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กวาวเครือขาว

1. ชื่อสมุนไพร กวาวเครือขาว (KWAO KRUA KHAO)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Pueraria candollei Grah. ex Benth var. mirifica (Shaw&Suvat.) Niyomdham
    ชื่อวงศ Leguminosae (Fabaceae)
3. ชื่ออื่น  กวาวเครือขาว (เหนือ), ทองเครือ ตามจอมทอง (ชุมพร), กวาวเครือ กวาว ทองเครือ จานเครือ 
    โพะตะกู ตานเคือ ตานเครือ กวาวเครือ ทองกวาว  กวาวหัว (กะเหร่ียง กาญจนบุรี)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถาเนื้อแข็งขนาดใหญ เถาจะเจริญเติบโตพันหรือยึดเกาะกับตนไมใหญ
  ใบ เปนใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบยอย 3 ใบ ขนาดใหญ รูปไขกวาง 8-15 เซนติเมตรยาว 10-20 เซนติเมตร มีสีเขียว 
คลายกับใบถ่ัวคลา 
  ดอก เปนดอกเด่ียว มีขนาดใหญ คลายกับดอกแค สีน้ำเงินอมมวง จะออกดอกเม่ือตนมีอายุมาก ๆ 
  ผล เปนฝกแบนมี 2 ชนิด คือ ชนิดหัวขาวและหัวแดง หัวแดงมีพิษมาก ไมนิยมใชทำยา ทั้งสองชนิดกินมากจะเปนพิษ  
เกิดตามปาดงดิบเขาสูง  มีมากในภาคเหนือ 
  หัวใตดิน มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 15-25 เซนติเมตร รูปรางคลายหัวมันแกว
5. สวนที่ใชทำยา
  หัว เปลือกเถา
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ภูมิปญญาด้ังเดิม   
  1) หัว บำรุงกำลังบำรุงเนื้อใหเตงตึงขึ้น บำรุงสุขภาพใหสมบูรณบำรุงความกำหนัดเปนยาอายุวัฒนะ ทำใหหนาอกโต 
ทำใหเสนผมที่หงอกกลับดำ และเพิ่มเสนผม แกโรคตาฟางตอกระจก ทำใหความจำดี ทำใหมีพลังการเคลื่อนไหวเดินเหินคลองแคลว
ชวยบำรุงโลหิต ชวยใหกินได นอนหลับ
  2) เปลอืกเถา นำมาใชเปนยาแกพิษงู
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการวิจัยพรีคลินิกพบวา ในสัตวทดลองเพศเมียท่ีโตเต็มท่ี กวาวเครือแสดงฤทธ์ิคุมกำเนิด ยับย้ังการตกไข 
โดยลดการสรางฮอรโมนกระตุนการตกไข ในสัตวทดลองเพศผู กวาวเครือยับยั้งการสรางและลดการเคล่ือนไหวของสเปรม 
  ขอมูลจากการศึกษาทางคลินิกในคนพบวากวาวเครือชวยบรรเทาอาการที่เกิดในสตรีชวงใกลหมดประจำเดือน 
เชน อาการรอนวูบวาบ เหงื่อออกมากในเวลากลางคืน, บรรเทาอาการแหงของชองคลอด, ลดอัตราการสลายของกระดูก 
(bone turnover rate), และลดแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesterol) และเพิ ่มเอชดีแอลคอเลสเตอรอล
(HDL cholesterol) ในสตรีหลังหมดประจำเดือน
8. สารสำคัญ
  สารที่ออกฤทธิ์สำคัญที่พบในหัวกวาวเครือขาวเปนสารที่ออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนในเพศหญิง ไดแก 
ไมโรเอสตรอล (miroestrol) และดิออกซี ่ไมโรเอสตรอล (deoxymiroestrol) ซึ ่งมีฤทธิ ์แรงแตมีปริมาณนอย และ
มีไฟโตรเอสโตรเจน (phytoestrogens) ท่ีมีฤทธ์ิออนแตมีปริมาณมากกวา จำพวก ไอโซฟลาโวน (isoflavones) อีกหลายชนิด
เชน daidzein, genistein, daidzin, genistin, puerarin, mirificin และ kwakhurin
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  ขึ้นบริเวณปาเบญจพรรณในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตจะพบมากในภาคเหนือ
ของไทย ในบริเวณชายปาที่มีอินทรียวัตถุสูง และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300-800 เมตร
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่ พื้นที่ราบสูง ดินรวนซุยระบายน้ำไดดี อากาศคอนขางเย็นจะไดพอดี
  - ภาค ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   กาญจนบุรี ลำพูน เชียงใหม สกลนคร แมฮองสอน อุทัยธานี สุโขทัย ลำปาง ตาก สระบุรี 
    เพชรบูรณ ลพบุรี 
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบาน และพันธุ SARDI
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมนิยมทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  นิยมขยายพันธุโดยการใชเมล็ด และการปกชำ หรือเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก กวาวเครือเปนพืชตระกูลถั่ว ควรเพาะปลูกในฤดูฝนจะเจริญเติบโตงอกงามดี ในชวงเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน เหมือนกับการปลูกถั่วทั่วไป โดยการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปลง 1 ครั้ง แลวไถพรวนกำจัดวัชพืช
ออกพรอมกับการหวานปุยคอก หรือปุยหมัก พรวนไปดวยกัน แลวยกรองเปนการระบายน้ำ หรือทางเดินประมาณ 
50 เซนติเมตร แปลงกวางประมาณ 80 เซนติเมตร – 1 เมตร
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  - วิธีการปลูก นิยมเพาะเมล็ดกอน โดยการนำเมล็ดแชน้ำไว 1 คืน แลวนำมาปลูกในกระบะเพาะเมล็ด ที่มีสวนผสมของ
ขี้เถาแกลบ พอกวาวเครืองอกเปนตนออน สูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำโดยผสมดินปุยคอกและมะพราวสับ 
แลวนำตนกลาปลูกลงถุง ๆ ละ 1 ตน แลวนำไปเรียงในเรือนเพาะชำรดน้ำใหสม่ำเสมอ โดยมีหลักปกหรือรานไมไผ เพื่อใหกวาวเครือ
เลื้อยไดเต็มที่ กวาวเครือชอบแสงแดดจัด 
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จะใหปุยเมื่อตอนเตรียมดินไวแลว หรือใสปุยคอกกับปุยหมัก ไมควรใสปุยเคมีจะทำใหดินแข็ง และกวาวเครือ
จะสะสมสารเคมีอยูที่หัว เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยง
  - การใหน้ำ กวาวเครือเปนพืชชอบน้ำตองใหน้ำอยางสม่ำเสมอ แตไมชอบน้ำขังเปนเวลานาน
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำระยะแรกเมื่อกวาวเครืออายุ 6 เดือน โดยการดายหญาตามโคนตน และทำการพรวนดินไปดวย 
เพื่อชวยใหกวาวเครือเลื้อยตามท่ีเราปกไม หรือทำรานไวให
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ในระยะแรกมีแมลงศัตรูพืชจำพวกหนอนกัดกินใบ ควรฉีดดวยสารสะเดา
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว กวาวเครือนิยมขุดในฤดูแลงที่ไมมีฝนตก เพราะกวาวเครือตองการแดดจัด ชวงประมาณเดือน
พฤศจิกายน – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว กวาวเครือนิยมขุดเมื่อมีอายุ 1 – 2 ป โดยการตัดตนกวาวเครือออกใหหมดแลวคอย ๆ ขุดชองโคนตน 
จะเห็นรากท่ีมีหัวติดอยูคอย ๆ ขุดลอมหัวขึ้นมา แตถาเปนดินรวนปนทรายก็ทำการถอนข้ึนมาไดเลย
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดกวาวเครือมาแลว นำหัวกวาวเครือมาลางน้ำใหสะอาด แลวผึ่งใหแหง ปอกเปอก
ออกแลวหั่นใหบางท่ีสุดแลวนำตากแดด 4 – 5 แดด จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดกวาวเครือที่แหงสนิทแลว ถาคุณภาพดีจะมีสีขาวเปนแผนบาง ๆ เรานำมาบรรจุ
ที่สะอาดและปดปากถุงใหเรียบรอย หามโดนน้ำเด็ดขาด ถาโดนน้ำจะเกิดเช้ือราทันที ควรเก็บไวอุณหภูมิหองปกติ
16. การจำหนาย
  หัวกวาวเครือขาวสด ราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท 
  หัวกวาวเครือขาวแหง ราคากิโลกรัมละ 80-200 บาท


