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เรื่อง ตะขบ

รายละเอียด

ตะขบ ชื่อสามัญ Calabura, Jam tree, Jamaican cherry, Malayan Cherry, West Indian Cherry 

ตะขบ ชื่อวิทยาศาสตร Muntingia calabura L. ปัจจุบันจัดอยูในวงศ MUNTINGIACEAE

สมุนไพรตะขบ มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ครบฝรัง่ (สุราษฎรธานี), หมากตะโกเสะ (กะเหรี่ยงแดง), ตากบ (มง), เพี่

ยนหมาย (เมี่ยน), ตะขบฝรัง่ (ไทย) เป็นตน

ลักษณะของตะขบ

        ตนตะขบ จดัเป็นไมพมุหรอืไมยนืตนขนาดเลก็ มีความสงูไดประมาณ 5-7 เมตร และอาจสงูไดถงึ 10 เมตร

แตกกิ่งกานแผขนานกับพื้นดิน เปลือกลําตนเรียบเป็นสีเทา ตามกิ่งออนมีขนนุมขึ้นปกคลุม ตะขับหรือตะขบฝรัง่

น้ีมีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต พบปลูกเป็นไมประดับหรือไมผลทัว่ไปในเขตรอน ในประเทศพบ

ปลูกเป็นไมประดับหรือไมผล และมักพบขึ้นเป็นวัชพืชตามที่รกรางวางเปลาตามปาโปรงทัว่ไป หรือมักขึ้นเอง
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ตามธรรมชาติที่นกและสัตวขนาดเล็กถายมูลเมล็ดตะขบทิง้ไว สามารถขยายพันธุไดเองโดยวิธีการเพาะเมล็ด

ออกดอกและติดผลไดตลอดทัง้ปี

        ใบตะขบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับแบบทแยงกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไขแกมขอบขนาน ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบมนหรือขางหน่ึงมนสวนอีกขางหน่ึงแหลม สวนขอบใบจักเป็นซี่ฟันเล็ก ๆ ใบมีขนาดกวางประ

มาณ 1.5-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4.5-9 เซนติเมตร หลังใบดานบนเป็นสีเขียว สวนทองใบดานลาง

เป็นสีนวล หลังใบและทองใบมีขนนุมจับดูจะรูสึกเหนียวมือเล็กน อย เสนแขนงใบมี 3-5 เสน กานใบยาวประมาณ

0.2-0.6 เซนติเมตร และมีขน โคนกานเป็นปม ๆ

        ดอกตะขบ ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู โดยจะออกบริเวณเหนือซอกใบ ดอกเป็นสีขาว เมื่อดอกบาน

จะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบดอกยนเป็นสีขาวมี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็น

รูปไขกลับป อม ๆ ปลายกลีบมน มีขนาดกวางประมาณ 9 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 11 มิลลิเมตร สวนกลีบ

เลีย้งมี 5 กลีบ ไมติดกัน เป็นสีเขียว ลักษณะเป็นรูปหอก ปลายกลีบแหลมเป็นหางยาว โคนกลีบตัด กลีบดาน

นอกมีขนขึ้นปกคลุม สวนดานในเกลี้ยง กลีบเลีย้งมีขนาดกวางประมาณ 3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 10-12

มิลลิเมตร ดอกมีเกสรเพศผูจํานวนมาก กานเกสรยาวประมาณ 5-6.5 มิลลิเมตร เกลี้ยง สวนกานเกสรเพศเมีย

สัน้ ภายในมี 5-6 ชอง แตละชองจะมีไขออนจํานวนมาก กานดอกยาวประมาณ 1.5-1.6 เซนติเมตร มีขน

        ผลตะขบ หรอื ลกูตะขบ ผลเป็นผลสด ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลม มีขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ

0.75-1.5 เซนติเมตร เปลือกผลบาง ผลออนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลมีรสหวาน ภายในมี

เมล็ดแบนขนาดเล็กจํานวนมาก

สรรพคุณของตะขบ

1. ผลสุกมีรสหวานเย็นหอม มีสรรพคุณเป็นยาบํารุงกําลัง ทําใหชุมชื่นหัวใจ (ผล)

2. ดอกตะขบมีสรรพคุณเป็นยาแกอาการปวดศีรษะ ดวยการใชดอกแหงประมาณ 3-5 กรัม นํามาชงเป็นน้ําชาดื่ม

(ดอก)[1],[2],[4],[5]บางใชเน้ือไมเป็นยาแกอาการปวดศีรษะ (เน้ือไม)

3. ใชเป็นยาแกหวัด ลดไข ดวยการใชดอกแหงประมาณ 3-5 กรัม นํามาชงเป็นน้ําชาดื่ม (ดอก)[1],[2],[4],[5]บางใชเน้ือ

ไมเป็นยาแกไขหวัด (เน้ือไม)

4. ใบมีรสฝาดเอียด มีสรรพคุณเป็นยาขับเหงื่อ (ใบ)

5. รากมีสรรพคุณเป็นยาแกเสมหะ ชวยกลอมเสมหะและอาจม (ราก)

6. ชวยแกอาการปวดเกร็งในทางเดินอาหาร ดวยการใชดอกตะขบแหง 3-5 กรัม นํามาชงกับน้ําเป็นชาดื่ม (ดอก)

7. เน้ือไมมีสรรพคุณเป็นยาแกทองรวง บิดมูกเลือด (เน้ือไม)

5. ตนใชตมกับน้ํากินเป็นยาระบาย เน่ืองจากมีสาร mucilage มาก (ตน) หรือจะใชเปลือกตนสดหรือแหง (รส
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ฝาด) ประมาณ 1 ฝามือ นํามาสับเป็นชิน้ตมในน้ําเดือด 1 ลิตร ประมาณ 15 นาที แลวกรองเอาแตน้ําดื่มเป็นยา

ระบายก็ได (เปลือกตน)

6. เน้ือไมใชเป็นยาขับไสเดือน (เน้ือไม)

7. ดอกใชตมรวมกับสมุนไพรอื่นกินเป็นยาขับระดูของสตรี (ดอก)

8. ใชเป็นยาแกโรคตับอักเสบ ดวยการใชดอกนํามาตมรวมกับสมุนไพรอื่นกิน (ดอก)

9. ใชเป็นยาแกตานขโมย (เน้ือไม)

10. ตนใชเป็นยาแกโรคผิวหนัง สวนรากใชเป็นยารักษาโรคผิวหนัง แกผื่นคันตามตัว (ตน, ราก)

11. ดอกใชเป็นยาแกปวดและแกอักเสบ (ดอก)

ประโยชน ของตะขบ

1. ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม ใชรับประทานได เป็นผลไมพื้นบานที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ

2. ตะขบเป็นผลไมที่อุดมไปดวยพลังงาน เสนใยอาหาร แคลเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม จากการวิจัยพบวา

ตะขบสามารถชวยดูดซับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงมะเร็งลําไส และเสนเลือดในสมองแตกได (ตะขบ 100

กรัม จะใหพลังงาน 97 กิโลแคลอรี, แคลเซียม 51.7 มิลลิกรัม, โพแทสเซียม 773 มิลลิกรัม, โซเดียม 12.8

มิลลิกรัม) (นพ.สมยศ ดีรัศมี)

3. ผลตะขบเป็นอาหารของนกและสัตวหลายชนิด ถาปลูกไวริมฝ่ังแมน้ํา เมื่อผลรวงลงก็จะเป็นอาหารของปลา

ดวยเชนกัน

4. ผลตะขบฝรัง่เป็นที่นิยมรับประทานมากในเม็กซิโก ผลสามารถนําไปแปรรูปเป็นแยมหรือไวนได และนําใบไป

แปรรูปเป็นชา

5. เน้ือไมตะขบเป็นไมเน้ือออน สามารถนํามาใชในงานชางไมได สวนเปลือกใชเป็นแหลงของเสนใย

6. ใชปลูกเป็นไมประดับหรือไมผลทัว่ไปในเขตรอน หรือปลูกประดับริมทางเดินเพื่อใหรมเงา

คําสําคัญ :

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1625&code_db=610010&code_type=01
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