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เรื่อง วานมหาเมฆ

รายละเอียด

วานมหาเมฆ ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma aeruginosa Roxb. จัดอยูในวงศขิง (ZINGIBERACEAE)

สมุนไพรวานมหาเมฆ มีชื่อเรียกอื่นวา ขมิน้ดํา วานขมิน้ดํา (เชียงใหม), กระเจียวแดง, มหาเมฆ, อาวแดง, ขิง

เน้ือดํา, ขิงดํา, ขิงสีน้ําเงิน, เหวินจู เออจู (จีนกลาง) เป็นตน

ลักษณะของวานมหาเมฆ

         ตนวานมหาเมฆ จัดเป็นพรรณไมลมลุก มีความสูงไดประมาณ 80-150 เซนติเมตร มีเหงาอยูใตดิน

ลักษณะของเหงาเป็นสีเหลืองอมเขียวออน หรือเป็นสีมวงอมน้ําเงิน จึงมีคนเรียกวา "ขิงดํา" หรือ "ขิงสีน้ําเงิน"

ความยาวของเหงามีขนาดประมาณ 12 เซนติเมตร มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร หัว

หรือเหงาเมื่อเก็บไวนานหลายปีจะเปลี่ยนจากสีมวงเป็นสีเหลือง พรรณไมชนิดน้ีขยายพันธุดวยวิธีการแยกหนอ
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เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ระบายน้ําดี มักขึ้นตามดินทราย ทุงหญา ปาเบญจพรรณ และในป าราบทัว่ไป

ทัว่ทุกภาคของประเทศ 

         ใบวานมหาเมฆ ใบจะแทงขึ้นมาจากเหงาที่โคนใบจะมีกาบใบสีมวงอมเขยีวเรยีงซอนกนัเป็นชัน้ ๆ ในตน

หน่ึงจะมีใบประมาณ 4-7 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลม ใบมีขนาดกวางประมาณ 8-20 เซนติ

เมตร และยาวประมาณ 18-60 เซนติเมตร ตรงกลางใบจะมีสีมวงแดง กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ไปจนถึง

ปลายใบ

         ดอกวานมหาเมฆ ออกดอกเป็นชอแทงขึ้นมาจากเหงาและมีกาบใบหอหุมอยู กาบใบยาวประมาณ 12-20

เซนติเมตร ดอกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมรี กลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีชมพูแดง มีประมาณ 20 กลีบ

เรียงซอนกันเป็นชัน้ ๆ บริเวณโคนกลีบดอกเป็นสีขาว กลีบดอกมีขนาดกวางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และ

ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผู 1 อัน และเกสรเพศเมีย 1 อัน รังไขมี 3 รัง

         ผลวานมหาเมฆ ออกผลเป็นพวง ลกัษณะเหมอืนดอกระกาํหรอืดอกคาํ ลกัษณะของผลเป็นรปูไขสามเหลี่

ยม ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกลมมีเน้ือสีขาวใสหุมอยู

         หมายเหตุ : หัววานและเน้ือในหัววานมหาเมฆจะมีลักษณะคลายกับวานหลายชนิด เชน วานขมิน้ชัน วาน

คันทมาลา วานใจดํา ฯลฯ แตจุดแตกตางที่ชัด คือ เหงาของวานคันทมาลาจะมีลักษณะอวบอวนกวา ขอตามเหงา

ถี่กวา แงงสัน้มองเห็นไดชัด สวนเหงาของวานมหาเมฆจะมีตาสีชมพูเหมือนวานใจดํา แตขอมีสีดําและหางกวา

วานคันทมาลา ขณะที่วานใจดําขอบนเหงามีสีน้ําตาล และตางกับวานขมิน้ชันตรงที่เน้ือในหัวแกของวานขมิน้ชัน

จะเป็นสีเหลืองเขม

สรรพคุณของวานมหาเมฆ

1. เหงาวานมหาเมฆมีรสขมเผ็ด เป็นยารอนเล็กน อย ออกฤทธิ ์ตอตับและมาม ใชเป็นยากระจายเลือดลม (เหงา)

2. เหงาใชเขาตํารับยาบํารุงกําลัง บํารุงรางกาย (เหงา)

3. เหงาใชเป็นยาแกโรคธาตุพิการ ดวยการใชเหงาสดมาโขลกใหละเอียดผสมกับเหลาขาว คัน้เอาแตน้ํากิน (เหงา

)

4. ใชเป็นยาแกไข แกอาเจียน (เหงา)

5. เหงามีสรรพคุณเป็นยาแกโรคหอบหืดหายใจไมปกติ แกไอ (เหงา)

6. ใชเป็นยาแกลมขึ้น แกจุกเสียดแนนหน าอก ขับลม แกจุกเสียดแนนทอง ทองอืด ทองเฟ อ (เหงา)

7. เหงานํามาหัน่เป็นแวนสดหรือตากแหงตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกอาการปวดทอง โรคกระเพาะ รักษาโรคเกี่ยวกับ

กระเพาะและลําไส (เหงา)

8. เหงานํามาหัน่แลวนําไปดองกับเหลากินเป็นยารักษาอาการทองรวงไดดีมาก (เหงา)
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9. ใชเป็นยาถายพยาธิเสนดาย ใหกินเหงาสดกับน้ําสะอาดหรือน้ําสุกกอนเขานอน เพียง 3 วัน ตัวพยาธิใน

รางกายก็จะตายหมด (เหงา)

10. เหงาใชเป็นยาแกประจําเดือนมาไมปกติเน่ืองจากเสนเลือดของมดลูกอุดตัน (เหงา)

11. เหงานํามาหัน่แลวนําไปดองกับเหลาหรือนํามาตมกับน้ํากิน เป็นยาสําหรับสตรีที่คลอดลูกใหม ๆ อยูเรือนไฟ

เป็นยาชวยแกอาการปวดมดลูก มดลูกอักเสบ และชวยชักมดลูกใหเขาอูเร็ว

      ขึ้น รัดมดลูก ทําใหยุบตัวเร็ว (เหงา)

12. ชวยคลายและกระจายกอนเน้ือในรางกาย หรือซีสตในมดลูก (เหงา)

13. ใชรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรก (เหงา)

14. ชวยรักษาตับและมามโต (เหงา)

15. เหงาใชภายนอกเป็นยาสมานแผลและตานเชื้อรา (เหงา)

16. เหงาใชเป็นยาประคบผิวหนังแกอาการคัน (เหงา)

17. ใชเป็นยาแกปวด แกฟกชํ้าดําเขียว (เหงา)

ขนาดและวิธีใช : ใหใชยาแหงครัง้ละ 5-10 กรัม นํามาตมกับน้ํารับประทาน หรือใชเขากับตํารายาอื่นไดตามตอง

การ

ขอควรระวัง : สตรีมีครรภ หรือผูที่มีอาการเลือดลมพรองหรือมามและกระเพาะหยอน หามรับประทานสมุนไพร

ชนิดน้ี

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของวานมหาเมฆ

1. ในเหงาพบน้ํามันซึ่งมีสารที่ประกอบไปดวย Curcumenol, Curdione, Curzerenone, Germacene,

Isofrtungermacrene, Zedoarone และยังพบแป ง เป็นตน (สารที่พบจากเหงาของ

    วานมหาเมฆ คลายกับสารที่พบในเหงาของขมิน้ออย แตจะไมพบสาร Cucurmin ซึ่งเป็นสารที่ใหสีเหลืองของ

ขมิน้ออย)

2. น้ํามันจากเหงาวานมหาเมฆมีฤทธิ ์ยับยัง้เชื้อ Bacillus inuza, Staphylococcus, เชื้ออหิวาต และเชื้อใน

ลําไสใหญไดหลายชนิด

3. สาร Curdione จากเหงาวานมหาเมฆมีฤทธิ ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella typhi,

Klebsiella. Pneumoniae และ Stophylococcus aureus

4. เมื่อนําสารที่สกัดไดจากเหงามาฉีดเขาชองทองของหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งในตับ หรือเป็นเน้ือราย 180 พบ

วามีฤทธิ ์ยับยัง้การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งได แตถานําสารสกัดมาให

    หนูทดลองดังกลาวกิน พบวาจะไมมีผลในการรักษา
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5. เมื่อนําน้ํามันจากเหงามาใหคนหรือสัตวกิน พบวาจะมีฤทธิ ์กระตุนกระเพาะและลําไสใหมีการขยับและบิด

เคลื่อนไหวตัว ทําใหสามารถขับลมในกระเพาะและลําไสได อีกทัง้ยังชวยแก

    อาการปวดกระเพาะและลําไสไดอีกดวย

6. สารสกัดชัน้น้ํายับยัง้การแบงตัวของเชื้อ HIV-1 และยับยัง้การทํางานของเอนไซม HIV-1 protease (IC50 :

500 mcg/ml) (Otake et al.,1995)

ประโยชน ของวานมหาเมฆ

1. ดอกสามารถนํามาใชประกอบอาหารรับประทานได โดยนิยมนํามาลวกจิม้กับน้ําพริก

2. ใชปลูกเป็นไมประดับหรือปลูกเพื่อใชเป็นยาสมุนไพรทัว่ไปอยางแพรหลายในมาเลเซีย อินเดีย และประเทศใน

แถบอินโดจีนสําหรับการปลูกนัน้ควรปลูกในดินรวนปนทรายผสมดินลูกรัง

    แดง และใหวางหัววานโผลพนดินขึ้นมาเล็กน อย วานชนิดน้ีชอบแสงแดด จึงควรนํามาปลูกในที่กลางแจง

3. ในดานของความเชื่อ มีความเชื่อกันวาหากเกิดจันทรุปราคา ใหนําหัววานมหาเมฆมาปลุกเสกดวยคาถา (เสก

จนพระจันทรมืดมิด) แลวนําหัววานมาทาบตัว จะทําใหผูอื่นมองไมเห็นตัวเรา

    และหากปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดัง่ปรารถนา หรือหากนํามารับประทานก็จะเป็นคงกระพันชาตรี

คําสําคัญ : วานมหาเมฆ

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-28

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1610&code_db=610010&code_type=01
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