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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของตาข่ายพรางแสงสีเขียวต่อการเจริญเติบโตของกระเจียว 
Curcuma singularis Gagnep. ในแปลงทดลองปลูกตามสภาพธรรมชาติที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสง         
สีเขียวระดับต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Desig (RCBD) มี 4 กรรมวิธีคือตาข่ายพรางแสงสีเขียวระดับ 0 50 60 
และ 70% และมีจ านวน 2 ซ้ าคือรูปร่างหัวพันธุ์ 2 แบบ คือ แบบตรงกับแบบแง่ง พบว่าการพรางแสง              
ด้วยตาข่ายพรางแสง 60% มีเปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงล าต้น การแตกกอ และเปอร์เซ็นต์การให้ดอก              
มีค่าสูงที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ 81.0 เซนติเมตร 1.6 ต้นต่อกอ และ 78.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P≤0.05) รองลงมา คือ การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70% 

มีค่าเท่ากับ 93.3 เปอร์เซ็นต์ 85.4 เซนติเมตร 1.3 ต้นต่อกอ และ 74.7เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และตาข่าย
พรางแสง 50% ให้ค่า 96.6 เปอร์เซ็นต์ 72.5 เซนติเมตร 1.4 ต้นต่อกอ และ 70.3 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
การไม่พรางแสงมีเปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงต้น การแตกกอ ให้ค่าต่ าที่สุดคือ 90 เปอร์เซ็นต์ 59.6 
เซนติเมตร 1.1 ต้นต่อกอ ตามล าดับ และไม่พบการออกดอก นอกจากนี้ยังพบว่ารูปร่างหัวพันธุ์ทั้ง 2 แบบ 
มีการเจริญเติบโตของกระเจียวไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

ค าส าคัญ : กระเจียว ตาข่ายพรางแสงสีเขียว รูปร่างหัวพันธุ์ 
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Abstract 

The objective of this research was to study the effect of shading and rhizome 
shapes on growth of Curcuma singularis Gagnep. In its natural area at Ban Yang Noi Learning 
Center, UbonRatchathani,  Rajabhat University, KhueangNai District, UbonRatchathani 
Province during March 2012 to November 2013. The research was designed by a 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 treatments of green shading net of 0, 
50, 60, and 70 shading percentage. The replications were shapes of rhizome ie. straight 
and spread rhizomes. It was found that by covering with the 60% shade resulted in highest 
germination percentage, pseudostem height, number leaves per shoot,  tillering, and 
flowering percentage (100%, 95.5 cms, 8.13 leaves per shoot, 1.63 pseudostem per clump 
and 78.83%, respectively). The 70% results were 93.33%, 85.44 cms, 7.80 leaves per shoot 
1.30 pseudostem per clump, and 74.73%,respectively. The 50% results were 96.67%, 72.50 
cms,  6.90 leaves per shoot, 1.40 pseudostem per clump and 70.27%,  respectively.  The 
non-shaded resulted in lowest rates of germination, pseudostem height, number leaves 
per shoot, and flowering percentage at 90% 59.45 cms,  4.50 leaves per shoot 1.07 
pseudostem per clump, and 0% respectively. Results found in two rhizome shapes 
showed no statistically difference at P>0.05.  

Keywords : Kra-jeeuw, green shading net, rhizome shape 
 

บทน า 

พืชกลุ่มกระเจียว (Curcuma sp.) เป็นไม้หัว
ล้มลุกอายุหลายปี (Herbaceous perennial) มีอายุ
การเจริญเติบโตประมาณ 7-8 เดือน (มีนาคม-กันยายน)  
วงจรการเจริญเติบโต (Growth cycle) ประกอบด้วย
การเจริญเติบโตทางล าต้น(Vegetative phase) และ
การเจริญเติบโตทางดอก (Reproductive phase) 
กระเจียวออกดอกในช่วงต้นฤดูฝน 2-3 เดือน ช่อดอก
กระเจียวมีความสวยงาม มีความหลากหลายในด้าน
รูปทรง ขนาด และสีสันที่แตกต่างกัน จึงท าให้เป็นที่
ต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับท้ังตลาดภายในและ
ตลาดต่างประเทศ ปีพ.ศ.2532 เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกกระเจียวที่เป็นกลุ่มปทุมมาเพื่อส่งดอกและหัวไป

จ าหน่ายต่างประเทศ (พิศิษฐ์, 2533) พบว่ามีปริมาณ
การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณส่งออก
เพิ่มขึ้นทุกปี  (สุ รวิช ,  2539)  กระเจียวบางชนิด
รับประทานได้ พบขึ้นกระจายทั่วไปในป่าที่มีความช้ืนสูง
ทางภาคเหนือ ป่าเต็งรังทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ออกดอกตามฤดูกาลปริมาณไม่สม่ าเสมอแตกต่างกันไป
ในแต่ละปีชาวบ้านนิยมเก็บมาบริโภคเป็นผักเคียงกับ
น้ าพริก นอกจากนี้ พบว่า กระเจียวมีน้ ามันหอมระเหย
อยู่ในทุกส่วนของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของล า
ต้นใต้ดินหรือเหง้า (Rhizome) มีน้ ามันหอมระเหย             
มากที่สุด มีการสกัดสีจากเหง้ามาใช้ย้อมผ้า ใช้เป็นสี
ผสมอาหาร โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และอินเดียและแม้แต่ในประเทศไทยเอง พืชกลุ่ม
กระเจียวที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ ขมิ้น 
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(Curcuma longa Linn.) สารสกัดจากเหง้ามีฤทธิ์ต้าน
เช้ือรา (Pradhan and Son, 2000) และเป็นพืชที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอาหาร ขมิ้นชัน และว่าน              
ชักมดลูก (อุไร, 2547) มีสรรพคุณด้านสมุนไพรเหง้า
ของขมิ้นชันเป็นยาแก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ฟกช้ า ปวดบวม 
แก้เคล็ดขัดยอก ลดการอักเสบของบาดแผล ขับลม                   
ในล าไส้และช่วยรักษาอาการท้องอึดท้องเฟ้อแผล           
ในกระเพาะอาหาร (ปรียา และคณะ, 2545) ส่วนขมิ้นอ้อย 
(C. Zedoaria Roscoe)  ใ ช้ รั กษาอาการท้ อ ง ร่ ว ง 
อาเจียน หรือเป็นไข้ได้และพบว่าสารสกัดประเภท 
curcuminoids จากเหง้าของขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ในการ
ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย 
Staphyllococcus ไ ด้ ดี  ( วั ล ภ า แ ล ะ ค ณ ะ  2534) 
นอกจากนี้  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พบว่ากระเจียว
ดอกอาว ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย สามารถน ามาใช้ในการ
ประกอบอาหารได้ชาวพื้นเมืองในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนิยมน าดอกกระเจียวบางชนิดมา
บริโภคเป็นผัก เห็นได้ว่าพืชกลุ่มกระเจียวมีความส าคัญ
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนตั้งแต่ระดับชุมชน
พื้นเมือง ชาวชนบททั่วไปจนถึงระดับชุมชนเมือง 
ระดับประเทศ หากแต่ขาดการอนุรักษ์และการพัฒนา
ใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชกลุ่มกระเจียว ให้เป็นพืช
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าและความยั่งยืนในท้องถิ่นและขยาย       
สู่พื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย             
ที่ เกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาว 
(Curcuma singularis Gagnep.) ในแปลงทดลองปลูก
ตามสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการผลิต
หรือเพิ่มปริมาณผลผลิตกระเจียวพืชท้องถิ่นให้มีคุณค่า
และความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์นอกพ้ืนท่ีก าเนิด 

วิธีการวิจัย 

1.การคัดเลือกหัวพันธุ์ต้ังต้น 
หัวพันธุ์กระเจียว (C.singularis Gagnep.) 

รหัส TL-1 แยกหัวพันธุ์ตั้งต้นที่มีรูปร่าง 2 แบบคือ แบบ
ตรง และแบบแง่ง น้ าหนักหัวพันธุ์ขนาด10-20 กรัม 

2. การเตรียมแปลงทดลองและการปลูกกระเจียว 
1. แปลงทดลอง เป็นแปลงดินกลางแจ้งสภาพ

ตามธรรมชาติ ขนาด 2×12 เมตร ยกสูง 30 เซนติเมตร 
จ านวน 4 แปลง ขุดและย่อยดินแล้วตากแดดไว้ 2 
สปัดาห์ 

2. การปลูกกระเจียววางแผนการทดลองแบบสุ่ม
บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์  (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) ด าเนินการทดลองเป็น 4 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ไม่พรางแสง (พรางแสง 0%) กรรมวิธีที่    
2-4 คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียวระดับ 50 60 และ 
70% ตามล าดับ โดยทุกกรรมวิธีใช้หัวพันธุ์ 60 หัว แบ่ง
บล็อกที่ 1 เป็นหัวพันธุ์แบบตรง 30 หัว และบล็อกที่ 2 
เป็นหัวพันธุ์แบบแง่ง 30 หัว จากนั้นสุ่มเลือกหัวพันธุ์ตั้ง
ต้นส าหรับการปลูกในหลุมลึก 5 เซนติเมตร วางหัวพันธุ์
แนวนอนในแนวทิศเหนือกับทิศใต้แล้วใช้ดินกลบปาก
หลุม ระยะห่างของการปลูก 30x30 เซนติเมตรภายหลงั
การปลูกรดน้ าให้ชุ่มทั่วแปลง 

3. บันทึกการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้ จ านวน 
วันงอก ความสูงของล าต้น จ านวนใบต่อต้น จ านวนต้น
ต่อกอ และการเกิดดอก  
3.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าข้ อมู ลที่ ไ ด้ ม าวิ เ ค ราะห์หาค่ าความ
แปรปรวนทางสถิติ (Gomez and Gomez,1984) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  lsd 
(least significant difference) ที่ระดับความเช่ือหมั่น 
95% (P = 0.05) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการเจริญเติบโตของกระเจียว (C.singularis 
Gagnep.) 

ทดลองปลูกโดยการคลุมตาข่ายพรางแสงสีเขียว 
ระดับ 0 50 60 และ 70% และจ านวนซ้ าเป็นรูปร่างหวั
พันธุ์ 2 แบบ (หัวพันธุ์แบบแง่ง และหัวพันธุ์แบบตรง) 
ในแปลงปลูกตามสภาพธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้
บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ าเภอ
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เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมีนาคม 
2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 มีผลดังนี ้

ระยะที่ 1 การเจริญเติบโตทางใบ (Vegetative 
phase) 

กระเจียวเริ่มงอกหลังจากปลูกเป็นเวลา 1 
เดือน ซึ่งเริ่มงอกที่ระยะเวลา 35 วัน กระเจียวทยอย
งอกไปเรื่อย ๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมีนาคม-
มิถุนายน) และผลการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสี
เขียวระดับต่าง ๆ กันพบว่า ในเดือนที่ 2 การคลุมตา
ข่ายพรางแสงสีเขียวระดับ 50% มีเปอร์เซ็นต์การงอก 
65.0% รองลงมาคือ การคลุมตาข่ายพรางแสง 60 และ 
70% มีเปอร์เซ็นต์การงอก 60.0 และ 50.0% ตามล าดบั 
ส่วนการไม่พรางแสงมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าที่สุด 
30.0% และมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.01) ในเดือน

ที่ 2 และเดือนท่ี 3  ในเดือนที่ 3 พบว่าการคลุมตาข่าย
พรางแสงสีเขียว 60%  มีเปอร์เซ็นต์การงอก 95.0% 
รองลงมาคือ การคลุมตาข่ายพรางแสง 50 และ 70% มี
เปอร์เซ็นต์การงอก 90.0 และ 85.0% ตามล าดับ การ
ไม่พรางแสงมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าที่สุด 66.7% และมี
ความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.01) ในเดือนที่ 4 การคลุม
ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 60%  มีเปอร์เซ็นต์การงอก 
100%  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ผล
ของตาข่ายพรางแสงลดความเข้มของแสง ท าให้
อุณหภูมิ และความช้ืนภายในแปลงปลูกคงอยู่ได้ระยะ
เวลานาน ท าให้ตาข้างแตกยอดได้เร็วขึ้น (ตารางที่ 1) 

การปลูกกระเจียวหัวพันธุ์แบบตรง และหัวพันธุ์
แบบแง่ง พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกตลอดช่วงการเก็บ
ข้อมูลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 
ตารางที่ 1  ผลของการคลุมตาข่ายพรางแสงสีเขียว ต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของกระเจียว หลังจากปลูกเป็นเวลา 4 เดือน 

(เม.ย.-ก.ค. 2555) 
ระดับการพรางแสง(%) เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 

0 30.0c 66.7c 90.0 
50 65.0a 90.0ab 96.7 
60 60.0ab 95.0a 100.0 
70 50.0b 85.0b 93.3 

F-test ** ** ns 
cv.(%) 7.85 3.62 4.05 

หมายเหตุ  
1. ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีค่าแตกตา่งกันทางสถิติ (P = 0.05) 
2. ** มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P≤0.01)  
3. *  มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญั (P≤0.05) 
4. ns ไม่มีความแตกต่างของคุณลกัษณะที่ทดสอบอยา่งมีนัยส าคัญ (P>0.05) 
 

ความสูงล าต้น ความสูงล าต้นวัดจากโคนต้น
จนถึงปลายยอด พบว่า เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยไปจนถึงเดือนที่ 
6 จะต้นมีความสูงที่สุดและจะคงที่ไปจนถึงเดือนที่ 7 
ขอบใบแรกเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นสีเหลืองจนเหลือง
เต็มใบ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแห้งและกรอบ
ตามล าดับ การเจริญเติบโตจนกระทั่งพืชยุบตัว (ตาย) 

ซึ่งการยุบตัวของกระเจียวจะยุบหมดทุกต้นในเดือนท่ี 8 
ผลจากการพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียวที่ระดบั
ต่าง ๆ พบว่าการคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 60%                 
มีความสูงล าต้นมากที่สุด เท่ากับ 95.5 เซนติ เมตร 
รองลงมาคือ การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 70 และ 
50% มี ความสู งต้ น  85.4 เ ซนติ เ มตร  และ  72.5 
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เซนติเมตร ตามล าดับ  การไม่พรางแสงมีความสูงล าต้น
ต่ าสุด 59.6 เซนติเมตร ซึ่งหลังการปลูกในเดือนที่ 1 
และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในช่วง
เดือนที่ 3 ถึง 4 เดือนของการปลูกความสูงล าต้นมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  และใน
เดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 7 ของการปลูกความสูงล าต้นมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.01) 
(ตารางที่ 2)  

ผลของตาข่ายพรางแสงช่วยลดความเข้มของ
แสงลง พืชจะมีการยืดตัวเข้าหาแสง (phototropism) 
(Salisbury and Ross,1992) และกา รท า ง านของ

ฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอเรลลิน  ที่ เพิ่มสูงขึ้น 
(Gardner et al., 1985; Mitchell, 1970) ซึ่ งผลการ
ทดลองนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Wang et al. 
(1998) ที่ พ บ ว่ า ค ว า ม สู ง ข อ ง ล า ต้ น ขิ ง  ( ginger) 
(Zingiber officinale) มีค่าสูงสุดเมื่อลดระดับความเขม้
ของแสงลง 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีเป็นผลของตาข่าย
พรางแสงสีเขียวยิ่งให้คุณภาพของแสงสีเขียวมากกว่า
แสงสีอื่น ๆ มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

การปลูกกระเจียวหัวพันธุ์แบบตรง และหัวพันธุ์
แบบแง่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยความสูงของล าต้นตลอดช่วง
การเก็บข้อมูลไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ  

 
ตารางที่ 2   ความสูงล าต้นเฉลี่ยของกระเจียว (เซนติเมตร) เมื่อพรางแสงตาด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว เป็นเวลา 8 

เดือน (เม.ย.-พ.ย. 2555) 
การ 

พรางแสง
(%) 

ความสูงหลังการปลูก(เซนติเมตร)  
เดือนที ่1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที ่7 เดือนที ่

8 
0 0.0 10.1 26.5b 35.1c 44.6d 57.0c 61.0d 59.6 
50 0.0 15.4 33.5b 43.3bc 55.5c 67.1b 70.6c 72.5 
60 0.0 19.6 44.6a 59.5a 73.3a 80.5a 81.0a 95.5 
70 0.0 16.0 44.9a 54.5ab 67.2b 76.0a 91.1b 85.4 

F-test ns ns * * ** ** ** Ns 
CV(%) 0.0 18.1 8.2 9.3 1.0 2.4 3.0 3.5 

หมายเหตุ  
1. ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีค่าแตกตา่งกันทางสถิติ (P = 0.05) 
2. ** มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P≤0.01)  
3. *  มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญั (P≤0.05) 
4. ns ไม่มีความแตกต่างของคุณลกัษณะที่ทดสอบอยา่งมีนัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่อต้นของกระเจียว (ใบ/ต้น) เมื่อพรางแสงตาด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว หลังจากปลูก 
    เป็นเวลา 8 เดือน (เม.ย.-พ.ย. 2555) 

การพราง
แสง(%) 

อายุของกระเจียวหลังปลูก 
เดือนที่1 เดือนที2่ เดือนที3่ เดือนที4่ เดือนที5่ เดือนที6่ เดือนที7่ 

0 0.0 0.5 1.6 2.7 3.8c 5.0 2.7 
50 0.0 0.8 2.1 3.6 5.3b 6.7 3.7 
60 0.0 1.1 2.2 3.6 5.4b 7.4 3.7 
70 0.0 0.9 2.8 4.2 6.4a 7.6 3.7 

F-test ns ns ns ns ** ns ns 
CV(%) 0.0 23.9 15.6 13.3 3.9 9.6 9.0 

หมายเหตุ  
1. ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีค่าแตกตา่งกันทางสถิติ (P = 0.05) 
2. ** มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P≤0.01)  
3. *  มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญั (P≤0.05) 
4. ns ไม่มีความแตกต่างของคุณลกัษณะที่ทดสอบอยา่งมีนัยส าคัญ (P>0.05) 
 

จ านวนใบต่อต้น พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวน
ใบต่อต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน มีจ านวนใบสูงที่สุด            
ในเดือนที่ 6 แต่หลังจากนั้นจะคงที่ไปจนกระทั่งทุกใบ
ยุบตัว (แห้ง)ในเดือนที่ 8 นอกจากนี้ พบว่าในเดือนท่ี 6 
การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียว 60% มีจ านวนใบ
ต่อต้นมากที่สุด 7.4 ใบ/ต้น รองลงมาคือ การคลุมด้วย
ตาข่ายพรางแสง 70 และ 50% มีจ านวนใบต่อต้น คือ 
7.6 และ 6.7 ใบ/ต้น ตามล าดับ  การไม่พรางแสง                
มีจ านวนใบต่อต้นต่ าที่สุด คือ 5.0 ใบ/ต้น จ านวนใบต่อ
ต้นในเดือนท่ี 1-4 และในเดือนที่ 6-7 ไม่มีความแตกตา่ง
กันทางสถิติ (P>0.05) เฉพาะในเดือนที่ 5 การคลุมด้วย
ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70% มีจ านวนใบต่อต้นมาก
ที่สุดเป็น 6.4 ใบ/ต้น และมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P≤0.01) ผลของตาข่ายพรางแสงลดความ
เข้มของแสงช่วยและกระตุ้นการท างานของใบในการ
สร้างฮอร์โมนซึ่งได้แก่สารออกซิน จิบเบอเรลลิน และ    

ไซโตไคนิน (นิตย์, 2541; นพดล, 2542) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กนกวรรณ (2545) ท าการศึกษา                
ในกระชายด า พบว่าสัปดาห์ที่ 10 ถึงสัปดาห์ที่ 18                
มีจ านวนต้นต่อกอ และจ านวนใบต่อกอเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นอัตราการเพิ่ม ก็จะมีค่าลดลงจนถึง
สัปดาห์ที่ 22 ค่าจะคงที่ แต่หลังจากเดือนที่ 7 ค่า
จ านวนต้นต่อกอ จ านวนใบต่อกอจะลดลงหมด
เนื่องจากพืชเข้าสู่วัยชรา ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็น
ธรรมชาติของพืชวงศ์ขิง เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ล าต้นเหนือ
พื้นดินจะเหี่ยวแห้งตายไป เหลือเฉพาะเหง้าซึ่งมีการพัก
ตัวอยู่ใต้ดิน แต่พอถึงฤดูฝนก็จะมีการสร้างล าต้นเหนือ
พื้นดินและช่อดอกเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง Holttum 
(1950) (ตารางที่ 3) 

การปลูกกระเจียวหัวพันธุ์แบบตรง และหัวพันธุ์
แบบแง่ง พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่อต้นตลอดช่วงการ
เก็บข้อมูลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
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ตารางที่ 4  ผลของตาข่ายพรางแสงสีเขียวต่อการแตกกอของกระเจียว (ต้นต่อกอ) หลังจากปลูกเป็นเวลา 8 เดือน  
              (เม.ย.-พ.ย. 2555) 

การพรางแสง 
(%) 

  ค่าเฉลี่ยการแตกกอ 
(ต้นต่อกอ) 

0 1.1 

50 1.4 

60 1.6 

70 1.3 

F-test ns 
CV(%) 8.6 

หมายเหตุ  ns ไมม่ีความแตกต่างของคุณลักษณะที่ทดสอบอย่างมีนยัส าคญั (P>0.05) 

จ านวนต้นต่อกอ วัดค่าเฉลี่ยของจ านวนต้น
ในแต่ละกอตลอดการเจริญเติบโตจนถึงการยุบตัว 
(ตาย) ของกระเจียว พบว่า จ านวนต้นต่อกอที่คลุมด้วย
ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 60% มีจ านวนต้นต่อกอมาก

ที่สุดคือ 1.6 ต้นต่อกอ รองลงมาเป็นการคลุมด้วย               
ตาข่ายพรางแสง 50 และ 70% วัดจ านวนต้นต่อกอได้ 
1.4 และ 1.3 ต้นต่อกอ ตามล าดับ และการไม่พรางแสง
มีจ านวนต้นต่อกอต่ าที่สุด 1.1 ต้นต่อกอ จ านวนต้นต่อกอ
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 5  ผลของตาข่ายพรางแสงสีเขียวต่อการออกดอก และขนาดของช่อดอกของกระเจียวหลังจากปลูกเป็นเวลา 8 
เดือน (เม.ย.-พ.ย. 2555) 

การพรางแสง
(เปอร์เซ็นต)์ 

การออกดอก 
(เปอร์เซ็นต)์ 

ขนาดของช่อดอก 
น้ าหนัก  
(กรัม) 

ความกว้าง 
(ซม.) 

ความยาว 
(ซม.) 

0 0.0b 0.0 0.0c 0.0c 

50 70.3a 19.8 6.2b 8.1b 

60 78.8a 41.5 7.7a 11.7a 

70 74.7a 32.6 11.5a 7.2a 

F-test ** ns ** ** 
CV(%) 7.1 37.3 7.8 8.3 

หมายเหตุ  
1. ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมีค่าแตกตา่งกันทางสถิติ (P = 0.05) 
2. ** มีความแตกต่างกันทางสถิตอิย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P≤0.01)  
3. ns ไม่มีความแตกต่างของคุณลกัษณะที่ทดสอบอยา่งมีนัยส าคัญ (P>0.05) 
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ระยะที่  2 การ เจ ริญ เ ติบ โตทา งด อก 
(Reproductive phase) 

ช่อดอกและขนาดของช่อดอก ช่วงปีแรกของ
ทุกกรรมวิธีการทดลองกระเจียวที่ปลูกไม่ออกดอก 
กระเจียวเริ่มออกดอกในปีที่ 2 ของการปลูก การเกิด
ดอกอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม  
ลักษณะการเกิดดอกของกระเจียวมีหลายลักษณะ คือ 
เกิดก่อนการเจริญเติบโตทางใบและล าต้น  เกิดพร้อม
การเจริญเติบโตทางใบ และเกิดที่ปลายยอดของล าต้น
เทียม เป็นต้น ก้านของช่อดอกสั้นยาว 2-5 เซนติเมตร 
ทุกกรรมวิธีที่ได้รับการพรางแสงให้ช่อดอกต่อต้นไม่
แตกต่างกันคือจ านวน 1 ช่อดอกต่อต้น ผลของตาข่าย
พรางแสงสีเขียวระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตทาง
ดอกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.01) 
(ตารางที่ 5) กล่าวคือ การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสี
เขียว 60% มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก, น้ าหนักสดของ

ช่อดอกขนาด ความกว้างและความยาวของช่อดอก 
(78.8 เปอร์เซ็นต์ 41.5 กรัม 7.7 ซม.และ11.7 ซม.)              
มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 
70% (74.7 เปอร์เซ็นต์ 32.6 กรัม 11.5 ซม.และ7.2 
ซม.) และ 50% (70.3 เปอร์เซ็นต์ 19.4 กรัม 6.2 ซม.
และ8.1 ซม.) ผลการพรางแสงลดความเข้มของแสง
กระตุ้นการท างานของสารออกซิน จิบเบอเรลลิน                
ไซโตไคนิน และเอทธิลีนต่อดอก ( Bernier et al., 
1985; นพดล, 2542; พีรเดช, 2529) ที่เป็นสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators)   

การปลูกกระเจียวหัวพันธุ์แบบแง่ง มีค่าเฉลี่ย
น้ าหนักสดของช่อดอกสูงที่สุด 32.57 กรัม และแบบ
ตรงมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดของช่อดอก 30.67 กรัม ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ขนาดความกว้างและความ
ยาวของช่อดอกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P≤0.01) (ตารางที่ 5)

 
 

 
 
 
                 
 

ภาพที่ 1.1 ขนาดความกว้างและความยาวของช่อดอกที่ปลูกจากหัวพันธุ์ 2 แบบคือ แบบตรงและแบบแง่ง (ภาพถ่ายเมื่อ 
              เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของตาข่ายพรางแสงสีเขียว
และรูปร่างหัวพันธุ์ 2 แบบ คือ แบบตรงกับแบบแง่งต่อ
การเจริญเติบโตของกระเจียว Curcuma singularis 
Gagnep. ในแปลงทดลองปลูกตามสภาพธรรมชาติ              
ที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียวระดับ 0 50 60 และ 
70% พบว่า ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 60% มีผลต่อ
เปอร์เซ็นต์การงอก และการเจริญเติบโตทางใบ ได้แก่ 
ความสูงต้น จ านวนต้นต่อกอ และเจริญเติบโตทางดอก

ได้แก่ การออกดอกและขนาดช่อดอก มีค่าสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70% และ 50% 
ตามล าดับ และตาข่ายพรางแสงสีเขียว 70% มีผลต่อ
จ านวนใบต่อต้นมากที่สุด การปลูกหัวพันธุ์แบบตรงและ
แบบแง่ง พบว่าการเจริญเติบโตทั้งทางใบและทางดอก
ของกระเจียวไม่ความมีแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากมี
ผลต่อขนาดความกว้างและความยาวของช่อดอก ดังนั้น
ในการปลูกกระเจียวเพื่อประโยชน์ทางใบและล าต้นควร
ปลูกและคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีเขียวระดับ 60% 
หรือ 70% หากต้องการใช้ประโยชน์ทางดอกที่มีความ

ท่อนแง่ง 

ท่อนแง่ง ท่อนตรง ท่อนตรง 



18 

 

ยาวช่อดอกมากควรปลูกและคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง
สีเขียวระดับ 60% และไม่ควรปลูกกระเจียวในพื้นที่โล่ง
แจ้ง ไม่มีการพรางแสง เนื่องจากความเข้มแสงมากท า
ให้ล าต้นไม่สูง ใบเล็ก ไม่มีการออกดอก  
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