ศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่ มน้าในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุง
Wetland Planting Systems in Phatthalung Province
จิระ สุ วรรณประเสริฐ2 บรรเทา จันทร์ พ่ มุ 1 ชอ้ อน พรหมสังคหะ2 ณัฐพงศ์ สงแทน3

บทคัดย่อ
กระจูดเป็ นพืชที่ มีประโยชน์และมีศกั ยภาพทางด้านเศรษฐกิ จในชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง
พบแหล่งปลูกมากที่สุดคือ ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แต่เนื่ องจากเกษตรกรยังขาดความรู ้
ความเข้าใจ ด้านทักษะการผลิ ตกระจู ดให้มีคุ ณภาพ จึ ง มี การศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของต้นกระจู ดในพื้ นที่
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง โดยเริ่ มดาเนิ นการเตรี ยมแปลงปลูก พร้อมปลูกกระจูดช่ วงเดื อนมีนาคม
2558 ใช้กรรมวิธีการทดลอง 2 ระยะปลูกคื อ ระยะปลูก 50 x 50 เซนติ เมตร/ต้น/หลุม และระยะปลูก 50 x 75
เซนติเมตร/ต้น/หลุม พบว่า จานวนต้นต่อกอของกระจูดที่ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ต้นกระจูดมีการแตกกอ
ดีกว่าระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยทั้ง 6 ครั้งที่เก็บข้อมูล ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีการแตกกอ
เฉลี่ยอยู่ที่ 25 ต้นต่อกอ ส่ วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติ เมตร มีการแตกกอเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ต้นต่อกอ สาหรับการ
เจริ ญเติบโตด้านความสู ง ที่ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการเจริ ญเติบโตด้านความสู งเฉลี่ยดีกว่าอยู่ที่ 142
เซนติเมตร ส่ วนระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีความสู งต้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ 127 เซนติเมตร
คาสาคัญ: กระจูด

1
2

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คานา
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็ นสังคมชนบท หรื อในเมืองต้องมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่
พึ่งพาอาศัย และผูกพันกับพื้นที่ชุ่มน้ า คุณค่าที่ ได้รับจากพื้นที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่ งอาจแตกต่างกันไป แต่คุณค่าที่
ได้รับจะได้รับมาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่ องยาวนาน โดยไม่ตอ้ งซื้ อหา คุณค่าโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การ
เป็ นแหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ าฝน และน้ าท่า ป้ องกันน้ าเค็ม มิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้ องกันชายฝั่งพังทลาย
ดักจับตะกอน และแร่ ธาตุ ดักจับสารพิษต่างๆ (ชานาญ, 2552) ซึ่ งพื้นที่จงั หวัดพัทลุงเป็ นพื้นที่หนึ่ งที่อยู่ติดกับ
ริ มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็ นพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขังซ้ าซาก และมีพืชชุ่มน้ าหลากหลายชนิ ดโดยเฉพาะกระจูดเป็ นพืช
ชนิดหนึ่งที่มีศกั ยภาพที่ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เนื่ องจากกระจูดเป็ นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็ ว เป็ นพืช
ล้มลุกที่มีอายุหลายปี เหง้ามีเกล็ดสี น้ าตาลอมเทาที่ดา้ นปลายเล็กน้อย ลาต้นแข็งเป็ นกลุ่มแน่นตามแนวของเหง้า
ภายในมีผนังกั้นเป็ นปล้องตามขวาง ใบประดับคล้ายรู ปลิ่มแคบคล้ายทรงกระบอก ดอกเป็ นดอกช่อจานวน 1 ช่ อ
ผลแข็งสี น้ าตาลผิวเรี ยบและมีหนามละเอียดที่ส่วนปลายสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยส่ วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์
โดยการแตกหน่อ โดยนากอกระจูดมาแช่น้ าประมาณ 10-15 วัน จนเห็นรากใหม่แตก เพราะกระจูดเป็ นวัชพืชที่
มีการเจริ ญเติบโตง่าย และสามารถแพร่ พนั ธุ์ได้รวดเร็ วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะบริ เวณริ มทะเลสาบสงขลาที่เป็ นดินโคลน ซึ่ งเรี ยกว่า “พรุ ” หรื อชาวพื้นเมืองทางภาคใต้เรี ยกว่า “โพ
ระ” ฉะนั้นการเพาะปลูกกระจูดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ต้นจึงจะโตได้ขนาด สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ คือ ลาต้นยาวไม่ต่ากว่า 1 เมตร ลักษณะต้นกระจูดมี 2 ชนิ ด คือ กระจูดใหญ่ และกระจูดหนู กระจูดใหญ่จะ
นาไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น การสานเสื่ อกระจูด และภาชนะใส่ ของต่างๆ ส่ วนกระจูดหนูมีลาต้นเล็กและสั้น
เกษตรกรในท้องถิ่นนิยมนามาเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตพืชชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง จึงมี
ความจาเป็ นต้องมีการศึกษาระบบการผลิตกระจูดในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู ้
ด้านการผลิตกระจู ด และเพื่ออนุ รักษ์พนั ธุ์ พืชชุ่ มน้ าที่ เหมาะสมในพื้ นที่ จงั หวัดพัทลุง จึ งเป็ นเรื่ องที่ ควรได้มี
การศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นพืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดพัทลุงต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
- อุปกรณ์ในการวัดความเจริ ญเติบโตของลาต้นกระจูด
- ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
- กล้องถ่ายรู ป
- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
วิธีการ
สารวจพื้นที่ที่เหมาะสม วางแนวการปลูกในทิศ เหนือ – ใต้ ใช้วิธีการทดลอง 2 กรรมวิธี คือ 1)ใช้ระยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร/ต้น/หลุม และ 2) ใช้ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร/ต้น/หลุม ใส่ ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และ 2
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หลังจากปลูกกระจูดอายุได้ 45 วัน และ 90 วัน ใช้สูตร 15-15-15 อัตราครั้งละ 25 กิโลกรัม/ไร่ บันทึกข้อมูลการ
เจริ ญเติบโตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การเจริ ญเติบโตทางลาต้น บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตทางลาต้นของกระจูดเดือนละ1 ครั้ง
โดยสุ่ มเก็บจานวน 10 จุด ของแต่ละระยะปลูกโดย โดยใช้วิธีการวัดความสู งของลาต้นจากระดับผิวดินจนถึง
ปลายสุ ด
- จานวนการแตกกอ โดยการนับจานวนการแตกกอของกระจูด
- สภาพแวดล้อมในพื้นที่แปลงปลูกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึ กษาระบบการผลิตพื ชชุ่ มน้ าในพื้ นที่ จงั หวัดพัทลุง ผลการทดลองพบว่า จานวนต้นต่ อกอของ
กระจูดระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของจานวนต้นต่อกออยู่ที่ 25 ต้นต่อกอ จากการเก็บข้อมูล 6 ครั้ง
คือ เก็บข้อมูลเดือนละครั้ง โดยเก็บหลังจากปลูก 1 เดือน จนถึง 6 เดือน ซึ่ งเดือนที่ 1 2 3 4 5 และ 6 มีจานวนต้น
ต่อกออยูท่ ี่ 6 13 21 29 37 และ 46 ต้นต่อกอ ตามลาดับ ส่ วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของจานวน
ต้นต่อกออยู่ที่ 15 ต้นต่อกอ ซึ่ งเดือนที่ 1 2 3 4 5 และ 6 มีจานวนต้นต่อกออยู่ที่ 4 8 13 16 21 และ 25 ต้นต่อกอ
ตามลาดับ จาการทดลองพบว่า จานวนต้นต่อกอของกระจูดเมื่ออายุของต้นกระจูดเพิ่มขึ้ น จานวนต้นต่อกอก็
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทั้งสองระยะปลูก ตาราง เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนต้นต่อกอของกระจูดที่ระยะปลูก 50 x 50
เซนติเมตรและ 50 x 75 เซนติเมตร พบว่า ที่ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ต้นกระจูดมีการแตกกอดีกว่าระยะ
ปลูก 50 x 75 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนต้นต่อกอของกระจูด
ระยะปลูก
ระยะปลูก 50 x 50 ซม.
ระยะปลูก 50 x 75 ซม.

1
6
4

อายุเก็บเกีย่ วข้ อมูล (เดือน)
2
3
4
5
13
21
29
37
8
13
16
21

6
46
25

เฉลีย่ (ซม.)
25
15

ส่ วนความสู งของต้นกระจูด โดยวัดความสู งของลาต้นจากระดับผิวดิ นจนถึงปลายสุ ด พบว่า ที่ ระยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของความสู งต้นกระจูดอยูท่ ี่ 127 เซนติเมตร จากการเก็บข้อมูล 6 ครั้ง คือ เก็บ
ข้อมูลเดือนละครั้ง โดยเก็บหลังจากปลูก 1 เดือน จนถึง 6 เดือน เช่นกัน โดยเดือนที่ 1 2 3 4 5 และ 6 มีค่าความ
สู งของต้นกระจูดอยู่ที่ 108 114 123 132 137 และ 147 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่ วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร
มีค่าเฉลี่ยของความสู งต้นกระจูดอยูท่ ี่ 142 เซนติเมตร โดยเดือนที่ 1 2 3 4 5 และ 6 มีค่าความสู งต้นกระจูดที่ 124
127 137 146 154 และ 165 เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนต้นต่อกอของกระจูดที่ระยะปลูก 50 x 50
เซนติเมตรและ 50 x 75 เซนติเมตร พบว่า การเจริ ญเติบโตด้านความสู ง ที่ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการ
เจริ ญเติบโตด้านความสู งดีกว่าระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสู ง (เซนติเมตร) ของต้นกระจูด
ระยะปลูก
ระยะปลูก 50 x 50 ซม.
ระยะปลูก 50 x 75 ซม.

1
108
124

อายุเก็บเกีย่ วข้ อมูล (เดือน)
2
3
4
5
114
123
132
137
127
137
146
154

6
147
165

เฉลีย่ (ซม.)
127
142

จากข้อมูลทั้ง 2 ช่วง 4 เดือนแรก ความสู งทางลาต้นของกระจูด มีความแตกแตกกันไม่มากนัก แต่ช่วง
เดือนที่ 5, 6 มีความแตกแตกกันมากถึง 17, 18 เซนติเมตร
สรุ ปผลการทดลอง
จานวนต้นต่อกอของกระจูดที่ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ต้นกระจูดมีการแตกกอดีกว่าระยะปลูก 50
x 75 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยทั้ง 6 ครั้งที่เก็บข้อมูล ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ต้นต่อ
กอ ส่ วนระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการแตกกอเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ต้นต่อกอ สาหรับการเจริ ญเติบโตด้านความ
สู ง ที่ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร มีการเจริ ญเติบโตด้านความสู งเฉลี่ยดีกว่าอยู่ที่ 142 เซนติเมตร ส่ วนระยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร มีความสู งต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 127 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า ไม่สามารถเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตกระจูดได้ เนื่องด้วยระยะเวลาการปลูกน้อยเกินกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทาให้ไม่สามารถเปรี ยบเทียบ
ผลผลิตของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะได้ ซึ่ งกระจูดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ต้นจึ งจะโตได้ขนาด สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ คือ ลาต้นยาวไม่ต่ากว่า 1 เมตร
เอกสารอ้ างอิง
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ภาคผนวก

ภาพผนวกที่ 1 การปลูกกระจูด

ภาพผนวกที่ 2 การใส่ปุ๋ยกระจูดที่อายุ 45 วันหลังปลูก

ภาพผนวกที่ 3 การวัดการเจริ ญเติบโตที่อายุ 1 เดือนหลังปลูก
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