
ขมิ้นชัน 
 

 
 

 ขมิ้นชันมีถิ่นก ำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีกำรปลูกทั่วไปในภูมิภำค
ที่มีอำกำศร้อนหรือร้อนชื้นทั่วโลก ขม้ินชันเป็นพืชล้มลุกอำยุหลำยปี ส่วนที่อยู่เหนือดินเป็นล ำต้นเทียม และมีล ำต้น
ใต้ดิน เรียกว่ำ เหง้ำ (Rhizome) ด้ำนข้ำงของเหง้ำมีแขนงย่อยแตกออกคล้ำยนิ้วมือ เรียกว่ำ แง่ง (Finger) เนื้อใน
เหง้ำและแง่งมีสีเหลืองส้ม มีกลิ่นหอมเฉพำะตัว เหง้ำขมิ้นชันมีน้ ำมันหอมระเหย Volatile oil 3-4 % และ 
สำรสีเหลือง Curcumin 0.3-5.4 % ขม้ินชันจัดเป็นทั้งพืชเครื่องเทศและสมุนไพร รักษำอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อ 
และใช้รักษำโรคผิวหนัง ผื่นคัน แผลอักเสบ 
 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 -  เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนหรือร้อนชื้น 
 -  ปลูกได้ดีในพ้ืนที่ระดับควำมสูง 450 – 900 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเล  
 -  สภำพภูมิอำกำศท่ีเหมำะสม ควำมชื้นสัมพัทธ์ 60 – 80 % เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่ำง 20-35 
องศำเซลเซียส ปริมำณน้ ำฝน 1,000 – 2,000 มิลลิเมตรต่อปี 
 -  ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์ มีกำรระบำยน้ ำดี ไม่มีน้ ำท่วมขัง มีค่ำควำม
เป็นกรดเป็นต่ำงของดิน (pH) 5 – 7.5 
 -  ควำมต้องกำรแสง เป็นพืชที่ชอบแสงแดด ปลูกได้ทั้งในที่โล่งแจ้งหรือมีแสงร ำไร 
 
พันธุ์ 
 1. กำรเลือกพันธุ์ : 
     1. พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทำนต่อโรค และมีปริมำณสำรส ำคัญสูง 
     2. เหง้ำพันธุ์ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 8 – 9 เดือน สมบูรณ์ มีควำมแกร่งไม่เล็กลีบ ปรำศจำกโรคและแมลง
เข้ำท ำลำย และมีตำมำกกว่ำ 2-5 ขึ้นไป 
 2. พันธุ์ที่นิยมปลูก :  
     พันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นพันธุ์ในท้องถิ่น ได้แก่ พันธุ์สุรำษฎร์ธำนี พันธุ์นครศรีธรรมรำช เป็นต้น 
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 3. กำรเก็บรักษำเหง้ำพันธุ์ โดยวำงผึ่งไว้ในที่ร่ม แห้ง สะอำด ปรำศจำกโรค แมลง และสัตว์ต่ำงๆ มำ
รบกวน มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก หรือฝังเหง้ำพันธุ์ในทรำบหยำบที่สะอำด เย็น ในที่ร่ม     
 
การปลูก 
 1. กำรเตรยีมดิน : 
    1.1 ไถพรวนดินให้ร่วนซุย อย่ำงน้อย 1 ครั้ง หำกเป็นพื้นท่ีที่หน้ำดินแข็งหรือเป็นดินเก่ำ ควรไถพรวน 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง  
    1.2 ตำกดินไว้ 1 – 2 สัปดำห์ เพ่ือท ำลำยไข่แมลงและเชื้อโรคในดิน 
    1.3 เก็บเศษไม้ ซำกวัชพืช กรวด และหิน ออกจำกแปลง  
    1.4 ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลำยดีแล้ว อัตรำ 4 ตันต่อไร่ หำกดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขำวเพื่อปรับค่ำ 
ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน 
    1.5 หำกพ้ืนที่ปลูกมีสภำพเป็นที่ลุ่มหรือที่รำบต่ ำ มีกำรระบำยน้ ำไม่ดี ควรยกร่องแปลงกว้ำง 1 – 2 เมตร 
สูง 15 – 25 เซนติเมตร ควำมยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ ระยะระหว่ำงร่อง 50 – 80 เซนติเมตร   
 2. กำรเตรียมพันธุ์ :  
     - กำรปลูกโดยใช้หัวแม่ น้ ำหนักประมำณ 15 – 50 กรัม ใช้ 1 หัวต่อหลุม หำกหัวพันธุ์มีขนำดใหญ่มำก 
ให้ตัดเป็นท่อนๆ มีตำติดอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ตำ 
     - กำรปลูกโดยใช้แง่ง น้ ำหนักประมำณ 10 กรัม และมีตำ 2 - 3 ตำต่อแง่ง โดยใช้ 2 - 3 แง่ง ต่อหลุม 
 3. วิธีกำรปลูก  
    3.1 ก ำหนดระยะปลูก 35  50 เซนติเมตร ใช้หัวพันธุ์ประมำณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ กำรปลูก 
ในสภำพยกร่องใช้ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 45-75 เซนติเมตร และระหว่ำงต้น 25-50 เซนติเมตร หำกปลูกขมิ้นชัน
เป็นพืชแซม ใช้ระยะห่ำงระหว่ำงต้น 30 เซนติเมตร     

   3.2 ขุดหลุมปลูกลึก 10 – 15 เซนติเมตร และรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก หลุมละ 200-300 กรัม 
    3.3 วำงหัวพันธุ์ในหลุมปลูก กลบดินหนำ 5 - 10 เซนติเมตร หรือน ำหัวพันธุ์ไปเพำะก่อนน ำไปปลูก 
โดยน ำไปผึ่งในที่ร่ม คลุมด้วยปุ๋ยคอกท่ีย่อยสลำยแล้ว นำนประมำณ 30 วัน หัวพันธุ์จะแตกหน่อขึ้นมำ จึงน ำไป
ปลูกในแปลง 
    3.4 ช่วงฤดูกำรปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมำณเดือนเมษำยน-พฤษภำคม  
 
การดูแลรักษา 
 1. กำรให้น้ ำ ระยะแรกควรรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอจนกว่ำพืชจะตั้งตัวได้ และให้น้ ำน้อยลงในระยะหัวเริ่มแก่ 
และงดให้น้ ำในระยะเก็บเกี่ยว หำกมีน้ ำท่วมขัง ให้ระบำยน้ ำออกทันที 
 2. กำรใส่ปุ๋ย  
     - หำกดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ ไม่จ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ิมเติมในปีแรก 
     - หำกปลูกขมิ้นชัน 2 ปี ใส่ปุ๋ยคอก 300 – 500 กรัมต่อหลุม หลังจำกดำยหญ้ำในฤดูฝน โดยใส่รอบโคนต้น 
     - กรณีท่ีดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชวีภำพ โรยเป็นแถวข้ำงตน้ ห่ำงจำกโคนต้น 8 – 15 
เซนติเมตร ใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังปลูก 1 เดือน และครั้งที่สอง หลังปลูก 3 เดือน   
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 3. กำรก ำจัดวัชพืช ด้วยกำรถอนหรือใช้จอบดำยออก พรวนดิน และกลบโคนต้นเพ่ือให้เหง้ำเจริญเติบโตดี 
    - ปีที่ 1 ก ำจัดวัชพืช 3 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1 เมื่อขม้ินชันเริ่มงอก ยำวประมำณ 5 - 10 เซนติเมตร 
  ครั้งที่ 2 หลังกำรปลูก 3 เดือน ประมำณเดือนสิงหำคม 
  ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง ในเดือนพฤศจิกำยน 
    - ปีที่ 1 ก ำจัดวัชพืช 2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง ในเดือนมกรำคม 
  ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูฝน ในเดือนมิถุนำยน 
 4. กำรพรำงแสง ใช้ฟำงข้ำวหรือใบหญ้ำคำคลุมแปลงในกรณีน้ ำน้อยหรือฝนทิ้งช่วง หนำประมำณ 2 นิ้ว 
 5. โรคและแมลงที่ส ำคัญ คือ 
     - โรคเหี่ยว ที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ท ำให้ต้นมีอำกำรใบเหลือง ต้นเหี่ยว 
หัวเน่ำและมีเมือกสีขำวข้นซึมออกมำตรงรอยแผล  
     การป้องกันก าจัด 
     1. พ้ืนที่ปลูกมีกำรระบำยน้ ำดี ไม่เคยปลูกขมิ้นชันที่เป็นโรคหรือพืชที่เป็นพืชอำศัยของโรคมำก่อน 
     2. หำกเคยปลูกพืชที่เป็นพืชอำศัยของโรค ควรก ำจัดวัชพืช ไถพรวน และผึ่งดินให้แห้งก่อนปลูกอย่ำง
น้อย 1 เดือน 
     3. หำกแหล่งปลูกเคยมีกำรระบำดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้ำว ข้ำวโพด เป็นเวลำ 3 ป ี
แล้วจึงกลับมำปลูกขมิ้นชันใหม่ หรือจัดกำรดินโดยใช้ปุ๋ยยูเรียและปูนเผำ อัตรำ 70 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
     4. ใช้หวัพันธุ์ที่ปลอดโรค โดยคัดเลือกมำจำกแหล่งที่ไม่เคยมีกำรระบำดของโรคมำก่อน 
     5. กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่ำให้เกิดบำดแผล แยกผลผลิตที่เป็นโรคน ำไปเผำท ำลำย 
     6. ใช้ใบพลู เปล้ำน้อย และต้นตะไคร้หอม บดแห้ง อัตรำ 10,000 ppm คลุกกับหัวพันธุ์ก่อนปลูก 
     7. ถอนต้นที่เป็นโรคเผำท ำลำย และขุดดินบริเวณนั้นผึ่งแดด และโรยปูนขำว 
     - เพลี้ยแป้ง (Mealy bug) โดยตัวอ่อนจะดูดน้ ำเลี้ยง เข้ำท ำลำยตำมรำกและแง่งในระดับผิวดิน ท ำ
ให้บริเวณท่ีถูกท ำลำยจะเห็นเป็นผงแป้งเกำะติดอยู่   
     การป้องกันก าจัด 
     1. ใช้แมลงช้ำงปีกใส อัตรำ 200 – 500 ตัวต่อไร่ 
     2. ฉีดพ่นด้วยสำรสะเดำ 
 
การเก็บเกี่ยว 
  1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม : เก็บในช่วงฤดูแล้ง ประมำณเดือนธันวำคม – กุมภำพันธ์  
เมื่อขมิ้นชันมีอำยุ 9 – 11 เดือนขึ้นไป โดยจะสังเกตเห็นล ำต้นเหนือดินแสดงอำกำรเหี่ยวแห้งสนิท หลีกเลี่ยงกำร
เก็บในระยะที่ขม้ินชันเริ่มแตกหน่อ เพรำะจะท ำให้มีสำร curcumin ต่ ำ หำกต้องกำรขมิ้นชันส ำหรับใช้ในกำรผลิต
น้ ำมัน จะเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออำยุ 2 ปี โดยจะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไป 

 



 ๓๙ 

  2. วิธีกำรเก็บเกี่ยว : ให้น้ ำดินพอชื้น ทิ้งไว้ 1 สัปดำห์ แล้วจึงท ำกำรเก็บเกี่ยว โดยใช้จอบขุดหรือถอน
ขึ้นมำท้ังกอ ตัดแยกส่วนเหนือดินและเหง้ำออก ระวังอย่ำให้ผลผลิตเกิดบำดแผล เพ่ือป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของ
เชื้อโรค และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน เพื่อป้องกันโรคเชื้อรำ 
 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. กำรแปรรูปหลังกำรเก็บเก่ียว :  
    - กำรท ำควำมสะอำด ล้ำงเอำดินออก ใช้มือหรือแปรงขัดผิวขม้ินชันให้สะอำด ตัดแต่งเอำรำกและส่วน
ที่เสียของหัวทิ้ง ผึ่งในตะกร้ำหรือเข่งให้สะเด็ดน้ ำ 
    - กำรท ำแห้งขมิ้นชันทั้งหัว โดยต้มหรือนึ่งเหง้ำสด นำน 1-2 ชั่วโมง ตำกแดด 6-8 วัน หรือเป่ำลมร้อน 
65-70 องศำเซลเซียส ให้มีควำมชื้นคงเหลือเพียง 8-10 เปอร์เซนต์ ท ำควำมสะอำดเหง้ำ ปอกเปลือกหรือขัดผิว
ภำยนอกของเหง้ำ อัตรำส่วนขม้ินสด : ขม้ินแห้ง เท่ำกับ 4 : 1 
    - กำรท ำขมิ้นชันแห้งแบบชิ้น โดยหั่นหรือฝำนขมิ้นชันด้วยมีดหรือเครื่องหั่น หนำประมำณ 1-2 มิลลิเมตร 
เกลี่ยให้บำงบนถำดหรือตะแกรง น ำไปอบโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 
8-12 ชั่วโมง หรือน ำไปตำกแดด 3 วัน และอบที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง อัตรำกำร 
ท ำแห้ง ขม้ินสด : ขม้ินแห้ง เท่ำกับ 8 : 1 
    - กำรท ำขม้ินชันผง โดยน ำขมิ้นชันที่แห้งสนิทมำบดให้เป็นผงด้วยเครื่องบดที่สะอำดหรือด้วยกำรต ำ
แล้วร่อนเอำเฉพำะผงขมิ้น ขมิ้นแห้ง 1 กิโลกรัม จะได้ขม้ินผง 0.8 กิโลกรัม 
    - กำรกลั่นน้ ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน โดยหั่นขม้ินชันเป็นชิ้นบำงๆ ใส่ลงในหม้อกลั่น ใช้วิธีกำรกลั่นด้วย
น้ ำและไอน้ ำ (water and steam distillation) ที่อุณหภูมิ 150-200 องศำเซลเซียส นำน 8-10 ชั่วโมง อัตรำกำร
กลั่นน้ ำมันหอมระเหย ขมิ้นสด 1,000 กิโลกรัม ได้น้ ำมันขมิ้นชัน 2 กิโลกรัม 
 2. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ  

   - บรรจุขมิ้นชันที่แห้งแล้วในภำชนะท่ีสะอำด แห้ง และปิดให้สนิท  
   - เก็บในที่แห้ง สะอำด อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก  
   - ไม่ควรวำงวัตถุดิบขม้ินชันให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง ควรเก็บไว้บนชั้นวำงหรือยกพ้ืน 
   - น ำวัตถุดิบขมิ้นชันออกมำผึ่งในที่ร่ม ทุก 3-4 เดือน 
   - ไม่ควรเก็บวัตถุดิบขมิ้นชันไว้นำน เนื่องจำกปริมำณน้ ำมันหอมระเหยจะลดลงประมำณ 25% เมื่อเก็บไว้นำน 2 ป ี

 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรรักษำแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอำดอยู่เสมอ 
 2. ก ำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพำะศัตรูพืชซึ่งอำจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังกำรตัดแต่ง ควรน ำเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท ำลำยเสีย 
 4. หลังกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ต้องท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผำก ำจัดวัสดุเหลือใช้ และก ำจัดภำชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษำวัสดุทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรท ำกำร
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 


