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1. ชื่อสมุนไพร ขมิ้นออย (KHAMIN-OI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe     ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่อทองถิ่น ขมิ้นขึ้น ขมิ้นหัวขึ้น (ภาคเหนือ), แฮวดำ (เชียงใหม), Rose turmeric 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป ขึ้นเปนกอ 
  เหงา สีเหลืองนวลกล่ินคลายการบูร กาบใบเรียงสลับและโอบซอนกัน ชูเหนือดิน เปนลำตนเทียมสูงประมาณ 1 เมตร
  ใบ เปนใบเดี่ยว มี 4-6 ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 8-10 เซนติเมตร ยาว 20-60 
เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลมโคนรูปลิ่ม ขอบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ผิวใบดานบนเกลี้ยง ดานลางมีขนนุม กานใบยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ลิ้นใบมีขนครุย 
  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกจากเหงา รูปทรงกระบอก กานชอยาว 9–12 เซนติเมตร ใบประดับเรียงซอนกัน ขอบเช่ือม
ติดกันจากโคนข้ึนมาเกือบกลางแผน กลีบเล้ียงสีขาวอมเขียว โคนติดกันเปนหลอด ปลายหยัก 3 แฉก กลีบดอกสีขาว สวนท่ีเปนหลอด
ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ปลายหลอดแยกเปน 3 แฉก รูปขอบขนาน ปลายแฉกสีชมพู ปลายคุมมีติ่งหนามและขน แฉกขางขนาดเทากัน 
ปลายมน เกสรเพศผูเปนหมันท่ีเปล่ียนแปลงเปนกลีบปาก รูปไขกลับ ปลายเวาต้ืน สีเหลืองออนและมีแถบเหลืองตรงกลางตามยาวแผน 
เกสรเพศผูเปนหมันท่ีเหลือ รูปขอบขนาน ปลายมน สีเหลืองออน เกสรเพศผูท่ีสมบูรณมี 1 อัน กานชูอับเรณูยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร
อับเรณูสีขาวที่โคนอับเรณูมีเดือยโคง รังไขอยูใตวงกลีบมี 3 ชอง แตละชองมีออวุลมาก 
  ผล แบบผลแหงแตก รูปไข
5. สวนที่ใชทำยา
  เหงาหลักและเหงาแขนง หั่นตามขวางหรือเฉียง 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาขม้ินออยมีรสฝาดเฝอน สรรพคุณแกคร่ันเน้ือคร่ันตัว สมานลำไส แกระดูขาว และขับปสสาวะ เปนตน 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
 -

ขมิ้นออย 
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8. สารสำคัญ
  ขมิ้นออยมีองคประกอบเปนน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ไมนอยกวารอยละ 4 และมีสารกลุมเคอรคูมินอยด ไดแก 
ดีเมทอกซีเคอรคูมิน (demethoxycurcumin) เคอรคูมิน (curcumin) และบิสเดสเมทอกซีเคอรคูมิน (bisdemethoxycurcumin) 
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  ขมิ้นออยเปนพืชพื้นเมืองของอนิเดีย และปลูกกันแพรหลายในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพืชบานทั่วไป
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการใชเหงา 1 หัว เม่ือถึงฤดูขุดขม้ินชัน เราจะตองเก็บหัวพันธุโดยการขุดแตไมตองลางน้ำเก็บใสภาชนะโปรง 
แลวเอาไวปลูกทำพันธุ เก็บไวในท่ีรมอากาศถายเท กอนปลูกควรชุบน้ำยาฆาเช้ือรา และยาฆาเพล้ียเพ่ือปองกันเพล้ีย และอาจจะติดมา
กับหัวพันธุได
13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการทำแปลง หรือยกรองกวางประมาณ 1 เมตร มีรองทางเดิน และรองระบายน้ำ 50 เซนติเมตร 
ความยาวของแปลง แลวแตละพื้นที่ หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงคลุกเคลากับดินใหทั่วแปลง
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมแปลงเรียบรอยแลวนำหัวพันธุที ่เตรียมไวมาฝงบนแปลงหางกัน 30 เซนติเมตร ระยะแถว 
50 เซนติเมตร ฝงหัวลงไปประมาณ 5 -10 เซนติเมตร แลวกลบดินคลุมดวยฟาง หรือหญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 
1 – 2 เดือน ขมิ้นออยจะเร่ิมงอกหนอออนขึ้นมาเปนตนใหม
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย หลังจากปลูกได 3 เดือน ทำการใสปุยและพรวนดิน และใสปุย 13-13-21 ตนละ 1 ชอนโตะ พรอมกับการ
กำจัดวัชพืช
  - การใหน้ำ ควรใหน้ำสม่ำเสมอแตไมใหน้ำขัง หัวจะเนาได หรือถาปลูกฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดิน และทำประมาณ 2 – 3 ครั้ง ของอายุขมิ้นออย  
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขมิ้นออยไมคอยมีโรคและแมลงศัตรู เพราะปองกันโรคเนาไวกอนปลูกแลว
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ขมิ้นออยจะเร่ิมเก็บเกี่ยว ตั้งแตเดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการขุดดวยแรงงานคน จะขุดชวงโคนตนขมิ้น ระวังไมใหโดนหัวแลวงัดขึ้นมา สลัดดินออก เพื่อสง
แปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดหัวขมิ้นออยมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด นำมาหั่นใหบาง ๆ
นำตากแดดทันทีประมาณ 4 – 5 วัน ก็จะแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดขมิ้นออยแหง บรรจุถุงมัดปากสงจำหนายตอไป หรือใสกระสอบโปรง ๆ เก็บไว
ในหองที่มีอากาศถายเทไดดี 
16. การจำหนาย 
  - เหงาขมิ้นออยสด ราคาประมาณกิโลกรัมละ 15-40 บาท
  - เหงาขมิ้นออยแหง ราคาประมาณกิโลกรัมละ 150-200 บาท
  - เหงาขมิ้นออยผง ราคาประมาณกิโลกรัมละ 200-300 บาท


