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ปกิณกะ

ขมิ้นอ้อย (KHAMIN-OI)
คณะอนุกรรมการจัดทำ�ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย*
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
บทความนี้นำ�เสนอยาสมุนไพรแต่ละชนิด ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดทำ�ขึ้นก่อนรวบรวมจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม “ตำ�ราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นเวทีประชาพิจารณ์

Rhizoma Curcumae
ขมิ้นอ้อยเป็นเหง้าแห้งของพืชที่มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า
Curcuma sp. “Khamin-Oi” ในวงศ์ Zingiberaceae[1-4]
ชื่ออื่น ขมิ้นขึ้น, ขมิ้นหัวขึ้น, ว่านหัวตั้ง, สาก
กะเบือละว้า[1-4]
ลักษณะพืช ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ
เหง้าสีเหลืองนวล กลิ่นคล้ายการบูร กาบใบเรียงสลับ
และโอบซ้อนกันชูเหนือดินเป็นลำ�ต้นเทียมสูงประมาณ
1 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว มี 4-6 ใบ เรียงสลับ รูปขอบ
ขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 8-10
เซนติเมตร ยาว 20-60 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียว
แหลม โคนรูปลิม่ ขอบเรียบหรือเป็นคลืน่ เล็กน้อย ผิว
ใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่ม กว้างประมาณ 1.5

เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ลิน้ ใบมี
ขนครุย ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ออกจากเหง้า รูปทรง
กระบอก กว้าง 4–5 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร
ก้านช่อยาว 9–12(–27) เซนติเมตร ใบประดับเรียงซ้อน
กัน ขอบเชื่อมติดกันจากโคนขึ้นมาเกือบกลางแผ่น
ใบประดับที่เป็นหมันเรียงอยู่ปลายช่อ สีชมพูหรือ

*ประธานอนุกรรมการ นพ. วิชัย โชควิวัฒน, รองประธานอนุกรรมการ รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, อนุกรรรมการ ศ.ดร. พเยาว์
เหมือนวงษ์ญาติ, รศ. กัลยา ภราไดย, รศ.ดร. วันดี กฤษณพันธ์, รศ.ดร. รพีพล ภโววาท, นายวินิต อัศวกิจวิรี, นพ. ปราโมทย์
เสถียรรัตน์, ดร. ก่องกานดา ชยามฤต, นางจารีย์ บันสิทธิ์, น.ส.นันทนา สิทธิชัย, นางนัยนา วราอัศวปติ, นางเย็นจิตร เตชะดำ�รงสิน,
นางอภิญญา เวชพงศา, นายวุฒิ วุฒิธรรมเวช, ผศ. ร.ต.อ.หญิง สุชาดา สุขหร่อง, นายยอดวิทย์ กาจญจนการุณ, นางพรทิพย์
เติมวิเศษ, อนุกรรมการและเลขานุการ ดร. อัญชลี จูฑะพุทธิ, อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ น.ส. สารินี เลนะพันธ์, นางบุษราภรณ์
จันทา, น.ส.จิราภรณ์ บุญมาก, ว่าที่ ร.ต. ทวิช ศิริมุสิกะ
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ขมิ้นอ้อย Curcuma sp. “Khamin Oi”
ลำ�ต้น เหง้า ใบ ข. ดอก
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แดง รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว
6–7 เซนติเมตร ใบประดับที่มีดอก สีเขียวอ่อน ขอบ
เรื่อสีแดง รูปไข่ กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายมนโค้งออกเล็กน้อย ใบ
ประดับย่อยสีขาว กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาวอมเขียว โคนติดกันเป็น
หลอด ยาว 0.8-1 เซนติเมตร ปลายหยัก 3 แฉก และ
แยกลึกลง 1 แฉก กลีบดอกสีขาว ส่วนทีเ่ ป็นหลอดยาว
2.5-3 เซนติเมตร ปลายหลอดแยกเป็น 3 แฉก รูปขอบ
ขนาน ปลายแฉกสีชมพู แฉกบน กว้างประมาณ 1.4
เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร ปลายคุ่มมี
ติ่งหนามและขน แฉกข้างขนาดเท่ากัน กว้างประมาณ
1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลายมน
เกสรเพศผู้เป็นหมันที่เปลี่ยนแปลงเป็นกลีบปาก รูป
ไข่กลับ ปลายเว้าตื้น กว้างประมาณ 1.7 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 2.1 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อนและมีแถบ
เหลืองตรงกลางตามยาวแผ่น เกสรเพศผู้เป็นหมัน
ที่เหลือ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายมน สีเหลืองอ่อน
เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 1 อัน ก้านชูอับเรณูกว้างและ
ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร อับเรณูสีขาวยาวประมาณ
6 มิลลิเมตร ที่โคนอับเรณูมีเดือยโค้ง ยาวประมาณ
3 มิลลิเมตร รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ยาว 3-4 มิลลิเมตร
มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลมาก ผล แบบผลแห้งแตก
รูปไข่[1-5]
ถิ่นกำ�เนิดและการกระจายพันธุ์ พืชชนิดนี้เป็น
พืชพืน้ เมืองของอินเดีย และปลูกกันแพร่หลายในชวา
มาเลเซีย และไทย[1-5]
ลักษณะเครื่องยา ขมิ้นอ้อยที่พบในท้องตลาด
อาจเป็ น เหง้ า หลั ก เหง้ า หลั ก ซึ่ ง มี เ หง้ า แขนง หรื อ
ชิ้นส่วนที่หั่นตามขวางหรือเฉียง เหง้าหลักรูปทรง
กระบอกหรือรูปกรวยแคบ ความยาวและขนาดเส้น
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ผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน แต่มักยาวกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหลายเท่า ผิวสีน�้ำ ตาล ขรุขระ มีขอ้ ปล้องตาม
แนวขวางเป็นระยะ มีรอยแผลเป็นสีเหลืองกระจาย
ทั่วไป บริเวณโคนอาจมีเหง้าแขนงแตกออกในระนาบ
เดียว เหง้าแขนงรูปทรงกระบอกหรือรูปไข่กลับ ขนาด
และความยามแตกต่างกันไป รอยหักสีเหลือง ชิน้ ส่วน
หั่นตามขวางหรือหั่นเฉียงมีขนาด รูปร่าง และความ
หนาแตกต่างกัน รอยตัดสีน้ำ�ตาลอมเหลือง หรือสี
น�้ำ ตาลอมสีเทา ผิวนอกสีน�้ำ ตาล กลิน่ เฉพาะ รสฝาด[3]
องค์ประกอบทางเคมี ขมิ้นอ้อยมีองค์ประกอบ
เป็นน�้ำ มันระเหยง่าย (volatile oil) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
4 [3-4] สารสกั ด หยาบด้ ว ยเอทานอลร้ อ ยละ 70 มี
สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์รวม (total curcuminoids)
ร้อยละ 6.1-16.8 ซึ่งมี ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน (demethoxycurcumin) เป็นองค์ประกอบหลัก (ร้อยละ
3.2-11.0) นอกนั้นยังมีเคอร์คูมิน (curcumin) และ
บิสดีเมทอกซีเคอร์คมู นิ (bisdemethoxycurcumin)
เล็กน้อย[5]
ข้อบ่งใช้ ตำ � ราสรรพคุ ณ ยาไทยว่ า ขมิ้ น อ้ อ ยมี ร สฝาด
เฝื่อน สรรพคุณแก้ครั่นเนื้อครั่นตัว สมานลำ�ไส้ แก้
ระดูขาว ขับปัสสาวะ เป็นต้น[1-3,6]
หมายเหตุ เหง้าหลักของขมิ้นอ้อยจะเจริญขึ้น
ในแนวตั้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ ขมิ้นขึ้น ขมิ้นหัวขึ้น
หรือว่านหัวตั้ง ต้นที่มีอายุหลายปี เหง้าหลักจะตั้งขึ้น
เป็นลำ�ยาวมีข้อปล้องคล้ายอ้อย จึงเป็นที่มาของชื่อ
ขมิ้นอ้อย
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