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เรื่อง ตนตะเคียน

รายละเอียด

ตะเคียนทอง ชื่อสามัญ Iron wood, Malabar iron wood, Takian, Thingan, Sace, Takian

ตะเคียนทอง ชื่อวิทยาศาสตร Hopea odorata Roxb. จัดอยูในวงศยางนา (DIPTEROCARPACEAE)

สมนุไพรตะเคยีนทอง มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา ตะเคียน ตะเคยีนทอง ตะเคยีนใหญ (ภาคกลาง), จะเคียน (ภาค

เหนือ), แคน (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), ไพร (ละวา เชยีงใหม), กะกี้ โกกี้ (กะเหรี่ยง เชยีงใหม), จูเค โซเก (กะ

เหรี่ยง กาญจนบุรี), จืองา (มลายู-นราธิวาส) (บางขอมูลระบุมีชื่ออื่นวา กากี้, เคียน) เป็นตน

ลักษณะของตนตะเคียน

        ตนตะเคียนทอง จัดเป็นไมยืนตนไมผลัดใบขนาดใหญ ลําตนเปลาตรง มีความสูงของตนประมาณ 20-40

เมตร วัดรอบไดถึงหรือกวา 300 เซนติเมตร ลักษณะของเรือนยอดเป็นทรงพุมทึบ กลม หรือเป็นรูปเจดียแบบตํ่า

ๆ เปลือกตนหนาเป็นสีน้ําตาลดํา แตกเป็นสะเก็ด กะพื้นเป็นสีน้ําตาลออน สวนแกนไมตะเคียนเป็นสีน้ําตาลแดง

ลักษณะของไมตะเคียน เน้ือไมเป็นสีเหลืองหมนหรือสีน้ําตาลอมสีเหลือง มักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ
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ซึ่งเป็นทอน้ํามันหรือยาง เน้ือไมมีความละเอียดปานกลาง เสีย้นมักสน ไมแข็ง เหนียว ทนทาน และเดงตัวได

มาก นิยมขยายพันธุดวยวิธีการผลิตกลาจากเมล็ด เจริญเติบโตไดดีที่ระดับความสูงประมาณ 130-300 เมตร

และเป็นดินรวนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณและรายน้ําไดดี มีเขตการกระจายพันธุตามธรรมชาติทางตอนใต

และทางตอนตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชียในแถบประเทศไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย

โดยเป็นไมในป าดงดิบที่มักขึ้นเป็นหมูกระจัดกระจายอยูตามที่ราบ หรือในที่คอนขางราบใกลฝ่ังแมน้ํา[1] ตาม

ปาดิบใกลลําธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 100-800 เมตร

        ใบตะเคยีนทอง ใบเป็นใบเดีย่ว ลกัษณะของใบเป็นรปูไขแกมรปูใบหอกหรอืรปูดาบ ปลายใบเรยีว สวนโคน

ใบมนป านและเบีย้ว ใบมีขนาดกวางประมาณ 3-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผนใบบาง

แตคอนขางเหนียว หลังใบเกลีย้งเป็นมัน ทองใบมีตุมหูดหรือตุมดอมเมเซียเกลี้ยง ๆ อยูตามงามแขนงของใบ

ใบมีเสนแขนงใบประมาณ 9-13 คู ปลายโคงแตไมจรดกัน เชื่อมใบยอยเชื่อมกันเป็นขัน้บันได สวนหูใบมีลักษณะ

เป็นรูปสามเหลี่ยม

        ดอกตะเคยีนทอง ออกดอกเป็นชอยาวแบบชอแยกแขนงตามปลายกิง่และตามงามใบ มดีอกยอยอยูชอละ

ประมาณ 40-50 ดอก ชอดอกมีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองแกมสีน้ําตาลขนาดเล็ก มี

กลิ่นหอมและมีขนนุม ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะบิดเป็นกงจักร มีขนาดของดอก

ประมาณ 0.3-1 เซนติเมตร กลีบดอก 3-5 มิลลิเมตร ปลายกลีบดอกหยัก สวนลางกลีบบิดและเชื่อมติดกัน ดอก

มีเกสรตัวผู 15 อัน อับเรณูมียอดแหลม สวนเกสรตัวเมียมีรังไขเหนือวงกลีบ ลักษณะเรียวเล็ก มีความยาว

เทากับรังไข เมื่อหลุดจะรวงทัง้ชัน้รวมทัง้เกสรตัวผูติดไปดวย และดอกยังมีกลีบเลีย้งขนาดเล็ก 5 กลีบ โดยจะ

ออกดอกในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม แตจะไมออกดอกทุกปี และชวงที่ดอกออกมากจะมีประมาณ 3-5

ครัง้ตอปี

         ผลตะเคียนทอง ผลเป็นผลแหงไมแตก ผลเป็นสีเขียวออน เมื่อสุกจะเป็นสีน้ําตาลเขม ผลมีลักษณะกลม

หรือเป็นรูปไขเกลี้ยง ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร (มีขนาดไมเกิน 1 เซนติเมตร)

ปลายมนเป็นติ่งคลายหนามแหลม มีปีกยาว 1 คู ลักษณะเป็นรูปใบพาย ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ปลายปีก

กวางประมาณ 1 เซนติเมตร และคอย ๆ เรียวสอบมาทางดานโคนปีก เสนปีกตามยาวประมาณ 9-11 เสน และ

ยังมีปีกสัน้อีก 3 ปีกซอนกัน มีความยาวไมเกินความยาวของตัวผลหรือยาวน อยกวา 0.5 เซนติเมตร ปีกจะซอน

กันอยู แตจะหุมสวนกลางผลไมมิด โดยในหน่ึงผลจะมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะคอนขางกลมสีน้ําตาล โดย

ปลีกเหลาน้ีจะมีหน าที่หอหุมผลและสามารถพาผลใหปลิวไปตามลมไดไกลออกไปจากตนแม และจะเป็นผลใน

ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน

สรรพคุณของตะเคียนทอง
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1. แกนมีรสขมอมหวาน ชวยแกโลหิตและกําเดา (แกน)

2. ชวยคุมธาตุ (เน้ือไม) ปิดธาตุ (แกน,ยาง)

3. ชวยแกไขสัมประชวรหรือไขที่เกิดมาจากหลายสาเหตุ และมักมีอาการแสดงที่ตา เชน แดง เหลือง หรือขุน

คลํ้า เป็นตน (แกน)

4. แกนไมตะเคียนใชผสมกับยารักษาทางเลือดลม กษยั (แกน)

5. ชวยแกอาการลงแดง (เปลือกตน)

6. ชวยขับเสมหะ (แกน)

7. เปลือกตนนํามาตมกับเกลือ ใชอมชวยป องกันฟันหลุดเน่ืองจากกินยาเขาปรอท (เปลือกตน)

8. ชวยแกอาการปวดฟัน แกเหงือกบวม (แกน)

9. ชวยแกอาการเหงือกอักเสบ (เปลือกตน)

10. ชวยฆาเชื้อโรคในปาก (เปลือกตน)

11. ชวยแกบิดมูกเลือด (เปลือกตน)

12. ชวยแกอาการทองรวง (แกน, เน้ือไม)

13. ชวยแกอาการทองเสีย (ยาง)

14. ชวยหามเลือด (เปลือกตน, เน้ือไม)

15. ใชเป็นยาสมานแผล (เปลือกตน)

16. เปลือกตนนํามาตมกับน้ําใชชะลางรักษาบาดแผลเรื้อรัง (เปลือกตน)

17. ชวยแกอาการอักเสบ (เปลือกตน, เน้ือไม)

18. ยางใชผสมกับน้ําใชทารักษาบาดแผล หรือจะทําเป็นยางแหงบดเป็นผงใชรักษาบาดแผล (ยาง)[1],[4],[7],[8]บางวา

ใชรักษาไฟไหมและน้ํารอนลวก (ยาง)[10]

19. เปลือกเน้ือไมมีฤทธิ ์เป็นยาปฏิชีวนะ ใชฆาเชื้อโรค (เปลือกตน, เน้ือไม)

20. ยางจากไมตะเคียนเมื่อนํามาบดเป็นผง สามารถใชเป็นยารักษาชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด เชน ใชทํายา

หมองเพื่อชวยบรรเทารักษาบาดแผลหรือบริเวณที่มีอาการฟกชํ้าตามรางกาย (ยาง)

21. ชวยรักษาคุดทะราด (แกน)

22. ดอกใชเขาในตํารับยาเกสรรอยแปด ใชผสมเป็นยาทิพยเกสร (ดอก)

23. ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตะเคียนทอง มีขอมูลระบุวามีฤทธิ ์แกแพ ตานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต

ประโยชน ตะเคียนทอง

1. ไมตะเคียนจัดเป็นไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศ เพราะเน้ือไมมีความทนทาน ทนปลวกดี
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เลื่อย ไสกบ ตกแตงและชักเงาไดดีมาก นิยมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน เฟอรนิเจอรตกแตงบาน เครื่อง

เรือน หน าตาง วงกบประตู ทําพื้นกระดาน ฝ าหลังคา รัว้ไม หีบใสของ ดามเครื่องมือกสิกรรมตาง ๆ พานทาย

และรางปืน หรือใชทําสะพาน ตอเรือ ทําเรือมาด เรือขุด เรือแคนู เสาโป ะ กระโดงเรือ ทํารถลาก ทําหมอนรอง

รางรถไฟ ตัวถังรถ กังหัน เกวียน หูกทอผา ทําไมฟืน ฯลฯ ไมชนิดน้ีสามารถนํามาใชประโยชนในงานไมไดทุก

อยางที่ตองการความแข็งแรงทนทาน เหนียวและเดง

2. เปลือกตนใหน้ําฝาดชนิด Catechol และ Pyrogallol

3. ชันจากไมตะเคียนใชทําน้ํามันชักเงาตบแตงเครื่องใชในรม ใชผสมกับน้ํามันทาไมยาแนวเรือ หรือใชผสมกับ

วัสดุอื่น ๆ เพื่อใชในงานตาง ๆ เชน ใชสําหรับทาเคลือบเรือเพื่อชวยรักษาเน้ือไมและป องกันเพรียงทําลาย เป็นตน

4. ใบตะเคียนมีสารแทนนินอยูประมาณ 10% โดยน้ําหนักแหง สวนในเปลือกตนก็มีสารประกอบน้ีอยูดวยเชนกัน

โดยคุณสมบัติของแทนนินที่ไดจากไมตะเคียนทองน้ี เมื่อนํามาใชฟอกหนังจะชวยทําใหแผนหนังแข็งขึ้นกวาเดิม

จึงเหมาะกับการนํามาใชเฉพาะงานไดเป็นอยางดี

5. ใชปลูกตามปาหรือตามสวนสมุนไพรเพื่อเป็นไมบังลม เพื่อใหรมเงา และชวยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพราะ

ไมเป็นไมไมผลัดใบพรอมกัน จึงเป็นไมที่ชวยรักษาความเขียวไดตลอดปี ชวยลดกาซคารบอนไดออกไซดไดเป็น

อยางดี

คําสําคัญ : ตนตะเคียน

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1620&code_db=610010&code_type=01
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