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บทคัดย่อ 
กระจูดเป็นพืชท่ีมีประโยชน์และมีศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัพทัลุง 

พบแหล่งปลูกมากท่ีสุดคือ ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง แต่เน่ืองจากเกษตรกรยงัขาดความรู้
ความเข้าใจ ด้านทักษะการผลิตกระจูดให้มีคุณภาพ จึงมีการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกระจูดในพ้ืนท่ี
ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง โดยเร่ิมด าเนินการเตรียมแปลงปลูก พร้อมปลูกกระจูดช่วงเดือนมีนาคม 
2558 ใชก้รรมวิธีการทดลอง 2 ระยะปลูกคือ ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร/ตน้/หลุม และระยะปลูก  50 x 75 
เซนติเมตร/ตน้/หลุม พบวา่ จ านวนตน้ต่อกอของกระจูดท่ีระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ตน้กระจูดมีการแตกกอ
ดีกวา่ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร โดยเฉล่ียทั้ง 6 คร้ังท่ีเก็บขอ้มูล ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีการแตกกอ
เฉล่ียอยู่ท่ี 25 ตน้ต่อกอ ส่วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉล่ียอยู่ท่ี 15 ตน้ต่อกอ ส าหรับการ
เจริญเติบโตดา้นความสูง ท่ีระยะปลูก  50 x 75 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตดา้นความสูงเฉล่ียดีกว่าอยู่ท่ี  142 
เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีความสูงตน้เฉล่ียอยูท่ี่ 127 เซนติเมตร 
 
ค าส าคัญ: กระจูด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรตรัง  จงัหวดัตรัง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง  จงัหวดัพทัลุง 
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ค าน า 
 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบท หรือในเมืองตอ้งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
พ่ึงพาอาศยั และผูกพนักบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า คุณค่าท่ีไดรั้บจากพ้ืนท่ีชุ่มน ้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัไป แต่คุณค่าท่ี
ไดรั้บจะไดรั้บมาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนาน โดยไม่ตอ้งซ้ือหา คุณค่าโดยรวมของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ไดแ้ก่ การ
เป็นแหล่งน ้า แหล่งเก็บกกัน ้าฝน และน ้ าท่า ป้องกนัน ้าเค็ม มิใหรุ้กเขา้มาในแผ่นดิน ป้องกนัชายฝ่ังพงัทลาย  
ดกัจบัตะกอน และแร่ธาตุ ดกัจบัสารพิษต่างๆ (ช านาญ, 2552) ซ่ึงพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีอยู่ติดกบั
ริมน ้าทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีน ้าท่วมขงัซ ้ าซาก และมีพืชชุ่มน ้าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะกระจูดเป็นพืช
ชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพท่ีช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เน่ืองจากกระจูดเป็นพืชท่ีปลูกง่ายโตเร็ว เป็นพืช
ลม้ลุกท่ีมีอายหุลายปี  เหงา้มีเกลด็สีน ้าตาลอมเทาท่ีดา้นปลายเลก็นอ้ย ล าตน้แข็งเป็นกลุ่มแน่นตามแนวของเหงา้ 
ภายในมีผนงักั้นเป็นปลอ้งตามขวาง  ใบประดบัคลา้ยรูปล่ิมแคบคลา้ยทรงกระบอก ดอกเป็นดอกช่อจ านวน 1 ช่อ 
ผลแขง็สีน ้าตาลผิวเรียบและมีหนามละเอียดท่ีส่วนปลายสามารถขยายพนัธ์ุไดง่้ายโดยส่วนใหญ่นิยมขยายพนัธ์ุ
โดยการแตกหน่อ โดยน ากอกระจูดมาแช่น ้าประมาณ 10-15  วนั จนเห็นรากใหม่แตก เพราะกระจูดเป็นวชัพืชท่ี
มีการเจริญเติบโตง่าย และสามารถแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็วพบมากแถบภาคตะวนัออกและภาคใตข้องประเทศไทย 
โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบสงขลาท่ีเป็นดินโคลน ซ่ึงเรียกว่า “พรุ” หรือชาวพ้ืนเมืองทางภาคใตเ้รียกว่า “โพ
ระ” ฉะนั้นการเพาะปลูกกระจูดตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ปี ตน้จึงจะโตไดข้นาด สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้คือ ล าตน้ยาวไม่ต ่ากว่า 1 เมตร ลกัษณะตน้กระจูดมี 2 ชนิด คือ กระจูดใหญ่ และกระจูดหนู กระจูดใหญ่จะ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดม้าก เช่น การสานเส่ือกระจูด และภาชนะใส่ของต่างๆ ส่วนกระจูดหนูมีล าตน้เลก็และสั้น
เกษตรกรในทอ้งถ่ินนิยมน ามาเล้ียงสตัว ์ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิตพืชชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาระบบการผลิตกระจูดในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้
ดา้นการผลิตกระจูดและเพ่ืออนุรักษ์พนัธ์ุพืชชุ่มน ้ าท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง จึงเป็นเร่ืองท่ีควรไดมี้
การศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัพทัลุงต่อไป 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์ในการวดัความเจริญเติบโตของล าตน้กระจูด 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูล 

 วธีิการ 
 ส ารวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม วางแนวการปลูกในทิศ เหนือ – ใต ้ใชว้ิธีการทดลอง 2 กรรมวิธี คือ 1)ใชร้ะยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร/ตน้/หลุม และ 2) ใชร้ะยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร/ตน้/หลุม ใส่ปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 และ 2 
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หลงัจากปลูกกระจูดอายุได ้45 วนั และ 90 วนั ใชสู้ตร 15-15-15 อตัราคร้ังละ 25 กิโลกรัม/ไร่ บนัทึกขอ้มูลการ
เจริญเติบโตต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- การเจริญเติบโตทางล าตน้ บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตทางล าตน้ของกระจูดเดือนละ1 คร้ัง 
โดยสุ่มเก็บจ านวน 10 จุด ของแต่ละระยะปลูกโดย โดยใชว้ิธีการวดัความสูงของล าตน้จากระดบัผิวดินจนถึง
ปลายสุด 

- จ านวนการแตกกอ โดยการนบัจ านวนการแตกกอของกระจูด 
- สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีแปลงปลูกและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง ผลการทดลองพบว่า จ านวนตน้ต่อกอของ
กระจูดระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ียของจ านวนตน้ต่อกออยู่ท่ี 25 ตน้ต่อกอ จากการเก็บขอ้มูล 6 คร้ัง 
คือ เกบ็ขอ้มูลเดือนละคร้ัง โดยเกบ็หลงัจากปลูก 1 เดือน จนถึง 6 เดือน ซ่ึงเดือนท่ี 1 2 3 4 5 และ 6 มีจ านวนตน้
ต่อกออยูท่ี่ 6 13 21 29 37 และ 46 ตน้ต่อกอ ตามล าดบั ส่วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ียของจ านวน
ตน้ต่อกออยู่ท่ี 15 ตน้ต่อกอ ซ่ึงเดือนท่ี 1 2 3 4 5 และ 6 มีจ านวนตน้ต่อกออยู่ท่ี 4 8 13 16 21 และ 25 ตน้ต่อกอ 
ตามล าดบั จาการทดลองพบว่า จ านวนตน้ต่อกอของกระจูดเม่ืออายุของตน้กระจูดเพ่ิมข้ึน จ านวนตน้ต่อกอก็
เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนัทั้งสองระยะปลูก ตาราง เม่ือเปรียบเทียบจ านวนตน้ต่อกอของกระจูดท่ีระยะปลูก 50 x 50 
เซนติเมตรและ 50 x 75 เซนติเมตร พบว่า ท่ีระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ตน้กระจูดมีการแตกกอดีกว่าระยะ
ปลูก 50 x 75 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1  จ านวนตน้ต่อกอของกระจูด 

ระยะปลูก 
อายุเกบ็เกีย่วข้อมูล (เดือน) 

เฉลีย่(ซม.) 
1 2 3 4 5 6 

ระยะปลูก 50 x 50 ซม. 6 13 21 29 37 46 25 
ระยะปลูก 50 x 75 ซม. 4 8 13 16 21 25 15 

 
ส่วนความสูงของตน้กระจูด โดยวดัความสูงของล าตน้จากระดบัผิวดินจนถึงปลายสุด พบว่า ท่ีระยะ

ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ียของความสูงตน้กระจูดอยูท่ี่ 127 เซนติเมตร จากการเก็บขอ้มูล 6 คร้ัง คือ เก็บ
ขอ้มูลเดือนละคร้ัง โดยเก็บหลงัจากปลูก 1 เดือน จนถึง 6 เดือน เช่นกนั โดยเดือนท่ี 1 2 3 4 5 และ 6 มีค่าความ
สูงของตน้กระจูดอยู่ท่ี 108 114 123 132 137 และ 147 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร 
มีค่าเฉล่ียของความสูงตน้กระจูดอยูท่ี่ 142 เซนติเมตร โดยเดือนท่ี 1 2 3 4 5 และ 6 มีค่าความสูงตน้กระจูดท่ี 124 

127 137 146 154 และ 165 เซนติเมตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบจ านวนตน้ต่อกอของกระจูดท่ีระยะปลูก 50 x 50 
เซนติเมตรและ 50 x 75 เซนติเมตร พบว่า การเจริญเติบโตดา้นความสูง ท่ีระยะปลูก  50 x 75 เซนติเมตร มีการ
เจริญเติบโตดา้นความสูงดีกวา่ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  ความสูง (เซนติเมตร) ของตน้กระจูด 

ระยะปลูก 
อายุเกบ็เกีย่วข้อมูล (เดือน) 

เฉลีย่(ซม.) 
1 2 3 4 5 6 

ระยะปลูก 50 x 50 ซม. 108 114 123 132 137 147 127 
ระยะปลูก 50 x 75 ซม. 124 127 137 146 154 165 142 

 

จากขอ้มูลทั้ง 2 ช่วง 4 เดือนแรก ความสูงทางล าตน้ของกระจูดมีความแตกแตกกนัไม่มากนกั แต่ช่วง
เดือนท่ี 5, 6  มีความแตกแตกกนัมากถึง 17,  18 เซนติเมตร  

 
สรุปผลการทดลอง 
 จ านวนตน้ต่อกอของกระจูดท่ีระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ตน้กระจูดมีการแตกกอดีกวา่ระยะปลูก 50 
x 75 เซนติเมตร โดยเฉล่ียทั้ง 6 คร้ังท่ีเกบ็ขอ้มูล ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉล่ียอยู่ท่ี 25 ตน้ต่อ
กอ ส่วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉล่ียอยู่ท่ี 15 ตน้ต่อกอ ส าหรับการเจริญเติบโตดา้นความ
สูง ท่ีระยะปลูก  50 x 75 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตดา้นความสูงเฉล่ียดีกว่าอยู่ท่ี  142 เซนติเมตร ส่วนระยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีความสูงตน้เฉล่ียอยู่ท่ี 127 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า ไม่สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตกระจูดได ้เน่ืองดว้ยระยะเวลาการปลูกนอ้ยเกินกว่าจะเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบ
ผลผลิตของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะได ้ซ่ึงกระจูดตอ้งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ตน้จึงจะโตไดข้นาด สามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้คือ ล าตน้ยาวไม่ต ่ากวา่ 1 เมตร 
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