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บทคัดยอ 

 

ศึกษาและสํารวจขอมูลการผลิตกระวานและเรวในพื้นท่ีภาคตะวันออก เพื่อตองการทราบขอมูลการผลิต 

และการตลาดกระวานและเรว ดําเนินการป 2554 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และปราจีนบุรี พบวาการ

ผลิตกระวานและเรวเชิงการคาสวนใหญอยูที่อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

จากการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 25 ราย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบวาเกษตรกรมีการผลิตกระวาน

ดังนี้ พันธุปลูกเปนพันธุดั้งเดิมที่มีมานาน สภาพพื้นที่ปลูก เปนที่ลาดเชิงเขา บริเวณเทือกเขาสอยดาวอากาศ

คอนขางชื้น มีตนไมใหญปกคลุม ขยายพันธุดวยหนอ การปลูกและดูแลรักษา ใชระยะปลูกประมาณ 2x2 เมตร ไม

ใสปุย ใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนสิงหาคม ปลิดผลจากชอดอก ทําใหแหงดวยการยางไฟ ใชเวลาประมาณ 2 วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 50-70 

กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิต 1,000 บาทตอไร สวนใหญเปนคากําจัดวัชพืช คาเก็บ ปลิด และคาขนยายผลผลิต 

จากพื้นที่บริเวณเทือกเขาสอยดาวมาในหมูบาน มีพอคาเขามารับซื้อ ราคาขายอยูในชวง 250-280 บาทตอ

กิโลกรัม 

สวนการผลิตเรวพบวาพันธุที่ใชเปนพันธุดั้งเดิมปลูกในปา ไมมีการปลูกหรือดูแลรักษาเก็บผลผลิตจากปา 

เก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทําเชนเดียวกับ

กระวาน และมีพอคาเขามารับซื้อในพื้นที่ ราคาขาย 400-450 บาทตอกิโลกรัม 
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คํานํา 

 

กระวาน และเรว เปนพืชสกุล Amomum  อยูในวงศเดียวกับขิง Zingiberacea นับไดวาเปนพืชใน

ทองถิ่นที่สําคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก สวนใหญพบในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด  และเขตอําเภอแกลง  จังหวัด

ระยอง  กระวาน( Amomum krevanh Pierre.) เจริญเติบโตไดดีในภูมิภาคเขตรอนชื้น ชอบขึ้นตามบริเวณไหล

เขาในปาดงดิบที่มีไมอื่นขึ้นปกคลุมใหรมเงา และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลระหวาง 600-900 เมตร (กรม

วิชาการเกษตร,2545) โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรี  เขตอําเภอโปงน้ํารอน บริเวณเทือกเขาสอยดาวมี

พื้นที่ปลูกมากกวา 2,000 ไร (กลุมอนุรักษกระวานจันทบุรี,2552) นอกจากนี้ยังมีการนํากระวานและเรวปลูกเปน

พืชแซมในไมผล และยางพารา รวมถึงนําไปปลูกใชบริโภคในครัวเรือน ใชหนอเปนสวนประกอบอาหารพื้นเมือง

ของภาคตะวันออก กระวานยังมีความสําคัญในดานเปนสมุนไพรและเครื่องเทศ เนื่องจากมีสรรพคุณแกทองอืด 

ทองเฟอ จุกเสียด รักษาโรคกระเพาะอาหาร และสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได  เมล็ดกระวานมีน้ํามันหอม

ระเหย 7.9-8.4 % องคประกอบทางเคมีที่สําคัญไดแก 1,8 cineol L-pinene  P-pinene  L-terpineol   (ศิริ

เพ็ญ, 2552) นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปนสวนผสมในผลิตภัณฑจําพวกลูกกวาด น้ํายาบวนปาก และยาสีฟน 

และกระวานยังเปนพืชที่มีการสงออก จากขอมูลกระทรวงพาณิชย อางโดย กรมสงเสริมการเกษตร(2550) 

รายงานวา ในป 2548 ประเทศไทยมีการสงออกกระวานปริมาณ 16 ตัน มูลคา 1.4 ลานบาท แตปริมาณการผลิต

กระวานไมมีความแนนอนมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผันแปรคอนขางสูง เกิดจากเกษตรกรมีการปลูกกระวาน

ในเชิงการคานอยมาก  สาเหตุจากยังไมมีพันธุและเทคโนโลยีในการผลิตกระวานเปนการคาที่เหมาะสม ปจจุบัน

การปลูก/แหลงผลิตกระวานถูกจํากัดโดยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เนื่องจากกระวานตองการ

สภาพแวดลอมที่คอนขางจํากัด จึงจะใหผลผลิตได  เชน ดินจะตองเปนดินที่มีอินทรียวัตถุสูง แสงและรมเงาที่

เหมาะสม ไมกระทบแลงในชวงระยะเวลานาน พื้นที่ปลูกจะตองมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลพอสมควร(กรม

วิชาการเกษตร, 2545) เหลานี้เปนผลใหผลผลิตกระวานมีแนวโนมต่ําลงไมเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ จะเห็นไดจากในป 2550 มีการนําเขากระวาน ปริมาณ 23 ตัน มูลคา 3.4 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร,2551) ดังนั้นการสํารวจขอมูลการผลิตและการตลาดในพื้นที่ภาคตะวันออก จึงมีความสําคัญเพื่อที่จะ

นําขอมูลไปปรับใชเพื่อเปนแนวทางการผลิตตอไป   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ       

    1. กลองถายรูป  

    2. แบบสัมภาษณเกษตรกร 

    3. เครื่องมือจับพิกัด  

วิธีการ  

 ศึกษาและสํารวจรวบรวมขอมูลการผลิตกระวานและเรวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวบรวมขอมูลดาน 

พันธุ  เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ฯลฯ  

 

เวลาและสถานที่   

เวลา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

สถานที่ทําการทดลอง พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และปราจีนบุรี 

   สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 

     

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

การสํารวจขอมูลการผลิตกระวานและเรว 

 จากการสํารวจขอมูลการผลิตและการตลาดกระวานและเรวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และ

ปราจีนบุรี พบวาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะทําการผลิตกระวานและเรวเชิงการคา ทั้งในรูปเมล็ดและหนอ สวนใน

พื้นที่จังหวัดอื่นๆ จะเปนในลักษณะผลิตกระวานในรูปหนอเพื่อบริโภคในครัวเรือนและมีการจําหนายเล็กนอย และ



พันธุที่ปลูกสวนใหญนํามาจากจังหวัดจันทบุรี จากการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 25 ราย ดานการผลิตและ

การตลาดของกระวานและเรว และสํารวจแหลงผลิตในพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี พบวาเกษตรกรมี

การผลิตดังนี้  

 1.กระวาน 

 พันธุปลูก เปนดั้งเดิมที่มีมานาน โดยมีสภาพพื้นที่ปลูก เปนที่ลาดเชิงเขา อากาศคอนขางชื้น มีตนไม

ใหญปกคลุม (ภาพที่ 1) โดยลักษณะของพันธุกระวานมีลําตน (เหงา) อยูใตดิน สวนที่อยูเหนือดิน ใบคลายใบขา 

ขอบใบมีคลื่นเล็กนอย ดอกจะแทงชอดอกจากเหงาใตดิน (ภาพที่ 2)  

 

 
 

ภาพที่ 1 สภาพแปลงปลูกทั่วไปของเกษตรกร 

 

     
 

ภาพที่ 2 ลักษณะพันธุและดอกของกระวาน 

 

การขยายพันธุ  เกษตรกรสวนใหญขยายพันธุดวยหนอ  

การปลูกและดูแลรักษา ใชระยะปลูกประมาณ 2x2 เมตร ไมใสปุย กําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน   



การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 

ปลิดผลจากชอดอก ทําใหแหงดวยการยางไฟ ใชเวลาประมาณ 2 วัน ผลผลิต ผลผลิตเมล็ดแหงเฉลี่ย 50-70 

กิโลกรัมตอไร (ภาพที ่3) 

        

 
     

ภาพที่ 3 ผลผลิตของกระวานเตรียมจําหนาย 

 

   ตนทุนการผลิต 1,000 บาทตอไร สวนใหญเปนคากําจัดวัชพืช คาเก็บ ปลิด และขนยาย 

ผลผลิต มีพอคาเขามารับซื้อ ราคาขายอยูในชวง 250-280 บาทตอกิโลกรัม 

  2. เรว 

พันธุปลูก ทีเ่กษตรกรเก็บผลผลิตเปนพันธุดั้งเดิมที่อยูในปา เกษตรกรเรียกวา เรวลูก  

ลักษณะพันธุ จะมีลําตนกลม เรียบลื่นเปนมัน แตกกอกระจายหาง โคนตนสีเขียวเขม  แทงชอดอกจากใต

ดิน  

การขยายพันธุ  เกษตรกรไมทําการขยายพันธุเนื่องจากเก็บจากปา แตถาสวนใหญขยายพันธุดวยหนอ 

การดูแลรักษา ไมมีการปลูกหรือดูแลรักษา เก็บผลผลิตจากปา โดยจะเก็บผลผลิตเมล็ดในเดือนกรกฎาคม

ถึงเดือนสิงหาคม  

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทําเชนเดียวกับกระวาน และมีพอคาเขามารับซื้อในพื้นที่ 

ราคาขาย 400-450 บาทตอกิโลกรัม (ภาพที่ 4 และ 5) 

 



 
 

ภาพที่ 4 แหลงผลิตเรวที่เกษตรกรเก็บผลผลิต 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลเรวและผลผลิตเมล็ดแหงของเรว 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากการสํารวจขอมูลการผลิตกระวานและเรวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และปราจีนบุรีพบวา

สวนใหญแหลงผลิตเชิงการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งการขายผลผลิตเมล็ดจะอยูที่จังหวัดจันทบุรี สวนที่จังหวัดอื่นจะ

ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และพันธุปลูกนํามาจากจังหวัดจันทบุรี และจากการสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 25 

รายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบวาเกษตรกรมีการผลิตกระวานดังนี้ พันธุปลูกเปนดั้งเดิมที่มีมานาน สภาพพ้ืนที่ปลูก 

เปนที่ลาดเชิงเขา อากาศคอนขางชื้น มีตนไมใหญปกคลุม ขยายพันธุดวยหนอ การปลูกและดูแลรักษา ใชระยะ

ปลูกประมาณ 2x2 เมตร ไมใสปุย กําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 



เกษตรกรจะเก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ปลิดผลจากชอดอก ทําใหแหงดวยการยางไฟ ใชเวลา

ประมาณ 2 วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 50-70 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิต 1,000 บาทตอไร สวนใหญเปนคากําจัด

วัชพืช คาเก็บ ปลิด และขนยายผลผลิต มีพอคาเขามารับซื้อ ราคาขายอยูในชวง 250-280 บาทตอกิโลกรัม สวน

การผลิตเรวพบวาพันธุที่ใชเปนพันธุดั้งเดิมปลูกในปา ไมมีการปลูกหรือดูแลรักษาเก็บผลผลิตจากปา เก็บผลผลิต

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทําเชนเดียวกับกระวาน และมี

พอคาเขามารับซื้อในพื้นท่ี ราคาขาย 400-450 บาทตอกิโลกรัม  

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 เปนขอมูลพื้นฐานการผลิตของเกษตรกร จึงนําไปใชเปนขอมูลพัฒนาระบบการผลิตกระวานและเรวตอไป 

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณเกษตรกรหมู 2 บานวังกระแพร อ.โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ที่ใหความรวมมือในการสํารวจ

แหลงผลิตกระวาน 
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