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1. ชื่อสมุนไพร มะตูม (MATUM)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.     ชื่อวงศ Rutaceae  

3. ชื่ออื่น  กะทันตาเถร ตุมตัง ตูม (ปตตานี), บักตูม (ภาคอีสาน), มะปน (ภาคเหนือ), bael, bel, Bengal 

    quince, golden apple, wood apple, stone apple, Indian  baelfruit, Indian quince 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 6–12 เมตร โคนตนและก่ิงกานมีหนามยาว แข็ง 

  ใบ เปนใบประกอบ เรียงสลับ มีใบยอย 3 ใบ ใบยอยรูปรีหรือรูปไขแกมรูปใบหอก ใบกลางกวาง 2-7 เซนติเมตร 

ยาว 4–13 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบหยักเปนซี่ฟนละเอียดและเปนคลื่น เกลี้ยง เนื้อบาง เมื่อสองดูจะเห็นจุดโปรงแสง

อยูทั่วไป ใบขางรูปรางคลายใบกลาง แตขนาดเล็กกวา เรียงตรงขาม 

  ดอก ออกเปนกระจุกม ี2-3 ดอก หรือเปนชอแบบกระจะ ดอกสมบูรณเพศ มีกลิ่นหอม กลีบเล้ียงมี 4 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน 

ปลายแยกเปนแฉก กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน เกลี้ยง กวางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร 

สีขาวอมเขียว เกสรเพศผูมีจำนวนมาก สีขาว ติดรอบจานฐานดอก กานชูอับเรณูรูปลิ่มแคบ รังไขเหนือวงกลีบ เกลี้ยง มีหลายชอง 

กานเกสรเพศเมียสั้นมาก 

  ผล แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 8–10 เซนติเมตร ผิวเรียบและแข็ง เนื้อผลมีลักษณะใส 

เหนียว ภายในแบงออกเปน 8–16 ชอง มี 6–10 เมล็ด 

  เมล็ด แบน รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนออนนุมปกคลุม อยูในชองมีสารเมือกลอมรอบ สารเมือกแข็งตัว

เมื่อแหง เยื่อหุมเมล็ดสีขาว 

5. สวนที่ใชทำยา
  ชิ้นสวนของผลหั่นตามขวาง แหงและแข็ง รูปคอนขางกลม ขอบเปนเปลือกแข็งสีน้ำตาลออน เนื้อในหดตัวบางกวาขอบ 

สีสมอมสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง ผิวบางสวนเปนมันวาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสขมเฝอน

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวามะตูมมีรสฝาดรอนปราขื่น บำรุงธาตุ แกทองเสีย ขับลม และบำรุงกำลัง 

มะตูม 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดผลมะตูมมีฤทธิ์ลดการทองเดินหรือการสะสมน้ำในลำไสของ

สัตวทดลองที่ไดรับน้ำมันละหุงเปนยาถาย รวมทั้งมีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของลำไส และมีรายงานวาสารสกัดดวยน้ำของ

ผลมะตูม ยังแสดงฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสัตวทดลอง และมีฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 

8. สารสำคัญ
  มะตูมมีสารกลุมคูมาริน (coumarins) เชน อิมเพอราโทริน (imperatorin), อัมเบลลิเฟอโรน (umbelliferone) 

นอกจากน้ี ยังมี บีตา-ซิโทสเตอรอล (-sitosterol) สติกมาสเตอรอล (stigmasterol) แทนนิน (tannins) กัม (gum) เพกทิน 

(pectin) และกรดไขมันปาลมมีทิก (palmitic acid) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้เปนพืชที่พบตามปาที่มีสภาพแหงแลงในคาบสมุทรอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และแพรกระจายพันธุ

มาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ประเทศไทย มาเลเซีย อนิโดนีเซีย และฟลิปปนส 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอน น้ำทวมไมถึง สวนผลไม สวนปาหัวไรปลายนา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (มะตูมไข มะตูมแข็ง มะตูมนิ่ม)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป (มะตูมไข มะตูมแข็ง มะตูมนิ่ม)

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เมื่อผลมะตูมแกจะมีสีเหลืองนำเมล็ดมาลางน้ำเอาเยื่อออก แลวนำไปตากแดด

ใหแหง นำไปเพาะในกระบะเพาะประมาณ 3 – 4 สัปดาห จะงอกเปนตนออน พอสูงประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร แยกลงถุง

เพาะชำที่ผสมดินกับปุยคอก และมะพราวสับถุงละ 1 – 2 ตน เอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ เพื่อรอการปลูก

ตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองรดน้ำ นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย

ปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาอายุ 1 – 2 ป เอาลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดิน ปกไมพยุงตนผูกเชือก และรดน้ำ

ใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุ ย เมื ่อปลูกมะตูมได 3 เดือน นำการพรวนดินและใสปุ ยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15 ประมาณ 

100 กรัมตอตน อาจจะใสสลับกับปุยคอก หรือปุยหมัก ปละ 1 – 2 ครั้ง
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  - การใหน้ำ มะตูมเปนพืชทนแลงไดดี ปลูกฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะตูมระยะแรกจะมีหนอนกัดกินใบออน ควรฉีดพนดวยสารจำพวก เซฟวิน S85 

มาลาไธออน ฉีดพนทุก ๆ 1 เดือน พอขึ้นปที่ 2 มะตูมจะเริ่มโตเร็ว งดการใชสารเคมี

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวชวงเดือนมีนาคม – เมษายน (มะตูมใหผลผลิตเมื่ออายุ 10 ป ขึ้นไป)

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชไมสอยลูกมะตูมที่ยังออนอยูขนาดโตเต็มที่แลว แตเปลือกยังเขียวอยู สวนมากจะมีขนาด

เสนผาศุนยกลาง 2 – 3 นิ้ว

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดมะตูมมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด และนำมาฝานตามขวางของลูก แลวนำไป

ตากแดดทันทีประมาณ 7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดมะตูมแหงมาแลว นำใสประสอบ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บควรใสกระสอบ

โปรง ๆ หรือถุงปุยใหม ๆ เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ และมีอากาศถายเทไดสะดวก

16. การจำหนาย
  ผลมะตูมแหง ราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท
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