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1. ชื่อสมุนไพร ตะโกนา (TAKONA)

2. ชื่อวิทยาศาสตร   Diospyros rhodocalyx Kurz.     ชื่อวงศ Ebenaceae

3. ชื่ออื่น   โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), นมงัว (นครราชสีมา), มะโก (ภาคเหนือ), มะถานไฟผี (เชียงใหม)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ตะโกนาเปนไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดกลางไมผลัดใบ สูงประมาณ 8 - 15 เมตร ลำตนเปลา ตรง แตแตกก่ิงต่ำ เปลือกสีดำ 

แตกเปนสะเก็ดหนา ๆ เรือนยอดเปนพุมกลมหรือรูปไข ทึบ กิ่งออนมีขนประปราย ปลายก่ิงมักหอยลูลง

  ใบ เปนใบเดี่ยว รูปไขกลับถึงรูปรี กวาง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบโคงมน เนื้อใบหนา 

ดานหลังเกลี้ยง สวนทองใบในระยะที่เปนใบออนพอมีขนบางประปราย เสนแขนงใบ มี 5 - 8 คู คดไปมา เสนกลางใบมักออกสีแดง

หรือชมพูเรื่อ ๆ ขอบใบเรียบ กานใบยาว 2 - 7 มิลลิเมตร มีขนนุม

  ดอก ออกเปนชอ ชอดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตางตนกัน ดอกเพศผู มีขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองออน ๆ ออกรวมกัน

เปนชอเล็ก ๆ ตามงามใบทั้งกลีบดอกและกลีบฐานดอกมีอยางละ 4 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนรูปถวยปากกวาง ดานนอกมีขนนุม 

สวนดานในมีขนยาว ๆ แนน โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนรูปเหยือกน้ำหรือรูปปอม ๆ ปลายขอบแยกเปนกลีบเล็ก ๆ เกลี้ยงทั้งสองดาน 

เกสรเพศผูมี 14 - 16 อัน ดอกเพศเมีย ออกเปนดอกเดี่ยว ๆ ตามงามใบ รังไขปอม มีขนเปนเสนไหมคลุม ภายในแบงเปน 4 ชอง 

แตละชองมีไขออนหนึ่งหนวยหลอด ทอรังไขมีหลอดเดียว มีขนแนน ปลายหลอดแยกออกเปน 2 แฉก เกสรเพศผูเทียม มี 8 - 10 อัน

  ผล ผลออนมีขนสีน้ำตาลแดงคลุม ผลแกเกลี้ยงและออกสีเหลืองอมเขียวทรงกลม ผิวมัน ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร มีกลีบ

รองดอกติดอยูที่ขั้วผล 4 กลีบ

  ออกดอกระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน และเปนผลระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 

5. สวนที่ใชทำยา 
  ผล เปลือกผล เปลือกตน เนื้อไม 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ผล รสฝาดหวาน แกทองรวง แกตกเลือด แกมวนทอง ขับพยาธิ แกกะษัย แกฝ และแผลเนาเปอย

  เปลือกผล รสฝาด เผาเปนถานรสเย็น ขับระดูขาว และขับปสสาวะ

ตะโกนา
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  เปลือกตนและเนื้อไม รสเฝอนฝาดขม บำรุงธาตุ ชวยยอยอาหาร แกมุตกิด ระดูขาว แกรำมะนาด ปวดฟน และ

เปนยาอายุวัฒนะ

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  การศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบวาเปลือกตะโกนามีฤทธิ์ตานออกซิเดชันและยับยั้งการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง

8. สารสำคัญ 
  เปลือก มีสาระสำคัญ ไดแก triterpenes (ไทรเทอรปน) steroids (สเตอรอยด) และน้ำตาล

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ 
  พบการกระจายพันธุจากพมาจนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ 

และทุงนา ที่ระดับความสูง 40-300 เมตร จากระดับน้ำทะเล

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาโปรง ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ หัวไรปลายนา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุตะโกนา

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ตะโกนาขยายพันธุ ดวยเมล็ดไดอยางเดียว เมื ่อผลตะโกสุกจะมีสีแดงอมเหลืองเก็บผลมาแชน้ำใหพอเปอย 

นำมาลางน้ำใหสะอาด เมล็ดมีสีดำ แลวนำไปเพาะลงถุงเพาะชำไดเลย เมล็ดตะโกนาเปลือกหนาแข็ง จะขึ้นชากวาเมล็ดพันธุ

อื่น ๆ ประมาณ 45 – 60 วัน ตะโกนาจะงอกเปนตนออน เพื่อรอการปลูกตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกในฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยหมัก หรือปุยคอกก็ได ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตรขึ้นไป

  - วิธีการปลูก การปลูกตะโกนาเหมือนการปลูกไมทั่วไป เมื่อตนกลาตะโกนาอายุ 1 - 2 ป พรอมที่จะปลูกลงดิน 

ปลูกในหลุมที่เตรียมไว กลบดินใหพูนโคนตน ปกไมชวยพยุงลำตนแลวผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุม

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ตะโกนาเปนไมปาใหใสปุย เมื่อรองกนหลุมหนึ่งครั้ง ควรใสอีกครั้งหลังจากปลูก 6 เดือน พรอมการ

พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ควรใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง ก็เพียงพอแลว

  - การใหน้ำ ตะโกนาเปนพืชทนแลง การใหน้ำควรใหระยะแรกก็เพียงพอ แตเปนฤดูฝนควรงดน้ำ และปลอย

ตามธรรมชาติได
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  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย ปละ 1 – 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ตะโกนาไมมีโรคและแมลงศัตรูรบกวนมากนัก จึงไมจำเปนตองใชยาฆาแมลง

และศัตรูพืช

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อตะโกนาอายุ 4 – 5 ป เก็บเก่ียวไดตลอดทั้งป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตดัตนตะโกนาหรือกิ่งตะโกเปนทอน ๆ โดยทิ้งตนตอไวเพื่อจะใหขึ้นเปนตนใหมอีก

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดตะโกนามาเปนทอน ๆ แลวใชมีดถากเอาแตเปลือกที่มีสีดำและสับเปนชิ้นเล็ก ๆ 

และนำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหงแลวนำไปอบอีกครั้ง

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเปลือกตะโกแหงแลวบรรจุถุง หรือกระสอบโปรง ๆ สงจำหนายตอไป หรือเก็บไว

ในหองที่มีอุณหภูมิหองปกติ

16. การจำหนาย
  เปลือกตะโกนาแหง ราคากิโลกรัมละ 60-120 บาท


