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1. ชื่อสมุนไพร ชิงชี่ (CHINGCHI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Capparis micracantha DC.     ชื่อวงศ Capparaceae
3. ชื่ออื่น  กระโรกใหญ, คอนฆอง แสมซอ (ภาคกลาง), หนวดแมวแดง(เชียงใหม), แสมาทลาย (เชียงราย), 
    หมากมก (ชัยภูมิ), ราม (สงขลา)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมหรือก่ึงเล้ือยสูง 2-6 เมตร ก่ิงกานออนมีสีเขียวผิวเรียบเกล้ียง ก่ิงคดไปมา มีหนามลำตนสีเทา ผิวเปลือกเปนกระสีขาว 
แตกระแหง
  ใบ เปนใบเด่ียวเรียงสลับ รูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปไข กวาง 3-15 เซนติเมตร ยาว 9.5-24 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม 
หรือเวาเล็กนอยแลวเปนต่ิง โคนใบสอบมนหรือคอนขางเวา ขอบใบเรียบเปนคล่ืนเล็กนอย เน้ือใบคอนขางหนา มัน เกล้ียง หลังใบเรียบ
เปนมันทองใบเรียบ กานใบยาว 0.7-1 เซนติเมตร
  ดอก ดอกเดี่ยว ออกเรียงเปนแถว 1-7 ดอก ตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง กานดอกยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบรองกลีบดอก 
ลักษณะเวาเปนรูปเรือแกมรูปไข ขอบมักมีขน กลีบดอกรูปขอบขนาน หรือรูปหอก กวาง 3-7 มิลลิเมตร ยาว 10-25 มิลลิเมตร สีขาว 
หลุดรวงงาย มี 2 กลีบ ดานนอกสีขาวแตมเหลืองและจะเปลี่ยนเปนแตมสีมวงปนน้ำตาล มีตอมน้ำหวาน ที่โคนกานดอกเกสรเพศผู
เปนเสนเล็กฝอย ๆ สขีาว มี 20-35 อัน กานยาว รังไขรูปไข เกล้ียง
  ผล ผลสดคอนขางกลมหรือรี มี 4 รองตามยาวผิวผลเรียบ แข็งเปนมัน กวาง 3-6.5 เซนติเมตร สีเขียวน้ำตาลเม่ือสุกสีเหลือง
หรือแดง หรือดำ
5. สวนที่ใชทำยา 
  รากชิงชี่
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
   แกไขภายใน แกไขเพื่อดีและโลหิต แกโรคที่เกิดในทอง และขับลม  
7. รายงานการวิจัย
  -

ชิงชี่ 
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8. สารสำคัญ
  -
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้พบกระจายพันธุตั้งแตประเทศอินเดีย พมา สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ในประเทศไทยพบขึ้นทั่วไปตามปาดิบ ปาเบญจพรรณ เขาหินปูนในทุกภาคของประเทศไทย โดยทั่วไป
มักพบตามที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-500 เมตร 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาชายเขา ปาละเมาะ
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   ลพบุรี สระบุรี อุดรธานี ชัยภูมิ เพชรบุรี ราชบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุใบยาวมีผลโต
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  โดยการเพาะเมล็ด ผลชิงชี่มีขนาด 4 – 5 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีเหลืองอมแดง แลวจะดำ มีเมล็ดรูปไตอัดแนนอยูขางใน 
20 – 30 เมล็ดตอ 1 ผล เม่ือไดผลมาแลว นำมาแกะเมล็ดออกแลวลางน้ำใหสะอาด นำไปเพาะในกระบะเพาะชำ ประมาณ 30 – 45 วัน
ชิงชี่จะเร่ิมงอก ขนาด 10 – 15 เซนติเมตร แยกลงถุงเพาะชำเก็บไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก การปลูกชิงชี่เหมือนไมปาท่ัวไป นิยมปลูกฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุม กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใสปุยคอก หรือปุยหมัก
รองกนหลุม
  - วิธีการปลูก เมื่อชิงชี่อยูในถุงเพาะชำประมาณ 10 – 12 เดือน ลำตนและรากจะแข็งแรง นำลงปลูกในหลุมที่เตรียม
ไวกลบดินใหแนน แลวปกไมพยุงลำตน ผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูตลอดในระยะแรก
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จะใหเม่ือรองกนหลุมแลว เราจะใสเม่ือปลูกไปแลว 6 เดือน ควรใสปละ 2 คร้ัง นาจะเปนปุยคอก หรือปุยหมัก
จะดีกวาปุยวิทยาศาสตร
  - การใหน้ำ ชิงชี่เปนพืชที่ทนแลงไดดี ควรใหน้ำระยะแรกเทานั้น ถาปลูกฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับการพรวนดิน ควรทำปละ 2 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู  ชิงชี่ไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน ไมตองใชสารฆาแมลง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว นิยมทำในฤดูแลง ระหวางเดือนธันวาคม – เมษายน จะเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 4 – 5 ป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ชิงชี่ใชรากทำยา จำเปนตองขุดรากและลำตน โดยการฟนเปนทอน ๆ เอาใบและกิ่งเล็ก ๆ ออกใหหมด
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดรากและตนชิงชี่มาแลว แยกลำตนและรากออกจากกัน เพราะรากจะมีราคาดีกวา
ลำตน แลวสับเปนชิ้นเล็ก ๆ ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดรากและตนชิงชี่แหงแลว ใหไสกระสอบโปรง ๆ และสงจำหนายได หรือเก็บไว
ในหองอุณหภูมิหองปกติ หามโดนน้ำเพราะอาจจะติดเชื้อราได
16. การจำหนาย
  รากชิงชี่สด ราคากิโลกรัมละ 12 บาท
  รากชิงชี่แหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


