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การเตรียมดนิ 
- ไถพรวนดิน ตากดินไว้ 1 – 2 สปัดาห์ 
- เก็บเศษไม้ ซากวชัพชื กรวด และหิน 
- ใสปุ่๋ ยคอก 4 ตนัตอ่ไร่ 
- หากพืน้ท่ีปลกูเป็นท่ีลุม่ ยกร่องแปลง

กว้าง 1 – 2 เมตร สงู 15 – 25 ซม 

ระยะระหวา่งร่อง 50 – 80 ซม   

การเตรียมพันธ์ุ 
- หวัแม ่น า้หนกั 15 – 50 กรัม มตีา  
2 - 3 ตา ใช้ 1 หวัตอ่หลมุ 
- แง่ง น า้หนกั 10 กรัม มีตา 2 - 3 ตา 
ใช้ 2 - 3 แง่ง ตอ่หลมุ 
- ใช้ใบพล ูเปล้าน้อย และต้นตะไคร้
หอม บดแห้ง อตัรา 10,000 ppm 
คลกุกบัหวัพนัธุ์ก่อนปลกู 

การปลูก 
- ขดุหลมุปลกูลกึ 
10 – 15 ซม  
- รองก้นหลมุปลกู
ด้วยปุ๋ ยคอก 200-
300 กรัม 
- วางหวัพนัธุ์ในหลมุ
ปลกู กลบดินหนา  
5 - 10 เซนตเิมตร 
- ระยะปลกู 35  50 
เซนตเิมตร 

การปฎิบตัิหลงัการเกบ็เกี่ยว 
- ล้างน า้ ขดัผิวให้สะอาด ตดัแตง่เอารากและสว่นท่ีเสยีของหวัทิง้ ผึง่ให้สะเดด็น า้ 
- หัน่ขมิน้ชนั หนา1-2 มิลลเิมตร เกลีย่ให้บางบนถาด ตากแดด 3 วนั และอบท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส  
นาน 3 ชม.  
-  ขมิน้ชนัแห้งน ามาบดเป็นผงโดยการต าหรือด้วยเคร่ืองบด  
- ขมิน้ชนัสดน ามากลัน่น า้มนั โดยวิธีการกลัน่ด้วยน า้และไอน า้ ที่อณุหภมูิ 150-200 องศาเซลเซียส นาน 8-10 ชม.  
- ขมิน้ชนัแห้งบรรจใุนภาชนะที่สะอาด แห้ง ปิดให้สนิท เก็บไว้บนชัน้วาง ในท่ีอากาศถา่ยเทได้สะดวก 
น าออกมาผึง่ในท่ีร่ม ทกุ 3-4 เดือน  

ศัตรูที่ส าคัญและการป้องกนัก าจัด 
– โรคเหี่ยว ป้องกนัก าจดัโดยใช้หวัพนัธุ์ที่ปลอดโรค การปลกูพืชหมนุเวยีน เช่น ข้าว 
ข้าวโพด การขดุต้นทีเ่ป็นโรคเผาท าลาย และโรยปนูขาวบริเวณหลมุปลกูที่ขดุ 

 - เพลีย้แป้ง ป้องกนัก าจดัโดยใช้แมลงช้างปีกใส อตัรา 200 – 500 ตวัตอ่ไร่ และฉีดพน่
ด้วยสารสะเดา 

การใส่ปุ๋ย 
- ใสปุ่๋ ย 2 ครัง้ หลงั
ปลกู 1 เดือน และ
หลงัปลกู 3 เดือน   
 - ใช้ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ย
ชีวภาพ โรยเป็นแถว
ข้างต้น หา่งจากโคน
ต้น 8 – 15 ซม 

การให้น า้ 
- ระยะแรก ให้น า้อยา่ง
สม ่าเสมอจนกวา่พืช
จะตัง้ตวัได้ 
- ให้น า้น้อยลงในระยะ
หวัเร่ิมแก ่
- งดให้น า้ในระยะเก็บ
เก่ียว 

การก าจดัวัชพืช 
- ถอนหรือใช้จอบดาย
พรวนดิน และกลบโคนต้น 
- ก าจดัวชัพืช 3 ครัง้ เมื่อ
ขมิน้ชนัเร่ิมงอก หลงัปลกู 
3 เดือน และ 6 เดือน  
 

การเก็บเกี่ยว 
- เก็บในช่วงฤดแูล้ง เมื่อขมิน้ชนัมีอาย ุ9 – 11 เดือนขึน้ไป 
- ให้น า้ดินพอชืน้ ทิง้ไว้ 1 สปัดาห์ เก็บเก่ียวโดยใช้จอบขดุ 
ตดัแยกสว่นเหนือดินและเหง้า อยา่ให้ผลผลติเกิดบาดแผล 



เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขมิน้ชัน 
 

1. การเตรียมการก่อนปลกู 
1.1 การเตรียมดนิ 

           1) ไถพรวนดนิให้ร่วนซุย อย่างน้อย 1 ครัง้ หากเป็นพืน้ท่ีท่ีหน้าดนิแข็งหรือเป็นดนิเก่า ควรไถพรวนไมน้่อย
กวา่ 2 ครัง้  
             2) ตากดนิไว้ 1 – 2 สปัดาห์ เพ่ือท าลายไขแ่มลงและเชือ้โรคในดิน 
             3) เก็บเศษไม้ ซากวชัพืช กรวด และหิน ออกจากแปลง  
             4) ใสปุ่๋ ยคอกท่ีย่อยสลายดีแล้ว อตัรา 4 ตนัตอ่ไร่ หากดนิเป็นกรด ควรใส่ปนูขาวเพ่ือปรับคา่ความเป็นกรด
เป็นดา่งของดนิ 

       5) หากพืน้ท่ีปลกูมีสภาพเป็นท่ีลุม่หรือท่ีราบต ่า มีการระบายน า้ไมดี่ ควรยกร่องแปลงกว้าง 1 – 2 เมตร สงู 
15 – 25 เซนตเิมตร ความยาวตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ท่ี ระยะระหวา่งร่อง 50 – 80 เซนตเิมตร   

1.2 การเตรียมพนัธุ์ 
            1) การเก็บรักษาหวัพนัธุ์ โดยวางผึง่ไว้ในท่ีร่ม แห้ง สะอาด ปราศจากโรค แมลง และสตัว์ตา่งๆ มารบกวน  
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือฝังเหง้าพนัธุ์ในทรายหยาบท่ีสะอาด เย็น ในท่ีร่ม 
                        2) การจดัเตรียมหวัพนัธุ์ 
                             - การปลกูโดยใช้หวัแม ่น า้หนกัประมาณ 15 – 50 กรัม ใช้ 1 หวัตอ่หลมุ หากหวัพนัธุ์มีขนาดใหญ่มาก 
ให้ตดัเป็นท่อนๆ มีตาตดิอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ตา 
                  - การปลกูโดยใช้แง่ง น า้หนกัประมาณ 10 กรัม และมีตา 2 - 3 ตาตอ่แง่ง โดยใช้ 2 - 3 แง่ง ตอ่หลมุ 
                  - ใช้ใบพล ูเปล้าน้อย และต้นตะไคร้หอม บดแห้ง อตัรา 10,000 ppm คลกุกบัหวัพนัธุ์ก่อนปลกู 

2. การปลกู 
2.1 วิธีปลกู  

            1) ขดุหลมุปลกูลกึ 10 – 15 เซนตเิมตร และรองก้นหลมุปลกูด้วยปุ๋ ยคอก หลมุละ 200-300 กรัม 
      2) วางหวัพนัธุ์ในหลมุปลกู กลบดนิหนา 5 - 10 เซนตเิมตร หรือน าหวัพนัธุ์ 

ไปเพาะก่อนน าไปปลกู โดยน าไปผึง่ในท่ีร่ม คลมุด้วยปุ๋ ยคอกท่ีย่อยสลายแล้ว นานประมาณ 
30 วนั หวัพนัธุ์จะแตกหนอ่ขึน้มา จงึน าไปปลกูในแปลง 
                  2.2 ระยะปลกู  

                        ก าหนดระยะปลกู 35  50 เซนตเิมตร การปลกูในสภาพยกร่องใช้ระยะหา่ง
ระหวา่งแถว 45-75 เซนตเิมตร และระหว่างต้น 25-50 เซนตเิมตร หากปลกูขมิน้ชนัเป็นพืช
แซม ใช้ระยะหา่งระหวา่งต้น 30 เซนตเิมตร 
 



 2.3 จ านวนต้นตอ่ไร่   
        หวัพนัธุ์ประมาณ 400 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

3. การดแูลรักษา 
 3.1 การใสปุ่๋ ย  

                         1) หากดนิมีความอดุมสมบรูณ์ ไมจ่ าเป็นต้องใส่ปุ๋ ยเพิ่มเตมิในปีแรก 
              2) หากปลกูขมิน้ชนั 2 ปี ใส่ปุ๋ ยคอก 300 – 500 กรัมตอ่หลมุ หลงัจากดายหญ้าในฤดฝูน โดยใส่รอบโคนต้น 

       3) กรณีท่ีดินขาดความอดุมสมบรูณ์ ใสปุ่๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยชีวภาพ โรยเป็นแถวข้างต้น หา่งจากโคนต้น 8 – 
15 เซนตเิมตร ใส ่2 ครัง้ ครัง้แรกหลงัปลกู 1 เดือน และครัง้ท่ีสอง หลงัปลกู 3 เดือน   

 3.2 การให้น า้  
               ระยะแรกควรรดน า้อยา่งสม ่าเสมอจนกวา่พืชจะตัง้ตวัได้ และให้น า้น้อยลงในระยะหวัเร่ิมแก่ และงดให้
น า้ในระยะเก็บเก่ียว หากมีน า้ทว่มขงั ให้ระบายน า้ออกทนัที 
      4. ศตัรูพืชท่ีส าคญั  
         4.1 วชัพืช ก าจดัโดยการถอนหรือใช้จอบดายออก พรวนดนิ และกลบโคนต้นเพ่ือให้เหง้าเจริญเตบิโตดี 
               1) ปีท่ี 1 ก าจดัวชัพืช 3 ครัง้ 
        ครัง้ท่ี 1 เม่ือขมิน้ชนัเร่ิมงอก ยาวประมาณ 5 - 10 เซนตเิมตร 
        ครัง้ท่ี 2 หลงัการปลกู 3 เดือน  
        ครัง้ท่ี 3 ชว่งฤดแูล้ง  
               2) ปีท่ี 2 ก าจดัวชัพืช 2 ครัง้ 
        ครัง้ท่ี 1 ชว่งฤดแูล้ง  
                               ครัง้ท่ี 2 ชว่งฤดฝูน  
                     4.2 โรค  
                โรคเห่ียว ท่ีเกิดจากเชือ้แบคทีเรีย ท าให้ต้นมีอาการใบเหลือง ต้นเห่ียว หวัเน่าและมีเมือกสีขาวข้น 
ซมึออกมาตรงรอยแผล  
                 การป้องกนัก าจดั 
                 - พืน้ท่ีปลกูมีการระบายน า้ดี ไมเ่คยปลกูขมิน้ชนัท่ีเป็นโรคหรือพืชท่ีเป็นพืชอาศยัของโรคมาก่อน 
                 - หากเคยปลกูพืชท่ีเป็นพืชอาศยัของโรค ควรก าจดัวชัพืช ไถพรวน และผึง่ดินให้แห้งก่อนปลกูอย่าง
น้อย 1 เดือน 
                 - หากแหลง่ปลกูเคยมีการระบาดของโรค ควรปลกูพืชหมนุเวียน เชน่ ข้าว ข้าวโพด เป็นเวลา 3 ปี แล้ว
จงึกลบัมาปลกูขมิน้ชนัใหม ่หรือจดัการดนิโดยใช้ปุ๋ ยยเูรียและปนูเผา อตัรา 70 : 800 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
                 - ใช้หวัพนัธุ์ท่ีปลอดโรค โดยคดัเลือกมาจากแหลง่ท่ีไมเ่คยมีการระบาดของโรคมาก่อน 
                 - การเก็บเก่ียวผลผลิตอย่าให้เกิดบาดแผล แยกผลผลิตท่ีเป็นโรคน าไปเผาท าลาย 



                 - ถอนต้นท่ีเป็นโรคเผาท าลาย และขดุดินบริเวณนัน้ผึง่แดด และโรยปนูขาว 
            4.3 แมลง 

     เพลีย้แป้ง (Mealy bug) โดยตวัอ่อนจะดดูน า้เลีย้ง เข้าท าลายตามรากและแง่งในระดบัผิวดนิ ท าให้
บริเวณท่ีถกูท าลายจะเห็นเป็นผงแป้งเกาะติดอยู ่  

                  การป้องกนัก าจดั 
                  - ใช้แมลงช้างปีกใส อตัรา 200 – 500 ตวัตอ่ไร่ 
                             - ฉีดพน่ด้วยสารสะเดา 

5. การปฏิบตักิ่อนและหลงัการเก็บเก่ียว  
          5.1 ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 
                เก็บในชว่งฤดแูล้ง เม่ือขมิน้ชนัมีอาย ุ9 – 11 เดือนขึน้ไป โดยจะสงัเกตเห็นล าต้นเหนือดนิแสดงอาการ

เห่ียวแห้งสนิท หลีกเล่ียงการเก็บในระยะท่ีขมิน้ชนัเร่ิมแตกหนอ่ เพราะจะท าให้มีสาร curcumin ต ่า หากต้องการขมิน้ชนั
ส าหรับใช้ในการผลิตน า้มนั จะเก็บเก่ียวขมิน้ชนัเม่ืออาย ุ2 ปี โดยจะเก็บเก่ียวในชว่งฤดแูล้งของปีถดัไป 

          5.2 วิธีการเก็บเก่ียว 
                 ให้น า้ดนิพอชืน้ ทิง้ไว้ 1 สปัดาห์ แล้วจงึท าการเก็บเก่ียว โดยใช้จอบขดุหรือถอนขึน้มาทัง้กอ ตดัแยก

สว่นเหนือดนิและเหง้าออก ระวงัอยา่ให้ผลผลิตเกิดบาดแผล เพื่อป้องกนัการเข้าท าลายของเชือ้โรค และไมค่วรเก็บเก่ียว
ในชว่งท่ีมีฝน เพ่ือป้องกนัโรคเชือ้รา 
           5.3 การแปรรูปหลงัการเก็บเก่ียว  
                 1) การท าความสะอาด ล้างเอาดนิออก ใช้มือหรือแปรงขดัผิวขมิน้ชนัให้สะอาด ตดัแตง่เอารากและ
สว่นท่ีเสียของหวัทิง้ ผึง่ในตะกร้าหรือเขง่ให้สะเด็ดน า้ 
                 2) การท าแห้งขมิน้ชนัทัง้หวั โดยต้มหรือนึง่เหง้าสด นาน 1-2 ชัว่โมง ตากแดด 6-8 วนั หรือเป่าลมร้อน 
65-70 องศาเซลเซียส ให้มีความชืน้คงเหลือเพียง 8-10 เปอร์เซนต์ ท าความสะอาดเหง้า ปอกเปลือกหรือขดัผิวภายนอก
ของเหง้า อตัราส่วนขมิน้สด : ขมิน้แห้ง เทา่กบั 4 : 1 
                 3) การท าขมิน้ชนัแห้งแบบชิน้ โดยหัน่หรือฝานขมิน้ชนัด้วยมีดหรือเคร่ืองหัน่ หนาประมาณ 1-2 
มิลลิเมตร เกล่ียให้บางบนถาดหรือตะแกรง น าไปอบโดยใช้เคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์ ท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลา 8-12 ชัว่โมง หรือน าไปตากแดด 3 วนั และอบท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง อตัราการท าแห้ง 
ขมิน้สด : ขมิน้แห้ง เท่ากบั 8 : 1 
 
 
 
 



                 4) การท าขมิน้ชนัผง โดยน าขมิน้ชนัท่ีแห้งสนิทมาบดให้เป็นผงด้วยเคร่ืองบดท่ีสะอาดหรือด้วยการต า
แล้วร่อนเอาเฉพาะผงขมิน้ ขมิน้แห้ง 1 กิโลกรัม จะได้ขมิน้ผง 0.8 กิโลกรัม 
                 5) การกลัน่น า้มนัหอมระเหยขมิน้ชนั โดยหัน่ขมิน้ชนัเป็นชิน้บางๆ ใสล่งในหม้อกลัน่ ใช้วิธีการกลัน่ด้วย
น า้และไอน า้ (water and steam distillation) ท่ีอณุหภมูิ 150-200 องศาเซลเซียส นาน 8-10 ชัว่โมง อตัราการกลัน่น า้มนั
หอมระเหย ขมิน้สด 1,000 กิโลกรัม ได้น า้มนัขมิน้ชนั 2 กิโลกรัม 
          5.4 การบรรจแุละการเก็บรักษา  

               1) บรรจขุมิน้ชนัท่ีแห้งแล้วในภาชนะท่ีสะอาด แห้ง และปิดให้สนิท  
               2) เก็บในท่ีแห้ง สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
               3) ไมค่วรวางวตัถดุบิขมิน้ชนัให้สมัผสักบัพืน้โดยตรง ควรเก็บไว้บนชัน้วางหรือยกพืน้ 
               4) น าวตัถดุบิขมิน้ชนัออกมาผึง่ในท่ีร่ม ทกุ 3-4 เดือน 

                     5) ไมค่วรเก็บวตัถดุบิขมิน้ชนัไว้นาน เน่ืองจากปริมาณน า้มนัหอมระเหยจะลดลงประมาณ 25%  
เม่ือเก็บไว้นาน 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ข้อมลูอ่ืนๆ 

              สารส าคญัในขมิน้ชนั คือ เคอร์คมูินอยด์และน า้มนัหอมระเหย ขมิน้ชนัท่ีดีต้องมีปริมาณเคอร์คมูินอยด์  
ค านวณเป็นเคอร์คมูิน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 โดยน า้หนกั และน า้มนัหอมระเหยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 6 โดยปริมาตรตอ่
น า้หนกั ตามมาตรฐานของต ารับยาสมนุไพรไทย หรือไมน้่อยกว่าร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามมาตรฐานขององค์การ
อนามยัโลก  

การใช้ประโยชน์  ภมูิปัญญาไทยใช้ขมิน้ชนัในการรักษาพิษแมลงสตัว์กดัตอ่ย บรรเทาอาการจกุเสียด แนน่เฟ้อ 
การบ ารุงผิวพรรณ และใช้ในการปรุงแตง่กลิ่นและรสอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑ์จากขมิน้ชนั ได้แก่ ยา เชน่ ลดกรด 
รักษาแผล   ลดอาการอกัเสบ, อาหารเสริมสขุภาพ, เคร่ืองส าอาง เชน่ ครีมบ ารุงผิว สบู,่ ผลิตภณัฑ์สปา Aroma Therapy 
และลกูประคบ, ยาทากนัยงุ, สว่นผสมในอาหารสตัว์, ผลิตภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  
เป็นต้น           



 สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
1. สภาพภูมิอากาศ 
    1.1 อณุหภมูิ 
 
 
 
 
    1.2 ความชืน้สมัพทัธ์ 
   1.3 ความเข้มของแสง 
 

 
- เจริญเตบิโตได้ดีท่ีอณุหภมูิระหวา่ง  20 – 35  องศาเซลเซียส         
 
 
 
 
- ต้องการอากาศร้อนชืน้ ความชืน้สมัพทัธ์ 60 – 80 % 
- เจริญเตบิโตได้ทัง้ในท่ีโลง่แจ้งหรือมีแสงร าไร  ต้องการแสงแดด 

 
- ขมิน้ชนัต้องการอณุหภมูิท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งพฒันาการของพืช  
    : ชว่งการงอกเป็นต้นออ่น  ต้องการอณุหภมูิ30 – 35 องศาเซลเซียส 
    : ชว่งการแตกกอ  ต้องการอณุหภมูิ  25 – 30  องศาเซลเซียส 
    :  ช่วงการเร่ิมสร้างหวั (เหง้า)  ต้องการอณุหภมูิ  20 – 25  องศาเซลเซียส 

    : ชว่งการแตกแขนง (แง่ง)  ต้องการอณุหภมูิ  18 – 20  องศาเซลเซียส 

 
- การปลกูขมิน้ชนัในท่ีท่ีมีแสงแดดจดั  จะได้ผลผลิตมากกวา่การปลกูใน 
ท่ีร่มร าไร  ควรหลีกเล่ียงท่ีร่มจดั เน่ืองจากมีผลตอ่การพฒันาเหง้า 

2. สภาพพืน้ท่ี 
    2.1 ความสงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 
    2.2 ความลาดเอียงของ
พืน้ท่ี  
 
 

 
- ปลกูได้ดีท่ีระดบัความสงู 450 – 900 เมตร  เหนือระดบัน า้ทะเล   
 
- เป็นพืน้ท่ีราบ / พืน้ท่ีท่ีมีความลาดเอียงในระดบั 5 – 10 % 
- ไมมี่น า้ทว่มขงั 
 

 
 
 
 
- ขมิน้ชนัไมท่นทานตอ่สภาพน า้ทว่มขงั   
- ไมค่วรปลกูในพืน้ท่ีเดมิติดตอ่กนัเกิน 2 – 3  ปี  ควรเว้นพืน้ท่ีไว้ 1 ปี   
เพ่ือป้องกนัการสะสมของเชือ้โรค 

3. สภาพดนิ 
    3.1 ลกัษณะของเนือ้ดนิ 
 
    3.2 ความลกึของหน้าดนิ 

 
- ดนิร่วนหรือดนิร่วนปนทราย ท่ีมีการระบายน า้ดี 
 
- หน้าดนิท่ีเหมาะสมลกึ 30 เซนตเิมตร  และมีความร่วนซุย 

 
- ดนิเหนียวหรือดนิลกูรัง  ไมเ่หมาะกบัการเจริญเติบโตและการพฒันาของ
เหง้าขมิน้ชนั 
 

 ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิต (Crop Requirement) ของขมิน้ชัน 



     3.3 ความเป็นกรดเป็น
ดา่งของดนิ 
 
    3.4 การน าไฟฟ้าของดิน  
    3.5 ปริมาณอินทรียวตัถ ุ

- มีคา่ความเป็นกรดเป็นดา่งของดนิ (pH)  5 -7 
 
 
- คา่การน าไฟฟ้าของดิน (EC)  เทา่กบั 2 dS/m 
- มีคา่ความเข้มข้นของอินทรียวตัถมุากกวา่ 2 % 

- ดนิเป็นดา่งจดั  ไมเ่หมาะกบัการเจริญเตบิโตของขมิน้ชนั 
- ดนิท่ีมีสภาพเป็นกรด  เอือ้ให้เกิดโรคเน่าของเหง้าและรากจากเชือ้
แบคทีเรีย 
 
 
 

4. ธาตุอาหาร 
 
 

- คา่ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  มากกวา่ 15 ppm 
- คา่โพแตสเซียมท่ีละลายน า้ได้  มากกว่า 100 ppm 

- ขมิน้ชนัต้องการโพแตสเซียมในระยะการเจริญเตบิโตของต้นอ่อน   
แตกกอ  และแตกเหง้า 

5. สภาพน า้ 
 
 

-  ปริมาณน า้ฝนท่ีเหมาะสม 1,000 – 2,000 มิลลิเมตรตอ่ปี  และ
มีการกระจายของฝนสม ่าเสมอในชว่งเวลา 100 – 120 วนั 
-  ปลกูขมิน้ชนัในชว่งต้นฤดฝูน เพ่ือให้มีระยะเวลาการรับน า้ฝน
อยา่งน้อย 4 – 5 เดือน 
 
 
 
- น า้ท่ีเหมาะสมกบัการเกษตร ตามมาตรฐานของกรมพฒันา
ท่ีดนิ ควรมีลกัษณะดงันี ้
    :  มีความสะอาด  ไมมี่สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ท่ีเป็นพิษ
ปนเปือ้น 
    :  มีคา่โลหะหนกั เชน่ สารหน ูไมเ่กิน 0.25 มิลิกรัมตอ่ลิตร , 
แคดเมียม ไมเ่กิน 0.03 มิลิกรัมตอ่ลิตร , ตะกัว่ ไมเ่กิน  0.1 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

-  การปลกูในท่ีท่ีมีปริมาณน า้ฝนน้อย / ฝนทิง้ชว่ง ต้องจดัเตรียมระบบการ
ให้น า้หรือชลประทาน 
-  ขมิน้ชนัต้องการน า้แตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งพฒันาการของพืช 
    : ในระยะแรกของการเจริญเตบิโต  ให้น า้อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่จะมีผลตอ่
การงอกของเหง้า และการเจริญเตบิโตของต้นออ่น 
    : ในระยะหวัเร่ิมแก่  ความต้องการน า้น้อยลง 
    : ในระยะเก็บเก่ียว  ไมต้่องการน า้เลย 
 
 
 



    :  มีคา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง อยูร่ะหวา่ง 6.0 – 7.9 
    :  มีคา่อณุหภมูิของน า้ไมเ่กิน 40 องศาเซลเซียส 
    :  มีคา่ความเคม็ของน า้ไม่เกิน 0.3 กรัมตอ่ลิตร  
    : มีคา่ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ ไมต่ ่ากวา่ 2 มิลลิกรัมตอ่
ลิตร    
 



แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
                   1. การคดัเลือกหวัพนัธุ์ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ปริมาณและคณุภาพผลผลิตขมิน้ชนั โดยเฉพาะการลด
ความสญูเสียอนัเน่ืองมาจากโรคเห่ียว ซึง่เป็นปัญหาส าคญัในการผลิตขมิน้ชนั โดยพิจารณาคดัเลือกหวัพนัธุ์ ดงันี ้

          1.1 พนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตสงู ทนทานตอ่โรค และมีปริมาณสารส าคญัสงู โดยมีปริมาณเคอร์คมูินอยด์ไมต่ ่ากวา่ 
5 % และน า้มนัหอมระเหยไมต่ ่ากว่า 6 % ตามมาตรฐานของต ารับยาสมนุไพรไทย 
           1.2 หวัพนัธุ์ท่ีมีอายไุม่น้อยกวา่ 8 – 9 เดือน สมบรูณ์ มีความแกร่งไมเ่ล็กลีบ ปราศจากโรคและแมลงเข้า
ท าลาย และมีตามากกวา่ 2-5 ขึน้ไป 
 2. การท าแห้งขมิน้ชนั มีข้อควรค านงึในการปฏิบตัเิพ่ือให้ได้วตัถดุบิขมิน้ชนัคณุภาพดี ดงันี ้

               2.1 การตากผลผลิตขมิน้ชนั ต้องคลมุภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง สตัว์เลีย้ง และกนั
การปลิวของชิน้ส่วนขมิน้ชนั และวางภาชนะบนลานตากแบบยกพืน้สงู 

  2.2 การเก็บรักษาวตัถดุิบขมิน้ชนัในภาชนะท่ีสะอาด ป้องกนัความชืน้ได้ โดยวางบนยกพืน้หรือชัน้วาง  
ในท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภยัจากการรบกวนของแมลงและสตัว์ตา่งๆ และน าออกตากแดด ทกุ 3 – 4 เดือน   
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