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บทคัดย่อ 

กระเจียวเป็นพืชป่าที่ชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน าดอกอ่อนมารับประทาน มีช่อดอก
สวยงาม ส่วนเหง้าใช้เป็นสมุนไพร กระเจียวจึงนับเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นพืชอาหารและพัฒนา
เป็นไม้ตัดดอกได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของกระเจียว (Curcuma singularis Gagnep.) ท าการทดลองปลูกในแปลง
ธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
เดือนเมษายน 2555 ถึงพฤศจิกายน 2556 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) ศึกษาการ
พรางแสง 4 ระดับคือ 0 50 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองพบว่า การพรางแสง 50 60 และ
70 เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์การงอกไม่ความแตกต่างกันทางสถิติการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสูง
ของล าต้นสูงสุด (66.2 เซนติเมตร)เปอร์เซ็นต์การออกดอกสูงสุด (27.1 เปอร์เซ็นต์) และให้ความกว้างยาว
ของช่อดอกสูงที่สุด (กว้าง 6.3 เซนติเมตร ยาว 9.8 เซนติเมตร) การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนใบ
ต่อกอสูงที่สุด (6.1 ใบต่อกอ)ส่วนการไม่พรางแสงให้ความสูงของต้น (37.8 เซนติเมตร) จ านวนใบต่อกอ 
(3.0 ใบต่อกอ) การออกดอกมีค่าต่ าสุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) แสดงว่า การพราง
แสง 70 เปอร์เซ็นต์ ท าให้กระเจียวเจริญเติบโตสูงสุดตามสภาพธรรมชาติ 

ค าส าคัญ : พืชสกุลกระเจียว การเจริญเติบโต การพรางแสง 
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Abstract 

Kra-jeeuw is a tuberous rhizome plant that has a long tradition use as a wild food 
plant in Northeast Thailand. The rhizome is the portion of the plant that is used 
medicinally. Kra-jeeuw is considered as a great potential for domestic utilization and the 
development of production. Therefore, the objectives of this research were to study the 
effects of black shading net on growth and flowering of Kra-jeeuw (Curcuma singularis) 
under black shade net. The experiments were conducted at Ban Yang Noi Learning 
Center, Ubon Ratchathani Rajabhat University, during April 2012 to November 2013. The 
experiment was set up using Randomized Complete Block Design (RCBD) method, 
involving four levels. The levels were consisted of control (no shading), shading with 50% 
60% and 70% of the black shade net. The results showed no significant on emergence 
percentage. The 70% shading had the highest pseudostem height (66.2 centimeter), 
flowering percentage (27.1%) and the largest flower (6.3 x 9.8 centimeter). The 50% 
shading resulted in highest leaf number per plant (6.1 leaves per plant). Control 
experiment resulted in 37.8 centimeter plant with 3.0 leaves per plant and lowest 
flowering percentage. The result was difference and statistically significant at P ≤ 0.05. 
Therefore, 70% shading enhance best growth in Kra-jeeuw. 
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บทน า 

กระเจียวเป็นพืชลงหัวล้มลุกอายุได้หลายปี   
มีล าต้นใต้ดินแบบเหง้าจัดอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) 
และอยู่ในสกุลเดียวกับขมิ้น พบได้ที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นในป่าผลัด
ใบที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 80-1300 
เมตร พืชในสกุลนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 70 ชนิด โดยมีอยู่ใน
ประเทศไทยราว 34 ชนิด (อธิฐาน และคณะ, 2012) 
กระจายพันธุ์อยู่ทั่ วประเทศ พืชสกุลนี้แบ่งเป็น 2              
สกุลย่อย คือ Eucurcumaหรือกลุ่มกระเจียว และ 
Paracurcumaหรือกลุ่มปทุมมา เป็นที่รู้จักมากขึ้น                
ในฐานะไม้ ดอกเมื องร้อน ซึ่ งเป็ นที่ ต้ องการของ

ตลาดโลก กระเจียวจึงจัดเป็นพืชในกลุ่มปทุมมาที่
ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมน ามาปลูกเป็นแปลงกันเพิ่มขึ้น                  
เพื่อตัดดอกน ามาขายเชิงเศรษฐกิจ เริ่มมีการปลูก             
เชิงพาณิชย์ที่จ าหน่ายได้ทั้ งแบบน าไปปลูกเป็น ไม้
ประดับสวยงามและตัดดอกขายทั้งยังเป็นอาหารและ
สมุนไพรด้วย กระเจียวนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่มีการ
น ามาบริโภคกันมานานนับร้อยปีแล้ว ลักษณะของ
กระเจียวขาว ส่วนล าต้นเหนือดินสูง 40-60 เซนติเมตร 
เหง้าอวบน้ า มีเหง้าที่สั้นมากเนื้อในสีขาวหรือเหลือง
อ่อนใบเดี่ยวเรียงสลับ ออกเป็นกอ 1-5 ใบ แผ่นใบ
ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนปกคลุมหนาแน่น ช่อดอก
เชิงลด ก้านช่อดอกตั้งตรง เกิดจากเหง้าใต้ดิน ลักษณะ
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ของดอกมักจะออกติดกับพื้นดิน หรือมีก้านดอกอวบนิ่ม 
สั้นมาก ยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นรูป
กลมรี สวยงาม กลีบดอกสั้นอัดกันแน่น สีขาว มีกลิ่น
หอม กลีบปากมีแถบสีเหลือง ปลายมีขนครุย พบตาม        
ที่ค่อนข้างช้ืน ในป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ออกดอก
ในช่วงฤดูฝน พบเห็นกระเจียวขาวได้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
นอกจากกระเจียวขาวแล้วในธรรมชาติมีสีอื่น ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะกระเจียวแดง (C.sessilis Gage) คล้ายกับ
กระเจียวขาว แต่ช่อดอกมีสีแตกต่างกัน ดอกอ่อน
กระเจียวสดมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลิ่นหอมเฉพาะของ
ดอกกระเจียวช่วยดับคาวได้ มีรสเผ็ดร้อนกินสดเป็นผัก
จิ้มน้ าพริกช่วยขับลม และแก้ท้องอืดได้ หรือน ามาใส่ 
ในแกงส้ม จากบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือยาพื้นบ้าน
ของล้านนา มีการใช้ทั้งต้นผสมสมุนไพรอื่นเคี่ยวกับ
น้ ามันพืช กรองเอาแต่น้ ามัน ทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย 
และชาวเขาเผ่าอีก้อใช้ใบต าคั้นน้ า ใช้ทารักษาแผลสด 
ช่วยห้ามเลือด นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกกระเจียวเป็น
ยาส าหรับสตรีหลังคลอดบุตร เพื่อแก้ปัญหามดลูก
อักเสบด้วย ส าหรับหัวหรือเหง้านั้นมีรสเผ็ดร้อน              
จะรับประทานสดหรือต าคั้นน้ าดื่มช่วยขับลมได้เช่นกัน  

กระเจียวขาวถือเป็นผักพื้นบ้าน พบเห็นได้
มากในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณทั่วไปในเมืองไทย 
แต่เมื่อความเจริญทางอุตสาหกรรมและประชากร
เพิ่มขึ้น มีการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน จึงมีการ             
บุกรุกป่าน าพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ มากขึ้น 
พื้นที่ป่าธรรมชาติจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การน า
กระเจียวขาวออกมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ             
แต่คงคุณภาพไว้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขยายพื้นที่
ปลูกและขยายพันธุ์ กระเจียวพื้น เมืองจากสภาพ
ธรรมชาติและพัฒนาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ วัตถปุระสงค์
ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการพรางแสงด้วยตา
ข่ายพรางแสงสีด าต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ในแปลงปลูกสภาพธรรมชาติ 

 

 

วิธีการวิจัย 

การคัดเลือกหัวพันธุ์ต้ังต้น  
หัวพันธุ์กระเจียว (C. Singularis Gagnep.) 

รหัส TL- 1 คัดเลือกหัวพันธุ์กระเจียว3 ขนาดซึ่ง ได้แก่
หัวพันธุ์ ขนาดเล็ก (S) หนัก 5 – 9 กรัม ขนาดกลาง 
(M) หนัก 10-19 กรัม และขนาดใหญ่ (L) หนัก 20-29 
กรัม ล้างท าความสะอาดเก็บรักษาโดยการผึ่งไว้บน
ตะแกรงวางในที่ร่ม 

การเตรียมแปลงปลูกและการพรางแสง 
1. แปลงทดลองปลูกเป็นดินกลางแจ้งตาม

สภาพธรรมชาติ ขนาด 2x12 เมตร ยกแปลงสูง 30 
เซนติเมตร จ านวน 4 แปลง ขุดและย่อยดินตากแดดไว้
ประมาณ 2 สัปดาห์  

2. การปลูกกระเจียววางแผนการทดลองแบบ
สุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ด าเนินการทดลองเป็น 4 
กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1การไม่พรางแสง (พรางแสง 
0%) กรรมวิธีที่  2-4 คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีด า
ระดับ 50 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับโดยใช้             
ตาข่ายพรางแสงสีด า (ด้านบนและด้านข้าง) ทุกด้าน 
โดยสูงจากพื้นแปลง 1.5 เมตรทุกกรรมวิธีใช้หัวพันธุ์ 
144 ต้น แบ่งเป็นบล็อกที่ 1 หัวพันธุ์ขนาดเล็ก 48 หัว 
บล็อกที่ 2 หัวพันธุ์ขนาดกลาง 48 หัว และบล็อกที่ 3 
หัวพันธุ์ขนาดใหญ่ 48 หัว จากนั้นสุ่มเลือกหัวพันธุ์           
ตั้งต้นส าหรับการปลูก ปลูกหัวพันธุ์ลงไปในหลุมลึก 10 
เซนติเมตร วางหัวพันธุ์แนวนอนในแนวทิศตะวันออก
กับตะวันตกแล้วใช้ดินกลบปากหลุม ระยะห่างระหว่าง
หลุม 30 x 30 เซนติเมตร แต่ละบล็อกเว้นช่องว่าง           
1 แถว (60 เซนติเมตร) ภายหลังการปลูกรดน้ าให้ชุ่ม 

3. สุ่มตัวอย่างแต่ละกรรมวิธีจ านวน 24 ต้น 
บั น ทึ ก ข้ อมู ล ก าร เจริญ เติ บ โต ของพื ช  ดั งนี้ คื อ 
เปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงของล าต้น จ านวนใบต่อกอ 
จ านวนต้นต่อกอ และการเกิดดอก 

4. ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของแต่ละกรรมวิธี

แบบ lsd (Least Significant Different ) ที่ (P = 0.05) 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 

การศึกษาผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อการ
เจริญ เติบโตของกระเจียว  (C.singularis Gagnep.)            
โด ยศึ กษ าผ ลการ เจ ริญ เติ บ โต  ระยะที่  1 ก าร
เจริญเติบโตทางใบ (Vegetative phase) และระยะที่ 
2 การเจริญเติบโตทางดอก (Reproductive phase) 
ในแปลงทดลองปลูกตามสภาพธรรมชาติ ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านยางน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2556                 
มีผลดังนี ้

ระยะที่ 1 การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ  
            (Vegetative phase) 

1.1 เปอร์เซ็นต์การงอกของหน่อจากล าต้น
ใต้ดิน กระเจียวเริ่มงอกหลังการปลูกเป็นเวลา 1 เดือน 
กระเจียวทยอยงอกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นระยะเวลา 4

เดือน และผลการพรางแสงด้วยตาข่ายสีด าระดับต่าง ๆ 
พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกสงูที่สุดในเดือนที่ 2 หลังการปลูก 
ตาข่ายพรางแสงสีด า 70 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การงอก 
(90.3%) รองลงมา คือ 50และ 60 เปอร์เซ็นต์ (84.0%) 
การไม่พรางแสงมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าสุด (48.6%) 
และมีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤0.01) ในเดือนที่ 4 
การคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงสีด า 50% มีเปอร์เซ็นต์
การงอกเท่ากับ 100% รองลงมา คือ การคลุมด้วยตาข่าย
พรางแสงสีด า 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์การ
งอกเท่ากับ 99.3% ส าหรับการไม่พรางแสงมีเปอรเ์ซน็ต์
การงอกต่ าสุดเท่ากับ 97.2% และมีความแตกต่างทาง
สถิติ (P ≤ 0.01)  ผลของตาข่ายพรางแสงลดความเข้ม
ของแสง ท าให้อุณหภูมิ และความช้ืนภายในแปลงปลูก
คงอยู่ได้ระยะเวลานาน ท าให้ตาข้างแตกยอดได้เร็วขึ้น 
(ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของต้นกระเจียว  

การพรางแสง 
(%) 

อายุของกระเจียวหลังปลูก 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

0 
50 
60 
70 

0.0 
0.0 
0.7 
1.4 

48.6c 

84.0b 

84.0b 

90.3a 

91.7b 

98.6ab 

98.0ab 

99.3a 

97.2b 

100a 

99.3a 

99.3a 

F-test 
CV (%) 

ns 
149.1 

** 
3.4 

ns 
3.7 

** 
0.6 

หมายเหตุ  
1ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดยีวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P= 0.05)   
2**มีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญัยิ่ง (P ≤ 0.01) 
3ns ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) 
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1.2 ความสูงของล าต้น 
 ความสูงของล าต้นกระเจียวซึ่งวัดจากผิวดิน
จนถึ งปล ายยอด  มี ค่ า เฉลี่ ย ความสู งของล าต้ น                 
ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาพการพรางแสงที่แตกต่างกัน
ตลอดระยะเวลา 7 เดือนหลังปลูก พบว่าความสูงของ
ล าต้นกระเจียวจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตราที่สูงมากช่วง   
3-4 เดือนแรกของการเจริญเติบโต จากนั้นอัตราการ
เพิ่มจะลดลงจนคงที่โดยมีความสูงของต้นสูงสุดในเดือนที่ 
6 หลังการปลูกและจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนที่ 7 
หลังปลูก นอกจากนั้นการพรางแสงแก่กระเจียวใน
ระดับต่างๆมีผลท าให้ความสูงของล าต้นแตกต่างกันทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) ในเดือนที่ 6 หลังการปลูก กรรมวิธี
การพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์มีความสูงของล าต้นมาก
ที่สุด (66.2 เซนติเมตร) รองลงมาคือการพรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 61.8 เซนติเมตร การพรางแสง 60 
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 51.1 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วน

กรรมวิธีที่ไม่ได้รับการพรางแสงมีความสูงของล าต้น
ต่ าสุด (37.8 เซนติเมตร) นอกจากนี้พบอีกว่ากรรมวิธี              
ที่ได้รับการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์มีความสูงและ
พัฒนาเร็วกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ (โดยเฉพาะในเดือนที่ 3 – 4 
เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก) ส่วนการไม่พรางแสงมีความ
สูงของล าต้นค่อนข้างน้อยทั้งนี้เนื่องจากการพรางแสง
จะช่วยลดความเข้มของแสงลง พืชจึงมีการยืดตัวเข้าหาแสง 
(phototropism)  Salisbury แ ล ะ  Ross (1992)  ได้
อธิบายว่า การยืดตัวเข้าหาแสงนี้เป็นผลจากการท างาน
ของฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอเรลลินที่เพิ่มสูงขึ้น 
(Gardner et al., 1985; Mitchell, 1970 ) ซึ่งผลการ
ทดลองสอดคล้องกับกับการศึกษาของ Wang และ
Zhang (1998) ที่พบว่า ความสูงของต้นขิง (ginger) 
(Zingiberofficinale) มีค่าสูงสุดเมื่อลดความเข้มแสงลง 
80 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1) 

 
ตารางที่ 2 ผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อความสูงเฉลี่ยของล าต้นกระเจยีว (เซนติเมตร) 

การพรางแสง 
(%) 

อายุของกระเจียวหลังปลูก 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 

0 
50 
60 
70 

0.0 
0.0 
0.6 
0.3 

6.6b 

20.5a 

22.8a 

24.5a 

27.7b 

45.4a 

42.7a 

53.0a 

33.2b 

52.3a 

47.5a 

57.8a 

36.6b 

59.3a 

51.8a 

63.3a 

37.8b 

61.8a 

51.1ab 

66.2a 

33.0 
54.9 
39.2 
57.1 

F-test 
CV (%) 

ns 
147.8 

* 
27.3 

** 
13.0 

* 
13.0 

* 
12.9 

* 
14.7 

ns 
22.0 

หมายเหตุ  
1 ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P= 0.05)   
2**มีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญัยิ่ง (P ≤ 0.01) 
3*มีความแตกต่ากันทางสถติิอย่างมีนัยส าคญั  (P≤ 0.05) 
4ns ไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) 
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ภาพที่ 1  ความสูงของต้นกระเจียวจากแปลงปลูกที่พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสดี าในเดือนที่ 7 ของการปลูก                    
            (A1-A4)หมายถึง กระเจียวที่ไดร้ับการพรางแสง0% 50% 60% และ 70% ตามล าดับ 
 

1.3 จ านวนต้นต่อกอ 
จากการศึกษาจ านวนต้นต่อกอของกระเจียว

ตลอดระยะเวลา 8 เดือนหลังปลูก พบว่า จ านวนต้นต่อ
กอมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อกระเจียวมีอายุเพิ่มขึ้นและมีค่า
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วจนถึงเดือนที่  5 มี
จ านวนต้นต่อกออยู่ระหว่าง 1 - 3 ต้น จากนั้นอัตราการ
เพิ่มขึ้นจากนั้นอัตราการเพิ่มจะลดลงจนถึงในเดือนท่ี 7 
ของการปลูก และจะตายลงทุกกรรมวิธีในเดือนที่ 8 
ของการปลูกเพื่ อเข้าสู่ ระยะพักตัวในปลายเดือน
พฤศจิกายนโดยทุกกรรมวิธีการให้จ านวนต้นต่อกอ
เฉลี่ย1 ต้นต่อกอ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญ (P > 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
(กนกวรรณ, 2545) ที่พบว่า สัปดาห์ที่ 10 ถึงสัปดาห์ที่ 
18 มีจ านวนต้นต่อกอ และจ านวนใบต่อกอเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นอัตราการเพิ่มจะลดลงจนถึงสัปดาห์ที่ 
22 ค่าจะคงที่ แต่หลังจากเดือนที่ 7 ค่าจ านวนต้นต่อกอ 
จ านวนใบต่อกอจะลดลงหมดเนื่องจากพืชเข้าสู่วัยชรา 
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นธรรมชาติของพืชวงศ์ขิง เมื่อ
เข้าสู่ฤดูแล้ง ล าต้นเหนือพื้นดินดินจะเหี่ยวแห้งและตาย
ไป เหลือเฉพาะเหง้าที่มีการพักตัวอยู่ใต้ดิน พอถึงฤดูฝน
ก็จะมีล าต้นเหนือพื้นดินและช่อดอกก็จะเกิดขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง (Holttum, 1950) 

 
 

1.4 จ านวนใบต่อกอ 
จากการศึกษาจ านวนใบต่อกอของกระเจียว

(ตารางที่ 3) พบว่า จ านวนใบต่อกอในทุกกรรมวิธีการ
ทดลองมีจ านวนใบต่อกอเพิ่มขึ้นตลอดการเจริญเติบโต
และมีค่ามากที่สุดในเดือนที่ 6 ของการปลูก หลังจาก
นั้นการเพิ่มจ านวนของใบจะลดลงเนื่องจากต้นพืชเข้าสู่
วัยชรา โดยใบจะเริ่มเหลอืงและแห้งลงในเดือนที ่7 ของ
การปลูก และกระเจียวจะเหี่ยวและตายอย่างรวดเร็วใน
เดือนที่ 8 ของการปลูกเนื่องจากพืชเข้าสู่ระยะพักตัว 
และยัง พบว่า กรรมวิธีการพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์              
ให้จ านวนใบต่อกอสูงสุด (6.1 ใบ/กอ) รองลงมาคือ
กรรมวิธีการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ (4.9 ใบ/กอ) 60 
เปอร์เซ็นต์ (4.5 ใบ/กอ) ตามล าดับ ส่วนการไม่พราง
แสงให้จ านวนใบต่อกอต่ าที่สุด(3.0 ใบ/กอ) แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P≤0.01) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ RavindranและKulandaivulu (1998) 
ที่พบว่า กระวาน (cardamon) (Elettaria cardamomum 
Moton) จะให้จ านวนหน่อต่อต้น ความยาวหน่อ 
จ านวนใบต่อหน่อ จ านวนและความยาวของก้านดอก
ต่อช่อสูงสุดเมื่อได้รับการพรางแสงปานกลาง (720-980 
E/m2/s) ในขณะที่การเจริญเติบโตลดลง 40% หาก
ได้รับแสงเต็มที่  (1,600 E/m2/s) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของศิวพร, 2546 ที่พบว่าจ านวนใบของต้น
กระชายด ามี ค่ าสู งสุ ด เมื่ อ ได้ ก ารพ รางแสง 70 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าจ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งของล าต้น
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ต่อกอ จ านวนใบต่อกอ น้ าหนักแห้งใบต่อกอ พื้นที่ใบ
ต่อกอ จ านวนหัวต่อกอ น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง
รวมต่อกอสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ รองลงมาคือกรรมวิธีใน

การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์และค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ส่วนการไม่พรางแสงการเจริญเติบโตทางล าต้น
ของกระชายด ามีค่าต่ าสุด (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 ผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อจ านวนใบของต้นกระเจียว (ใบ/กอ) 

การพรางแสง 
(%) 

อายุของกระเจียวหลังปลูก 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 

0 
50 
60 
70 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.2 

0.6 

0.6 

0.5 

1.7c 

3.2a 

2.3b 

3.2abB 

2.7c 

4.4a 

3.2c 

3.7b 

3.9b 

6.0a 

4.3b 

4.9b 

3.0c 

6.1a 

4.5b 

4.9b 

2.1b 

4.0a 

2.6b 

3.9a 

F-test 
CV (%) 

ns 
200.0 

ns 
43.4 

** 
11.4 

** 
9.9 

* 
12.1 

** 
12.4 

* 
20.1 

หมายเหตุ  
1 ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P= 0.05)   
2 * * มีความแตกต่างกันทางสถติิอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P ≤ 0.01) 
3 *  มีความแตกต่ากันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญั  (P≤ 0.05) 
4 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) 
 
ระยะที่ 2 การเจริญเติบโตทางดอก (Reproductive 
phase) 

1.1 จ านวนช่อดอกต่อต้น 
จากการศึกษาการออกดอกของกระเจียว            

(C. singularis Gagnep.) พบว่าไม่มีการให้ดอกในวงจร
การเจริญเติบโตปีแรกของการปลูก แต่จะพบการให้
ดอกในปีที่ 2 ของการปลูก คือ พบว่า จะให้ดอกในช่วง
เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยัง พบว่า
ในกรรมวิธีที่ มี การพรางแสงเท่ านั้ นที่ ให้ ช่อดอก                    
ส่วนกรรมวิธีที่ไม่ได้รับการพรางแสงจะไม่ให้ช่อดอกแม้
จะอยู่ในวงจรชีวิตปีที่  2 ก็ตาม กรรมวิธีที่ได้รับการ
พรางแสงทุกกรรมวิธี ให้ ช่อดอก 1 ช่อดอกต่อต้น 
กรรมวิธีการพรางแสงที่ 70 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์
การออกดอกสูงที่สุด (27.1เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ
การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ (18.1เปอร์เซ็นต์ ) 60 

เปอร์เซ็นต์ (17.4เปอร์เซ็นต์) แต่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P > 0.05) 

2.2 ลักษณะช่อดอก 
ลักษณะของช่อดอกนั้นพบว่า กรรมวิธีการ

พรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสดช่อดอกสูงสุด 
(19.8 กรัมต่อช่อดอก) รองลงมาคือการพรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต์  (14.0 กรัมต่อช่อดอก) และ 60 เปอร์เซ็นต์  
(10.1 กรัมต่อช่อดอก) ตามล าดับและมีความแตกต่าง
ทางสถิติ  (P>0.05) ส่วนความกว้างและความยาว              
ช่อดอกกรรมวิธีการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ความ
กว้างและความยาวของช่อดอกสูงสุด (กว้าง 6.3 
เซนติเมตร ยาว 9.8 เซนติเมตร) รองลงมา คือ การ
พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ (กว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 
8.0 เซ น ติ เม ต ร )แ ล ะ 60เป อ ร์ เซ็ น ต์  (ก ว้ า ง  4.1 
เซนติเมตร ยาว 6.6 เซนติเมตร)ตามล าดับ มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) (ภาพท่ี 2 และตารางที่ 4) 
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ภาพที ่2 ลักษณะดอกกระเจียวจากแปลงปลูกทีพ่รางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสดี า 50% (A1- A2)  60% (A3- A4) 
70% (A5- A7)  

 

ตารางที่ 4  ผลของตาข่ายพรางแสงสีด าต่อการออกดอกของกระเจยีว  

การพรางแสง 
(%) 

อายุของกระเจียวหลังปลูก 
เปอร์เซ็นต์การออก

ดอก (%)  
น้ าหนักช่อดอก (g) ความกว้างช่อดอก 

(cm) 
ความยาวช่อดอก 

(cm) 
0 
50 
60 
70 

0.0 
18.1 
17.4 
27.1 

0.0 

14.0 

10.1 

19.8 

0.0b 

5.0a 

4.1a 

6.3a 

0.0b 

8.0a 

6.6a 

9.8a 

F-test 
CV (%) 

ns 
62.26 

ns 
67.2 

* 
43.6 

* 
43.7 

หมายเหตุ  
1 ตัวเลขท่ีอยู่ในแนวตั้งเดียวกันตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P= 0.05)   
2 * * มีความแตกต่างกันทางสถติอิย่างมีนัยส าคญัยิ่ง (P ≤ 0.01) 
3 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. เปอร์เซ็นต์การงอกจากล าต้นใต้ดินมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติทุกกรรมวิธีการ
ทดลอง 

2. การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด า                
ที่ ระดับการพรางแสง 70 เปอร์ เซ็นต์  เป็นสภาพ
เหมาะสมต่อการเจริญ เติบ โตของกระเจียวชนิด                    
C. singularis Gagnep. เพราะให้ความสูงของต้นสูง
ที่สุด ส่วนการพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนใบต่อ

กอมากที่สุด ส่วนจ านวนต้นต่อกอไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 

3. การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด า                 
ที่ระดับการพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์  เป็นสภาพที ่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทางดอกมากที่สุด  คือ 
ความยาวและความกว้างช่อดอกสูงสุดอีกทั้งมีแนวดน้ม
ที่มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกสูงสุดซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาด  

4. สามารถแนะน าได้ว่าหากเกษตรกรในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการปลูกกระเจียวควร
ใช้ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์เพราะให้ความกว้าง
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และยาวของช่อดอกสูงที่สุด และควรปลูกก่อนเดือน
เมษายนเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับช่วงของวงจรชีวิต การ
ออกดอกและการพักตัวของกระเจียว 
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