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1. ชื่อสมุนไพร   วานชักมดลูก (WAN CHAK MOTLUK)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma comosa Roxb.     ชื่อวงศ Zingiberaceae

3. ชื่ออื่น  -

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกเน้ือออน ลงหัวจำพวกวาน สูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะหัวกลมรีตามแนวต้ัง แขนงส้ัน ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

เนื้อภายในหัวมีสีขาวนวล วงในมีสีชมพูเรื่อ ๆ ทิ้งไวสีชมพูจะเขมขึ้น

  ใบ เปนใบเดี ่ยว เร ียงสลับ ออกเปนกระจุกเหนือดิน ใบเปนรูปวงรีหรือวงรีแกมหอกกวาง 15-20 เซนติเมตร 

ยาว 40-90 เซนติเมตร มีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ 

  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกท่ีบริเวณกาบใบ กานดอกยาว 15-20 เซนติเมตร กลีบดอกสีแดงออน ใบประดับสีมวง 

5. สวนที่ใชทำยา
  หัว

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  หัว รักษาอาการประจำเดือนมาไมปกติ ปวดทองระหวางมีประจำเดือน ตกขาว ขับน้ำคาวปลาแกธาตุพิการ อาหารไมยอย

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบวา วานชักมดลูกมีฤทธิ์ปองกันภาวะกระดูกพรุน ลดไขมันในเลือด ปกปองเซลลเม็ดสี

เรตินาที่ตา ปองกันความจำเสื่อม ลดการอักเสบในระบบประสาทและสมอง ฤทธิ์ยับยั้งการสรางเมลานิน เพิ่มอัตราการไหลของน้ำดี

ปกปองตับจากสารพิษ และลดการอักเสบ

8. สารสำคัญ
  ในเหงาพบสารกลุม diarylheptanoids หลายชนิด, สารกลุม acetophenone เชน 4,6-dihydroxy-2-O-(β-D-

glucopyranosyl) acetophenone และสารกลุมโมโนเทอรปนที่พบ ไดแก comosoxides A และ comosoxides B

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  กระจายพันธุในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

วานชักมดลูก 
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10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวม ไร สวนปา ปาชายเขา

  - ภาค   ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - จังหวัด   สระแกว ปราจีนบุรี กาญจนบุรี เลย พิษณุโลก

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  โดยการใชหัว หรือเหงา เหมือนการขยายพันธุขมิ้น วานชักมดลูกเมื่อขุดมาแลว จะตัดหัวใหญแปรรูป จำหนายตอไป

ในรอนของหัวเล็ก จะนำไปขยายพันธุตอไป โดยเก็บหัวเล็ก ๆ ใสภาชนะโปรง ไวในที่รม เพื่อปลูกตามฤดูกาล โดยเมื่อถึงฤดูฝน

วานชักมดลูกก็เริ่มแตกตาเล็ก ๆ ออกมา พรอมที่จะนำปลูกตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง แลวไถพรวนกำจัดวัชพืชแลวยกแปลงกวางประมาณ 1 – 1.5 เมตร 

เวนทางเดิน หรือรองระบายน้ำ 50 เซนติเมตร ความยาวของแปลง แลวแตละพื้นที่ หวานปุยคอก หรือปุยหมักลงบนแปลงคลุกเคลา

ใหเขากัน 

  - วิธีการปลูก เมื ่อเตรียมแปลงเรียบรอยแลว นำหัวของวานชักมดลูกไปฝงบนแปลงที ่เตรียมไว โดยระยะหาง 

30 เซนติเมตร ระหวางแถวหาง 30 เซนติเมตร เชนกัน กลบดินเล็กนอยแลวคลุมดวยฟาง หรือหญาแหงรดน้ำใหชุมอยูเสมอประมาณ 

10 – 15 วัน วานชักมดลูกจะเริ่มแก และเจริญเปนตนออนขึ้น 

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย วานชักมดลูกเมื่อตอนเตรียมดินใสปุยไป 1 ครั้ง แลวเราจะใสอีกทีตอนหลังจากปลูก 3 เดือน ใสปุยคอก

กับปุยหมัก หรือสารชีวภาพ โดยไมใชเคมีเลย เพราะพืชจำพวกหัว – เหงา มีการสะสมสารในหัว – เหงาได

  - การใหน้ำ วานชักมดลูกเปนพืชชอบน้ำปานกลาง เมื่อปลูกในฤดูฝนควรปลอยตามธรรมชาติได เวนฝนทิ้งชวงก็รด

ตามความเหมาะสม 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการใสปุยและพรวนดิน จะตองทำทุก ๆ 3 เดือน

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู วานชักมดลูกไมคอยจะมีโรคและแมลง จึงไมควรใชสารเคมีปองกันและกำจัดแมลง

ศัตรูพืช

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว  วานชักมดลูกนิยมเก็บเก่ียวในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื ่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวลำตนของวานชักมดลูกจะยุบลง จะขุดตรงโคนตน โดยการใชเสียมงัดเบา ๆ 

วานก็จะขึ้นมาเปนกอแลวคอย ๆ แคะดินออก ระวังอยาใหเปนแผลจะเกิดเชื้อราได

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดวานชักมดลูกมาแลว นำมาคัดแยกหัวเล็กออกเก็บไวขยายพันธุ แลวนำหัวใหญ

มาลางน้ำ เพื่อแปรรูปและสงจำหนายในรูปสด หรือทำเปนวานชักมดลูกแหง โดยการหั่นตามขวางของหัววาน และหั่นบาง ๆ 

แลวนำไปตากแดดพื้นที่ประมาณ 4 – 5 วัน จนแหงแลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดวานชักมดลูกแหงมาแลว ใสกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยก็ได นำสงจำหนายตอไป 

หรือเก็บไวในหองอุณหภูมิปกติที่มีอากาศถายเทไดดี (วานชักมดลูกแหง ไมควรเก็บเกิน 2 ป จะมีแมลงปกแข็งกัดกินได)

16. การจำหนาย
  - หัววานชักมดลูกสด ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท

  - หัววานชักมดลูกแหง ราคากิโกลรัมละ 60-200 บาท


