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การศึกษาส้ารวจแหล่งกระจูด การกระจายพันธุ์ /ชนิดของกระจูด และคุณสมบัติของกระจูดในประเทศ
ไทย เพ่ือศึกษาพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตกระจูดในสภาพแปลงปลูกส้าหรับเป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร ใน
พ้ืนที่และน้าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยด้าเนินการศึกษาส้ารวจแหล่งกระจูดในประเทศไทยึึ่งพบได้ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ึึ่งจากการด้าเนินงานศึกษาและส้ารวจกระจูดในพ้ืนที่ต่างๆในประเทศไทย พบว่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระบี่ และระนอง ไม่พบกระจูดใหญ่ แต่พบว่ามีกระจูดหนูบ้างในแถบอ้าเภอสามร้อยอด 
ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร พบมีกระจูดใหญ่ในพ้ืนที่ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ึึ่งพ้ืนที่บางส่วนถูก
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นการปลูกปาล์มน้้ามัน เช่นเดียวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบในต้าบลคันธุลี อ้าเภอท่าชนะ 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน และต้าบลท่าสะท้อน อ้าเภอพุนพิน ึึ่งพ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนไปปลูก
ปาล์มน้้ามันเช่นกัน ส้าหรับพ้ืนที่จังหวัดพังงา พบ 4 แห่ง คือ ต้าบลบางนายสี อ้าเภอตะกั่วป่า ต้าบลนาเตย อ้าเภอ
ท้ายเหมือง ต้าบลต้าตัว อ้าเภอกะปง และต้าบลบางไทร อ้าเภอตะกั่วป่า ส่วนจังหวัดภูเก็ต พบที่ต้าบลไม้ขาว 
อ้าเภอถลาง นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ในอ้าเภอเชียรใหญ่ ชะะอวด 



เฉลิมพระเกียรติ  ส้าหรับจังหวัดพัทลุง พบในพ้ืนที่ต้าบลพนางตุง ต้าบลทะเลน้อย อ้าเภอควนขนุน ส่วนในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาพบ 2 แห่ง ต้าบลสะกอม อ้าเภอเทพา และต้าบลควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ ส่วนในจังหวัดระยอง พบ
ในต้าบลึากพง อ้าเภอแกลง ส่วนในจังหวัดนราธิวาส พบในต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมือง และจากการเก็บตัวอย่าง
น้้า พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.16-7.42 และน้้าไม่มีความเค็ม ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตพืช ส่วนดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 2.57-5.54 และพบปริมาณอินทรียวัตถุต่้าในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ภูเก็ต และระยอง ส่วนจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส มี ปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงถึงสูงมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของป่าพรุ และในทุกพ้ืนที่มีลักษณะพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาของ
กระจูดไม่แตกต่างกัน  
Abstract 

 Survey of Distribution diversity and utilization in Sedge  (Lepironia articulata) species of 
Thailand. To study the suitable varieties for the production of Lepironia articulata in the 
transplanted condition as an alternative crop for local farmers and to increase the yield value. 
The study was conducted in the eastern and southern regions of Thailand. From the study and 
survey of the land in Thailand, Prachuap Khiri Khan, Krabi and Ranong are not found Lepironia 
articulata. In the area of Chumphon. There are large lobsters in Tambon Nabayang, Mueang 
district, Chumphon, where some areas have been converted to oil palm plantations. Same as 
Surat Thani. Found in Tambon Kanthalee , Tha Cha na District, Koh Phangan District  And in 
Tambon Tha Sathon, Phunphin district, where some areas were modified to plant oil palm as 
well. There are 4 districts in Phang Nga province, Tambon Bang Naisri , Takuapa Distric., Tambon 
Nateay ,Thai Mueang District, Tambon Tamtoa, Kapong district,  and Tambon Bang thrai. Takua 
Pa district,.  In the area of Phuket Found at Tambon Mai Khao, Thalang district. In Nakhon Si 
Thammarat. Found in the peat swamp forest. In Chian Yai ,Chaudhon Chalermprakiat.  
For Phatthalung Province Found in the area of Phanang Tung Sub-district, Khao Khanun district,. 
In the Songkhla province, found two in Tambon Sakom, Amphoe Thepha and Khon Lang, Hat 
Yai district,. In Rayong found in Tambon Sakphong, Amphoe Klaeng, And In Narathiwat found in 
Tambon Khok Kian, Muang District. And from the collection of water samples. The pH value 
Values are between 3.16-7.42 and the water is no salty. No effect on plant growth and yield. 
The soil pH was between 2.57-5.54 and low organic matter was found in Surat Thani, 
Chumphon, Phang Nga, Phuket and Rayong  provinces. Nakhon Si Thammarat, Songkhla and 
Narathiwat have high organic matter content. Because of the area of the swamp. In all areas, 
the botanical and ecological characteristics of Lepironia articulata were not different. 
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6. ค าน า    : พ้ืนที่ประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้้าฝนที่
เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านมหาสมุทรทั้งสองด้าน รวมทั้งได้รับอิทธิพลของพายุหมุนที่ก่อตัวใน
มหาสมุทรด้วยจึงมีความหลากหลายของระบบนิเวศน์ที่เกิดในสภาพภูมิประเทศต่างๆกัน ในพ้ืนที่ลุ่มต่้าหรือที่ึึ่ง
การระบายน้้าถูกขวางก้ันจึงเกิดเป็นแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้้าในหลายพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าแบบถาวร และพ้ืนที่ชุ่มน้้า
แบบชั่วคราวที่มีน้้าท่วมขังตามฤดูกาล รวมถึงแหล่งน้้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากน้้ามือมนุษย์โดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ึึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็มีความหลากหลายของพืชพรรณ ที่คนในพ้ืนที่ได้น้าเอามาใช้การอุปโภคและ
บริโภค ในรูปแบบของภูมิปัญญาดั้งเดิมมาเป็นเวลานาน แต่จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรที่พ่ึงพา
ธรรมชาติ เป็นสังคมบริโภคนิยมที่มุ่งแสวงหาก้าไรระยะสั้น การทอดทิ้งทรัพยากรพืชและแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้้าจึงมีมาก
ขึ้น ทั้งที่ทรัพยากรพืชและภูมปัญญาดั้งเดิมสามารถน้ามาร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาเป็น
นวัตกรรมที่ตอบสนองการบริโภคแบบใหม่ หรือช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ 
หรือเกิดการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  แต่ที่ผ่านมายังขาดข้อมูลการศึกษาทั้งพ้ืนฐานและ
เชิงลึกที่จะน้าไปสู่เป้าหมายในการน้าทรัพยากรพืชชุ่มน้้าที่มีอยู่ ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพได้ และใน
ปัจจุบันที่พ้ืนที่ชุ่มน้้าหลายพื้นท่ีอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูกท้าลาย พืชพรรณหลากหลายชนิดที่อยู่ตามบริเวณพ้ืนที่
ชุ่มน้้าถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจหรือไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมแต่อย่างใด ทั้งที่บางชนิดก็เป็นพืชที่ มี
ศักยภาพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเร่งด่วนต่อไป ึึ่งการก้าหนดหรือการคัดเลือกเพ่ือจัดการให้
เป็นพืชที่มีศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่นั้น จ้าเป็นต้องมีการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านพันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐาน 
ลักษณะทางกายวิภาค ข้อมูลทางพฤกษเคมี ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่องทางในการน้าไปใช้ไปประโยชน์อย่างหลากหลาย
และคุ้มค่า และมีการจัดการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสม มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่าง
ยั่งยืน มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน์พ้ืนที่นั้นด้วย ดังนั้นการศึกษา
ถึงศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้้าจึงเป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเกิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในภูมินิเวศน์นั้นได้อย่างกลมกลืน 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      - ระบุอุปกรณ์ท่ีส้าคัญ เช่น เครื่องมือ พันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ 
- วิธีการ -  ศึกษาส้ารวจแหล่งกระจูด การกระจายพันธุ์/ชนิดของกระจูด และคุณสมบัติของกระจูดใน

ประเทศไทย 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

       1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือจะได้ก้าหนดแหล่งส้ารวจกระจูดในประเทศไทย จาก
แผนที่ภูมิประเทศของจังหวัดที่ศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพ่ือหาแหล่งพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้า รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด เพ่ือก้าหนดเป็นพื้นที่ศึกษา  

       2) ส้ารวจและบันทึกพิกัด สภาพพ้ืนที่และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และส้ารวจึ้้าทุกปี เป็นเวลา 3 
ปี เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงแหล่งกระจูดในประเทศไทย 

 



       3) เก็บตัวอย่างดิน และน้้า ตรวจสอบคุณภาพ 
  - เก็บตัวอย่างดินที่ต้นกระจูดขึ้นอยู่  เพ่ือศึกษาลักษณะเนื้อดิน น้าวิเคราะห์ลักษณะทางเคมี 
กายภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารต่างๆ 
  -เก็บตัวอย่างน้้าที่บริเวณต้นกระจูดขึ้นอยู่โดยเก็บตัวอย่างบริเวณผิวน้้า และบริเวณผิวดิน 
ด้วยกระบอกเก็บน้้าแบบ Kemmerer เพ่ือวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เช่น สี ความขุ่น การน้า
ไฟฟ้า pH เป็นต้น 
 4) เก็บและรวบรวมต้นกระจูดมาปลูกในท่อึิเมนต์ แหล่งละอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง และบันทึกการ
เจริญเติบโต 

การบันทึกข้อมูล 
   1) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ คือ ความหนาแน่นของต้น ความหลากหลายของชนิดพืชในพ้ืนที่  
   2) ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ คือ ลักษณะล้าต้น เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงต้น ลักษณะดอก 
การแตกกอเป็นต้น 
 - เวลาและสถานที่ -  เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 

- สถานที่ท้าการทดลอง -  แหล่งพื้นที่ชุ่มน้้าในประเทศไทย และส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  

จากการศึกษาพบว่ากระจูด เป็นพันธุ์ไม้จ้าพวก กก (Sedge)  มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia 
articulata (Retz.) Domin จัดอยู่ในสกุล เลบปิโรเนีย (Genus Lepironia) และจัดอยู่ในกลุ่มพืชวงศ์กก 
(Cyperaceae) กระจูดชอบขึ้นในพ้ืนที่น้้าขังึึ่งเรียกว่าโพระหรือพรุ มีถิ่นก้าเนิดจากทางเกาะมาดากัสการ์  
มอริเึียส ลังกา สุมาตรา แหลมมาลายูและหมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลมมาลายู อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเลฮ่องกง 
บอร์เนียว ตลอดถึงออสเตรเลียริมฝั่งตะวันออก ในประเทศไทยพบในภาคตะวันออกและภาคใต้  ในธรรมชาติมี 2
ชนิด คือ กระจูดใหญ่ และ กระจูดหนู ึึ่งเกษตรกรจะน้ากระจูดใหญ่มาใช้ประโยชน์ และจากส้ารวจกระจูดในพ้ืนที่
ต่างๆ พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่พบกระจูดใหญ่ แต่พบว่ามีกระจูดหนูบ้างในแถบอ้าเภอสามร้อยอด ส่วนใน
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นการปลูกปาล์มน้้ามัน แต่ก็พบมีกระจูดใหญ่ในพ้ืนที่
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ึึ่งเป็นป่าพรุ หนองน้้าขนาดใหญ่จากการบันทึกข้อมูลลักษณะของต้นกระจูด พบว่า
เมื่อต้นกระจูดอยู่ในระดับน้้าที่มีความลึกมากขึ้น ส่งผลให้ความสูงของต้นกระจูดมากขึ้นตามไปด้วยโดยสูงสุดคือ
มากกว่า 45 เึนติเมตร (ดังตารางที่ 1) โดยมีความสูงเฉลี่ย 194.26 เึนติเมตร ความยาวรอบโคนต้น กลางต้น 
และใต้ฐานดอก ไม่มีความแตกต่างกัน จ้านวนข้อต่อต้นเฉลี่ย 205.13 ข้อ/ต้น ส่วนความยาวใบประดับและขนาด
ของดอกไม่แตกต่างกันมาก 

 

 

 



ตารางที่ 1 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพ้ืนที่ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 

ระดับความลึก  ความสูง  รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ  ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

(ึม.) (ึม.) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

0-15 170.84 4.70 3.90 2.90 220.36 3.98 6.20 15.00 

16-30 186.08 6.34 5.68 4.87 182.88 5.55 7.42 19.74 

31-45 197.72 6.67 5.97 5.14 201.20 4.33 7.74 19.70 

> 45 222.40 7.35 6.51 5.57 216.08 5.63 6.84 18.75 

เฉลี่ย 194.26 6.26 5.52 4.62 205.13 4.87 7.05 18.30 

 

ส้าหรับในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ส้ารวจ พบทั้งกระจูดหนู และกระจูดใหญ่ บริเวณป่าพรุ  
ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แต่บางส่วนก็มีการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย จากการบันทึก
ข้อมูลลักษณะต้นกระจูดพบว่าพบว่าเมื่อต้นกระจูดอยู่ในระดับน้้าที่มีความลึกมากขึ้น ส่งผลให้ความสูงของต้น
กระจูดมากขึ้นตามไปด้วยโดยสูงสุดคือมากกว่า 45 เึนติเมตร (ดังตารางที่ 2) โดยมีความสูงเฉลี่ย 141.79 
เึนติเมตร ความยาวรอบโคนต้น กลางต้น และใต้ฐานดอก ไม่มีความแตกต่างกัน จ้านวนข้อต่อต้นเฉลี่ย 205.13 
ข้อ/ต้น ส่วนความยาวใบประดับและขนาดของดอกไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพ้ืนที่ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ระดับความลึก  ความสูง  รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ  ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

(ึม.) (ึ.ม) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

0-15 87.48  3.11  2.83  1.94  171.60  3.57  5.31  14.75  

16-30 142.86  3.11  2.53  1.39  203.28  5.00  5.33  15.21  

31-45 152.80  3.12  2.75  0.98  199.80  4.53  6.10  17.08  

>45 184.03  3.29  2.62  1.06  234.60  4.26  6.54 17.40  

เฉลี่ย 141.79 3.16 2.68 1.34 202.32 4.34 5.82 16.11 

และจากการส้ารวจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบอีกแห่งหนึ่ งก็คือ พ้ืนที่  ต . คันธุลี  อ.ท่าชนะ  
จ.สุราษฎร์ธานี จากการบันทึกข้อมูลลักษณะต้นกระจูดพบว่าพบว่าเมื่อต้นกระจูดอยู่ในระดับน้้าที่มีความลึกมาก
ขึ้น ส่งผลให้ความสูงของต้นกระจูดมากขึ้นตามไปด้วยโดยสูงสุดคือมากกว่า 45 เึนติเมตร (ดังตารางที่ 3) โดยมี



ความสูงเฉลี่ย 157.83 เึนติเมตร ความยาวรอบโคนต้น กลางต้น และใต้ฐานดอก ไม่มีความแตกต่างกัน จ้านวน
ข้อต่อต้นเฉลี่ย 197 ข้อ/ต้น ส่วนความยาวใบประดับและขนาดของดอกไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพ้ืนที่ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธาน ี

ระดับความลึก  ความสูง  รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ  ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

(ึม.) (ึ.ม) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

0-15 115.85 3.90 3.40 2.90 186.04 3.00 3.03 15.80 

16-30 136.64 5.73 5.12 4.27 204.56 5.01 6.84 18.91 

31--45 167.01 5.92 5.18 4.23 204.88 5.21 7.11 18.18 

>45 211.83 5.78 5.00 4.21 192.60 4.80 6.94 19.70 

เฉลี่ย 157.83 5.33 4.68 3.90 197.02 4.50 5.98 18.15 

ึึ่งหลังจากเปรียบเทียบข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดแล้วจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่าง
กันมากกับระยะความลึกประกอบกับในบางพ้ืนที่ที่ไปศึกษาส้ารวจข้อมูลมี ระดับความลึกของน้้าไม่แตกต่างกัน
เพราะอาจช่วงระยะเวลาที่ไปเป็นช่วงฤดูแล้งจึงได้รวบรวมข้อมูลเป็นระยะเดียวกันในแต่และพ้ืนที่ และได้
ด้าเนินงานศึกษาข้อมูลแหล่งกระจูดในพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ต และพังงา พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตพบเป็นหนองน้้ามี
ต้นกระจูดใหญ่ แต่ไม่หนาแน่น ส่วนในจังหวัดพังงาพบเป็นบึงขนาดใหญ่ พบทั้งกระจูดหนูและกระจูดใหญ่  
จะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งรอบๆ บึง ึึ่งจากการบันทึกข้อมูลลักษณะของต้นกระจูด พบว่ามีความสูงเฉลี่ย 168.04 
,172.79, 217.44, 195.60, 158.24 เึนติเมตร ตามล้าดับ ความยาวรอบโคนต้น กลางต้น และใต้ฐานดอก ไม่มี
ความแตกต่างกัน จ้านวนข้อต่อต้นเฉลี่ย 92.28, 101.72, 154.92, 173.44 และ146.04 ข้อ/ต้น ส่วนความยาวใบ
ประดับและขนาดของดอกไม่แตกต่างกันมาก ตามตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ความสูง  รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ  ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

 
(ึม.) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 168.04 6.09 5.42 2.99 92.28 13.17 5.35 16.85 

ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 172.79 6.07 5.49 3.43 101.72 4.98 5.02 15.31 

ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 217.44 5.75 5.09 3.20 154.92 4.08 5.72 14.83 

ต.ต้าตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 195.60 4.49 3.96 2.73 173.44 3.79 5.73 15.28 

ต.บางนายส ีอ.ตะกั่วป่า   จ.พังงา 158.24 5.39 4.69 3.13 146.04 4.20 7.14 17.16 



และไดด้้าเนินการส้ารวจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พบมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าบริเวณปากน้้ากระบี่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ 
คือ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอเหนือคลอง ึึ่งเป็นประเภทลุ่มที่ราบชายฝั่งทะเลที่น้้าทะเลขึ้นถึง นอกจากนี้ยังมีแม่น้้า
กระบี่ึึ่งมีความส้าคัญ คือ บริเวณปากน้้าเป็นบริเวณที่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าชายเลน เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์มากมาย  สภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลน และในพ้ืนที่ ต.เขาคราม อ.เมือง พบเป็นป่าพรุท่าปอมเป็นป่าที่มี
แหล่งน้้าสวยงามหลายแห่ง มีต้นก้าเนิดจากแอ่งน้้าช่องพระแก้ว ึึ่งเป็นน้้าจืดใสสะอาดจนมองเห็นพ้ืนน้้าและราก
ไม้ป่าหลุมพี ไหลเอ่ือย มาบรรจบกับป่าโกงกางสู่ทะเลึึ่งเป็นน้้าเค็ม จึงได้ชื่อว่าคลองสองน้้า มองดูเป็นสีเขียว
มรกต เนื่องจากมีสารละลายหินปูนหรือแคลเึียมคาร์บอร์เนตและก้ามะถันปนอยู่มาก เป็นพ้ืนที่ึึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้้าจืด แบบพ้ืนที่ชุ่ มน้้า แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน 
จึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลาน้้าจืดและน้้ากร่อย บริเวณข้างเคียง พบว่ามีการปรับพ้ืนที่มาปลูกยางพาราและปาล์ม
น้้ามัน ส่วนในพ้ืนที่ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม พบว่าพ้ืนที่บริเวณใกล้ป่าชายเลนมีกระจูดหนู แต่พ้ืนที่บางส่วนถูก
ปรับเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้้ามัน 

ส่วนจากการส้ารวจพ้ืนที่ในจังหวัดระนอง พบว่าบริเวณปากแม่น้้า อ.กระบุรี ึึ่งเป็นป่าชายเลนที่ยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ พบมีกระจูดหนูบริเวณริมแม่น้้าและบริเวณใกล้เคียง ึึ่งบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน รวมทั้งสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

ส้าหรับข้อมูลแหล่งกระจูดในพ้ืนทีจ่ังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  พบว่าในพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุง จะเป็นป่าพรุน้้าจืดที่มีน้้าท่วมขังตลอดทั้งปี มีคลองเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร 
ส่วนที่เป็นป่าพรุเสม็ดมีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร หรือ 268,125 ไร่ (http://wetland.onep. 
go.th/KuanKiSian01.html) ต้นน้้าของทะเลน้อยมาจากเทือกเขาบรรทัด ึึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลน้อย 
น้้าไหลออกไปทางคลองนางเรียมและคลองยวนลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยมีพ้ืนที่ผิวน้้าและปริมาตรน้้า
เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเล  ประกอบด้วยป่าพรุป่าเสม็ด พ้ืนน้้า ป่าดิบชื้น และพ้ืนที่
เกษตรกรรม ึึ่ งมีความส้ าคัญต่อการ  เป็นถิ่นที่ อยู่ อาศัย  เป็น แหล่ งสร้ า งรั งวาง ไข่และเป็นแหล่ ง 
หาอาหารของนกและสัตว์ป่าประเภทอ่ืนๆ ึึ่งจากการส้ารวจพบเป็นกระจูดใหญ่ ขึ้นอยู่หนาแน่น ส่วนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบเป็นป่าพรุควนเคร็ง ึึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอ้าเภอเชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติอ้าเภอ
ร่อนพิบูลย์ , อ้าเภอชะอวด, อ้าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่
ประมาณ 223,320 ไร่  พบต้นปรือ เสม็ด และกระจูดขึ้นอยู่ทั่วไป ึึ่งกระจูดพบจะเป็นกระจูดใหญ่ ขึ้นอยู่
หนาแน่นในบริเวณป่าพรุ และได้ส้ารวจในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการส้ารวจในพ้ืนที่ต้าบลลิปะน้อย อ้าเภอ
เกาะสมุย พบมีกระจูดหนู ขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณแหล่งน้้าึึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกระจูดใหญ่แต่หลังจากมีน้้าท่วมใหญ่
ท้าให้กระจูดใหญ่หมดไปด้วย แต่ในส่วนของต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน พบกระจูดใหญ่ แต่มีน้อยบริเวณ
ป่าเสม็ดปากแม่น้้า ึึ่งจากการบันทึกข้อมูลจากพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นของลักษณะของต้นกระจูด พบว่ามีความสูง 
ความยาวรอบโคนต้น กลางต้น ใต้ฐานดอก และจ้านวนข้อ ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนความยาวใบประดับมีค่า 
3.18,7.18,4.74, 3.21 และ 3.87 เึนติเมตร ตามล้าดับ ขนาดดอกก็ไม่มีความแตกต่างกัน ตามตารางท่ี 5 

 

 



ตารางที่ 5 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สุราษฎร์ธานี 

สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ความสูง รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

 
(ึม.) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรฯี 171.96 5.25 4.65 2.04 198.53 3.18 6.44 13.73 

ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช 

179.17 5.48 4.54 3.26 197.84 7.18 5.77 15.36 

ต.พนางตุง อ.ควนขนุน       
จ.พัทลุง 

176.03 5.57 4.65 2.15 185.96 4.74 6.67 15.41 

ต.ทะเลน้อย อ.เมือง จ.พัทลุง 163.56 4.28 3.32 1.33 163.04 3.21 4.49 13.57 

ต. เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

146.88 4.42 3.48 1.56 231.64 3.87 4.94 13.32 

 จากการส้ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พบว่ามีต้นกระจูดในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง ึึ่งดูแลพ้ืนที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ึึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ศึกษา วิจัย และรวบรวม
พรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพพ้ืนที่ ที่เป็นระบบ
นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้้า และพ้ืนที่ป่าเสม็ดทรายแก้ว มีส่วนเกี่ยวเนื่อง ให้ความรู้แก่ชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นแหล่งสันทนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม และยังพบอีกว่าบริเวณนี้มีพ้ืนที่
เชื่อมต่อกัน โดยมีมีบึงส้านักใหญ่ (บึงจ้ารุง) อยู่ในพ้ืนที่ต้าบลึากพง อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นบึงน้้าจืด
ขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่โดยรวม 3,870 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ของ
พรรณไม้ พันธุ์ปลาน้้าจืด และนกชนิดต่างๆ มีบัวสวยงาม  มีต้นกระจูดที่ชาวบ้านน้าไปใช้ท้าผลิตภัณฑ์จักสานเป็น
เครื่องใช้สอย เช่น ตะกร้า กระเป๋า เสื่อ รองเท้า หมวก ฯลฯ และยังเป็นแหล่งท้ามาหากินของชาวบ้านในต้าบล
ชากพงและใกล้เคียงมาช้านาน  

นอกจากนี้ึึ่งจากการส้ารวจและศึกษาพ้ืนที่ชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พบว่ากระจูดใหญ่ ในบริเวณพ้ืนที่ 
ต้าบลควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ ึึ่งจากการบอกเล่าของชาวบ้านในพ้ืนที่เดิมต้นกระจูดอยู่ในพ้ืนที่บริเวณพรุกระจูด
จ้านวนมาก ชาวบ้านก็น้าต้นกระจูดมาท้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  แต่ปัจจุบันทางราชการได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท้าให้ต้นกระจูดลดน้อยลงประกอบกับคนที่สานต่อการจักรสารกระจูดก็น้อยมาก แต่
ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยการน้ากระจูดมาปลูกไว้ในนาบริเวรพ้ืนที่ใกล้บ้าน ึึ่งผลที่ได้รับก็เป็นที่น่าพอใจส้าหรับการ
ท้ากระจูดเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้  อีกหนึ่งแหล่งที่พบต้นกระจูดเป็นจ้านวนวนมาก คือพรุจูด ในพ้ืนที่
ต้าบลสะกอม อ้าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา มีเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ มีต้นกระจูดจ้านวนมาก แต่การน้าไปใช้ประโยชน์
น้อยมาก  ึึ่งจากการบันทึกข้อมูลจากพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น 4 พ้ืนที่ พบว่ามีความสูง 131.84, 167.84, 189.12, 



159.12 และ 144.44 เึนติเมตร ส่วนความยาวรอบต้น และจ้านวนข้อ ความยาวใบประดับ และ ขนาดดอก ก็ไม่
มีความแตกต่างกัน ตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ข้อมูลเฉลี่ยลักษณะของต้นกระจูดในพื้นที่ จ.ระยอง สงขลา และ จ.นราธิวาส 

สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ความสูง  รอบต้น (มม.) จ้านวนข้อ  ความยาว ขนาดดอก (มม.) 

 
(ึม.) โคน กลาง ใต้ดอก (ข้อ/ต้น) ใบประดับ (ึม.) กว้าง ยาว 

ต. ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 131.84 3.61 2.12 1.25 173.60 4.33 4.04 11.06 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 167.84 6.17 4.80 2.24 172.80 4.03 7.10 17.90 

ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 159.12 5.08 4.00 2.03 203.24 3.41 5.48 14.22 

ต.โคกเคยีน อ.เมือง จ.นราธิวาส 144.44 4.92 3.78 2.4 160.52 5.56 7.7 19.19 

 
จากการส้ารวจข้อมูลของกระจูดจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างต้นกระจูดและดอกเพ่ือบันทึก

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ พบว่า จ้านวนกลีบประดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.94 จ้านวนกาบประดับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
75.23 จ้านวนดอกย่อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.29 จ้านวนดอกย่อยที่เป็นผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.06ความกว้างของ
ผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 มิลลิเมตร และ ความยาวของผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 7  
ตารางที่ 7 ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของดอกกระจูดในพ้ืนที่ต่างๆ  

สถานที่ 
จ้านวน 

กลีบประดับ 
จ้านวน 

กาบประดับ 
จ้านวน 

ดอกย่อย 
จ้านวนผล 

ความกว้าง
ผล (มม.) 

ความยาว
ผล (มม.) 

ต. ท่าสะท้อนอ.พุนพิน 
จ. สุราษฎร์ธาน ี 6.40 49.70 41.00 31.10 2.37 3.75 
ต.นาชะอัง อ.เมือง 
จ.ชุมพร 12.90 95.60 74.80 76.80 2.66 3.48 
ต. คันธุรี อ.ท่าชนะ 
จ. สุราษฎร์ธาน ี 7.00 65.10 54.60 40.50 2.49 3.45 
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 10.50 70.40 66.70 47.10 2.54 4.02 
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา 11.20 70.30 65.10 53.70 2.84 3.74 
ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา 9.70 82.00 77.60 59.80 3.32 5.43 
ต.ต้าตัว อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา 10.50 85.50 82.10 66.90 2.96 5.60 



 
จากการส้ารวจข้อมูลของกระจูดจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือน้ามาวิเคราะห์

คุณสมบัติทางเคมี พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 3.16-7.42 และน้้าไม่มีความเค็ม ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตพืช 
ตารางที่ 8  คุณสมบัติทางเคมีของน้้า 

รายละเอียดตัวอย่าง กรด - ด่าง 
การน้าไฟฟ้า 

( ds / m ) 

ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 4.730 0.270 

ต.คันธุลี  อ.ท่าชน จ.สุราษฎร์ธานี 7.420 0.210 

ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 4.540 0.630 

ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 5.880 0.101 

ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 3.160 0.040 

สถานที่ 
จ้านวน 

กลีบประดับ 
จ้านวน 

กาบประดับ 
จ้านวน 

ดอกย่อย 
จ้านวนผล 

ความกว้าง
ผล (มม.) 

ความยาว
ผล (มม.) 

ต.บางนายสี  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 11.20 81.00 78.20 68.50 2.87 5.16 
ต.เคร็ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรฯี 8.00 62.90 53.50 33.60 2.73 3.41 
ต.แม่เจ้าอยู่หัว  
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรฯี 8.30 75.60 54.30 45.10 2.60 3.41 
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน       
จ.พัทลุง 7.90 64.50 60.30 41.10 2.73 3.59 
ต.ทะเลน้อย อ.เมือง       
จ.พัทลุง 8.70 65.90 54.70 46.10 2.68 3.18 
ต.เกาะพะงันอ.เกาะพะงัน  
จ.สุราษฎร์ธาน ี 8.50 68.30 58.70 47.70 3.44 3.22 
ต. ชากพง อ.แกลง                
จ.ระยอง 10.70 57.50 52.20 41.70 2.50 4.27 
ต.สะกอม อ.เทพา          
จ.สงขลา 8.50 76.00 66.70 54.30 1.85 3.95 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่     
จ.สงขลา 5.60 84.80 79.00 68.10 2.75 5.12 
ต.โคกเคียน อ.เมือง      
จ.นราธิวาส 

6.30 123.80 90.50 79.90 2.67 4.09 

เฉลี่ย 8.94 75.23 65.29 53.06 2.71 4.05 



รายละเอียดตัวอย่าง กรด - ด่าง 
การน้าไฟฟ้า 

( ds / m ) 

ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 5.950 0.037 

ต.ต้าตัว อ.กะปง จ.พังงา 5.930 0.016 

ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 3.50 0.663 

ต.ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 6.00 0.058 

ต.พนางตุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 5.71 0.098 

ต.เคร็ง  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 5.97 0.082 

ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 6.41 0.104 

ต. ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 6.68 0.346 

ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 6.27 0.054 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 6.63 0.075 

ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 4.41 0.039 
 
จากการส้ารวจข้อมูลของกระจูดจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างดินเพ่ือน้ามาวิเคราะห์

คุณสมบัติทางเคมี พบว่าดินมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 2.57-5.54 ดินไม่มีความเค็ม ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  และพบปริมาณอินทรียวัตถุต่้าในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ภูเก็ต และระยอง 
ส่วนจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงถึงสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ต่้า ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดชุมพร ภูเก็ต ระยอง ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง นครศรีธรรมราช 
สงขลา และนราธิวาส มีปริมาณโพแทสเึียมที่เป็นประโยชน์ในดินปานกลางถึงสูง (ตารางที่ 9) 

 
 



ตารางที่ 9  คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

สถานท่ี กรด - ด่าง 
ความ

ต้องการปูน 
(กก./ไร่) 

การน้า
ไฟฟ้า 

(ds/m) 

อินทรียวัตถุ  
( % ) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก) 

โพแทสเึียม
(มก./กก) 

แคลเึียม
(มก./กก) 

แมกนีเึียม
(มก./กก) 

ชนิดดิน 

ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 3.69 2120 0.095 33.99 6.2 49 166.5 82.5 ดินร่วนปนดินทราย 
ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 2.57 1800 0.20 14.49 3.9 88 916 130 ดินทราย 
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 3.51 100 0.27 0.61 3.75 5 69.5 15 ดินทรายปนดินร่วน 
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 4.56 320 0.03 3.74 5.2 21 43 18 ดินร่วนเหนียวดินทราย 
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 5.19 - 0.03 1.62 5.6 21 113 22 ดินทรายปนดินร่วน 
ต.ต้าตัว อ.กะปง จ.พังงา 4.75 560 0.03 3.59 1.9 80 126 23 ดินเหนียวปนทราย 
ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 4.74 580 0.02 4.62 1.7 79 325 58 ดินร่วนปนเหนียว 
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 3.42 980 0.68 6.30 3.9 97 43 81 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
ต.ึากพง อ.แกลง จ.ระยอง 3.57 990 0.11 3.36 2.78 16.15 51.73 11.8 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน ี 4.60 1000 0.07 10.91 8.73 205.3 345.49 126.98 ดินเหนียว 

ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 4.06 1670 0.44 47.01 7.52 67.67 520.37 272.34 ดินร่วนปนทราย 

ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 5.06 990 0.04 4.24 14.04 61.97 737.18 285.71 ดินเหนียว 

ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรฯี 4.14 1170 0.2 5.78 2.28 93.39 504.1 274.01 ดินเหนียว 

ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 3.86 1650 0.36 31.99 6.19 47.4 363.17 70.51 ดินร่วนปนทราย 

ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 5.13 570 0.04 5.41 3.30 64.23 204.19 567.32 ดินร่วนปนดินเดียว 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5.54 130 0.017 1.07 2.08 115 520.68 137.86 ดินเหนียว 

ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 5.13 570 0.038 5.41 3.30 64.23 207.09 58.86 ดินทราย 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
จากการศึกษา พบว่า กระจูดมี 2 ชนิด ได้แก่ กระจูดหนูและกระจูดใหญ่ ึึ่งจะพบในบริเวณป่า

พรุ บึง หนองน้้า ป่าชายเลน และแนวชายฝั่งทะเล ึึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกกชนิดอ่ืนๆ คือ มีดอกเป็นดอกเดี่ยว 
ล้าต้นกระจูดมีลักษณะทรงกระบอกกลม ภายในต้นกลวงมีผนังกั้นเป็นช่องๆ เมื่อผ่าดูจะเห็นเป็นข้อปล้อง และไม่มี
ใบมีเพียงใบประดับรับดอกใบเดียว โดยมีพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาของกระจูด ไม่แตกต่างกัน ในทุกพ้ืนที่ 
 

      
ภาพที่ 1 สภาพแวดล้อมที่ส้ารวจพบกระจูด (ก) กระจูดหนู (ข) กระจูดใหญ่ 
 
จากการส้ารวจแหล่งกระจูดในพ้ืนที่ของประเทศไทย พบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต

พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ระยอง พบมีกระจูดใหญ่และยังมีความหนาแน่น ึึ่งสามารถน้ากระจูด
ใหญ่ไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความต้องการของผู้บริโภคน้ามาผลิตเป็นเครื่องจักรสารและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกระจูด ได้แก่ เสื่อ กระเป๋า หมวก
ชุดรองจาน ชุดปูโต๊ะอาหาร เครื่องตกแต่งบ้าน เป็นต้น แต่ในพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และกระบี่
ไม่พบแหล่งกระจูดใหญ่ จะมีพบกระจูดหนูบางพ้ืนที่ึ่ึงส่วนใหญ่สภาพพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งของกระจูด ได้ถูกบุกรุกและ
ท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก เพื่อยึดครองที่ดินน้าไปปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะปาล์มน้้ามัน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ได้ข้อมูลแหล่งกระจูด ชนิดของกระจูด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระจูดจากและการน้าไปใช้

ประโยชน์ของต้นกระจูด ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ึึ่งใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาคุณสมบัติของต้นกระจูดเพ่ือ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมส้าหรับศึกษาและทดสอบในแปลงนาต่อไป 
 2.  เกษตรกรควรมีอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีกระจูดในธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ตลอดไป 

 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านให้คนรุ่นใหม่ได้
ตระหนักและเห็นคุณค่ามากข้ึนและสามารถสืบทอดและน้าไปต่อยอดต่อไปได้ 
 
 
 
 

(ก) (ข) 



10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดการและบูรณาการกัน
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตต้นกระจูดที่มีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถทดแทนกระจูดจากธรรมชาติ หาก
กระจูดจากธรรมชาติมีน้อยลงและไม่เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี และสามารถพัฒนาต่อยอดในการผลิตต้น
กระจูดให้มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณ ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน สามารถพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกร ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน 
 
11. ค าขอบคุณ     :  คณะทีมวิจัยขอขอบพระคุณ  คุณสุรกิตติ  ศรีกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ส้านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ที่ให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในการทดลองครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการด้าเนินงานให้ส้าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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แผนทีก่ารศึกษาส้ารวจแหล่งกระจูดในประเทศไทย 
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระจูด ภาพ 

ดอก 

รูปทรงรีหรือรูปไขข่อบขนานคล้ายทรงกระบอก สีเขียวถึงสีน้้าตาล
กาแฟ หรือสีน้้าตาลออกม่วง 

 

ใบประดับ   

ใบประดับเป็นรูปคล้ายหอกปลายแหลม มีความยาว  3 – 13 ึม. 

 

กลีบประดับ 

มีรูปคล้ายก้นถ้วย แข็งและมีกลีบึ้อนเป็นชั้นๆ 

 

กาบประดับ 

รูปไข่หรือรูปทรงกลมแกมไข่มีขนาด 3.2-6.7 x 3-6.2 มิลลิเมตร 

 
 

ดอกย่อย  

เป็นช่อดอก ด้านในมีลักษณะเป็นเส้นๆ ของเกสรแรกๆจะมีเกสรสีขาว
และเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล 

 

ผล   

เป็นรูปไข่หรือรูปไข่กลับถึงรูปไข่กลับทรงกว้าง ผลนูน 2 ด้าน ผลแข็งสี
น้้าตาลผิวเรียบตึง เป็นแนวเส้นตามยาวไม่ชัด มักมีหนามละเอียดที่ส่วน
ปลาย  



ล าต้น 

ลักษณะล้าต้นกลม ด้านในกลวง เป็นข้อปล้อง มีเยื่ออ่อนคล้ายเยื่อไผ่ 
คั่นเป็นข้อๆสีเขียวอ่อน มีขนาดตั้งแต่เท่าก้านไม้ขีดไฟ จนถึงเท่าแท่ง
ดินสอด้า สูงประมาณ1-2เมตร ล้าต้นแข็งคล้ายทรงกระบอกผิวเรียบ  

 

 
 
-3- ดารดกีด 


