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เรื่อง ขมิน้เครือ

รายละเอียด

ขมิน้เครือ ชื่อวิทยาศาสตร Arcangelisia flava (L.) Merr. จัดอยูในวงศบอระเพ็ด (MENISPERMACEAE)

สมุนไพรขมิน้เครือ มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ขมิน้ฤาษี ฮับ (ภาคใต), ชัว้ตัว่เหลง (มง) เป็นตน

ลักษณะของขมิน้เครือ

         ตนขมิน้เครือ จัดเป็นพรรณไมเลื้อยหรือไมเถาเน้ือแข็ง ทุกสวนเกลี้ยง ยกเวนมีตอมที่ใบ ลําตนมีเน้ือไม

เป็นสีเหลือง เมื่อสับหรือฟันจะมียางสีเหลือง มีรอยแผลเป็นตามกานใบที่หลุดรวงไป ซึ่งรอยแผลเป็นจะมีลักษณะ

เป็นรูปถวย สวนรากสดที่อายุน อยและขนาดเล็กจะมีรูปรางโคงงอไปมา ลักษณะคอนขางแบน และมีรองคลาย

แองเล็กอยูตรงกลางตลอดความยาวของราก สวนผิวนัน้เรียบเป็นสีน้ําตาลอมเขียวหรือเป็นสีเทาปนน้ําตาล บาง

ตอนของรากมีรอยแตกเล็กๆ พาดขวางอยู สวนรากที่มีอายุมากและมีขนาดใหญ จะมีรูปรางทรงกระบอกคอน

ขางตรง มีโคงงอบางบางตอน ผิวเรียบเป็นสีน้ําตาลออน เปลือกบางมีรอยแตกเล็ก ๆ เป็นแนวตามยาวของราก

รอยแตกที่พาดขวางจะเป็นรอยนูนเล็กน อย รากขมิน้เครือที่แหงแลว ผิวจะเป็นสีน้ําตาลออนและมีรอยแตกพาด

ขวางอยูทัว่ไป เปลือกหลุดงาย จัดเป็นพืชหายากชนิดหน่ึง มักขึ้นตามชายปาดิบแลงและป าดิบชื้นที่ระดับความสูง
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ไมเกิน 300 เมตร มีเขตการกระจายพันธุและถิ่นกําเนิดในภาคตะวันออกเฉียงใตและภาคใต ในตางประเทศพบ

ไดที่จีน (เกาะไหหลํา) ภูมิภาคมาเลเซีย และภูมิภาคอินโดจีน

        ใบขมิน้เครอื ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงเวยีนสลบั ลกัษณะของใบเป็นรปูไข รูปไขแกมรี รูปไขกวาง หรอืรปู

หัวใจ ใบมีขนาดกวางประมาณ 8-12 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคน

ใบกลม ตัด หรือเป็นรูปหัวใจเล็กน อย เน้ือใบหนาคลายแผนหนัง หลังใบเป็นมัน สวนทองใบเรียบไมมีขน มีเสน

ใบออกจากโคนใบเป็นรูปฝ ามือ 5 เสน และมีเสนแขนงใบอีก 1-3 คู โดยมักจะออกเหนือครึ่งหน่ึงของเสนกลางใบ

ไป เมื่อแหงแลวจะเห็นเสนรางแหไมชัดเจน กานใบยาว ที่โคนและปลายบวม โคนกานใบงอ

        ดอกขมิน้เครอื ออกดอกเป็นชอ โดยจะออกตามงามใบหรอืตามเถา ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แตก

กิ่งดานขางยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศ มีสีขาวแกมเหลืองหรือแกมเขียว โดยดอกเพศผู

จะไมมีกานหรือกานสัน้ มีใบประดับยอยลักษณะเป็นรูปไข ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร โคนหนาเห็นไดชัด กลีบ

เลีย้งวงนอกมีประมาณ 3-4 กลีบ มีขนาดสัน้กวา 1 มิลลิเมตร สวนวงในใหญกวา มีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข

ยาวประมาณ 1.5-2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผูจะเชื่อมกัน ยาวประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร สวนดอกเพศเมียจะมี

กลีบเลีย้ง 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปขอบขนานแคบ ยาวไดประมาณ 2.5-4 มิลลิเมตร ปลายโคง มีเกสรเพศผูปลอม

ขนาดเล็กลักษณะคลายเกล็ด เกสรเพศเมียจะมี 3 อัน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียกวาง ไมมี

กาน เป็นตุม ออกดอกในชวงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

        ผลขมิน้เครือ ผลเป็นผลสด ลักษณะเป็นรูปทรงกลม ออกเป็นชอตามลําดับ มักแตกกานยาวประมาณ (5-

)7-30 (-45) เซนติเมตร แกนกลางและกานใหญ มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ผลกับกาน

ผลจะแตกจากดานขาง มีประมาณ 1-3 ผลติดอยูดวยกันบนกานที่มีลักษณะเป็นรูปตะบอง ที่ปลายบวมยาวไดถึง

4 เซนติเมตร ผลสุกเป็นสีเหลือง คอนขางแบน ดานขาง รูปกึ่งรูปไขตามขวาง ยาวประมาณ 2.5-3.3 เซนติเมตร

กวางประมาณ 2.2-3 เซนติเมตร และหนาประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อแหงจะยน ขนเกลี้ยง ผนังผลชัน้ใน

แข็ง,ภายในผลมีเมล็ดใหญแข็ง 1 เมล็ด ติดผลในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

สรรพคุณของขมิน้เครือ

1. ตํารายาไทยจะใชเน้ือไมขมิน้เครือเป็นยาบํารุงธาตุ บํารุงโลหิต (เน้ือไม) ]น้ําตมจากลําตนหรือรากใชเป็นยา

บํารุง (ลําตน, ราก)

2. รากมีสรรพคุณเป็นยาบํารุงน้ําเหลือง (ราก)

3. ลําตนและรากใชเป็นยาแกเบาหวาน (ลําตนและราก)

4. รากใชเป็นยาหยอดตา แกตาแดง ตาเปียก ตาแฉะ (ราก)

5. ลําตนและรากมีสารอัลคาลอยดชื่อ berberine ซึ่งใชเป็นยาขมเจริญอาหาร รักษามาลาเรีย แกไข และรักษา
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โรคอหิวาตไดผลดีเทียบเทากับยาคลอแรมเฟนิคอล (ลําตนและราก)

6. ยางจากตนใชดื่มเป็นยาลดไข (ยาง)

7. น้ําตมจากลําตนหรือราก ใชเป็นยาแกไอ (ลําตน, ราก)

8. รากใชเป็นยาขับลม (ราก)

9. น้ําตมจากลําตนหรือกิ่งกาน ใชเป็นยาแกระบบยอยอาหารไมปกติ (ลําตน, กิ่งกาน)[2]

10. ยางจากตนใชเป็นยาแกโรคเมืองรอนที่เกี่ยวกับอาหารไมยอย (ยาง)

11. ใชเป็นยาแกทองเสีย (ลําตน, เน้ือไม, ราก)

12. ในซาราวักจะใชลําตนและรากเป็นยารักษาโรคกระเพาะ (ลําตนและราก)

13. เน้ือไมมีสรรพคุณเป็นยาสมานลําไส (เน้ือไม)

14. รากมีสรรพคุณเป็นยาระบาย (ราก)

15. เน้ือไมใชเป็นยาขับประจําเดือน สวนน้ําตมจากลําตนหรือรากมีสรรพคุณเป็นยาขับประจําเดือน แกปวดทอง

(ลําตน, เน้ือไม, ราก)

16. ลําตนหรือกิ่งกานนํามาตมเอาน้ํากินเป็นยาแกโรคดีซาน (ลําตน, กิ่งกาน)

17. เน้ือไมใชขูดเป็นยาลางแผลพุพอง แผลเรื้อรัง และแกอาการคัน (เน้ือไม)

18. ชาวมงจะใชใบขมิน้เครือนํามาทุบแลวใชหอพันบริเวณที่เอ็นขาดเพื่อชวยประสานเอ็น (ใบ)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของขมิน้เครือ

1. มีรายงานพิษตอเม็ดเลือดในหลอดทดลอง แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน จึงควรมีการทดลองทางพิษวิทยาเพิ่ม

เติมกอนนํามาใช

2. รากและลําตนที่ไดมาจากรานขายยาแผนโบราณจากปาหาดใหญ จังหวัดสงขลา และจากสวนสมุนไพรของกรม

วิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดจันทบุรี มีปริมาณของสาร berberine อยูสูง

    ถึง 3.22% โดยขมิน้เครือจากตลาดจะมีปริมาณของสารดังกลาวอยูน อยกวามาก สวนขมิน้เครือของจังหวัด

สงขลานัน้ไมมีเลย สวนรากขมิน้เครือจากสวนสมุนไพร จังหวัดจันทบุรี จะมี

    ปริมาณของสาร berberine สูงสุด

ประโยชน ของขมิน้เครือ

1. เมล็ดขมิน้เครือมีพิษ หากรับประทานอาจทําใหอาเจียนและถึงตายได มันจึงถูกนํามาใชเป็นยาเบื่อปลา

2. ในกาลิมันตันจะใชสีเหลืองจากลําตนนํามายอมเสื่อที่ทําจากหวาย สวนในอินเดียและอินโดจีนจะใชยอมผา

และบางครัง้ก็นําสีเหลืองที่ไดไปผสมกับสีจากคราม ซึ่งจะทําใหไดสีเขียว

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 13:16:25 หน า 4

คําสําคัญ : ขมิน้เครือ

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-18

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1574&code_db=610010&code_type=01
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