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1. ชื่อสมุนไพร เถาวัลยเปรียง (THAO WAN PRIANG)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Derris scandens (Roxb.) Benth.     ชื่อวงศ Leguminosae (Fabaceae) 

3. ชื่อทองถิ่น เครือเขาหนัง เถาตาปลา (นครราชสีมา), พานไสน (ชุมพร), Hogcreeper

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถาหรือไมพุมรอเลื้อย ยาวไดถึง 30 เมตร กิ่งหอยลง เถามีขนสั้น นุม 

  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอยเรียงตรงขาม มี 7-13 ใบ รูปไขหรือรูปรี กวาง 1-2.5 เซนติเมตร 

ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนโคงกวาง ผิวใบดานลางมีขนประปราย หูใบขนาดเล็ก อาจมีหูใบยอย 

  ดอก ชอดอกแบบชอกระจะเทียมหรือแบบชอแยกแขนงเทียม ยาว 8-45 เซนติเมตร ออกตามซอกใบหรือปลายก่ิง ดอกยอย

รูปดอกถั่ว เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูปถวย สีมวง ปลายหยักซี่ฟน มีขนประปราย กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว 

สีชมพู หรือสีออกมวง ยาวพนกลีบเลี้ยงมาก กลีบกลางเกลี้ยงหรือมีขนดานลาง โคนกลีบกลางสีเขียว กลีบคูขางติดกับกลีบคูลาง 

เกสรเพศผูมี 10 อัน เช่ือมกันเปนหลอด รังไขเหนือวงกลีบ มี 1 ชอง มีออวุล 9-10 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียโคงเรียวแหลม ยอดเกสร

เพศเมียเล็กมาก 

  ผล เปนฝกแบน รูปไขหรือรูปรีถึงรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กวาง 0.8-1.5 เซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร โคนสอบแคบ 

ปลายแหลม แกไมแตก มีปกแคบดานเดียว 

  เมล็ด รูปไต เกลี้ยงหรือมีรอยยน มี 1-3 เมล็ด 

5. สวนที่ใชทำยา
  สวนท่ีใชทำยาเปนช้ินสวนของเถาแหง มักพบห่ันเปนช้ินเล็ก ๆ เปลือกนอกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลแกมสีเทา ไมเรียบ อาจมีรอง

หรือคล่ืนตามยาว มีชองอากาศกระจายอยูท่ัวไปรอยตัดสีน้ำตาลออน เห็นรอยวงปชัดเจน เน้ือไมมีรูพรุน ตรงกลางอาจพบไสไมขนาดเล็ก

สีเหลืองถึงสีน้ำตาลออน เนื้อแข็ง รสเฝอนเล็กนอย

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา เถา มีรสเฝอนเอียน สรรพคุณขับปสสาวะ แกปสสาวะพิการ แกบิด แกหวัด เถาคั่วไฟชงน้ำดื่ม

แกปวดเมื่อย ถายเสน ถายกระษัย แกเสนเอ็นขอด และขับเสมหะ 

เถาวัลยเปรียง
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาเถาใชเปนยาขับเสมหะ แกไอ ขับปสสาวะ แกทองเสีย มีฤทธ์ิลดการอักเสบ, 

แกปวดกลามเนื้อตานเช้ือแบคทีเรียและกระตุนภูมิคุมกัน 

  เถาวัลยเปรียงมีสารที่มีฤทธ์ิเชนเดียวกับฮอรโมนเพศหญิง จึงควรระวังหากจะกินติดตอกันเปนเวลานาน 

8. สารสำคัญ
  เถาวัลยเปรียงมีสารหลายชนิด ที่สำคัญคือ สารกลุมไอโซฟลาโวน (isoflavones) เชน โรทีโนน (rotenone), 

สแคนดิแนล (scandenal), สแคนเดอโรน (scanderone) , อีทูรูนากาโรน (eturunagarone), วาแรนกาโลน (warangalone), 

สแคนดิโนน (scandinone)และ เดอริสไอโซฟลาโวน (derrisisoflavone)สารกลุมไอโซฟลาโวนไกลโคไซด (isoflavone 

glycosides) เชน เดอริสแคนดิโนไซดเอ (derriscandenoside A)เดอริสแคนดิโนไซดบี (derriscandenoside B), 

เดอริสแคนดิโนไซดซี (derriscandenoside C)และสารอนุพันธคูมาริน (coumarin derivatives) เชน กรดโรบุสทิก (robustic 

acid) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุตั้งแตประเทศอินเดีย พมา ไทย มาเลเซีย ไปจนถึงตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย 

และทวีปแอฟริกา

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ปาละเมาะทั่วไป ปาเบญจพรรณ ปาไผ หัวไรปลายนา

  - ภาค ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา  พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ
  โดยการปกชำรากเถาวัลยเปรียง จะมีรากที่ขึ้นเปนตนอยูทั่วไป เราจะขุดตนเถาวัลยเปรียง นำมาชำในถุงเพาะชำ

ที่มีตอนผสมอยูตัดใบออกเล็กนอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 30 – 45 วัน ก็จะแตกใบออนและแตกรากเปนตนกลา

ตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก  เพาะปลูกไดทุกฤดูกาล และตองมีน้ำรด แตนิยมปลูกในชวงฤดูฝน

  - การเตรียมดิน  โดยการขุดหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว30 เซนตเิมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย

ปุยคอก หรือปุยหมัก เถาวัลยเปรียงนิยมปลูกตามโคนตนใหม หรือจะทำหลักเสาใหเลื้อยพัน หรือจะเล้ือยขึ้นกอไผก็ได

  - วิธีการปลูก  เมื่อไดตนกลาเถาวัลยเปรียงที่เพาะชำอายุ 5 – 6 เดือน ก็นำเสาหลุมที่เตรียมไว แตตองมีหลักปกอยู 

หรือโคนไมใหญเอาลงปลูกกลบดินแลว รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ 
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เถาวัลยเปรียงเปนไมปาควรใสปุยคอก หลังจากปลูกได 4 เดือน ใสปุยคอก  ควรใสปละ 1 – 2 ครั้ง 

  - การใหน้ำ  ถาปลูกในฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติก็ได 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู เถาวลัยเปรียงไมมีโรคและแมลงศัตรูมากนัก จึงไมตองใชสารเคมีปองกัน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมเก็บเกี่ยวในฤดูแลงชวงเดือนธันวาคม – เมษายน เถาวัลยเปรียง

จะเก็บเกี่ยวไดมื่ออายุ 5 -10 ป ขึ้นไป

  - วิธีการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวโดยการตัดเถาวัลยเปรียงเหลือโคนตนไว เพื่อใหเกิดตนใหมตอไป นำเอาเถาวัลยเปรียง

มาตัดเปนทอน ๆ เพื่อสงแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดเถาวัลยเปรียงมาแลว นำมาสับเปนแผน ตองรีบทำตอนสด ๆ ถาปลอยแหง

จะฟนไมเขา (แข็งมาก) พอไดเปนแผน ๆ ก็นำมาตากแดด 5 – 10 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเถาวัลยเปรียงมาแลว นำมาใสกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยสะอาด เพื่อสงจำหนาย

ตอไป หรือเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติและอากาศถายเทไดดี 

16. การจำหนาย
  - เถาวัลยเปรียงสด ราคากิโลกรัมละ10-50 บาท 

  - เถาวัลยเปรียงแหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


