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กระชายด�า

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker.  
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae
ชื่อพ้อง : K. rubromarginata (S.Q. Tong) R.J. Searle, Stahlianthus  
  rubromarginatus S.Q. Tongl.)
ชื่อสำมัญ : Black galingale
ชื่ออื่น ๆ : โสมไทย โสมกระชายด�า ขิงทราย กะแอน ระแอน ว่านกั้นบัง  
  ว่านก�าบัง ว่านก�าบังภยั ว่านจังงัง ว่านพญานกยงู ว่านกระชายด�า  

  กระชายเลือด กระชายม่วง ว่านเพชรด�า

ถิ่นก�าเนิดกระชายด�า

 กระชายด�ามีถิ่นก�าเนิดในแถบเอเชียใต้ ทั้งในประเทศไทย 
ลาว พม่า อินเดยี และจนี กระชายด�าเป็นพชืพ้ืนเมอืงเขตร้อนของเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ในประเทศไทยพบขึน้ตามธรรมชาตบินภเูขา ในพืน้ที่
สูงกว่าระดับน�้าทะเล 630 เมตร หรือมากกว่า ปัจจุบันมีการปลูก 
ทัว่ทกุภาคของไทย ซึง่แหล่งปลูกทีส่�าคญัส่วนใหญ่อยูใ่นเขตจงัหวดัเลย 

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี และเชียงราย
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 รำก เป็นรากฝอยแตกออกจากข้อบรเิวณโคนเหง้า มหีน้าทีช่่วย

หาอาหาร และสะสมอาหารที่บริเวณปลายราก เมื่อหัวแก่ รากจะสร้าง

ส�าหรบัสะสมอาหาร โดยพองออกเป็นรปูวงรหีรอืรปูไข่ สขีาวนวล เรยีกว่า 

“รำกน�้ำนม”
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สภาพแวดล้อม
 กระชายด�าสามารถขยายพันธุ์โดยใช้แง่งหรือเหง้าซึ่งเป็นส่วน
ของล�าต้นใต้ดิน โดยทัว่ ๆ  ไปจะใช้ส่วนของเหง้าเป็นท่อนพนัธุใ์นการปลกู 
กระชายด�าชอบดินร่วนซุย ไม่ชอบน�้าขังหรือดินที่มีการระบายน�้าไม่ดี
เนื่องจากจะเน่าเสียโดยเฉพาะดินท่ีมีสภาพเป็นกรด ส่วนต้นเหนือดิน
มกัจะยบุหรอืแห้งเมือ่เข้าฤดูแล้ง ส่วนใหญ่จะเกบ็เหง้าแก่เม่ืออาย ุ10-11 
เดือน หลังปลูก สีของกระชายด�าถึงจะเข้มเต็มที่ 
 ต้องปลกูและเกบ็เกีย่วตามฤดกูาล คอืปลูกในช่วงเดอืนเมษายนถงึ
พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 กระชายด�าเป็นพชืล้มลกุ กลุ่มพืชใบเลีย้งเดีย่ว สูงประมาณ 30-90 
เซนติเมตร ที่มีล�าต้นเป็นเหง้า ลักษณะค่อนข้างอวบกลมอยู่ใต้ดิน 
เนือ้ในเหง้ามีสม่ีวงถงึม่วงด�า เปลอืกเหง้ามสีนี�า้ตาลเข้ม มีรากสะสมอาหาร
ที่มีลักษณะเป็นปุ๋มอวบไม่ยาวเหมือนกับกระชายธรรมดา ขณะต้นเล็ก
จะมีแต่ราก ต่อมาเมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นหัวหรือเหง้าคล้ายขิง
 ล�ำต้น กระชายด�ามีล�าต้น 2 ชนิด คือ ล�าต้นเหนือดิน (Aerial 
stem) ล�าต้นเหนือดินกลางล�าต้นเป็นแกนแข็ง มีกาบใบล้อมรอบแน่น 
กาบใบหรือโคนใบมีสีแดง มีลักษณะอ่อนอวบ นุ่ม หุ้มแกนล�าต้นไว้ 
ลกัษณะคล้ายขมิน้ชันใบเดีย่ว แต่มลี�าต้นเล็กกว่า และเตีย้กว่าขมิน้มาก 
ล�าต้นใต้ดิน (Underground stem) หรือเรียกเหง้าหรือหัวมีลักษณะ

เป็นรูปวงกลมหรือวงรี เหง้ามีการเจริญเติบโตในแนวระนาบแผ่ขนาน

ตามพื้นดิน เหง้าแก่มีแง่ง
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์  เหง้า / หัว

สารส�าคัญ

 เหง้ำ มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ (borneol) มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 

(sylvestrene) น�้ามันหอมระเหย (Essential oil) สารฟลาโวนอยด์ 

(flavonoids) กลุม่ฟลาโวน (flavones) เช่น 5,7-dimethoxyflavone, 

5,7,4’-trimethoxyflavone, 5,7,3’, 4’-tetramethoxyflavone และ 

3,5,7,3’,4’-pentamethoxyflavone กลุ ่มสารแอนโทไซยานิน 

(antho-cyanins) และสารประกอบฟีนอลกิ (phenolic compounds) 

Chavicinic acid, Boesenbergin A, Cardamonin, Pinostrobin, 

Alpinetin, Chalcone 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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 ใบ เป็นใบเดีย่วรูปไข่หรือรูปรีกว้าง 7-18 เซนตเิมตร ยาว 30-35 
เซนตเิมตร ใบเรียงสลบัคล้ายกระชายธรรมดา แต่มีใบใหญ่และเขยีวเข้มกว่า 
ผิวใบด้านล่างมีขนสั้น ขอบแผ่นใบมักมีสีน�้าตาลแดง ก้านใบมีสีแดงอม
ม่วงและหนาอวบ โดยใบแทงม้วนเป็นกรวยขึ้นมาจากล�าต้นเทียม

 ดอก เป็นดอกช่อ ช่อละ 1-2 ดอก ช่อดอกออกจากยอดของ

ล�าต้นเทียม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกมีสีชมพูอ่อน 
หรือสีม่วง กลีบล้ินมีสีขาวหรือสีม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด 
เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีลักษณะคล้ายกลีบดอกเกสรเพศผู้ มีขนาดเล็ก
ก้านชูอับเรณูสั้นประมาณ 1 มิลลิเมตร เกสรเพศเมียมีก้านชูยอดเกสร
เป็นเส้นเรียวยาว
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 3. กำรเตรียมดิน

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหนู ทองแดง ตะกัว่  แคดเมยีม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

  การเตรียมดินปลูกกระชายด�าจ�าเป็นต้องไถพรวน เพื่อให้

ดินร่วนซุยขึ้น ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชมาก และหน้าดินแข็ง ควรไถพรวน

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย

แล้วตากดินไว้ 1-2 สปัดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดิน และไถแปร 

อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรรพคุณ

 บ�ารงุก�าลงั แก้ปวดเมือ่ยและอาการเหนือ่ยล้า และเพิม่สมรรถภาพ 

ทางเพศ ขับลม เป็นยาอายุวัฒนะ แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ กระตุ้นระบบประสาทท�าให้กระชุ่มกระชวย ยาอายุวัฒนะ 

 จากการศกึษาในปัจจบัุนพบว่า กระชายด�ามฤีทธิต้์านการอกัเสบ 

และต้านเชื้อจุลินทรีย์บ�ารุงหัวใจ แก้อาการปวดท้อง จุกเสียด ท้องเดิน 

และขับปัสสาวะ 

การปลูก

 1. ฤดูเพำะปลูก ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือฤดูฝน ประมาณเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งใบเริ่มแก่และเหี่ยวแห้งในช่วงต้นฤดูแล้ง 

และจะกลับมาแตกใบใหม่ในช่วงต้นฤดูฝนหลัง 1-2 ฝนแรก ฤดูกาล 

เพาะปลกู การปลกูกระชายด�าจะเริม่เตรยีมดนิในช่วงต้นเดอืนมีนาคม และ

จะปลูกต้นช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุก ๆ ปี ในช่วงต้นฤดูฝน 

เพราะกระชายด�าต้องการฝนในระยะเจริญเติบโต

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี 

หากหลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วยหรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้
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 3. กำรเตรียมดิน

  3.1 ตรวจเช็คดิน
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สรรพคุณ

 บ�ารงุก�าลงั แก้ปวดเมือ่ยและอาการเหนือ่ยล้า และเพิม่สมรรถภาพ 

ทางเพศ ขับลม เป็นยาอายุวัฒนะ แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ กระตุ้นระบบประสาทท�าให้กระชุ่มกระชวย ยาอายุวัฒนะ 

 จากการศกึษาในปัจจบัุนพบว่า กระชายด�ามฤีทธิต้์านการอกัเสบ 

และต้านเชื้อจุลินทรีย์บ�ารุงหัวใจ แก้อาการปวดท้อง จุกเสียด ท้องเดิน 

และขับปัสสาวะ 

การปลูก
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มีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งใบเริ่มแก่และเหี่ยวแห้งในช่วงต้นฤดูแล้ง 

และจะกลับมาแตกใบใหม่ในช่วงต้นฤดูฝนหลัง 1-2 ฝนแรก ฤดูกาล 

เพาะปลกู การปลกูกระชายด�าจะเริม่เตรยีมดนิในช่วงต้นเดอืนมนีาคม และ

จะปลูกต้นช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุก ๆ ปี ในช่วงต้นฤดูฝน 

เพราะกระชายด�าต้องการฝนในระยะเจริญเติบโต

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี 

หากหลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วยหรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้
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  5.2 แปลงปลูกสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั

ดินเดิม 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนติเมตร (ปลกูสลบัฟันปลา

ได้ 2 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 

เพื่อให้มีร่องระบายน�้าได้ดี หรือยกร่องเหมือนปลูกมันส�าปะหลัง 

แต่สันแปลงควรกว้าง 80 เซนติเมตร (ปลูกได้ 1 แถว) การยกแปลงสูง

เพ่ือลดการดูดสารโลหะหนักของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะ

อยู่ที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ การขยายพันธุ์ใช้วิธีแบ่งเหง้า ท�าได้ทั้งป ี

แต่การปลูกตามฤดูกาลจะได้เหง้าที่มีคุณภาพ คือ ช่วงประมาณเดือน

เมษายน-พฤษภาคม เหง้ากระชายด�ามีหลายแง่งให้น�ามาตัดออกเป็น

แง่งเล็ก ๆ เมื่อปลูกแล้วกระชายด�าจะแตกหน่อ เกิดเหง้ากระชายด�า

ใหม่ข้ึนมาแทน และจะขยายแตกหน่อออกไปจ�านวนมากหรือน้อยข้ึน

อยู่กับการดูแลรักษา ส่วนแง่งท่ีใช้ปลูกในตอนแรกจะเหี่ยวและแห้งไป

ในที่สุด ก่อนน�าไปปลูกควรแช่หัวพันธุ์ในเช้ือราไตรโคเดอร์มา แล้วน�า

ไปผึ่งให้แห้งก่อนน�าไปปลูก (หัวพันธุ์อินทรีย์)

 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้

  5.1 หลังจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพืน้ท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั

การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง
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   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรือสายน�า้หยด ระยะห่าง

รูเทปน�้าหยด 25 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 

4 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 30 เซนตเิมตร เพือ่ให้น�า้และอาหาร ให้เพยีง

พอต่อความต้องการของพืช และลดการสูญเสียอาหารและน�้าที่พืชจะ

ได้รบั เพิม่ประสทิธิภาพในการให้ปุย๋และน�า้ และระบบน�า้แต่ละชนดิจะ

แยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพื่อให้การควบคุมการให้น�้าได้สะดวก

มากขึ้น

 ระบบน�า้ต้องเป็นระบบน�า้ทีส่ะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�า้ธรรมชาติ 

เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ควรน�ามา

พักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า ของน�้าฝน) 

และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช ที่มีคุณสมบัติ

ในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด 

ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวตัถทุกุชนดิ ก่อนและหลงัการหมัก 

อนิทรียวตัถหุมักอย่างน้อย 3 เดอืน หรือ 90 วนั ประกอบไปด้วย มูลวัว 

แกลบดิบ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น ในอัตรา

สัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดินร่วนซุย 

เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างหัวแล้วใช้รถ

พรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ 

   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 

ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 4 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง ล้างเชื้อรา 

ชนิดต่าง ๆ ล้างไข่แมลง ล้างสิ่งสกปรก และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ 

ในแปลงปลูก 
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ชนิดต่าง ๆ ล้างไข่แมลง ล้างสิ่งสกปรก และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ 

ในแปลงปลูก 
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 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลงทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

  1. กำรให้น�ำ้ กระชายด�าต้องการน�า้ในระยะแรก ให้น�า้เช้า-เยน็ 

หลังจากเดือนที่ 4 ให้แค่ช่วงเช้า หรือตามความเหมาะสม

  2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภท คือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรียวัตถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมัก อนิทรียวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น 

และไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก

  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 

2 แบบคือ 1) ฉีดพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�้าหยด การให้อาหารพืชชนิดน�้า 

และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม

ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
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  5.5 การคลมุฟาง ฟางควรมกีารหมกัอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 

คลุมตลอดจนถงึขอบแปลงด้านล่างเพือ่รักษาความชืน้ในดนิและป้องกัน

วชัพชืขึน้แซม และรดด้วยเชือ้ปฏปัิกษ์ (เชือ้ราไตรโคเดอร์มา) 1 สปัดาห์

ก่อนปลูก เพื่อป้องกันและก�าจัดเชื้อราชนิดอื่น ที่ส่งผลต่อการเกิด 

โรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจลุนิทรย์ีเนือ่งจาก 

การย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิในดินสูง) 

และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

 6. วธิปีลูก หลงัจากเตรยีมแปลงและคลมุฟางเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

การปลูกกระชายด�า ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลมหรือ

เสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย
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 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลงทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

  1. กำรให้น�ำ้ กระชายด�าต้องการน�า้ในระยะแรก ให้น�า้เช้า-เยน็ 

หลังจากเดือนที่ 4 ให้แค่ช่วงเช้า หรือตามความเหมาะสม

  2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภท คือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรยีวตัถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมกั อนิทรยีวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น 

และไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก

  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 

2 แบบคือ 1) ฉีดพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�้าหยด การให้อาหารพืชชนิดน�้า 

และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม

ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
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  5.5 การคลมุฟาง ฟางควรมกีารหมกัอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

คลมุตลอดจนถงึขอบแปลงด้านล่างเพ่ือรักษาความช้ืนในดินและป้องกัน

วชัพชืขึน้แซม และรดด้วยเชือ้ปฏปัิกษ์ (เชือ้ราไตรโคเดอร์มา) 1 สัปดาห์

ก่อนปลูก เพื่อป้องกันและก�าจัดเชื้อราชนิดอ่ืน ที่ส่งผลต่อการเกิด 

โรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรย์ีเนือ่งจาก 

การย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิในดินสูง) 

และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

 6. วธิปีลูก หลงัจากเตรยีมแปลงและคลมุฟางเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

การปลูกกระชายด�า ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลมหรือ

เสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย
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  2) หนอนหรือแมลงกดักนิใบ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก

พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 

และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น

ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย

ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจ

สอบชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

 การป้องกนัและก�าจัด ในส่วนของโรคพืชจะใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา 

และเปลอืกไม้ท่ีมรีสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด ส่วนของแมลงศตัรพืูช 

จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันและก�าจัด และเชื้อรา 

บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกคร้ัง 

ในการฉีดพ่นเช้ือราและสารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น 

การพ่นป้องกันและก�าจัดโรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจาก

ธรรมชาต ิเพือ่ให้สารจบัใบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของสาร

สกัดและเชื้อปฏิปักษ์ ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกี่ยว

 1. กำรเก็บเกี่ยว ฤดูกาลการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม 

ถึงมกราคม เมื่อกระชายด�าอายุ 10-12 เดือน สังเกตใบของกระชายด�า

จะเร่ิมเหลือง และแห้งลง จึงท�าการเก็บเกี่ยวได้ส่วนมากจะอยู่ในช่วง

เดือนธันวาคม-มกราคม จะได้กระชายด�าคุณภาพดี วิธีการเก็บเกี่ยว 
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 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช
ข้ึนมากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมีคมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
 
การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
 โรคของกระชายด�าหมัน่ตรวจเชค็โรคพชืและแมลงศัตรพูชื ในช่วง
เช้าและเย็นทุกวัน โรคของกระชายด�าท่ีพบได้แก่ โรคเหง้าและรากเน่า 
เกดิจากน�า้ขงัหรอืการให้น�า้มากเกนิไป โรคใบจุด ราน�า้ค้าง ฉดีพ่นเชือ้รา
ไตรโคเดอร์มา (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อตัด
วงจรการขยายเชื้อรา) ศัตรูพืช ได้แก่
  1) แมลงดูดกินน�้าเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking 
insect) เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ที่ผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ด 
สขีาว ดดูกนิน�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลง
และในระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการ
ป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการ
ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่น
ต่อเนื่อง 4 วัน เพ่ือท�าลายในแต่ละการเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุง
กาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ
ของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง
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  2) หนอนหรอืแมลงกดักนิใบ ซ่ึงจะมผีลกระทบต่อการเจรญิ

เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก

พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 

และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น

ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย

ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจ

สอบชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

 การป้องกนัและก�าจดั ในส่วนของโรคพชืจะใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

และเปลอืกไม้ท่ีมรีสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด ส่วนของแมลงศตัรพืูช 

จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันและก�าจัด และเชื้อรา 

บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซ่ียม และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกคร้ัง 

ในการฉีดพ่นเชื้อราและสารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น 

การพ่นป้องกันและก�าจัดโรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจาก

ธรรมชาต ิเพือ่ให้สารจบัใบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของสาร

สกัดและเชื้อปฏิปักษ์ ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกี่ยว

 1. กำรเก็บเกี่ยว ฤดูกาลการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม 

ถึงมกราคม เมื่อกระชายด�าอายุ 10-12 เดือน สังเกตใบของกระชายด�า

จะเร่ิมเหลือง และแห้งลง จึงท�าการเก็บเกี่ยวได้ส่วนมากจะอยู่ในช่วง

เดือนธันวาคม-มกราคม จะได้กระชายด�าคุณภาพดี วิธีการเก็บเกี่ยว 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

18

 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
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โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
 
การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
 โรคของกระชายด�าหมัน่ตรวจเชค็โรคพชืและแมลงศตัรพูชื ในช่วง
เช้าและเย็นทุกวัน โรคของกระชายด�าท่ีพบได้แก่ โรคเหง้าและรากเน่า 
เกดิจากน�า้ขงัหรอืการให้น�า้มากเกนิไป โรคใบจุด ราน�า้ค้าง ฉดีพ่นเชือ้รา
ไตรโคเดอร์มา (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อตัด
วงจรการขยายเชื้อรา) ศัตรูพืช ได้แก่
  1) แมลงดูดกินน�้าเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking 
insect) เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ที่ผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ด 
สขีาว ดดูกนิน�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลง
และในระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการ
ป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการ
ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่น
ต่อเนื่อง 4 วัน เพ่ือท�าลายในแต่ละการเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุง
กาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ
ของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง
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  2. กำรแปรรูป
  2.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�ากระชายด�า ไปท�าความสะอาด 
หลังจากนั้นน�ามาห่ันเป็นแว่น ๆ ความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส อบประมาณ 
12-16 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณกระชายด�าและน�้าในกระชายด�าน�า
กระชายด�าที่แห้งแล้วควรบรรจุในถุงพลาสติกเข้าเครื่องแวคคั่ม 
(สูญญากาศ) และเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถเก็บได้
นานขึ้น
 อัตราการท�าแห้ง ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 6 : 1

  2.2 บดละเอียดเป็นผง
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กระชายด�า โดยการใช้แรงงานคนในการขุด พยายามอย่าให้เป็นแผล 
ที่เกิดจากการขุดเพราะจะเกิดเชื้อราได้กระชายด�านิยมใช้แต่หัวเหง้า 
พอขุดเสร็จก็ตัดรากออกท้ิง (มีการตรวจสารส�าคัญและสารพิษตกค้าง 
ตั้งแต่ 5 เดือน ถึงระยะการเก็บเกี่ยว)  
  2. วิธีกำรขุด การขุดต้องพยายามไม่ให้จอบโดนเหง้า หรือวิธี
การตามความเหมาะสม ถ้าดนิแห้งเกนิไปในขณะทีจ่ะขดุกใ็ห้รดน�า้ก่อน
ทุกครั้ง เพื่อให้สะดวกต่อการขุดและง่ายต่อการเอาดินออกจากหัว
กระชายด�า เสร็จแล้วจึงตัดใบ ราก และล้างน�้าให้สะอาด
  3. ผลผลิต กระชายด�า ให้ผลผลติประมาณ ไร่ละ 1,000-2,000 
กิโลกรัม 
 4. กำรท�ำควำมสะอำด คัดแยกหวัและแง่งออกจากกนั ตดัราก
และส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการท้ิง คัดเลือกส่วนที่สมบรูณ์ปราศจากโรค
และแมลงน�ามาล้างด้วยน�า้สะอาดหลาย ๆ  ครัง้ จากนัน้คดัแยกส่วนของ
ผลผลิตที่จะน�าไปท�าแห้งและเก็บรักษาไว้ท�าหัวพันธุ์ต่อไป

การบรรจุและการเก็บรักษา
  1. กำรเกบ็รกัษำเหง้ำพนัธุห์รอืเหง้ำสด การเกบ็เกีย่วกระชายด�า
จะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง และจะเร่ิมปลูกใหม่ในต้นฤดูฝน จะมีระยะ
ทิ้งช่วงห่างประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นการเก็บรักษาที่เหมาะสมจะช่วย
ลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายของเหง้าพันธุ์ได้โดยวางเหง้าพันธุ์ผึ่งไว้
ในทีร่่ม สะอาด ปราศจากเชือ้โรค แมลงและสัตว์ต่าง ๆ  รบกวน มอีากาศ
ถ่ายเทสะดวก พื้นที่เก็บแห้งและปราศจากความชื้น
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  2.3 การสกัดน�้ามัน

 3. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ
  3.1 หัวสด ผึ่งลมให้แห้ง แล้วจัดเก็บในพื้นที่ระบายอากาศ
ได้ดี ไม่ให้เกิดความชื้น 
  3.2 กระชายด�าท่ีแห้งแล้วควรเกบ็ในภาชนะทีเ่หมาะสม และ

ห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอการแปรรูปขั้นตอนต่อไป
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  2.3 การสกัดน�้ามัน

 3. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ
  3.1 หัวสด ผึ่งลมให้แห้ง แล้วจัดเก็บในพื้นที่ระบายอากาศ
ได้ดี ไม่ให้เกิดความชื้น 
  3.2 กระชายด�าท่ีแห้งแล้วควรเกบ็ในภาชนะทีเ่หมาะสม และ

ห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอการแปรรูปขั้นตอนต่อไป


