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แกแล 

1. ชื่อสมุนไพร แกแล (KAE LAE)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner    ชื่อวงศ Moraceae 
3. ชื่ออื่น  สักขีเหลือง (ภาคกลาง), แกลแหร (ภาคใต), หนามเข (ประจวบคีรีขันธุ) เข (นครราชสีมา), 
    แกกอง (แพร), กะเลอะเซอะ (กาญจนบุรี), ชางงาตอก (ลำปาง), หนามเขี้ยวโซ (ปตตานี), 
    thorny cockspur, cockspur thorn
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมรอเล้ือยถึงไมเถาเน้ือแข็ง มียางสีเหลืองออน ตน ก่ิง และ งามใบ มีหนามแหลมแข็ง ยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแหลม 
ตรงหรือโคงเล็กนอย 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 1-11 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนสอบ ขอบเรียบ 
เสนแขนงใบขางละ 6-9 เสน กานใบยาว 0.3-1.5 เซนติเมตร หูใบเล็กมากและรวงงาย 
  ดอก ดอกแยกเพศตางตน ชอดอกเพศผูเปนชอกระจะกลาย ๆ  ชอดอกเพศเมียเปนชอกระจุกแนน ออกตามงามใบเปนคู
หรืออยูเด่ียว ๆ กานชอดอกยาว 0.3-1 เซนติเมตร ชอดอกเพศผูสีขาวนวล ดอกเล็กมาก ท่ีโคนดอกมีใบประดับเล็กมากรูปชอน กลีบรวม 
4 กลีบ รูปไขกลับ ขางนอกมีขนสั้น เกสรเพศผูมี 4 อัน เล็กมาก ชอดอกเพศเมียดอกเล็กมาก กลีบรวม 4 กลีบ โคนติดกัน ปลายแยก 
รังไขใตวงกลีบ กานเกสรเพศเมียยาวเรียว
  ผล แบบผลรวม กลม ผิวขรุขระ เสนผานศูนยกลาง 1-2.5 เซนติเมตร เมล็ดเล็กมาก
5. สวนที่ใชทำยา
  แกน โดยเปนชิ้นสวนของแกนที่ไมมีกระพี้ เนื้อแนน น้ำหนักเบา หักยาก สีเหลืองถึงน้ำตาลออน ความยาวไมแนนอน 
กลิ่นออนเฉพาะตัว รสขมปราเล็กนอย
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา แกนแกแล มีรสขม ปราข่ืน มีสรรพคุณ บำรุงน้ำเหลืองใหเปนปกติ แกพุพอง บำรุงกำลัง ขับปสสาวะ 
แกมุตกิดระดูขาว แกไขรากสาด แกทองรวง บำรุงธาตุ แกเลือดออกไรฟน แกคุดทะราด ขับเสมหะ แกไขพิษ และบำรุงโลหิต



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

66

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากงานวิจัยทางพรีคลินิกพบวา สารสกัดดวยเอทิลแอซิเทตของแกแลและสารสำคัญคือ มอริน (morin) 
มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเฮอรปสซิมแพลกซไทป 2 ที่มักกอโรคเริมที่อวัยวะเพศ สวนสารสกัดดวยน้ำแสดงฤทธิ์ยับยั้งทั้งไวรัส
เฮอรปสซิมแพลกซไทป 1 และ ไทป 2 โดยยังยั้งการแบงตัวเพิ่มจำนวนของไวรัส 
  สารสกัดแกแลดวยคลอโรฟอรม เมทานอล และน้ำแสดงฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียชนิดแกรมบวก ไดแก Staphylococcus  
aureus, S. epidermidis และ Bacillus subtilis สวนสารสกัดดวยคลอโรฟอรมของแกแลสามารถยับยั้งเชื้อราที่กอใหเกิด
โรคกลาก (dermatophytes) ไดแก Trichophyton rubrum T. mentagrophytes และ Microsporum gypseum 
ไดดีกวาสารสกัดดวยเมทานอล ขณะท่ีสารสกัดดวยน้ำไมมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือรา 
8. สารสำคัญ
  แกแลประกอบดวยสารกลุมฟนอลิก (phenolics) ไดแก มอริน (morin) ซึ่งเปนสารที่ทำใหเกิดสีเหลืองในเนื้อไม
เรสเวอราทรอล (resveratrol) และไฮดรอกซีเรสเวอราทรอล (hydroxyresveratrol) และยังพบสารกลุมไฟโทสเตอรอล 
(phytosterols) ซึ่งประกอบดวย บีตา-ซิโทสเตอรอล ( -sitosterol) เปนสวนมาก และมีสติกมาสเตอรอล (stigmasterol) 
กับแคมเพสเตอรอล (campesterol) อยูเล็กนอย
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุในประเทศไทยเกือบทุกภาค ขึ้นตามปาละเมาะ ปาเบญจพรรณ และปาดิบ 
บนพื้นที่ระดับต่ำไปจนถึงที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ในตางประเทศพบที่จีน ญี่ปุน อินเดีย ศรีลังกา ภูมิประเทศ
อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ ริมแมน้ำลำธาร
  - ภาค   ทั่วทุกภาคในประเทศไทย
  - จังหวัด   กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี แพร นครศรีธรรมราช
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา    พันธุพื้นบาน (มีหนาม)
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร    ไมทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด แกแลมีผลรวมคลายนอยหนา แตมีขนาดเล็ก เมื่อผลสุกจะมีสีสัม พบเมล็ดขางใน 
5 – 10 เมล็ด สีดำอมน้ำตาล เอาเมล็ดไปลางน้ำใหสะอาดและนำไปตากแดดใหแหง เพาะในกระบะประมาณ 30 – 45 วัน 
เมล็ดจะงอกขึ้นมาเปนตนออน จึงแยกลงถุงเพาะชำ ถุงละ 1 ตน นำไวไปเรียงในเรือนเพาะชำ หรือตามรมไม พอแกแล
สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ก็ทำการลงแปลงปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก การปลูกแกแลนิยมปลูกในฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
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  - การเตรียมดิน แกแลเหมือนการปลูกไมปาทั่วไป โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 
เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมัก พรอมที่จะปลูกตอไป
  - วิธีการปลูก เมื่อแกแลโตเต็มที่ หรือสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ลงแปลงปลูก โดยนำตนแกแลปลูกลงหลุมที่ปลูกไว
กลบดิน แลวปกไมผูกเชือก ควรปกไมที่แข็งแรง เพราะถาโตมากจะลมได ควรรดน้ำใหชุมในระยะแรก
14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย การใหปุยแกแลควรใหระยะแรก เมื่อใสกนหลุมไปแลวโดยการใสปุยคอก หรือปุยหมัก เราจะใสปุยอีกครั้ง
เมื่ออายุ 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง
  - การใหน้ำ แกแลเปนไมปาทนแลง ไมตองการน้ำมาก เมื่อปลูกควรใหน้ำระยะแรกเทานั้นก็พอ
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชเมื่อทำการพรวนดิน และใสปุย ปละ 2 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู แกแลไมมีโรคและแมลงรบกวน ไมจำเปนตองปองกันแมลงศัตรูพืช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บ  แกแลใชลำตนทำยา นิยมเก็บเก่ียวในฤดูแลง ในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว จะทำการเก็บเกี่ยวโดยการตัดตนที่แกอายุประมาณ 5 – 10 ป แตควรระวังเพราะแกแลมีหนามมาก 
และควรตัดเอาหนามออกดวย จะไดลำตนมาเปนทอน
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดลำตนมาเปนทอน ๆ แลวตัดเปนชิ้นเล็ก โดยการฟนถอนตนสด ถาแหงจะแข็งมาก 
เมื่อฟนเปนชิ้นเล็ก ๆ ตากแดด 4 - 5 วัน จนแหง หรือนำไปอบอีกครั้ง
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อแกแลแหงดีแลว นำใสกระสอบโปรงใหอากาศถายเทได เก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ 
หรือสงจำหนายตอไป 
16. การจำหนาย
  แกนแกแลแหง ราคากิโลกรัมละ 60-120 บาท


