
“…ให้ทดลองการปลูกกระจับในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพราะเป็นพืชที่
ปลูกได้ในพ้ืนที่น้้าท่วม… ”

พระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ แปลงสาธิตการท้าเกษตรทฤษฏใีหมใ่นพื้นที่ดินเปรี้ยวจดับ้านโคกชุมบก

โครงการทดสอบปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สนองพระราชด้าริ จัดท้าโครงการทดสอบการปลูกกระจับในพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุงขึ้น เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกระจับที่ปลูก
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุง และน้าผลการทดสอบที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อไป

กระจับอายุ 2 เดือน

กระจับอายุ 3 เดือน

กระจับอายุ 4 เดือน

กระจับ

ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,200 กก./ไร่

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

pH 6.7-8.2

ผลผลิตเก็บเกี่ยว อายุ 5-6 เดือน

แปลงที่ 1 แปลงทดสอบภายในศูนย์ศึกษาฯ เนื้อที่ 0.64 ไร่ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ต้าบลกะลุวอเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โทร. 073 631 033, 38  โทรสาร 073 631 034 , www.pikunthong.com 

1. ผลการเจริญเติบโตของกระจับที่ อายุ 1-4 เดือน โดยนับการแตกไหล และขนาดของใบ

❖ รอบที่ 1 แปลงนายสมนึก  ยอดดี  เนื้อที่ 0.58 ไร่

2. ผลผลิตของกระจับที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว

แปลงที่ 1
น้้าหนักผลผลติกระจับ

(กิโลกรัมต่อพื้นที่ 0.64 ไร)่
น้้าหนักผลผลติกระจับ 

(กิโลกรัมต่อไร่)

รอบที่ 1 727 1,136.00

รอบที่ 2 รอเก็บเกี่ยวผลผลิต

3. ต้นทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงที่ 1 รอบที่ 1

รายการ
ต้นทุนการปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจดั

ที่ผ่านการปรับปรุง (บาท/ไร)่
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2

1. ต้นทุนการผลิตต่อไร่ (บาท) 17,454.40 14,368.00
- การเตรียมดิน 1,200.00 1,200.00

- การปลูก (4คนx37.5บาทx6ชั่วโมง) 630.00 900.00

- ค่าพันธุ์กระจับ (1,521 เถาต่อไร่x8บาท) 12,168.00 12,168.00

- การดูแลรักษา 300.00 100.00

- การเก็บเกี่ยว (3คนx300บาทx3ครั้ง) 2,835.00 -

- ค่าวัสดุเกษตร (ปุ๋ยสูตร 46-0-0=3 กก./ไร,่ 
8-24-24=2 กก./ไร,่ 13-13-21=4 กก./ไร)่

321.40 180.60

2. มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท) 34,080.00 -
- ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 1,136.00 -

- ราคาฝักกระจับ (บาทต่อกิโลกรัม) 30.00 -

3. ก้าไรสุทธิต่อไร่ (บาท) 16,625.60 -
4. มูลค่าผลผลิตต่อต้นทุนในการผลิต 1.95 -
5. ก้าไรสุทธิต่อต้นทุนในการผลติต่อไร่ 0.95 -
6. ก้าไรสุทธิต่อมูลค่าผลผลิตต่อไร่ 0.49 -

หลังปลูก 2 เดือน ล้าต้นและใบของกระจับ
ขาด และเน่าเปื่อย อัตราการรอด 16.48%

pH ดิน 
6.2

pH น้้า
6.6 ❖ ศึกษาวิธีการเตรียมดินเพ่ือก้าจัดวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโตแข่งกับกระจับในพื้นที่ของเกษตรกร 

❖ จัดท้าแปลงขยายพันธุ์กระจับ ไว้ส้าหรับส่งเสริมและสนับสนุนไหลพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

การด้าเนินงาน

ผลการด้าเนินงาน

แผนการด้าเนินการต่อไป

เริ่มด้าเนินการทดสอบ เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 โดยคัดเลือกพื้นที่ทดสอบ จ้านวน           
2 แปลง ปัจจุบันด้าเนินการทดสอบแล้ว จ้านวน 2 รอบการปลูก รอบที่  1 ปลูกเมื่อ            
19 สิงหาคม 2564 และรอบที่ 2 ปลูกเมื่อ 20 เมษายน 2565

แปลงที่ 2 แปลงทดสอบในพื้นที่เกษตรกรบ้านโคกชุมบก  เนื้อที่ 0.58 ไร่ 

จากการสอบถามเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกกระจับ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กระจับจะหยุดการเจริญเติบโต 
ไม่แตกไหล หรือเจริญเติบโตช้า หากมีวัชพืชขึ้นร่วมในแปลง

4. การขยายพันธุ์กระจับ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศึกษาการปลูกและการขยายพันธุ์กระจับพื้นที่บ้านสะพานหลวง อ้าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้

การไถเตรียมพื้นที่
ปลูกโดยใช้ 1 ไหลต่อกอ   

ระยะปลูก 1x1 เมตร

หลังปักด้า 2 เดือน
จะแตกไหลส้าหรับขยายพันธุ์

รักษาระดับน้้าสูง 30-50 ซม. 
ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 3 กก./ไร่

แปลงที่ 1 ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พื้นที่ 0.64 ไร่ 

แปลงที่ 2 ในพ้ืนที่เกษตรกรบ้านโคกชุมบก

1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน

อายุ (เดือน)

อัตราการแตกไหล ขนาดของใบ (เซนติเมตร)

(ไหลต่อตารางเมตร) กว้าง ยาว

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 1 รอบที่ 2

1 5.80 7.60 2.98 4.13 2.12 3.63

2 13.26 14.27 5.16 6.10 4.10 5.05

3 20.02 21.27 7.82 8.05 5.96 5.93

4 23.13 22.67 8.64 9.20 6.34 6.58

หลังปลูก 2 เดือน กระจับไม่เจริญเติบโต 
ไม่มีการแตกไหล อัตราการรอด 13.34%

pH ดิน 
6.1

pH น้้า
6.5

❖ รอบที่ 2 แปลงนายเดช  มินทกานต์  เนื้อที่ 0.45 ไร่


