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เรื่อง อินจัน

รายละเอียด

อินจัน ชื่อสามัญ Gold apple

อินจัน ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros decandra Lour. จัดอยูในวงศมะพลับ (EBENACEAE)

สมุนไพรอินจัน มีชื่อเรียกอื่นวา จัน, อิน, จันอินจันโอ, จันอิน, จันลูกหอม, จันทลูกหอม, จันขาว, ลูกจัน, ลูกอิน

, จันอิน, ลูกจันทน, ลูกจันทร เป็นตน

ขอควรรู ! : ตนจันอินยังเป็นตนไมประจําจังหวัดจันทบุรี และยังเป็นตนไมประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร

ตนอินจัน หรือ ตนจัน เป็นตนไมที่เจริญเติบโตชา เป็นตนไมโบราณที่ในปัจจุบันใกลจะสูญพันธุ สมัยน้ีหาดูได

คอนขางยาก ซึ่งเมื่อกอนจะนิยมปลูกไวตามวัด ตนอินจันนับวาเป็นไมผลที่คอนขางแปลก โดยตนเดียวกันแต

ออกผลได 2 แบบ ซึ่งไมเหมือนกัน ผลหน่ึงลูกกลมป อม ๆ ขนาดใหญกวามาก เราเรียกวา "ลูกอิน" แตอีกผลลูก

แบน ๆ แป น ๆ มีขนาดเล็กกวา เราจะเรียกวา "ลูกจัน"
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ลักษณะของอินจัน

        ตนจนัอนิ เป็นไมยนืตน สงูประมาณ 10-20 เมตร เรอืนยอดเป็นทรงกลมหรอืทรงกระสวย หนาทบึ ลาํตน

ตรง เปลือกตนเรียบ สีน้ําตาลเขมอมเทาหรือดําแตกเป็นสะเก็ด เน้ือไมสีขาว สวนกิ่งออนยอดออนจะมีขนสี

น้ําตาลปกคลุม และมีกิ่งกานเหนียว

        ใบอนิจนั เป็นใบเดีย่วสีเขยีวเขม ออกเรยีงสลบักนั ใบคลายรปูรี โคนใบมน ปลายใบสอบหรอืแหลม แผนใบ

เรียบบางเป็นมันลื่น ขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร กวางประมาณ 1-3 เซนติเมตร

         ดอกอินจัน ดอกมีสีขาวนวลหรือสีเหลืองออน ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกชอ แยกเพศอยูคนละตน ดอก

เพศผูออกดอกเป็นชอขนาดเล็ก ชอหน่ึงมีประมาณ 3 ดอก ตามสวนตาง ๆ มีขนสีน้ําตาลแดงปกคลุมอยู มีกลีบ

เลีย้ง 4-5 กลีบเรียงเป็นรูปถวยแตไมเชื่อมกัน สวนกลีบดอกมี 4-5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปเหยือกน้ํา

สวนดอกเพศเมียจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยวตามกิ่งเล็ก ๆ กลีบดอกและกลีบเลีย้งจะเหมือนดอกเพศผูแตใบใหญ

กวา

         ผลไมอนิจนั ขนาดเสนผานศนูยกลางผลประมาณ 4-8 เซนติเมตร ที่ผลจะมีสวนของกลบีเลีย้งตดิอยูที่จกุ

ผลออนมีสีเขียว แตเมื่อสุกแลวจะเป็นสีเหลือง เน้ือนุม มีกลิ่นหอมและมีรสหวาน สามารถรับประทานได โดยผล

อินจันจะมีอยูสองแบบคือ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป น ไมมีเมล็ดหรือมีเมล็ดลีบ ผลมีรอยบุมตรงกลาง รส

ฝาดหวาน มีกลิ่นหอม จะเรียกวา ลูกจัน สวนผลที่มีลักษณะของผลเป็นรูปกลมและมีเมล็ด 2-3 เมล็ด ไมมีรอย

บุม มีรสฝาดหวาน จะเรียกวา ลูกอิน โดยผลอินจันจะมีรสฝาด ตองคลึงใหชํ้ากอนรสฝาดจึงจะหายไป

ประโยชน ของอินจัน

1. จากงานศึกษาวิจัยผลไมในไทยพบวา น้ําผลไมไทยจากลูกอินจัน มีฤทธิ ์ตอตานอนุมูลอิสระไดเป็นอยางดี

2. ผลไมชนิดน้ีมีฤทธิ ์ชวยยับยัง้การแตกตัวของเม็ดเลือดแดงได

3. ชวยบํารุงผิวพรรณ (แกน)

4. ชวยบํารุงกําลังใหสดชื่น (ผล, เน้ือไม)

5. ชวยแกลม แกอาการออนเพลีย (แกน)

6. ชวยบํารุงเลือดลม (เน้ือไม)

7. ชวยบํารุงหัวใจ (แกน)

8. เน้ือไมใชปรุงเป็นยาบํารุงประสาท ทําใหเกิดปัญญา (เน้ือไม)

9. ชวยแกอาการนอนไมหลับ อาการกระสับกระสาย (ผล)

10. ชวยแกอาการรอนใน กระหายน้ํา (เน้ือไม, แกน)

11. ชวยแกอาการเหงื่อมาก (เน้ือไม)
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12. ชวยแกไข (เน้ือไม, หรือใชแกนนําไปตมรวมกับสมุนไพรชนิดอื่น)

13. ชวยแกไขที่มีผลตอดี (แกน)

14. ชวยแกกําเดา (แกน)

15. ชวยแกอาการไขที่มีผลตอตับและดี (เน้ือไม)

16. ชวยแกอาการไอ (แกน)

17. ชวยบํารุงตับและปอดใหเป็นปกติ (เน้ือไม, แกน)

18. ชวยแกปอดตับพิการ (เน้ือไม)

19. ชวยแกตับพิการ (แกน)

20. ชวยแกอาการทองเสีย (ผล)

21. ชวยแกดีพิการ (เน้ือไม)

22. ชวยขับพยาธิ (เน้ือไม)

23. ผลสุกมีรสหวานและฝาดเล็กน อย นิยมรับประทานเป็นผลไมสด หรือนําไปแปรรูปเป็นของหวาน

24. เน้ือไมแข็ง จึงมักถูกตัดนํามาทําเป็นฟืนเป็นถาน

25. เน้ือไมอินจันเป็นไมที่มีลวดลายสวยงาม ทําใหเป็นที่นิยมในการนํามาทําเฟอรนิเจอรประดับตกแตง แตใน

ปัจจุบันน้ีจัดเป็นไมหวงหามไปแลว เพราะหายากและใกลสูญพันธุ

คําสําคัญ : วานมหาเมฆ

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-28

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1612&code_db=610010&code_type=01
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