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มะคำดีควาย

1. ชื่อสมุนไพร มะคำดีควาย (MAKHAM DEEKWAI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Sapindus rarak  DC.     ชื่อวงศ Sapindaceae 
3. ชื่ออื่น  มะซัก, สมปอยเทศ (เหนือ), ประคำดีควาย คำดีควาย (เหนือ, กลาง และใต), soap nut tree 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  มะคำดีควายเปนไมตนขนาดกลางสูง 5-10 เมตร แผกิ่งกานและแตกใบสวนบนของลำตน 
  ใบ เปนใบประกอบที่มีใบยอยออกตรงกันขามหรือทะแยงกันเล็กนอย ประมาณ 5-12 คู ใบยอยรูปหอก คอนขางหนา 
โคนใบและปลายใบแหลม 
  ดอก ดอกสีขาวหรือสีเหลืองออน ๆ ออกเปนชอตามปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบติดกันเล็กนอยและมีกลีบรอง 
4 กลีบ ดานนอกของกลีบรองมีขนสั้น ๆ สีน้ำตาลแดง 
  ผลกลมเปนพวง เมื่อสุกกลายเปนสีดำ 
5. สวนที่ใชทำยา 
  ผลแกและเมล็ด
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  - ผลแก รสขม ดับพิษตาง ๆ แกกาฬภายใน แกพิษรอน พิษไข พิษซาง แกชันนะตุ แกเชื้อรา  
  - เมล็ด รสเฝอนเมา แกโรคผิวหนัง  
  ใชผลแกประมาณ 5 ผล ทุบพอแตกตมกับน้ำประมาณ 1 ถวย ชโลมผม ทาที่หนังศีรษะบริเวณเชื้อราหรือชันนะตุวันละ 
2 คร้ัง เชา-เย็นจนกวาจะหาย หรือใชผลแก 1 ผล แกะเอาแตเน้ือมาตีกับน้ำจนเกิดฟองแลวนำมาสระผมเด็ก วันละ 1 คร้ัง จนกวาจะหาย 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการศึกษาพบวาสารสกัดจากผลมะคำดีควาย มีฤทธิ์ตานเชื้อราที่กอโรคผิวหนัง เชน Cryptococcus neoformans, 
Candida albicans และ Epidermophyton fioccosum เปนตน และสารสกัดน้ำจากเปลือกผลผสมกับแชมพูที่ความเขมขน 
5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ทำใหเสนผมสะอาดและลดอาการคันศีรษะได
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8. สารสำคัญ
  เนื้อผลมะคำดีควาย ประกอบดวยอนุพันธไทรเทอรพีนอยด ไดแก เฮเดอราจินิน (hederagenin) แซพินโดไซดบี 
(sapindoside B) และอีมาจินาโทไซดบี (emarginatoside B) เปนตน และมีองคประกอบจำพวกกรดไขมัน แอลกอฮอล
และเฟลโวนอยด เชน เคอรซีทิน (quercetin) เคมเฟอรอล (kaempferol) และน้ำตาล เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  แหลงกำเนิดและกระจายพันธุของมะคำดีควาย ไดแก ประเทศจีนตอนใต ประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตถึงปาปวนิกินี แอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่สวนผลไม ปาเบญจพรรณทั่วไป หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป 
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เมื่อมะคำดีควายแกผลจะมีสีดำ และมีเนื้อเยื่อสีดำ เอาเมล็ดไปแชน้ำ 2 – 3 คืน 
แลวนำมาลางน้ำเอาเนื้อเยื่อออก และเอาเมล็ดไปตากแดด จึงนำไปเพาะในถุงเพาะชำถุงละ 1 – 2 เมล็ด ประมาณ 45 วัน 
จะงอกออกมาเปนตนกลาตอไป 
13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล และตองมีน้ำรดในระยะแรก แตนิยมปลูกในชวงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมัก ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร
  - วิธีการปลูก  เมื่อมะคำดีควายอายุ 1 - 2 ป นำลงปลูกลงหลุมที่เตรียมไวกลบดินปกไมผูกเชือก ควรรดน้ำ
ใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใหปุยคอกพรอมพรวนดินหลังจากปลูก 6 เดือน และใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง
  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติก็ได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู มะคำดีควายจะมีแมลงกัดกินบาง ใหใชสารเคมีฉีดพนในระยะปแรก 
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15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว มะคำดีควายจะออกดอกออกผลเมื่ออายุ 7 – 10 ป ขึ้นไป และจะออกผลในชวงฤดูฝน จะแก
ในชวงเดือนธันวาคม – มีนาคม
  - วิธีการเก็บเก่ียว จะเก็บเก่ียวโดยการใชไมสอย ผลท่ีแกจัดใน 1 พวง จะสุก 1 – 2 ผล สอยไดหมด โดยใชผาใบรองโคนตน
แลวใชไมสอยใหรวงหลนลงมาผาใบที่เตรียมไว จะเก็บไดสะดวกข้ึน
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว  เมื่อไดมะคำดีควายมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด แลวนำไปตากแดดทันที ประมาณ 
7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา  เมื ่อไดมะคำดีควายแหงมาแลว นำมาบรรจุใสกระสอบ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือ
จะเก็บใสกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยใหม ควรเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย 
  ผลมะคำดีควายแกแหง ราคากิโลกรัมละ 80-200 บาท


