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1. ชื่อสมุนไพร กระดาด (KRADAT)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don ชื่อวงศ Araceae 

3. ชื่ออื่น  กระดาดขาว, กระดาดแดง (กรุงเทพ), บอนกาวี (ยะลา), เผือกกะลา (แมฮองสอน), 

    elephant ear taro, giant taro

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก สูงกวา 1 เมตร ต้ังตรง 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน อยูเปนกลุมที่ปลายลำตน รูปไขกวางแกมรูปหัวใจ กวาง 25-40 เซนติเมตร 

ยาว 30-90 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเวา ลึก แคบ ขอบเรียบหรือเปนคล่ืน เสนแขนงใบขางละ 8-13 เสน กานใบใหญ 

สีเขียวหรือมวง ยาว 0.5-1.2 เมตร 

  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดมีกาบ ตั้งตรงเปนแทง ยาว 8-17.5 เซนติเมตร กลิ่นหอม กานชอดอกยาว 

25-50 เซนติเมตร มีกาบสีเหลืองอมเขียว ยาวไดถึง 30 เซนติเมตร โอบหุมรอบโคนชอดอก ปลายกาบแหลม ดอกแยกเพศ

รวมชอ ไมมีกลีบดอก กลุมดอกเพศเมียอยูบริเวณโคนชอ ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลุมดอกเพศผูยาวประมาณ 

2 เซนติเมตร ปลายสุดคอนขางใหญ สีเหลืองออนถึงขาวนวล ดอกเพศผูมีอับเรณูขนาดเล็ก 3-8 อัน รูปแถบ เช่ือมติดกัน

คลายรูปกรวยฐานหกเหลี่ยม ดอกเพศเมียมีรังไขเหนือวงกลีบ สีเขียวออน เสนผานศูนยกลางประมาณ 3 มิลลิเมตร 

ไมมีกานเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียเปน 3-5 พู สีเหลือง

  ผล แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ผิวบาง สุกสีสม หรือ

สีแดง มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด 

5. สวนที่ใชทำยา
  เหงากระดาดมีขนาดและรูปรางไมแนนอน มักพบเปนช้ินห่ันบาง ผิวขรุขระเล็กนอย สีน้ำตาลออน ๆ ขอบนอก

จะพบรอยเปลือกสีน้ำตาลเขม คอนขางเหนียว กลิ่นเฉพาะ รสมัน
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา กระดาดมีรสเมาคัน สรรพคุณกัดเถาดานในทอง กัดฝาแผลหนอง สมานแผล 

ฆาพยาธิภายนอก

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการศึกษาในหองทดลองพบวาสารสกัดจากกระดาดชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งในตับ

8. สารสำคัญ
  กระดาดมีสารกลุมไซยาโนเจเนติกไกลโคไซด (cyanogenetic glycosides), เรซิน (resin), โพรโทแอนีโมนีน 

(protoanemonine), แคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate), กลุมเลกทิน (alocasialectin) เปนตน 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นในที่ชื้น รกราง มีแดดรำไร ในตางประเทศ

พบที่จีน อินเดีย พมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่  พื้นที่ราบลุมทั่วไป ริมน้ำชายคลอง สวนผลไมทั่วไป พื้นที่น้ำแฉะอยูเสมอ

  - ภาค  ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด  ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานท่ัวไป 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุโดยการแยกหนอ ตนกระดาดเปนพืชคลายเผือก หรือบอน จะมีหนอขึ้นกับตนแม ขยายพันธุ

โดยการขุดเอาหนอเล็ก ๆ มาชำไวในถุงเพาะชำ แลวผสมดินกับปุยคอก และมะพราวสับ นำหนอกระดาดมาปลูกในถุง

นำไปไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 3 – 6 เดือน นำตนกระดาดลงปลูกในแปลงได

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดอยูเสมอ หรือน้ำทวมขังเล็กนอย

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยคอก หรือปุยหมัก หลุมควรหางกัน 1.5 เมตร – 2 เมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อไดตนกลากระดาดอายุ 3 – 6 เดือน รากเจริญเติบโตเต็มที่ นำปลูกลงหลุมที่เตรียมไว 

แลวกลบดินใหแนนไมตองกลบดินใหเต็มหลุม โดยใหมีน้ำขังเล็กนอย กระดาดจะเติบโตเมื่อดินชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย ตนกระดาดควรใหปุยวิทยาศาสตรบาง เมื่อปลูกได 2 – 3 เดือน

้

ในนถถงงเพพา ชะชำำ แแลวลวผสมมดิน ับกับปปยคอกก แและมะะพพรราวสสับ
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  - การใหน้ำ กระดาดเปนพืชชอบน้ำมากในฤดูที่ไมมีฝนควรติดสปริงเกอร เพื่อใหชุมชื้นอยูเสมอ 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระดาดไมคอยมีโรคและแมลงมากนัก จึงไมตองปองกันกำจัดโรค

และแมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล เม่ือตนกระดาดอายุ 1 - 2 ป แตนิยมเก็บเก่ียวในฤดูแลง

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื่อกระดาดอายุโตเต็มที่แลว การเก็บเกี่ยวตองใสถุงมือยางแบบยาว เพราะยางกระดาด

จะคันมาก โดยการขุดตนกระดาดใชเสียมงัดเหงากระดาดขึ้นมาแลวตัดตนและใบทิ้งไป เอาแตเหงามาลางน้ำใหสะอาด

และแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดเหงากระดาดมาแลว นำมาฝานบาง ๆ และตากแดดทันที ตากแดด

ประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท เพื่อสงจำหนายตอไป

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดเหงากระดาดแหงเก็บใสถุงเพ่ือสงจำหนาย หรือเก็บใสกระสอบโปรง ๆ 

ในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย 
  เหงากระดาด หัวละ 30-50 บาท
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