
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1.  ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

2.  โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระจูดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

กิจกรรม :  ส ารวจแหล่งกระจูด สภาพแวดล้อม การผลิตและการกระจายตัวของพันธุ์/

ชนิดของกระจูดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  ศึกษาสภาวะการปลูก การผลิตต้นกระจูดของเกษตรกรและการน าไปใช้ 

ประโยชน์ 

: Optimum Condition for Cultivation and Production of Lepironia 

Articulata and its utilization 

 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง นางจินตนาพร  โคตรสมบัติ ส านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
    นางสาวสุธีรา  ถาวรรัตน ์  ส านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

นายไพบูรณ์  เปรียบยิ่ง  ส านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

นางฐปนีย์  ทองบุญ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 

 

5.  บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาวะการปลูก การผลิตต้นกระจูดของเกษตรกรและการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษา

สภาวะการผลิตและการปลูกกระจูดของเกษตรกร คุณภาพและการน าไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าการใน

เขตภาคใต้ตอนมีการท าผลิตภัณฑ์กระจูดที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

จากการส ารวจในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีการปลูกกระจูด เป็นกระจูดธรรมชาติ โดยเกษตรกรน ากระจูดมาท า

ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ส่วนการท าผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายได้สั่งกระจูดจากพ้ืนที่อ่ืน จังหวัดนครศรีธรรมราชพบ

ส่วนใหญ่เป็นกระจูดธรรมชาติ มีการปลูกน้อยแต่เป็นการปลูกโดยใช้พ้ืนที่พรุบริเวณใกล้บ้านที่ทางราชการให้ท ากิน 



ปลูกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ส่วนการใช้ประโยชน์และการน าต้นกระจูดมาผลิตเป็นวัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์ท า

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน  

จากการศึกษาคุณสมบัติของดิน น้ า และกระจูดที่ได้จากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบของเกษตรกร 

พบว่าดินเป็นกรดจัดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.40-4.96 อินทรียวัตถุสูงมีค่าอยู่ในช่วง 4.57-15.44 

เปอร์เซ็นต์ น้ าเป็นกรดปานกลางมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.38-6.47 น้ าไม่มีความเค็ม ไม่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตพืช กระจูดมีความยาวเฉลี่ย 160 เซนติเมตร มีความกว้างอยู่ในช่วง 2.94-4.56 มิลลิเมตร

ความหนาอยู่ในช่วง 0.38-0.96 มิลลิเมตร ค่าความชื้นมาตรฐานแห้งกระจูดแห้งผ่านการรีดอยู่ในช่วง 5.00-9.63 

เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงของเส้นกระจูดจากการทนแรงดึงสูงสุดอยู่ในช่วง 40.10 -80.59 นิวตันต่อตารารง

มิลลิเมตร 

 

Abstract 

Optimum Condition for Cultivation of Lepironia Articulata and its utilization. The 

purpose of this research was considered optimum condition for cultivation, production of 

Lepironia articulata and its utilization. In this study found that Surat Thani and Nakhon Si 

Thammarat province (upper southern provinces) have the famous Lepironia articulata product. 

The area of Surat Thani province has not the Lepironia articulata planting area but farmers 

have used Lepironia articulata for making product of household use from natural source and 

farmers have purchased Lepironia articulata form the other areas making product for sell to the 

market. In Nakhon Si Thammarat province, the most of Lepironia articulata has been the raw 

material for making product from natural source. However, it has a few areas to planting 

Lepironia articulata using swamp forest under permission of forest officer. Utilization of 

Lepironia articulata can be raw material that transformed into various products which are the 

folk wisdom transferred from generation to generation. 

  The results of this study found that Lepironia articulata -growing areas have acid soil 

with pH is that range from 4.40 to 4.90. There are high levels of organic matter that range of 

4.57-15.44%. The water pH level is moderate acid with a rage from 5.38-6.47 and is not salty 

water which has not effect on growing and productivity of Lepironia articulata. The average of 

Lepironia articulata plant is 160 centimeters in height, 2.94-4.56 centimeters in width and 0.38-

0.96 millimeters in thickness. The moisture content of Lepironia articulata after drying process 

http://en.wikipedia.org/wiki/Surat_Thani_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Si_Thammarat_mountain_range
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Si_Thammarat_mountain_range
http://en.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Si_Thammarat_mountain_range


is range from 5.00-9.63%. The fiber strength of Lepironia articulata is 4.10-80.59 N/mm2   

in the tensile strength. 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กระจูด  Lepironia articulate  Cyperaceae   

รหัสการทดลอง  02-07-55-01-01-00-02-55 

 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสรุาษฏร์ธานี กรมวชิาการเกษตร 

6.  ค าน า 

กระจูด เป็นพืชที่เก่ียวพันกับวิถีชีวิตและการด ารงชีพในสังคมประจ าวันของประชากรชาวใต้ที่อาศัย

อยู่แถบชายฝั่งตะวันออก กระจูดเป็นทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่และภูมิปัญญาที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยได้น า

กระจูดมาจักสานท าเสื่อ ท าใบเรือ ท าเชือกผูกมัด และท ากระสอบใช้กันในครัวเรือน ชาวชนบททั่วไปนิยมใช้

ผลิตภัณฑ์จากกระจูดกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความทนทาน และราคาไม่แพง ผลิตภัณฑ์

ประเภทดั้งเดิมที่รู้จักกันดีและมีใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ เสื่อและกระสอบ เสื่อหรือเรียกว่า สาดจูด ใช้ส าหรับปู

ลาดในหลายโอกาส เช่น งานประเพณีต่างๆ และหลายสถานที่ ทั้งในห้องนอน ห้องรับแขก หน้าโรงมหรสพ ใช้ปู

ลาดเป็นอาสนสงฆ์ ใช้ปูลาดเพ่ือตากข้าวหรือสิ่งของอ่ืนๆ หรือใช้ประกอบในการท าฝาบ้าน หรือเพดาน แหล่งผลิต

ผลิตภัณฑ์กระจูดมักอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกับพ้ืนที่ที่มีกระจูด  หรือบางหมู่บ้านน าวัตถุดิบจากที่อ่ืน มาท าเป็น

ผลิตภัณฑ์ 

โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสืบทอดงานศิลปกรรม

พ้ืนบ้านและส่งเสริมเป็นอาชีพเสริม ท ารายได้ให้แก่ครอบครัวราษฎร “กระจูด” เป็นพืชหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ 

โดยมีหน่วยงานหลายฝ่าย เข้าด าเนินการ สอน ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด ซ่ึงกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด

ตั้งอยู่ในหลายพ้ืนที่ทั้ง คือ จ.นราธิวาส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลิตภัณฑ์กระจูด

กลายเป็นสินค้า OTOP และมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน เป็นการสร้างชื่อเสียงและ

รายไดใ้หเ้กษตรกร ชุมชน จังหวัด และประเทศ โดยการส่งออกไปจ าหน่ายในหลายประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์  และแคนาดา   

ดังนั้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกระจูดจึงเป็นที่ต้องการของตลาด แต่วัตถุดิบหรือต้นกระจูดในปัจจุบันมี

พ้ืนที่ตามแหล่งธรรมชาติหรือปลูกลดลงท าให้กระจูดไม่เพียงพอ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ถูกไฟลุกไหม้อย่าง



รุนแรง ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็งถูกเผาเสียหายไปแล้ว 1.5 หมื่นไร่  (กฤษณะ, 2553) การบุกรุก

และปรับถมพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ ามัน ในอนาคตอาจนท าให้เกิดการขาดแคลนต้นกระจูด

ส าหรับการท าผลิตภัณฑ์ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งผลิต สายพันธุ์ สภาพแวดล้อม 

การผลิต และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นองค์ความรู้ส าหรับแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขึ้นเองเพ่ือเป็นอาชีพและ

ทดแทนกระจูดในแหล่งธรรมชาติที่มีแนวโน้มน้อยลงต่อไป 

 
7.วิธีการด าเนินการ 

- อุปกรณ ์

1) เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

2) กระบอกเก็บน้ าแบบ Kemmerer    

3) เครื่องมือวัดความกว้างและความหนาของเส้นกระจูด (ไมโครมิเตอร์) 

4) เครื่องมือและอุปกรณ์วัดคุณสมบัติทางกายภาพ 

5) เครื่องมือวัดการเจริญเติบโต 

6) แบบการบันทึกข้อมูล 

7) เครื่องวัดพิกัด (GPS) 

8) อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง เช่น ที่เจาะดินเก็บตัวอย่าง ถุงพลาสติก ยางรัด ปากกาท าเครื่องหมาย

และอ่ืนๆ 

-วิธีการ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  

 1) รวบรวมข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่ปลูกกระจูดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 2) บันทึกข้อมูลเกษตรกรและสภาพการผลิตต้นกระจูดของเกษตรกร ในแหล่งปลูกส าคัญในพื้นที่

ภาคใต้ โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 10 ราย 

 3) เกบ็ตัวอย่างดิน น้ า และต้นกระจูด ตรวจสอบคุณภาพ 

         - เก็บตัวอย่างดินที่ต้นกระจูดขึ้นอยู่  เพ่ือศึกษาลักษณะเนื้อดิน น าวิเคราะห์ลักษณะทางเคมี 

กายภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารต่างๆ  



    -เก็บตัวอย่างน้ า ที่บริเวณต้นกระจูดขึ้นอยู่โดยเก็บตัวอย่างบริเวณผิวน้ า และบริเวณผิวดิน  

ด้วยกระบอกเก็บน้ าแบบ Kemmerer เพ่ือวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เช่น สี ความขุ่น การน า

ไฟฟ้า pH เป็นต้น  

 4) เก็บตัวอย่างต้นกระจูดสด กระจูดชุบโคลน กระจูดแห้ง และกระจูดแห้งผ่านการรีด เพ่ือหา

คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความกว้าง ความหนา ความชื้น ความแข็งแรง เป็นต้น 

 5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 

 6) สรุปและรายงานผลการทดลอง 

การบันทึกข้อมูล  

 1) ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก คือ ชื่อ ที่อยู่ อาชีพเดิม รายได้ ต้นทุนการผลิตกระจูด เป็นต้น 
 2) ข้อมูลคุณภาพแปลงปลูก คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน)  
 3) ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ ความเหนียว ความชื้น ความแข็งแรง เป็นต้น 
เวลาและสถานที่ 

 ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2557  

พ้ืนทีแ่หล่งปลูกต้นกระจูดจังหวัดภาคใต้ตอนบน 

8.  ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาสภาวะการปลูก การผลิตกระจูด พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกระจูดใน

ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน เป็นกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่ได้ปลูก แต่ปัจจุบันมีการใช้พ้ืนที่

ปลูกปาล์มน้ ามัน ท าให้แหล่งกระจูดลดลง ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือน ามา

ท าผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่สั่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ และกระจูดพร้อมสาน

เพ่ือน ามาท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบมีกระจูดมากในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง ต าบลเคร็ง 

อ าเภอชะอวดและต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่  พบส่วนใหญ่เป็นกระจูดธรรมชาติและกระจูดที่ปลูกเองมี

น้อย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ เกษตรกรพบว่าการปลูกกระจูดนั้นเป็นการปลูกที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เพราะปลูก

สมัยปู่ย่าตายาย ปลูกครั้งเดียวแต่ใช้ได้ตลอดไป เป็นการใช้พ้ืนทีข่องส่วนราชการให้ใช้ประโยชน์ห้ามครอบครองซึ่ง

เป็นพ้ืนที่ป่าพรุติดกับเขตพ้ืนที่บ้านอาศัย และบางรายก็น ามาปลูกในพ้ืนที่ใกล้บ้าน ซึ่งเกษตรกรใช้กระจูดใหญ่ โดย

ใช้แง่งมาปักด าคล้ายกับการด านา คอยดูแลตกแต่งประมาณ 1 ปี สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่หากต้นกระจูด

โดนไฟไหม้ แง่งที่อยู่ในดินจะไม่ติดไฟ และงอกต้นใหม่ขึ้นมาเป็นกระจูดหนุ่มเหมือนเริ่มปลูกใหม่ และสามารถน า

ต้นกระจูดมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม 

การผลิตต้นกระจูดของเกษตรกรจะไม่แตกต่างกันเป็นวิธีการที่สืบทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบันโดยเริ่ม

จากการถอนหรือตัดต้นกระจูดมามัดเป็นก า ซึ่งในบางรายจะขายในรูปแบบของกระจูดสด ก าใหญ่ 30 บาท ก าเล็ก 



13-15 บาท ส่วนในรูปแบที่ต้องผ่านกระบวนการท ากระจูดเพ่ือน าไปท าผลิตภัณฑ์ เริ่มจากการน ากระจูดที่ได้จาก

การถอนหรือตัด มามัดเป็นก าๆ แล้วน ามาคัดแยก(การโส้) โดยมีความยาว 165, 175, 185, 195 และ 215 

เซนติเมตร มาตัดปลายและตัดโคนตามขนาดที่ต้องการและการใช้ประโยชน์ จากนั้นน าไปคลุกโคลน (ดินปลวก

หรือดินเหนียว มาผสมกับน้ าและเหยียบให้เหลวอย่างดี) ซึ่งท าให้กระจูดไม่ผุเก็บไว้ได้นาน แล้วน ากระจูดที่คลุก

โคนไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท เวลาจะน าไปใช้ก็ถอดทับ(เปลือกที่หุ้มโคนต้นกระจูด)ออกแล้วน าไปรีดโดยใช้เครื่องรีด

หรือใช้แรงงานคน แต่ต้องผ่านการย้อมสีเพ่ือความสวยงาม หลังจากนั้นก็น าไปแปรรูปท าผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่ง

อาจจะไว้ใช้เองในครัวเรือน และจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลิตภัณฑ์ราคาตามลักษณะ รูปแบบ ของ

สินค้าและสมัยนิยม  

 

      
ภาพที่ 1 แปลงปลูกกระจูด  ภาพที่ 2 การถอนต้นกระจูด 

      
ภาพที่ 3 การมัดต้นกระจูด    ภาพที่ 4 การคัดแยกต้นกระจูด 

 



      
 ภาพที่ 5 การคลุกโคลน     ภาพที่ 6 การตัดต้นกระจูดตามขนาด 

 

      
ภาพที่ 7 ต้นกระจูดขนาดต่าง ๆ   ภาพที่ 8 การผึ่งแดด 

 

 

      
ภาพที่ 9 การรีดต้นกระจูดด้วยเครื่องจักร   ภาพที่ 10 การรีดต้นกระจูดด้วยแรงงานคน 

 



      
ภาพที่ 11 การย้อมสีกระจูด    ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 

 

จากการด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน และน้ ามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี และเก็บ

ตัวอย่างต้นกระจูต้นกระจูดสด กระจูดชุบโคลน กระจูดแห้ง และกระจูดแห้งผ่านการรีด เพ่ือหาคุณสมบัติทาง

กายภาพ เช่น ความกว้าง ความหนา ความชื้น ความแข็งแรง สามารสรุปได้ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของดิน 

คุณสมบัติของดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าดินมีความเป็นกรดแก่จัด  ปริมาณอินทรียวัตถุสูง  

ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ต่ าและปริมาณโพแทสเซียมที่ เป็นประโย ชน์ ในดินสูง ส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดินมีความเป็นกรดแก่จัด  ปริมาณอินทรียวัตถุสูง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปานกลาง 

และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินสูง (ตารางที่ 1) 

 

 

 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของดิน 

ลักษณะ จังหวัด หน่วย 

 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  

กรด-ด่าง 4.96 4.4  

ความต้องการปูน 427.5 1427 (กก./ไร่) 



การน าไฟฟ้า 0.36 0.59 ms/cm 

อินทรียวัตถุ 4.57 15.44  

ฟอสฟอรัส 7 16.14 มก./กก. 

โพแทสเซียม 92 120 มก./กก. 

แคลเซียม 1490 1245 มก./กก. 

แมกนีเซียม 174 387 มก./กก. 

  

2. คุณสมบัติของน้ า 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าน้ ามีความเป็นกรดเล็กน้อย น้ าไม่มี

ความเค็ม ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช จังหวัดนครศรีธรรมราช  น้ ามีความเป็นกรดแก่ น้ าไม่มีความ

เค็ม ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2  คุณสมบัติของน้ า 

ลักษณะ จังหวัด หน่วย 

 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  

กรด-ด่าง 6.47 5.38  

การน าไฟฟ้า 0.33 0.10 ms/cm 

 

 

  

 3. คุณสมบัติของต้นกระจูด 

จากการวัดความยาว ความกว้าง และความหนาของเส้นกระจูดตากแห้งผ่านการรีด ในพ้ืนที่จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี พบว่า มีความยาวเฉลี่ย 161.50 เซนติเมตร ส่วนความกว้างและความหนา วัดขนาดที่ต าแหน่งต่าง ๆ 

3 ต าแหน่ง ได้แก่ โคนต้น กึ่งกลาง และปลาย (ตารางท่ี 3) 



ตารางท่ี 3 ค่าความกว้าง ความหนาเฉลี่ยของเส้นกระจูด ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 จากการทดลองหาความชื้นมาตรฐานของเส้นกระจูด โดยการน าตัวอย่างของกระจูดในพ้ืนที่จังหวัด  

สุราษฎร์ธานี จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ กระจูดสด กระจูดชุบโคลน กระจูดตากแห้ง และกระจูดตากแห้งผ่านการ

รีด พบว่าค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของกระจูดสดเฉลี่ย 52.24%, กระจูดชุบโคลน 52.81% ,กระจูดตากแห้ง 

10.57%  และกระจูดตากแห้งผ่านการรีด 8.78% ค่าความชื้นมาตรฐานแห้งของกระจูดสดเฉลี่ย 109.36 %, 

กระจูดชุบโคลน 111.89%, กระจูดตากแห้ง 11.81%  และกระจูดตากแห้งผ่านการรีด 9.63%  (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 ความชื้นมาตรฐานเปียกและมาตรฐานแห้ง ของกระจูดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทกระจูด ความชื้นมาตรฐานเปียก ความชื้นมาตรฐานแห้ง หน่วย 

กระจูดสด 52.24 109.36 % 

กระจูดชุบโคลน 52.81 111.89 % 

กระจูดแห้ง 10.57 11.81 % 

กระจูดแห้งผ่านการรีด 8.78 9.63 % 

 

 จากการวัดความยาว ความกว้าง และความหนาของเส้นกระจูดตากแห้งผ่านการรีด ในพ้ืนที่จังหวัด 

นครศรีธรรมราช พบว่า มีความยาวเฉลี่ย 156.70 เซนติเมตร ส่วนความกว้างและความหนา วัดขนาดที่ต าแหน่ง

ต่าง ๆ 3 ต าแหน่ง ได้แก่ โคนต้น กึ่งกลาง และปลาย (ตารางท่ี 5) 

 

 

ขนาด 
ต าแหน่งที่วัด 

โคนต้น (มม.) กึ่งกลาง (มม.) ปลาย (มม.) 

ความกว้างเฉลี่ย 4.37 3.77 3.02 

ความหนาเฉลี่ย 0.96 0.44 0.40 



ตารางท่ี 5 ค่าความกว้าง ความหนา เฉลี่ยของเส้นกระจูด ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 จากการทดลองหาความชื้นมาตรฐานของเส้นกระจูด  โดยการน าตัวอย่างของกระจูดในพ้ืนที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ กระจูดสด กระจูดชุบโคลน กระจูดตากแห้ง และกระจูดตากแห้งผ่าน

การรีด พบว่าค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของกระจูดสดเฉลี่ย 47.88%, กระจูดชุบโคลน 51.38% ,กระจูดตากแห้ง 

5.56%  และกระจูดตากแห้งผ่านการรีด 4.76% ค่าความชื้นมาตรฐานแห้งของกระจูดสดเฉลี่ย 91.88 %, กระจูด

ชุบโคลน 105.66%, กระจูดตากแห้ง 5.89%  และกระจูดตากแห้งผ่านการรีด 5.00% (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ความชื้นมาตรฐานเปียกและมาตรฐานแห้ง ของกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทกระจูด ความชื้นมาตรฐานเปียก ความชื้นมาตรฐานแห้ง หน่วย 

กระจูดสด 47.88 91.85 % 

กระจูดชุบโคลน 51.38 105.66 % 

กระจูดแห้ง 5.56 5.89 % 

กระจูดแห้งผ่านการรีด 4.76 5.00 % 

 

 จากทดสอบความแข็งแรงของต้นกระจูดที่ผ่านการรีดพร้อมสาน  พบว่ากระจูดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีแรงดึงเฉลี่ย 46.10 นิวตันตอ่ตารางมิลลิเมตร ส่วนกระจูดของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแรงดึงเฉลี่ย 80.59  
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร 
ตารางที่ 7  ความต้านแงดึงเฉลี่ยของต้นกระจูดที่ผ่านการรีดพร้อมสาน   

ลักษณะ จังหวัด หน่วย 

 สุราษฎร์ธาน ี นครศรีธรรมราช  

ขนาด 
ต าแหน่งที่วัด 

โคนต้น (มม.) กึ่งกลาง (มม.) ปลาย (มม.) 

ความกว้างเฉลี่ย 4.56 3.90 2.94 

ความหนาเฉลี่ย 0.89 0.69 0.38 



ความต้านแรงดึง  46.10 80.59 N/mm2 

 
 การใช้ประโยชน์จากกระจูดส่วนใหญ่จะน ากระจูดจากธรรมชาติส าหรับการน ามาท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนและจ าหน่าย ส่วนกระจูดที่น ามาใช้ในเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นกระจูดแห้งผ่านการรีดมีขนาดไม่คงที่ ความหนา
และความก้างของเส้นกระจูดขึ้นอยู่กับเครื่องรีดที่ใช้และจ านวนครั้ งที่รีด ส าหรับความชื้นของเส้นกระจูดอยู่ใน
เกณฑ์ดี แต่ถ้ามีการขึ้นราของผลิตภัณฑ์อาจมีผลจากความชื้นในอากาศ ส่วนความแข็งแรงของเส้นกระจูดของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจะแข็งแรงกว่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจเนื่องมาจากตากแห้งเกินไปท าให้ขาดง่าย 
ความต้านแรงดึงเลยน้อย ดังนั้นกระจูดที่น ามาท าผลิตภัณฑ์เกษตรกรจึงนิยมใช้กระจูดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพราะจากความแข็งแร เหนียว และขนาดของเส้นกระจูดที่ได้ตามต้องการของเกษตรกร 
 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 1.  การปลูกกระจูดพบในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เป็นการปลูกที่อาศัยพ้ืนที่ป่าพรุบริเวณใกล้บ้าน 
ซึ่งทางราชการให้ท ากิน และเป็นการปลูกครั้งเดียวแต่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 2.  ได้ข้อมูลการปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ของต้นกระจูด ที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาคุณสมบัติของต้นกระจูดเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมส าหรับศึกษาและ
ทดสอบในแปลงนาต่อไป 
 3.  เกษตรควรมีอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีกระจูดในธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ตลอดไป  
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดการและบูรณาการกันหลายภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตต้นกระจูดที่มีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถทดแทนกระจูดจากธรรมชาติ หากกระจูดจาก

ธรรมชาติมีน้อยลงและไม่เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  

 

11.  ค าขอบคุณ 

  คณะทีมวิจัยขอขอบพระคุณ  คุณสุรกิตติ  ศรีกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สวพ. 7 ที่ให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าในการทดลองครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการ

ด าเนินงานให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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