
 
 

ประพิศพรรณ อนุพันธ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 
 มีใครทราบบางไหมเอย…วา ขม้ินชนั สมุนไพรเคร่ืองเทศชนิดนี้มีความผูกพันกับวฒันธรรม
ไทยและวิถีชีวติของคนไทยเรามาตัง้แตสมัยโบราณ เร่ิมต้ังแตเราเกดิไปจวบจนกระท่ังหมดลมหายใจ...        
ท่ีกลาวเชนนีก้เ็พราะวาคนสมัยกอนใชขม้ินชันทาใหทารกแรกเกดิเพือ่เปนยาฆาเช้ือ ใชแทนสบู ขม้ินชัน
ใชทาหนังหนงัศีรษะของนาคหลังจากท่ีโกนผมแลวเพื่อรักษาแผลที่อาจจะเกิดจากใบมีดโกน สําหรับ
สาวๆ ก็ใชขม้ินชันเปนเคร่ืองสําอางทาผิวหนา ทําใหผิวหนานุมนวลและรักษาสิว ใชในการอาบน้าํ  

โดยทาขม้ินชันหมักไวท่ีผิวสักพักแลวขัดออก
ดวยสมมะขามเปยก เพื่อทําใหผิวผุดผองนวล
เนียน นอกจากนี้ คนไทยเรายังใชขม้ินชนัผสมใน
ปูนท่ีกินกับหมาก รักษาพิษแมลงสัตวกัดตอย    
วากันวา...สารสีเหลืองท่ีช่ือ “เคอรคูมิน” 
(Curcumin) ในขมิ้นชันซ่ึงมีฤทธ์ิเปนกรด เม่ือ
ปะทะกับปูนขาวซ่ึงมีฤทธ์ิเปนดาง ก็จะเปล่ียน

โฉมปูนสีขาวใหเปนปูนสีแดงท่ีคนเฒาคนแก
เอาไวกนิกับหมากนั่นเอง  อีกทั้งยังสรรสรางใหปูนนั้นมีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการคันคะเยอจาก
แมลงสัตวกัดตอยอีกดวย...และเม่ือเราจากโลกนีไ้ปแลว คนไทยเรากย็งัคงผูกพันกับขม้ินคะ...ขม้ินชันถูก
นํามาใชเปนยารักษาผิวกันมิใหศพเนา... 
 ขม้ินชันเปนพชืพื้นเมืองในแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบในประเทศท่ีมี
ภูมิอากาศรอนช้ืน เชน อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และไทย เปนตน ปจจุบันมีการปลูกเปน               
พืชเศรษฐกจิกนัอยางแพรหลายในประเทศเขตรอน ในประเทศไทยมีการปลูกขม้ินท่ัวไป พบปลูกมาก
ทางภาคใต เชน  จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา พทัลุง ชุมพร ตรัง  ปจจุบันมีการขยาย
พื้นที่ปลูกไปในภาคตางๆ มากข้ึน เชน กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว และนครราชสีมา 
เปนตน...ประเทศไทยของเราถือไดวาเปนแหลงผลิตขม้ินชันคุณภาพดแีหงหนึ่งของโลกเชียวนะคะ 
  



นอกจากเราจะเรียกขม้ินชันวาขม้ินเฉยๆ แลว 
ขม้ินชันยังมีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีกคะ เชน พญาวาน ขม้ินทอง 
ขม้ินดี ขม้ินแดง ขม้ินหวั (เชียงใหม) เขาขม้ิน (พายพั) 
ขม้ินไข ขม้ินหยวก ขม้ินแกง ข้ีม้ิน หม้ิน (ภาคใต) ตายอ 
(กะเหร่ียง-กําแพงเพชร) สะยอ (กะเหร่ียง-แมฮองสอน) 
เปนตน สวนช่ือภาษาอังกฤษก็มีหลายชือ่เชนกัน
คะ…Turmeric, Curcuma, Yellow Root และ Turmeric 
Root            ขม้ินชันเปนพชืในวงศ ZINGIBERACEAE 
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Curcuma longa Linn. และมีช่ือพอง
วา Curcuma domestica Valeton เปนไมลมลุกท่ีมีลําตน   
ใตดินเปนเหงา และเม่ือไลสายตาข้ึนไปขางบนก็จะพบ
ภาพตนขม้ินสีเขียวสวย ใบยาวเรียว คลายใบพุทธรักษา...
สวนนี้เปนลําตนเทียมคะ ซ่ึงปะเหมาะเคราะหดจีะมีดอกขม้ินชอใหญ สีขาวอมเหลือง แตมกลีบประดับ
ดวยสีเขียวอมชมพู พริสะพรั่งใหไดช่ืนชมกัน... 

 คนไทยเราโชคดีท่ีมีขม้ินคูครัวมานาน   สีเหลืองของขม้ินท่ีคุนตาชวยใหอาหารดมีูสีสันนา
รับประทาน อีกท้ังกล่ินหอมเฉพาะตัวของขม้ินนั้น ก็ยังชวยดบักล่ินคาวไดชะงัดนัก อาหารจากขมิ้นจึง
มีดีท่ีใหสุนทรียท้ังรูปลักษณและกล่ินหอมท่ีชวนใหน้ําลายสอ...โดยเฉพาะอาหารปกษใต เชน แกง
เหลือง แกงไตปลา ไกทอดขม้ิน ขาวหมกไก ผัดเผ็ดตางๆ ท่ีไมวาจะอยางไร ก็ตองเรียกหาขมิน้มารวม
วงเคร่ืองเทศเสมอๆ แบบขาดเธอไมได...นอกจากเหงาขม้ินท่ีไดรวมวงในสํารับกบัขาวของคนใตแลว       
ใบขม้ินหัน่ฝอยยังไดรับเลือกใหเปนผักแกลมขาวยําปกษใตเชนกนั...และเม่ืออ่ิมอรอยกับสํารับอาหาร
คาวแลว คนไทยเรายังมีขาวเหนียวหนากุง ขนมเบ้ืองญวน เปนของหวานสีสวยจากขม้ินอีกดวย         
แตนอกจากคนไทยแลว ผงกะหร่ีจากขม้ินเปนท่ีรูจักกนัดีวาเปนเคร่ืองเทศชูรสและกล่ินอาหารของคน
อินเดียซ่ึงช่ืนชอบการรับประทานแกงกะหร่ีเปนชีวิตจติใจ...นอกจากนี ้ ผักดองหลายชนิดก็ถูกแตงแตม
ใหสีสวยดวยขม้ิน มีใครรูบางวาขม้ินยังใชเปนสวนผสมในซอส เนย เนยแข็ง และผงมัสตารด รวมท้ัง
ใชเปนสียอมผาฝาย ผาไหม และไหมพรมดวยนะคะ 

 
 



 ขม้ินมีดีท่ีไมใชแคสีและกล่ิน แตเม่ือรับประทานอาหารขม้ินเปนประจํา จะชวยเจริญอาหาร 
อาการทองอืดทองเฟอจะไมมาทําความรูจกัคะ ขม้ินมสีรรพคุณชวยยอยอาหาร ขับลม รักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร มีการศึกษาพบวาหากรับประทานขม้ินพรอมอาหาร จะชวยปองกันมะเร็งในลําไส          
และยงัทําลายไวรัสท่ีปนเปอนมากับอาหารไดอีกดวยคะ…คนโบราณใชขม้ินรักษาอาการปวดทอง แนน     
จุกเสียด โดยนําเหงาขม้ินท่ีลางสะอาด หัน่เปนช้ินบางๆ ตากแดดจดั 1-2 วัน บดใหละเอียด ผสมกับ

น้ําผ้ึง ปนเปนเม็ดขนาดปลายนิ้วกอย เก็บใสขวดสะอาด 
กินคร้ังละ 2-3 เม็ด วนัละ 3-4 คร้ัง หลังอาหารและกอน
นอน อีกท้ังยงัใชขม้ินแกอาการทองเดินท่ีไมใชบิดหรือ
อหิวาตกโรค โดยนําเหงาหั่นเปนช้ินๆ คร้ังละ 1 มือ 
(น้ําหนักสด 10-20 กรัม หรือแหง 5-10 กรัม) ตมกับน้ํา
พอประมาณ โดยตมใหงวดเหลือ 1 ใน 3 ดื่มวันละคร้ัง 
น้ําตมขม้ินท่ีมีรสชาติเผ็ด ฝาด และขมนี ้เวลาดื่มแอบเยาะ
เกลือลงไปนิดหนอย ชวยใหรับประทานไดงายข้ึน แต
หากไมชอบรสชาติของขมิน้กนัเอาจริงๆ ขม้ินชันบรรจุ

แคปซูลหรืออัดเม็ดแบบสมัยใหมก็มีใหเลือกซ้ือไปใช
แทนไดในราคาไมแพงคะ...ตํารายากลางบาน ใชผงขมิ้น 1 ชอนโตะ ผสมกับน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันหมู 2-3 
ชอนโตะ เค่ียวดวยไฟออน  ๆคนจนน้ํามันกลายเปนสีเหลือง    ใชใสแผลสด และยังใชแกเคล็ดขัดยอกดวย ผง
ขม้ินผสมกับน้าํฝน คนใหเขากันด ีใชทาเชาและเย็นบริเวณท่ีเปนกลากเกล้ือน เม่ือเปนฝ แผลพพุอง      มี
อาการแพอักเสบจากแมลงสัตวกดัตอย กใ็ชผงขม้ินโรยทาบริเวณท่ีมีอาการผ่ืนคัน หรือนําเหงายาว 2 นิว้ 
ฝนกับน้ําตมสุกทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 3 คร้ัง จะชวยบรรเทาได 
 การวิจัยปจจุบันยืนยันสรรพคุณมากมายของขมิ้นชันตามความเช่ือของคนโบราณ สารสีเหลือง
สวยท่ีช่ือเคอรคูมิน นอกจากจะทําใหขม้ินดสูวยเดนสะดุดตา ยังมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความแก   
อีกทั้งน้ํามันหอมระเหย (Volatile oil) ท่ีทําใหขม้ินมกีล่ินหอมเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ยังมีฤทธ์ิฆาเช้ือ
แบคทีเรียท่ีทําใหเกิดหนอง และเช้ือราท่ีเปนสาเหตุโรคผิวหนัง...การคนพบสรรพคุณใหมๆ เชน       
การเปนสารตานมะเร็งและเนื้องอก รวมทั้งการตานเช้ือไวรัสโดยเฉพาะเช้ือ HIV ขม้ินชันจึงมีอีกหนึ่ง
ความดีข้ึนแทนเปนสมุนไพรแหงความหวงั...และดวยความดีท่ีมีมากลนนี่เอง ขม้ินชันจึงเปนท่ีถูกอก
ถูกใจของใครๆ หลายคน ถูกแมวมองนํามาปนเปนผลิตภัณฑสมัยใหม ท้ังผลิตภัณฑยา อาหารเสริม
สุขภาพ เคร่ืองเทศ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑโลชั่นกันยุง ผลิตภัณฑสําหรับใชในสปา และผลิตภัณฑ
สําหรับสัตวเล้ียง...เจาตูบแสนรัก และนองเหมียวแสนซน 



หลายทานเม่ืออานมาถึง
บรรทัดนี้ อาจจะเร่ิมรูสึกผูกพันอยากมี
ขม้ินชันไวเปนของตนเอง ขม้ินชัน
ปลูกเล้ียงไดงายๆ คะ เพียงนําเหงา
ขม้ินฝงดินลึกพอประมาณ รดน้ําให
ชุม และอาจรองกนหลุมปลูกดวยปุย
คอกหรือปุยหมัก ไมนานตนออนขม้ิน
ก็จะโผลข้ึนมาทักทาย และหลังจาก
นั้น 9-10 เดือน หรือสังเกตใบขม้ิน

สวนลางจะเร่ิมเปล่ียนเปนสีเหลือง 
เหงาขม้ินสีเหลืองปนแสดกพ็รอมท่ีจะ
มาพบกับเราคะ...แตขม้ินชนัเปนพืชท่ี

ชอบเลนซอนแอบนะคะ เม่ือเหงาขม้ินมาพบเราในหนาแลงแลว เคาจะไปแอบซอนไมใหเราเห็นอยูซัก
พักหนึ่งคะ และเม่ือยางเขาสูฤดูฝน มีฝนเร่ิมตก ตนขม้ินสีเขียวสวยจะ
กลับมาอวดโฉมอีกคร้ังคะ...ขม้ินชันชอบดินรวนซุย มีการระบายน้ําดี 
ไมชอบพื้นท่ีท่ีมีน้ําทวมขัง เจริญไดดีในท่ีแจง แสงแดดปานกลาง และ
ชอบความชุมช้ืน 
 เพียงเทานี้...ทานก็จะมีขม้ินชันไวพนัผูกกบัวิถีไทย ท่ีไมวา
กาลเวลาจะผานไปเนิน่นานเพียงใด ภมิูปญญาการใชขม้ินชันกย็ังมิ
เลือนหาย แตกลับถูกส่ังสมและพัฒนาเช่ือมรอยไปสูนวตักรรม
สมัยใหมไดอยางลงตัว...  
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