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กระวาน

1. ชื่อสมุนไพร กระวาน (KRA-WAN)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Amomum testaceum Ridl.  ชื่อวงศ Zingiberaceae
3. ชื่ออื่น  กระวานขาว กระวานโพธิสัตว (ภาคกลาง), ปลากอ (ปตตานี), best cardamom, Siam cardamom
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก มีเหงาทอดไปตามพ้ืนดิน กาบใบหุมซอนกันเปนลำตนเทียมสูง 1.5-2 เมตร
  ใบ เปนใบเดี ่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กวาง 6-12 เซนติเมตรยาว 15-25 เซนติเมตร 
ปลายแหลมหรือเปนต่ิงแหลม โคนมนขอบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง
  ดอก ชอดอก แบบชอเชิงลด ออกจากเหงาชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน ใบประดับ บาง สีน้ำตาลออน มีขน รูปขอบขนาน หรือ
รูปไข ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปลายแหลม เรียงซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบประดับมีดอก 1-3 ดอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน
เปนหลอดแคบและยาวกวาความยาวของหลอดกลีบเลี้ยงเล็กนอย ปลายแยกเปน 3 แฉก รูปขอบขนานแกมรูปแถบ ยาวประมาณ 
1.2 เซนติเมตร เกสรเพศผูที่เปนหมันเปลี่ยนไปคลายกลีบดอกขนาดใหญ รูปชอนปลายมนสีขาว มีแถบสีเหลืองกลางกลีบ เกสรเพศผู
ที่สมบูรณ 1 อัน กานชูอับเรณูยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อับเรณูรูปสี่เหลี่ยมกวางประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร
ปลายอับเรณูมีรยางคคลายปก 3 ปก ปกขางรูปสี่เหลี่ยมปลายมนหรือตัดรังไขใตวงกลีบมี 3 ชอง แตละชองมีออวุลมาก
  ผล แบบผลแหงแตกรูปคอนขางกลม อาจเปนสันเล็กนอย เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร สีนวล มี 3 พู ผลออนมีขน
ผลแกเกลี้ยง
  เมล็ด เล็ก จำนวนมาก เมื่อออนสีขาว แกสีน้ำตาลดำ มีเยื่อหุม
5. สวนที่ใชทำยา
  เมล็ดแกแหง 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากระวานมีรสเผ็ดรอน เปนยาขับลม และขับเสมหะบำรุงธาตุ ผสมกับยาระบายกันไซทอง
แกคลื่นเหียนอาเจียนขับโลหิต กระจายเลือดและลมใหซาน 
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7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวากระวานสามารถเสริมฤทธิ์ของยาสเตรปโทมัยซิน (streptomycin) 
ในการรักษาวัณโรค และสารไดเทอรพีนเพอรออกไซดซึ่งเปนสารท่ีแยกไดจากกระวานมีฤทธ์ิตานเช้ือมาลาเรีย 
8. สารสำคัญ 
  กระวานมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ประมาณรอยละ 5 ซึ่งประกอบดวยพิมเสน (borneol) และการบูร 
(camphor) ที่มีปริมาณใกลเคียงกันเปนสวนใหญ นอกจากนั้นมีสารในกลุมเทอรพีน (terpenes) เชน ไพนีน (pinene), 
แคริโอฟลลีน (caryophyllene) และไดเทอรพีนเพอรออกไซด (diterpene peroxide) 
9. แหลงกำเนิด และการกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ชอบขึ้นในที่รมที่มีความชื้นสูง มีตนไมใหญปกคลุม 
ในประเทศไทยพบในปาแถบเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทางใตของอำเภออุ มผาง จังหวัดตาก ลงไปทางภาคใต
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธถึงจังหวัดนราธิวาส
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   กระวานชอบพ้ืนที่ปาดงดิบรอนช้ืน เชิงเขามีฝนตกตลอดป
  - ภาค   ภาคตะวันออก ตะวันตกของประเทศ
  - จังหวัด   จันทบุรี ตราด สงขลา ปตตานี ตรัง ยะลา กาญจนบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   กระวานไทย
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   การวานไทย กระวานเทศ
12. การขยายพันธุ
  แยกหนอ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก การปลูกกระวานนิยมปลูกกันในฤดูฝน ถาปลูกฤดูฝนจะไมตองรดน้ำ และกระวานก็จะเปนงาย 
การเจริญเติบโตไดดีกวาปลูกในฤดูแลง เพราะตองรดน้ำใหชุมอยูเสมอ เกษตรกรจะปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  - การเตรียมดิน การปลูกกระวานไมตองมีการไถดะ หรือไถแปร เพียงแตขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร 
ลึก 30 เซนติเมตร จะปลูกหางกัน 1- 2 เมตร ไมนิยมปลูกชิดมาก ตองเวนไวใหกระวานขยายหนอ
  - วิธีการปลูก ปลูกตามเชิงเขา หรือสวนผลไม เมื ่อเราเตรียมหลุมเรียบรอยแลวใสปุ ยคอก หรือปุ ยหมัก
รองกนหลุม โดยแยกหนอจากตนแมที่มีอายุ 1 – 2 ป และเหงาที่แยกออกมาควรมีหนอติดมาดวย 2 – 3 หนอ ความสูง 
1 – 2 ฟุต ควรตัดใบแกทิ้งแลวนำไปฝงกลางหลุม แลวกลบดวยดินที่ขุดขึ้นปากหลุมประมาณ 5 – 10 นิ้ว เหยียบใหแนน 
พรอมกับรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย กระวานเปนพืชปลูกงาย โตเร็ว การใสปุยคอกหรือปุยหมักรองกนหลุมก็นาจะเพียงพอ หรือจะใสปุยเคมี
ก็ใสสูตร 15-15-15 ในชวงที่กระวานกำลังเริ่มเจริญเติมโตใหม ๆ หลังจากปลูกประมาณ 1 – 2 เดือน ก็ได 
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  - การใหน้ำ ถาปลูกในชวงฤดูฝนไมตองใชน้ำมาก บางทีอาจไมตองใชน้ำเลย ถาฝนทิ้งชวงควรจะใหน้ำในระยะที่ปลูกใหม 
  - การกำจัดวัชพืช กระวานเปนพืชที่ไมตองดูแลรักษามาก ควรกำจัดวัชพืช พรอมกับการพรวนดิน เมื่อปลูกกระวาน
ระยะแรกเริ่มจะมีการแตกหนอบาง 
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู กระวานเปนพืชไมคอยมีโรคและแมลงจะมีบางเล็กนอย จึงไมตองใชสารเคมีฉีด 
ถาถูกแสงแดดจัดก็จะเปนโรคขอบใบไหมบาง
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว กระวานจะใหผลผลิต หลังจากการปลูก 2 – 3 ป ตามปกติกระวานจะออกดอกตลอดป แตผลผลิต
จะมากในชวงเดือนกุมภาพันธ และเดือนสิงหาคม ตั้งแตออกดอกจนผลแกใชเวลาประมาณ 5 เดือน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก ซึ่งจากโคนไปหาปลายชอ หากไมสามารถเลือกเก็บได การเก็บทั้งชอเมื่อผลแก 
3 ใน 4 ของชอ เมื่อเก็บชอของกระวานแลวนำไปตากแดดตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว หลังจากเก็บเก่ียวมาแลว ควรตากแดดใหแหงสนิท โดยมีภาชนะรองรับ เชน เส่ือ หรือกระดง 
เปนตน เพราะแหงลูกกระวานจะลวงจากชอ ควรจะตากแดด 5 – 7 แดด นำไปเคาะเอาแตเมล็ดกระวาน และนำไปอบจนแหงสนิท
อีกที เม่ือเก็บกระวานหนาฝน เกษตรกรจะนำชอกระวานมายางไฟ โดยการขุดเตาไฟใหญแลวนำชอกระวานมายางไฟใหแหง ถามีแดด
นำออกมาตากแดดจนแหงอีกที แลวจึงนำมาเคาะเมล็ดออกมาอบจนแหงสนิท นำสงจำหนายไดเลย 
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดเมล็ดกระวานมาแลวนำมาอบใหแหงสนิท พรอมบรรจุถุงมัดปากใหเรียบรอย และ
เก็บไวในหองท่ีมีอุณหภูมิปกติ ระวังอยาใหเมล็ดกระวานโดนน้ำเด็ดขาด จะทำใหเกิดเช้ือราได
16. การจำหนาย 
  ผลกระวานแหง ราคากิโลกรัมละ 200-300 บาท


