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1. ชื่อสมุนไพร มะขาม (Makham)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Tamarindus indica L.  ชื่อวงศ Fabaceae

3. ชื่ออื่น  ขาม (ภาคใต) ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา) มองโคลง (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) อำเปยล 

    (เขมร-สุรินทร) หมากแกง (เง้ียว-แมฮองสอน) สามอเกล (กะเหร่ียง-แมฮองสอน), 

    Indian date,tamarind 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  ไมตน สูงไดถึง 25 เมตร เปลือกตนหนา ขรุขระ สีเทาดำแตกกิ่งกานสาขามาก 

  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ใบยอย มี 10-20 คู ออกตรงกันขามกัน ใบยอยรูปขอบขนาน

ปลายใบมน ฐานใบเฉียงราว 1.2-2.5 เซนติเมตร ไมมีกานใบยอย

  ดอก สีเหลืองสมออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบขนาดไมเทากัน เมื่อบานมีขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร เกสรตัวผูที่สมบูรณ มี 3 อัน

  ผล เปนฝกตรงหรืองอ กวาง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร เปลือกหนา แข็งเปราะ สีน้ำตาลหรือ

น้ำตาลอมเทา เน้ือมีรสเปรี้ยวหรือหวาน

  เมล็ด แตละฝกมี 3-12 เมล็ด สีน้ำตาลถึงดำ

5. สวนที่ใชทำยา
  ใบมะขามแก และเนื้อในฝก

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ใบมะขามแก รสเปรี้ยวฝาด มีสรรพคุณขับเสมหะในสำไส ฟอกโลหิต ขับเลือด และลมในลำไส แกบิด แกไอ 

ใชใบมะขามใสในลูกประคบ และยาอบตัว 

  เนื้อในฝก รสเปรี้ยวมีสรรพคุณกัดเสมหะ แกทองผูก คั้นกับน้ำสุกดื่มขับเลือดขับลมในสตรีหลังคลอดใหม ๆ 

แกสันนิบาตหนาเพลิง 
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  เปลือกฝกมะขาม รสฝาด กินแกทองรวง เปนยาคุมธาตุ เปนยาสมานแผล 

  เมล็ดมะขาม มีรสมัน มีสรรพคุณขับพยาธิไสเดือน แกตานขโมย บำรุงไขขอ แกบิด และแกทองรวง 

  รกมะขาม รสฝาด ใชเปนยาแกทองเสีย 

  เปลือกตน รสฝาดเมารอน แกเหงือกบวม และแกแผลเรื้อรัง 

  แกน รสฝาดเมา กลอมเสมหะและโลหิต 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  การศึกษาพบวาสารสกัดจากเน้ือมะขามมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และลดการเกิดปฎิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน

เมื่อทดสอบโดย thiobarturic acid reactive substances (TBARS) รวมถึงมีผลตานอนุมูลอิสระเมื่อทดลองในหนู

แฮมเตอร โดยการตรวจวัดการทำงานของเอนไซมซุเปอรออกไซดดิสมิวเทสคะตะเลส (superoxide dismutasecatalase)

และกลูธาไธโอนเปอรออกซิเดส (glutathione peroxidase)

  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาใบมะขามมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย 

8. สารสำคัญ
  ใบมะขามมีกรดอินทรีย (organic acids) เชน กรดทารทาริก (tartaric acid) สารเฟลโวนอยดซี-ไกลโคไซด 

(flavonoid C-glycosides) เชน ไวเทซิน (vitexin) ไอโซไวเทซิน (isovitexin) โอริเอนทิน (orientin) ไอโซโอริเอนทิน 

(isoorientin) รวมท้ังสารกลุมแทนนิน (tannins) 

  เนื้อมะขามมีกรดอินทรีย (organic acids) เชน กรดทารทาริก (tartaric acid) กรดแลกทิก (lactic acid)

กรดมาลิก (malic acid) กรดซิตริก (citric acid) รวมกันประมาณรอยละ 10 มีโพแทสเซียมไบทารเทรต (potassium 

bitartrate) ประมาณรอยละ 8 น้ำตาลอินเวิรต (invert sugar) ประมาณรอยละ 25 ถึง 40 นอกจากนั้นยังมีเพกทิน 

(pectin) และแทนนิน (tannins) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  มะขามมีถิ ่นกำเนิดในแถบรอนของทวีปแอฟริกา และแพรกระจายไปยังอินเดีย และเอเชีย สำหรับ

ในประเทศไทยมีปรากฏอยูทั่วไปในทุกภาค

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่  พื้นที่ดอน ปาทั่วไป ปาเบญจพรรณ หัวไรปลายนา

  - ภาค  ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด  ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานท่ัวไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นบานทั่วไป
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12. การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด และการทาบกิ่ง

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรด นิยมปลูกในฤดูฝน ซึ่งไมตองดูแลมาก

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมขนาด 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม 

  - วิธีการปลูก นำตนกลามะขามอายุ 6 – 12 เดือน ลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว กลบดินปกไมผูกเชือก รดน้ำ

ใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย มะขามจะใหปุยหลังจากปลูกแลว 30 วัน พรอมกับการพรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรใหปุยปละ 

1 – 2 ครั้ง ควรใสปุยคอก หรือปุยหมัก

  - การใหน้ำ มะขามเปนพืชทนแลง ถาปลูกในฤดูฝนควรปลอยตามธรรมชาติ

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะขามไมคอยมีโรคและแมลงรบกวนไมตองใชสารเคมีฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดตลอดป ฝกจะเก็บเก่ียวไดเมื่อตนมะขามอายุ 4 – 5 ปขึ้นไป

  - วิธีการเก็บเก่ียว โดยการตัดก่ิงมะขามออกเล็ก ๆ และตกแตงทรงพุมของตนมะขามดวยควรเลือกเอาแตใบ

เก็บเกี่ยวฝกเลือกฝกมะขามสุกที่ออกสีน้ำตาล

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว นำใบมะขามไปตากแดดและอบจนแหงสนิท สำหรับเนื้อมะขาม ใหนำมา

แกะเปลือกเอาเมล็ดออก และนำเน้ือมารวมกันใสภาชนะที่ปดสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดใบมะขามแหงมาแลว บรรจุถุงมัดปากใหเรียบรอย เพื่อสงจำหนาย

ตอไป หรือจะเก็บในหองท่ีมีอุณหภูมิปกติโดยเก็บในภาชนะท่ีปดมิดชิด และไมควรเก็บนานเกิน 1 ป สำหรับเนื้อมะขาม

ใสในกลองที่ปดสนิทหรือถุงพลาสติกมัดปากอยาใหโดนความช้ืน

16. การจำหนาย
  - ใบมะขามแหง ราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท

  - เนื้อในมะขามแกะเมล็ด ราคากิโลกรัมละ 80 บาท
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