
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:08:28 หน า 1

เรื่อง น้ําเตา

รายละเอียด

น้ําเตา ชื่อสามัญ Bottle gourd, Calabash gourd, Flowered gourd, White flowered gourd

น้ําเตา ชื่อวิทยาศาสตร Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Lagenaria leucantha

Rusby, Lagenaria vulgaris Ser.) จัดอยูในวงศแตง (CUCURBITACEAE)

สมุนไพรน้ําเตา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา มะน้ําเตา (ภาคเหนือ), คิลูสา คูลูสา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ลุนออก

แผละลุนออก (ลัว้ะ), Dudhi Lauki (อินเดีย), หมากน้ํา, น้ําโตน เป็นตน

ลักษณะของตนน้ําเตา

         ตนน้ําเตา มีถิ่นกําเนิดทางทวีปแอฟริกาตอนใต โดยจัดเป็นไมเถาลมลุกอายุปีเดียวหรืออาจขามปี เลื้อย

ตามพื้นดินหรือไตพันกับตนไมอื่น ลําตนแข็งแรง ลําตนมีมือสําหรับใชยึดเกาะตนไมอื่น ๆ ตามเถามีขนยาวสีขาว

ขยายพันธุโดยใชเมล็ด ชอบดินรวนระบายน้ําไดดี สามารถพบไดทัว่ทุกภาคของประเทศไทย น้ําเตานัน้มีอยู
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หลายสายพันธุ เชน น้ําเตาที่ลักษณะเป็นน้ําเตาทรงเซียน ชนิดน้ีนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับ เราจะเรียกวา

"น้ําเตาพืน้บาน" หรืออีกชนิดมีลักษณะของผลคลายกับน้ําเตาพื้นบาน แตเน้ือ ตน และใบมีรสขม ก็จะเรียกวา

"น้ําเตาขม" (ชนิดน้ีหาไดยากและนํามาใชทําเป็นยาเทานัน้) แตถาผลมีลักษณะกลมเกลีย้งไมมีคอขวดจะเรียกวา

"น้ําเตา" หรือหากผลกลมยาวเหมือนงาชางจะเรียกวา "น้ําเตางาชาง" เป็นตน

         ใบน้ําเตา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปหาเหลี่ยม ขอบใบหยักเวาเป็นแฉก 5-7

แฉก โคนใบเวาเขาถึงเสนกลางใบ เสนใบดานลางนูนเดนชัด ใบมีขนตลอดทัง้ใบและกานใบ กานใบยาวประมาณ

5-30 เซนติเมตร มีตอมเทียม 2 ตอม ซึ่งอยูตรงรอยตอระหวางกานใบกับแผนใบ

          ดอกน้ําเตา ออกดอกเป็นดอกเดีย่วตามซอกใบ ดอกเพศผูและดอกเพศเมยีจะอยูบนตนเดยีวกนั กลบีดอก

เป็นสีขาว โดยดอกเพศผู (รูปที่ 2) กานดอกจะยาวประมาณ 5-25 เซนติเมตร มีกลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูป

ระฆัง ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สวนกลีบดอกเป็นสีขาวมี 5 กลีบไมติด

กัน ลักษณะเป็นรูปไขกลับ มีขนาดกวางประมาณ 2-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร กลีบดอก

มีขน มีลักษณะบางและยน มีเกสร 3 กาน กานเกสรไมติดกัน อับเรณูเป็นสีขาวอยูชิดกัน สวนดอกเพศเมีย (รูปที่

3) มีลักษณะทัว่ไปคลายกับดอกเพศผู แตตางกันที่จะมีผลเล็ก ๆ ติดอยูที่โคนดอก โดยกานดอกจะสัน้และแข็ง

แรง ยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร และกานจะยาวขึ้นเมื่อรังไขเจริญเติบโตไปเป็นผล ดอกไมมีเกสรเพศผูเทียม

มีรังไขยาวประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร มีขนสีขาว ทอรังไขสัน้ ปลายแยกเป็นแฉกหนา ๆ 3 แฉก

          ผลน้ําเตา หรือ ลูกน้ําเตา ผลน้ําเตามีรูปรางและขนาดที่แตกตางกันออกไปตามสายพันธุ เชน ทรงกลม

ทรงกลมซอน ทรงกลมหัวจุก ทรงยาว ทรงแบน เป็นรูปกระบอง หรือเป็นรูปขวด มีความยาวตัง้แต 10-100

เซนติเมตร แตโดยทัว่ไปแลวผลจะมีลักษณะกลมโต มีขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร คอดกิ่วบริเวณยอด

โคนขัว้คอดคดงอหรือขดเป็นวงผิวผลเกลี้ยง เรียบ และเนียน เปลือกผลแข็งและทนทาน ผลออนเป็นสีเขียว

กานผลยาว ภายในผลมีเมล็ดจํานวนมาก วางตัวแนวรัศมี เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปทรงแบนป านคลายเล็บมือ สวน

ปลายมีติ่งยื่น 2 ขาง เป็นสีขาวหรือสีน้ําตาลออน และมีแถบสีน้ําตาลเขมพาดตามยาวของเมล็ด

สรรพคุณของน้ําเตา

1. ชาวอินเดียจะใชผลของน้ําเตาในการประกอบอาหารใหผูปวยเบาหวานและผูเป็นโรคความดันโลหิตรับประทาน

และในประเทศจีนและอินเดียจะมีการรับประทานน้ําเตาเพื่อควบคุมเบาหวาน (ผล)

2. รากชวยทําใหเจริญอาหาร แตในประเทศจีนจะใชเมล็ดนําไปตมกับเกลือรับประทานเป็นยาเจริญอาหาร (ราก,

เมล็ด, ทัง้ตน)

3. น้ําเตาเป็นยาเย็นและชื้น มีประโยชนสําหรับผูปวยที่เป็นโรคหัวใจและผูชราภาพ (ผล)

4. น้ําเตาชวยป องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคมะเร็งปอด (ผล)
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5. ใบมี ผลออน และเน้ือในผล ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด (ใบ, ผลออน, เน้ือในผล)

6. น้ํามันจากเมล็ดใชทาศีรษะจะชวยแกอาการทางประสาทบางชนิดได (น้ํามันจากเมล็ด)

7. เมล็ดชวยแกอาการปวดศีรษะ (เมล็ด)

8. ใบมีรสเย็น ชวยดับพิษ เป็นยาแกไขตัวรอน (ใบ)

9. ชวยแกอาการไอ (เน้ือในผล)

10. ชวยแกอาการรอนใน กระหายน้ํา (ใบ, ทัง้ตน)

11. น้ํามันจากเมล็ดนํามากินจะชวยทําใหอาเจียน (น้ํามันจากเมล็ด) สวนผลหากรับประทานมาก ๆ ก็ทําให

อาเจียนไดเชนกัน (ผล)

12. เปลือกผลใชผสมหัวทารกเพื่อใชลดอาการไข (เปลือกผล)

13. ผลหรือโคนขัว้ผลนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกอาการปวดทองที่เกิดจากไข (ผล, โคนขัว้ผล)

14. ใชรักษาโรคทางลําคอ ดวยการใชลูกน้ําเตาแก นํามาตัดจุก แลวใสน้ําไวรับประทานเป็นประจําจะชวยป องกัน

และรักษาโรคทางลําคอได (ผล)

15. ชวยรักษาโรคปวดอักเสบ ดวยการใชสวนที่เป็นเปลือกสดนํามารับประทาน (เปลือกผล)

16. น้ําคัน้จากผลมีฤทธิ ์ชวยลดกรดในกระเพาะอาหาร และชวยบรรเทาอาการอาหารไมยอยและแผลในกระเพาะ

อาหาร (ผล)

17. ใบออน ผล และเน้ือในผลใชรับประทานได โดยมีสรรพคุณเป็นยาระบาย (ใบ, ผล, เน้ือในผล)

18. เมล็ดใชเป็นยาขับพยาธิ (เมล็ด)

19. ผลมีรสเย็น ชวยขับปัสสาวะ ขับน่ิวในกระเพาะปัสสาวะ รักษาทอปัสสาวะอักเสบ ชวยลดการอักเสบของทาง

เดินปัสสาวะและอาการปัสสาวะยาก (ผล)[1],[2],[7],[8],[10] สวนใบก็เป็นยาขับปัสสาวะเชนกัน (ใบ)

20. ชวยรักษาโรคลูกอัณฑะบวม ดวยการใชลูกน้ําเตานํามาตมรับประทาน (ผล)

21. ชวยรักษาโรคเริม (ใบ)

22. รากและทัง้ตนชวยบํารุงน้ําดี (ราก, ทัง้ตน)

23. แพทยแผนไทยจะใชรากน้ําเตาขมเป็นยาแกดีแหง ขับน้ําดีใหตกลําไส (ราก)

24. น้ําตมใบกับน้ําตาล ใชแกโรคดีซาน (ใบ)

25. เมล็ดมีรสเย็นเมา ชวยแกอาการบวมน้ํา (เมล็ด) หรือใชรากนํามาตมกับน้ําใชกินเป็นยาแกอาการบวมน้ําตาม

รางกายก็ไดเชนกัน (ราก)

26. ชวยแกอาการปวดฝีในเด็ก ดวยการใชน้ําเตาหัน่เป็นชิน้ ๆ นํามาผสมกับของตมเป็นน้ําซุปรับประทาน (ผล)

27. ใบใชรักษางูสวัด แกไฟลามทุง (ใบ)[10]

28. ใบสดนํามาโขลกผสมกับเหลาขาวหรือโขลกเพื่อคัน้เอาแตน้ํา หรือใชใบสดผสมกับขี้วัวแหงหรือขี้วัวสด โขลก
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ใหเขากันจนไดที่แลวผสมเหลาขาว 40 ดีกรี (การผสมขี้วัวเขาใจวาขี้วัวมีแอมโมเนีย จึงทําใหเย็นและชวย

ถอนพิษอักเสบไดดีกวาตัวยาอื่น) ใช

      เป็นยาทาถอนพษิรอน ดบัพษิ แกอาการฟกชํ้าบวม พุพอง แกโรคผวิหนัง ผื่นคนั รกัษาอาการพองตามผวิหนัง

ตามตัว แกเริม และงูสวัดไดดี (ใบ)

29. ชวยทําใหเกิดน้ํานม (ผล)

หมายเหตุ : วิธีใชตาม [10] ในสวนของใบ ใหใชใบแหงประมาณ 1 กํามือนํามาชงกับน้ํารอนเป็นชาดื่มแทนน้ําตล

อดวัน

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของน้ําเตา

1. สารสําคัญที่พบ ไดแก apigenin-4, 7-O-diglucosyl-6-C-glucoside โดยสารน้ีจะชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด

bryonolic acid, campesterol, cucurbitacin B, D, E, G, H, fixed oil, kaempferol-3-monoglycoside,

linoleic acid, oleic acid, palmitic

    acid, palmitoleic acid, rutin, saponarin, sitosterol, stachyose, stearic acid, vitexin

2. น้ําเตามีฤทธิ ์ตานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต ชวยยับยัง้เบาหวาน และชวยขับพยาธิตัวตืด

3. งานวิจัยจากประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ.2549 พบวาสารสกัดจากผลน้ําเตาดวยคลอโรฟอรมและแอลกอฮอลใน

ขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอน้ําหนักของหนู สามารถชวยยับยัง้การเพิ่มปริมาณของระดับ

คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และไขมัน

    ชนิดไมดีได และยังชวยเพิ่มปริมาณของไขมันชนิดดีในหนูทดลองที่ถูกกระตุนใหมีปริมาณไขมันสูงเป็น

สัดสวนโดยตรงกับปริมาณการกินสารสกัด และยังชวยลดปริมาณของคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และไขมัน

ชนิดไมดีในหนูทดลองที่มีปริมาณไขมัน

    ในเลือดอยูในระดับปกติได และจากการตรวจสอบพฤกษเคมีของน้ําเตา พบวามีสาร flavonoids, sterols,

cucurbitacin, saponins, polyphenolics, protein และ carbohydrates โดยสารเหลาน้ีมีฤทธิ ์ในการชวยลด

ระดับไขมันในเลือด

4. มีรายงายวาเปลือกลําตนและเปลือกของผลน้ําเตามีฤทธิ ์ในการขับปัสสาวะ

5. สารในกลุม triterpenoids จากน้ําเตา ชนิด D:C-friedooleane-type triterpenes แสดงความเป็นพิษตอเซลล

human hepatoma SK-Hep 1 โดยมีสาร etoposide เป็น positive control ซึ่งมีคาความเขมขนที่สามารถ

ยับยัง้การเจริญเติบโตของเซลลได

    50% เทากับ 2.2 มคก./มล. และหลังจากการนําสารในกลุม triterpenoids ดังกลาวมาแยกหาสารสําคัญ พบวา

มีสาร 3 beta-O-(E)-coumaroyl-D:C-friedooleana-7,9(11)-dien-29-oic acid และสาร 20-epibryonolic acid
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ซึ่งแสดงความเป็นพิษตอเซลล

    human hepatoma SK-Hep 1 อยางชัดเจน โดยมีคา IC50 เทากับ 4.8 และ 2.1 มคก./มล. ตามลําดับ จึงเป็น

ประโยชนในการนําไปพัฒนาเป็นยาตานมะเร็งตอไป[6]

6. จากการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากใบน้ําเตาแหงดวย 60% เอทานอล ดวยวิธีการป อนหรือฉีดเขาใต

ผิวหนูถีบจักร ในขนาด 10 กรัมตอกิโลกรัม ไมทําใหเกิดพิษ

7. หากฉีดสารสกัดสวนที่อยูเหนือดินของตนน้ําเตาดวย 50% เอทานอลเขาทางชองทองของหนูถีบจักร พบวาใน

ขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตาย 50% มีคาเทากับ 176 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ประโยชน ของน้ําเตา

1. ใบออนใชรับประทานได ยอดออนใชทําแกงสมกับปลาเน้ือออนหรือกุงสด มีรสชาติอรอยมาก ทางตอนใตของ

ทวีปแอฟริกาจะรับประทานใบน้ําเตาเป็นผักชนิดหน่ึง หรือใชใสในซุปขาวโพด หรือดองสดไวรับประทาน สวนใบ

แหงเก็บไวเป็นเสบียงเมื่อยาม

    จําเป็น

2. ผลใชรับประทานได มีวิตามินและแรธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชนตอรางกาย[2]โดยผลน้ําเตาที่นํามาประกอบ

อาหารก็คือผลออนที่เปลือกและเมล็ดยังไมแข็ง เพราะสามารถรับประทานไดทัง้เปลือก เน้ือ และเมล็ด อีกทัง้ผล

ที่ยังออนอยูจะมีน้ําอยูมาก ทําให

    เน้ือน้ําเตามีความออนนุม (อาจใกลเคียงกับบวบแตมากกวาฟักและมะระ) ซึ่งน้ําเตาที่ชาวไทยนิยมนํามารับ

ประทานจะเป็นน้ําเตาพันธุผลกลมแป นมีคอยาว ตรงขัว้อาจจะปองออกเป็นคอคอดหรือไมปองก็มี โดยพันธุที่

ปลูกไวรับประทานนัน้ เปลือกจะมีสีเขียว

    ออนและบางกวาพันธุอื่น ๆ โดยอาจนําผลมาตมหรือน่ึงรับประทานเป็นผักรวมกับน้ําพริก ลาบ แจว หรืออาจ

ทําไปทําแกง แกงเลียง แกงออม แกงสม แกงหนอไม แกงเผ็ดน้ําเตาออน ผัดพริก ฟักน้ําเตาเห็ดหอม ผัดน้ํามัน

น้ําเตาผัดกับหมูใสไข หรือตมเป็นผัก

    จิม้ ฯลฯ (ไมควรตมหรือผัดนานเพราะจะทําใหเละได) นอกจากน้ียังนําผลมาเชื่อมเป็นของหวานไดอีกดวย

สวนชาวอินเดียจะใชผลของน้ําเตานํามาประกอบอาหารทัง้คาวและหวาน ในอเมริกาจะนําเน้ือผลออนมาน่ึงผัดใน

กระทะ ชุบแป งทอง ตมสตูว หรือใช 

    ใสในแกงจืด ดวยการเลาะเมล็ดและใยหุมเมล็ดออก สวนแผนน้ําเตาตากแหงก็นํามาชุบกับซีอิว๊กินกับปลาดิบ

ญี่ป ุนไดดี

3. ในทวีปแอฟริกาจะใชน้ํามันจากเมล็ดน้ําเตาในการปรุงอาหาร บางวาใชเมล็ดนํามาตากใหแหง แลวคัว่กินเป็น

ของวาง
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4. น้ําตมกับผลสามารถนํามาใชสระผมได

5. ผลน้ําเตาแหงสามารถนํามาใชทําเป็นภาชนะได เชน กระบวยตักน้ํา ขันน้ํา ชอน ทัพพี ทําขวดบรรจุสิ่งของ

หรือเมล็ดพันธุพืช เป็นตน ขันน้ําหรืออาจใชผลน้ําเตาแก ปลอยใหเน้ือแหงแลวขูดเอาเน้ือออก ใชบรรจุน้ําดื่ม

เบียร หรือไวน บางคนอาจนําเชือกถักมา

    หอหุมไวเพื่อป องกันของแข็งกระแทก อีกทัง้ยังดูสวยงามดีอีกดวย สวนชนิดที่มีจุกขวดแตไมยาวมาก (มัก

เห็นในเรื่องจี้กง) ก็ใชทําเป็นที่ใสเหลาหอยเอว หรือที่ชาวบานเรียกวา "น้ําเตาจี ้กง"

6. น้ําเตางาชางที่มีจุกยาวนิยมเอามาทําเป็นเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ เชน ลูกซัดหรือลูกแซก สําหรับเลน

ประกอบเพลง ซึ่งใหเสียงดังไพเราะดีมาก

7. ในอดีตมีคนนําผลน้ําเตาแหงหลาย ๆ ลูกมาผูกรวมกันเพื่อทําเป็นเสื้อชูชีพพยุงตัวใหลอยน้ําได[4]หรืออาจใช

ทําเป็นรังนกกระจอกบาน ใชทําเป็นทุนประกอบการจับปลาก็ได

8. ในเรื่องการใชผลน้ําเตาทําเป็นเครื่องประดับหรือใชทํางานศิลปะ เชน การวาดภาพลงบนผิวน้ําเตา หรือการ

แกะสลักผิวเป็นรูปรางตาง ๆ นอกจากน้ียังมีการนํามาใชประดับหรือปกปิดรางกาย อยางที่คนไทยสวนใหญอาจ

นึกไมถึงอีกดวย นัน่ก็คือ การนํามาใช

    แทนกางเกงหรือผาเตี่ยวสําหรับผูชายในชนเผาดัง้เดิมของเกาะนิวกินี กลาวคือเมื่อผูชายเติบโตเป็นหนุมแลว

เขาจะหาผลน้ําเตาแหงที่มีสวนคอเรียวยาวมาตัดเอาสวนคอนัน้มารอยเชือก สวมอวัยวะเพศเขาไป (เพื่อไมใหดู

โป หรือุจาดตา) แลวผูกเชือกเอาไว

    กับเอวแคนัน้ก็พอ โดยไมตองสวมเสื้อผาอะไรอีก

9. ชาวจีนนิยมแขวนน้ําเตาไวในบานเกือบทุกครัวเรือน ดวยเชื่อวาจะทําใหบานเกิดความรมเย็น

คําสําคัญ : น้ําเตา

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1640&code_db=610010&code_type=01
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