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1. ชื่อสมุนไพร กระดอม (KRA-DOM)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.       ชื่อวงศ Cucurbitaceae
3. ชื่ออื่น  ขี้กาดง ขี้กานอย (สระบุรี), ขี้กาลาย (นครราชสีมา), ขี้กาเหลี่ยม (อีสาน), ผักแคบปา (นาน), 
    ฟกขาว (เชียงใหม), มะนอยจา(เหนือ), มะนอยหก มะนอยหกฟา (แมฮองสอน)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถา ลำตนเปนรองและมีมือพัน
  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงเวียนรูปรางตาง ๆ กันต้ังแตรูปไต จนถึงรูปสามเหล่ียม  หาเหล่ียม หรือเปนแฉกกวาง 3–10 เซนติเมตร
ยาว 4–10 เซนติเมตร โคนเวาลึกเปนรูปหัวใจ ผิวใบสากคายทั้งสองดาน
  ดอก แยกเพศรวมตน ใบประดับยาว 1.5-2 เซนติเมตร ขอบจักเปนแฉกลึกแหลม ดอกเพศผูออกเปนชอ กานชอยาว
7–15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยกเปนแฉกรูปใบหอก 5 แฉก มีขนเปนมันเลื่อม กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว
โคนติดกันเล็กนอย เกสรเพศผูมี 3 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู รังไขอยูใตวงกลีบมี 1 ชอง
ยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 3 แฉก
  ผล แบบผลมีเน้ือ มีหน่ึงถึงหลายเมล็ด รูปไขแกมรูปขอบขนาน ยาว 4-5 เซนติเมตร ผิวสาก มีสัน สันเน้ือสีเขียว ผลสุกสีแดง
  เมล็ด รูปรี กวางประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร
5. สวนที่ใชทำยา
  ผลแหง รูปรีแกมรูปไขถึงรูปรีแกมรูปไขกลับ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5-1.4 เซนติเมตร ยาว 2.8–5.0 เซนติเมตร 
สีเหลืองออนอมสีน้ำตาลออนถึงสีน้ำตาล โคนเรียวเปนกานยาว 0.2-1 เซนติเมตร ปลายแหลม อาจมีกานยอดเกสรเพศเมียติดอยูดวย 
ผิวนอกยนเล็กนอยถึงมาก มีสันตามยาว มีกลิ่นเฉพาะ รสขมจัด 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากระดอมมีรสขมจัด สรรพคุณบำรุงน้ำดี แกดีแหง ดีฝอ ดีเดือด ชวยใหเจริญอาหาร ทำใหโลหิตเย็น 
ดับพิษโลหิต บำรุงมดลูกหลังแทงหรือคลอดบุตร แกมดลูกอักเสบ และแกไข 

กระดอม 
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7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบวา สารสกัดกระดอมมีฤทธ์ิลดไขไดใกลเคียงกับยาแอสไพริน
8. สารสำคัญ
  กระดอมประกอบดวยสารขม คือ เคอคิวบิเทน โมโนเดสโมดิดิก ไดกลีเซอรไรด (cucurbitanemonodes
modidicdiglyceride) และสารกลุมอื่น ๆ เชน นิโอลิกแนน (neolignan) กรดนิวคลีอิก (nucleic acids) เทอรพีนอยด
(terpenoids) และกรดไขมันตาง ๆ
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุจากอินเดีย ศรีลังกา พมา ถึงภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในประเทศไทย
พบขึ้นตามที่รกรางทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่  เปนพื้นที่ดอน น้ำไมทวมขัง ระบายน้ำไดดี กระดอมจะข้ึนไดทุกลักษณะพื้นที่ 
  - ภาค  ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด  กาญจนบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี ขอนแกน สระบุรี นาน
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นเมืองทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  พันธุพื้นเมืองทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  กระดอมจะขยายพันธุดวยเมล็ด โดยที่นำผลแก ๆ ออกสีแดง นำมาทิ้งไวใหสุกงอม แลวนำไปบี้กับน้ำแลวกรอง 
เอาแตเมล็ดลางน้ำใหสะอาด นำไปตากแดดใหแหง จึงนำใสโหลไวเตรียมปลูก
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก กระดอมจะปลูกไดทุกฤดู ถาฤดูแลงจะตองใชน้ำรด แตปลูกฤดูฝนจะไมตองรดน้ำมาก 
แตถาฝนทิ้งชวงตองรดน้ำ ควรจะปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง แลวจึงพรวนดินกำจัดวัชพืชออกและทำการยกรองระบายน้ำ
ปองกันน้ำทวมขัง
  - วิธีการปลูก การปลูกกระดอมเหมือนการปลูกพืชตระกูลแตงท่ัวไป จะตองใชไมปก เพ่ือใหตนกระดอมเกาะพันเล้ือย 
เม่ือเตรียมดินยกรองแลว นำเมล็ดแชน้ำสัก 1 ช่ัวโมง แลวทำการหยอดหลุมเปนแถว หลุมละ 4–5 เมล็ด ระหวางหลุมประมาณ 
30 เซนติเมตร ระหวางแถว 50 เซนติเมตร แลวปดดวยฟาง หรือหญาแหงรดน้ำใหชุมประมาณ 1 สัปดาห กระดอมจะงอก
ขึ้นมา ควรถอนใหเหลือหลุมละ 2 - 3 ตน
14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย เม่ือกระดอมอายุ 1 – 3 สัปดาห จะออกใบจริง 2 – 3 ใบ ทำการพรวนดินแลวใสปุยคอก หรือปุยหมัก
พรอมกันไปเลย หรือถาจะใสปุยเคมีใหใชสูตร 15-15-15 ใชเฉพาะโคนตนและรดน้ำใหชุม
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  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝน ควรงดการใหน้ำ เพราะกระดอมไมชอบน้ำมาก รากจะเนาได 
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินในในครั้งแรก หรือจะถอนวัชพืชอีกครั้ง เมื่อกระดอมเริ่มจะเลื้อยเกาะกับ
ไมที่ปกไว
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู เม่ือระยะแรกกระดอมออกใบเล้ือยมา ควรจะฉีดยาฆาแมลงเตาทองประมาณ 1 คร้ัง 
เพราะมันจะกัดกินใบออน โดยการใชสารสะเดาหรือสารเคมีจำพวกมาลาไทออนฉีดพน (ถาจำเปน)
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เมื่อปลูกกระดอม 30 – 45 วัน นับจากวันปลูก จะเริ่มออกดอกแลวติดผลคลายกับมะระขี้นก 
หรือแตงกวา
  - วิธีการเก็บเกี่ยว พอลูกกระดอมโตเต็มที่แลว จะมีผลสีเขียวเขมก็เก็บผลไดเลย ไมควรปลอยใหสุกแดง เพราะจะทำให
ผลกระดอมมีพิษไมควรรับประทาน จะตองทยอยเก็บไปเรื่อย ๆ
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว เม่ือเก็บเก่ียวผลกระดอมออนมาแลว นำไปลางน้ำ หรือทำความสะอาด แลวนำไปตากแดด
ทั้งลูกประมาณ 4 – 5 วัน หรือ 1 สัปดาห จึงนำไปอบ
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อผลกระดอมแหงสนิท จะออกสีน้ำตาลอมเขียว นำมาบรรจุใสถุงมัดปากใหสนิท 
ปองกันมด และแมลงเจาะ เก็บไวในอุณหภูมิหอง หามโดนน้ำเด็ดขาด 
16. การจำหนาย 
  ลูกกระดอมแหง ราคากิโลกรัมละ 500-900 บาท


