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1. ชื่อสมุนไพร ตานหมอน (TAN MON)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Vernonia elliptica DC.      ชื่อวงศ Asteraceae (Compositae) 

3. ชื่ออื่น  ขาหมักหลอด(หนองคาย), ตานคอน (สุราษฏรธานี), ตานหมน (นครศรีธรรมราช), ลีกวนยู (กรุงเทพ)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมรอเลื้อยหรือไมเลื้อย กิ่งเล็กเรียว เปนสันตามยาว มีขนสีเทาเงิน 

  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงเวียน รูปรี รูปไขกลับ รูปไข หรือรูปขอบขนาน กวาง 1-4.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายมน 

โคนมนหรือสอบแคบ ขอบเรียบหรือหยักซ่ีฟน แผนใบคอนขางหนา ดานบนเกล้ียง ดานลางมีขนสีเทาเงิน เสนแขนงใบขางละ 5-9 เสน 

กานใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร มีขนสีเทาเงิน 

  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนงคลายชอเชิงหลั่น ออกที่ยอดหรือตามซอกใบใกลยอด ชอยาว 10-40 เซนติเมตร ชอยอย

แบบชอกระจุกแนน มีวงร้ิวประดับเรียงซอนหลายวง ร้ิวประดับรูปรี ปลายมน มีขนส้ัน ดอกสมบูรณเพศ ไมมีกานดอก กลีบเล้ียงเปนขน 

กลีบดอกสีขาว ยาว 4-9 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 แฉก รูปขอบขนาน เกสรเพศผู 5 อัน ติดในหลอด

กลีบดอก อับเรณูรูปหัวลูกศร รังไขใตวงกลีบ มี 1 ชอง มีออวุล 1 เม็ด กานเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู 

  ผล แบบผลแหงเมล็ดลอน รูปทรงกระบอกแคบ ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีสันตามยาว 5 สัน มีตอม และมีรยางคคลาย

ขนแข็ง สีขาว 

  เมล็ดเล็ก ทรงรีแกมรูปไข 

5. สวนที่ใชทำยา
  ตานหมอนเปนใบแหง ทั้งที่เปนใบสมบูรณหรือชิ้นสวนของใบ สีน้ำตาลแกมเขียว ถึงสีน้ำตาลออน ใบสมบูรณรูปไข 

รูปไขกลับ รูปรี หรือรูปขอบขนาน กวาง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบหรือจักฟนเลื่อย 

แผนใบคอนขางหนา ผิวใบดานบนสีน้ำตาลแกมสีเขียวจางจนถึงสีน้ำตาลแกมสีเทา ดานลางสีจางกวามีขนปกคลุมหนากวาดานบน 

เสนกลางใบชัดเจน กานใบโคง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร

ตานหมอน
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำรายาสรรพคุณยาไทยวาตานหมอนมีรสหวานเบ่ือเย็น สรรพคุณแกพิษตานทราง บำรุงเน้ือหนังใหชุมช่ืน คุมธาตุ 

ขับพยาธิไสเดือน เปนตน 

7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  -

8. สารสำคัญ
  ตานหมอนมีสารกลุมเซสควิเทอรพีนแลกโทน (sesquiterpene lactones) เชน เกลาโคไลดเอ (glaucolide A) 

เกลาโคไลนบี (glaucolide B) กลุมเฟลโวนอยด (flavonoids) เชน เอพิเจนิน-7-โอ-กลูโคไซด (apigenin-7-O-glucoside) 

ลูทีโอลิน (luteolin) ลูทีโอลิน-7-โอ-กลูโคไซด (luteolin-7-O-glucoside) กลุมไทรเทอรพีนอยด (triterpenoids) เชน ลูพีออล 

(lupeol) กลุมสเตอรอล (sterols) เชน ทาราซาสเตอรอล (taraxasterol) ซิโทสเตอรอล (sitosterol) และสติกมาสเตอรอล 

(stigmasterol) เปนตน 

9. แหลงกำเนิด และการกระจายพนัธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในทุกภาคของประเทศไทย พบตามท่ีรกราง ปาละเมาะ ชายปาโปรง ในตางประเทศ

พบท่ีอินเดีย พมา และศรีลังกา เปนตน

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอน ปาไม ปาละเมาะ สวนผลไม

  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  โดยการปกชำตน และราก ตานหมอนเปนพืชขึ้นที่รกราง เลื้อยพาดพันตนอื่น ขยายพันธุโดยการขุดตนที่พื้น

จากรากมาชำในถุงเพาะชำ โดยการตัดตนที่มีราก ตัดยาวประมาณ 10 นิ้ว ชำในถุงที่มีดินผสมแลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

ประมาณ 2 – 3 สัปดาห ตานหมอนจะแตกตนใหม เพื่อรอการปลูกตอไป 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน ขุดหลุมกวางประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 

รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากับดินกนหลุม ควรปลูกหางประมาณ 2 – 3 เมตร และทำรั้วเปนแนวยาว

ขึงดวยลวดคลายปลูกแตงกวาหรือแคนตาลูป

  - วิธีการปลูก เมื่อไดตนตานหมอนเพาะชำอายุ 3 – 6 เดือน นำลงปลูกหลุมที่เตรียมไวและกลบดิน ใชไมปก

นำตนใหขึ้นร้ัวที่เตรียมไว แลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ (ถาไมทำรั้วใหเลื้อย ใหปลูกตามโคนกอไผ หรือโคนไมใหญ)
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใสปุยหลังจากปลูกได 3 เดือน โดยจะใสปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตร สูตร 40-0-0 ผสมน้ำ รดเรงใบใหงาม

  - การใหน้ำ ตานหมอนชอบน้ำตองใหชุมชื้นอยูเสมอ แตถาเปนฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติก็ได 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ตานหมอนจะมีแมลงรบกวนกัดกินใบบาง อาจฉีดสารจำพวกสะเดา หรือสารชีวภาพ

ก็ได

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล จะเก็บเก่ียวได เมื่ออายุ 1 ปขึ้นไป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการเด็ดใบของตานหมอนจากใบแกจนถึงใบเพสลาด หรือจะตัดตนที่รกรุงรังของตานหมอน 

เอามาแลวเด็ดเอาแตใบก็ได

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดใบตานหมอนมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด แลวตากแดดจัด ประมาณ 4 – 5 วัน 

จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท เพื่อสงจำหนายตอไป

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดใบตานหมอนแหงมาแลว บรรจุถุงมัดปากใหสนิท โดยไมใหโดนน้ำเด็ดขาด และ

สงจำหนายตอไป หรือเก็บใสถุงไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  เถาและใบตานหมอนแหง ราคากิโลกรัมละ 70-150 บาท


