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1. ชื่อสมุนไพร กำลังวัวเถลิง ดอกขาว (KAMLANG WUA THALUENG DOK KHAO)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Anaxagorea luzonensis A. Gray     ชื่อวงศ Annonaceae

3. ชื่ออื่น   ชะแมบ (ตราด), ชาวัวเถลิง (ประจวบคีรีขันธ), ปุนทา (นราธิวาส), ปูน (สุราษฎรธานี)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถาเนื้อแข็ง ตามลำตนมีหนามแข็งหางๆ เห็นชัดเจน และกิ่งมีรยางคเปนตะขอ 

  ใบ รูปรีถึงรูปขอบขนาน กวาง 3-6 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร แผนใบคอนขางหนา แข็งและเหนียว ผิวใบเปนมัน

ทั้งสองดาน 

  ดอก เดี่ยวหรือเปนชอ ออกตามก่ิงจากปลายตะขอ ดอกออนสีเขียว เมื่อบานสีเหลืองเขมและมีกลิ่นหอม กลีบดอกเรียงเปน

สองชั้น ตัวกลีบหนา รูปรี โคนกลีบคอด ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร

  ผล กลุม มีผลยอยจำนวน 5-7 ผล รวงงาย แตละผลมี 2 เมล็ด

5. สวนที่ใชทำยา
  เถา

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  เถาตมน้ำดื่มบำรุงกำลัง แกกระษัยบำรุงไต กลามเนื้อเสื่อม เสนเสื่อม

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการทดลองทางพรีคลินิก พบวาสารในกลุมอัลคาลอยดในกำลังวัวเถลิงมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์

ในการตานเช้ือแบคทีเรีย S. mutans ท่ีทำใหเกิดโรคในชองปาก มีฤทธ์ิในการตานเช้ือแบคทีเรีย S. aureus ท่ีทำใหเกิดโรคแผลฝหนอง 

และเชื้อ V. cholerae ซึ่งเปนสาเหตุของโรคอหิวาตกโรค มีฤทธิ์ในการตานเชื้อราสาเหตุของโรคกลาก และมีฤทธิ์ในการตานเชื้อไวรัส

โรคเริม Herpes simplex virus type 1

8. สารสำคัญ
  จากการศึกษาสารสกัดจากเถาลำตนของกำลังวัวเถลิงดวย 5 แอลกอฮอล พบวาพืชชนิดนี้มีสารองคประกอบอยูในกลุม

แทนนินสท้ังท่ีเปน hydrolysable tannins และ condensed tannins ในปริมาณไมสูงมาก มีฟลาโวนอยดท้ังประเภท anthocyanidin, 

leucoanthocyanidin, catechin, aurone, flavone, dihydroflavonol, และ flavonol และมีสารในกลุมอัลคาลอยด

กำลังวัวเถลิง ดอกขาว
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9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  ทางภาคตะวันออกและภาคใตของไทย พบในปาดิบชื้น ที่ระดับความสูง 100 - 400 เมตร ในตางประเทศพบที่ประเทศ

ฟลิปปนส

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาเบญจพรรณท่ัวไป ปาดงดิบ พื้นที่เชิงเขา ปาชุมชื้นมีฝนตลอดป

  - ภาค  ภาคตะวันออก ภาคใต

  - จังหวัด   ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (ดอกสีขาว)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด การตอนก่ิง หรือปกชำ

  - ผลเปนรูปกระสวยมีเมล็ดขางใบ 1 - 2 เมล็ด โดยแกะเมล็ดที่สมบูรณไปลงกระบะเพาะชำ ประมาณ 45 วัน จะออก

ตนออนขึ้นมาประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงกระบะ 1 ตน (โดยผสมดิน ปุย และมะพราวสับ) เก็บไวในเรือนเพาะชำ

  - ปจจุบันนิยมปกชำโดยใชกิ่งกึ่งแกกึ่งออน ยาวประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ปกในถุงดินผสมขี้เถาแกลบ รดน้ำใหชุม 

หรือนำเขาแปลงพนหมอกจะไดผลดี เมื่อประมาณ 30 – 45 วัน จะเร่ิมออกรากและใบออนตอไป 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก สวนใหญนิยมปลูกในฤดูฝน ชวงเดือนพฤศจิกายน – สิงหาคม เพราะกำลังวังเถลิงชอบน้ำ แตไมชอบน้ำขัง

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย

ปุยคอก หรือปุยหมักก็ได

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งรากเจริญเติบโตแข็งแรงเต็มที่แลว ลงแปลงปลูกได หรือตนชำ

ที่มีอายุ 4 – 6 เดือน โดยการนำตนกลาปลูกลงในหลุมที่เตรียมไว ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร แลวกลบดวยดินใหพูนโคนไว 

เพ่ือไมใหน้ำทวมขัง แลวปกไมผูกใหเรียบรอย ปองกันตนลม ระยะแรกควรทำท่ีบังแสงแดด โดยใชแสลนพลาสติก หรือใบมะพราว

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุ ย ใชปุ ยคอก หรือหมักกนหลุมแลวตอไปก็ใหปุ ยอีกครั ้ง ประมาณ 6 เดือน หรือปละ 2 ครั ้ง ไมจำเปน

ตองใสปุยวิทยาศาสตร

  - การใหน้ำ กำลังวัวเถลิงเปนพืชชอบน้ำชุมชื้นอยูเสมอ ไมชอบน้ำขัง หากฝนท้ิงชวงตองรดน้ำ

  - การกำจัดวัชพืช ควรจะทำพรอมกับการใสปุย ปละ 1 – 2 ครั้งกไ็ด

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กำลังวัวเถลิงจะมีจำพวกแมลง หรือเพลี้ยกัดกินใบ อาจใฃสารเคมีฉีด เชน 

เซฟวิน เอส 85 ในระยะแรก พอเจริญเติบโตแลวสามารถปลอยตามธรรมชาติ

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว กำลังวัวเถลิงจะใชลำตนทำยาเมื่ออายุ 5 – 10 ป จะนิยมเก็บเกี่ยวในชวงฤดูแลงที่มีแสงแดด

ประมาณเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เลือกตัดลำตนแก ๆ ซึ่งเปนลักษณะเถายาว ตัดใบและก่ิงเล็กออกใหหมด

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดลำตนมาแลวนำมาสับเปนชิ้นเล็ก ๆ หรือฝานเปนชิ้นยาว ๆ เพื่อจะตากแดด

ใหแหงไวขึ้น และนำไปตากแดด 4 – 5 วัน แลวนำไปอบใหแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดกำลังวัวเถลิงแหง บรรจุใสกระสอบโปรง ๆ สงจำหนายได หรือใสกระสอบเก็บไว

ในหองที่อุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  เถากำลังวัวเถลิงแหง ราคากิโลกรัมละ 60-100 บาท


