
 
 

                                                        
จุไรรัตน แสงสวัสดิ์ 

ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllanthus emblica  L. 

วงศ                   : Euphorbiaceae 

ชื่อสามัญ           : Emblic myrablan, Malacca tree 

ชื่ออ่ืน                :  กําทวด (ราชบุรี) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) 
สันยาสา , ม่ังลู (กะเหร่ียง- แมฮองสอน) อ่ิว , อําใบเหล็ก (จีน) 
แหลงปลูก   ปลูกไดทุกภาคในประเทศไทย 
ถ่ินกําเนิด    เปนพืชทองถิ่นที่มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติต้ังแตบริเวณประเทศเนปาล 
อินเดีย ศรีลังกาถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนถึงประเทศจีนตอนใต นอกจากน้ี 
ยังมีการปลูกเปนการคาในประเทศจีน อินเดีย มอริเชียส หมูเกาะอินเดียตะวันตก  และพบไดใน
ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ การเจริญเติบโตตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตชาโดยใหผลผลิตครั้ง
แรกเมื่ออายุประมาณ 8 ป  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

เปนไมยืนตนผลัดใบขนาด
กลางสูงประมาณ 10-12 เมตร
เรือนยอดคอนขางโปรง ลําต
มีลักษณะคดงอ เปลือกตนสี
เทาอมนํ้าตาลผิวบางเรียบ หลุด

ลอกเปนแผนกวาง เนื้อไมภายในมีสีแดงกิ่งกานแข็ง เหนียว ใบเปนใบเด่ียวสีเขียวขนาดเล็กออก
เรียงสลับในระนาบเดียวกัน กานใบส้ันมากขนาดใบกวาง 0.25 -0.5 ซม. ยาวเพียง  0.8 - 1.2 ซม. 
เรียงชิดกัน ปลายใบเปนต่ิงแหลม โคนใบมนหรือเวาเขาขอบใบเรียบ สีเขียว ดอกออกเปนชอ
กระจุกเล็กๆ สีเหลืองออนหรือเขียวออน กลีบดอกมี 5-6 กลีบ มีเกสรเพศผูสั้น ๆ 3-5 อัน กาน
ดอกส้ัน ผลมีลักษณะกลม ขนาด 1.3-2 ซม. เปนพูต่ืนๆ 6 พู ผิวเรียบผลออนสีเขียวอมเหลือง พอ
แกเปนสีเหลืองออกน้ําตาล เนื้อคอนขางฉํ่านํ้า รับประทานได มีรสฝาด คอนขางเปรี้ยว  เมล
รีมีเปลือกหุมเมล็ดแข็งภายในมี 6 เมล
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การปลูกและการดูแลรักษา 
สภาพดินฟาอากาศ  เจริญเติบโตไดทั่วไป แมในดินทรายหรือดินลูกรัง เปนพืชทนแลง 

แตเปนพืชที่ตอบสนองตอชวงแสง คือจะออกดอกท่ีชวงวันยาว (12 ถึง 13.5ชั่วโมง) โดยจะเจริญ
ไดดีในบริเวณพ้ืนที่ต้ังแตระดับน้ําทะเลไปจนถึงพ้ืนที่สูงถึง 1,500 เมตร   

การขยายพันธุ  ใชเพาะเมล็ด และทาบกิ่ง 
การปลูก  ปลกูโดยเพาะเมล็ดโดยเมล็ดที่จะนํามาเพาะควรตากแดดจนกวาเปลือกหุม

เมล็ดจะแตกออกแลวจึงนําเมล็ดไปเพาะโดยจะงอกภายใน 3–4 สัปดาห และหลังจากน้ันเมื่อตน
กลาสูง 15–20 ซม. จึงนําลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวโดยใชปุยคอกรองกนหลุมกอนปลูก แลว
กลบดินใหแนนและรดนํ้าใหชุมทันที  การปลูกโดยเพาะเมล็ดจะใหผลผลิตเม่ือปที่ 7  
            สวนการขยายพันธุโดยการทาบกิ่งจะขยายพันธุจากตนท่ีมีอายุ 7 ป และจะใหผลผลิต
เต็มที่ปที่ 3  
 ระยะปลูก  ใชระยะปลูก 4 x 4 เมตร 

การดูแลรักษา  ระยะเริ่มปลูกควรรดน้ําทุกวัน จนกวากลาจะต้ังตัวได แตเมื่อตนกลา
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวมะขามปอมไมจําเปนตองดูแลมากนัก อาจใสปุยคอกหรือปุยหมัก
ชีวภาพหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 

การใหผลผลติ  แตกตางกันไปตามสภาพทองถิ่น โดยพบวาในเขตภาคใตชวงการใหผล
ผลิตจะอยูในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน และบนดอยสูงท่ีหนาวเย็นของเชียงใหมจะเก็บผลไดในเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม  ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางในแตละป  โดยปกติจะใหผลผลิตเฉล่ีย 35- 40 ผล/
กิโลกรัม  

การเก็บเกี่ยว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเปนชวงเวลาท่ีนานถึงประมาณ 6 เดือน 
ราคาผลผลิต  เกรด A เฉลี่ย 35-45 บาท/กิโลกรัม เกรด B เฉลี่ย 15-25 บาท/กิโลกรัม 

คุณคาทางอาหาร 
                           มะขามปอมมีรสชาติ 5 รส คือ เปรี้ยว หวาน เผ็ดรอน ขม ฝาด มะขามปอม 1 ผลมี
วิตามินซีสูงมาก นับวาเปนยาอายุวัฒนะขนานหน่ึง จึงเปนเปนสวนผสมของสูตรยาตรีผลาตาม
ตํารับยาไทยโบราณ ซึ่งประกอบดวยสมอไทย สมอพิเภก และมะขามปอม เพ่ือลางพิษออกจาก
ระบบตางๆของรางกายโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และระบบนํ้าเหลือง และมี
แคลเซียมสูงมาก ชวยเสรมิสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง และชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน  
 



สรรพคุณทางยาสมุนไพรใชตามตําราโบราณ 
           รากแหงของมะขามปอม ใชตมดื่มแกรอนใน แกทองเสีย แกโรคเรื้อน ลดความดันโลหิต 
           รากสดมะขามปอม  นํามาพอกแผลเม่ือโดนตะขาบกัด สามารถแกพิษได 
            เปลือกลําตนมะขามปอม  ใชเปลือกแหงบดเปนผง โรยบาดแผลหรือตมดื่มแกโรคบิด
และฟกซํ้า 
            ปมกาน ใชเปนน้าํยาบวนปากแกปวดฟน โดยนําปมกาน 10-30 อัน มาตมกับน้ําแลวใช
อมหรือด่ืมแกปวดทองนอย กระเพาะอาหาร แกปวดเม่ือยกระดูก แกไอ แกตานซางในเด็ก 
            ผลมะขามปอมสด ใชรับประทานเปนผลไมแกกระหายนํ้าไดเปนอยางดี นอกจากน้ันยัง
เปนยาบํารุง แกหวัด แกไอ ละลายเสมหะ ขับปสสาวะ เปนยาระบาย รักษาคอตีบ รักษาเลือกออก
ตามไรฟน หรือจะนํามาตําใหละเอียดผสมกับน้ําผ้ึง รับประทานเปนยาถายพยาธิ 

ผลมะขามปอมแหง นํามาบดชงน้ํารอนแบบชาดื่มแกทองเสีย โรคหนองในบํารุงธาตุ 
รักษาโรคบิด ใชลางตา แกตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ แกตกเลือด ใชเปนยาลางตาหรือจะผสมกับน้ํา
สนิมเหล็ก แกโรคดีซาน โลหิตจาง 
             เมลด็ นํามาเผาไฟจนเปนเถาผสมกับน้ํามันพืช ทาแกคัน หืด หรือตําเปนผงชงน้ํารอนด่ืม
รักษาโรคเบาหวาน หอบหืด หลอดลมอักเสบ รักษาโรคตา แกคลื่นไส อาเจียน 

 การแปรรูปมะขามปอม  
    ปจจุบันมะขามปอมกําลังเปนที่จับตามองในแงอุตสาหกรรมอาหาร
เพ่ือสุขภาพ  เครื่องสําอางและยาสมุนไพร  มีการผลิตเปนผลิตภัณฑ
แปรรูปมากมาย เชน น้ํามะขามปอม มะขามปอมแชอ่ิม มะขามปอม
ดอง    มะขามปอมผง  เครื่องสําอางบํารุงผิวและยอมผม เปนยา

สมุนไพรแกไอ และเจ็บคอ โดยเฉพาะในตางประเทศมี
ผลิตภัณฑมะขามปอมมากมายจําหนายในรูปของชา อาหาร
สุขภาพ เครื่องสําอางเชนกัน ซึ่งเปนตํารับบํารุงสุขภาพ ตาน

อนุมูลอิสระ ชะลอความแก เพ่ิมภูมิคุมกัน และตอสูกับการหลุดรวง
ของเสนผม ลบรอยจุดดางดํา  ปจจุบันในสหรัฐอเมริกามีการจด
สิทธิบัตรการใชมะขามปอมเปนสวนประกอบในยาบางตัวไปบางแลว  
เนื่องจากในผลมะขามปอมมีวิตามินซีและแทนนินสูง แตปริมาณ

วิตามินซีในแตละตนจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามวิตามินซีจากมะขามปอมมีประสทิธิภาพ
สูงกวาวิตามินซีสังเคราะหประมาณ 12 เทา  



แหลงพันธุ (กิ่งทาบ) มะขามปอมผลใหญ 
1. คุณลุงจุน เลขที่ 78/1 หมูที่ 6 บานโกรกตารอด ตําบลหนองตากยา  

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. (089) 547-1770  ราคาขายตนละ 1,000 บาท 
  2. คุณกิตติ จ.นครปฐม   โทร. (081) 943-2231  ราคาขายตนละ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


