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ชื่อการทดลอง : ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมขี้ไก่ย่าน 

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

                     Mile a minute (Mikania micrantha H.B.K.). 

คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง : เสริมศิริ คงแสงดาว ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน           : กลอยใจ คงเจี้ยง    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

บทคัดย่อ : 

การใช้ฝอยทองควบคุมต้นขี้ไก่ย่าน ซึ่งเป็นวัชพืชเถาเลื้อยข้ามปี ด าเนินการที่เรือนทดลองของกลุ่มวิจัย

วัชพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ CRD   

การทดลองที่ 1 ทดลองใช้ฝอยทองควบคุมต้นขี้ไก่ย่าน มี 9 กรรมวิธี 4 ซ้ า ประกอบด้วยการใช้ต้น

ฝอยทอง 2 ชนิดเบียนต้นขี้ไก่ย่าน คือชนิดมีเมล็ด และชนิดไม่มีเมล็ด และใช้ชิ้นส่วนของกิ่งของพืชอาศัยที่มี

ฝอยทองติดอยู่ จ านวน 1, 2, 3 และ 4 กิ่ง เปรียบเทียบกับการไม่เบียน หลังการเบียนนาน 120 วัน เก็บเก่ียวต้น

ฝอยทอง และต้นขี้ไก่ย่าน น ามาคัดแยกส่วนที่ตาย และส่วนที่ยังมีชีวิต พบว่า กรรมวิธีที่ใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ด

เบียน ต้นขี้ไก่ย่านเหลือน้อยกว่าการใช้ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเบียน หลังจากท่ีฝอยทองเบียนจนต้นขี้ไก่ย่านตาย

แล้ว ฝอยทองยังมีการแตกใหม่ จากส่วนของต้นขี้ไก่ย่านที่ยังมีชีวิต การเบียนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง  

การทดลองที่ 2 ทดลองใช้ฝอยทองควบคุมต้นขี้ไก่ย่านที่ขึ้นปกคลุมต้นล าไย มี 4 กรรมวิธี 8 ซ้ า ดังนี้  1)

ใช้ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปกคลุมต้นล าไย 2)ใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึ้นปก

คลุมต้นล าไย 3)ปล่อยต้นขี้ไก่ย่านขึ้นปกคลุมต้นล าไย 4)ต้นล าไยไม่ถูกขี้ไก่ย่านปกคลุม การทดลองมี 2  ชุด คือ 1)

ต้นขี้ไก่ย่าน 4 ต้น/ล าไย 1 ต้น (สภาพที่มีต้นขี้ไก่ย่านหนาแน่น) 2)ต้นขี้ไก่ย่าน 2 ต้น/ล าไย 1 ต้น (สภาพที่มีต้นขี้ไก่

ย่านหนาแน่น)  แต่ละกรรมวิธีปล่อยฝอยทอง 2 ยอด/ต้นล าไย 1 ต้น จากการติดตามการเบียนของฝอยทอง พบว่า

ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเจริญเติบโตปกคลุมต้นขี้ไก่ย่านเบียนเร็วกว่าฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด ในช่วง 3 เดือนหลังปล่อย

ฝอยทอง ฝอยทองเจริญเติบโตเต็มที่ เบียนต้นขึ้ไก่ย่านได้ 2 รอบ โดยไม่เป็นอัตรายต่อต้นและใบล าไย   การ



เจริญเติบโตของต้นล าไยไม่แตกต่างกันระหว่างฝอยทอง 2 ชนิด แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับต้นล าไยที่

ไม่ถูกเบียนซึ่งต้นโตล าไยที่สุด ส่วนต้นล าไยที่ถูกปกคลุมด้วยต้นขี้ไก่ย่านและไม่ได้ใช้ฝอยทองเบียนมีการ

เจริญเติบโตน้อยท่ีสุด การใช้ฝอยทองเบียนในสภาพที่มีต้นขี้ไก่ย่านไม่หนาแน่น พบว่าต้นขี้ไก่ย่านตายทั่วถึงกว่า 

ดังนั้นในสภาพที่มีต้นขี้ไก่ย่านหนาแน่นจึงควรเพ่ิมจ านวนฝอยทองที่ปล่อยให้มากขึ้นและกระจายให้ทั่วถึง 

 

ค าน า : 

ขี้ไก่ย่าน (Mile-a-minute  or Chinese creeper); Mikania micrantha H.B.K. อยู่ในวงศ์ 

Asteraceae เป็นวัชพืชใบกว้างอายุหลายปี ที่เจริญเติบโตเร็ว ล าต้นเป็นเถาเลื้อยปกคลุมพันธุ์ไม้อ่ืน ท าให้ขาดน้ า

อากาศและแสงแดดจนตาย พบขึ้นทั่วไปขยายพันธุ์เร็วในสภาพดินชื้น และใกล้แหล่งน้ า แพร่กระจายในแหล่งปลูก

พืชยืนต้น โดยเฉพาะพ้ืนที่รอบโรงเรือนเพาะช า และโรงเรือนกล้วยไม้ จากการที่ข้ีไก่ย่านมักเลื้อยพันขึ้นที่สูงปก

คลุมต้นไม้  เมื่อเมล็ดแก่จึงปลิวตามลมแพร่กกระจายไปได้ไกล ควบคุมก าจัดได้ยาก เดิมพบทางภาคใต้ และที่

จังหวัดเชียงใหม่ในสวนล าไย ปัจจุบันพบต้นขี้ไก่ย่านระบาดบริเวณจังหวัดชานเมืองรอบกรุงเทพ และบริเวณสวน

ผลไม ้เช่นมะม่วง กล้วยไม้ กล้วย มะพร้าว อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของขีไ้ก่ย่าน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปไข่แกมสามเหลี่ยม

คล้ายลูกศร ฐานใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจัก  ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ สีขาว และดอกย่อยทุกดอกอยู่ใน

ระดับเดียวกัน กลีบดอกย่อยสีขาว ผลมีเปลือกบางและเหนียว เมล็ดมีขนสีขาวที่ปลายด้านหนึ่ง  และผลิตเมล็ดได้

จ านวนมาก 170,000 เมล็ดต่อพ้ืนที่ปกคลุม 1 ตารางเมตร ช่อดอกคล้ายช่อดอกสาบเสือ แพร่กระจายโดยปลิวไป

กับลมและน้ า ขยายพันธุ์ได้ทั้งจากเมล็ดและส่วนของล าต้นที่แตะดินสามารถงอกรากเจริญเติบโตต่อไปได้   

การควบคุมขี้ไก่ย่านที่ดีที่สุดคือการป้องกันตั้งแต่แรกไม่ให้เข้ามาในพ้ืนที่ แต่หากเข้ามาในพื้นที่แล้ว ก็ควร

ก าจัดตั้งแต่ต้นยังเล็ก โดยการถาก ถอน เมื่อยังเป็นต้นอ่อน ในระยะก าลังเจริญเติบโต ก่อนออกดอกผลิตเมล็ด 

หากปล่อยไว้จนโตเมื่อก าจัดต้นออกแล้ว ต้องดึงส่วนล าต้นที่ติดอยู่กับดินและเหง้าออกให้หมด และต้องท าลาย

ชิ้นส่วนพืชที่ยังมีชีวิตทั้งหมด หรือพ่นก าจัดด้วยสารก าจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่การเผาจะได้ผลดีที่สุด และตาม

ก าจัดต้นงอกใหม่ต่อเนื่อง จนกว่าจะหมดไปจากพ้ืนที่ หรือใช้วัสดุคลุมพื้นที่ท่ียังมีตอหลงเหลืออยู่ เพื่อลดการงอก

ใหม่จากเมล็ดและการแตกใหม่จากตอ ขี้ไก่ย่านเป็นพืชที่ไม่ชอบร่มเงา สวนลิ้นจี่ในประเทศจีน มีรายงานการใช้

ฝอยทอง (Field Dodder); Cuscuta campestris Yunker ก าจัดข้ีไก่ย่าน ซึ่งเมื่อฝอยทองเบียนดูดกินน้ าเลี้ยงจน

ต้นขี้ไก่ย่านที่ปกคลุมต้นลิ้นจี่ตายแล้ว ฝอยทองก็ตายไปด้วย โดยฝอยทองไม่ท าลายต้นลิ้นจี่ (Zhang et al, 2004)  

 ฝอยทอง จัดอยู่ในวงศ์  Convolvulaceae เป็นวัชพืชประเภทกาฝาก ที่ขึ้นพันเกาะดูดกินน้ าเลี้ยงจาก

ต้นไม้ สามารถท าลายวัชพืชบางชนิดได้ ต้นฝอยทองแตกก่ิงก้านสาขามาก ใบลดรูปเป็นใบเกล็ด รูปสามเหลี่ยม



เล็กๆ ออกดอกเป็นช่อสีขาว ดอกย่อยไม่มีก้าน ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้ ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยดูดกินอาหารและน้ าจาก

พืชอาศัย วงจรชีวิตของฝอยทองเริ่มจากงอกจากเมล็ดที่อยู่ในดิน ไม่มีราก ไม่มีใบ ชูยอดอ่อนสีเหลืองขึ้นหมุนหาที่

ยึดเกาะ การที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาหารสะสมในเมล็ด เมื่อสัมผัสกับพืชอาศัยที่เหมาะสม จะสร้าง

เนื้อเยื่อเล็กๆ (ลักษณะคล้ายปุ่มปมบนหนวดปลาหมึก) เรียกว่า haustoria ยึดติดกับต้นพืชอาศัยแทรกเข้าไปดูด

กินอาหารและน้ าจากท่อน้ าและท่ออาหารของพืชอาศัย  การยึดเกาะดูดกินน้ าและอาหารจากต้นพืชอาศัย (การ

เบียน) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุการเจริญเติบโตของฝอยทอง จนท าให้ส่วนของต้นพืชอาศัยที่ถูกฝอยทอง

เบียนแห้งตาย  ฝอยทองเป็นวัชพืชในพืชผักหลายชนิดเช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือ กระเทียม แตง หอมหัวใหญ่ พริก 

มันฝรั่ง มันเทศ มะเขือเทศ (Lanini et al., 2002)  

ฝอยทองที่พบเห็นปกคลุมต้นไม้ใหญ่ตามข้างถนน เป็นฝอยทองขนาดใหญ่ล าต้นมีขนาดเท่าเส้นขนมจีนสี

เหลืองสด ชื่อ Giant dodder ; Cuscuta reflexa ส่วนฝอยทองที่ใช้ในการทดลองนี้ ฝอยทองชนิดที่พบใน

ประเทศไทย มีล าต้นเป็นเส้นกลมยาวอ่อนนุ่มสีเหลือง ขนาดเท่าฝอยทองที่เป็นขนมหวาน พบที่จังหวัดเชียงใหม่

ขึ้นอยู่กับต้นขี้ไก่ย่านในแหล่งที่มีต้นไมยราบยักษ์ระบาด ชนิดมีเมล็ด คือ Chinese dodder ; Cuscuta 

chinensis Lamk. และฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด (จึงไม่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้) พบที่บริเวณจังหวัดนครปฐม 

ขึ้นอยู่กับต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนแหล่งที่มตี้นธูปฤาษี    

 วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือ เพื่อทราบศักยภาพของการน าฝอยทองไปใช้ควบคุมต้นขี้ไก่ย่าน เพื่อลด

ปัญหาวัชพืชขี้ไก่ย่านในสวนผลไม้ เช่น ล าไย   รักษาสมดุลธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อพืชปลูก และลดการใช้สาร

ก าจัดวัชพืช  

 

วิธีด าเนินการ  

-อุปกรณ์ : 

1. ท่อนพันธุ์ขี้ไก่ย่าน     
2. ต้นพันธุ์ล าไย ความสูงเฉลี่ย 50 เซนติเมตร 
3. ต้นฝอยทองชนิดมีเมล็ด และต้นฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด พร้อมพืชอาศัย (ต้นหญ้าดอกขาวหรือบาหยา) 
4. วงซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร และ กะบะซีเมนต์สี่เหลี่ยมขนาด  73 x 83  เซนติเมตร 

สูง 40 เซนติเมตร พร้อมดินผสมเสร็จ 
5. ไม้ไผ่รวก 

 

-วิธีการ : 

การทดลองที่ 1 การใช้ฝอยทองควบคุมต้นขี้ไก่ย่าน วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 9 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้ 



ชิ้นส่วนฝอยทอง จ านวนกิ่งของพืชอาศัยที่มีฝอยทองติดอยู่ที่ใช้เบียน 

ฝอยทองชนิดมีเมล็ด 1 2 3 4 

ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด 1 2 3 4 

ไม่ปล่อยฝอยทอง 0    

 

 ปลูกต้นหญ้าดอกขาวใช้เป็นพืชอาศัยของฝอยทอง รวบรวมต้นฝอยทองชนิดมีเมล็ดจากแถบที่มีการ

ระบาดในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และต้นฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดจากบริเวณจังหวัดนครปฐม น ามาขยายพันธุ์เพ่ิม

จ านวนส าหรับน ามาใช้ทดลอง  รวบรวมท่อนพันธุ์ขี้ไก่ย่านจากแหล่งระบาดอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย

คัดเลือกจากแหล่งที่ต้นสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาโรคและแมลงรบกวน คัดเลือกล าต้นไม่อ่อนหรือแก่เกินไปขนาดเท่าๆ 

กัน แต่ละท่อนมีจ านวนข้อ 3 ข้อ เลือกข้อที่ไม่มีราก เตรียมดินผสมใส่วงซีเมนต์ ปลูกต้นข้ีไก่ย่าน วงละ 10 ท่อน

พันธุ์ ดูแลรดน้ า และตามก าจัดวัชพืชอ่ืนๆ ออกให้หมด เมื่ออายุ 1 เดือน ถอนแยกออกโดยคัดเลือกต้นที่แข็งแรง

สมบูรณ์เอาไว้ วงละ 4 ต้น ปักเสาไม้ให้ต้นขี้ไก่ย่านพัน และดูแลให้ยอดของขี้ไก่ย่านพันอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง โดย

ปักกระโจมไม้ไผ่รวกเป็นหลักให้ต้นขี้ไก่ย่านพัน เมื่อต้นขี้ไก่ย่านมีอายุ 80 วัน จึงปล่อยฝอยทองเบียน โดยใช้กิ่งของ

พืชอาศัยที่มีฝอยทองติดอยู่จ านวนกิ่งตามกรรมวิธีที่ก าหนด  

การบันทึกข้อมูลผลการทดลองใช้ฝอยทองเบียนขี้ไก่ย่านบันทึกภาพการเจริญเติบโตของฝอยทอง นาน 

120 วัน เก็บเก่ียวต้นขี้ไก่ย่านทั้งส่วนที่ยังมีชีวิตละส่วนที่แห้ง น ามาแยกเอาต้นฝอยทองออกท้ังส่วนที่ยังมีชีวิต และ

ส่วนที่แห้งแล้วน ามาชั่งน้ าหนักแห้ง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 

การทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธี 8 ซ้ า ดังนี้ 

1. ใช้ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึ้นปกคลุมต้นล าไย  

2. ใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปกคลุมต้นล าไย  

3. ปล่อยต้นขี้ไก่ย่านขึ้นปกคลุมต้นล าไย  

4. ต้นล าไยไม่ถูกขี้ไก่ย่านปกคลุม 

 ย้ายปลูกต้นล าไย กระถางละ 1 ต้น พร้อมๆกับปลูกข้ีไก่ย่านแซม ดูแลไม่ให้ต้นขี้ไก่ย่านพันต้นล าไย การ

ทดลองมี 2  ชุด คือ 1)ต้นข้ีไก่ย่าน 4 ต้น/ล าไย 1 ต้น 2)ต้นขี้ไก่ย่าน 2 ต้น/ล าไย 1 ต้น พร้อมกันนั้นเลี้ยงต้น

ฝอยทองทั้ง 2 ชนิดบนต้นหญ้าดอกขาว  หลังปลูก 2 เดอืนเมื่อต้นล าไยแข็งแรงสมบูรณ์ดี จึงปล่อยต้นขี้ไก่ย่านให้

ขึ้นพันต้นล าไย ประมาณ 1 เดือนต้นขี้ไก่ย่านขึ้นปกคลุมต้นล าไยเต็มที่ เริ่มการทดลองโดยปล่อยฝอยทอง 2 ชนดิ

เบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึ้นรบกวนต้นล าไย ใช้ต้นล าไย 1 ต้น/ต้นฝอยทอง 2 ต้น/กรรมวิธี  



 การบันทึกข้อมูลผลการทดลอง ใช้การบันทึกภาพการเจริญเติบโตของฝอยทอง  วัดความสูงต้นล าไยที่ 1, 

2 และ 3 เดือนหลังปล่อยฝอยทองเบียน ตัดต้นล าไยชั่งน้ าหนักต้น นับจ านวนทางใบ ที่ 3 เดือนหลังปล่อยฝอยทอง

เบียน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 

-เวลาและสถานที่ : 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 ท าการทดลองที่เรือนทดลองของกลุ่มวิจัยวัชพืช 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

การทดลองที่ 1 ทดลองใช้ฝอยทองควบคุมข้ีไก่ย่าน  

 จากการใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ด (Chinese dodder); Cuscuta chinensis Lamk. และฝอยทองไม่มี

เมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านอายุ 80 วัน ซึ่งมีลักษณะความหนาแน่นใกล้เคียงสภาพธรรมชาติ โดยใช้กิ่งของพืชอาศัยที่มี

ฝอยทองเกาะอยู่ จ านวน 1, 2, 3 และ 4 กิ่ง พบว่าหลังปล่อยฝอยทอง การใช้กิ่งพืชอาศัยที่มีฝอยทองติดอยู่ปล่อย

ฝอยทองฝอยทองที่ติดอยู่กิ่งพืชอาศัยมีการปรับตัวให้เข้ากับต้นขี้ไก่ย่านได้ช้า ต้องมีการปล่อยซ่อม 3 ครั้ง เพ่ือให้

ได้จ านวนต้นฝอยทองตรงตามกรรมวิธีที่ก าหนด กรรมวิธีที่ใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ดปล่อย 4 กิ่ง จากการปล่อยซ่อม 

3 ครั้งฝอยทองพัฒนาได้ไม่ครบตามกรรมวิธี จึงต้องตัดกรรมวิธีนี้ออก  

 

 

ตารางที่ 1 น้ าหนักแห้งต้นขี้ไก่ย่านและฝอยทองหลังการเบียนต้นขี้ไก่ย่านอายุ 80 วัน นาน 120 วัน 

กรรมวิธี น้ าหนักแห้งต้นฝอยทอง (กรัม) น้ าหนักแห้งต้นขี้ไก่ย่าน    (กรัม) 

ชนิดฝอยทอง จ านวนฝอยทอง  มีชีวิต ตาย มีชีวิต ตาย 

ฝอยทองมีเมล็ด 1 กิ่ง 0.67 ab 0.77  b 125.0 a 116.5 a 

ฝอยทองมีเมล็ด 2 กิ่ง 0.83 ab 0.61  ab 198.6 ab 143.8 a 

ฝอยทองมีเมล็ด 3 กิ่ง 2.56 ab 1.67  a 76.4 a 70.8 a 

ฝอยทองไม่มีเมล็ด 1 กิ่ง 2.56 ab 0.62 ab 133.1 a 65.2 a 

ฝอยทองไม่มีเมล็ด 2 กิ่ง 3.1 ab 0.52 b 491.3 b 105.2 a 

ฝอยทองไม่มีเมล็ด 3 กิ่ง 5.98 a 0.34 b 249.9 ab 194.0 a 

ฝอยทองไม่มีเมล็ด 4 กิ่ง 1.32 ab 1.81 a 267.1 ab 159.3 a 

ไม่มีฝอยทอง  0 b 0 b 375.6 ab 152.9 a 



C.V. (%)  118.8 119.4 74.8 66.2 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามดว้ยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเชือ่มั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

หลังจากฝอยทองสร้าง haustoria เกาะติดกับต้นข้ีไก่ย่านแล้ว   สว่นยอดของฝอยทองพยายามเจริญออก

สู่ภายนอกทรงพุ่มเพ่ือปกคลุมใบขี้ไก่ย่าน ต้นและใบขี้ไก่ย่านจะถูกดูดกินน้ าเลี้ยงค่อยๆแห้งไป เมื่อขี้ไก่ย่านบริเวณ

ที่ถูกฝอยทองเกาะแห้งไป ต้นฝอยทองก็จะแห้งตามไปด้วย ส่วนล าต้นขี้ไก่ย่านที่ยังสด จะแตกใบใหม่ออกมา และ

ส่วนของต้นฝอยทองที่เหลือเกาะล าต้นที่ยังสดอยู่แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ออกมา และเริ่มเกาะดูด

กินน้ าในต้นขี้ไก่ย่านต่อไป เป็นวงจรต่อเนื่องจนกว่า ขี้ไก่ย่านจะแห้งตายไป 

จากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องพบว่าจ านวนกิ่งฝอยทองที่เริ่มปล่อยยิ่งมาก ก็ยิ่งช่วยให้ฝอยทองแผ่ปก

คลุมพ้ืนที่ได้เร็ว ท าให้ต้นขี้ไก่ย่าน ตายเร็วกว่าการปล่อยฝอยทองน้อย และการงอกใหม่อย่างต่อเนื่องจึงท าให้

สามารถรักษาสมดุลย์ของวงจรการเบียนได้   

ที่ 120 วันหลังการปล่อยฝอยทอง ผลของการควบคุมโดยชีววิธีดูได้จากน้ าหนักแห้งของต้นขี้ไก่ย่านและ

ฝอยทองที่ยังมีชีวิต พบว่ากรรมวิธีที่ใช้ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเบียน ต้นขี้ไก่ย่านเหลือน้อยกว่าการใช้ฝอยทองชนิดไม่

มีเมล็ดเบียน สอดคล้องกับการทดลองในสภาพธรรมชาติ ซึ่งขี้ไก่ย่านยุบตัวช้า และเหลือมีชีวิตรอดมาก แต่

ฝอยทองก็ยังเหลืออยู่ในธรรมชาติ ไม่ถึงกับสามารถก าจัดให้หมดไปได้ หลังจากท่ีฝอยทองเบียนจนต้นขี้ไก่ย่านตาย

แล้ว ฝอยทองยังมีการแตกใหม่ จากส่วนของต้นขี้ไก่ย่านที่ยังมีชีวิต ท าให้สามารถรักษาสภาพการเบียนได้อย่าง

ต่อเนื่อง ในสภาพธรรมชาติจึงยังพบฝอยทองต้นมีชีวิต และเนื่องจากการใช้กิง่พืชอาศัยที่มีฝอยทองติดอยู่มีความ

แปรปรวนต่อการมีชีวิตรอดของฝอยทอง จึงพบว่าจ านวนกิ่งที่ปล่อยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่

แตกต่างกับการไม่ปล่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

การทดลองที่ 2 ทดลองใช้ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึ้นปกคลุมต้นล าไย (ปี 2555) 

จากการปล่อยฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปกคลุมต้นล าไย ติดตามดูแลการมีชีวิตรอดของฝอยทองบน

ต้นขี้ไกย่่าน ก าจัดวัชพืชชนิดอ่ืนที่ขึ้นรบกวน ดูแลให้ต้นขี้ไก่ย่านและฝอยทองเลื้อยพันอยู่ในกระถางของตนเอง 

พบว่าฝอยทองชนิดมีเมล็ดเจริญเติบโตปกคลุมต้นขี้ไก่ย่านเบียนเร็วกว่าฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด พบว่าในช่วง 3 

เดือนหลังปล่อยฝอยทอง ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่ เบียนต้นขึ้ไก่ย่านได้ 2 รอบ โดยไม่เป็นอันตราย

ต่อต้นและใบล าไย  ขณะที่ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเจริญเติบโตปกคลุมต้นขี้ไก่ย่านช้ากว่าเบียนต้นขึ้ไก่ย่านไดร้อบ

เดียว  การเจริญเติบโตของต้นล าไยไม่แตกต่างกันระหว่างฝอยทอง 2 ชนิด แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

ต้นล าไยที่ไม่ถูกเบียนซึ่งต้นโตที่สุด ส่วนต้นล าไยที่ถูกปกคลุมด้วยต้นขี้ไก่ย่านและไม่ได้ใช้ฝอยทองเบียนมีการ

เจริญเติบโตน้อยท่ีสุด และการใช้ฝอยทองเบียนในสภาพที่มีต้นขี้ไก่ย่านไม่หนาแน่น (ต้นขี้ไก่ย่าน 2 ต้น)  (ตารางที่ 



2) พบว่าต้นขี้ไก่ย่านตายทั่วถึงกว่าสภาพที่มีต้นขี้ไก่ย่านหนาแน่น (ต้นข้ีไก่ย่าน 4 ต้น) (ตารางที่ 3)  ดังนั้นในสภาพ

ที่มีต้นข้ีไก่ย่านขึ้นหนาแน่นจึงควรเพิ่มจ านวนฝอยทองที่ใช้เบียน 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นล าไยหลังปล่อยฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านในสภาพที่ต้นขี้ไก่ย่านขึ้นปกคลุมไม่

หนาแน่น  (ใช้ต้นขี้ไก่ย่าน 2 ต้น/ต้นล าไย 1 ต้น และปล่อยฝอยทอง 2 ยอด/ต้นล าไย 1 ต้น)  

กรรมวิธ ี การเจริญเติบโตของต้นล าไย (หลังปล่อยฝอยทองเบียน) 

ความสูงต้น  (เซ็นติเมตร) 3 เดือน 

1  

เดือน 

2 เดือน 3 เดือน จ านวนก้าน 

(ก้าน/ต้น) 

น้ าหนักต้น 

(กรัม/ต้น) 

ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึน้คลุมต้นล าไย 78.2 a 82.3 a 103.3  a 20.2 a 130.5 a 

ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเบียนต้นขีไ้กย่่านที่ขึ้นคลุมต้นล าไย 73.5 a 81.2 a 104.8 a 21.7 a 133.7 a 

ปล่อยต้นขี้ไก่ย่านขึน้คลุมต้นล าไย 60.5 b 65.2 b 85.5 b 14.0 b 87.7 b 

ต้นล าไยไม่มีต้นขี้ไก่ย่านขึ้นคลุม 76.2 a 80.3 a 103.8 a 23.3 a 140.7 a 

C.V. (%) 14.7 13.0 10.3 16.7 25.2 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกนัตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%โดยวธิี DMRT 

 

ตารางที ่ 3 การเจริญเติบโตของต้นล าไยหลังปล่อยฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านในสภาพที่ต้นขี้ไก่ย่านขึ้นปกคลุม

หนาแน่น  (ใช้ต้นขี้ไก่ย่าน 4 ต้น/ต้นล าไย 1 ต้น และปล่อยฝอยทอง 2 ยอด/ต้นล าไย 1 ต้น)  

กรรมวิธ ี การเจริญเติบโตของต้นล าไย (หลังปล่อยฝอยทองเบียน) 

ความสูงต้น  (เซ็นติเมตร) 3 เดือน 

1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน จ านวนก้าน 

(ก้าน/ต้น) 

น้ าหนักต้น 

(กรัม/ต้น) 

ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ขึน้คลุมต้นล าไย 59.0 c 62.9 c 84.8 b 14.9 c 92.6 b 

ฝอยทองชนิดมีเมล็ดเบียนต้นขีไ้กย่่านที่ขึ้นคลุมต้นล าไย 66.1 b 74.3 b 92.7 b 19.6 b 106.3 b 

ปล่อยต้นขี้ไก่ย่านขึน้คลุมต้นล าไย 60.3 bc 64.9 c 86.7 b 16.1 c 85.6 b 

ต้นล าไยไม่มีต้นขี้ไก่ย่านขึ้นคลุม 84.6 a 87.7 a 110.6 a 23.3 a 159.9 a 

C.V. (%) 8.6 10.1 9.0 13.4 19.1 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกนัตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%โดยวธิี DMRT 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 



จากการทดลองใช้ฝอยทองในการควบคุมขี้ไก่ย่าน พบว่าฝอยทองมีศักยภาพในควบคุมข้ีไก่ย่านได้ดี การ

ควบคุมอยู่ในลักษณะรักษาสมดุลย์ ไม่สามารถท าให้ต้นขี้ไก่ย่านหมดไปได้ ฝอยทองชนิดมีเมล็ดควบคุมต้นขี้ไก่ย่าน

ได้เร็วกว่า ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ด และได้ทดลองพบว่าฝอยทองไม่เบียนต้นล าไย สามารถใช้ฝอยทองควบคุมต้นขี้

ไก่ย่านที่ขึ้นปกคลุมต้นล าไยได้อย่างปลอดภัย ข้อส าคัญต้องมีการพัฒนาวิธีการปล่อย ต้องให้ฝอยทองสามารถมี

ชีวิตอยู่รอดได้ก่อนการเบียนพืชทีต่้องการควบคุม และหากในพื้นที่มีวัชพืชใบแคบมาก ไม่ควรใช้ฝอยทองควบคุม

ในพ้ืนที่นั้น เนื่องจากพบว่าฝอยทองไม่สามารถเบียนต้นพืชใบแคบได้ จุดนี้อาจน าไปพัฒนาใช้ในพ้ืนที่ที่มีพืชปลูกใบ

แคบได้  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

สามารถน าไปใช้ควบคุมต้นขี้ไก่ย่านในสวนล าไยได้ ซึ่งพ้ืนที่จะต้องมีจ านวนต้นขี้ไก่ย่านไม่หนาแน่นมาก 

หรืออาจเพ่ิมจ านวนจุดที่ปล่อยฝอยทองให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ  

 

ค าขอบคุณ : 

ขอขอบคุณ คุณชวนชื่น เดี่ยววิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม่  ที่ช่วยในการส ารวจสภาพธรรมชาติของขี้ไก่ย่านและฝอยทองชนิดมีเมล็ด และเก็บรวบรวมตัวอย่าง  
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ภาคผนวก : 

ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมขี้ไก่ย่าน 

   
ต้น ใบและดอกขี้ไก่ย่าน ฝอยทองชนิดมีเมล็ดที่ จ. เชียงใหม่ ฝอยทองชนิดไม่มีเมล็ดที่จ.นครปฐม 

   
ยอดฝอยทองที่น าไปปล่อย ทดลองใช้ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่าน ขี้ไก่ย่านที่ถูกเบียนอาการใบซีดขาว 

   
ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปก

คลุมต้นล าไย 

ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปก

คลุมต้นล าไย 

ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านโดยไม่

เป็นอันตรายต่อต้นล าไย 

   
ต้นล าไยเจริญเติบโตดีหลังลฃขี้ไก่

ย่านถูกฝอยทองเบียนตายไปแล้ว 

ต้นขี้ไก่ย่านที่ยังเหลือรอดจะมี

ฝอยทองแตกขึ้นมาเบียนซ้ า 

ฝอยทองเบียนต้นขี้ไก่ย่านที่ข้ึนปก

คลุมต้นกล้วย 

 


