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1. ชื่อสมุนไพร กระชาย (KRA-CHAI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.     ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่ออื่น  ขิงทราย (มหาสารคาม), ละแอน (ภาคเหนือ), วานพระอาทิตย (กรุงเทพ), จี้ปู ซีพู 
    เปาะซอเราะ (แมฮองสอน), Chinese ginger, Chinese key
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป
  เหงาสั้น รากอวบรูปทรงกระบอกปลายเรียว กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 4–10 เซนติเมตร ออกเปนกระจุกผิวสีน้ำตาลออน
เนื้อในสีเหลือ งมีกลิ่นเฉพาะตัว ลำตนมีใบ 2-7 ใบ
  ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไขกลับแกมรูปขอบขนานปลายเรียวแหลมโคนมนหรือแหลม
  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลดออกท่ียอดระหวางกาบใบคูในสุด ดอกสีขาวอมสีชมพูออน กลีบเล้ียงสีขาวหรือสีขาวอมสีชมพูออน
โคนติดกันเปนหลอดยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกเปน 3 แฉก กลีบดอกโคนติดกันเปนหลอด กลีบขางมี 2 กลีบ สีชมพูออนรูปไขกลับ
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
  ผล แบบผลแหงแตก เมล็ดสีดำ เยื่อหุมเมล็ดจักเปนครุย
5. สวนที่ใชทำยา
  ใชเหงาแหงรูปรางและขนาดไมแนนอน คอนขางแบน อาจพบในรูปเหงาทั้งชิ้น หรือเหงาที่หั่นเปนชิ้นบาง ๆ ขนาดตางกัน
ออกไป 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา เหงากระชายมีรสเผ็ดรอนขม แกปวดมวนในทอง แกชัก แกทองอืดทองเฟอ บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด 
เปนตน 
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาทางพรีคลินิกพบวาสารสกัดกระชายแสดงฤทธิ ์ตานแบคทีเรีย และเชื ้อราบางชนิดโดยพบวา
สาร 5, 7-ไดเมทอกซีฟลาโวน แสดงฤทธ์ิตานการอักเสบและฤทธ์ิลดไข

กระชาย 
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8. สารสำคัญ 
  องคประกอบทางเคมีของกระชายมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) เล็กนอยมีองคประกอบเคมีเปนสาร
โบเซนเบอรจินเอ (boesenbergin A) โบเซนเบอรจินบี (boesenbergin B) แพนดูราทินเอ (panduratin A) แพนดูราทินบี 
(panduratin B) คารดามอนิน (cardamonin) 2',6'-ไดไฮดรอกซี-4'-เมทอกซีชาลโคน (2',6'-dihydroxy-4'-
methoxychalcone) 5,7-ไดเมทอกซีฟลาโวน (5,7-dimethoxyflavone) ตลอดจนอนุพันธของฟลาโวนอยด (flavonoids) 
กลุมชาลโคน (chalcone) และฟลาโวน (flavone) 
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุในประเทศอินเดีย จีน และแถบเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยพบไดทั ่วไป 
ชอบข้ึนในดินปนทราย มีปลูกเปนพืชสวนครัวและปลูกเปนพืชเศรษฐกิจ
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   เปนพื้นที่น้ำไมทวมขังระบายน้ำไดดี ดินลักษณะรวนซุย ตามรองสวนมีรมไมใหญก็ดี
  - ภาค  ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค ราชบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา กระชายพันธุพื ้นเมือง มีรากสั้น หรือเรียกวา ขายปุม นิยมปลูกไวทำยา หรือรับประทาน
ตามบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร กระชายพันธุเกษตร มีรากยาว มีขนมาก หรือเรียกวา กระชายรากกลวย มีน้ำหนักมาก 
เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อการคา
12. การขยายพันธุ
  กระชายนิยมขยายพันธุดวยหัว หรือเหงาที่ติดกับลำตน เมื่อผาดูจะพบสีเหลืองฉุนจะติดกันเปนกลุมแยกออกได 
เมื่อเราใชประโยชนจากรากแลวก็เก็บไวที่ภาชนะโปรง ปองกันการเนาของ หัวกระชาย ทิ้งไวสัก 2 – 3 สัปดาห จะเห็นหนอ
สีแดงงอกมาจากหัวกระชาย สามารถนำลงแปลงปลูกไดเลย
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ฤดูกาลที่ปลูกกระชายจะนิยมปลูกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เพราะชวงฤดูฝนกระชาย
จะเจริญเติบโตงอกงามดี 
  - การเตรียมดิน เหมือนการปลูกพืชท่ัวไป โดยการไถ หรือพรวนดิน 1 – 2 คร้ัง กำจัดวัชพืชออกแลวใสข้ีเถาแกลบ
ผสมลงไป พรอมดวยปุยคอกจะเปนมูลวัวหรือมูลไกก็ได แลวพรวนใหผสมเขากัน(ถาใสมูลวัวจะมีปญหาเรื ่องวัชพืช
ตระกูลหญามาก ถาใชมูลไกจะดีกวา)
  - วิธีการปลูก การปลูกกระชายมีวิธีปลูกได 2 วิธี คือ 
  1. การปลูกในแปลงแบบยกรอง โดยการเตรียมดินใหเรียบรอยผสมปุยและขี้เถาแกลบ แลวยกรองใชรถ หรือ
แรงงานคนก็ได และนำพันธุเหงากระชายที่เตรียมไวนำมาฝงดินเปนแถวหางกันประมาณ 20 เซนติเมตร แลวคลุมดวยฟาง 
ควรรดน้ำสม่ำเสมอ ประมาณ 1 – 2 สัปดาห กระชายก็จะงอกออกมาจโดยจะเจริญเติบโตไดดีท่ีมีแสงแดดรำไร โดยตามรมไม
หรือรองสวนก็สามารถปลูกได
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  2. การปลูกในถุงดำ โดยการนำถุงดำใสดินที่ผสมแลว ถุงจะเปนขนาด 12x20 เซนติเมตร ใสดินใหเต็มถุง และพับปากถุง
ใหเรียบรอย ตั้งเรียงกันตามรมไม นำหัวกระชายฝงลงกลางถุงแลวรดน้ำใหชุม 1 – 2 สัปดาห กระชายก็จะแทงหนอออกมา วิธีนี้จะใช
แรงงานมาก ตนทุนสูง แตสะดวกในการเก็บเกี่ยว (กอนปลูกกระชาย ควรแชดวยยาปองกนัเชื้อรา และยาฆาแมลง ประมาณ 30 นาที
กอนปลูก แตถาจะปลูกเกษตรอินทรียก็ไมจำเปนตองใชวิธีนี้)
14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  -  การใหปุย ใหปุยหมักหรือปุยคอก เมื่อกระชายอายุประมาณ 1 เดือน
  -  การใหน้ำ กระชายเปนพืชชอบน้ำ แตไมชอบน้ำขังเพราะจะเนา ถาปลูกในฤดูฝนก็ไมจำเปนตองใหน้ำ ถาฝนทิ้งชวง
ก็ควรใหน้ำบางวันละ 1 ครั้ง
  -  การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืช 1 – 2 ครั้ง ตลอดอายุ โดยการพรวนดิน และถอนวัชพืชไปดวย
  -  การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระชายจะมีแมลงกัดกินใบในชวงเติบโตระยะแรก ประมาณ 1 เดือน ใหฉีดสารสะเดา
กำจัดแมลงกัดกินใบ ถาจะใชสารเคมีก็ใชมาลาไทออน หรือแลนเนท ฯลฯ โดยจะฉีดประมาณ 1 – 2 ครั้ง ตลอดอายุของกระชาย
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  -  ฤดูกาลการเก็บเก่ียว จะเก็บเก่ียวในชวงท่ีกระชายลำตนเหลืองจนถึงลำตนแหง ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
หรือหลังจากน้ีก็ได ซึ่งเปนเวลาตนกระชายกำลังพักตัวลำตนจะแหงหมด 
  - วิธีการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวโดยการใชแรงงานขุดโดยการใชเสียมขุดตามโคนตน จะเห็นโดยรอบของตนกระชาย
ตองระวังจะโดนราก ถาปลูกในถุงจะขุดงายกวาและการเทดินในถุงออกไดเลย จะไมเกิดการเสียหายเหมือนการปลูกกับพื้นดินดวย
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อขุดกระชายมาแลว เราจะใสภาชนะโปรง ๆ เชน เขงไม หรือตะกราที่อากาศถายเทได 
ควรเก็บไวในที่รม เมื่อจะใชก็นำมาลางน้ำใหสะอาด ถาจะทำแหงก็ใหแยกรากกับหัวออก นำรากไปขาย และนำหัวมาหั่นตากแดด 
จะมีสีเหลืองนวลมีกล่ินฉุน แลวนำไปอบอีกทีเพื่อจะใหแหงสนิท และนำไปทำยา หรือจำหนายตามรานขายยาตอไป
  - การบรรจุและการเก็บรักาษา เมื่อหัวกระชายแหงสนิทแลวก็นำมาบรรจุถุงมัดปากใหเรียบรอย อยาโดนน้ำเด็ดขาด 
เพราะถาโดนน้ำจะเกิดเชื้อราทันที เก็บไวที่รม อุณหภูมิหองปกติ
  - การเก็บรักษาพันธุ กระชายดำที่แกจัดจะมีอายุประมาณ 11 - 12 เดือน หัวจะตองสมบูรณอวบใหญปราศจากเชื้อโรค 
เก็บไวในที่แหงและเย็นนาน ประมาณ 1 - 3 เดือน จึงจะนำไปปลูกตอได
16. การจำหนาย
  เหงากระชายสด ราคาประมาณกิโลกรัมละ 30 บาท
  เหงากระชายแหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


