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1. ชื่อสมุนไพร กำลังเสือโครง (นางพญาเสือโครง)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Ziziphus attopensis Pierre     ชื่อวงศ Rhamnaceae
3. ชื่ออื่น  ขวากไก หนามเข็ม (ชัยภูมิ), ขอเบ็ด (หนองคาย), ขี้แรด (ปราจีนบุรี), เขี้ยวงู (ชุมพร), 
    ตึ่ง เครือดำตัวแม (ลำปาง), เบน เบนขอ (ตะวันออกเฉียงเหนือ), เล็บครุฑ (จันทบุรี), เล็บรอก (พัทลุง), 
    หมากตาไก (เลย)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมหรือไมพุมรอเลื้อย สูงไดถึง 7 เมตร เปลือกตนสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดง กิ่งแขนงเรียวเล็ก มีหนามแหลมโคง กิ่งออน
สีมวงคล้ำ 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข รูปรี หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลาย
เรียวแหลมหรือมนมีติ่งแหลม โคนเบี้ยว ขอบจักฟนเลื่อยเล็กๆ แผนใบหนา เกลี้ยง มักมีขนตามเสนใบ มีเสนโคนใบ 3 เสน นูนเดนชัด
ทางดานลาง กานใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขน 
  ดอก ชอดอกแบบแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาวไดถึง 25 เซนติเมตร มีขน ดอกเล็กสีเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียว กานดอก
ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข ดานนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไขกลับ ปลายมน 
โคนสอบแคบเรียวคลายเปนกานกลีบ ขอบเรียบ เกสรเพศผู 5 อัน สั้นกวากลีบดอก อับเรณูรูปไข จานฐานดอกหนามักเปน 5 พู รังไข
เหนือวงกลีบ คอนขางกลม มีขน มี 2 ชอง แตละชองมีออวุล 1 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียเรียว ยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 2 แฉก 
  ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปคอนขางกลมหรือรูปไข กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร มีขน
สีน้ำตาลแดง 
  เมล็ด รูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน สีน้ำตาลอมแดง
5. สวนที่ใชทำยา
  กำลังเสือโครงเปนชิ้นสวนของเถาแหง มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดง มีกลิ่น รสรอน
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากำลังเสือโครง สรรพคุณบำรุงกำลัง ขับลม บำรุงเสนเอ็น ทำใหเจริญอาหาร

กำลังเสือโครง (นางพญาเสือโครง)
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  -
8. สารสำคัญ
  กำลังเสือโครงมีองคประกอบเปนสารกลุมสเตียรอยด เชน แคมเพสเตอรอล (campesterol) สติกมาสเตอรอล 
(stigmasterol) และบีตา-ซิโทสเตอรอล ( -sitosterol) นอกจากนี้ ยังมีสารกลุมไฮโดรคารบอนโซตรงยาว (long chain 
hydrocarbons) สารกลุมแอลกอฮอลโซตรงยาว (long chain alcohols) และสารกลุมกรดคารบอกซิลิก (carboxylic acids) 
เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในปาดิบ ตามพื้นที่ชื้นริมหวย 
ริมแหลงน้ำในตางประเทศพบที่จีน ลาว 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   เปนพื้นที่ดอน ปาละเมาะ ปาดงดิบ ปาเต็งรังท่ัวไป
  - ภาค   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - จังหวัด   อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแกน ชัยภูมิ ลำปาง ปราจีนบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบาน (มีหนามคลายพุทรา)
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุดวยเมล็ด มีลักษณะคลายพุทรา เมื่อสุกมีสีสม หรือสีแดง เก็บผลสุกมาแชน้ำ 2 – 3 วัน แลวลาง
เนื้อเยื่อออก นำเมล็ดไปตากแดดจนแหงแลวนำไปเพาะในกระบะไดเลย หรือจะเพาะลงถุงดำก็ได กำลังเสือโครงเมล็ดแข็ง
จะงอกชา ประมาณ 30 – 45 วัน จะออกตนออน ทำการอนุบาลไวในถุงดำไวกอน ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป เอาลงปลูก
ไดเลย
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตจะใหเหมาะสมก็ปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  - การเตรียมดิน การเตรียมดินเหมือนปลูกตนไมทั่วไป โดยการขุดตนกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
ลึก 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก หรือปุยหมักรองกนหลุม
  - วิธีการปลูก นำตนกลาที ่แข็งแรงประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป ปลูกในหลุมที ่เตรียมไวกลบหลุมใหแนน
พรวนดินโคนใหสูง ปกไมผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุม
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย กำลังเสือโครงใหปุยรองกนหลุม และควรใสอีกหลังจากปลูก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง
  - การใหน้ำ กำลังเสือโครงเปนพืชทนแลงมาก ควรใหน้ำระยะแรกหลังจากนั้นปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการใสปุย และพรวนดิน
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  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กำลังเสือโครงสวนมากไมมีโรคและแมลง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตที่นิยมฤดูแลงในชวงเดือนธันวาคม–เมษายน งายตอการแปรรูป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยตัดตอกำลังเสือโครงอายุ 5 – 6 ปขึ้นไป โดยการตัดตน และเก็บตนตอไวเพื่อเปนพันธุตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เม่ือไดลำตนกำลังเสือโครงมาแลวตัดเปนช้ิน ๆ ตองตัดตามทรงเปนทอนเล็ก ๆ แลวตากแดด 
4 – 5 วัน จนแหง หรือนำไปอบอีกครั้งใหแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา นำกำลังเสือโครงแหงใสกระสอบโปรง ๆ อากาศถายเทไดดี เก็บในอุณหภูมิหองปกติ หรือ
ใสถุงสงจำหนายตอไป
16. การจำหนาย
  - เถากำลังเสือโครงแหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท

หมายเหตุ  เคร่ืองยาไทยท่ีเรียก “กำลังเสือโครง” อาจหมายถึงเปลือกตนแหงของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา  Betula alnoides Buch.-
Ham.ex G. Don หรือเปนเถาแหงของพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Ziziphusattopensis Pierre อยางไรก็ตาม กำลังเสือโครงท่ีใชกันมาก
และมีขายในทองตลาดเปนชนิดหลัง 


