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1. ชื่อสมุนไพร มะระขี้นก  (MARA KHI NOK)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Momordica charantia L.        ชื่อวงศ Cucurbitaceae 
3. ชื่ออื่น    มะไห มะหอย (ภาคเหนือ), มะรอยรู (ภาคใต), balsam apple, balsam pear, bitter cucumber, 
    bitter melon, leprosy gourd 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  ไมเถา มีขน มักมีมือพันอยูบริเวณขอตรงขามใบ 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปฝามือที่มีแฉกหยักลึก 5–7 แฉก กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว 5–8 เซนติเมตร ปลายแหลม 
โคนรูปหัวใจ ขอบหยักซี่ฟน มีขน เสนโคนใบ 3–5 เสน เสนแขนงใบขางละ 3–4 เสน 
  ดอก เปนดอกเด่ียวแยกเพศรวมตน ออกตามงามใบ กลีบเล้ียงสีเขียวแกมสีเหลือง โคนติดกันเปนรูประฆัง ปลายหยัก 5 แฉก 
รูปไขแกมรูปสามเหลี่ยม มีขน กลีบดอกสีเหลือง อมสีสม โคนติดกันเล็กนอย ปลายแยกเปน 5 กลีบ รูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน 
กวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ดอกเพศผูมี เกสรเพศผู 3 อัน กานชูอับเรณูสั้นติดที่ปากหลอดดอก 
ดอกเพศเมียมีรังไขใตวงกลีบ มี 3 ชอง แตละชองมีออวุลจำนวนมาก กานเกสรเพศเมียเรียวยาว เปนตุมเล็กหรือแยก 2 แฉก 
อาจมีเกสรเพศผูที่เปนหมัน 
  ผล แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปรีหรือรูปกระสวย กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 5- 8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม มีสัน
ตามความยาวผล และมีตุมนูนจำนวนมาก สุกสีสม 
  เมล็ด แบน รูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เยื่อหุมเมล็ดสีแดงอมสม 
5. สวนที่ใชทำยา 
  มะระข้ีนกมีลักษณะเปนช้ินสวนผลตัดตามขวาง รูปเกือบกลม แบน ผิวสีเขียวข้ีมาถึงสีน้ำตาล ยน ขรุขระ รอยตัดขวางสีนวล
ถึงสีเหลืองออน อาจพบเมล็ดหรือสวนของเมล็ด 

มะระขึ้นก
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวามะระข้ีนกมีรสขมจัด สรรพคุณเจริญอาหาร บำรุงน้ำดี แกโรคของมามและตับ โรคลมเขาขอ 
น้ำตมแกไข น้ำค้ันแกปากเปอยเปนขุย และบำรุงโลหิตระดูสตรี 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา มะระขี้นกมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ตานเชื้อไวรัส HIV 
และ Herpes simplex ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานมะเร็ง และตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  
8. สารสำคัญ
  มะระขี้นกมีคาแรนทิน (charantin) ซึ่งเปนสวนผสมของกลูโคไซด (glucosides) ของซิโทสเตอรอล (sitosterol) 
และสารกลุมไทรเทอรพีนไกลโคไซด (triterpene glycosides) ท่ีสำคัญเชน โมมอรดิโคไซดเอ-แอล (momordicosides A-L) 
โมมอรดิซินส (momordicins) และคิวเคอรบิเทน (cucurbitanes) นอกจากนี้ ยังพบกรดไขมัน โปรตีน และสเตอรอล 
(sterols) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทั่วทุกภาค ขึ้นไดทั่วไปตามที่รกราง ในตางประเทศพบทั่วไป
ในอินเดีย พมา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอนน้ำทวมไมถึง สวนผัก สวนผลไม หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป 
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด โดยเมื่อมะระขี้นกสุกเริ่มมีสีเหลืองเก็บมาทิ้งไวจนสุกเต็มที่ นำมาลางน้ำใหสะอาด 
เอาเน้ือเยื่อสีแดงออก แลวเอาแตเมล็ดไปตากแดดจนแหงประมาณ 1 – 2 วัน และเก็บไวปลูกตอไป 
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำเพียงพอ
  - การเตรียมดิน เหมือนปลูกแตงกวา หรือบวบโดยการไถดะ ไถแปร และไถพรวน ยกรอง กวางประมาณ 1 เมตร 
เวนทางเดิน หรือรองน้ำ 50 เซนติเมตร หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงปลูกคลุกเคลากับดิน เมื่อเตรียมดินแลวนำรั้ว
เปนแนวยาว โดยการทำร้ัวจากไมไผ หรือลวดขึงแบบปลูกแตงกวา 
  - วิธีการปลูก โดยการขุดเปนหลุมประมาณ 10 เซนติเมตร หยอดเมล็ดมะระ 2 – 3 เมล็ด หางกันระหวางหลุม 
50 เซนติเมตร กลบดินเล็กนอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอประมาณ 4 – 5 วัน มะระข้ีนกจะงอกข้ึนมาเปนตนใหม
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อมะระขี้นกงอกขึ้นมา 15 – 20 วัน ทำการพรวนดินและใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 โคนตน ตนละ 
100 กรัม พรอมกับกำจัดวัชพืช ตลอดอายุของมะระข้ีนก ควรใสปุยพรอมพรวนดิน 2 – 3 ครั้ง 
  - การใหน้ำ มะระข้ีนกเปนพืชชอบน้ำ ควรรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ควรใชระบบสปริงเกอรเขาชวย
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะระขี้นกระยะแรกจะมีแมลงกัดกินใบ ควรฉีดพนดวยสารจำพวก เซฟวิน S85 
หรือมาลาไทออน หรือสารสะเดาหรือสารชีวภาพฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะระข้ีนกจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 45 – 60 วัน จะเก็บเก่ียวไดทุกฤดูกาล
  - วิธีการเก็บเก่ียว จะเก็บผลท่ีโตเต็มท่ีมีสีเขียวเขม โดยใชแรงงานเก็บใสภาชนะท่ีห้ิวได โดยจะเก็บสงขายสด หรือสงแปรรูป
ตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี ่ยว การแปรรูปทำเปนมะระขี้นกแหง โดยการนำลูกมะระขี้นกสดมาลางน้ำใหสะอาด 
แลวนำมาหั่นตากแดดทันทีประมาณ 2 – 3 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดมะระแหงมาแลว ใสถุงมัดปาก เพื่อสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บ ควรใสถุง
มัดปากไมใหโดนน้ำ และเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย 
  ผลมะระข้ีนกสด กิโลกรัมละ  20-30 บาท
  ผลมะระข้ีนกแหง กิโลกรัมละ 100-200  บาท


