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กลอย 

1. ชื่อสมุนไพร กลอย (KLOI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Dioscorea hispida Dennst.     ชื่อวงศ Dioscoreaceae
3. ชื่ออื่น   กลอยขาว (กาญจนบุรี), กลอยขาวเหนียว (นครราชสีมา), กอย กลอยนก (ภาคเหนือ), 
    มันกลอย (ภาคกลาง), หัวกลอย(ภาคใต), intoxicating yam, Asiatic bitter yam
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถา มีรากสะสมอาหารใตดินเปนหัวคอนขางกลมแปนมีทั้งหัวเดี่ยวหรือหลายหัวซอนกัน กวางยาวไดถึง 40 เซนติเมตร 
ผิวนอกสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวหรือสีเหลืองออน 
  ลำตน ลำตนเหนือดินเปนเถายาวไดถึง 20 เมตร เลื้อยพันเวียนซาย โคนเถาแกมักมีเนื้อไมและมีหนาม
  ใบ เปนใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบยอย เรียงเวียน ใบยอยใบปลายใหญกวาใบยอยคูขาง รูปไขกลับถึงรูปรีแกมรูปขอบ
ขนาน ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ ใบยอยคูขางรูปไขเบี้ยว ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนตัดถึงมนกวางและ
มักเบี้ยวเสนโคนใบเดนชัด 3 เสน โคงจรดปลายใบ
  ดอก ชอดอกแยกเพศรวมตน ชอดอกเพศผูแบบชอเชิงลดแยกแขนง ออกตามซอกใบยาวไดถึง 50 เซนติเมตร ใบประดับ
เล็กมากดอกเพศผูเล็กมาก สีเหลืองอมเขียว กานดอกสั้นมาก มีกลีบรวม 6 กลีบ เรียงสลับ 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกรูปไข
ถึงรูปไขกลับ กลีบชั้นในรูปไข เกสรเพศผูที่สมบูรณ 6 อัน เล็กมาก ชอดอกเพศเมียแบบชอเชิงลด ออกตามซอกใบ ดอกมีขนาดและ
ลักษณะคลายดอกเพศผู รังไขใตวงกลีบ มี 3 ชอง แตละชองมีออวุล 2 เม็ด กานเกสรเพศเมียสั้นปลายแยกเปน 3 แฉก
  ผล แบบผลแหงแตก รูปไขถึงรูปรีมีครีบตามสันยาว กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร 
  เมล็ด รูปไข โคนเมล็ดมีปกบางรูปขอบขนาน กวาง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.4-2.5 เซนติเมตร 
5. สวนที่ใชทำยา
  หัว
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาหัวกลอยมีรสเมาเบื่อ ที่ใชเปนยาภายนอก เตรียมโดยหุงเปนน้ำมัน สำหรับใสแผล
เพื่อกัดฝาบนแผลที่มีหนอง แกตะมอย และสมานแผล เปนตน สวนที่ใชผสมในตำรับยากิน ใชแกเถาดานในทอง กัดเสมหะ
และโลหิตที่เปนลิ่มเปนกอน ขับน้ำเหลืองเสีย และแกมุตกิต เปนตน  
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดกลอยดวยเอทานอลรอยละ 95 คือ 0.7-0.9 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 
1 กิโลกรัม (มก./กก.) ในหนูถีบจักร และ 1.0-2.0 มก./กก. ในหนูขาว ทำใหหนูมีอาการซึมเพียงอยางเดียว แตเม่ือใหในขนาด
สูงขึ้น ทำใหหนูมีอาการกระวนกระวาย หอบ ชัก และตายได  ไดออสคอรีนมีฤทธิ์ตานสารสื่อประสาทแอเซทิลโคลีน 
(acetylcholine) โดยยับยั้งการสงกระแสประสาทที่ตัวรับแอเซทิลโคลีน (acetylcholine receptor) นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์
ฆาแมลงศัตรูพืชบางชนิด
8. สารสำคัญ
  กลอยมีแปงประมาณรอยละ 81 และสารกลุมอัลบูมินอยด (albuminoids) และไขมัน นอกจากน้ี ยังมีแอลคาลอยด 
(alkaloids) ที่สำคัญคือ ไดออสคอรีน (dioscorine) ซึ่งเปนสารที่ทำใหเกิดพิษ เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนและกึ่งรอน ในประเทศไทยมีทั้งพืชปาและพืชปลูก พบไดทั่วทุกภาค 
ตามที่โลง ปาโปรง ปาดิบ ที่สูงตั้งแตใกลระดับน้ำทะเลถึงที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ในตางประเทศพบที่ประเทศ 
อินเดีย ศรีลังกา จีน ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปาไผ ปาละเมาะ ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบ สวนผลไม หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพืชบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  กลอยขยายพันธุโดยการใชเหงา (หัว) กลอย เรานิยมใชหัวเล็ก ๆ ที่ขุดมาเก็บไวทำพันธุ แลวนำหัวใหญไปแปรรูป 
เราจะเก็บหัวกลอยขนาดเล็กใสภาชนะไวในที่รม รอชวงฤดูฝน จึงจะเอาลงปลูกในสวน หรือในปาไดเลย
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมใกลกับตนไม หรือกอไผพุมไมท่ีกลอยสามารถเล้ือยไปได จะทำหลักใหกลอยเล้ือย
ก็ได แตตองแข็งแรงหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ควรใสปุยคอก หรือปุยหมักรองกนหลุม
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  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว นำหัวกลอยลงปลูก จะตองไมลึกมาก หลุมจะตองเอาดินคลุกเคลาใหเขากับ
ปุย แลวนำหัวกลอยวางแลวกลบดินหนา 2 – 3 เซนติเมตร พยายามอยาใหน้ำขัง หัวกลอยจะเนาประมาณ 2 – 3 สัปดาห และกลอย
ก็เริ่มแตกหนอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย กลอยใสปุยเมื่อรดกนหลุมไปแลว ควรใสอีกครั้งเม่ืออายุ 3 เดือน พรอมกับการพรวนดิน และกำจัดวัชพืช    
  - การใหน้ำ กลอยเมื่อปลูกในฤดูฝนก็ไมจำเปนจะตองใหน้ำปลอยตามธรรมชาติ
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กลอยไมจำเปนตองใชสารเคมีหรือยาฆาแมลง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว นิยมเก็บเกี่ยวฤดูแลง ในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว กลอยเราจะเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 1 – 2 ป หัวจะเจริญเติบโตเต็มท่ี และใหญพอสมควร การขุด
โดยการใชเสียมคอย ๆ ขุดตามรูปหัวอยูโคนตนแลวงัดหัวข้ึนมา พยายามอยาใหเปนแผลมาก จะเกิดเช้ือราได และเม่ือไดหัวกลอยมาแลว 
ลางน้ำใหสะอาดและปอกเปลือกแลวก็ฝานบาง ๆ เพื่อใหปลอดจากพิษของกลอย ทำตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. หั่นกลอยบาง ๆ แลวหมักเกลือ 3 วัน โดยใชกลอย 10 กิโลกรัม เกลือ 1 กิโลกรัม
  2. นำไปลางใหน้ำไหลผานประมาณ 6 ชั่วโมง จึงนำไปลางเพื่อตากแดดใหแหง (กรณีไมมีน้ำไหลใหหมักเกลือ 4 – 5 วัน 
ตองเปลี่ยนน้ำเกลือทุกวัน จึงนำไปลางน้ำสะอาดหลาย ๆ น้ำ แลวนำไปตากแดดใหแหง)
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดกลอยแหงแลว ก็ใสกระสอบโปรง ๆ แลวสงจำหนายตอไป หรือจะเก็บไวในหองที่มี
อากาศถายเทไดดีอุณหภูมิปกติ (ไมควรเก็บเกิน 2 ป อาจจะมีมอดกัดกิน)
16. การจำหนาย 
  หัวกลอยแหง ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท


