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กำแพงเจ็ดชั้น 

1. ชื่อสมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น (KAMPHAENG-CHETCHAN)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Salacia chinensis L.     ชื่อวงศ Celastraceae

3. ชื่ออื่น  ตะลุมนก (ราชบุรี), ตาไก (พิษณุโลก), เครือแมน้ำนอง มะตอมไก หลุมนก (ภาคเหนือ), สามช้ัน (เลย), 

    หลุมนก (ภาคใต), Chinese salicia, lolly berry vine

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมรอเล้ือย 

  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงตรงขาม รูปรี รูปไขหรือรูปไขกลับ กวาง 2-9 เซนติเมตร ยาว 4-17 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม 

หรือมน โคนสอบหรือรูปลิ่ม ขอบหยักหยาบๆ เสนแขนงใบขางละ 4-10 เสน กานใบยาว 0.6-1.5 เซนติเมตร หูใบรูปสามเหลี่ยมหรือ

รูปไต เล็กมาก ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร รวงงาย

  ดอก ชอดอกแบบชอกระจุกสั้นหรือออกรวมกันเปนกระจุก ตามซอกใบ ใบประดับเล็กมาก กานดอกยาว 0.5-1 เซนติเมตร 

ดอกเล็กสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลือง กลีบเลี้ยงเล็กมาก โคนเชื่อมติดกันคลายจาน ขอบหยัก 5 หยัก รูปสามเหลี่ยมแหลมถึงมน 

ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปรี รูปไขหรือเกือบกลม กวาง 2-4 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร จานฐานดอกเล็ก

เปนวงกวาง 1-2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู 3 อัน เล็กมาก ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร รังไขเหนือวงกลีบ มี 3 ชอง แตละชองมีออวุล 

2 เม็ด กานเกสรเพศเมียเรียว ยอดเกสรเพศเมียเล็กมาก 

  ผล ผนังชั้นในแข็ง รูปคอนขางกลมหรือทรงรี กวาง 1-2 เซนติเมตร ผลสุกสีแดงหรือแดงอมสม 

  เมล็ด คอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร

5. สวนท่ีใชทำยา
  ชิ้นสวนของลำตนที่ตัดในแนวเฉียง หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ชิ้นที่สมบูรณมีหนาตัดรูปรี สวนเปลือกตน มีผิวขรุขระ 

สีเขียวถึงสีเขียวแกมเทา หนาตัดสีเหลืองถึงสีน้ำตาลออน มีวงปสีน้ำตาลเขมหลายชั้น กลิ่นเฉพาะ รสฝาดเล็กนอย

6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากำแพงเจ็ดชั้นมีรสเบื่อเมาฝาดสุขุม สรรพคุณขับผายลม บำรุงโลหิต ฟอกโลหิต ขับโลหิตระดู 

แกโลหิตเปนพิษที่ทำใหรอน บำรุงหัวใจ แกไข แกปวดตามขอ และแกประดง เปนตน
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดกำแพงเจ็ดช้ันดวยเมทานอลมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและตานเบาหวาน 

(antidiabetic) ในหนูทดลองและมีพิษตอเซลลมะเร็งบางชนิด สารซาลาซินอล (salacinol) และโคทาลานอล (kotalanol) 

มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟา-กลูโคซิเดส (-glucosidase) ซึ่งมีหนาที่เรงปฏิกิริยาการยอยสลายน้ำตาลและสารแมนจิเฟอริน 

(mangiferin) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอัลโดสรีดักเทส (aldose reductase) ซึ่งเกี่ยวของกับการเสื่อมของอวัยวะ เชน ตา ไต 

อันเกิดจากโรคเบาหวาน 

8. สารสำคัญ
  องคประกอบทางเคมีของกำแพงเจ็ดช้ันมีสารกลุมไทรเทอรพีนอยด (triterpenoids) หลายชนิด เชน ฟรีดีเลน-๓-โอน 

(friedelane-3-one) และไดไฮดรอกซีฟรีดีเลน (dihydroxyfriedelane ) นอกจากนี้ ยังมีสารกลุมแซนโทนกลูโคไซด 

(xanthoneglucosides) เชน แมนจิเฟอริน (mangiferin) สารกลุมไทโอชูการซัลโฟเนียมซัลเฟต (thiosugarsulfoniumsulfate) 

ที่สำคัญ ไดแก ซาลาซินอล (salacinol) และโคทาลานอล (kotalanol) และสารกลุมแอนโทไซยานิน (anthocyanins) เชน

ลิวโคพีลารโกนิดิน (leucopelargonidin) เปนตน

9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุทั่วทุกภาคในประเทศไทย พบตามปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ในตางประเทศ

พบที่จีน อินเดีย ศรีลังกา พมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   เปนปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ พื้นที่ชายเขาริมน้ำตกลำธาร มีพืชอื่นขึ้นอยูดวย

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศ

  - จังหวัด   อุดรธานี ขอนแกน ชัยภูมิ ปราจีนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบาน เรียกวา ตาไก

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยเมล็ด โดยการนำเมล็ดสุกที่มีสีสมนำมาแชน้ำ 3 – 4 วัน จนเนาแลวลางเอาเนื้อ และเปลือกออก 

แลวนำเมล็ดมาตากแหง เพ่ือทำการเพาะขยายพันธุตอไป โดยการนำเมล็ดแหงไปเพาะในกระบะเพาะกลารดน้ำใหชุมประมาณ 

4 – 5 สัปดาห เมล็ดจะงอกสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำ เอาไวในโรงเรือน อายุ 6 – 12 เดือน 

นำลงปลกูไดตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตสวนมากนิยมปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

  - การเตรียมดิน กำแพงเจ็ดชั้นเปนไมปาปลูกงาย เตรียมดินโดยการขุดหลุม กวางประมาณ 40 เซนติเมตร 

ยาว 40 เซนติเมตร และลึก 40 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักและทำการปลูกได
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  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมดินเรียบรอยแลว นำตนกลาที่อายุ 6 – 12 เดือน รากแข็งแรงมาปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบดิน

ใหแนน พูนดินตรงโคนไมใหน้ำขัง ปกไมเปนหลักใหกำแพงเจ็ดชั้นเกาะ หรือจะปลูกตามโคนไมใหญก็ได เพราะกำแพงเจ็ดชั้น

เปนไมพุมรอเล้ือย

14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย กำแพงเจ็ดชั้นจะใสปุยกนหลุมระยะแรก แลวจะใหปุยอีกครั้ง ประมาณ 6 เดือนถัดไป ไมจำเปนตองใสปุยเคมี 

เพราะเปนไมปาจะเจริญเติบโตตามธรรมชาติอยูแลว

  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝนไมตองใหน้ำมาก นอกจากฝนทิ้งชวงตองใหน้ำบาง 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการใสปุย และพรวนดินประมาณปละ 1 – 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กำแพงเจ็ดชั้นเปนพืชไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน จึงไมจำเปนตองปองกัน

กำจัดโรคและแมลงศัตรู 

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว กำแพงเจ็ดชั้นจะเก็บเกี่ยวไดทุกฤดู แตนิยมเก็บเกี่ยวในฤดูแลง เพราะไมมีปญหาเรื่องการแปรรูป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว กำแพงเจ็ดชั้น จะเก็บเกี่ยวตั้งแตอายุ 5 – 10 ปขึ้นไป โดยการตัดเถาท่ีเลื้อยยาวติดกิ่งกานออก แลวเอา

แตลำตนไว หรือเถามาแปรรูปตอไป เหลือลำตนที่ติดกับดินไว 1 – 2 เมตร เพื่อจะใหกำแพงเจ็ดชั้นแตกตนใหมตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดลำตนมาตองแปรรูปทันที โดยการใชมีดคม ๆ ฝานตามขวางของตนที่กำลังสด ๆ 

ถาปลอยทิ้งไวจะทำใหฝานยาก เพราะตนจะแข็งมาก จากนั้นนำไปตากแดดทันที 4 - 5 วัน แลวนำไปอบใหแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อกำแพงเจ็ดชั้นแหงสนิทแลว นำบรรจุถุงสงจำหนาย หรือเก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ 

รอการจำหนายตอไป

16. การจำหนาย
  ลำตนกำแพงเจ็ดชั้นแหง ราคากิโลกรัมละ 40-100 บาท 


