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1. ชื่อสมุนไพร  ขมิ้นเครือ (KHAMIN KHRUEA) 
2. ชื่อวิทยาศาสตร   Arcangelisia flava (L.) Merr.     ชื่อวงศ Menispermaceae 
3. ชื่ออื่น   ขมิ้นษี ฮับ (ภาคใต)          
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
  ไมเลื้อย เถาใหญ เนื้อไมและน้ำเลี้ยงในเถาสีเหลือง 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไขถึงรูปรีแกมรูปไข กวาง 6-19 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนเวา
รูปหัวใจ ขอบเรียบหรือเปนคลื่น ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีจางกวาและมีปุมเล็กที่ซอกของเสนใบและเสนแขนงใบ กานใบยาว 
5-15 เซนติเมตร ปลายกานและโคนกานโปงพอง 
  ดอก ชอดอก แบบชอแยกแขนง ยาว 10-15 เซนติเมตร ชอยอยแบบชอเชิงลด เปนดอกแยกเพศตางตน กานดอกสั้นมาก
หรือไมมีกาน ดอกเล็ก สีขาวอมเขียวหรือสีขาวอมเหลือง ดอกเพศผูมีกลีบรวม 9-10 กลีบ เรียงซอนเปน 3 วง วงนอก 3-4 กลีบ 
กลีบยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร วงในท้ัง 2 วง วงละ 3 กลีบ ขนาดใหญกวาวงนอก กลีบรูปรี รูปไขหรือรูปไขกลับ มีเกสรเพศผู 9-12 อัน 
กานชูอับเรณูเชื่อมติดกันเปนกลุม ดอกเพศเมียมีกลีบรวม 6 กลีบ เรียงซอนกันเปน 2 วง รังไขเหนือวงกลีบ มี 3 อัน แยกอิสระ 
แตละอันมี 1 ชอง ออวุล 1 เม็ด 
  ผล แบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร สีเขียวแลวเปล่ียนเปนสีเหลือง สุกสีดำ 
  เมล็ด รูปรี ขนาดเล็ก 
5. สวนที่ใชทำยา ลำตนหรือเถาแหง
  ขมิ้นเครือเปนชิ ้นสวนของลำตนหรือเถาแหง รูปทรงกระบอก มักพบหั่นเฉียง ขนาดไมแนนอน ภายนอกสีน้ำตาล 
คอนขางเรียบ รอยตัดสีน้ำตาลแกมสีเหลือง มีรูพรุนเปนแนวรัศมีกระจายออกจากจุดศูนยกลาง มีกลิ่นเฉพาะ รสขม
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ขมิ้นเครือมีรสขม สรรพคุณชวยขับผายลม และเรอ แกน้ำดีพิการ 
7. รายงานวิจัยในปจจุบัน 
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา ขมิ้นเครือมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ตานเชื้อไขจับสั่นชนิด Plasmodium 
falciparum ตานเชื้อโปรโตซัวชนิด Babesia gibsoni ตานออกซิเดชัน และแกทองเสีย
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8. สารสำคัญ
  องคประกอบทางเคมี ขมิ้นเครือมีสารกลุมแอลคาลอยด (alkaloids) ที่สำคัญคือ เบอรเบอรีน (berberine) และสารกลุม
ไอโซควิโนลีนแอลคาลอยด (isoquinoline alkaloids) ไดแก คอลัมบามีน (columbamine), พัลมาทีน (palmatine), จาโทรไรซีน 
(jatrorrhizine), โชบาคูมีน (shobakumine) และพบสารกลุมไดเทอรพีนอยด (diterpenoids)
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ในตางประเทศ
พบท่ีภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย 
10. พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบ ปาละเมาะท่ัวไป
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย สงขลา
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   ขมิ้นเครือใบยาว ขมิ้นเครือของประเทศลาว
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ  
  โดยการใชเพาะเมล็ด ขมิ้นเครือออกผลตามเถาเปนพวง ๆ ละ 10 – 20 ผล ผลจะมีขนาด 0.5 – 1 เซนติเมตร เมื่อสุก
จะมีสีดำ โดยการนำมาลางน้ำใหสะอาดแลวนำไปตากแดดใหแหง และเพาะในกระบะเพาะ ประมาณ 30 - 45 วัน ขมิ้นเครือจะงอก
สูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถงุเพาะชำเพ่ือรอการปลูกตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ควรจะปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน ขมิ้นเครือเปนไมเถาพาดพันไมอื่น ๆ นิยมปลูกตามตนไม หรือตามสวนปาทั่วไป โดยการขุดหลุมตามโคน
ไมใหญ หลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก หรือปุยหมักรองกนหลุมเพื่อเตรียมการปลูกตอไป
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมที่จะปลูกเรียบรอยแลว นำขมิ้นเครือมาปลูกกลบดินใหเรียบรอย ปกเสาใหขมิ้นเครือ
พาดพันจะเปนเสาไม หรือเสาปูน หรือจะใหเลื้อยพันเถาไมใหญแลวรดน้ำใหชุมอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ขม้ินเครือใหปุยระยะแรกในชวงปลูกก็พอเพียง หรือจะใหปุยอีกคร้ังชวงปลูก 6 เดือน ประมาณปละ 2 คร้ัง 
  - การใหน้ำ ถาปลูกในชวงฤดูฝนไมตองรดน้ำมาก แตถาฝนทิ้งชวงตองรดน้ำบาง 
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดพรอมกับการใสปุยและพรวนดินปละประมาณ 2 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขม้ินเครือไมคอยมีแมลงศัตรูรบกวนมากนัก จึงไมควรใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเก่ียว ขม้ินเครืออายุประมาณ 5 – 10 ป จะสามารถเก็บเก่ียวได โดยสวนมากนิยมเก็บฤดูแลงในชวงประมาณ
เดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ขมิ้นเครือเมื่ออายุพอสมควรตัดเอาเถาที่เลื้อยพาดพันตนอื่นมาเปนทอน ๆ เก็บโคนตนไว เพื่อจะให
แตกตนใหม
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดขมิ้นเครือมาเปนทอน ๆ แลว ตองรีบฝานตนสดโดยทันที ถาเก็บไวแข็งและเหนียว 
ฝานเปนแผน ๆ และตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง หรืออบอีกทีจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อไดขมิ้นเครือแหงแลว นำไปบรรจุถุงมัดปากใหเรียบรอยสงจำหนาย หรือเก็บไว
ในหองอุณหภูมิปกติได หามมิใหโดนแดดและฝน
16.   การจำหนาย
  - ลำตน/เถาขมิ้นเครือสด ราคากิโลกรัมละ 15 บาท
  - ลำตน/เถาขมิ้นเครือแหง ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท


