
ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมหญาดอกขาว 

Potential for Biological Control of Chinese Dodder (Cuscuta chinensis Lamk.)  

on Chinese  violet (Asystasia intrusa (Bl.)). 

 
เสรมิศิริ คงแสงดาว1/ กลอยใจ คงเจี้ยง1/    

 

บทคัดยอ 

 

หญาดอกขาว (Chinese Violet); (Asystasia intrusa (Bl.) หรือบาหยาชนิดที่เปนวัชพืช มีดอกสีขาว

ขนาดเล็กมีแถบสีมวง 2 เสนขนานกันตรงกลางดอก เปนวัชพืชที่ทําใหผลผลิตสับปะรดลดลง และฝอยทอง 

(Chinese dodder);  (Cuscuta chinensis Lam.) เปนวัชพืชกาฝาก ลําตนเปนเสนกลมยาวออนนุมสีเหลือง 

ดํารงชีวิตอยูไดโดยดูดกินอาหารและน้ําจากพืชอาศัย พบมีอยูแลวในประเทศไทย การทดลองนี้เพื่อทราบศักยภาพ

ของการนําฝอยทองไปใชควบคุมหญาดอกขาว ดําเนินการในเรือนทดลองของกลุมวิจัยวัชพืช ระหวางเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 9 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ใชตนฝอยทอง 2 

ชนิด คือชนิดมีเมล็ด และชนิดไมมีเมล็ด แตละชนิดเบียนโดยใชชิ้นสวนของยอด และกิ่งของพืชอาศัยที่มีฝอยทอง

ติดอยู จํานวน 1 และ 2 ชิ้นสวน เปรียบเทียบกับการไมเบียน หลังการเบียนนาน 90 วัน พบวาการใชยอด

ฝอยทองเบียนสามารถปรับตัวใหเขากับตนหญาดอกขาว (พืชอาศัย) ไดงายกวาการใชกิ่งของพืชอาศัยที่มีฝอยทอง

ติดอยูเบียน  หลังจากปลอยใหเบียนฝอยทองจะเจริญเติบโตปกคลุมตนหญาดอกขาวอยางรวดเร็ว ทําใหตนหญา

ดอกขาวสวนที่ถูกเบียนแหงตายไปพรอมๆกับตนฝอยทอง โดยฝอยทองชนิดที่มีเมล็ดทําใหตนหญาดอกขาวตายเร็ว

กวาฝอยทองชนิดที่ไมมีเมล็ด เมื่อฝอยทองไมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงเก็บเกี่ยวตนหญาดอกขาว ทั้งสวนที่ยังมีชีวิต

และสวนที่แหงตาย นํามาแยกเอาตนฝอยทองออกทั้งสวนที่ยังมีชีวิตและสวนที่แหงตาย พบวาหลังจากที่ฝอยทอง

เบียนจนหญาดอกขาวตายแลว ฝอยทองงอกใหมจากลําตนของหญาดอกขาวที่ยังมีชีวิตไดชา จึงทําใหตนหญาดอก

ขาวที่รอดชีวิตและโตเร็วกวาเจริญเปนปกติ จึงสรุปวาฝอยทองจึงมีศักยภาพต่ําในการนํามาใชควบคุมหญาดอก

ขาว และจากการทดลองนําฝอยทองไปใชควบคุมตนหญาดอกขาวในสับปะรด พบวาปลอดภัยตอสับปะรด  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 / กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

หญาดอกขาวหรือบาหยาชนิดที่เปนวัชพืช (Chinese Violet) ; Asystasia intrusa (Bl.)  เปนวัชพืชที่พบ

ระบาดมากในไรสับปะรด เปนปญหาตอเกษตรในการเขาไปจัดการแปลงสับปะรด การควบคุมหญาดอกขาวโดยไม

ใชสารกําจัดวัชพืชเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหผลผลิตสับปะรดปลอดจากสารเคมี   

หญาดอกขาว พบเปนวัชพืชในประเทศมาเลเซีย (Kiew and Vollesen, 1997) ชื่อสามัญ Chinese 

violet อยูในวงศ Acanthaceae วงศเดียวกับตอยติ่ง เปนไมพุมขนาดเล็ก ลําตนออนนุม สูง 1.5  เมตร ชอดอก

เดี่ยวออกจากปลายกิ่ง  ดอกรูปแตรสีขาว มีแถบสีมวง 2 เสนขนานกันตรงกลางดอก เฉพาะดอกที่ 2 จากปลายชอ

ดอกที่บาน และจะออกดอกตอเนื่องไปเรื่อยๆ ฝกจึงแกจากโคนชอดอกขึ้นไปหาปลายชอ ฝกแข็ง มีเมล็ด 3-4 

เมล็ดตอฝก เมื่อแกเมล็ดจะดีดออกจากฝก เมล็ดเมื่อดีดออกจากตนจะงอกไดทันที มีการแตกก่ิงใหมจากทุกขอของ

ลําตน ดังนั้นทรงพุมจึงแผกวางอยางรวดเร็ว และทุกกิ่งที่งอกออกมาพรอมจะแยกเปนตนใหมไดทันที เมื่อสวนของ

ขอนั้นสัมผัสกับผิวดิน และจํานวนกิ่งยิ่งมาก ยิ่งออกชอดอกมาก และผลิตเมล็ดไดจํานวนมาก จึงจัดเปนวัชพืชที่ไม

ควรปลอยใหมีในพื้นท่ี (Kiew and Vollisen, 1997) 

ที่ประเทศมาเลเซียวัชพืชชนิดเปนปญหาในแปลงปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา โกโกและเปนปญหารุนแรง

ทําใหผลผลิตสับปะรดลดลง ในประเทศไทยพบวัชพืชชนิดนี้ในสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน และปจจุบันพบขึ้น

รบกวนมากในไรสับปะรด โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง (สําราญ และคณะ) ซึ่งชาวบานเรียกวัชพืชชนิดนี้วา หญาดอก

ขาว การกําจัดโดยการถาก ถอน ทิ้งไวในแปลงจึงไมสามารถทําใหหมดไปจากแปลงได จึงตองนําชิ้นสวนออกมา

จากแปลงมาทําลาย และตามกําจัดเมล็ดที่งอกใหม และตนที่งอกจากตอ อยางตอเนื่อง และตองเฝาระวังจนกวา

จะหมดไปจากพ้ืนที ่

ฝอยทอง จัดอยูในวงศ  Convolvulaceae เปนวัชพืชกาฝาก ขึ้นเกาะตนไม ลําตนเปนเสนกลมยาวออน

นุมสีเหลือง แตกก่ิงกานสาขามาก ขนาดตนเล็กเทาฝอยทองที่เปนขนมหวาน ใบมีลักษณะเปนเกล็ด รูปสามเหลี่ยม

เล็กๆ ออกดอกเปนชอสีขาว ดอกยอยไมมีกาน ไมสามารถอยูเดี่ยวๆได ดํารงชีวิตอยูไดโดยดูดกินอาหารและน้ํา

จากพืชอาศัย ฝอยทองชนิดที่มีเมล็ด คือ Chinese dodder ; Cuscuta chinensis Lam. เปนฝอยทองที่มีอยูแลว

ในประเทศไทย พบที่จังหวัดเชียงใหมขึ้นอยูกับตนขี้ไกยานในแหลงที่มีตนไมยราบยักษระบาด พบวาฝอยทองชวย

รักษาประชากรของตนขี้ไกยานไมใหเพิ่มปริมาณมากขึ้น  สําหรับฝอยทองชนิดไมมีเมล็ด (จึงไมสามารถระบุชื่อ

วิทยาศาสตรได) พบที่บริเวณอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลําตนนํามารับปะทานได มีรายงานการใช

ฝ อยท อง (Field Dodder : Cuscuta campestris Yunker) กํ าจั ด ขี้ ไก ย าน  (Mile a minute : Mikania 

micrantha H.B.K.)        ในสวนลิ้นจี่ในประเทศจีน ซึ่งเมื่อฝอยทองเบียนดูดกินน้ําเลี้ยงตนขี้ไกยานที่ปกคลุมตน



ลิ้นจี่จนตายแลว ตนฝอยทองก็ตายไปดวย และฝอยทองไมสามารถเบียนตนลิ้นจี่ได  (Zhang et al, 2003) จึงได

นําฝอยทองชนิดที่พบในประเทศไทยมาทดลองใชควบคุมหญาดอกขาว ในสวนยางพาราและปาลมน้ํามันและ

สับปะรด  

วัตถุประสงคของการทดลองนี้คือ เพื่อทราบศักยภาพของการนําฝอยทองไปใชควบคุมหญาดอกขาว เปน

การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี ลดปญหาวัชพืชหญาดอกขาว สําหรับนําไปใช ไรสับปะรด  ในสวนยางพาราและปาลม

น้ํามันและสับปะรด โดยไมเปนอันตรายตอพืชปลูก และลดการใชสารกําจดัวัชพืช 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  

1. เมล็ดหญาดอกขาว (บาหยาชนิดที่เปนวัชพืช) 

2. ตนฝอยทองชนิดมีเมล็ด และตนฝอยทองชนิดไมมีเมล็ด พรอมพืชอาศัย 

3. กะบะซีเมนตสี่เหลี่ยมขนาด  73 x 83  เซนติเมตร พรอมดินผสมเสร็จ 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 9 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ดังนี้ 

ชิ้นสวนฝอยทอง ยอดฝอยทอง กิ่งของพืชอาศัยที่มีฝอยทองติดอยู 

ใชฝอยทองชนิดมีเมล็ด 1 2 1 2 

ใชฝอยทองชนิดไมมีเมล็ด 1 2 1 2 

ไมใชฝอยทอง (ไมเบียน) 0    

 

  สํารวจหาแหลงหญาดอกขาว เก็บรวบรวมเมล็ด จากพื้นที่ท่ีมีการระบาด ในเขตจังหวัดพัทลุง บริเวณไร

สับปะรดและสวนยางพารา และสํารวจหาแหลงฝอยทองทั้ง 2 ชนิด เก็บรวบรวมตนฝอยทองชนิดมีเมล็ดจากแถบ

ที่มีการระบาดในเขตจังหวัดเชียงใหม และตนฝอยทองชนิดไมมีเมล็ดจากบริเวณจังหวัดนครปฐม นํามาเพาะเลี้ยง

ขยายพันธุบนตนพืชอาศัย ใชตนหญาดอกขาวเปนพืชอาศัย เพิ่มจํานวนสําหรับนํามาใชทดลอง   คัดเลือกเมล็ด

หญาดอกขาว ที่แกจัดปลูกใน กะบะซีเมนต กะบะละ 50 เมล็ด จํานวน 36 กะบะ เมื่ออายุ 1 เดือน ถอนแยก

คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณ กะบะละ 10 ตน เพาะเลี้ยงจนมีอายุ 80 วัน ตน ดูแลรดน้ําตนหญาดอกขาวและ 

กําจัดวัชพืชอื่นๆ ทําการปลอยฝอยทองเบียนตนหญาดอกขาว ตามกรรมวิธีที่กําหนด โดยคัดเลือกสวนตนฝอยทอง 

2 ลักษณะ คือ สวนยอดของฝอยทอง  และสวนของตนฝอยทองที่พันติดกับก่ิงพืชอาศัย  

วิธีการปลอยฝอยทอง ทําโดยนําฝอยทองไปวางบนตนหญาดอกขาว เลือกปลอยในชวงเวลาเย็น เพื่อให

ตนฝอยทองไมถูกแดดเผา ดูแลรดน้ําตนหญาดอกขาวจนกระท่ังฝอยทองสามารถปรับตัวใหเขากับพืชที่ถูกเบียนได 

และการเบียนเกิดตอเนื่อง และติดตามกําจัดวัชพืชชนิดอื่นออกใหหมด  



การบันทึกขอมูลผลการทดลองใชฝอยทองเบียนหญาดอกขาว บันทึกภาพการเจริญเติบโตของฝอยทอง 

จนกระทั่งสภาพการเบียนของฝอยทองไมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เก็บเกี่ยวตนหญาดอกขาว ทั้งสวนที่ยังมีชีวิตละสวน

ที่แหงตาย นํามาแยกเอาตนฝอยทองออกทั้งสวนที่ยังมีชีวิต และสวนที่ตายแลวนํามาชั่งน้ําหนักแหง  

 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มตนเดือนตุลาคม 2553 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2554 รวบรวมเมล็ดหญาดอกขาว จากจังหวัดพัทลุง 

และฝอยทองจากแหลงที่มีการระบาด ที่ จังหวัดเชียงใหม และนครปฐม และดําเนินการทดลองที่เรือนทดลองของ

กลุมวิจัยวัชพืช 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการปลูกตนหญาดอกขาว ใหเจริญเติบโตจนอายุ 80 วันเพื่อใหไดทรงพุมที่ใกลเคียงสภาพธรรมชาติที่

ตองการกําจัด แลวนําตนฝอยทอง 2 ชนิด คือชนิดมีเมล็ด และชนิดไมมีเมล็ดมาเบียน ที่เพาะเลี้ยงไว คัดเลือกสวน

ฝอยทอง 2 ลักษณะ คือ สวนยอดของฝอยทอง  และสวนของตนฝอยทองที่พันติดกับกิ่งพืชอาศัย พบวาการใช

ยอดฝอยทองเบียนสามารถปรับตัวใหเขากับตนพืชอาศัยไดงายกวา การใชฝอยทองที่ติดอยูกิ่งของพืชอาศัยเบียน  

หลังจากนั้นฝอยทองจะเจริญเติบโตปกคลุมตนหญาดอกขาวอยางรวดเร็ว ทําใหตนหญาดอกขาวสวนที่ถูกเบียน

แหงไปพรอมๆกับตนฝอยทอง โดยสวนของใบและกิ่งออนจะคอยเปลี่ยนเปนสีเหลือง คอยๆซีดขาวกอนแหงไป 

สวนของลําตนที่แข็งและมีตนฝอยทองติดอยูจะยังคงเขียวมีชีวิต ตนหญาดอกขาวที่ถูกเบียนมีอาการถูกโดย

ฝอยทองชนิดที่มีเมล็ดทําใหตนหญาดอกขาวตายเร็วกวาฝอยทองชนิดที่ไมมีเมล็ด  

ที่ 90 วันหลังการเบียน ฝอยทองไมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงเก็บเกี่ยวตนหญาดอกขาว นํามาแยกเอาตน

ฝอยทองออกท้ังสวนทีแ่หงและสวนที่ยังมีชีวิต (ตารางที่1) พบวาหลังจากที่ฝอยทองเบียนจนหญาดอกขาวแหงแลว 

ฝอยทองงอกใหมจากลําตนของหญาดอกขาวที่ยังมีชีวิตไดชา จึงทําใหตนหญาดอกขาวที่เหลือรอดชีวิตและโตเร็ว

กวาฝอยทอง และเจริญเติบโตเปนปกติ พบวาน้ําหนักแหงของตนหญาดอกขาวที่แหงไมแตกตางกันทางสถิติ

ระหวางฝอยทองชนิดที่มีเมล็ดและไมมีเมล็ด และการใชฝอยทองจากก่ิงเบียน มีน้ําหนักตนหญาดอกขาวแหงนอย

กวาการใชยอดฝอยทองเบียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากยอดฝอยทองมีอิสระในการปรับตัวใหเขากับพืชที่ถูกเบียน 

มากกวาการฝอยทองจากกิ่ง สําหรับน้ําหนักแหงฝอยทองที่แหง พบวาฝอยทองชนิดที่มีเมล็ดมีปริมาณมากกวา

แสดงวามีการเจริญเติบโตเร็วกวา  



จากการทดลองนําฝอยทองไปใชควบคุมตนหญาดอกขาวในสับปะรด พบวาปลอดภัยตอสับปะรด และใน

ขั้นตอนเพาะเลี้ยงฝอยทองเพ่ือนํามาใชในการทดลองนี้ พบวาตนฝอยทองไมเบียนพืชวงศหญา และพืชผักบางชนิด 

เชน คะนา ผักกาดหอม ผักบุง แตฝอยทองชนิดนี้เปนวัชพืชในแปลงปลูกกะเพราและแมงลัก 

 

ตารางที่ 1 น้ําหนักแหงของหญาดอกขาวและฝอยทองหลังฝอยทองเบียนตนหญาดอกขาว นาน 90 วัน  

กรรมวิธี น้ําหนักแหงหญาดอกขาว (กรัม) น้ําหนักแหงฝอยทอง (กรัม) 

ชนิดฝอยทอง 

จํานวน

ฝอยทอง มีชีวิต แหง แหง มีชิวิต 

ฝอยทองมีเมล็ด 1 ยอด 421  ab 9.3  a 20.0 a 0 

ฝอยทองมีเมล็ด 2 ยอด 462  b 10.0  a 20.4 a 1 ยอด/40ตน* 

ฝอยทองมีเมล็ด 1 กิ่ง 417  ab 10.9  a 21.2 a 0 

ฝอยทองมีเมล็ด 2 กิ่ง 338  ab 6.8  ab 17.7 ab 0 

ฝอยทองไมมีเมล็ด 1 ยอด 404  ab 8.0  a 17.5 ab 0 

ฝอยทองไมมีเมล็ด 2 ยอด 305  a 10.4  a 18.3 ab 3 ยอด/40ตน* 

ฝอยทองไมมีเมล็ด 1 กิ่ง 441  ab 2.4  bc 15.2 b 0 

ฝอยทองไมมีเมล็ด 2 กิ่ง 419  ab 10.2  a 20.0 a 0 

ไมมีฝอยทอง  443  ab 0  c 0 c 0 

C.V. (%)  18.0 40.4 14.5  

ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดบัความเชือ่มั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากการใชฝอยทองควบคุมตนหญาดอกขาว พบวาหลังจากที่ฝอยทองเบียนจนตนหญาดอกขาวแหงแลว 

แตยังเหลือสวนโคนตน ที่ยังมีชีวิตแตกกิ่งใหมและเจริญเติบโตเร็ว ทําใหการเบียนของฝอยทองไมสามารถทําลาย

ตนดอกขาวทั้งตนได ฝอยทองงอกใหมไดชา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจํานวนตนฝอยทองที่เริ่มปลอยนอย ทําใหไม

สามารถครอบคลุมตนหญาดอกขาวไดทั่งถึง จากการทดลองนําไปใชควบคุมตนหญาดอกขาวที่ขึ้นปกคลุมสับปะรด 

พบวาฝอยทองทําลายตนหญาดอกขาว โดยไมเบียนตนสับปะรด จึงปลอดภัยตอสับปะรด  

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

นําไปใชขยายผลในพื้นที่ที่มีตนหญาดอกขาวระบาด  เชนในสวนไมผลยืนตน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปน

การกําจัดโดยไมคาดหวังวาจะตองใหหญาดอกขาวหมดไปจากพื้นที่ สามารถนําฝอยทองชนิดนี้ไปเบียน โดยการ

ปลอยตองใหกระจายสม่ําเสมอใหทั่วทั้งพื้นที่ จึงจะสามารถรักษาสมดุลธรรมชาติได  
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ภาคผนวก 

 

ลักษณะการเบียนของฝอยทอง สวนยอดของฝอยทอง หญาดอกขาวถูกฝอยทองเบียน 



   
การวางยอดฝอยทอง การวางกิ่งของพืชอาศัยที่มีฝอยทอง

ติดอยู 

เปรียบเทียบดอกของฝอยทองกับ

ดอกของหญาดอกขาว 

   
การเบียนตนหญาดอกขาวของ

ฝอยทองชนิดมีเมล็ด 

การเบียนตนหญาดอกขาวของ

ฝอยทองชนิดไมมีเมล็ด 

ฝอยทองควบคุมหญาดอกขาวได

โดยปลอดภัยตอตนสับปะรด 

 
 

 

ภาพผนวก 1 ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมหญาดอกขาว 

 

 


