
กระวาน  
 

ชื่อทองถิ่น    : กระวานดํา  กระวานแดง  กระวานขาว (ภาคกลาง  ภาค
ตะวันออก)  กระวานโพธิสัตว  กระวานจันทน 

ชื่อสามัญ    : Camphor  Seeds, Round Siam Cardamon, Best 
Camdamon,Clustered Cardamon 

ชื่อวิทยาศาสตร    : Amomum  krevanh Pierre. , Amomum  cardamomum  L. 

ชื่อวงศ    : ZINGIBERACEAE 

           กระวานม ี2 พวกใหญๆ คือ กระวานแท หรือ 
กระวานเทศ    มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย  สวนอีก
พวกคอื กระวานไทย พบในเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต  สามารถใชแทนกระวานเทศไดดี  กระวานมีลําตนเปน
เหงาหรือหัวใตดิน  มีขอประมาณ 8 - 20 ขอ  กระวาน
เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว  กานใบโคงมีกาบใบติดกัน  ใบออก
สลับกันที่โคนตน  ใบมีสเีขียวเปนมัน  ปลายใบเรียว
แหลม  โคนใบมน  ผิวใบเรียบ  ใบสูงจากพื้นดินประมาณ 
2 - 12 ฟุต  ดอกออกเปนชออยูใกลโคนตนบริเวณผิว
ดิน  กลีบดอกสีเหลือง  ออกผลเปนชอ  ผลกลม  ชอ
หนึ่งๆมีผลประมาณ 10 - 20 ผล  รูปกลม  ภายในผลมี
เมล็ดประมาณ 9 - 18 เมล็ด  เมล็ดมีกล่ินหอมฉุนคลาย
การบูร  มีรสเผ็ด 

 

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

            กระวานเปนพืชเมอืงรอนประเภทไมลมลุก  มีอายุยืน เปนพืชที่ปลูก
งาย  สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนดิ  โดยเฉพาะอยางย่ิงดินรวนปน
ทราย  มีอินทรียวัตถุสูง  มีการระบายน้ําดี  กระวานตองการความชืน้สูง  ที่รมรําไร หรือ



ตนไมยืนตนอื่นใหรมเงา  กระวานจะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 500 - 
800 ฟุต  ขึ้นไป  ปริมาณน้ําฝนประมาณ 3,000 - 3,500 มิลลิเมตรตอป  และฝนตก
กระจายตลอดป 

การปลูก 

            การปลูกกระวานควรปลูกเปนพืชแซมไมผล  ไมยืนตนเพื่อใหรมเงา  การ
ขยายพันธุควรใชเหงา ซึ่งเปนวิธีขยายพันธุที่นิยมเพราะกระวานจะใหดอกผลเร็วกวาการ
ขยายพันธุโดยใชเมล็ดปลูก  เหงาที่ใชเพาะปลูกควรแยกออกจากกอแมที่มีอายุไมนอย
กวา 18 เดือน ถึง 2 ป และเหงาที่แยกออกมาควรมีหนอติดมาดวยประมาณ 2 - 3 หนอ 
และหนอที่ใชควรมีความสูงประมาณ 1 - 2.5 ฟุต  หลุมปลูกกระวานควรมีขนาด กวาง x 
ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50   x 50 เซนติเมตร  ระยะหางระหวางตนและแถว 2 x 2 
เมตร ไมนิยมปลูกชิดมาก ตองเวนพืน้ที่วางไวใหหนอไดขยายเพิ่มข้ึนทุก ๆป  ฝงหนอ
ลึกประมาณ 3 - 4 นิ้ว  รดน้ําใหความชุมชื้น 

การดูแลรักษา 

            กระวานเปนพืชที่ไมตองดูและรักษามาก  ควรกาํจัดวัชพชืบาง  ที่สําคัญควรทํา
การริดใบ  โดยตัดใบและลําตนที่แหงแกตายหรือมีลักษณะที่ไมสมบูรณออกให
หมด  เพื่อใหสะดวกในการเก็บเกี่ยว  การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  ปกติ
กระวานไมคอยมีโรคและแมลงรบกวนมากนัก  นอกจากโรคใบไหมซึ่งอาจจะเกิดจากการ
ไดรับแสงแดดมากเกินไป  สวนศัตรูอื่น ไดแก หนู  กระรอก  และกระแต  ซึ่งจะกดั
ทําลายเมล็ดในระยะรอเก็บเกี่ยว  การตัดหนอกระวานออกจากตนแมเพือ่ใชประโยชน
อยางอื่นนั้น จะมีผลกระทบกระเทือนตอการติดผลของกระวาน 

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต 

            กระวานจะใหผลผลิตหลังปลูก 2 - 3 ป  ตามปกติกระวานจะออกดอกตลอด
ป  แตผลผลิตจะมากในชวงเดือนกมุภาพันธ และเดือนสิงหาคม  โดยชวงเวลาตั้งแตออก
ดอกจนผลแกประมาณ 5 เดือน  การเก็บเกี่ยวควรเก็บเมื่อผลแกซึ่งจากโคนไปหาปลาย
ชอ  หากไมสามารถเลือกเก็บได  การเก็บทั้งชอควรเก็บเมือ่ผลแก 3 ใน 4 ของชอ  ผล
กระวานทําใหแหงโดยการตากแดดในภาชนะที่สะอาดและมกีารรองรับ 5 - 7 



แดด  กระวาน 1 ไร ใหผลผลิตแหง 30 - 50 กิโลกรัม  โดยมีอัตราแหงคือผลกระวานสด 
3 กิโลกรัม จะไดผลกระวานแหง 1 กิโลกรัม 

การทดสอบความเปนพิษ 

การศึกษาพิษเฉียบพลัน  เมื่อปอนสารสกัดน้ําเหลาของกระวานใหหนู 
ขาวกิน ไมพบหนูตาย (4)  สารสกัดดวยแอลกอฮล 50% เมื่อกรอกหรือฉีดเขาใตผิวหนัง
หนู ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ไมพบอาการพษิ และขนาดที่ทดลองเปน 16,667 เทา 
ของที่ใชในตาํรับยา (8)  สารสกัดเมล็ดกระวานดวยอัลกอฮอลเจือจาง : กลีเซอรอล (95 : 
5) ปอนหนูขาวและหนูถีบจักรทั้งสองเพศ ความเขมขน 0.5 ก./มล. ในขนาดสูงถึง 10 
มล./กก. ครั้งเดียว ไมพบหนูตาย (9)  แตน้ํามันหอมระเหยทําใหหนูถีบจักรตาย (4, 
9)  ขนาดที่ทําใหหนูตัวผูและตัวเมยีตายครึ่งหนึ่งเทากับ 2.52 และ 2.65 ก./กก. 
ตามลําดับ (4)  และเทากับ 2.14 มล./กก.  หรือเทียบเทากับเมล็ดกระวาน 43 ก./กก. 
สําหรับหนูถีบจักรทั้งสองเพศในอีกรายงานหนึ่ง (9) 

หนูขาวที่กินสารสกัดดวยน้ําเหลาขนาด 2 มล./กก. ทุกวันตดิตอกัน 
นาน 2 สัปดาห ไมพบหนูตาย (4)  และไมพบความผิดปกติใดๆในหนูขาวที่กินสารสกัด
ดวยอัลกอฮอลขนาด 0.5, 1 และ 2 มล./กก./วัน นาน 30 วนั (9) 

 

 

 


