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1. ชื่อสมุนไพร มะกา (MAKA)     
2. ชื่อวิทยาศาสตร Bridelia ovata Decne.     ชื่อวงศ Euphorbiaceae 
3. ชื่ออื่น  กอง (ภาคเหนือ), กองแกบ (เชียงใหม), มาดกา มัดกา (หนองคาย), ขี้เหลามาดกา (ขอนแกน), 
    สาเหลา สิวาลา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนหรือไมพุม กิ่งกานเกล้ียง มีชองอากาศเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป หูใบ รูปสามเหล่ียมแคบ รวงงาย 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี รูปไขถึงรูปขอบขนาน กวาง 2-8 เซนติเมตร ยาว 5-18 เซนติเมตร ปลายมน โคนมนหรือ
เวาคลายหัวใจ ขอบเรียบหรือเปนคล่ืน แผนใบเกล้ียงท้ังสองดาน เสนแขนงใบขางละ 10-17 เสน ปลายเสนโคงเช่ือมกันเปนเสนขอบใบ 
เสนใบยอยเปนรางแหหรือขั้นบันได 
  ชอดอก แบบชอกระจุก ออกตามซอกใบ มีดอก 1-20 ดอก ดอก แยกเพศรวมตน สีเขียวอมเหลือง ดอกเพศผูเสนผาน
ศูนยกลาง 3-5 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียเสนผานศูนยกลาง 4-6 มิลลิเมตร กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียว มีแตมสีแดง รูปสามเหล่ียม 
ติดทน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลืองถึงเหลืองออน รูปรี กวาง 0.7-1 มิลลิเมตร ยาว 0.5-1.2 มิลลิเมตร ปลายมนหรือเวาบุม 
เกสรเพศผู 5 อัน กานชูอับเรณูโคนเชื่อมกันเปนหลอด 
  ผลแบบผนังชั้นในแข็ง คอนขางกลมหรือรี แปน กวาง 4-5.5 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร มี 2 พู ปลายผลเวา สุกสีมวง
อมเขียวถึงคล้ำ 
  เมล็ด คอนขางกลม กวาง 4.5-5 มิลลิเมตร ยาว 3.5-5 มิลลิเมตร สีแดงคล้ำถึงสีดำอมแดง 
5. สวนที่ใชทำยา 
  ใบแหง
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ใบมะกามีรสขมขื่น สรรพคุณเปนยาระบายอยางออน ถายเสมหะและโลหิต ถายพิษตานทรางเด็ก 

มะกา
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดใบมะกาดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งปอดเซลลมะเร็ง
ตอมลูกหมาก และตานเชื้อไวรัสที่ทำใหเกิดโรคเริม 
8. สารสำคัญ 
  ใบมะกามีอนุพันธของสารกลุมฟนิลโพรพานอยด (phenylpropanoids) สารกลุมไทรเทอรพีน (triterpenes), 
สารกลุมสเตียรอยด และสารกลุมไฮโดรคารบอน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในอินเดีย พมา ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย และทุกภาคในประเทศไทย 
พบตามปาดิบและปาเบญจพรรณ
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย 
  - ลักษณะพื้นที่   ปาละเมาะท่ัวไป ตามสวนปาทั่วไป หัวไรปลายนา ปาดิบและปาเบญจพรรณ
  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย) 
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยเมล็ด มะกาจะออกผลตามกิ่งกานโดยใบจะมีผลติดอยูเมื่อสุกจะมีสีดำ เราจะเก็บผลมะกามาแชน้ำ 
แลวขยี้เนื้อเยื่อของผล นำมาลางเอาแตเมล็ดตากแดดใหแหง แลวนำไปเพาะกับกระบะเพาะชำประมาณ 30 – 45 วัน 
มะกาจะขึ้นเปนตนกลาพอสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงปลูกใสถุงเพาะชำ หรือเก็บไวในเรือนเพาะชำ และรดน้ำ
ใหชุมชื้นอยูเสมอ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก มะกาปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดระยะแรก จึงนิยมปลูกในชวงฤดูฝน ระหวางเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน การปลูกมะกาจะปลูกเปนหลุมเหมือนไมปาทั ่วไป โดยขุดกวางประมาณ 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร คลุกเคลาปุยคอก หรือปุยหมักก็ได
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาของมะกาอายุ 6 – 12 เดือน ลำตนและรากแข็งแรงพรอมที่จะปลูก นำตนกลาปลูก
ในหลุมที่เตรียมไวแลวกลบดินใหพูนตน แลวปกไมเพื่อพยุงตนผูกเชือกใหเรียบรอย คลุมโคนตนดวยฟาง หรือหญาแหง 
รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ  
14. การปฏบิัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย มะกาจะใหปุยเม่ือรองกนหลุมแลว แลวใหปุยอีกคร้ังตอนอายุ 6 เดือน โดยจะใสปุยคอก หรือปุยหมัก
ก็ได และใสปละ 2 – 3 ครั้ง
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  - การใหน้ำ มะกาเปนพืชทนแลง ใหน้ำในชวงระยะแรกเทานั้น พอถึงฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะกาไมมีโรคและแมลงศัตรู ไมจำเปนตองใชสารกำจัดแมลงศัตรู
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะกาจะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 3 – 4 ป และเก็บเก่ียวไดตลอดป
  - วิธีการเก็บเกี ่ยว มะกาใชใบเปนเครื ่องยาไทย จะใชการตัดแตงกิ ่ง โดยกรรไกร หรือมีดคม ๆ ตัดกิ ่ง และนำกิ่ง
มาเด็ดใบออก แลวนำไปลางน้ำใหสะอาด
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดใบมะกาที่ลางสะอาดแลว นำไปตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อไดใบมะกาอบแหงแลว นำบรรจุพลาสติกมัดปากใหแนน เพื่อสงจำหนายตอไป 
หรือจะเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย  
  ใบมะกาแหง ราคากิโลกรัมละ 40-100 บาท


