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ผักโขม หญ้ายาง และผักเบี้ย ประเภทกกได้แก่ หญ้าแห้วหมู  ปี 2558 ฤดูแล้ง ในเขตภาคเหนือ พบวัชพืช 
ประเภทใบกว้างคือ กะเม็ง ประเภทใบแคบคือ หญ้าตีนกา ประเภทกกคือ หญ้าแห้วหมู เขตภาคตะวันตก 
พบวัชพืชประเภทใบกว้าง คือ ผักเบี้ยหิน ประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนนก  ประเภทกก คือ หญ้าแห้วหมู 
ต้นฤดูฝน เขตภาคตะวันตก พบวัชพืชประเภทกก คือ หญ้าแห้วหมู ประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนนก 
ประเภทใบกว้างที่คือ หญ้ายาง ปี 2559 ส ารวจเมื่อข้าวโพดหวานอายุ 15 30 45 60 และ75 วัน ในฤดู



แล้ง เขตภาคเหนือ พบวัชพืชประเภทใบกว้างคือ หญ้ายาง และผักเสี้ยนผี  ประเภทใบแคบคือ หญ้าตีนนก
หญ้าตีนกา และหญ้าแพรก ประเภทกกคือ หญ้าแห้วหมู เขตภาคตะวันตก พบวัชพืชประเภทใบกว้าง คือ 
หญ้ายาง สาบม่วง และผักเสี้ยนผี ประเภทใบแคบคือ หญ้าตีนกา และหญ้าตีนนก ประเภทกกคือ หญ้า
แห้วหมู ในฤดูฝน เขตภาพเหนือ พบวัชพืชประเภทใบกว้างคือ สาบม่วง หญ้าลิ้นงู กระเม็ง และลูกใต้ใบ  
ประเภทใบแคบคือ หญ้าแพรก และหญ้าตีนกา ประเภทกกคือ หญ้าแห้วหมู เขตภาคตะวันตก พบวัชพืช
ประเภทใบกว้างคือ ผักโขม ลูกใต้ใบ และผักเบี้ย ประเภทใบแคบคือ หญ้านกสีชมพู ประเภทกกคือ   
หญ้าแห้วหมู และประเภทเถาเลื้อย คือ สะอึก 
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Abstract 

The main objective of this study was to evaluate the relationship between 
climate changes and dispersal of weed in sweet corn farmers’fields in Chiang Mai, 
Kanchanaburi, Ratchaburi and Nakhon Pathom province. The results from farmers’ fields 
surveying in 2014 found that the major weeds are narrow leaf weeds such as Goose grass 
and fingergrass while broadleaf weeds often found Chineses spinach Painted spurge 
and  Horse Purslane. In addition, the survey can be found sedges such as Nut grass. In 
dry season 2015, the survey in northern region found the broadleaf weeds such as False 
daisy, narrow leaf weeds such as Goose grass and Nut grass. In addition, the survey in 
western region found broadleaf weeds such as  Horse Purslane, narrow leaf weeds such 
as fingergrass and Nut grass. While in the early rainy season often found Nut grass 
fingergrass and Painted spurge. In dry season 2016, the survey in northern region at 15 30 
45 60 and 75 day after plants of sweet corn found Painted spurge Polanisia Vicosa 
fingergrass Goose grass Burmuda Grass and Nut grass while the survey in western region 
found Painted spurge Praxelis clematidea Polanisia Vicosa Goose grass fingergrass and Nut 
grass. Moreover, the survey in rainy season found Praxelis clematidea Diamnel-flower 
False daisy Egg Woman Burmuda Grass Goose grass and Nut grass while in western region 
found Chineses spinach Egg Woman  Horse Purslane Jungle rice Nut grass and morning 
glory. 
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6. ค าน า 



 

วัชพืชคือพืชที่ไม่ต้องการ หรือพืชที่ต้องก าจัด สามารถท าความเสียหายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะในการปลูกพืช ซึ่งวัชพืชอาจท าความเสียหายได้ เช่น วัชพืชการแข่งขันกับพืชปลูกในเรื่อง ธาตุ
อาหาร น้ า แสงแดด พื้นที่ ฯลฯ โดยเฉพาะเมื่อมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแต่ไม่มีการก าจัดวัชพืช นอกจากพืชจะ
ไม่ได้ธาตุอาหารแล้วกลับช่วยให้วัชพืชมีการแข่งขันกับพืชปลูกมากยิ่งขึ้น วัชพืชยังเป็นที่อาศัยของโรคและ
แมลงอีกด้วย (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ท า
ความเสียหายต่อคุณภาพของผลผลิตพืช เนื่องจากมีเมล็ดวัชพืชปะปนในผลผลิตพืช หรือผลผลิตพืชไม่
สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการท าลายของโรคแมลงที่อาศัยอยู่ในวัชพืช ท าให้ผลผลิตมีราคาต่ า และเป็นปัญหาใน
การส่งออกของผลผลิตพืช วัชพืชอาจท าให้ระบบการชลประทานหรือการให้น้ าแก่พืชเสียหาย เนื่องจาก
การอุดตันทางระบายน้ า เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัดวัชพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตพืชสูง เช่นการต้อง
ใช้เครื่องมือจักรกล หรือใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช เป็นต้น มีผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วัชพืชบางชนิด
อาจมีผลต่อสุขภาพของคนหรือสัตว์ หรือการป้องกันก าจัดวัชพืชบางวิธีการอาจมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ได้ เช่นการก าจัดวัชพืชด้วยสารก าจัดวัชพืชที่มีความเป็นพิษมาก เป็นต้น 
 วัชพืชเป็นศัตรูอย่างหนึ่งของพืชปลูก ท าให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลงเป็นจ านวนไม่น้อย มี
รายงานจากการวิจัยว่า วัชพืชที่ขึ้นในแปลงพืชปลูก จะท าให้ผลิตผลลดลงถึงร้อยละ 30 -35 เนื่องจาก
วัชพืชมีนิเวศวิทยาเช่นเดียวกับพืชปลูก โดยทั่วไปวัชพืชจะดูดธาตุอาหารได้เร็วกว่าและในปริมาณที่
มากกว่าพืชปลูก โดยเฉพาะพืชปลูกที่เป็นพืชล้มลุก (Moody, 1989) ช่วงระยะเวลาวิกฤติของการแข่งขัน
ของพืชที่ปลูก โดยเฉพาะในพืชปลูกฤดูเดียว (annual crop) จะอยู่ในช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตทาง
ล าต้น (vegetative growth) ของพืชนั้น ๆ หรือจะอยู่ในช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุประมาณ 25 – 30% 
ของอายุพืชนั้น ๆ เช่น ถั่วเหลืองมีอายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ช่วงอายุที่เหมาะสมในการมีการก าจัด หรือ
ไม่ให้มีการแข่งขันของวัชพืชควรจะอยู่ในช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะ 25-30 วันหลังปลูก เป็นต้น ดังนั้น
การป้องกันก าจัดวัชพืชที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นการก าจัดวัชพืชโดยวิธีใดก็ควรจะกระท าในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว การมีการก าจัดวัชพืชที่ไม่ถูกต้องตามระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากจะไม่ได้ผลในด้านการ
ควบคุมวัชพืชแล้ว ยังเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่าย เวลา และอาจมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือทางด้านอ่ืนๆ 
อีกด้วย 
 ในด้านความเสียหายต่อผลผลิตพืช มีรายงานทางด้านการแข่งขันและความเสียหายที่เกิดจาก
วัชพืชมากมาย โดยเฉพาะความเสียหายในด้านผลผลิตพืช เช่น วัชพืชท าความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าว 
25-75 เปอร์เซ็นต์ ความสูญเสียของผลผลิตพืชไร่ เช่น ข้าวโพดได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในถั่วเหลือง 40 – 80 
เปอร์เซ็นต์ ในถั่วเขียว 30 – 80 เปอร์เซ็นต์ ในถั่วลิสง 30 – 70 เปอร์เซ็นต์ ในมันส าปะหลัง 20 – 90 
เปอร์เซ็นต์ ในอ้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และในสับปะรดกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น (ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช, 2547) 
 
 
 



 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ในการสุ่มนับวัชพืช เก็บตัวอย่าง และบันทึกข้อมูล เช่น แว่นขยาย ถุงกระดาษ 
และมีดคัดเตอร์ เป็นต้น 
 2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล เครื่องหาพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ถุงพลาสติก  
กล่องเก็บความเย็น ปากกา กรรไกร ฯลฯ 
 3. กล้องถ่ายภาพ 
วิธีการ 

1. ส ารวจวชัพืชที่ข้ึนในแปลงปลูกถ่ัวเขียวผิวมันและผิวด าของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง ในแต่ฤดูปลูก 

2. ส ารวจชนิดและจ านวนวัชพืชโดยสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร จ านวน 4 จุด/แปลง 
จ าแนกชนิด นับจ านวนต้นของวัชพืชแต่ละชนิด  

3. จัดท าฐานข้อมูล เช่น ชนิดของวัชพืชที่แพร่ระบาดในแต่ละแหล่งปลูก วัชพืชที่ระบาดทุกปี 
วัชพืชที่ระบาดรุนแรง เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตือนภัยให้เกษตรกรป้องกันก าจัดวัชพืชในแต่ละแหล่งปลูก 

พ้ืนที่ศึกษาเป็นแปลงเกษตรกรปลูกถ่ัวเขียวผิวมันและผิวด าในสภาพไร่ และสภาพนา               
เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก  และเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด นครสวรรค์  
และอุทัยธานี  โดยการเลือกสุ่มส ารวจจังหวัดเป้าหมาย สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงคัดเลือกอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก
ถั่วเขียวผิวมันและผิวด ามากหรือปานกลางและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 1-2 อ าเภอ และแต่ละอ าเภอ ท า
การคัดเลือก จ านวน 10 แปลงในพ้ืนที่รวมทั้ง 4 จังหวัด  
การบันทึกข้อมูล 

- จ าแนกชนิดของวัชพืช 
- นับจ านวนต้นวัชพืชแต่ละชนิด 
- บันทึกภาพ สภาพพ้ืนที่ปลูก ชนิดวัชพืช 
- บันทึกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝน  

 เวลาและสถานที่ 
 เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2559 ณ แปลงเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ และอุทัยธานี 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2557 จากการด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูลวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานแปลงเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2557 ได้



 

มีการเริ่มออกส ารวจในเดือนธันวาคม โดยส ารวจในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.
เชียงดาว และ อ.แม่ริม จ านวน 24 แปลง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าม่วง อ.ไทรโยค อ.ด่าน
มะขามเตี้ย และ อ.ทองผาภูมิ จ านวน 14 แปลง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ อ.อ าเภอจอมบึง จ านวน 5 และ
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อ.เมือง จ านวน 5 แปลง รวมทั้งสิ้น 48 แปลง พบว่า  

ในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 วัชพืชใบแคบที่มีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุดคือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 80.7 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมา คือ 
หญ้าตีนกา และหญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 20.6 และ 10.3 ต้นต่อตารางเมตร วัชพืชใบ
กว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักโขม หญ้ายาง และกระเม็ง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.9 
2.6 และ 2.4 ต้นต่อตารางเมตร วัชพืชปะเภทกก พบกกทรายและกกหนวดปลาดุก พบมีความหนาแน่น
ต่อพ้ืนที่ 0.3 และ 0.1 ต้นต่อตารางเมตร 

ในต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2557 วัชพืชใบแคบที่มีการแพร่กระจาย
มากท่ีสุดคือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 27.5 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมา คือ หญ้าตีนนก
และหญ้านกสีชมพู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.6 และ 2.9 ต้นต่อตารางเมตร วัชพืชใบกว้างที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง หญ้าตีนตุ๊กแกและผักเบี้ย พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 1.4และ 
1.3 ต้นต่อตารางเมตร วัชพืชปะเภทกก พบกกทราย พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.5 ต้นต่อตารางเมตร  

ในปลายฤดูฝน เดือนกันยายน 2557 วัชพืชใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ หญ้าตีนนก 
พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 7.4 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมา คือ หญ้าแห้วหมูและหญ้าตีนกา พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.8 และ 3.3 ต้นต่อตารางเมตร วัชพืชใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเบี้ย 
หญ้ายาง และผักเสี้ยนผี  พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.0 1.2 และ 0.5 ต้นต่อตารางเมตร  

ทุกฤดูปลูกวัชพืชทีมีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ วัชพืชประเภทใบแคบโดยเฉพาะหญ้าแห้วหมู 
รองลงมา คือ หญ้าตีนกาและหญ้าตีนนก ส่วนวัชพืชประเภทใบกว้างทีมีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผัก
โขม รองลงมาคือหญ้ายาง และผักเบี้ย 

ปี 2558 จากการด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานแปลง
เกษตรกรเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ 
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ได้มีการเริ่มออกส ารวจในเดือนธันวาคม 
โดยส ารวจในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อ.เมือง จ านวน 2 แปลงจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อ.จอมบึง จ านวน 12 
แปลง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อ.ไทรโยค อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ท่าม่วง และอ.เมือง จ านวน 17 แปลง 
และจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.สันทราย และอ.เชียงดาว จ านวน 10 แปลง รวมทั้งสิ้น 41 แปลง พบว่า  

ในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) วัชพืชข้าวโพดหวานที่พบมาก ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด เช่น 
กะเม็ง รองลงมา คือ ผักโขม หญ้ายางและผักเบี้ยหิน พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 16.1, 6.3 , 3.1 และ 
3.0 ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด ได้แก่ หญ้าตีนกา
และหญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 13.1 และ 5.8 ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ และวัชพืช



ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือหญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 12.0 ต้น/ตาราง
เมตร ส่วนในพ้ืนที่ภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี) วัชพืชข้าวโพดหวานที่พบมาก 
ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ หญ้าตีนนก รองลงมาคือหญ้าดอกขาวไร่ 
และหญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่  60.4, 49.7และ 29.0 ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ วัชพืช
ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือหญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 54.3 ต้น/ตาราง
เมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือผักเบี้ยหินรองลงมาคือผักเสี้ยนผี พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 29.2 และ 6.3ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ 

ในต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2558 พ้ืนที่ปลูกพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันตก 
(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม) วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมาก ได้แก่ วัชพืชประเภทกก
ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือหญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 105.7 ต้น/ตารางเมตร และ
วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก รองลงมาคือหญ้านกสีชมพู พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 15.1 และ 5.1 ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ หญ้ายางรองลงมาคือปอวัชพืชและผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 
10.9, 5.0 และ 4.4 ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ 

ปี 2559 จากการด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแมลงศัตรูของข้าวโพดหวานในแปลง
เกษตรกรเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และ 
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559  ได้มีการเริ่มออกส ารวจในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 โดยส ารวจในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.สันทราย จ านวน 1 แปลง อ.เชียงดาว 
จ านวน 1 แปลง เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 โดยส ารวจในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อ.จอมบึง จ านวน 2 
แปลง และ จังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ านวน 1 เดือนมิถุนายน-กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
อ.สันทราย 1 แปลง อ.เชียงดาว 1 แปลง จังหวัดราชบุรี อ.จอมบึง 2 แปลง จ.กาญจนบุรี อ.เมือง 1 แปลง 
อ.ไทรโยค 1 แปลง รวมทั้งสิ้น 11 แปลง พบว่า  

ในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากท่ีสุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบ
กว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 9.0 ต้น/ตารางเมตร รองลง
คือ ผักเสี้ยนผี และสาบม่วง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 และ 1.0 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ วัชพืช
ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 ต้น/ตาราง
เมตร และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแพรก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 
5.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด 
คือ หญ้าตีนนก รองลงมาคือ หญ้าแพรก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 25.0 และ 10.0 ต้น/ตารางเมตร
ตามล าดับ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 
25.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี รองลงมาคือ ลูก
ใต้ใบ พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.5 และ 1.5 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน 



 

ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.0 
ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 ต้น/ตารางเมตร 
และวัชพืชประเภทใบกว้าง คือ ผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพด
หวานอายุ 60 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 7.5 ต้น/
ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี รองลงมาคือ น้ านมราชสีห์ 
พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 และ 0.5 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 75 วัน ได้แก่ 
วัชพืชประเภทกก คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 7.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบ
แคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.5 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 
90 วัน ไม่พบการแพร่กระจายของวัชพืช และในพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี) 
วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 18.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภท
ใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.7 ต้น/ตารางเมตร 
และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการกระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.3 ต้น/
ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการกระจายมากที่สุด คือ หญ้า
ตีนนก รองลงมาคือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 17.7 และ 4.3 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ 
วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 10.0 ต้น/
ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ สาบม่วง รองลงมาคือ ผักเสี้ยนผี 
และกระเม็ง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.0 4.0 และ 0.7 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 
45 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อ
พ้ืนที่ 23.3 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก รองลงมา
คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 18.3 และ 2.7 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และวัชพืชประเภท
ใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.7 ต้น/ตารางเมตร 
ข้าวโพดหวานอายุ 60 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก 
รองลงมาคือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 29.3 และ 3.7 ตัว/ตารางเมตรตามล าดับ วัชพืช
ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 18.7 ต้น/ตาราง
เมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง รองลงมาคือ ผักเสี้ยนผี พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.3 และ 1.7 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 75 วัน ได้แก่ วัชพืช
ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 33.0 ต้น/ตาราง
เมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก รองลงมาคือ หญ้าตีนกา พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 31.7 และ 4.0 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจาย
มากที่สุด คือ หญ้ายางและ ผักเสี้ยนผี รองลงมาคือ ผักปราบ พบมีความหนาแน่ต่อพ้ืนที่ 1.7 และ 0.3 
ต้น/ตารางเมตร ตามล าดับ  



ในฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากท่ีสุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบ
กว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ สาบม่วง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 23.0 ต้น/ตารางเมตร และ
วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 ต้น/
ตารางเมตร รองลงมาคือ หญ้าโขย่ง  พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 
30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าลิ้นงู รองลงมาคือ กระเม็ง ลูก
ใต้ใบ ผักปราบ และ ผักเสี้ยน พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.0 2.0 0.5 .0.5  และ 0.5 ต้น/ตารางเมตร
ตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ กระ
เม็ง รองลงมาคือ หญ้าโขย่ง หญ้ายาง ผักเสี้ยน และ ลูกใต้ใบ พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 1.0 0.5 
0.5 และ 0.5 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และวัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนกา รองลงมา หญ้าแพรง 
พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.5 และ 1.0 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 60-75 วัน ได้แก่ 
วัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าแพรก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบ
กว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ลูกใต้ใบ รองลงมาคือ หญ้าโขย่ง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 
และ 1.0 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และในพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี) วัชพืช
ในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัช พืชประเภทกกที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภท
ใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู รองลงมา หญ้าตีนกา และ หญ้าตีนนก พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.5  1.0 และ 0.3 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการ
กระจายมากที่สุด คือ ผักโขม รองลงมาคือ ผักเบี้ย และ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.5 2.3 
และ 0.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด 
คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 64.0 ต้น/ตารางเมตรวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักโขม รองลงมาคือ ผักเบี้ย ลูกใต้ใบ หญ้ายาง ผักปราบ และผักเสี้ยน พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 31.8 25.8 19.5  3.8 2.0 และ 1.0 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ วัชพืชประเภทใบ
แคบที่มีการกระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู รองลงมาคือ หญ้าตีนกา และ หญ้าตีนนก พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 19.5 11.8 และ 2.0 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน ได้แก่ วัชพืช
ประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 46.5 ต้น/ตาราง
เมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู รองลงมาคือ หญ้าตีนกา 
และ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.8 2.0 และ 1.5 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และวัชพืช
ประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ลูกใต้ใบ รองลงมาคือ หญ้ายาง ผักเบี้ย ผักโขม และ 
ผักเสี้ยน พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.3 5.0 4.0 2.0 และ 0.3 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ ข้าวโพดหวาน
อายุ 60-75 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 24.3 ตัว/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้านกสี
ชมพู รองลงมาคือ หญ้าตีนกา และ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.7 0.7 และ 0.3ต้น/ตาราง



 

เมตรตามล าดับ และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเบี้ย รองลงมาคือ หญ้า
ยาง และ ผักปราบพบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 0.7 และ 0.3 ต้น/ตารางเมตรตามล าดับ และวัชพืช
ประเภทเถาเลื้อยที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ สะอึก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.3 ต้น/ตาราง
เมตร 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ปี 2557 ทุกฤดูปลูกวัชพืชทีมีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ วัชพืชประเภทใบแคบโดยเฉพาะหญ้า
แห้วหมู รองลงมา คือ หญ้าตีนกาและหญ้าตีนนก ส่วนวัชพืชประเภทใบกว้างทีมีการแพร่กระจายมากท่ีสุด 
คือ ผักโขม รองลงมาคือหญ้ายาง และผักเบี้ย ปี 2558 ในฤดูแล้ง พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ วัชพืชข้าวโพด
หวานที่พบมาก ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ กะเม็ง พบมีความหนาแน่น
ต่อพ้ืนที่ 16.1 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ หญ้าตีนกา 
พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 13. ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ
หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 12.0 ต้น/ตารางเมตร ส่วนในพ้ืนที่ภาคตะวันตก วัชพืชข้าวโพด
หวานที่พบมาก วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ หญ้าตีนนก พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 60.4 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือหญ้าแห้วหมู 
พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 54.3 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด 
คือผักเบี้ยหิน พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 29.2 ต้น/ตารางเมตร ในต้นฤดูฝน พ้ืนที่ปลูกพ้ืนที่ปลูกภาค
ตะวันตก วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมาก ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ
หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 105.7 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 15.1 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืช
ประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด ได้แก่ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 10.9 ต้ น/
ตารางเมตร ปี 2559 ในฤดูแล้ง พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดใน
ข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 9.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้ว
หมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมาก
ที่สุด คือ หญ้าแพรก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ 
วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 25.0 
ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทกกท่ีมีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อ
พ้ืนที่ 25.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ ผักเสี้ยนผี พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภท
ใบแคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้าง คือ 
ผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 60 วัน ได้แก่ วัชพืช



ประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 7.5 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้าง
ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพด
หวานอายุ 75 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกก คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 7.0 ต้น/ตาราง
เมตร วัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 6.5 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืช
ประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.5 ต้น/ตาราง
เมตร ข้าวโพดหวานอายุ 90 วัน ไม่พบการแพร่กระจายของวัชพืช และในพื้นที่ปลูกภาคตะวันตก วัชพืชใน
แปลงข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 18.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภท
ใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.7 ต้น/ตารางเมตร 
และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการกระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.3 ต้น/
ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการกระจายมากที่สุด คือ หญ้า
ตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 17.7 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด 
คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 10.0 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุด คือ สาบม่วง พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.0  ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 
45 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อ
พ้ืนที่ 23.3 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 18.3 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ 
ผักเสี้ยนผี พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.7 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 60 วัน ได้แก่ วัชพืช
ประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 29.3 ต้น/
ตารางเมตร วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 
18.7 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายาง พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.3 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 75 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 33.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภท
ใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าตีนนก พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 31.7 ต้น/ตารางเมตร 
และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้ายางพบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.7 
ต้น/ตารางเมตร ในฤดูฝน พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ วัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดในข้าวโพด
หวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ สาบม่วง พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 23.0 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ หญ้า
ตีนกา พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1.0 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภท
ใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าลิ้นงู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.0 ต้น/ตารางเมตร 
ข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ กระเม็ง พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้า พบมีความหนาแน่นต่อ
พ้ืนที่ 6.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 60-75 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทใบแคบ คือ หญ้าแพรก พบ



 

มีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.0 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ ลูก
ใต้ใบ พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 2.0 ต้น/ตารางเมตร และในพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันตก วัชพืชในแปลง
ข้าวโพดหวานที่พบมากที่สุดในข้าวโพดหวานอายุ 15 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมาก
ที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 8.5 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการ
แพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.5 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืช
ประเภทใบกว้างที่มีการกระจายมากที่สุด คือ ผักโขม พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 3.5 ต้น/ตารางเมตร 
ข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 64.0 ต้น/ตารางเมตรวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผัก
โขม พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 31.8 ต้น/ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการกระจายมากที่สุด 
คือ หญ้านกสีชมพู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 19.5 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 45 วัน ได้แก่ 
วัชพืชประเภทกกที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 46.5 ต้น/
ตารางเมตร วัชพืชประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู พบมีความหนาแน่น
ต่อพ้ืนที่ 6.8 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ลูกใต้ใบ พบมี
ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 5.3 ต้น/ตารางเมตร ข้าวโพดหวานอายุ 60-75 วัน ได้แก่ วัชพืชประเภทกกที่มี
การแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้าแห้วหมู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 24.3 ตัว/ตารางเมตร วัชพืช
ประเภทใบแคบที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ หญ้านกสีชมพู พบมีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ 1 .7 ต้น/
ตารางเมตร และวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ผักเบี้ย พบมีความหนาแน่นต่อ
พ้ืนที่ 1.0 ต้น/ตารางเมตร และวัชพืชประเภทเถาเลื้อยที่มีการแพร่กระจายมากท่ีสุด คือ สะอึก พบมีความ
หนาแน่นต่อพ้ืนที่ 0.3 ต้น/ตารางเมตร  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่มีการจัดการเตรียมดินที่ดี และใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก าจัดวัชพืชก่อนการปลูก และหลังจากข้าวโพดหวานงอกแล้ว โดยสารเคมีท่ีใช้ ได้แก่ พารา ควอตไดคลอ
ไรด์ อะลาคลอร์ อาทราซีน และไกลโฟเสต ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้กันทั่วไป 
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Figure 1 The weather and the spread of weeds to corn in dry season to rainy season at  
              Chiang Mai, Ratchaburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom province in 2015 

 
 
 
 
 

 

 



 

ภาพที่ 1 สภาพภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายของวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน 

 

 

 

 

Figure 2 The weather and the spread of weeds to corn in dry season to rainy      
                season at Sansai district, Mae Taeng district. And Chiang Dao district     
                Chiang Mai province in 2015 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 The weather and the spread of weeds to corn in dry season to rainy  
            season at Kanchanaburi province in 2016 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 The weather and the spread of weeds to corn in dry season to rainy     
             season at Ratchaburi province in 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figure 5 The weather and the spread of weeds to corn in dry season and rainy season  
             at Chaing Mai province in 2016 
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