
มะขาม-มะขามปอม ยอดสมุนไพรใชทํายา อาหารยอดอรอย 
วงศสถิตย ฉั่วกุล 

 
มะขาม (Tamarind, Tamarindus indica L.)1 เปนไมตนขนาดกลาง สูงไดถึง 20 เมตร กิ่งออนมีขน

ละเอียดเปลี่ยนเปนเกลี้ยง ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ เปลือกตนสีน้ําตาล แตกเปนรองลึกไมเปนระเบียบตาม 
ยาวและตามขวางลําตน ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับ ใบยอยขนาดเล็ก 10-18 ใบ ดอกชอกระจะ ออกท่ี
ปลายยอด ปลายยอดมีขนประปราย ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข รวงงาย กานดอกยอยมีขนประปรายถึงเกือบ
เกลี้ยง กลีบดอก 3 กลีบ เบี้ยว สีสมแกมเหลือง กลีบบนรูปหัวใจแกมรูปขอบขนาน อีกสองกลีบรูปขอบขนานแกมรูป
ไขกลับ โคนกลีบมีขน ผลเปนฝก รูปขอบขนาน โคงข้ึน หนา สีน้ําตาลออน ไมแตก ผนังผลชั้นกลางมีเนื้อ เปรี้ยว เมล็ด
แบนขาง รูปทรงกลมแกมรูปไขกลับ แปรรูปไดหลายแบบ สีน้ําตาลเขมชัดเจน ยาสามัญประจําบาน2 ใชมะขามเปยก
เปนยาถาย ยาระบาย ยาแกทองเสีย ยาแกไอ ตํารายาไทยใชมะขามเปยกเปนยาถาย เนื่องจากมีกรดอินทรีย เชน กรด
ทาทาริก กรดซิตริก เปลือกตน ยาสมานคุมธาตุ เนื้อในเมล็ด ใชฆาพยาธิไสเดือน ใบ ยอดออน รสเปรี้ยว ใชในการอาบ
อบสมุนไพร ใบตมผสมหัวหอมแกหวัด  

มะขามปอม (Malacca tree, Phyllanthus emblica L.)3 เปนไมตนขนาดกลาง สูงไดถึง 20 เมตร ลําตน
ตั้งตรง เปลือกตนเรียบหรือมีขนหยาบแข็ง หูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบแกมขอบขนาน โคนใบคลาย
รูปหัวใจ สองดานไมเทากัน ปลายใบมน ดอกชอแยกแขนง ออกที่ซอกใบ แยกเพศ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รูปขอบขนาน
แกมไขกลับหรือรูปชอน ไรกลีบดอก ผลคลายผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปทรงกลมกดลง ยาสามัญประจําบานใชเนื้อผล เปน
ตัวยาตรง แกไอ ขับเสมหะ ตัวยาชวย ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ เอาแตเนื้อแกลมทราง แกอาการทองอืด ทองเฟอ ใน
ยามหาจักรใหญ แกเด็กทองผูก ระบายพิษไข ในยาตรีหอม แกกษัยเสน เถาดาน ทองผูก ในยาธรณีสันฑะฆาต แกลม
คลื่นเหียนอาเจียน ใชน้ําลูกผักชี เทียนดําตม แกลมปลายไข ใชกานสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ด ตมเอาน้ํา ถา
หาน้ํากระสายไมได ใชน้ําสุกแทน ในยาหอมนวโกฐ แกไอ ขับเสมหะ ละลายน้ํามะนาวแทรกเกลือ ใชจิบหรือกวาดคอ 

ในยาอํามฤควาที 
 

ขอพิจารณามะขามและมะขามปอม  
 พบวาในปจจุบันมักจะเขาใจกันวามะขามและมะขามปอมมีใบเปนใบประกอบเชนเดียวกัน จริงๆ แลวจะเห็น
ไดวามะขามมีใบเปนใบประกอบ สวนใบมะขามปอมนั้นเปนใบเดี่ยว 
 
ลักษณะเปรียบเทียบระหวางมะขามและมะขามปอม 
 

ลักษณะเปรียบเทียบ มะขาม 

(Tamarindus indica L.) 

มะขามปอม 

(Phyllanthus emblica L.) 

ถิ่นกําเนิด นําเขามาในประเทศไทย พบในทุกภาคของประเทศไทย 

ใบ ประกอบ เดี่ยว 
     รูปใบยอย/ใบ รูปแถบแกมรูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปแถบ 



ลักษณะเปรียบเทียบ มะขาม 

(Tamarindus indica L.) 

มะขามปอม 

(Phyllanthus emblica L.) 

     โคนใบ กลม  คลายรูปหัวใจ 
     ปลายใบ เปนติ่งหนาม มน 
ดอก สมบูรณเพศ แยกเพศ 

 ดอกชอแบบชอกระจะ ออกที่ปลายยอด ดอกชอแบบชอกระจุก ออกท่ีซอกใบ  
 กลีบดอก 3 กลีบ ไรกลีบดอก 
ผล ฝก คลายผลเมล็ดเดียวแข็ง 
 รูปขอบขนาน โคงข้ึน หนา สีน้ําตาล

ออน ไมแตก 
รูปทรงกลม กดลง ไมแตก 

 
คุณคาทางโภชนาการ 
  ๏ มะขามฝกออนมีคาแคลเซียมสูง 429 มิลลิกรัม ใยอาหารสูง 6.3 มิลลิกรัมจากสวนที่กินได 100 กรัม 

๏ มะขามเปยกมีคาฟอสฟอรัสสูง 280 มิลลิกรัม วิตามินซีสูง 130 มิลลิกรัม ไนอะซินสูง 2.6 มิลลิกรัมจาก
สวนที่กินได 100 กรัม 

๏ ยอดมะขามมีคาวิตามินบี 1 สูง 1.18 มิลลิกรัม ไนอะซินสูง 2.4 มิลลิกรัมจากสวนที่กินได 100 กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะขาม 

มะขามปอม 



เอกสารอางอิง 
1. Larsen K, Larsen SS, Vidal JE. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE. In: Larsen K, Smitinand T, eds. 

Flora of Thailand, Volume four, Part one. Bangkok: The Tistr press, 1984:1-129. 

2. ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556 

3. Chayamarit K, Van Welzen PC. EUPHORBIACEAE. In: Santisuk T, Larsen K, eds. Flora of Thailand, 

Volume eight, Part two. Bangkok: The Prachachon Co.Ltd., 2007:305-592. 


