กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19 กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด
โครงการสวนผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 สานักงาน กศน.จังหวัด
สตูล
ขมิ้นชัน

อ้างอิง : https://today.line.me/th/v2/article/39ejer

1. ข้อมูลทั่วไป
ขมิ้นชัน
ชื่อสามัญ Turmeric
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L.
ชื่ออื่น : ขมิ้น (ทั่วไป), ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว (เชียงใหม่), ตายอ (กะเหรี่ยง-กาแพงเพชร), สะยอ
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขมิ้นชัน (ภาคกลาง, พิษณุโลก), ขี้มิ้น, หมิ้น, ขมิ้นขาว (ภาคใต้)
“ขมิ้นชัน” เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30-95 ซม. มีลาต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า ประกอบด้วยแง่งที่มี
ลักษณะต่างๆ กันคือ แง่งแม่หรือแง่งหลักจะมีลักษณะกลม ซึ่งจะเป็นที่แตกของแขนงที่สองและสามต่อไป
แขนงที่แตกออกมานี้ถ้ามีลักษณะกลมจะเรียกว่า หัว และถ้ามีลักษณะยาวคล้ายนิ้วมือจะเรียกว่า นิ้ว ซึ่งเป็นที่
เกิดของรากฝอย เนื้อในหัวมีสีเหลืองอมส้มหรือสีเหลืองจาปาปนสีแสด และมีกลิ่นหอม ส่วนลาต้นเหนือดินคือ
กาบก้านใบที่เรียงซ้อนกันเป็นลาต้นเทียม
อ้างอิง : http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51

2. สารสาคัญ
ในเหง้าของขมิ้นชันจะมีสารสาคัญในการออกฤทธิ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้ามันหอมระเหย (volatilc oil)
และกลุ่ ม สารสี เ หลื อ งส้ ม ที่ เ รี ย กว่ า เคอร์ คิ ว มิ น อยด์ (curcuminoids) ประกอบด้ ว ยสารหลั ก 3 ตั ว คื อ
curcumin, demethoxycurcumin และ bisdemethoxy curcumin ซึ่งสาร curcumine มีคุณสมบัติเป็น
สารต้านอนุ มูล อิสระ โดยมีงานวิจั ยหลายชิ้นพบว่ามีคุณสมบัติยับยั้งไวรัสไม่ให้ เข้าสู่เซลล์ ได้ ขมิ้นชันจึงมี
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คุ ณ สมบั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาอาการจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ที่ ก่ อ โรคโควิ ด -19 ได้ (จากการศึ ก ษาของ
Zahedipour F และคณะ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Phytother Res ค.ศ.2020)
นอกจากนี้ยังพบว่ามีคุณสมบัติในการเสริมภูมิคุ้มกันโรค เช่น ต้านไวรัส ต้านการอักเสบภายในเซลล์
ระงับปวด ลดไข้ เพิ่มภูมิต้านทานโรค มีการนาเอาสารสกัดขมิ้นชันไปใช้ในการบรรเทาและรักษาโรคที่เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสและจุลชีพ และฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจ (จากการศึกษาของ Babaei F และคณะตีพิมพ์ใน
วารสาร Food Sci Nutr ค.ศ. 2020) และจากการจาลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสาคัญของ
ขมิ้นชัน และ demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตาแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่จะเข้า
สู่เซลล์ปอด และตาแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้
อ้างอิง : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_94847
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935906
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30559

3. การใช้ประโยชน์
- เหง้าหรือลาต้นใต้ดิน รสฝาดหวานเอียน กลิ่นหอม มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการ
อักเสบ และ มีฤทธิ์ในการขับน้าดี และในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่าเคอร์คูมิน สารสกัดด้วยเอทานอล
จากเหง้าสดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระขมิ้นชันไม่มีพิษเฉียบพลัน มีความปลอดภัยสูง
ขมิ้นชัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน อิมมูโนโกลบูลิน ชนิดจี (IgG) และลดความไวต่อตัวกระตุ้น ช่วยขยายหลอดลม ฤทธิ์
ต้านการอักเสบ และเป็นสมุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้ แก้ไข้เรื้อรัง แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะและโลหิต แก้ท้องร่วง
สมานแผล แก้ธาตุพิการ ขับผายลม แก้ผื่นคัน แก้โรคเหงือกบวม แก้บิด , น้าคั้นจากเหง้าสดทาแก้แผลถลอก
แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน ลดการอักเสบ ทาให้ผิวพรรณผุดผ่อง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
- น้ามันหอมระเหย มีสรรพคุณบรรเทา อาการปวดท้อง ท้องอืด แน่นจุดเสียด แก้โรคผิวหนัง ขับลม
แก้ผื่นคัน แก้ท้องร่วง ในตารายาจีนใช้เป็นยา แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดประจาเดือน
- ผงขมิ้น เคี่ยวกับน้ามันพืช ทาน้ามันใส่แผลสด ผสมน้าทาผิว แก้เม็ดผดผื่นคัน
ขมิ้นสด โขลกกับดินประสิวเล็กน้อย ผสมน้าปูนใสพอกบาดแผลและแก้เคล็ด ขัด ยอก เผาไฟแล้วโขลกรวมกับ
น้าปูนใส รับประทานแก้ท้องร่วง แก้บิด
- ใบ รสฝาดเอียน ใช้ผสมกับยานวดเพื่อคลายเส้น ใช้เป็นส่วนผสมทายาอายุวัฒนะ แก้ปวดมวน
ริดสีดวงทวาร รักษาอาการท้องเดิน ปวดท้อง
- เหง้าแห้ง บดเป็นผงให้ละเอียดเคี่ยวในน้ามันพืช ทาน้ามันใส่แผลสด ผสมน้าใช้ทาผิวกายแก้เม็ดผด
ผื่นคัน
อ้างอิง : http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51

4. การปลูกขมิ้นชัน
4.1 การปลูก
ขมิ้นชันชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้าดี ไม่ชอบน้าขัง
4.2 วิธีปลูก
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ใช้เหง้า หรือหัว อายุ 10-12 เดือน ทาพันธุ์ ถ้าเป็นเหง้าควรยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร
หรือมีตา 6-7 ตา ปลูกลงแปลง กลบดินหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขมิ้นจะใช้เวลาในการงอกประมาณ
30-70 วัน หลังปลูก ควรรดน้าทุกวัน หลังจากนั้นเมื่อขมิ้นมีอายุได้ 9-10 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้
4.3 ฤดูกาลปลูก
ควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
4.4 ฤดูการเก็บเกี่ยว
จะเก็บเกี่ยวหัวขมิ้นในช่วงฤดูหนาว หรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งช่วงนี้
หัวขมิ้นชันจะแห้งสนิท
อ้างอิง : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_94847
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