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กระชายดำ 

1. ชื่อสมุนไพร กระชายดำ (KRA-CHAI-DAM)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker.     ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่ออื่น  ขิงทราย (มหาสารคาม), กะแอน ระแอน วานกั้นบัง วานกำบัง วานกำบังภัย วานจังงัง 
    วานพญานกยูง (ภาคเหนือ)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร
  หัว/เหงา เปนเหงาใตดินอวนปอมและแตกแขนงเปนหัวดานขาง เนื้อใบมีสีมวงเขมเกือบดำ 
  ใบ เปนใบเด่ียวเรียงสลับในระนาบเดียว มีน้ำมันหอมระเหย กาบใบส้ันอวบหนา 2 อัน สีแดงเร่ืออัดกันไมแนน แผนใบรูปไขกลับ
หรือรูปรีแกมขอบขนาน กวาง 7-12 เซนติเมตร ยาว 7-20 เซนติเมตร ปลายใบต่ิงแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน 
ดานลางสีเขียวอมเทามีขนกลุม
  ดอก เปนชอดอกเปนเชิงลดเกิดที่ปลายยอดลำตนเทียม ใบประดับชอดอกเปนกาบหุมโคนกานชอดอก ดอกสมบูรณเพศ 
สมมาตรดานขางกลีบเกลี้ยงยาว 4 เซนติเมตร กลีบของดอกที่มีขนาดใหญ ดานลางเปนกลีบขาง 2 กลีบ มีขนาดเล็กกวากลีบปาก
สีขาว 
5. สวนที่ใชทำยา
  หัว เหงา
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  หัว เหงา กระชายดำเปนวานที่มีสรรพคุณแกโรคบิด ปวดทอง ลมปวงทุกชนิด โดยใชหัววานฝนผสมกับเหลาโรง ถาปน
เปนผงทั้งหัวและตนผสมดวยน้ำผึ้งปนเปนเม็ด ลูกกลอน เปนยาอายวุัฒนะ บำรุงกำลัง บำรุงทางเพศ ขับลม และแกปวดทอง
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการศึกษาในปจจุบันพบวา กระชายดำมีฤทธิ์ตานการอักเสบ และตานเชื้อจุลินทรีย บำรุงหัวใจ แกอาการปวดทอง 
จุกเสียด ทองเดิน และขับปสสาวะ
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  การศึกษาผลของกระชายดำที ่มีตอพฤติกรรมทางเพศในหนูขาวเพศผู  พบวา สารสกัดกระชายดำขนาด 
60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลตอการเพิ่มของน้ำหนักอัณฑะและขนาดเสนผานศูนยกลางของทอ seminiferous tubule 
อยางมีนัยสำคัญ แตไมสงผลตอระดับความหนาแนนของสเปรม ฮอรโมนเพศชายในเลือด (serum testosterone and 
androstenedione) และพฤติกรรมทางเพศ ในรากกระชายดำมีสารคารดาโมนิน (cardamonin) และ แอลไพเนติน 
(alpinetin) ที่ออกฤทธ์ิคลายการหดตัวของผนังหลอดเลือดซึ่งอยูในกลุมยารักษาโรคกามตายดาน 
8. สารสำคัญ 
  สารท่ีพบในเหงากระชายดำ ไดแก borneol, sylvestrene ซ่ึงแสดงฤทธ์ิตานจุลชีพและสาร 5,7-dimethoxyflavone  
ซ่ึงแสดงฤทธ์ิตานอักเสบ  นอกจากน้ี รายงานใหมลาสุดพบสารพวก flavonoids 9 ชนิด เชน สาร 5,7,4´-trimethoxyflavone, 
5,7,3´,4´-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,4´-tetramethoxy-flavone เปนตน
9. แหลงกำเนิดและการกระจายพันธุ
  กระชายดำจะพบบริเวณในปาภูเขาของประเทศไทย สวนใหญพบท่ี จังหวัดเพชรบูรณ เลย พิษณุโลก นาน เชียงใหม 
เชียงราย กาญจนบุรี และตาก
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่ พื้นที่สูงเชิงเขา น้ำไมทวมขัง กระชายดำข้ึนไดดีอากาศคอนขางเย็น
  - ภาค  ทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด  เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย ปราจีนบุรี นาน เชียงใหม เชียงราย กาญจนบุรี ตาก
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   กระชายดำ (ดำแท) มีใบเขียวเขม สายพันธุจากชาวเขาเผามง ใบจะมีสีมวงขึ้นมาเห็น
ไดชัด
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมนิยมทำอาหาร
12. การขยายพันธุ
  กระชายดำจะขยายพันธุโดยการใชเหงาเหมือนกระชายเหลือง หรือกระชายแดงท่ัวไป เม่ือไดพันธุกระชายดำมาแลว 
ควรแชน้ำยาฆาเชื้อรา ประมาณ  30 นาที ปองกันเช้ือราท่ีจะข้ึนกับหัวพันธุกระชายดำตอไป
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก กระชายดำนิยมปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ในชวงตนฤดูฝน เพราะกระชายดำ
ตองการฝนในระยะเจริญเติบโต
  - การเตรียมดิน กระชายดำนิยมปลูกเปนแปลงใหญ การเตรียมดินโดยการไถดะแลวไถแปรอีกครั้งแลวพรวนดิน
กำจัดวัชพืชออก แลวใสปุยดอก หรือปุยหมักก็ได ถาเปนดินเหนียวผสมขี้เถาแกลบ เพื่อใหดินรวนซุยแลวพรวนใหดินผสมกับ
ปุยอีกคร้ัง และไถยกรองเพ่ือทำการระบายน้ำไมใหน้ำทวมขัง (ถาจะปลูกติดตอกันควรตากดินไวสัก 4 – 5 วันกอนทำการปลูก)
  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมดินเรียบรอยใหผสมปุยดอกกับปุยหมักแลวพรวนจนรวนซุย แลวนำเหงากระชายดำไปฝง
กลบดินเล็กนอยเปนแถว ระยะตน 20 เซนติเมตร ระยะแถว 30 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการกำจัดวัชพืช ใชฟางหรือ
หญาแหงคุมใหเรียบรอยแลวรดน้ำใหชุม โดยประมาณ 1 – 2 สัปดาห กระชายดำจะงอกหนอออกมา 
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อเตรียมดินควรใสปุยคอก เชน มูลไก มูลโค หรือปุยหมักที่ผสมดินปลูก และไมควรใสปุยวิทยาศาสตร 
ทำใหคุณภาพของกระชายดำเปล่ียนไป
  - การใหน้ำ กระชายดำตองการน้ำในระยะแรก แตถาฝนตกตามฤดูกาลก็ไมตองรดน้ำ จะรดเมื่อฝนท้ิงชวงเทานั้น
  - การกำจัดวัชพืช เมื่อกระชายดำอายุประมาณ 30 วัน ทำการกำจัดวัชพืชพรอมกับพรวนดินไปดวย โดยการหมกโคนตน
เพื่อไมใหลมและควรปลูกซอม
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระชายดำมีโรคและแมลงกัดกินใบ ไมควรใชสารเคมี ควรฉีดดวยสารสะเดา หรือ
ชีวภาพ เพราะถาใชสารเคมีจะมีการสะสมในหัวของกระชายดำได จึงไมควรใช
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เมื่อกระชายดำอายุ 10 – 12 เดือน สังเกตใบของกระชายดำจะเริ่มเหลือง และแหงลง จึงทำการ
เก็บเกี่ยวได สวนมากจะอยูในชวงเดือนธันวาคม – มกราคม จะไดกระชายดำคุณภาพดี
  - วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวกระชายดำ โดยการใชแรงงานคนในการขุด พยายามอยาใหเปนแผลที่เกิดจากการขุด 
เพราะจะเกิดเช้ือราได กระชายดำนิยมใชแตหัวเหงา พอขุดเสร็จก็ตัดรากออกท้ิง
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อขุดกระชายดำมาแลว ควรจะเก็บไวในภาชนะที่โปรง เชน เขง ตะกราหรือกระสอบ 
และเมื่อจะใชงานนำกระชายดำมาลางใหสะอาดแลวผึ่งลมใหแหง แลวทำการหั่นตากแดดสัก 2 – 3 วัน หรือนำไปอบใหแหงสนิท
อีกครั้ง  
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อกระชายดำแหงสนิทแลว บรรจุถุงพลาสติกใสแลวมัดปากใหสนิท หามโดนน้ำเด็ดขาด 
เพราะจะเกิดเช้ือรา ควรเก็บไวในอุณหภูมิปกติ  
16. การจำหนาย
  เหงากระชายดำสด ราคากิโลกรัมละ 50-70 บาท 
  เหงากระชายดำแหง ราคากิโลกรัมละ 250-800 บาท


