน ใชเ้ถาสด 1/3 ก ามือ หรอื 6-20 กรมั เตมิน า้พอทว่มตม้ใหเ้ดอืด 5-10 นาท ี
ดืม่แตน่ า้ 

 



 7.รกัษาชนันะตุและศีรษะเป็นเม็ดผื่นคนั ใชผ้ลสดทีย่งัไมสุ่กหัน่เน้ือมะระแลว้ต าค ัน้เอาแตน่ า้ 
เตมิดนิสอพองลงในพอสมควร ใชท้าบรเิวณทีเ่ป็นชนันะตุ (ดารณี, 2544 

 8.เป็นยาแกไ้ข ใชผ้ลมะระตม้น า้แลว้ดืม่ อาการตวัรอ้นจะหายไป 

    9.แกไ้ขท้ีเ่กิดจากกระทบความรอ้น ใชผ้ลสด 1 ผล ควกัไสใ้นออกใสใ่บชาเขา้ไปแลว้ประกบ 

     กนัน าไปตากใหแ้หง้ในทีร่ม่ รบัประทานครัง้ละ 6-10 กรมั โดยตม้น า้ดืม่หรอืชงน า้ดืม่ตา่งชา         

 

10.แผลสุนขักดั ใชใ้บสดต าพอก 

11.แกป้วดฝี ใชใ้บแหง้ บดเป็นผงชงเหลา้อืน่ แกฝี้บวมอกัเสบใชใ้บสดต าค ัน้เอาน า้ทาบรเิวณทีเ่ป็น
หรือใชร้ากแหง้บดเป็นผงผสมน า้พอก 

12.แกป้วดฟัน ใชร้ากสดต าพอก 

13.แกค้นั แกห้ิด และโรคผิวหนงัตา่งๆ ใชผ้ลแหง้บดเป็นผง ใชโ้รยแผลแกค้นัหรือท าเป็นขี้ผึ้ง ใชท้า
แกห้ดิและโรคผิวหนงัตา่งๆ 

   

 


