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1. ชื่อสมุนไพร กระทือ (KRATUE)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber zerumbet (L.) Sm. 

3. ชื่ออื่น  กะทือปา กะแวน กะแอน แฮวดำ (ภาคเหนือ), เฮียวขา เฮียวแดง เฮียวดำ (แมฮองสอน), 

    Martinique Ginger, Champoo ginger 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป สูงไดถึง 2 เมตร เหงาอวบหนาผิวนอกสีน้ำตาลออน เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นเฉพาะ

  ใบ กาบใบเรียงสลับโอบกันแนนชูเหนือดินเปนลำตนเทียม แตกกอ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวรูปใบหอก

กวาง 5-7.5 เซนติเมตร ยาว 20–30 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ 

  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกจากเหงา กานชอต้ังตรงข้ึนเหนือดิน รูปไข รูปไขกลับ ใบประดับรูปไขกลับ เรียงซอนกันแนน

สีคอนขางเขียวแลวเปลี่ยนเปนแดง แตละซอกใบประดับมีดอกสีเหลือง 1 ดอก กลีบเลี้ยงโคนติดกันเปนหลอดบางใส ปลายแยกเปน

3 แฉก กลีบดอกสีเหลืองโคนติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปนสามแฉก เกสรเพศผูเปนหมันเปล่ียนไปเปนกลีบปาก รูปไข สีสมหรือสีเหลือง

ปลายแยกเปน 2 แฉกตื้น ๆ แฉกจะลึกขึ้นเมื่อดอกใกลโรย เกสรเพศผูเปนหมันที่เหลือรูปรี สีเดียวกับกลีบปาก อยูขนาบสองขางของ

โคนกลีบปาก และเช่ือมเปนแผนเดียวกัน อับเรณูโคงหุมกานเกสรเพศเมีย รังไขใตวงกลีบมี 3 ชอง แตละชองมีออวุลจำนวนมาก

  ผล แบบผลแหงแตก รูปคอนขางกลม กวางประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร สีแดง

  เมล็ด รูปรีแกมรูปหยดน้ำ กวางยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร สีดำ

5. สวนที่ใชทำยา
  เหงาแหงหรือชิ้นสวนของเหงาแหงที่หั่นตามขวาง รูปรางไมแนนอน เมล็ดแหงคอนขางแบน แตกแขนงเปนแงงคลายนิ้วมือ

ผิวนอกสีเหลืองแกมสีเทา หรือสีน้ำตาลออนแกมสีเทา มีรอยยนตามยาว และมีขอปชัดเจน 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากระทือขมขื่นปรา สรรพคุณบำรุงน้ำนมใหบริบูรณ แกปวดมวนในทอง แกบิด ขับลม และ

ขับปสสาวะ 

กระทือ
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  สารซีรัมโบน (Zerumbone) สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งที่ลำไสใหญ และปอดได โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่ม

จำนวนเซลลมะเร็ง กดการทำงานของโปรตีนซึ่งเก่ียวของกับการอักเสบ

8. สารสำคัญ
  กระทือมีองคประกอบเคมีเปนน้ำมันระเหยงาย จำพวกสารกลุมมอโนเทอรพีน (monoter-pene) เชน แอลฟา-ไพนีน 

(-pinene) แคมฟน (camphene) ลิโมนีน (limonene) และการบูร (camphor) และสารกลุมไดเทอรพีน (diterpene) 

ซึ่งที่สำคัญ ไดแก ฮูมูลีน (humulene) และซีรัมโบน (zerumbone) 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุทั่วไปในทวีปเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยพบไดทั่วไป มีปลูกตามสวนบาน

สำหรับใชทำยา 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่สวนผลไม สวนปา ปาละเมาะ ปาเบญจพรรณ หัวไรปลายนา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   กระทือบาน

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร กะทือบาน

12. การขยายพันธุ
  การขยายพันธุโดยการใชเหงา (หัว) ใตดิน กระทือจะคลายไพล หรือขมิ้น ถึงฤดูแลงจะยุบตัวลง ลำตนจะแหงลง

ถึงฤดูฝนจะแทงหนอขึ้นมาใหม เมื่อถึงฤดูแลง ใหจะขุดหัวกระทือมาเก็บไวในภาชนะโปรง ๆ ควรเก็บไวในที่มีรมเงาไวปลูก 

หรือขยายพันธุตอไปในฤดูฝน

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน การปลูกในฤดูฝนนิยมปลูกตามรมไมในสวนปา หรือสวนผลไมตามปา การเตรียมดินไมนิยม

ทำเปนแปลง แตจะปลูกเปนหลุม ๆ กวางประมาณ 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได ระหวางหลุมจะหางกันประมาณ 50 เซนติเมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว คลุกเคลาดินกับปุยในหลุมเกือบเต็มหลุมที่ปลูก แลวนำเหงากระทือ

ฝงลงไปกลบดินประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร และรดน้ำใหชุมประมาณ 2 – 3 สัปดาห กระทือจะงอกแทงหนอออกมาเปนตนใหม

14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย กระทือจะใหปุยเมื่อรองกนหลุม และจะใหอีกครั้งเมื่อปลูกได 3 เดือน พรอมกับการพรวนดินและ

กำจัดวัชพืช
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  - การใหน้ำ กระทือเปนพืชชอบน้ำ ตองใหน้ำอยูเสมอ แตถาปลูกฤดูฝนก็ปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระทือไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน จึงไมควรใชสารเคมีปองกันและกำจัดโรค

และแมลงศัตรูพืช

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว นิยมเก็บเกี่ยวในชวงฤดูแลง ระหวางเดือนธันวาคม – เมษายน

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว กระทือจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 – 2 ปขึ้นไป จะไดกระทือที่มีคุณภาพดีและมีกลิ่นหอมฉุน 

พอชวงหมดฤดูฝนตนกระทือจะเริ่มโทรมลงและแหงไป จึงเริ่มขุดโดยใชเสียบงัดขึ้นมาเปนกอ ระมัดระวังอยาใหเปนแผลมากนัก 

แลวเคาะเอาดินออกเพ่ือแปรรูปตอไป

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดกระทือแหงแลว ทำการบรรจุใสถุง หรือกระสอบโปรง ๆ นำสงจำหนายตอไป

เก็บไวในหองท่ีมีอากาศถายเทไดดี อุณหภูมิปกติ 

16. การจำหนาย
  เหงากระทือสด ราคากิโลกรัมละ 10-20 บาท

  เหงากระทือแหง ราคากิโลกรัมละ 80-200 บาท


