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1. ชื่อสมุนไพร กุมบก (KUM BOK)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Crateva adansonii DC.subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs     ชื่อวงศ Capparaceae
3. ชื่ออื่น  ผักกุม (ศรีสะเกษ)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตน สูง 1-25 เมตร ตามกิ่งกานมีชองอากาศ 
  ใบ เปนใบประกอบแบบฝามือ เรียงสลับ กานใบยาว 5-10 เซนติเมตร มีใบยอย 3 ใบ รูปรีหรือรูปไข กวาง 2-6 เซนติเมตร 
ยาว 2-10 เซนติเมตร ปลายแหลมยอดทู โคนแหลมหรือสอบแคบ ใบยอยดานขางโคนเบี้ยว ขอบเรียบ เนื้อใบคอนขางหนาเกลี้ยง 
ดานลางสีออนกวาดานบน เสนใบเห็นชัดทางดานลาง 
  ดอก ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามปลายยอดหรือตามซอกใบใกลยอด มีดอกนอย ดอกสมบูรณเพศ ฐานดอกรูปจานโคงข้ึน 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกติดอยูที่ขอบ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ รูปรี มักมีสีสมเมื่อแหง ปลายแหลม เรียงจรดกัน กลีบดอกมี 4 กลีบ สีขาว
แลวเปล่ียนเปนสีเหลืองเม่ือแก รูปรี กวาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผูมีจำนวนมาก สีมวง อับเรณูรูปขอบขนาน 
กานชูเกสรเพศเมียเล็กเรียว ยาว รังไขเหนือวงกลีบ รูปคอนขางรีหรือรูปทรงกระบอก มี 1 ชอง มีออวุล 1-3 เม็ด 
  ผล แบบมีเน้ือมีหน่ึงถึงหลายเมล็ด รูปกลม เสนผานศูนยกลาง 2-3.5 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมมวงแดงเม่ือแก ผิวเรียบ กานผลแข็ง 
  เมล็ด กวางประมาณ 7 มิลลิเมตร ยาว 8-9 มิลลิเมตร สีน้ำตาลเขมขุน มีเนื้อแนน
5. สวนที่ใชทำยา
  กุมบกเปนเปลือกตนแหง รูปและขนาดไมแนนอน ผิวนอกสีน้ำตาลอมสีเทา ขรุขระ มีรอยแตกตามขวางหรือแตกเปนเกล็ด 
ผิวดานในคอนขางเรียบสีน้ำตาลออน รอยตัดขรุขระ สีน้ำตาลออน กลิ่นเฉพาะ รสขมเล็กนอย
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากุมบกมีรสรอน สรรพคุณขับลม แกน่ิว แกปวดทอง ลงทอง คุมธาตุ บำรุงไฟธาตุ แกบวม ใชทาภายนอก
แกโรคผิวหนัง เปนตน และมีสรรพคุณเสมอกับเปลือกกุมน้ำและเปลือกมะรุมกุมในอินเดียใชสารสกัดน้ำเขมขนของบกเพื่อรักษาแผล 
7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  -

กุมบก 
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8. สารสำคัญ
  กุมบกมีสารกลุมไทรเทอรพีนอยด (triterpenoids) ที่สำคัญไดแก ลูพีออล  (lupeol)  ซิโทสเตอรอล (sitosterol) รูทิน 
(rutin) กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดไลโนเลนิก (linolenic acid)
9. แหลงกำเนิด และการกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในจีน พมา ภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบข้ึนในปาผลัดใบ เขาหินปูน ปาไผ ท่ีความสูง
ถึง 350 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน เปนผลเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะท่ัวไป หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด ผลของกุมบกจะมีขนาด 5.5 – 9.5 เซนติเมตร ยาว 6 – 12 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีเทา
อมเหลือง เมล็ดเปนรูปไต จะผาเอาเมล็ดออกมาลางน้ำใหสะอาด แลวตากแดดใหแหง แลวนำไปเพาะลงในถุงเพาะชำ โดยมี
สวนผสมดินกับปุยคอก แลวนำเมล็ดกุมบกฝงไปถุงละ 1 เมล็ด ประมาณ 30 – 45 วัน กุมบกจะข้ึนมาเปนตนออน เพ่ือนำไปปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก การปลูกกุมบกนิยมปลูกในชวงฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน  เหมือนการปลูกไมปาทั่วไป ขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร
  - วธีิการปลูก เม่ือกุมบกตนกลาอายุ 10 – 12 เดือน ใหปลูกลงในหลุมท่ีเตรียมไว และกลบดินใหเรียบรอย แลวปกไมพยุงตน 
ตองใชฝางหรือหญาแหงคลุมโคนตน รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ 
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย กุมบกใสปุยเมื่อรองกนหลุมไปแลว จะใสอีกครั้งเมื่อปลูกได 6 เดือน จะใสปุยวิทยาศาสตร หรือปุยหมักก็ได 
ควรใสปละ 1 – 2 ครั้ง พรอมกับการพรวนดิน
  - การใหน้ำ ควรใหน้ำระยะแรก กุมบกเปนพืชทนแลง ถาปลูกฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได 
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กุมบกไมคอยจะมีโรคและแมลงศัตรูมากนัก จะมีแมลงกัดกินใบออน ควรฉีดพน
สารจำพวก พาราไทออนบาง ประมาณ 3 – 4 เดือนตอครั้ง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว กุมบกจะเก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล จะใชเปลือกทำยาไดเมื่ออายุ 7 – 10 ป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดตนประมาณครึ่งตน เพื่อจะใหแตกตนใหม แลวตัดใบกิ่งเล็ก ๆ ทิ้งไป เอาเฉพาะลำตน
และกิ่งใหญ ๆ ลางน้ำใหสะอาดแลวสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดลำตนและกิ่งใหญ ๆ ถากเอาแตเปลือกของกุมบก แตสับเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนำไป
ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง แลวไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเปลือกกุมบกแหงนำใสถุงสงจำหนายตอไป หรือถาจะควรใสกระสอบโปรง ๆ หรือ
ถุงปุยสะอาดและเก็บไวในหองที่มีอุณหภมูิปกติ
16. การจำหนาย
  เปลือกตนกุมบกแหง ราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท


