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เรื่อง ตะครอ

รายละเอียด

ตะครอ ชื่อสามัญ Ceylon oak

ตะครอ ชื่อวิทยาศาสตร Schleichera oleosa (Lour.) Merr.[2] (ชื่อพองวิทยาศาสตร Pistacia oleosa Lour.,

Schleichera oleosa (Lour.) Oken[1]) จัดอยูในวงศเงาะ (SAPINDACEAE)

ตะครอ มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา กาซอง คอสม (เลย), เคาะ (นครพนม, พษิณโุลก), คอ (กาญจนบรุี), เคาะจก มะ

เคาะ มะจก มะโจก (ภาคเหนือ), ตะครอไข (ภาคกลาง), ซะอูเสก (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), กาซอ คยุ (กะเหรีย่ง-

กาญจนบุรี), ป้ันรัว้ (เขมร-สุรินทร), ป้ันโรง (เขมร-บุรีรัมย), บักคอ ตะคอ หมากคอ เป็นตน

ลักษณะของตะครอ

         ตนตะครอ มีเขตการกระจายพนัธุอยูทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงใต ภาค

กลาง และภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย ในตางประเทศสามารถพบไดที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา

ภูมิภาคอินโดจีนและอินโดนีเซีย โดยจัดเป็นไมยืนตนขนาดใหญ มีความสูงของตนประมาณ 15-25 เมตร แตกกิ่ง

กานตํ่า เรือนยอดมีลักษณะเป็นทรงพุมแผกวาง กิ่งกานมักคดงอ ลําตนเป็นป ุมปมและพูพอน เปลือกลําตนเป็นสี
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น้ําตาลแดงหรือเป็นสีน้ําตาลเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด โดยสามารถพบได

ตามปาผลัดใบ ปาดิบเขา และตามปาเบญจพรรณทัว่ไป ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร
           ใบตะครอ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคูออกเรยีงเวยีนสลบัเป็นกลมุตามปลายกิง่ ใบยอย

ติดเรียงตรงขามหรืออาจเยื้องกันเล็กน อยประมาณ 1-4 คู โดยใบคูปลายสุดของชอใบจะมีขนาดใหญและยาวที่

สุด ลักษณะของใบยอยเป็นรูปรี หรือรูปรีขอบขนาน ปลายใบมนหรือหยัก มีหางสัน้ ๆ หรือติ่งสัน้ ๆ โคนใบมน

หรือสอบและมักเบีย้ว สวนขอบใบเรียบเป็นคลื่น ใบมีขนาดกวางประมาณ 4.5-12 เซนติเมตรและยาวประมาณ

8-25 เซนติเมตร แผนใบคอนขางหนาเรียบและเป็นคลื่นเล็กน อย มองเห็นเสนใบไดชัดเจน เสนแขนงใบมีประมา

ณ 8-16 คู ปลายเสนจรดกันกอนถึงขอบใบ กานใบยอยจะสัน้มาก สวนกานชอใบยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

โดยใบออนมีขนเล็กน อยตามเสนใบ
             ดอกตะครอ ออกดอกเป็นชอปลายยอดหรอืตามซอกใบ ชอดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร และ

ชอดอกมีลักษณะเป็นพวงแบบหางกระรอกหอยลง ดอกยอยมีขนาดเล็กเป็นสีขาวหรือสีเหลืองออน ๆ กลีบเลีย้ง

หรือกลีบรวมมีขนาดเล็กมาก มีแฉกแหลม 5 แฉก ดอกไมมีกลีบดอก มีเกสรเพศผูประมาณ 6-8 กาน สวนรังไข

มีลักษณะกลมและมี 3 ชอง ในแตละชองจะมีออวุล 1 ออวุล เกสรเพศเมียสวนปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก โดย

จะออกดอกในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

              ผลตะครอ ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลม มีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปลายผลเป็นจะงอยแหลมและ

แข็ง เปลือกผลหนาคลายแผนหนัง ผิวผลเกลีย้งเป็นสีเขียวอมน้ําตาลหรือเป็นสีน้ําตาล ภายในผลมีเมล็ด 1-2

เมล็ด มีเน้ือหุมเมล็ดใสสีเหลือง ลักษณะฉ่ําน้ํา และมีรสเปรีย้ว ใชรับประทานได โดยจะออกผลในชวงเดือน

มีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม

สรรพคุณของตะครอ

1. ราก เปลือกราก หรือทัง้หาสวนเป็นยาแกกษยั (ราก, เปลือกราก)

2. ใชใบเป็นยาแกไข โดยใบแกนํามาขยี้กับน้ําแลวนํามาเช็ดตัว (ใบแก)

3. เน้ือผลเป็นยาระบาย รับประทานมากไปจะทําใหทองเสียได (เน้ือผล)

4. เปลือกตนเป็นยาสมานทอง (เปลือกตน)

5. ชวยแกอาการทองรวง (เปลือกตน)[1],[2],[5]บางวาใชแกบิด มูกเลือดไดดวย โดยนําเปลือกตนมาตํากิน (เปลือก

ตน)

6. เปลือกตนตะครอนํามาแชกับน้ําดื่มแกอาการทองเสีย โดยใชรวมกับเปลือกตนมะกอก เปลือกตนเป ยเบาะ

เปลือกตนตะครํ้า (เปลือกตน)

7. ชวยขับปัสสาวะ (ทัง้หา)
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8. ทัง้หาสวนเป็นยาแกริดสีดวงภายนอกและภายใน (ทัง้หา)

9. น้ําตมจากเปลือกตนตะครอชวยรักษาอาการปวดประจําเดือนได (Mahaptma and Sahoo, 2008) (เปลือกตน

)

10. ใบใชตําพอกรักษาฝี (ใบ)

11. ทัง้หาสวนเป็นยาแกฝีในกระดูก ปอด กระเพาะ ลําไส ตับ และมาม (ทัง้หา)

12. ใบแกนํามาเคีย้วใหละเอียด ใชใสแผลสดเพื่อปิดปากแผลไว จะชวยหามเลือดได (ใบ)

13. ชวยรักษาบาดแผลสดจากของมีคม ดวยการนําเปลือกตนบริเวณลําตนที่วัดความสูงตามบาดแผลที่เกิด ขูด

เอาเปลือกตะครอ นํามาผสมกับยาดํา (เสนผม, ขนเพชร) แลวนํามาพอกบริเวณบาดแผล (เปลือกตน)

14. รากเป็นยาถอนพิษ เชน อยากหยุดเหลา ก็ใหนําน้ําตมกับรากมาผสมกับเหลาและใชดื่มตอนเมาจะทําใหไม

อยากกินอีก ปริมาณการใชเทากับราก 1 กํามือผูกิน เหลา 1 กง (ราก)

15. ใบใชปรุงเป็นยาถายพิษฝี ถายเสน ถายกษยั (ใบ)

16. รากหรือเปลือกรากชวยทําใหเสนเอ็นหยอน แกเสนเอ็น ชวยถายฝีภายใน (ราก, เปลือก)

17. เปลือกนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกฝีหนอง (สวนแกนตะครอก็ใชไดเชนกัน) (เปลือก)

18. น้ํามันจากเมล็ดสามารถนํามาใชนวดแกอาการปวดไขขอได (Palanuvej and Vipunngeun, 2008) (น้ํามัน

จากเมล็ด)

19. น้ํามันจากเมล็ดตะครอ ชวยแกผมรวง (น้ํามันจากเมล็ด)

20. น้ํามันสกัดจากเมล็ดสามารถนํามาใชรักษาอาการคัน สิว แผลไหมได (Palanuvej and Vipunngeun, 2008)

(น้ํามันจากเมล็ด)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตะครอ

       มีการศกึษาฤทธิ ์ของสารสกดัจากเปลอืกและลาํตนของตนตะครอพบวา สามารถชวยลดการเกดิอนมุลูอสิระที่

เป็นสาเหตุของการตายของเซลลมะเร็งได (Pettit et al.,2000, Thind et al., 2010) และมีฤทธิ ์ในตานการเจริญ

เติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย (Ghosh et al., 2011)

ประโยชน ของตะครอ

1. ผลสุกหรือเน้ือหุมเมล็ดใสสีเหลืองและฉ่ําน้ํา มีรสเปรีย้ว ใชรับประทานเป็นผลไมได โดยจะนิยมรับประทานกัน

มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเน่ืองจากเน้ือผลมีฤทธิ ์เป็นยาระบาย การรับประทานมากเกินไปอาจทําให

ทองเสียได[1],[2],[4],[6] หรือนําผลมารับประทานจิม้กับเกลือหรือนํามาซัว่กิน สวนผลที่หวานมากก็นํามากินกับขาวได

สวนเปลือกผลสวนกนสามารถนํามาตําใสเปลือก ผสมกับเน้ือ หรือนํามาตําเหมือนตําสมตํา[9] นอกจากน้ียัง
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สามารถนําผลมาทําเป็นอาหารหวานไดอีกหลายชนิด เชน ตะครอแกว น้ําตะครอ ลูกกวาดตะครอ แยม ไวน เป็น

ตน

2. เปลือกตนนํามาขูดเอาแตเน้ือเปลือกตําใสมดแดง (เปลือกนางกินกับตําเหมี่ยงโคน กินกับใบสมกบ สมลม

ตําใสเครื่องขาตะไคร พริก)

3. ใบออนตะครอสามารถนํามาใชรับประทานเป็นผักแกลมกับอาหารอีสานได

4. เมล็ดใชรับประทานไดแตอยาเกิน 3 เม็ด เพราะจะทําใหเมา หรือที่นิยมก็คือนํามาสกัดทําเป็นน้ํามันสําหรับ

เป็นยาสมุนไพร หรือใชเป็นน้ํามันสําหรับจุดประทีป

5. เปลือกนอกของตนนํามาขูดผสมกับเกลือ ใชเป็นยารักษาสัตว (ไมไดระบุวาใชรักษาอะไร)

6. เปลือกตนใชสกัดทําเป็นสียอมได โดยสีที่ไดคือสีน้ําตาล สวนเปลือกตะครอผสมกับเปลือกกอจะใหสีกากี

7. เน้ือไมตะครอสามารถนํามาใชในงานอุตสาหกรรมไมทัว่ไปได ทําเฟอรนิเจอร ใชทําไมเสาเรือนบาน อาคาร

บานเรือน ดามเครื่องมือ ตะลุมพุก ลูกหีบน้ํามัน ลูกหีบออย ทําเขียง ครก สาก สากตําขาว กระเดื่อง ฟันสีขาว

ดุมลอเกวียน สวนประกอบของลอเกวียน ฯลฯ (แตตองเป็นตนมีอายุมากหนอย) หรือนํามาใชทําเป็นเชื้อเพลิง

ทําฟืนและถานชนิดดี

8. ผลสุกมีรสเปรีย้วอมหวาน สามารถนํามาใชทําเป็นผลิตภัณฑสําหรับลางจาน ลางหองน้ําได

9. ตนตะครอใชเป็นตนไมเพาะเลีย้งครัง่ไดดี ซึ่งในประเทศอินเดียมีการใชมานานแลว

10. ตนตะครอสามารถนํามาใชปลูกเพื่อเป็นไมใหรมเงาไดดี เพราะพุมใบมีลักษณะหนาทึบ เหมาะสําหรับการปลูก

ในพื้นที่กวาง อีกทัง้ยังชวยดึงดูดนกไดอีกดวย

คําสําคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสํารวจพรรณไมในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพ

ชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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