
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย                     :  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีศักยภาพเพ่ือใช้ 

   ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 
กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระจูด 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ระยะปลูกท่ีเหมาะสมของกระจูด 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Appropriate spacing of Lepironia articulate (Retz.) 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นางเมธาพร  นาคเกลี้ยง1 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางจินตนาพร  โคตรสมบัติ2   
       นางเอมอร  เพชรทอง1  
       นางจิณณจาร์  หาญเศรษฐสุข1  

นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ3 

นายสมชาย บุญประดับ4 
 

5. บทคัดย่อ :  การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของกระจูด ด้าเนินการในพ้ืนที่ 
นาลุ่มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 4 กรรมวิธี คือ 
ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร 60 x 60 เซนติเมตร 90 x 90 
เซนติเมตรและ 120 x 120 เซนติ เมตร ผลการทดลองพบว่า  
เมื่อกระจูดอายุ 9 เดือน การใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร  
ต้นกระจูดมีการเจริญเติบโตด้านความสูง และมีจ้านวนต้นต่อกอ
มากกว่าระยะปลูกอ่ืนๆ คือ เท่ากับ 169.1 เซนติเมตร และ 99.2 
ต้นต่อกอ ส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นมีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยการใช้ระยะปลูก 60 x 60 เซนติเมตร จะมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางล้าต้นมากกว่าระยะปลูก อ่ืน  คือเท่ ากับ 0.38 
เซนติเมตร 
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1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง   เลขที่ 252 ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
2 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  เลขท่ี 126 ม.4 ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี 84340 
3 ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  เลขท่ี 12 ต.วังทอง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
4 ส้านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

: Appropriate spacing of Lepironia articulate (Retz.) was 
researched in Phatthalung Agricultural Research and 
Development Centre, at 30 x 30 cm, 60 x 60 cm, 90 x 90 
cm and 120 x 120 cm. The results showed that spacing 
of 30 x 30 cm have higher growth and shoot per plant 
were 169.1 cm and 99.2 shoot. The spacing of 60 x 60 
cm.  has the diameter higher than the other spacing is 
0.38 cm. 
 

6. ค าน า                                 :  พ้ืนที่ประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีความ
หลากหลายของระบบนิเวศน์ที่เกิดในสภาพภูมิประเทศต่างๆ กัน 
ในพ้ืนที่ลุ่มต่้าหรือที่ซึ่งการระบายน้้าถูกขวางกั้นจึงเกิดเป็นแหล่ง
พ้ืนที่ชุ่มน้้าในหลายพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าแบบถาวรและพ้ืนที่
ชุ่มน้้าแบบชั่วคราวที่มีน้้าท่วมขังตามฤดูกาล แต่จากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรที่พ่ึงพาธรรมชาติเป็นสังคมบริโภคนิยมที่
มุ่งแสวงหาก้าไรระยะสั้น การทอดทิ้งทรัพยากรพืชและแหล่งพ้ืนที่
ชุ่มน้้าจึงมีมากขึ้น ทั้งที่ทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาดั้งเดิมสามารถ
น้ามาร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาเป็น
นวัตกรรมที่ตอบสนองการบริโภคแบบใหม่ หรือช่วยในการรักษา
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ หรือเกิดการพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  แต่ที่ผ่านมายังขาด
ข้อมูลการศึกษาทั้งพ้ืนฐานและเชิงลึกที่จะน้าไปสู่เป้าหมายในการ
น้าทรัพยากรพืชชุ่มน้้าที่มีอยู่ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
ได้และในปัจจุบันที่พ้ืนที่ชุ่มน้้าหลายพ้ืนที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการ
ถูกท้าลายพืชพรรณหลากหลายชนิดที่อยู่ตามบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้าถูก
ละเลยไม่ได้รับความสนใจหรือไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมแต่
อย่างใด ทั้งที่บางชนิดก็เป็นพืชที่มีศักยภาพและสามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
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ทั้งด้านวิชาการพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพ่ือจะ
ได้เป็นแนวทางในการน้าไปใช้ไปประโยชน์อย่างหลากหลายและ
คุ้มค่าและมีการจัดการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสม 
มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน์พ้ืนที่นั้นด้วย 
ดังนั้นการศึกษาถึงศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชใน
พ้ืนที่ชุ่มน้้าจึงเป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนและเกิดการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติในภูมินิเวศน์นั้นได้อย่างกลมกลืน  

กระจูด เป็นพืชที่ข้ึนเองตามธรรมชาติในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้้า 

ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงเดิมมีมากบริเวณทะเลน้อยโดยมีการน้ามาใช้
ประโยชน์ในการท้าเสื่อ ภาชนะรูปแบบต่างๆ และหัตถกรรม
หลากหลายและใช้เป็นเชือกผูกรัดสิ่งของ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จาก
กระจูดได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
ลวดลายสวยงามมากขึ้นมีการย้อมสีตอกกระจูด เพ่ือเสริมแต่ง
ลวดลายให้เด่นชัดและสวยงามขึ้นตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดอาทิกระเป๋าชุดรองจานชุดปูโต๊ะอาหารเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน
กระสอบทรงเหลี่ยมหรือของใช้ชิ้นเล็ก อ่ืนๆนอกจากมีตลาดใน
ประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศเช่น ประเทศมาเลเซีย 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ 
แคนาดา อีกด้วย ประเทศคู่แข่งที่ผลิตภัณฑ์สินค้ากระจูด คือ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน แต่ปัญหาการน้าเอามาใช้ประโยชน์
มากเกินความสามารถในการให้ผลผลิตและแหล่งที่มีกระจูดขึ้นอยู่
ถูกท้าลายจากไฟไหม้และการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตรอย่างผิดกฎหมายท้าให้ปริมาณกระจูดไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ เกษตรกรจึงต้องซื้อกระจูดจากแหล่งอ่ืนในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้ (Wunbua et al., 2012) นอกจาก
การปล่อยให้กระจูดในธรรมชาติฟ้ืนฟูตัวเองขึ้นมาได้แล้ว การปลูก
กระจูดในลักษณะของพืชปลูกเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการใช้
และความสะดวกในการเก็บเกี่ยวจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง
โดยในการศึกษาพ้ืนที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับการปลูกกระจูดของ 
Wunbua et al. (2012)  พบว่าพ้ืนที่ที่ติดอยู่กับส่วนน้้าขังของ
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ทะเลสาบเป็นพ้ืนที่เหมาะสมมากที่สุด แต่บริเวณพ้ืนที่ป่าพรุและ
พ้ืนที่นาลุ่มก็เป็นส่วนที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่
เนื่องจากยังไม่มีรายงานการศึกษาถึงวิธีการปลูกและการเขตกรรม
อ่ืนๆ ในกระจูดมาก่อน จึงท้าได้ท้าการศึกษาในเบื้องต้นเพ่ือให้ได้
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการผลิตกระจูดในลักษณะของพืชปลูก
ต่อไป 
       

7. วิธีด าเนินการ                         :  อุปกรณ์       
- พันธุ์กระจูด 

       - ปุ๋ยมูลวัว 
       - ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
       - อุปกรณ์ในการวัดความกว้างและความสูง 
       - เครื่องชั่ง 
  - วิธีการ ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  RCB (Randomized 

Complete Block Design) มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้้า ดังนี้ คือ  
       กรรมวิธีที่ 1 ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร 
       กรรมวิธีที่ 2 ระยะปลูก 60 x 60 เซนติเมตร 
       กรรมวิธีที่ 3 ระยะปลูก 90 x 90 เซนติเมตร  

      กรรมวิธีที่ 4 ระยะปลูก 120 x 120 เซนติเมตร  
     - วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  ท้าเทือกแล้วปลูกกระจูดด้วยระยะปลูกต่างๆ ตาม
กรรมวิธีการทดลอง โดยใช้กระจูด 4 ต้นต่อหลุม ใช้แปลงย่อย
ขนาด 12 x 12 ตารางเมตร เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 2 เมตร 
หลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ครั้ง
ต่อไปทุกๆ 3 เดือน 

     - การบันทึกข้อมูล 
       1. ความสูง เก็บข้อมูลเมื่อกระจูดอายุ 3 เดือน เดือนละ 
  ครั้งจนถึงเก็บเกี่ยว โดยวัดจากพ้ืนดินถึงจุดรอยต่อของ 

ล้าต้นกับดอก ของต้นที่สูงที่สุดในกอ จ้านวน 10 กอต่อ
ซ้้าของแต่ละกรรมวิธี 

       2. การแตกกอ เก็บข้อมูลเมื่อกระจูดอายุ 3 เดือน เดือน 
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          ละครั้งจนถึงเก็บเกี่ยว 
   3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น วัดเมื่อต้นกระจูดอายุ 7 

เดือน โดยวัดเดือนละครั้ง ตรงบริเวณกลางล้าต้น สุ่มวัด
จากตัวอย่าง 10 ตัวอย่างต่อซ้้าของแต่ละกรรมวิธี 

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 
สถานที่ท้าการทดลอง พ้ืนที่นาลุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรพัทลุง 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  งานวิจัยเรื่องระยะปลูกที่เหมาะสมของกระจูด ด้าเนินการปลูก
เดือนเมษายน 2559 แต่เกิดภาวะน้้าท่วมแปลงวิจัยส่งผลให้ต้น
กระจูดเจริญเติบโตและแตกกอไม่ดี จึงด้าเนินการปลูกกระจูดแปลง
วิจัยใหม่ตามกรรมวิธีที่ ก้าหนดเมื่อต้น เดือนธันวาคม 2560  
ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโตของต้นกระจูดด้านความสูงที่
อายุ 3 4 5 6 7 และ 9 เดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
โดยเมื่อกระจูดอายุ 3 เดือน การใช้ระยะปลูก 90 x 90 และ 120 x 
120 เซนติเมตร ต้นกระจูดจะมีความสูงมากกว่าระยะปลูกอ่ืน คือ
เท่ากับ 61.4 เซนติเมตร เมื่ออายุ 4 5 และ 6 เดือน การใช้ระยะ
ปลูก 120 x 120 เซนติเมตร ต้นกระจูดมีความสูงมากกว่าระยะปลูก
อ่ืน คือเท่ากับ 87.3 เซนติเมตร 99.6 เซนติเมตร และ 102.1 
เซนติเมตร ตามล้าดับ และเมื่ออายุ 7 เดือน และ 9 เดือน การใช้
ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ต้นกระจูดมีความสูงมากกว่าระยะ
ปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 113.6 เซนติเมตร และ 169.1 เซนติเมตร ส่วน
อายุ 8 เดือน พบว่า ต้นกระจูดมีค่าความสูงแตกต่างกันทางสถิติ โดย
การใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ต้นกระจูดจะมีความสูง
มากกว่าระยะปลูกอ่ืนๆ คือเท่ากับ 145.6 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
ซึ่งขนาดความสูงต้นกระจูดที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ 100 – 
300  เซนติ เมตร  ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ พั น ธุ์ และสภ าพแวดล้ อม
( https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c)   ส่ ว น
จ้านวนต้นต่อกอทุกเดือนที่บันทึกข้อมูล คือเมื่อกระจูดอายุ 3 4 5 
6 7 8 และ 9 เดือน จ้านวนต้นต่อกอไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
โดยทุกเดือนที่บันทึกข้อมูล พบว่า การใช้ระยะปลูก 30 x 30 
เซนติเมตร มีจ้านวนต้นต่อกอ มากที่สุด คือเท่ากับ 9.3 20.9 43.7 

https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c
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59.9 75.3 87.8 และ 99.2 ต้นต่อกอ ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) 
ส้าหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น พบว่า ทั้ง 3 ครั้งของการ
บันทึกข้อมูลคือ เมื่อต้นกระจูดอายุ 7 8  และ 9 เดือน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางล้าต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่า  เมื่อกระจูด
อายุ 7 และ 8 เดือน การใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร จะมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นมากกว่าระยะปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 
0.35 เซนติเมตร แต่เมื่อกระจูดอายุ 9 เดือน พบว่า การใช้ระยะ
ปลูก 60 x 60 เซนติเมตร จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น
มากกว่าระยะปลูกอ่ืน คือ เท่ากับ 0.38 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่ง
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นของกระจูดที่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้อยู่ระหว่าง 0.3-0.8 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และ
สภาพแวดล้อม (https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c) 
        การทดลองเรื่องระยะปลูกท่ีเหมาะสมของกระจูด ยังไม่เก็บ
เกี่ยว เนื่องจากอายุยังไม่ครบก้าหนด เพราะกระจูดอายุประมาณ 
12 เดือน จึงจะสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
(http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulru
sh/bulrush_6.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ความสูง (เซนติเมตร) ของกระจูดที่ระยะปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

  ปี 2559 – 2560 
 

ระยะปลูก (เซนติเมตร) 
ความสูง (เซนติเมตร)  

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน1/ 9 เดือน  

https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_6.html
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_6.html
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30 x 30 59.8 79.2 94.7 99.2 113.6 145.6a 169.1  

60 x 60  57.4 79.9 94.6 93.2 109.4 132.3b 158.5  

90 x 90 61.4 77.7 87.9 94.7 109.2 129.3b 153.5  

120 x 120 61.4 87.3 99.6 102.1 110.6 132.7b 147.4  

Mean 60.0 81.0 94.2 97.3 110.7 135.0 157.1  

F-test ns ns ns ns ns ** ns  

C.V (%) 6.2 14.7 15.3 16.3 5.3 4.0 9.3  

1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 2 จ้านวนต้นต่อกอ (ต้น) ของกระจูดที่ระยะปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

  ปี 2559 - 2560 

ระยะปลูก (เซนติเมตร) 
จ้านวนต้นต่อกอ (ต้น)  

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน  

30 x 30 9.3 20.9 43.7 59.9 75.3 87.8 99.2  

60 x 60  8.4 20.2 40.6 53.1 59.8 67.9 78.8  

90 x 90 6.9 17.9 39.5 53.3 61.6 67.8 78.3  

120 x 120 7.3 15.4 36.9 59.7 67.2 75.1 84.2  

Mean 7.9 18.6 40.2 56.5 65.9 74.7 85.1  

F-test ns ns ns ns ns ns ns  

C.V (%) 20.1 35.1 44.4 51.3 47.3 44.5 40.4  

ตารางที่ 3  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้า (เซนติเมตร) ของกระจูดที่ระยะปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

การเกษตรพัทลุง ปี 2559 - 2560 

ระยะปลูก (เซนติเมตร) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้า (เซนติเมตร) 
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7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน  

30 x 30 0.35 0.35 0.37  

60 x 60  0.33 0.34 0.38  

90 x 90 0.33 0.33 0.36  

120 x 120 0.34 0.34 0.37  

Mean 0.33 0.34 0.37  

F-test ns ns ns  

C.V (%) 10.1 6.1 6.3  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของกระจูด มี 4 ระยะ 

ประกอบด้วยระยะ 30 x 30 เซนติ เมตร ระยะ 60 x 60 
เซนติเมตร ระยะ 90 x 90 เซนติเมตรและ ระยะ 120 x 120 
เซนติเมตร พบว่า การปลูกกระจูดที่ระยะ 30 x 30 เซนติเมตร 
ต้นกระจูดมีความสูงและจ้านวนต้นต่อกอ เมื่อใกล้ก้าหนดเก็บ
เกี่ยว มากกว่าระยะปลูกอ่ืน คือเท่ากับ 169.1 เซนติเมตร และ 
99.2 ต้นต่อกอ ซึ่งกระจูดจะเก็บเกี่ยวอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น ทุกระยะปลูกมีขนาดใกล้เคียงกัน 
คือ เท่ากับ 0.37 0.38 0.36 และ 0.37 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 
และเกษตรกรที่สนใจ 

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 
12. เอกสารอ้างอิง                           : Wunbua, J., K. Nakhapakorn, S. Jirakajohnkool. 2012.   

Change detection andidentification of Land 
potential for planting krajood (Lepironia 
articulate) in Thale Noi, Southern  Thailand. 
Songkhanakarin J. Sci.Techno.34(3) : 329-336. 
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กระจูด. 2561. https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. 

กระจูด. 2561. การท้านากระจูด.  
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufac
ture/bulrush/bulrush_6.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2561. 

 
13. ภาคผนวก  

 

 
ภาพผนวกที่ 1 การปลูกกระจูดที่ระยะปลูกต่างๆ 

 
 

 
 

https://sites.google.com/site/ramchauat/kra-c
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_6.html.%20สืบค้นเมื่อวันที่%206%20มีนาคม%202561
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_6.html.%20สืบค้นเมื่อวันที่%206%20มีนาคม%202561
http://www.tungsong.com/NakhonSri/manufacture/bulrush/bulrush_6.html.%20สืบค้นเมื่อวันที่%206%20มีนาคม%202561
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                                      ภาพผนวกที่ 2 การเจริญเติบโตและการแตกกอของกระจูดยังกลุ่มติตามและ
ประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง 

Email.th 


