
การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชสงออก (มะละกอ และ มะพราวน้ําหอม) และพืชนําเขา  

(ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก) 

Weeds in Exporting Crop (Papaya and Coconut) and Importing Crop  

(Oil Palm and Tuberous Cut-flower Plants) 

 
ศิริพร ซึงสนธิพร1/ ธัญชนก จงรักไทย1/ จรัญญา ปนสุภา1/ ภัทรพิชชา รุจิระพงศชัย1/ กลอยใจ คงเจี้ยง1/ 

  

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาชนิดวัชพืชในแปลงพืชพืชสงออก (มะละกอและมะพราวน้ําหอม) และนําเขา (ปาลมน้ํามัน และ

หัวพันธุไมดอก)  มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อวัชพืช ตั้งแตตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 โดยสํารวจใน

แปลงมะละกอ จํานวน 8 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น  122 ชนิด กระจายใน 94 สกุล ของ 34 วงศ  มะพราวน้ําหอม 

จํานวน 14 แปลง  พบวัชพืชทั้งสิ้น วัชพืชที่พบทั้งสิ้น  105 ชนิด กระจายใน 80 สกุล ของ 33 วงศ  ไมนําเขา 

ปาลมน้ํามัน จํานวน 11 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 156 ชนิด กระจายใน 118 สกุล ของ 48 วงศ และไม

ประดับ จํานวน 9 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น 74 ชนิด กระจายใน 59 สกุล ของ 25 วงศ วัชพืชที่พบสวนใหญเปน

วัชพืชสามัญที่พบทั่วไป แตในปาลมน้ํามันที่มีอายุประมาณ 10 ปขึ้นไป ซึ่งมีตนสูงและมีซากกาบใบติดอยู จะพบ

วัชพืชทีไ่มตองการแสงจัดเกาะตามซอกใบ ซึ่งสวนใหญเปนเฟรน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 / กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



 

 

 

 

 

บทนํา 

 

 กิจกรรมและวิธีปฏิบัติในการทําการเกษตร เชน วิธีการเพาะปลูก การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช การคมนาคม

ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถชักนําพืชจากแหลงหนึ่งไปสูอีกแหลงในเวลาอันสั้น มีผลทําใหความหลากหลายของพืชใน

พื้นที่นั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บางชนิดอาจหายไปจากนิเวศนนั้น ชนิดพืชเดนในพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนไป 

บางชนิดเปนพืชตางถิ่นที่ถูกชักนําเขามา แตสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี จนพัฒนากลายเปนวัชพืช 

ขณะเดียวกันพืชดั้งเดิมในทองถิ่นนั้น อาจยังไมมีการจดบันทึก เนื่องจากการศึกษาดานความหลากหลายมักทําใน

พื้นที่ที่ไมถูกรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย หรือมักทําเปนกลุมเฉพาะ เชน พืชในวงศหรือสกุลที่สนใจ หรือกลุมพืช

ที่ใชประโยชนในดานใดดานหนึ่ง เชน พืชสมุนไพร พืชผักพื้นเมือง พืชที่ใชเปนสียอม เปนตน นอกจากนี้การศึกษา

เกี่ยวกับวัชพืชในอดีต มักมุงเนนการควบคุม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน ความหลากหลายของวัชพืชในพื้นที่

การเกษตรจึงถูกละเลย ไมมเีปนปจจุบัน 

 ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ที่เปนทั้งผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญของโลก และขณะเดียวกันก็มีการ

นําเขาสวนขยายพันธุเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งการคาระหวางประเทศในปจจุบัน ผูสงออกจําเปนตองยื่นบัญชีรายชื่อ

ศัตรูพืชของพืชนั้นๆ ใหประเทศคูคา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช และการวิเคราะหความเสี่ยง

จําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับศัตรูพืชในประเทศที่เปนถูกตองและเปนปจจุบัน 

 ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษานี้ จึงเปนการศึกษาความหลากหลายของวัชพืชที่พบในพื้นที่ปลูกพืช

สงออก (มะละกอ และมะพราวน้ําหอม) และนําเขา (ปาลมน้ํามัน และไมหัวประดับ) เพื่อประกอบการจัดทําบัญชี

รายชื่อศัตรูพืช เพื่อประโยชนในการคาระหวางประเทศ และเพื่อการจัดทําฐานขอมูลวัชพืชที่ถูกตองและเปน

ปจจุบัน รวมถึงการรวบรวมตัวอยางวัชพืช จัดทําตัวอยางแหง เพื่อสําหรับการตรวจสอบในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ  

 - การสํารวจไดแก แผนที ่สมุดบันทึก กรรไกร ถุงพลาสติก ปากกาเขียนพลาสติก หรือกระดาษปายชื่อ และ

กลองถายภาพ  

 - การจัดทําตัวอยางแหง ไดแก แผงอัดพรรณไมสําหรับจัดทําตัวอยางแหง กระดาษฟูก กระดาษซับ ฟองน้ํา

สําหรับรองตัวอยาง กระดาษติดตัวอยางพรรณไมพรอมปก พรอมกระดาษปายชื่อ 



 - สารเคมีสําหรับกันเชื้อราและแมลง ไดแก เมทานอล (Methanol) คลอโรฟอรม และเมอคิวรี่ คลอไรด 

พรอมเครื่องแกวตางๆ ที่จําเปน 

 - การตรวจสอบชนิดพืช ไดแก แวนขยายขนาด 10 เทา กลอง กลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ําแบบใชแสง 

เข็มเข่ีย ปากคีบ หนังสือคูมือการจําแนกพรรณไมตางๆ 

 

วิธีการ 

 สํารวจแปลงพืชสงออก 2 ชนิด ไดแก มะละกอ และมะพราวน้ําหอม และพืชที่มีการนําเขาเมล็ด ทอนพันธุ 

หรือหัวพันธุ ไดแก ปาลมน้ํามัน และไมดอกที่ขยายพันธุดวยหัวพันธุที่มีการนําเขาจากตางประเทศ ในพื้นที่ที่

สามารถเขาถึงโดยรถยนต หรืออยูในระยะท่ีสามารถเดินเขาถึงได การสํารวจโดยเดินตามแนวตั้งฉากกับดานยาวของ

แปลงอยางนอย 3 แนว และ/หรือแนวทแยงมุม จดบันทึกวัชพืชทุกชนิดที่พบ จนกวาจะไมพบชนิดใหมเพิ่ม สําหรับ

วัชพืชที่ไมสามารถระบุชนิดไดนําตัวอยางสดมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

 ทําการสํารวจแปลงปลูกพืชทั้งสี่ชนิดที่กําหนดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

ตั้งแตตุลาคม 2552 – กันยายน 2554  

 การวิเคราะหขอมูล คํานวณหาความถี่สัมพัทธของวัชพืชแตละชนิด จากสูตรดังนี้ 

ความถี่สัมพัทธของวัชพืช ก. = (จํานวนครั้งที่พบวัชพืช กx100)/จํานวนครั้งที่พบวัชพืชทุกชนิดรวมกัน 

 การตรวจสอบชนิดพืชโดยการเทียบกับตัวอยางพันธุไมในพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) อาคารพิพิธภัณฑพืช 

สิรินธร กรมวิชาการเกษตร หอพรรณไม กรมอุทยาน พรรณพืชและสัตวปา และตรวจสอบกับเอกสารเกี่ยวกับวัชพืช 

และพืชพรรณตางๆ เชน Flora of Thailand, Weeds of Rice in Indonesia, Common Weeds of Malaysia, 

Major Weed of Thailand, Weeds in Highland of Northern Thailand, Major Weeds of the Philippines, 

Common Weeds in Vietnam, Weeds of Soybean Fields in Thailand, Wild Flowers of Japan, 

Chinese Colored Weed Illustrated Book, Weed Flora of Japan – Illustrated by Colour, Weeds in 

Australia, Western Weeds, Weeds เปนตน (ภาคผนวก) 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตนตุลาคม 2552 สิ้นสุดกันยายน 2554 

 สถานที่ สํารวจแปลงปลูกพืชทั้งสี่ชนิดที่กําหนดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

และนําตัวอยางสดมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 



 การสํารวจวัชพืชในแปลงพืชสงออก (มะละกอ และมะพราวน้ําหอม) และนําเขา (ปาลมน้ํามันและหัวพันธุ

ไมดดอก)  ในระยะเวลา 2 ป คือตั้งแต ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 ไดทั้งสิ้น จํานวน 42 แปลง แตละพืชมี

รายละเอียดดังนี้  

 

1. พืชสงออก  

 1.1 มะละกอ สํารวจทั้งสิ้น 8 แปลง โดยเปนแปลงมะละกอในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย) 

2 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเลย) จํานวน 2 แปลง ภาคกลาง (สมุทรสาคร) 

จํานวน 1 แปลง และภาคใต (จังหวัดชุมพร และจังหวัดภูเก็ต) จํานวน 3 แปลง (รายละเอียดตารางผนวกที่ 1)  พบ

วัชพืชทั้งสิ้น 122 ชนิด กระจายใน 94 สกุล ของ 34 วงศ  จํานวนครั้งที่พบวัชพืชทุกชนิดรวมกันเทากับ 232 ครั้ง  

พบวัชพืชประเภทใบแคบ หรือวัชพืชในวงศขาว Poaceae มากที่สุด คือพบทั้งสิ้น 41 ครั้ง หรือมีความถี่สัมพัทธ

เทากับ 17.6724 และมีความหลากหลายสูงสุดดวย คือพบ 18 ชนิด กระจายตัวอยูใน 15 สกุล  รองลงมา คือวงศ

ทานตะวัน Asteraceae หรือ Compositae ซึ่งเปนวัชพืชประเภทใบกวาง จํานวน 40 ครั้ง หรือความถึ่สัมพัทธ

เทากับ 17.2414  โดยพบทั้งสิ้น 18 ชนิด กระจายอยูใน 16 สกุล  วงศเข็ม Rubiaceae  พบ 10 ชนิด ใน 6 สกุล 

ความถี่สัมพัทธ 7.3276  วงศน้ํานมราชสีห Euphorbiaceae พบทั้งสิ้น 5 ชนิด ใน 2 สกุล ความถี่สัมพัทธ 6.0345 

สวนวงศอื่นๆ ที่เหลือมีความหลากหลายของวัชพืชและความถี่ที่พบต่ํากวา (ตารางที ่1) 

 ชนิดวัชพืชที่มีความถี่สัมพัทธของการพบสูงสุด ไดแก หญาตีนกา  (Eleusine indica (L.) Gaertn.) ซึ่ง

เปนวัชพืชประเภทใบแคบ อยูในวงศ Poaceae มีความถี่สัมพัทธเทากับ 2.586207 วัชพืชที่มีความถี่สัมพัทธ

รองลงมา (เทากับ  2.155172) ไดแก สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) น้ํานมราชสีห  (Euphorbia 

hirta L.)  ไมยราบ  (Mimosa pudica L.)  โทงเทง  (Physalis minima L.)  หญาสาบ (Praxelis clematide 

(Griseb.) R.M.King & H.Rob.  และวัชพืชที่มีความถี่สัมพัทธรองลงมา  (เทากับ 1.72413) มี 8 ชนิด ไดแก ผักขม

หัด (Amaranthus viridis L.)  สาบเสือ  (Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob.)  ผักเสี้ยนขน  

(Cleome rutidosperma DC.)  เสงใบมน (Melochia corchorifolia L.)  ลูกใตใบ  (Phyllanthus amarus 

Schumach ex Thonn.)   หญาขัดใบยาว  (Sida acuta Burm.f.)  ผักแครด (Synedrella nodiflora  (L.) 

Gaertn)  หมอนอยหรือหญาละออง (Vernonia cinerea (L.) Less)  (ตารางที่ 1) 

 นอกจากนี้ แปลงมะละกอ ที่ปลุกในที่สูง เชน แปลงมะละกอ ที่ อ.แมฟาหลวง  จ.เชียงราย พบพืชที่มิได

เคยมีรายงานการเปนวัชพืชในพืชปลูกใดมากอน คือ Crassocephalum  rubens (Juss.) S. Moore  ซึ่งเปน

วัชพืชที่พบเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และเชียงรายเทานั้น โดยเฉพาะในพื้นที่ใกลชายแดนเมียนมาร ซึ่งจาก

การสํารวจวัชพืชในพื้นที่เกษตรที่สูงของ Harada et.al. (1987) ไมพบรายงานวัชพืชชนิดนี้แตอยางใด 

 

ตารางท่ี 1 ชนิดวัชพืชและความถี่สัมพัทธที่พบในแปลงมะละกอ มะพราว ปาลมน้ํามัน และไมประดับที่นําเขาหัว

พันธุ จากการสํารวจระหวางป 2553-2554 
ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร Family มะละกอ มะพราว ปาลม หัวพันธุ รวม

หญาละออง หมอนอย กานธูป เซียวซัวเฮา ถั่วแฮะ

ดิน ฝรั่งโคก เสือสามขา หญาดอกขาว หญาสาม

Vernonia cinerea (L.) Less. Asteraceae 1.7241 3.1690 1.7199 2.2388 2.1760




