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1. ชื่อสมุนไพร ปลาไหลเผือก (PLA LAI PUEK)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Eurycoma longifolia Jack     ชื่อวงศ Simaroubaceae
3. ชื่ออื่น  กรุงบาดาล (สุราษฎรธานี), คะนาง ชะนาง (ตราด), ตรึงบาดาล (ปตตานี), ตุงสอ แฮพันช้ัน (ภาคเหนือ),  
    ตุวุเบาะมิง ตุวุวอมิง (มาเลย-นราธิวาส), เพียก (ภาคใต), หยิกบอถอง หยิกไมถึง เอียนดอน (ภาคอีสาน), 
    Ali’s umbrella
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนขนาดเล็ก ไมคอยแตกก่ิง สูงไดถึงประมาณ 10 เมตร ตามลำตนมักพบรอยแผลเปน
  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ 1 เมตร มักออกเปนกระจุกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง ใบยอยเรียง
ตรงกันขามหรือเกือบตรงกันขาม รูปใบหอกถึงรูปไขกลับแกมรูปใบหอก กวาง 1.5-6 เซนติเมตร ยาว 5–20 เซนติเมตร ปลายแหลม
หรือเรียวแหลมโคนมนถึงโคงกวาง ขอบเรียบ 
  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนงขนาดใหญและโปรง ออกตามซอกใบ มีขนประปรายและมีขนตอมแบบตุมแข็ง ดอกสีแดง
แยกเพศหรือสมบูรณเพศ ดอกเพศผูมีใบประดับรูปสามเหลี่ยม หลุดรวงงาย กานดอกคอนขางอวบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน 
ปลายแยกเปน 5 กลีบ รูปไขถึงรูปสามเหล่ียม กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปใบหอกถึงรูปไขแกมรูปขอบขนานหรือรูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน 
กวาง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 4.5-5.5 มิลลิเมตร เมื่อตูมขอบพับเขาจรดกัน เกสรเพศผูมี 5 อัน อับเรณูมีขนาดเล็กมาก เปนหมัน 
ดอกเพศเมียคลายดอกเพศผู รังไขอยูเหนือวงกลีบ คารเพลไมเชื่อมติดกัน มี 5 คารเพล แตละคารเพลมี 1 ชอง และออวุล 1 เม็ด 
ยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 5 แฉก 
  ผล แบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปรีหรอืรูปไข กวาง 0.5-1.2 เซนติเมตร ยาว 1-1.7 เซนติเมตร
5. สวนที่ใชทำยา
  รากแหง
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวารากปลาไหลเผือกมีรสขม เมาเล็กนอย สรรพคุณถายพิษตาง ๆ ถายฝในทอง ถายพิษไข พิษเสมหะ
และโลหิต แกไข ตัดไขทุกชนิด เปนตน

ปลาไหลเผือก 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาทางพรีคลินิกพบวา รากปลาไหลเผือกแสดงฤทธิ ์ตานเชื ้อไขจับสั ่นชนิด Plasmodium 
falciparum สายพันธุที่ดื้อยาคลอโรควิน (chloroquine-resistant) สารที่แสดงฤทธิ์เปนสารกลุมควอสซินอยด 3 ชนิด คือ 
ยูไรโคมานอล (eurycomanol) ยูไรโคมานอล-3-โอ-บีตา-ดี-กลูโคไพราโนไซด (eurycomanol-2-O-β-D-glucopyranoside)
และ 13บีตา18-ไดไฮโดรยูไรโคมานอล (13β,18-dihydroeury comanol)
8. สารสำคัญ
  รากปลาไหลเผือกมีองคประกอบเคมีกลุมควอสซินอยด (quassinoids) หลายชนิด ท่ีสำคัญ ไดแก ยูไรโคมาแลกโทน 
(eurycomalactone), ยูไรโคมาโนน (eurycomanone) ยูไรโคมานอล (eurycomanol) ยูไรโคมานอล-2-โอ-บีตา-ดี-
กลูโคไพราโนไซด (eurycomanol-2-O-β-D-glucopyranoside) 13บีตา,18-ไดไฮโดรยูไรโคมานอล (13β,18-
dihydroeurycomanol) นอกจากนั้นยังมีสารอื่น ๆ อีกหลายชนิด เชน เบนโซควิโนน (benzoquinones) สเตอรอล 
(sterols) และแซโพนิน (saponins) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุตั ้งแตประเทศพมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ในประเทศไทยพบขึ้นเปนไมชั ้นลางในปาดิบเขาและปาเบญจพรรณ มักชอบขึ้นในดินทราย ที่สูงตั้งแต 0–700 เมตร 
มักพบมากตามที่ต่ำ
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปาดิบแลง ปาสะเดา ปาเบญจพรรณ ปาดิบช้ืน
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด  จันทบุรี ตราด ตรัง อุดรธานี ชัยภูมิ
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมนิยมทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง แตนิยมการเพาะเมล็ด ปลาไหลเผือกมีผลเปนพวงคลายผลสะเดา 
พวงหน่ึงจะมีประมาณ 5 ผล เม่ือผลแกจะมีสีแดงเขมอมมวง แกะเอาเมล็ดขางใน และ 1 ผล จะได 1 เมล็ด นำแลวมาลางน้ำ
ใหสะอาดแลวตากแดดใหแหง นำไปเพาะในกระบะเพาะประมาณ 3 – 4 สัปดาห ปลาไหลเผือกจะงอก เมื่อสูงประมาณ 
10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำที่ใสดินผสมและมะพราวสับไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ  
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก การปลูกปลาไหลเผือกนิยมปลูกในฤดูฝน ในชวงพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย
ปุยคอก หรือปุยหมัก เนื่องจาก ปลาไหลเผือกเปนพืชไมคอยมีกิ่งกานมากนัก ระหวางหลุมเวนระยะ ประมาณ 3 – 4 เมตร 
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  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาปลาไหลเผือกอายุ 1 – 2 ป ลำตนและรากแข็งแรงเอาลงปลูกไดเลย โดยการกลบดินใหพูน
โคนตนไมใหน้ำขังมาก แลวปกไมพยุงตนและผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุ ย การใหปุ ยปลาไหลเผือกเมื่อรองกนหลุมแลว จะใหอีก 6 เดือน ใหพรอมกับการพรวนดินกำจัดวัชพืช 
ควรใหปละประมาณ 2 – 3 ครั้ง  
  - การใหน้ำ ปลาไหลเผือกชอบน้ำระดับปานกลาง ระยะแรกควรรดน้ำใหชุมอยูเสมอ พอถึงฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย ปละ 2 – 3 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ปลาไหลเผือกไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน ควรจะใชสารจำพวกสะเดา หรือ
ชีวภาพฉีดพนก็ได
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวไดทุกฤดูกาล ปลาไหลเผือกควรเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 4 – 5 ป ข้ึนไป เพราะรากจะใชทำยาได 
ถาเก็บเกี่ยวปลายฝนตนหนาวขุดดินงาย เพราะดินจะออนชวงฤดูแลง 
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ตองขุดดินจากโคนตนลึกลงไปตามรากในแนวยาว หรือถาดินออนสามารถถอนจนรากหลุดออกมา 
(ปลาไหลเผือกรากจะยาว 1 - 2 เมตร)
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดรากปลาไหลเผือกมาแลว นำรากไปลางน้ำใหสะอาด แลวนำมาสับเปนชิ้นเล็ก ๆ 
ตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท 
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดรากปลาไหลเผือกแหงมาแลว นำใสถุง หรือกระสอบโปรง มัดปากใหแนนเพื่อนำสง
จำหนายตอไป เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  รากปลาไหลเผือกแหง ราคากิโลกรัมละ 80-200 บาท


