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1. ชื่อสมุนไพร มะขามแขก (MAKHAM-KEK)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Senna alexandrina P. Miller     ชื่อวงศ Fabaceae (Leguminosae) 

3. ชื่ออื่น   Alexandria senna, Alexandrian senna, Indian senna, senna, Tinnevelly senna

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  มะขามแขกเปนไมตนประเภทไมพุมขนาดเล็กสูง 1-1.5 เมตร 

  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปวงรีหรือรูปใบหอก 3-9 คู  การเก็บใบ ควรเริ่มเก็บใบไดในชวงอายุ 

1 เดือนคร่ึง หรือกอนออกดอก ดอกเปนชอสีเหลืองคลายดอกข้ีเหล็กออกท่ีซอกใบปลายก่ิง 

  ผล เปนฝกแบนรูปขอบขนานกวาง 1.5-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ลักษณะฝกคลายฝกถั่วแปบหรือสีเสียด 

มีสีเขียวออนกวาสีของใบ เมล็ดในฝกมีประมาณ 4-8 เมล็ด 

5. สวนที่ใชทำยา 
  ใบแหงและฝกแหง

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ใบแหงและฝกแหง รสเปรี้ยว ใชเปนยาระบาย สำหรับแกอาการทองผูกเรื้อรังใชเปนครั้งคราว ใบทำใหมีอาการไซทอง

มากกวาฝก จึงมักตองใชรวมกับกลุมสมุนไพรที่มีสรรพคุณขับลมในลำไส 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการวิจัยทั้งทางพรีคลินิกและคลินิก พบวามะขามแขกมีฤทธ์ิเปนยาถาย ทำใหเกิดการบีบตัวของลำไส 

8. สารสำคัญ
  ใบและฝกมะขามแขกมีสารประกอบที่สำคัญคือ อนุพันธแอนทราควิโนน (anthraquinones) และแอนทรานอยด 

(anthranoids) ประกอบดวยเรอิน (rhein) อะโล-อีโมดิน (aloe-emodin), ไดแอนโทรนไกลโคไซด (dianthrone glycoside) 

เซนโนไซดเอและบี (sennoside A and B) นอกจากนี้ ยังมีอนุพันธเฟลโวนอยด (flavonoids) เชน พินิทอล (pinitol) เคมเฟอรอล 

(kaempferol) ไอซอมเนทิน (isorhmnetin) และสารกลุมอื่น ๆ เชน สเตอรอล (sterol) เรซิน (resins) และสารเมือก (mucilage) 

มะขามแขก 
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9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  มะขามแขกมีถ่ินกำเนิดท่ีเมืองโซมาลิแลนด ( Somaliland ) อาระเบีย แควนปญจาบและสินธุ แตแหลงท่ีปลูกพืชน้ี

มากที่สุด คือ เมือง Tinnevelly ซึ่งอยูทางตอนใตของอินเดีย ในประเทศไทยไมพบในธรรมชาติเทาใดนัก

10. พื้นที่พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง พื้นที่ไร

  - ภาค  ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

  - จังหวัด   ลพบุรี ชัยภูมิ

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป 

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เมื่อฝกมะขามแขกแกแกะเอาเมล็ดมาตากแดดสัก 2 – 3 วัน แลวนำไปเพาะ หรือ

หวานในแปลงตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมีนาคม

  - การเตรียมดิน โดยการเตรียมแปลงใหญ แลวไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง ไถพรวนพรอมคราดกำจัดวัชพืช

แลวยกแปลงกวางประมาณ 2 เมตร ความยาวตลอดพ้ืนที่ หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงปลูก

  - วิธีการปลูก โดยการนำเมล็ดแชน้ำสักหนึ่งคืน แลวนำไปหวานบนแปลง พรอมกับทำการเกลี่ยกลบเมล็ดคลุม

ดวยฟาง หรือหญาแหงรดน้ำใหชุมชื้นประมาณ 5 – 7 วัน จะงอกเปนตนออน

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อมะขามแขกอายุได 3 วัน ทำการใสปุย โดยการหวานปุยวิทยาศาสตรสุตร 15-15-15 ประมาณ 

50 กิโลกรัม ตอไร และควรใสประมาณ 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง

  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได แตควรใหน้ำบางในชวงฝนทิ้งชวง 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย และใชแรงงานคนถอนวัชพืชบนแปลง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะขามแขกจะมีแมลงกัดกินใบในชวงแรก ๆ ควรฉีดพนดวยสารเคมีจำพวก 

เซฟวิน S85 เปนตน พอเริ่มเก็บใบควรงดใชสารเคมี โดยใชสารสะเดา หรือสารชีวภาพฉีดพน 

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะขามแขกเปนพืชลมลุกอายุได 1 -2 ป จะเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล เมื่อมะขามแขกอายุ 

90 – 120 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวได

  - วิธีการเก็บเก่ียว มีอยู 2 แบบ คือ การเก็บใบ และเก็บฝกแก หลังจากปลูกได 60 – 90 วัน ก็เร่ิมเก็บใบมะขามแขก 

เพื่อสงแปรรูป และหลังจากเก็บใบแลว 30 วัน เก็บใบไดอีกครั้ง แตจะไมเก็บยอดจนกวาฝกมะขามแขกจะแก จึงตัดตน

มะขามแขกจากยอดประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร แลวแยกใบกับฝกออกจากกัน 

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดใบกับฝกมะขามแขกมาแลว นำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง เพื่อสง

จำหนายตอไป

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดฝกและใบมะขามแขกบรรจุถุงสงจำหนาย หรือเก็บไวในหองท่ีมีอุณหภูมิปกติ 

(ไมควรเก็บนานเกิน 2 ป)  

16. การจำหนาย
  - ใบมาขามแขกแหง ราคากิโลกรัมละ 50-150 บาท

  - ฝกมะขามแขกแหง ราคากิโลกรัมละ 50-200 บาท


