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กระดังงาไทย

1. ชื่อสมุนไพร กระดังงาไทย (KRADANG NGA THAI)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata ชื่อวงศ Annonaceae

3. ชื่ออื่น  กระดังงาใบใหญ กระดังงาใหญ (ภาคกลาง), สะบันงา สะบันงาตน กระดังงา (ตรัง, ยะลา), 

    Cananga tree, Ylang-ylang tree

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน สูง 6-20 เมตร เปลือกตนสีเทา มีรอยแผลใบขนาดใหญตามลำตน กิ่งมักตั้งฉากกับลำตนปลายยอยลูลง กิ่งออนมีขน 

กิ่งแกคอนขางเกล้ียง

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข กวาง 4-8 เซนติเมตร ยาว 9-20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมนหรือเวาและ

เบี้ยวเล็กนอย ขอบเรียบหรือเปนคลื่น เสนแขนงใบขางละ 5-9 เสน นูนเดนชัดทางดานลางของใบ ปลายเสนโคงจรดกับเสนถัดไป

กอนถึงขอบใบ ใบออนมีขนทั่วไป ใบแกมักมีขนตามเสนกลางใบและเสนแขนงใบ กานใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร 

  ดอก ชอดอกแบบชอกระจุกก่ึงชอซ่ีรม ออกเหนือรอยแผลใบ ชอส้ันและยอยลูลง มี 3-6 ดอก กานชอยาว 0.5-1 เซนติเมตร 

มีขน ใบประดับรูปไขปลายแหลม รวงงาย กานดอกยาว 2-5 เซนติเมตร ดอกมีขนาดใหญ สีเขียวเมื่อเปนดอกออนแลวเปลี่ยนเปน

สีเหลืองเมื่อบาน กลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีขน ปลายกลีบมักกระดกขึ้น กลีบดอก 6 กลีบ เรียงสลับ 2 ชั้น ชั้นละ 

3 กลีบ กลีบชั้นนอกใหญกวากลีบชั้นในเล็กนอย รูปขอบขนาน กวาง 0.5-1.6 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ

หรือเปนคลื่นเล็กนอย มีขน โคนกลีบดานในมักมีสีมวงอมน้ำตาล เกสรเพศผูมีจำนวนมาก กานชูอับเรณูสั้น รังไขเหนือวงกลีบ มีหลาย

คารเพล อยูแยกกัน การเพลรูปรี มี 1 ชอง มีออวุลมาก กานเกสรเพศเมียเล็กมาก

  ผล เปนผลกลุม มี 4-15 ผล อยูบนแกนคอนขางกลม กานชอผลยาว  2-2.5 เซนติเมตร แตละผลรูปไขถึงรูปรีหรือคอนขางกลม 

กวาง 1-1.5 เซนติเมตร  ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร กานผลยาว 1-2 เซนติเมตร ผลออนสีเขียว ผลสุกสีเขียวคล้ำจนเกือบดำ มี 2-12 เมล็ด

  เมล็ด สีน้ำตาลออน รูปไขแบน กวางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร

5. สวนที่ใชทำยา
  กระดังงามีลักษณะเปนดอกแหงอาจพบทั้งดอกที่สมบูรณและชิ้นสวนของดอก ดอกที่สมบูรณมี 6 กลีบ กลีบรูปขอบขนาน 

สีเขียวแกมสีน้ำตาลถึงสีดำ หงิกงอ กลิ่นหอมเฉพาะ
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา ดอกกระดังงา มีรสหอมเย็น สรรพคุณแกลมวิงเวียน ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แกออนเพลีย 

กระหายน้ำ แกไขจากโลหิตเปนพิษ บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ เปนตน ตำราการแพทยแผนไทยจัดเปนตัวยาชนิดหนึ่งในเกสร

ทั้ง 7 และเกสรทั้ง 9

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา น้ำมันดอกกระดังงามีฤทธิ ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant) และ

ตานการอักเสบ (anti-inflammatory) ผานกลไกการยับยั้งเอนไซมไลพ็อกซิจีเนส (lipoxygenase inhibitory) 

  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยคลินิกพบวา น้ำมันดอกกระดังงามีผลทำใหเกิดความสงบสบายความดันโลหิตและชีพจร

ลดลง นอกจากนี้ ยังทำใหการตื่นตัวในการรับรู (alertness) เพิ่มขึ้น 

8. สารสำคัญ
  กระดังงามีองคประกอบทางเคมีหลักเปนน้ำมันระเหยงาย(volatile oil) เรียกน้ำมันดอกกระดังงา (ylangylang oil) 

ซ่ึงมีองคประกอบหลักเปนสารกลุมเอสเทอร (esters) ท่ีสำคัญไดแก เมทิลเบนโซเอต (methyl benzoate) เบนซิลเบนโซเอต

(benzyl benzoate) และเมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate)ในปริมาณเล็กนอย นอกจากนี้ ยังมีสารกลุมเทอรพีน

แอลกอฮอล (terpenealcohols) ที่สำคัญ ไดแก ไลนาโลออล (linalool) เปนตน รวมทั้งสารกลุมอีเทอร (ethers) ฟนอล 

(phenols) และแอลดีไฮด (aldehydes)

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในเขตรอน ในประเทศไทยปลูกไดทั่วทุกภาค ในตางประเทศพบท่ีอินเดีย ศรีลังกา 

ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่  พื้นที่สวนผลไม สวนปา ปาละเมาะ สวนกลวย ปาดิบแลง

  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุกระดังงาไทย

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  กระดังงาไทยนิยมขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เมล็ดกระดังงามีสีดำ นำเมล็ดไปแชน้ำ แลวลางเมล็ดใหสะอาด 

ตากแดดใหแหง และนำไปเพาะในถุงเพาะชำ โดยการผสมดินกับปุยคอกและมะพราวสับ จึงนำเมล็ดหยอดถุงละ 1 – 2 เมล็ด 

ประมาณ 30 – 45 วัน กระดังงาไทยจะงอกขึ้นเปนตนกลาเพื่อรอการปลูกตอไป 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรด นิยมปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
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  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยคอก หรือปุยหมัก กระดังงาไทยควรปลูกหาง  4 – 5 เมตร 

  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาอายุ 6 – 10 เดือน เอาลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวกลบ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย กระดังงาไทยไดใสปุยไวเมื่อตอนเตรียมดินแลว จะใสอีกครั้งเมื่อปลูกกระดังงาไปแลว 6 เดือน หรือใสปละ 

2 ครั้ง

  - การใหน้ำ กระดังงาไทยเปนพืชชอบน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ แตไมชอบน้ำทวมขัง ถาปลูกฤดูฝนควรงดรดน้ำได หรือ

ปลอยตามธรรมชาติ

  - การกำจัดวัชพืช การกำจัดวัชพืชพรอมกับการใสปุยและพรวนดิน ควรทำปละ 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู เมื่อระยะแรกอาจฉีดยาฆาแมลงบาง จำพวกเซฟวิน S85 แตเมื่อกระดังงาโตแลว 

สามารถปลอยตามธรรมชาติ (ไมควรใชสารเคมีเมื่อกระดังงาออกดอกแลว)

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวตลอดป แตจะมีมากในฤดูฝนชวงเดือนเมษายน – กรกฎาคม

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บดอกที่ตนโดยการทำนั่งราน หรือบันไดปนไปเก็บบนตน จะใสถุง หรือปูผาไวดานลาง

ก็ไดแลวโยนลงมา แตถาเปนกระดังงาสงขลาลำตนจะเตี้ยเก็บงายกวา เพราะจะสูงไมเกิน 3 เมตร

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดดอกกระดงังาไทยมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาดและนำไปใสตะแกรง หรือภาชนะ

โปรง ๆ ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดดอกกระดังงาไทยแหงมาแลว นำมาใสถุงมัดปากใหแนน เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิ

ปกติแลวสงจำหนายตอไป

16. การจำหนาย 
  ดอกกระดังงาไทยแหง ราคากิโลกรัมละ 120-200 บาท


