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5. บทคัดย่อ 

ต้นอ่อนผักกระชับ มีการเพาะปลูกเพ่ือใช้เป็นผัก ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ประชาชนเขต อ.แกลง 

จ.ระยอง  มีการบริโภคเป็นระยะเวลานาน ถือได้ว่าผักกระชับเป็นพืชผักเฉพาะถิ่น  ต่อมามีการบริโภคกันมากขึ้นไม่

เฉพาะคนในพ้ืนที่เท่านั้น  ปัจจุบันเกษตรกรมีการผลิตต้นอ่อนเพ่ือการค้า แต่ยังไม่มีข้อมูลมากนัก  โดยเฉพาะปัจจัยที่

เหมาะสมต่อการผลิตผักกระชับ  จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเพาะต้นอ่อนกระชับ  โดยวางแผนการทดลองแบบ 

CRD จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี  ประกอบด้วยวัสดุเพาะดินนา แกลบด า ขุยมะพร้าว ทรายหยาบ ดินนาผสมแกลบด า 

อัตรา 1:1  ดินนาผสมขุยมะพร้าว อัตรา 1:1 และ ดินนาผสมทรายหยาบ อัตราส่วน 1:1  จากผลการทดลอง พบว่า การ

ใช้วัสดุเพาะเมล็ดกระชับที่เป็นดินนาผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 มีความงอกของต้นอ่อนกระชับมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 

95  และต้นอ่อนมีน้ าหนักเฉลี่ย 14.33 กรัม รองลงมาคือการใช้ดินนาผสมแกลบด า อัตราส่วน 1:1  มีความงอกต้นอ่อน

ผักกระชับร้อยละ 92 และน้ าหนักเฉลี่ย 12.45 กรัม  วัสดุเพาะที่เป็นทรายหยาบ มีความงอกของต้นอ่อนผักกระชับน้อย

ที่สุด คือร้อยละ 64 และต้นอ่อนมีน้ าหนักเฉลี่ยเพียง 3.58 กรัม 

   Abstract 

 Cocklebur sprouts were cultivated for use as vegetables and cooked many kinds of food for 

people in klaeng district, rayong province. They have consumed for a long time and considered that 

were endemic vegetables. Later, They were consumed more and more, not just the people in the 

area. Currently, farmers have produced cocklebur sprouts for trade but not much information yet 

Especially the optimum factors for produced cocklebur sprouts. The study of comparing growing 

medias was designed in completely randomized design (CRD) experiment with 7 methods and 4 



replications. The methods of experiment composed of paddy soil, black husk, coconut coir, rough 

sand, paddy soil mixed black husk 1:1 ratio, paddy soil mixed coconut coir 1:1 ratio and paddy soil 

mixed rough sand 1:1 ratio. The resulted tests were found that the optimum method was paddy soil 

mixed coconut coir 1:1 ratio with 95% of germination and 14.33 grams of averaged cocklebur sprouts 

weight. The second optimum method was 92% of germination and 14.33 grams of averaged cocklebur 

sprouts weight and The last optimum method was 64% of germination and 3.58 grams of averaged 

cocklebur sprouts weight. 

 

6. ค าน า 

กระชับ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Xanthium strumarium L. จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae หรือ  

Compositae) มีชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพ้ืนเมืองอ่ืนๆ คือ เกี๋ยงนา ขี้ครอก ขี้อ้นดอน หญ้าผมยุ่ง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกปี

เดียว ล าต้นสูงได้ถึง 1.5 เมตร ผิวต้นหยาบมีลายเส้นเป็นเหลี่ยมๆ ทั้งต้นมีขนสีขาวขึ้นอยู่ประปราย ล าต้นเป็นสีเขียว 

แต้มด้วยสีน้ าตาล แตกกิ่งก้านได้มาก ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบฐานกว้าง ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ผิวใบทั้งสองด้านมีขน

ปกคลุม ช่อดอกเกิดที่ปลายกิ่งและซอกใบ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด ถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกา มีการแพร่กระจาย

เป็นวัชพืชทั่วโลก โดยมักขึ้นตามที่โล่ง แม่น้ า ริมล าธาร ริมตลิ่ง ตามบึง หนองน้ าทั่วไป รวมถึงตามที่รกร้างว่างเปล่า 

(Anonymous, 2013) ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการใช้ส่วนต่างๆ ของกระชับช่วยรักษาโรคหลายชนิด 

หรือใช้เป็นยาได้ท้ังต้น เช่น เปลือก ต้มน้ าดื่มแก้โรคไตพิการ ขับปัสสาวะ แก้ไขข้ออักเสบ ขับเหงื่อ ปวดประจ าเดือน ใบ 

แก้โรคต่อมน้ าเหลือง งูสวัด เริม เนื้อล าต้น ใช้ต าพอกแผล แมลงกัดต่อย ปวดศีรษะ ปวดหู ราก เป็นยาขมช่ วยเจริญ

อาหาร มีการน ามาเพาะปลูกเพ่ือใช้เป็นผักส าหรับประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะประชาชนเขต อ.แกลง 

จ.ระยอง มีการบริโภคเป็นระยะเวลานาน จนถือได้ว่าผักกระชับได้กลายเป็นพืชผักเฉพาะถิ่น ต่อมานิยมบริโภคกันมาก

ขึ้นไม่เฉพาะคนในพ้ืนที่เท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนกระชับ

เพ่ือให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นด้วยโครงสร้างของเปลือกห่อหุ้มเมล็ดกระชับมี

ความแข็งมาก ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรใช้วิธีการแช่เมล็ดในน้ านานประมาณ 1-2 เดือนจึงจะน าเมล็ดกระชับลงปลูกได้ 

ชาวนาจึงได้พัฒนาแปลงเพาะปลูกผักกระชับ โดยเริ่มจากเก็บเกี่ยวผลหรือเมล็ดกระชับจากแปลงน ามาผึ่งให้แห้ง แล้วใน

ไปแช่น้ าในถังซีเมนต์ทรงกลมขนาดใหญ่เป็นเวลาหลายเดือน เพ่ือเมล็ดที่เก็บไว้จะได้ไม่ฝ่อ และผ่านพ้นช่วงระยะพักตัว

ของเมล็ดกระชับ เมล็ดเหล่านี้จะถูกทยอยน ามาเพาะให้เป็นต้นอ่อนต่อไป ชาวนาจะเตรียมแปลงเพาะใต้ถุนบ้าน ขนาด

แปลงเพาะเป็นขนาดที่เข้าไปท างานได้สะดวก ดินที่เพาะต้นอ่อนกระชับใช้เฉพาะดินนาเท่านั้น ซึ่งขุดมาจากแปลงนา

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกในฤดูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งขายในตลาดท้องถิ่น (นภดล, 2556 และ ไมตรี, 2558) การวิจัย

ครั้งนี้มุ่งเน้น ศึกษาหาวัสดุเพาะกล้ากระชับ ที่สามารถใช้แทนดินนาได้ เนื่องจากการงอกของเมล็ดแต่ละชนิดมี

กระบวนการที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืช แต่เมล็ดพันธุ์ที่จะมีการงอกที่สมบูรณ์ได้ ต้องได้รับปัจจัยที่จ าเป็นคือ น้ า



หรือความชื้น ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสงที่พอเหมาะ (ชยพรม, 2546) ซึ่งการที่จะผลิตผักงอกหรือต้นอ่อนพืชให้ได้

คุณภาพ ควรค านึงถึงชนิดของพันธุ์ ปริมาณน้ าหรือความชื้น วัสดุเพาะ ภูมิอากาศ และแสงสว่างที่เหมาะสม ตั้งแต่การ

กระตุ้นความงอกของเมล็ด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) ซึ่งเป็นวัสดุเพาะกล้าที่มีอยู่ทั่วไป เช่น แกลบด า ขุยมะพร้าว 

เป็นต้น น าองค์ความรู้ที่ศึกษาได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตกระชับเชิงการค้าต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ ์

1. ตะกร้า 

2.อุปกรณ์รดน้ า 

3.ถุงพลาสติกด า 

4.โรงเรือนและตาข่ายพรางแสง 

5.ตาชั่งดิจิตอลความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองทางสถิติแบบ randomized complete block จ านวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า เพ่ือศึกษา

วัสดุเพาะกระชับที่แตกต่างกันดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1. ดินนา    กรรมวิธีที่ 2. แกลบด า 

กรรมวิธีที่ 3.ขุยมะพร้าว    กรรมวิธีที่ 4. ทรายหยาบ 

กรรมวิธีที่ 5. ดินนาผสมแกลบด าอัตราส่วน 1:1 กรรมวิธีที ่6. ดินนาผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 

กรรมวิธีที่ 7. ดินนาผสมทรายอัตราส่วน 1:1 

น าเมล็ดกระชับที่แช่น้ าเอาไว้แล้วระยะเวลา 1-2 เดือน ไปเพาะในตะกร้าขนาด 30x40 เซนติเมตร ตะกร้าละ 

100 เมล็ด โดยใส่วัสดุเพาะตามกรรมวิธีที่ก าหนดให้สูงประมาณ 1 นิ้ว เรียงเมล็ดให้จมลงวัสดุเพาะตามกรรมวิธีที่

ก าหนด เรียงเมล็ดจ านวน 5 แถว ๆ ละ 10 เมล็ด ใช้ทรายหยาบโรยทับบางๆ รดน้ าพอชุ่ม น าไปใส่ถุงพลาสติกด า แล้ว

มัดปากถุงน าไปไว้ในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสง หลังจากนั้น 4 วัน น าตะกร้าออกจากถุงพลาสติกด า เมื่อต้น

กล้าอายุได้ 7 วัน ตรวจเช็คตน้กล้าปกติ ต้นกล้าผิดปกติ และเมล็ดที่ไม่งอก  

บันทึกผลการทดลอง ตรวจนับเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดกระชับ ชั่งน้ าหนักสดของผลผลิตต่อ 100 เมล็ด  
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ทดสอบเพาะเมล็ดกระชับในวัสดุเพาะ 4 ชนิด คือ แกลบด า ขุยมะพร้าว ทรายหยาบ และดินนา ตาม 

กรรมวิธีทั้งหมด 7 กรรมวิธี โดยวางเรียงเมล็ดให้ชิดกันให้คล้ายกับการวางเรียงเมล็ดในกระบะเพาะของเกษตรกร วาง

เรียงตะกร้าละ 2 ซ้ า (รูปที่ 1)  คอยรดน้ าเมื่อพบว่าทรายหยาบที่ปิดทับหน้าวัสดุเพาะเริ่มแห้ง และท าการตรวจนับ

จ านวนต้นกล้ากระชับหลังจากที่งอกแล้ว 10 วัน (รูปที่ 2) พบว่า ต้นอ่อนกระชับสามารถงอกได้ดีที่สุดในกรรมวิธีที่เพาะ

ด้วยดินนาผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93 และต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 14.33 กรัม 

รองลงมาคือ กรรมวิธีที่เพาะด้วยดินนาผสมกับแกลบด า อัตราส่วน 1:1  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92  ต้นอ่อนกระชับมี

น้ าหนักเฉลี่ย 12.45 กรัม กรรมวิธีที่เพาะด้วยดินนาผสมกับทรายหยาบ อัตราส่วน 1:1  ต้นอ่อนกระชับสามารถงอกได้

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84  ต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 10.48 กรัม กรรมวิธีที่เพาะด้วยดินนาซึ่งเป็นกรรมวิธี

เปรียบเทียบ  ต้นอ่อนกระชับงอกได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.5 ต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 9.68 กรัม การเพาะเมล็ด

กระชับด้วยแกลบด า  ต้นอ่อนกระชับงอกได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84 ต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 9.05 กรัม กรรมวิธีที่

เพาะเมล็ดกระชับด้วยขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ต้นอ่อนกระชับงอกได้เฉลี่ยร้อยละ 67.5  ต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนัก

เฉลี่ย 4.33 กรัม ส่วนการเพาะเมล็ดกระชับด้วยทรายหยาบเพียงอย่างเดียวมีการงอกของต้นอ่อนกระชับน้อยที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 64  ต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 3.58 กรัม (ตารางที่ 1)    การเพาะเมล็ดกระชับโดยใช้ดินนาผสม

ร่วมกับขุยมะพร้าวที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดี น้ าหนักเบา มีการถ่ายเทอากาศดี และและมีความยืดหยุ่นดีไม่อัดแน่น 

ในดินนามีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการงอก ท าให้ต้นอ่อนผักกระชับมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงที่สุด และน้ าหนัก

เฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานทดลองของทวีป และคณะ(2559) ที่ใช้วัสดุเพาะแกลบด าผสมขุยมะพร้าวอัตรา 1:1 

เพาะเมล็ดผักขี้หูด ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกมากที่สุดคือ 83 เปอร์เซ็นต์ และการศึกษาของดารณี (มปป.) ที่ใช้ปุ๋ยหมัก 

ผสมกับขุยมะพร้าว อัตรา 1:1 เพาะเมล็ดทานตะวันที่แช่เมล็ดให้น้ าหนักเฉลี่ยของต้นอ่อนทานตะวันมากทีสุ่ด คือ 25.48 

กรัม/100 ตร.ซม. 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1   แสดงการวางเรียงเมล็ดกระชับในวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 7 กรรมวิธี  

(ก) ดินนา                      (ข) แกลบด า           (ค) ขุยมะพร้าว             (ง) ทราบหยาบ   
(จ) ดินนาผสมแกลบด า 1:1  (ฉ)  ดินนาผสมขุยมะพร้าว 1:1  (ช) ดินนาผสมทรายหยาบ 1:1   
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รูปที่  2   ลักษณะการงอกของต้นอ่อนกระชับในวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 7 กรรมวิธี  

(ก) ดินนา                      (ข) แกลบด า           (ค) ขุยมะพร้าว           (ง) ทราบหยาบ   
(จ) ดินนาผสมแกลบด า 1:1  (ฉ)  ดินนาผสมขุยมะพร้าว 1:1  (ช) ดินนาผสมทรายหยาบ 1:1   

 

 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 

(ช) 



ตารางท่ี  1  แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยต้นอ่อนกระชับที่เพาะปลูกในวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 7 กรรมวิธี                                                     

      และน้ าหนักเฉลี่ยหลังจากท่ีเพาะเมล็ดไปแล้ว 10 วัน 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย (%) น้ าหนักต้นอ่อนเฉลี่ย (กรัม)/
100 เมล็ด 

ดินนา 85.5 c 9.68 cd 
แกลบด า 84 c 9.05 d 
ขุยมะพร้าว 67.5 d 4.33 e 
ทรายหยาบ 64 e 3.58 e 
ดินนา+แกลบด า    (1:1) 92 b 12.45 b 
ดินนา+ขุยมะพร้าว (1:1) 95 a 14.33 a 
ดินนา+ทรายหยาบ (1:1) 84 c 10.48 c 
F-Test ** ** 
C.V. (%) 2.58 7.99 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเพาะต้นอ่อนผักกระชับ โดยใช้วัสดุเพาะกล้าจ านวน 4 ชนิด คือ ดินนา แกลบด า 

ขุยมะพร้าว และทรายหยาบ  กรรมวิธีที่เพาะเมล็ดกระชับด้วยดินนาผสมขุยมะพร้าว อัตรา 1:1 ให้ผลดีที่สุด มีความงอก

ของต้นอ่อนกระชับร้อยละ 93 และต้นอ่อนกระชับมีน้ าหนักเฉลี่ย 14.33 กรัม/100 เมล็ดที่เพาะ  รองลงมาคือ กรรมวิธี

ที่เพาะเมล็ดด้วยดินนาผสมกับแกลบด า อัตราส่วน 1:1 ต้นอ่อนกระชับสามารถงอกได้เฉลี่ยร้อยละ 92 มีน้ าหนักเฉลีย่  

12.45 กรัม/100 เมล็ดที่เพาะ  ซึ่งมีความงอกที่สูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรที่ใช้วัสดุเพาะเพียงดินนาเท่านั้น  มีอัตราความ

งอกเฉลี่ยร้อยละ 85.5  และน้ าหนักเฉลี่ยของต้นอ่อนกระชับ 9.68  กรัม/100 เมล็ดเพาะ การใช้แกลบด า ขุยมะพร้าว  

และทรายหยาบ เป็นวัสดุเพาะเมล็ดกระชับเพียงอย่างเดียว ท าให้ต้นอ่อนกระชับมีอัตราการงอกเฉลี่ยเป็นร้อยละ 84, 

67.5 และ 64 ตามล าดับ มีน้ าหนักเฉลี่ยต้นอ่อนกระชับ 9.05, 4.33 และ 3.58 กรัม/100 เมล็ดเพาะ  ซึ่งต่ ากว่ากรรมวิธี

ที่เกษตรใช้ดินนาเป็นวัสดุเพาะเมล็ดเพียงอย่างเดียว           

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนาต่อยอด น าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้วัสดุเพาะต้นอ่อนกระชับ ที่สามารถซื้อหา 

ได้ง่ายตามร้านค้าที่ขายต้นไม้ หรือร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุทางด้านการเกษตร ส าหรับผู้ที่สนใจ กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการหา

รายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย   

 



11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าโครงการ  

ที่ให้ข้อคิดและค าแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานทดลองนี้ จนส าเสร็จลุล่วงด้วยดี 
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