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มะตูมซาอุ เป็นพชืทีนํ่าเข้ามาประเทศไทยมานาน ในช่วงทีค่นไทยเร่ิมไปทํางานตะวนัออกกลาง 
และนํากลับเข้าปลูกในประเทศไทยแถบอิสาน จนคนอิสานรู้จกักันดีใช้เป็นผกัแกล้มลาบ ทีเ่รียกว่ามะตูม
ซาอุ เพราะเอาติดกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และ มีกล่ินคล้ายมะตูม ปัจจุบนั มะตูมซาอุมีการ
เรียกชื่อกันมาหลากหลาย เช่น มะตูมแขก สะเดามาเลย์ สะเดาบาเรน ต่างประเทศรู้จกัในชื่อ Brazilian 
pepper tree, Florida holly, Christmas berry หรือ Pepper tree   

มะตูมซาอุ เป็นพชืพืน้เมืองของอเมริกาใต้ อาร์เจนตินา ปารากวยั และ บราซลิ คนไทยเรียกชื่อ
ว่ามะตูม เพราะมีกล่ินคล้ายมะตูม หรือเรียกว่าสะเดา เพราะใบคล้ายสะเดา แต่ในทางพฤกษศาสตร์แล้ว 
มะตูมซาอุ ไม่ได้เป็นพชืวงศ์เดียวกับมะตูม หรือสะเดา แต่อย่างใด ทีจ่ริงแล้วมะตูมซาอุ เป็นพชืวงศ์
เดียวกับมะม่วง (วงศ์ Anacardiaceae) และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schinus terebinthifolius Raddi 
ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร แตกก่ิงก้านเป็นพุ่ม ใบประกอบ
แบบขนนกชัน้เดียว ใบอ่อนมีสีแดง ใบย่อยขอบหยกั ขอบเป็นหนามสัน้  ๆกว้างยาวประมาณ 2.5x5 ซม. 



ดอกช่อ ยาวประมาณ 15 ซม. ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกดอกทัง้ปี ผล
ชนิดมีเน้ือแบบ drupe ผลอ่อนสีเขียวและเม่ือแก่เปล่ียนเป็นสีแดงเข้ม และเปลือกแห้ง ติดเมล็ดคล้าย
พริกไทย มีรสเผ็ดร้อน ชาวอเมริกาใต้ใช้ผลแทนพริกไทย 

มะตมูซาอ  ุมีประโยชน์หรอืไม่ 
ใบมะตูมซาอุ ไมม่รีายงานเรือ่งสารอาหาร แต่จากลกัษณะความกรอบ มนัของใบ ทาํใหก้าร

รบัประทานใบมะตูมซาอุแบบดบิๆน่าจะมกีากเสน้ใยอาหารประเภทไมล่ะลายน้ําในปรมิาณสงู ซึง่เมือ่
รบัประทานแลว้มกีากมากทาํใหข้บัถ่ายไดด้ ี การใช้ยาแบบพืน้บ้านของประเทศทางอเมริกาใต้ ก็มี
หลากหลาย เช่น ชาชงใบใช้รักษาอาการปวดข้อ และสูดดมรักษาหวดั ลดความดันโลหติ และ อาการ
ซมึเศร้า ใบต้มน้ํารักษาอาการประจําเดือนไม่ปกติ ชาชงทําจากเปลือกต้น เป็นยาระบาย  ยางเป็นยา
ระบาย และขบัปัสสาวะ ทัง้ต้น หรือ น้ํามันและชนั (oleoresin) ใช้เป็นยาฆ่าเชือ้สําหรับทาแผลภายนอก 
รักษาแผล ห้ามเลือด แก้ปวดฟัน มีรายงานวิจยัเก่ียวกับฤทธิข์องส่วนต่าง ขๆองมะตูมซาอุหลายอย่าง  
เช่น สารสกัดใบลดอาการปวด และลดความดันโลหติ เม่ือทดลองในสุนัขและหนู น้ํามันหอมระเหยจาก
ใบและ เปลือกต้น มีฤทธิฆ่์าเชือ้โรคและเชือ้ราบางชนิด เปลือกต้น สกัดด้วยแอลกอฮอล์สมานแผลใน
ทางเดินอาหาร สารสกัดจากส่วนผลลดความดันโลหติได้เช่นเดียวกัน อยา่งไรกต็าม การกนิมะตูมซาอุ 
แนะนําใหใ้ชเ้ป็นอาหารเทา่นัน้ เพราะไมม่ปีระสบการณ์การใชเ้ป็นยาในประเทศไทย และงานวจิยัทีก่ล่าว
มากเ็ป็นทดลองในสตัว ์ขนาดวธิใีช ้รวมถงึความเป็นพษิยงัไมช่ดัเจน 

ใบมะตมูซาอ  ุมีพิษหรือเปล่า 
ดังทีก่ล่าวมาแล้วว่า มะตูมซาอุ เป็นพชืวงศ์เดียวกับมะม่วง พชืในวงศ์น้ีมีทัง้พชืทีรั่บประทานได้ 

ใช้เป็นผกัได้แก่ ยอดมะม่วงหมิพานต์ มะม่วง และพชืทีเ่ป็นพษิ เช่น รักหลวง เน่ืองจากมีสารทีมี่ฤทธิ ์
เป็นกรด เช่น urushiol และ cardol เป็นต้น พชืในวงศ์น้ีส่วนใหญ่พบสารทีเ่ป็นกรดในน้ํายางใสจากใบ
และลําต้น แต่ความเป็นพษิมากน้อยต่างกัน ข้ึนอยู่กับชนิดและปริมาณของสารทีพ่บ จะเหน็ได้ว่า ยาง
มะม่วง ก็มีสารกลุ่มน้ีแต่พบความเป็นพษิน้อยมาก เรายงักินมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงดิบ หรือกินยอด
มะม่วงหมิพานต์ดิบได้ จากรายงานวิจยัและบทความของต่างประเทศ ยางของมะตูมซาอุ มีสาร urushiol 
และ cardol เช่นเดียวกัน แต่ความเป็นพษิต่ํา อย่างไรก็ดียางก็อาจทําให้เกิด การแพ ้แบบเป็นผืน่แดง 
อักเสบ บวม จากการสัมผสัได้เช่นเดียวกัน ส่วนดอกและผลอาจทําให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ การกิน
ผลอาจทําให้อาเจียน มีรายงานว่า ในเมล็ดมีสารกลุ่ม triterpene ทีทํ่าให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร 
ท้องเสีย และ อาเจียน เป็นอันตรายกับนก อาจทําให้นกทีกิ่นผลไม้น้ีเข้าไปเป็นอัมพาต แต่ข้อมูลจาก
บางแหล่งระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อนก นอกจากน้ีการทําลายซากส่วนของพชืเม่ือตัดแต่งก่ิงห้ามใช้วิธี
เผา เพราะจะทําให้เกิดกล่ิน ควนัทีร่ะคายเคือง รายงานความเป็นพษิเหล่าน้ีเป็นไม่เคยพบรายงานความ
เป็นพษิ ในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพชืวงศ์เดียวกับมะม่วง มีสารอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงตัง้ข้อสังเกตได้
ว่า ถ้าแพย้างมะม่วง ก็น่าจะแพย้างของต้นน้ีได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ หากคนทีย่งัไม่เคยกินมะตูมซาอุ แต่
กังวลว่า ตนเองจะแพห้รือไม่ ให้สังเกตุจากการแพย้างมะม่วง จากการทานมะมว่งดบิ หรอืมะมว่งออ่น 
ถา้มคีวามรูส้กึคนั แสบ รมิฝีปาก บางครัง้ผวิไหม ้ทาํใหข้อบรมิฝีปากกลายเป็นสดีาํ นัน่เป็นลกัษณะทีแ่พ้
ยางมะมว่ง ซึง่กต็อ้งหลกีเลีย่งไมก่นิ ไมส่มัผสั อย่างไรก็ดี สาํหรบัเคยรบัประทานพชืชนิดน้ีแลว้แลว้มี



อาการแสบปาก คนัคอ กค็อือาการแสดงของการระคายเคอืงทีเ่กดิจากยางไดเ้ชน่เดยีวกนั สาํหรบัคนที ่
ไม ่เคยมีอาการดงักล่าว กส็ามารถรบัประทานได้ โดยใช้เฉพาะส่วนใบ และยอดอ่อน เท่านัน้ 
การรบัประทานเป็นผกัสด ให้ล ้างและแช่นํ้ าจนยางออกมากทีส่ดุ และให้รบัประทานพอควร ไม่
มากเกินไป 

สรุปได้ว่าการกินใบมะตูมซาอุแบบสด จะทําให้เพิม่กากใยอาหาร ขบัถ่ายได้ดี แต่ควรระวงัใน
การสัมผสัยาง โดยล้างผกัให้สะอาด และแช่น้ํานาน ก่ๆอนนํามารับประทาน 
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