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ขมิ้นชัน  

1. ชื่อสมุนไพร ขมิ้นชัน  (KHAMIN CHAN)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma longa L.     ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่ออื่น  ขมิ้น (ทั่วไป), ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว (เชียงใหม), ขี้มิ้น หมิ้น (ภาคใต), common turmeric, 
    tumeric, yellow root 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป เหงาหลักรูปไขหรือรูปไขแกมรูปรี (บางคร้ังเรียกเหงาหลักวาหัว) แตกแขนงในแนวระนาบ แตละแขนง
มักแตกยอยตอไปไดอีก 1-2 ครั้ง
  เหงา เปนแขนงรูปคลายทรงกระบอกหรือคลายนิ้วมือตรงหรือโคงเล็กนอย (บางครั้งเรียกเหงาแขนงวาแงง) เนื้อเหงาสีสม
และมีกลิ่นเฉพาะ
  ลำตน เหนือดินเปนลำตนเทียมที่มีกาบใบเรียงซอนอัดแนน สูงไดถึง 1 เมตร มีใบ 6-10 ใบตอตน
  ใบ เปนใบเดี่ยวออกสลับถี่ กาบใบยาว 40-60 เซนติเมตร รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนานกวาง 10-20 เซนติเมตร
ยาว 30-70 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลมโคนใบสอบแคบหรือมนขอบเรียบ
  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดออกที่ปลายตน หรือระหวางกาบใบ กานชอดอกโดด ชอดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดับ
จำนวนมาก รูปรีแกมรูปขอบขนานเรียงเวียนถี่รอบแกนชอดอก ใบประดับที่อยูบริเวณโคนชอดอกสีเขียวออน ขอบโคนใบประดับ
ประกบติดกับใบประดับคลายกระเปาะ ใบประดับที่อยูบริเวณปลายชอดอกสีขาวแกมสีเขียวออน โคนไมประกบติดกันเปนกระเปาะ
ดอกออกในซอกกระเปาะใบประดับซอกละ 3-5 ดอก ดอกทยอยบาน กลีบเล้ียงสีขาวใส โคนเช่ือมติดกันเปนหลอด ปลายหยักเปน 3 ซ่ี
กลีบดอกสีขาว โคนติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยกเปน 3 แฉก เกสรเพศผูที่เปนหมันคลายกลีบดอกมี 3 กลีบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน
สีเหลืองออน กลีบปากรูปไขกลับสีเหลืองออนมีแถบสีเหลืองกลางกลีบ เกสรเพศผูที่สมบูรณมี 1 อัน กานสั้นอับเรณูเล็กเรียว มีจงอย
โอบรอบกานชูยอดเกสรเพศเมีย ที่โคนรังไขมี 3 ชอง
  ผล ผลกลมหรือรี แตมักไมติดผล เมล็ดมีเยื่อหุม
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5. สวนที่ใชทำยา
  เหงาหลัก (หัว) รูปไขหรือรูปรีเหงาแขนง (แงง) รูปทรงกระบอกภายนอกสีเหลืองถึงสีน้ำตาลมีวงรอบตามขวาง
ผิวมักมีรอยยนตามยาว มักมีแขนงเปนปุมเล็กสั้น เนื้อในสีเหลืองสมถึงสีสม เปนมัน
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำรายาสรรพคุณยาไทยวาขมิ้นชันมีรสเผ็ดรอน บำรุงธาตุ ฟอกโลหิต แกพิษโลหิต แกเสมหะ แกไขทั ้งปวง
แกผดผ่ืนคัน แกโรคผิวหนัง และแกบาดแผล
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา ขม้ินชันมีฤทธ์ิลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดการบีบตัวของลำไส ตานฮีสตามีน
ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อรา ยับยั้งการเปนพิษตอตับ ตานมะเร็ง ขับน้ำดี และใชภายนอกเพื่อรักษาบาดแผล
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบวา ขม้ินชันมีฤทธ์ิลดอาการจุกเสียดแนนทอง ลดการอักเสบ รักษาอาการทองเสีย
ลดความเครียดออกซิเดชันในผูปวยธาลัสซิเมีย และรักษาสิว
8. สารสำคัญ
  ขม้ินชันมีน้ำมันระเหยงายซ่ึงสวนใหญประกอบดวยสารกลุมมอโนเทอรพีน (monoterpenes) และเซสควิเทอรพีน 
(sesquiterpenes) เชน เทอรเมอโรน (turmerone), เออาร-เทอรเมอโรน (ar-turmerone), ซิงจิเบอรีน (zingiberene), 
เคอโลน (curlone) มีสารสีเหลืองในกลุมเคอรคูมินอยด (curcuminoids) เชน เคอรคูมิน (curcumin) และเดสเมทอกซิเคอรคูมิน 
(desmethoxycurcumin) เปนตน
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันมีเขตการกระจายพันธุทั่วไป
ในภูมิภาคที่มีอากาศรอนหรือรอนชื้นทั่วโลก แหลงที่ปลูกขมิ้นชันเปนการคาขนาดใหญของโลกคือ อินเดีย มีแหลงอื่นบาง
แถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา  พันธุพื้นบานท่ัวไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพืชบานท่ัวไป
12. การขยายพันธุ
  ดวยการใชเหงา 1 หัว เมื่อถึงฤดูขุดขมิ้นชัน เราจะตองเก็บหัวพันธุโดยการขุดแตไมตองลางน้ำ เก็บใสภาชนะโปรง
ท่ีรมอากาศถายเท แลวเอาไวปลูกทำพันธุ กอนปลูกควรชุบน้ำยาฆาเช้ือรา และยาฆาเพล้ียเพ่ือปองกันเพล้ีย และอาจจะติดมา
กับหัวพันธุ
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13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการทำแปลง หรือยกรองกวางประมาณ 1 เมตร มีรองทางเดิน หรือรองระบายน้ำ 50 เซนติเมตร 
ความยาวของแปลง แลวแตละพื้นที่ หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงคลุกเคลากับดินใหทั่วแปลง
  - วิธีการปลูก เมื ่อเตรียมแปลงเรียบรอยแลวนำหัวพันธุที ่เตรียมไวมาฝงบนแปลงหางกัน 30 เซนติเมตร ระยะแถว 
50 เซนติเมตร ฝงหัวลงไปประมาณ 5 -10 เซนติเมตร แลวกลบดินคลุมดวยฟาง หรือหญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 
1 – 2 เดือน ขมิ้นชันก็จะเริ่มงอกหนอออนขึ้นมาเปนตนใหมตอไป
14. การปฏิบตัิดูแลรักษา  
  - การใหปุย หลังจากปลูกได 3 เดือน ทำการใสปุยและพรวนดิน และใสปุย 13-13-21 ตนละ 1 ชอนโตะ พรอมกับการ
กำจัดวัชพืช
  - การใหน้ำ ควรใหน้ำสม่ำเสมอไมใหน้ำขัง หัวจะเนาได หรือปลูกฤดูฝนก็สามารถปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดิน และทำประมาณ 2 – 3 ครั้งของอายุขมิ้นชัน  
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขมิ้นชันไมคอยมีโรคและแมลงศัตรู เพราะปองกันโรคเนาไวกอนปลูกแลว
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ขมิ้นชันจะเร่ิมเก็บเกี่ยว ตั้งแตเดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการขุดดวยแรงงานคน จะขุดชวงโคนตนขมิ้น ระวังไมใหโดนหัวแลวงัดขึ้นมา สลัดดินออก เพื่อสง
แปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดหัวขมิ้นชันมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด นำมาหั่นใหบาง ๆ และตากแดดทันที
ประมาณ 4 – 5 วัน ก็จะแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดขมิ้นชันแหง บรรจุถุงมัดปากสงจำหนายตอไป หรือใสกระสอบโปรง ๆ เก็บไวในหอง
ที่มีอากาศถายเทไดดี
16. การจำหนาย 
  - เหงาขมิ้นชันสด ราคากิโลกรัมละ 6-20 บาท
  - เหงาขมิ้นชันแหง ราคากิโลรัมละ 100-150 บาท
  - เหงาขมิ้นชันผง ราคากิโลกรัมละ 180-300 บาท


