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1. ชื่อสมุนไพร มะขามปอม (MA-KHAM POM)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Phyllanthus emblica L.     ชื่อวงศ Euphorbiaceae 
3. ชื่ออื่น  กำทวด (ราชบุรี), กันโตด  (จันทบุรี), amalaki, amritaphala, Indian gooseberry, malaka 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน สูงไดถึง 25 เมตร หูใบรูปสามเหล่ียม มีขนาดเล็กมาก 
  ใบ เปนใบเดี่ยว ออกสลับถี่ในระนาบเดียวกันบนกิ่งสั้นๆ ดูคลายเปนใบประกอบ ใบรูปขอบขนาน กวาง 1-5.5 มิลลิเมตร 
ยาว 0.4-2 เซนติเมตร โคนมนและเบี้ยว ปลายแหลมหรือมน มีติ่ง ขอบเรียบ กานใบส้ัน
  ดอก แยกเพศรวมตน ออกตามซอกใบบนกิ่งสั้น ดอกสีเขียวออน มีกลีบรวม 6 กลีบ รูปขอบขนาน รูปแถบ หรือรูปไขกลับ 
ดอกเพศผู มีเกสรเพศผู 3 อัน กานชูอับเรณูติดกัน แตอับเรณูแยก ดอกเพศเมีย มีกานดอกสั้นมากหรือไมมี มีจานฐานดอก รังไข
เหนือวงกลีบ มี 3 ชอง แตละชองมีออวุล 3 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียสั้น ปลายแยกเปนแฉกยาว 2 แฉก ปลายแฉกมีหยักตื้น 
  ผล แบบผลแหงแตก คอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 1.5-3 เซนติเมตร กานผลสั้น ผลแกสีเขียวออน แกจัดสีเขียว
อมสีเหลือง สีขาวอมสีเหลือง หรือสีเขียวอมสีน้ำตาล เมล็ด แข็ง 
5. สวนที่ใชทำยา
  มะขามปอมเปนผลแหงรูปเกือบกลม มักพบสวนของผลท่ีแตกเปนช้ิน ผิวยน ผนังผลช้ันในแข็ง สีน้ำตาล แตละช้ินปลายแหลม 
และมักมีรยางคแข็งประมาณ 3-4 เสน เมล็ดรูปสามเหลี่ยมดานหลังโคง แข็ง 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
   ตำราสรรพคุณยาไทยวามะขามปอมมีรสเปรี้ยวฝาดขม แกไขเจือลม แกไอ แกเสมหะ แกบิด แกทองเสีย ชวยยอยอาหาร 
จัดเปนเครื่องยาสมุนไพรชนิดหน่ึงในพิกัดตรีผลา
7. รายงานการวิจยัปจจุบัน
   ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวามะขามปอมมีฤทธิ์แกไอ ตานออกซิเดชัน ลดไขมันและคอเลสเตอรอล ตานเชื้อ
แบคทีเรีย รักษาแผลเปอยกระเพาะ ตานมะเร็ง ปองกันตับจากสารพิษ  

มะขามปอม 
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8. สารสำคัญ
  องคประกอบทางเคมีของมะขามปอมประกอบดวยมีกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) หรือวิตามินซี (vitamin C) 
รูทิน (rutin) กรดมูซิก (mucic acid) กรดแกลลิก (gallic acid) กรดฟลเลมบลิก (phyllemblic acid) สารกลุมแทนนิน 
(tannins) ไดแก กรดเชบูลาจิก (chebulagic acid) คอริลาจิน (corilagin) และ 1-โอ-แกลลอยล-บีตา-ดี-กลูโคส 
(1-O-galloyl-β-D-glucose) เปนตน 
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้เปนพืชเขตรอนถึงเขตอบอุน พบทั้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก บริเวณ
ตามที่ราบต่ำใกลระดับน้ำทะเลถึงที่สูงประมาณ 1,800 เมตร 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่สวนผลไม ปาเบญจพรรณทั่วไป หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธดุวยการเพาะเมล็ด และการทาบก่ิง แตนิยมเพาะเมล็ดเม่ือมะขามปอมสุกเต็มท่ีและปลอยใหเนา จึงนำไป
แชน้ำลางเนื้อเยื่อออก นำไปตากแดดจนแหง แลวนำไปเพาะลงถุงเพาะชำถุงละ 1 – 2 เมล็ด ประมาณ 45 – 60 วัน 
จะงอกเปนตนกลาตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล และตองมีน้ำเพียงพอ นิยมปลูกในฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร
  - วิธีการปลูก เมื่อมะขามปอมอายุ 1 – 2 ป เอาปลูกลงหลุมได กลบดินปกไม และผูกเชือก ควรรดน้ำใหชุมชื้น
อยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา    
  - การใหปุย เมื่อปลูกได 6 เดือน ทำการพรวนดินและใสปุย จะใสปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตรสลับกันไป 
ควรใสปุยปละ 1 – 2 คร้ัง
  - การใหน้ำ มะขามปอมเปนพืชทนแลง ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะขามปอมไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน ไมตองใชสารเคมีฉีดพน 
นอกจากมีเพลี้ยแปงลงเกาะท่ีกิ่ง หรือลำตนอาจใชสารจำพวกมาลาไธออนฉีดพนได
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15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะขามปอมจะมีผลเมื่ออายุ 5 ป ขึ้นไป จะเก็บเก่ียวผลในชวงเดือนมกราคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชไมสอยใหรวงหลน เอาผาใบปูโคนตนเพื่อสะดวกในการเก็บเก่ียว เพื่อสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดผลมะขามปอมมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด ตากแดดทันทีประมาณ 10 – 12 วัน 
จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท เพื่อสงจำหนายตอไป
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดมะขามปอมแหงมาแลว นำใสกระสอบ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือเก็บไวในกระสอบ
โปรง ๆ หรือถุงปุยที่สะอาดเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถายเทไดสะดวก (ไมควรเก็บเกิน 2 ป)
16. การจำหนาย
  - ผลมะขามปอมสด ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท
  - ผลมะขามปอมแหง ราคากิโลกรัมละ 60-150 บาท


