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บทคัดย่อ 

กระเจียว  Curcuma singularis Gagnep. (รหัสTL-1) เป็นพืชอาหารพ้ืนบ้านตามฤดูกาล                 
พบทั่วไปในป่าเต็งรังในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ออกดอก
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีดอกอ่อนรับประทานเป็นผัก ชาวบ้านเก็บมาขายเป็นรายได้
เสริมของครอบครัว การปลูกขยายพันธุ์ท าได้โดยใช้เหง้า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของขนาด
หัวพันธุ์กระเจียวที่มีจ านวนตา 1 3 5 และ 7 ตา ต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวท าการทดลองในแปลง
ปลูกธรรมชาติที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดือนเมษายน
2555 ถึงพฤศจิกายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design(RCBD) 
มี 4กรรมวิธีคือ หัวพันธุ์ที่มีตาเท่ากับ 1 3 5และ 7 ตา จ านวน 5 ซ้ า ซ้ าละ 100 หัวพันธุ์ จากการทดลอง
พบว่าพันธุ์ที่มีจ านวนตา 7 ตามีเปอร์เซ็นต์การงอก ความสูงของล าต้นกระจียว จ านวนใบต่อต้น และ
น้ าหนักหัวพันธุ์มีค่าสูงที่สุดคือ 67 เปอร์เซ็นต์ 27.84 เซนติเมตรที่อายุ 63 วันหลังงอก  6 ใบต่อต้น และ
17.0 กรัม และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  
ค าส าคัญ : กระเจียว จ านวนตา การเจริญเติบโต 

Abstract 

Kra-jeeuw (Curcuma singularis Gagnep.code TL-1) is a native plant found in dry 
dipterocarp forest around PhaTaem National Park, KhongChiam District, Ubon Ratchathani 
province. The flowering season is during April to June. The flower is collected and sold as 
a substitute income by locals. The rhizome is commonly used for propagation. The 
objective of this research was to study the effects of rhizome with 1, 3, 5, and 7 buds on 
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emergence and growth of Kra-Jeeuw. The experiment was conducted in Ban Yang Noi 
learning center, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Keong Nai District, Ubon 
Ratchathani during March 2012 to November 2013. The experimental was based on 
Randomized Complete Block Design with 4 treatment and each treatments contained 5 
replications. There were 100 rhizomes in each replication. The results found that the 7 
bud rhizome showed highest percentage on emergence, plant height, leaf per plant and 
rhizome (67%, 27.84 centimeter, 6 leaves, and 17.0 grams respectively). The results were 
significantly different (p≤0.05)  

Keyword : Curcumarhizome, bud number, and growth 

 
บทน า 

พืชกลุ่มกระเจียวจัดอยู่ ในวงศ์  Zingiberaceae      
เป็นพืชสกุลขมิ้น(Curcuma) พบในเขตร้อนทั่วโลก 
ส่วนใหญ่มีถิ่นก าเนิดในประเทศแถบเอเชีย (พิมพ์ใจและ
คณะ,2539) เป็นไม้ดอกที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ช่อดอกสวยงามมีความหลากหลาย             
ในด้านรูปทรง ขนาด และสีสันที่แตกต่างกัน (พิศิษฐ์, 
2533) กระเจียวบางชนิดที่รับประทานได้ คือ กระเจียวแดง
และกระเจียวขาว (C. singularis Gagnep.) กระเจียว
เป็นพืชที่เกิดตามฤดูกาลขึ้นอยู่ตามป่าโคกป่าเต็งรังและ
เกี่ ย วพันกั บวิ ถี ชี วิ ตชาวชนบทไทย มายาวนาน                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านน าดอกอ่อนมา
บริโภค โดยน ามาต้มรับประทานกับน้ าพริก กระเจียว
เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดินจะมีอายุหลายปีเป็นพืช          
ที่ชอบขึ้นตามร่มไม้ เมื่อเริ่มออกดอกก็จะเริ่มลงหัวใหม่
ไปพร้อมกัน เมื่อพ้นช่วงออกดอกแล้วใบจะเริ่มเหี่ยว
แห้ งและยุบตั วลงประมาณสัปดาห์สุดท้ ายของ               
เดือนกันยายน ถ้าทิ้งหัวพันธุ์ไว้ในดินก็จะพักตัวในช่วง
ฤดูหนาว (4-5 เดือน) หัวจะเริ่มงอกใหม่หลังพ้นระยะ
พักตัวแล้วคือในตอนต้นฤดูของปีถัดไปหรือประมาณ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม (นิพัฒน์และคณะ
2537) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยศึกษาขนาดหัวพันธุ์ต่อการงอก
และระยะเวลาการงอกของเหง้ากระเจียว (Rhizome) 
ศึกษาขนาดหัวพันธุ์ท่ีมีจ านวน 1 3 5 และ 7 ตา ต่อการ

เจริญเติบโตของกระเจียวในแปลงปลูกธรรมชาติ              
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรชาวสวนไม้ดอกในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีให้หันมาปลูกขยายพันธุ์กระเจียว   
ไว้บริโภคเองหรืออาจขยายพื้นที่ในการปลูกเพื่อการค้า
ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมหัวพันธุ์กระเจียว 
เลือกหัวพันธุก์ระเจียว(Curcuma singularis 

Gagnep..code TL-1) ที่สมบูรณ์ใช้มีดตัดเหง้ากระเจียว 
เป็นท่อนให้มีจ านวนตา (Bud) 1 3 5 และ 7 ตา ส่วน
รอยแผลที่ตัดทาด้วยปูนขาวและผึ่งใหแ้ห้งช่ังน้ าหนักหัวพันธุ์ 
 

2. การเตรียมแปลงปลูก 
พรวนดินให้ร่วนซุย ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 2 

สัปดาห์ท าแปลงย่อยโดยปรับพื้นที่ให้ได้ระดับยกแปลงสูง 
20 – 30 เซนติเมตร ขนาดแปลงทดลองกว้างและยาว
เท่ากัน 2x10 เมตร แต่ละแปลงห่างกัน 2 เมตร 

 

 

3. การปลูกกระเจียว 
วา งแผนการทดลองแบบ Randomized 

Complete Block Design(RCBD) มี 4 กรรมวิธ ีจ านวน 
5 ซ้ า ซ้ าละ 100 หัวพันธุ์ปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตร
โดยใช้หัวกระเจียวที่มีจ านวนตาต่างกันเป็นกรรมวิธี คือ
หัวพันธุ์ 1 ตา 3 ตา 5 ตา และ 7 ตา ปลูกกระเจียว
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แปลงย่อย โดยใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติ เมตร               
ขุดหลุมลึกประมาณ  5  เซนติเมตร  ปลูก 4 แถว ๆ ละ 
20 ต้นแต่ละแปลงย่อยมี 80 ต้น การดูแลรักษาหลังการ
ปลูกรดน้ าให้ชุ่มทั่วแปลง ไม่มีการให้ปุ๋ย บันทึกผล
ระยะเวลาการงอกและการเจริญเติบโตตั้งแต่มีการแทง
ยอดของกระเจียวโผล่พ้นระดับพื้นดินขึ้นมาประมาณ 
1-2 เซนติเมตร ตรวจวัดความสูงของล าต้น จ านวนใบ
ต่อต้นจ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักหัวพันธุ์ก่อนปลูกและ
หลังปลูก 

4. 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% 

ผลการทดลอง 
 

เมื่อปลูกหัวพันธุ์กระเจียวได้ประมาณ 60 วัน 
ล าต้นเริ่มงอกโดยการแทงหน่อใบขึ้นมาก่อนมีปลาย
ยอดเป็นจุดเจริญที่ก าเนิดใบ การแทงหน่อใบนี้เกิดขึ้น

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ใบจะมีการยืดตัวออกมากขึ้น 
กาบใบเริ่มห่อตัวกันแน่นเป็นล าต้นเทียมมีการเจริญ
ขยายขนาดทางด้านกว้างด้านยาวและแผ่นใบขยายตัว
คลี่แผ่นใบออก ล าต้นเทียมเจริญเติบโตสูงขึ้น ใบทยอย
เจริญเติบโตออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม
การ เจริญของล าต้นและใบคงที่ ใน ช่วงต้น เดือน
พฤศจิกายนใบแรกเริ่มเหี่ยวไปจนถึงปลายเดือน
ธันวาคมต้นกระเจียวจะเหี่ยวทั้งต้น 

1. เปอร์เซ็นต์การงอก 
เหง้ากระเจียวแต่ละหัวพันธุ์เริ่มงอกโดยหัวพันธุ์ 

7 ตา เริ่มงอกนับจ านวนเฉลี่ย 58 วัน หัวพันธุ์ 5 ตา เริ่มงอก
นับจ านวนเฉลี่ ย  59 วัน  หั วพันธุ์  3 ตา เ ริ่ ม งอก             
นับจ านวนเฉลี่ย 62 วัน และหัวพันธุ์ 1 ตา เริ่มงอก               
นับจ านวนเฉลี่ย 60 วัน ส่วนเปอร์เซ็นต์การงอก พบว่า
หั วพันธุ์ ที่ มี  7 ตา มี การงอกสู งสุ ด เท่ ากับ  67 % 
รองลงมาหัวพันธุ์ 5 ตางอกคิดเป็น 56% หัวพันธุ์ 3 ตา 
งอกคิดเป็น 47% หัวพันธุ์ที่งอกน้อยที่สุดคือหัวพันธุ์ 1 
ตางอกคิดเป็น 17%  จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
เปอร์เซ็นต์การงอกมีความแตกต่างอย่างมีนัยยิ่งส าคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.01) ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การงอกของเหง้ากระเจยีวท่ีมีจ านวนตา 1 3 5 และ 7 ตาหลังการปลูกเป็นเวลา 60 วัน 
 

กรรมวิธ ี
(หัวพันธุ)์ 

การงอกของเหง้ากระเจียว 
(เปอร์เซ็นต)์ 

1 ตา 17.0c 
3 ตา 47.0b 
5 ตา 56.0ab 
7 ตา 67.0a 
F-test ** 
CV (%) 28.1 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกตา่งกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.05) 
 
2. ความสูงของต้น 

จากการศึกษาความสูงของต้นกระเจียวโดย
วัดจากโคนต้นจนถึงปลายยอดตลอดระยะเวลา 9 

สัปดาห์ ความสูงเฉลี่ยของล าต้นกระเจียวหลังปลูก
พบว่า ความสูงของล าต้นกระเจียวจะเพิ่มมากขึ้นตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น แต่การน าหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันมาปลูกท า
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ให้ พบว่า มีความสูงของล าต้นที่แตกต่างกันโดยหัวพันธุ์ 
7 ตามีความสูงของล าต้นสูงที่สุดมีค่าเป็น 3.73 7.65  
10.29  14.97  20.39  24.98  27.79  27.84 และ
27.84 เซนติเมตร เมื่อ 7  14  21  28 35  42  49  56 

และ 63 วันหลังกระเจียวงอกตามล าดับ จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความสูงของล าต้นมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเทียบ
กับหัวพันธุ์ 1 ตา 3 ตา และ 5ตา(ตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่2 ความสูงเฉลี่ยของล าต้นกระเจียวที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์ท่ีมีจ านวนตาแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ความสูงเฉลี่ยของล าต้นกระเจียวที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์ท่ีมีจ านวนตาตา่งกัน (เซนติเมตร) 
1 ตา 3 ตา 5 ตา 7 ตา 

7  0.69± 0.29c 1.25±0.82bc 2.50±0.67ab 3.73±0.27a 
14  1.73±0.77b 4.03±1.48b 4.48±1.16ab 7.65±0.75a 
21  4.29±0.63d 4.53±0.50c 7.82±1.11b 10.29±0.53a 
28  5.67±0.61d 7.55±0.78c 11.78±0.71b 14.97±0.61a 
35  5.67±0.61d 9.87±0.82c 16.26±0.79d 20.39±0.68a 
42  6.31±0.53d 11.78±0.66c 18.86±0.74b 24.98±0.63a 
49  7.00±0.52d 13.68±0.18c 20.57±0.65b 27.79±0.37a 
56  7.00±0.52d 13.75±0.17c 20.57±0.65b 27.84±0.29a 
63  7.00±0.52d 13.75±0.17c 20.57±0.65b 27.84±0.29a 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญสถิติ (p=0.05) 

 
 
 

ภาพที ่2  การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบหลงัจากปลูกประมาณ 2 เดือน(ก) ต้นกระเจียวหัวพันธุ์ 1 ตา (ข) ต้นกระเจยีว 
หัวพันธุ์ 3 ตา (ค) ต้นกระเจียวหัวพันธุ์ 5 ตา และ (ง) ต้นกระเจียวหัวพันธุ์ 7 ตา 

 

3. จ านวนใบต่อต้น 
โดยนับจ านวนใบของต้นที่เจริญเติบโตขึ้นมา

จนกระทั่งหยุดการเจริญเติบโต เป็นเวลา 9 สัปดาห์  

พบว่า หัวพันธุ์ 7 ตา จะมีจ านวนใบเฉลี่ย 6 ใบ หัวพันธุ์ 
5 ตา จะมีจ านวนใบเฉลี่ย 5 ใบ หัวพันธุ์3 ตา จะมี
จ านวนใบเฉลี่ย 4 ใบ และหัวพันธุ์ 1 ตา จะมีจ านวนใบ

ก ข ค ง 
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เฉลี่ย 3 ใบ เมื่อน าข้อมูลใบต่อต้นมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่า จ านวนใบของกระเจียวที่มีจ านวนตาที่แตกต่าง
กันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) 

4. จ านวนต้นต่อกอ 
จ านวนต้นหรื อจ านวนหน่ อต่ อกอของ

กระเจียวตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์ หลังปลูก พบว่า 
หัวพันธุ์ 1 3 5 และ7 ตามีจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยเท่ากับ 
1 ต้นต่อกอ 

5. น  าหนักหัวพันธุ์ก่อนปลูกและหลังปลูก 
น้ าหนักของหัวพันธุ์กระเจียวก่อนปลูก พบว่า 

หัวพันธุ์ 1 ตา น้ าหนักเฉลี่ย 1.1 กรัม หัวพันธุ์ 3 ตา 
น้ าหนักเฉลี่ย 3.6 กรัมหัวพันธุ์ 3 ตา น้ าหนักเฉลี่ย 5.4 
กรั มและหั วพันธุ์  7 ตา น้ าหนัก เฉลี่ ย  6.2 กรั ม                

ซึ่งน้ าหนักที่แตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) น้ าหนักของหัวพันธุ์กระเจียวหลงัปลกู 
พบว่า หัวพันธุ์ 1 ตา น้ าหนักเฉลี่ย 2.3 กรัม หัวพันธุ์ 3 ตา 
น้ าหนักเฉลี่ย 7.6 กรัมหัวพันธุ์ 3 ตา น้ าหนักเฉลี่ย 16.1 
กรัมและหัวพันธุ์  7 ตา น้ าหนัก เฉลี่ ย  17.0 กรัม                     
ซึ่ งน้ าหนักหัวพันธุ์หลังปลูกที่แตกต่างกันมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ งทางสถิติ  (p ≤ 0.01) 
(ตารางที่  3) หลังการปลูกหัวพันธุ์กระเจียวในการ
ทดลองที่มีการปลูกในแปลงปลูกตามสภาพธรรมชาติ
ลักษณะหัว เป็นล าต้นใต้ดินมีขนาดหัวที่ ใหญ่ขึ้น                   
มีน้ าหนักเพิ่มขึ้นมีรากฝอยแตกแขนงและมีตุ้มสะสม
อาหารซึ่ งหั วพันธุ์  1 ตา มีตุ้ มสะสมอาหารเฉลี่ย                     
3-4 ตุ้ม ส่วนหัวพันธุ์ 3 5 และ 7 ตา มีตุ้มสะสมอาหาร
เฉลี่ย 2-3 ตุ้มดังภาพท่ี 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวพันธุ์กรบะเจียวหลังหลังปลูก 
 

กรรมวิธ(ีหัวพันธุ)์ น้ าหนักหัวพันธุ์ก่อนปลูก น้ าหนักหัวพันธุ์หลังปลูก 
1 ตา 1.1 d 2.3d 
3 ตา 3.6 c 7.6c 
5 ตา 5.4 b 16.1b 
7 ตา 6.2 a 17.0a 
F-test ** ** 
CV (%) 10.75 5.03 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกตา่งกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัสถิติ (p=0.05) 
 

 
ภาพที่ 3  ลักษณะเหง้าและตุ้มสะสมอาหารที่เจริญเติบโตอยู่ใต้ดินวงรอบปีท่ี 2 (ก) หัวพันธุ์ 1 ตา (ข) หัวพันธุ์ 3 ตา (ค) 
            หัวพันธุ์  5 ตา และ (ง) หัวพันธุ์ 7 ตา 

ก ข ค ง 
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สรุปและวิจารณ์ 

1. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์
กระเจียวที่มีจ านวน 7 ตา งอกดีที่สุดคิดเป็น 67 
เปอร์เซ็นต์ 

2. ระยะเวลาการงอกของขนาดหัวพันธุ์
กระเจียว 1 3 5 และ 7 ตาไม่แตกต่างกันทางสถิติเฉลี่ย 
60 วันหลังปลูก 

3. การเจริญเติบโตของหัวพันธุ์กระเจียว 
พบว่า หัวพันธุ์ 7 ตา มีการเจริญดีที่สุดทั้งด้านล าต้น   
ใบและน้ าหนักของหัวมีปริมาณน้ าหนักเพิ่มขึ้นมีการ
สร้างตุ้มสะสมอาหาร 

4. ขนาดหัวพันธุ์กระเจียวที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกในแปลงธรรมชาติ คือ หัวพันธุ์ 7 ตา การปลูก
กระเจียวที่มีขนาดหัวพันธุ์ 1 3 5 และ 7 ตา พบว่า 
เปอร์เซ็นต์การงอก การเจริญเติบโตของความสูง 
จ านวนใบและขนาดของหัวพันธุ์ที่ต่างกัน โดยหัวพันธุ์  
ที่มีจ านวน 7 ตาให้ผลผลิตดีกว่าสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฉันทนาและคณะ (2544)ได้ศึกษาผลของขนาดหัว    
ที่มีต่อการเจริญเติบโตนั้นพบว่าหัวที่มีขนาดใหญ่ให้ต้น
ที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางใบและทางดอกดีกว่าหัวที่มี
ขนาดเล็ก ช่อดอกที่ได้จากหัวขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะมี
ความยาวของก้านช่อดอกไม่แตกต่างกับหัวขนาดกลาง 
แต่ก็ได้ช่อดอกท่ีมีดอกช่อมากกว่าดังนั้นการผลิตดอกจึง
ควรใช้หัวที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหัวขนาดเล็กนั้นควรใช้
ส าหรับปลูกเพื่อผลิตหัว ในแง่ของการผลิตหัวนั้น
สอดคล้องกันกับผลผลิตของดอก กล่าวคือหัวขนาด
ใหญ่ให้ผลผลิตของหัวใหม่มากกว่าหัวที่มีขนาดเล็ก             
ให้ผลผลิตมากระยะเวลาที่ใช้ในการงอกของหัวพันธุ์                
1 3 5 และ 7 ตา มีจ านวนวันเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัฒน์ (2541) ได้ศึกษาการ
ปลูกปทุมมาจากหัวขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 13-17 และ     
18-22 มิลลิเมตร ตามล าดับ ที่ตัดเอารากสะสมอาหารออก 
ปรากฏว่า เวลาที่ใช้ในการงอกของหัวทั้งสามขนาด              
ไม่แตกต่างกัน โดยใช้เวลาเฉลี่ย 18.60 วัน หัวขนาด

ใหญ่เจริญเติบโตดีที่สุด มีความสูงของล าต้น 40.94 
เซนติเมตร มีจ านวนใบทั้งหมดเฉลี่ย19.20 ใบ แต่มี
จ านวนใบของหน่อแรกน้อยที่สุดคือเฉลี่ย 6.24 ใบ              
หัวขนาดใหญ่ให้ดอกเร็วที่สุด อายุถึงวันตัดดอกเฉลี่ย 
104.82 วัน  และให้ช่อดอกขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 7.91 เซนติเมตร ความยาวช่อ 43.70 
เซนติเมตร มีจ านวนกาบรองดอกสีเขียวและสีม่วง            
มากที่สุดเท่ากับ 8.46 และ11.72 กาบ ตามล าดับ             
มีการแตกกอและให้ช่อดอกมากที่สุด โดยมีจ านวนเฉลีย่
เท่ากับ 4.96 หน่อและ 3.40 ช่อตามล าดับ ในการปลูก
กระเจียวจากเหง้ารอบปีที่  1 ไม่พบการออกดอก             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mukhopadhyay และ
Yadav (1987)ได้ศึกษาหัวพันธุ์แกลดิโอลัสขนาดใหญ่ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6-5.0 เซนติเมตร ให้จ านวน
ดอก หัว และหัวย่อยมากกว่าหัวพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก
ลักษณะหัวหลังการปลูก หัวเป็นล าต้นใต้ดินมีขนาดหัว
ที่ใหญ่ขึ้นมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นมีรากฝอยแตกแขนงและมีตุ้ม
สะสมอาหารซึ่งหัวพันธุ์ 1 ตา มีตุ้มสะสมอาหารเฉลีย่ 3-
4 ตุ้ม ส่วนหัวพันธุ์ 3 5 และ 7 ตา มีตุ้มสะสมอาหาร
เฉลี่ย 2-3 ตุ้ม  สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศร (2540) 
ซึ่งพบว่า ผลของขนาดหัวปทุมมาที่ใช้ปลูกต่อการเกิด
หัวใหม่ โดยใช้หัวปทุมมาขนาดต่างๆกันขนาด 4 ขนาด
ตั้งแต่ 1.4-2.8 เซนติเมตร เพื่อใช้ปลูกเป็นหัวตั้งต้น 
พบว่าขนาดของหัวตั้งแต่ 1.7 เซนติเมตรขึ้นไปมีอัตรา
การเจริญเติบโตเท่ากับหัวที่มีขนาดใหญ่กว่าหัวที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร สามารถให้
ดอกได้แต่มีจ านวนน้อยกว่าและก้านช่อดอกสั้นกว่า      
หัวที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลของจ านวน
และความยาวของรากสะสมอาหารของปทุมมาต่อการ
เกิดหัวใหม่ พบว่าหัวที่มีรากสะสมอาหารมากและสั้น    
จะงอกได้เร็วกว่าหัวที่ไม่มีรากสะสมอาหารหรือมีน้อย
และยาวกว่า หัวที่มีรากสั้นจะให้ดอกได้เร็วกว่าและให้
หัวใหม่มากกว่าหัวที่มีรากยาวและจ านวนรากมาก        
จะดีกว่าหัวที่มีจ านวนรากน้อย หัวที่มีรากสั้นจะให้                
หัวใหม่ที่มีรากยาวและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sundararaj และThulasidas(1976) ได้ศึกษาหัวของ 
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Curcuma spp มีลักษณะค่อนข้างกลมและจะเกิดหัว
ขนาดเล็กจากตาที่อยู่ด้านข้างมีจ านวนแตกต่างกันไป 
นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาของรากสะสมอาหาร โดย
รากที่มีความยาว 5-10 เซนติเมตร จะมีการขยายตัว
ออกบริเวณปลายรากท าให้มีลักษณะกลม ปกติจะมี
จ านวน 2-4 รากต่อหัว รากสะสมอาหารเหล่านี้จะ
ประกอบไปด้วยเมล็ดแป้ง ซึ่งมีรูปร่างคล้ายลูกแพร์            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mastalerz (1977) ได้
ศึกษาในหัวทิวลิปจะต้องมีน้ าหนักตั้งแต่ 12 กรัม ขึ้นไป
จึงจะสามารถให้ดอกได้ การปลูกไฮยาซินจะต้องให้หัว
พันธุ์ที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่ 8 เซนติเมตร ข้ึนไปและหัว             
ไอริสจะต้องมีเส้นรอบวง 3-8 เซนติเมตร จึงจะให้ดอก
ได้ส าหรับการให้ดอกของซ่อนกลิ่นจะต้องปลูกจากหัว  
ที่มี เส้นรอบวงอย่างน้อยที่สุด 8 เซนติ เมตร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของHossain และคณะ (2005)   
ได้ศึกษาขนาดของหัวพันธุ์ต่อผลผลิตของขมิ้น พบว่า 
การใช้หัวพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ คือ 40-50 กรัม ส่งผลให้
ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้หัวพันธุ์ขนาด 20-30 กรัม 
ปริมาณแสงมีผลต่อการออกดอกของกระเจี ยว
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสระยา (2542) ได้ศึกษา
อุณหภูมิมีบทบาทส าคัญในกระบวนการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืช
เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้อุณหภูมิยังมีความส าคัญน้อยกว่า
แสงและยังขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะตัวของพืช   
แต่ ล ะชนิ ดอี กด้ วย  โดยอุณหภู มิ ที่ มี ผ ลต่ อกา ร
เจริญเติบโตสามารถแยกออกได้เป็นอุณหภูมิดินและ
อุณหภูมิอากาศ ซึ่งอุณหภูมิทั้งสองประเภทผลต่อการ
เจริญของรากและกิจกรรมของเอนไซม์ รวมทั้งสมดุล
ของฮอร์โมนด้วย ท าให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตในพืช 
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