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บทคัดย่อ 
 หญ้าอีหนาว (Digera muricata (L.) Mart.) อยู่ในวงศ์ผักโขม (Amaranthaceae) เป็นวัชพืชประเภทใบ
กว้าง เป็นพืชฤดูเดียว อายุ 3-4 เดือน อาจมีความสูงถึง 180 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ ต้นที่มีความ
สมบูรณ์ สร้างแขนง ใบ และดอกได้มาก มีความสูง 100-150 เซนติเมตร สามารถสร้างเมล็ดได้ถึง 56,000 เมล็ด
ต่อต้น เมล็ดไม่งอกทันที่หลังแก่ หลุดจากต้น โดยเมล็ดที่รวบรวมจากผิวดินในเดือนมิถุนายน จะเริ่มงอกในเดือน
ธันวาคมของปีเดียวกัน และงอกสูงสุดในเดือนเมษายนของปีถัดไป ใบแห้งมีผลในการยับยั้งการเจริญของต้น
ไมยราบยักษ์ในสภาพห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันพบระบาดในแปลงพืชไร่ พ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี แปลงผักในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี และนครพนม สาเหตุการแพร่ระบาดในประเทศไทย
อาจเกิดจากการติดไปกับเครื่องจักรกลการเกษตร มีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชผักมากกว่าพืชไร่ที่โตเร็ว มีความ
สูงมากกว่าอีหนาว เช่น ข้าวโพด แต่ท าให้ผลผลิตของผักคะน้าที่ปลูกในกระถางลดลง 53-83% ของต้นที่ปลูกโดย
ไม่มีหญ้าอีหนาวร่วม ขึ้นกับจ านวนต้นหรือความหนาแน่นของอีหนาว 
 False Amaranth  (Digera muricata (L.) Mart.), a member of Amaranthaceae, is an 
broadleaf annual weed, 3-4 months, which height may up to 1.8 meters depend on soil fertility. 
The vigor plant of 1-1.5 meters high can produce the highest number of branch, leaf, flower, a 
single plant can fruit produce 56,000 seeds.  The seed  does not germinate soon after fall down 
to soil, but it will germinate at least 4 months later, and mainly germinate in the hot season of 



later year. The leaf litter of this plant shows allelopathic potential to Mimosa pigra (L.) in 
laboratory test.  Presently the plant is infested in upland crops such as corn, sorghum and 
cassava and in Saraburi, Lopburi, Nakornsawan, Supanburi and in vegetables such as Chinese 
kale, lettuce, yam bean, and water spinach or Kangkong in Nakornpanom province.  The 
pathway of infestation to other provinces is movement of tools and equipment, such rotator. 
The False Amaranth can reduce production of Chinese kale 53-83% depends on number/ 
density of False Amaranth in pol.  

บทน า 
 วัชพืช เป็นศัตรูที่เกิดตั้งแต่เมื่อเริ่มวางแผนการปลูกพืช ควรก าจัดภายในระยะวิกฤตของการแข่งขัน มีผล
ต่อพืชปลูกในระยะแรกของการปลูกวัชพืชร้ายแรงหลายชนิดสามารถสร้างเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดมีการพักตัวเมื่อ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือมีอายุยาว นอกจากนี้หลายชนิดยังมีขนาดเล็ก ยากต่อการตรวจสอบ หรือมีขนาด
ใกล้เคียงกับเมล็ดพืชปลูก ท าให้แยกออกจากเมล็ดพันธุ์พืชปลูกได้ยาก (Muenscher, 1980) การชักน าพืชที่
รุกรานเข้าไปในแต่ละประเทศ สาเหตุส าคัญที่สุดคือการน าเข้าเพ่ือใช้เป็นไม้ประดับ รองลงไปเป็นการน าเข้าอย่างมี
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เพ่ือใช้ในทางการเกษตร การปลูกป่า ปรับปรุงบ ารุงดิน  ซึ่งพืชที่รุกรานเหล่านี้หลายชนิดได้
หลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อม และกลายเป็นวัชพืชที่เป็นปัญหาในที่สุด Weber (2003) ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนและเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปคือ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) หญ้า
ขจรจบ (Pennietum sp.) ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงมีการน าเข้าพืชจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การชักน าเข้าโดย
ความไม่ตั้งใจ เช่น ปนเปื้อนกับสินค้าการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์ สัมภาระต่างๆ อันเนื่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ การเดินทางผ่านแดน เช่น การปนเปื้อนของเมล็ดหญ้ายางในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Teerawatsakul, 
1986)  ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี่ด้านคมนาคมเจริญก้าวหน้า เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง 
ท าให้มีการค้าขาย การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากขึ้น ประเทศไทยมีเขตแดนทางบกติดต่อกับหลาย
ประเทศ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อนโยบายประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน หรือมาตรการการจัดการที่ดี 
ก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ไทยจะได้รับศัตรูพืชที่อาจถูกน าเข้าอย่างไม่ตั้งใจ 
 หญ้าอีหนาว (Digera muricata (L.) Mart.) เป็นประเภทใบกว้าง อายุฤดูเดียว วงศ์ผักโขม 
(Amaranthaceae) ต้นตรงอาจสูงถึง 85 เซนติเมตร แตกแขนงตามซอกใบ แขนงที่ใกล้โคนต้นอาจยาวกว่าความ
สูงของต้น และแตกแขนงย่อยตามซอกใบ มีขนประปราย ใบเปน็ใบเดี่ยว แบบสลับ ขอบใบเรียบ รูปไข่ – กลม 
ปลายใบแหลม ฐานใบป้าน อาจกว้างถึง 4 เซนติเมตร และยาวถึง 6 เซนติเมตร เส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว
ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวใบ มีขนปกคลุม ดอกขนาดเล็กสีชมพู-ขาว กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 3-6 
มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 5 เพศเมีย 1  ปลายแตกเป็น 2 เมื่อดอกบานเต็มที่ กลีบดอกชั้นนอก 2 อัน รูปคล้ายเรือ สี
เขียว-ขาว-ชมพู กลีบดอกชั้นใน 2-3 อัน สีขาว ปลายเป็นสีชมพูเข้ม ผลเมื่อแก่เป็นสีน้าตาลมีกลีบดอกและกลีบ
เลี้ยงติด ขนาด กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 3-5 มิลลิเมตร เมล็ดสีน้าตาล ทรงกลม ปลายมีรยางค์ยื่นคล้ายเขา ผิว
ขรุขระ (ศิริพร, 2550) (ภาพที่ 1) 



   
ภาพที ่1 ลักษณะต้น (1) ช่อดอก (2) และผล-เมลด็ (3) ของหญ้าอีหนาว 

 หญ้าอีหนาวมีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกา พบทั่วไปในเขตร้อนด้านตะวันออกของแอฟริกา จากซูดาน 
เอธิโอเปีย ถึงแทนซาเนีย มาดากาสก้า และเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย จากเยเมนถึงอัฟกานิสถาน อินเดีย  
ศรีลังกา มาเลย์เชีย และอินโดเนเชีย (Jansen, 2004) ในทุกประเทศที่พบขึ้นเป็นวัชพืชในพ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่
ที่ไม่ได้ท าการเพาะปลูก เช่นเดียวกับในปากีสถาน ซึ่งพบวัชพืชชนิดนี้ถึงที่สูงถึง 1500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 
(Townsend, ไม่ระบุปี)  
 ในอินเดีย เอธิโอเปีย และเคนยา ใช้ใบและยอดอ่อนของพืชนี้เป็นผัก เช่น ชนเผ่าต่างๆ ในแถบชายฝั่งของ
เคนยานิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร ในอินเดียใช้ใบใส่ในแกง หรือทั้งต้นต้มน้ าส าหรับโรคท่ีเกี่ยวกับทางเดินอาหาร  
และบางครั้งพืชนี้ถือเป็นอาหารในยามขาดแคลน ดอกเป็นแหล่งน้ าหวานส าหรับเด็กๆ ในเคนยา และเป็นพืช
อาหารสัตว์ส าหรับแกะและแพะ (Jansen, 2004) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเป็นพืชสมุนไพรในอินเดีย เพ่ือรักษา
โรคหลากหลาย เนื่องจากพืชนี้มีกระจายทั่วไปในอินเดีย และมีสาร flavonoids, alkaloids, terpenoids, 
saponins, coumarins, tannins, cardiac glycosides และ anthraquinones (Sharma and Vijayvergia, 
2013)  ซ่ึงสารกลุ่มเหล่านี้จัดเป็นสารทางอัลลิโลพาธิค (Rice, 1984)  ซึ่ง Azia and Shaukat (2014)  รายงานว่า
สารสกัดจากหญ้าอีหนาวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ถั่วเลนทิล และถ่ัวเขียว  โดยข้าวฟ่าง
ได้รับผลกระทบสูงสุด 
 ส าหรับประเทศไทย Larsen (1992)  รายงานว่าพืชวงศ์ผักโขม (Amaranthaceae) ในประเทศไทยมี14 
สกุล 28 ชนิดด้วยกัน ไม่มีสกุล Digera Forssk. แต่อย่างใด Townsend (ไม่ระบุปี) แยกพืชสกุล Digera จาก
ลักษณะใบเรียงแบบสลับ และดอกรองรับด้วยกาบที่เกิดจากดอกหมันที่เปลี่ยนรูปไป ซึ่งในท่ีนี้ก็คือกลีบดอก

 

  

 



ชั้นนอกที่คล้ายเรือนั่นเอง สกุลนี้มีพืชสามาชิกเพียงชนิดเดียวคือ Digera muricata (L.) Mart. โดยศิริพร และ
คณะ (2550) รายงานการพบพืชชนิดนี้ในแปลงทานตะวัน มันแกว ข้าวโพด และถั่วลิสง ในจังหวัดสระบุรี  
 อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลการแพร่กระจาย และชีววิทยาของวัชพืชชนิดนี้ในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษา
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา การแพร่ระบาดของวัชพืชหญ้าอีหนาวในประเทศไทย เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมและจัดการพืชชนิดนี้ในพ้ืนที่ระบาดต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์  
 - การส ารวจได้แก่ แผนที่ สมุดบันทึก กรรไกร ถุงพลาสติก ปากกาเขียนพลาสติก หรือกระดาษป้ายชื่อ 
และกล้องถ่ายภาพ  
 - อุปกรณ์ส าหรับปลูกพืชทดสอบและสารเคมี ได้แก่ กระถาง ดิน ป้ายก ากับการทดลอง ปุ๋ยและสารเคมี
ก าจัดแมลงที่จ าเป็น 
 - การศึกษาในห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง ได้แก่ เตาอบ (Sibata Themotec oven, SAO600)  
จานรองแก้ว (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 9 เซนติเมตร กระบอกตวง บีกเกอร์ หลอดแก้วก้นตัด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.9 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร และเครื่องแก้วอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 - การตรวจสอบชนิดพืช ได้แก่ แว่นขยายขนาด 10 เท่า กล้อง กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าแบบใช้แสง 
เข็มเขี่ย ปากคีบ หนังสือคู่มือการจ าแนกพรรณไม้ต่างๆ 
วิธีการ 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลการแพร่กระจาย และคุณลักษณะทางชีววิทยาของหญ้าอีหนาว ได้ด าเนินการศึกษา
ทดลองต่างๆ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ส ารวจการแพร่กระจายของหญ้าอีหนาวในพ้ืนที่ต่างๆ โดยส ารวจตามแปลงปลูกพืชไร่ ตามเส้นทาง
ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ หรืออยู่ในระยะที่เดินเข้าถึงได้  เมื่อพบจดบันทึกสภาพพ้ืนที่ ชนิดพืชปลูก 
และรายละเอียดอ่ืนๆ เก็บตัวอย่างพืชเพ่ือจัดท าตัวอย่างแห้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้น ยืนยันต่อไป 
 2. การเก็บรวบรวมเมล็ดแก่ของหญ้าอีหนาว จากพ้ืนที่ระบาด โดยเลือกเก็บจากช่อดอกท่ีมีเมล็ดแก่ 
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล-เหลือง เลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบรูณ์ ไม่มีร่องรอยการถูกท าลายจากศัตรูพืช ตากให้แห้งในที่ร่ม 
ที่อุณหภูมิห้อง เก็บในตู้เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้ 
 3. การศึกษาการงอกของเมล็ด น ารวบรวมไว้มาทดสอบการงอกในห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะในจาน
แก้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร และทดสอบในเรือนทดลอง และศึกษาปัจจัยต่างๆ ต่อการงอกของหญ้า
อีหนาว ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบการงอกในห้องปฏิบัติการ โดยการแช่เมล็ดในน้ ากลั่น นาน 1 คืน เพ่ือให้เมล็ด
ได้รับน้ าเต็มที่ เตรียมจานแก้วบรรจุกระดาษกรอง จ านวน 10 ชุด นับเมล็ดหญ้าอีหนาวใส่ในจานแก้วแต่ละจาน 
จ านวน 50 เมล็ด ใส่น้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร ปิดฝา น าไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับจ านวนเมล็ดงอกทุกวัน นาน 2 
เดือน 



  3.2 การงอกในดิน เตรียมกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร 
บรรจุดินผสม ให้ห่างจากขอบกระถาง 5 เซนติเมตร ปรับให้เรียบ จ านวน 10 กระถาง น าเมล็ดหญ้าอีหนาว โรยให้
ทั่วผิวหน้าดิน กระถางละ 100 เมล็ด แล้วโปรยดินปิดทับด้านบน รดน้ าให้ทั่ว บันทึกจ านวนเมล็ดงอกทุกวัน นาน 
2 เดือน   
  3.3 การกระตุ้นด้วยการอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  น าเมล็ดหญ้าอีหนาว จ านวน 50 เมล็ด  
ใส่ในหลอดแก้วก้นตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มิลลิเมตร สูง 130 มิลลิเมตร ปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์  น าไป
วางในตู้อบที่ตั้งอุณหภูมิคงที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน  6, 5, 4, 3, 2, 1 ชั่วโมง 30, 15, 10, 5 และ 1 
นาที  ช่วงเวลาละ 3 หลอด (3 ซ้ า) น าเมล็ดที่อบแล้ว ใส่จานแก้ว  บรรจุกระดาษกรอง 1 แผ่น เติมน้ ากลั่น 5 
มิลลิลิตร ปิดฝา น าไปวางในสภาพห้องที่ไม่มีการปรับอุณหภูมิและแสง ตรวจนับจ านวนเมล็ดงอกทุกวัน เป็น
ระยะเวลา 30 วัน 
  3.4 การกระตุ้นด้วยการต้มในน้ าที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา  6, 5, 4, 3, 2, 1 
ชั่วโมง 30, 15, 10, 5 และ 1 นาที ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1 แต่น าหลอดแก้วก้นตัดไปวางในอ่างน้ าที่ควบคุม
อุณหภูมิได้ และน าเมล็ดหญ้าอีหนาวใส่ในน้ าร้อนตามระยะเวลาก าหนด ครั้งละ 3 หลอด (3 ซ้ า)  เมื่อเสร็จแล้วนา
เพาะในจานแก้ว ตามวิธีการเช่นเดียวกันข้อ 3.3 
 4. การงอกของหญ้าอีหนาวที่เก็บร่วมกับดินจากแปลงเกษตรกร  เลือกแปลงปลูกพืชของเกษตรกรใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่มีหญ้าอีหนาวระบาด โดยเป็นแปลงปลูกข้าวโพดและมีการพ่นสารก าจัด
วัชพืชแล้ว จ านวน  1 แปลง และแปลงงข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว จ านวน 3 แปลง โดยขุดในพ้ืนที่ 
30x30 เซนติเมตร ลึกหนึ่งหน้าพ่ัว แปลงละ 9 จุด น าดินจากทั้ง 9 จุดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี น าดินไปโรยหน้า
กระถางปูน ขนาด  35x45x15 เซนติเมตร ซึ่งบรรจุดิน ¾ ส่วนของความสูงกระถาง แปลงละ 10 กระถาง รวม
ทั้งสิ้น 40 กระถาง ให้น้ าทุกวันและตรวจนับจ านวนต้นงอกทุกสัปดาห์  
 5. การเจริญเติบโต  น าเมล็ดหญ้าอีหนาวมาโรยในกระบะขนาด 35x45x15 เซนติเมตร บรรจุดิน จ านวน 
10 กระบะ เมื่องอกแล้ว ถอนออกและเหลือต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้เพียงต้นเดียว บันทึกความสูงและจ านวนกิ่งก้าน
ทุกสัปดาห์ บันทึกวันออกดอก ติดผล และผลแก่ 
 6. ความสามารถในการสร้างหน่วยขยายพันธุ์ รวบรวมต้นหญ้าอีหนาวจากแปลงเกษตรกรในจังหวัด
สระบุรี เลือกต้นที่สมบูรณ์ จ านวน 12 ต้น น ามาศึกษา บันทึกจ านวนกิ่ง จ านวนใบ ความยาว จ านวนช่อดอก 
จ านวนดอก จ านวนผล น้ าหนักแห้ง ในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยวัชพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
 7. คุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิ  รวบรวมส่วนเหนือดินของหญ้าอีหนาวจากแปลงเกษตรกร น ามาตากแห้ง
ในร่มเงา น าใบอีหนาว หนัก 0 (ชุดควบคุม)  0.5, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 กรัม ใส่ในหลอดแก้วก้นตัด ( 2.9 
เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร) ที่บรรจุสารละลายวุ้น 0.3% 10 มิลลิลิตร เมื่อวุ้นเย็นแล้ว เติมลงไปอีก 10 มิลลิลิตร 
ให้ใบหญ้าอีหนาว อยู่ระหว่างชั้นของวุ้น เมื่อวุ้นเย็นแล้ว อัตราละ 3 หลอด (3 ซ้ า)  น าเมล็ดไมยราบยักษ์ท่ีเริ่มงอก 
(มีรากโผล่มา 1-2 มิลลิเมตร) จ านวน 6 เมล็ด ใส่ด้านบน วางให้มีระยะห่างเท่าๆ กันปิดปากหลอดด้วยพลาสติกใส 
แล้วน าไปวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 30 องศาเซลเซียส แสงตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 7 วัน น าต้นอ่อนไมยราบ
ยักษ์มาวัดความยาวต้นและราก และน้ าหนักสด น าค่าท่ีได้มาค านวนเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  



 8. การแข่งขันกับพืชปลูก หว่านเมล็ดหญ้าอีหนาวจ านวน 500 เมล็ด ในกระบะขนาด 100x100x 60 
เซนติเมตร จ านวน 15 กระบะ และไม่โรย 3 กระบะ ไว้ 1 สัปดาห์ แล้วจึงหว่านเมล็ดผักคะน้าจ านวน 100 เมล็ด 
รดน้ า และปล่อยให้พืชงอก เมื่อคะน้าอายุ 2 สัปดาห์ ถอนออกเหลือแต่ต้นที่แข็งแรงที่สุดจ านวน 50 ต้น เมื่อครบ 
60 วัน เก็บเก่ียวผักคะน้าและหญ้าอีหนาว น ามาล้างดินออก บันทึกจ านวนต้น น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของแต่
ละกระบะ ค านวณเปรียบเทียบน้ าหนักสดผักคะน้าในแต่ละกระถาง 

การศึกษาทดลองนี้ด าเนินการที่กลุ่มวิจัยวัชพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 

ผลการทดลอง 
 1. ส ารวจการแพร่กระจาย การส ารวจแปลงพืชไร่ และพืชผัก ในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันตก พบหญ้าอีหนาวรระบาดในจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่1 และภาพที่ 1 โดยพื้นที่ท่ี
พบหญ้าอีหนาวระบาดส่วนใหญ่ พบหญ้าอีหนาวมีใบสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการถูกท าลายจากศัตรูพืช แต่เมล็ดหญ้าอี
หนาวที่แก่ เมื่อน ามาดูด้วยแว่นขยาย พบบางเมล็ดเป็นรู คล้ายแมลงกัดกิน แต่มีจ านวนไม่มาก  
 
 
 
ตารางท่ี 1 พ้ืนที่และแปลงพืชปลูกท่ีพบการระบาดของหญ้าอีหนาว 

ภาค – จังหวัด อ าเภอ แปลงพชืปลูก การระบาด 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   นครพนม ธาตุพนม แปลงผักกาดหอม ผักบุง้จีน  

มะเขือเทศ 
ระบาดทัว่แปลง บางจุดระบาดขึ้น
หนาแน่น 

   นครราชสีมา สี่คิ้ว แปลงข้าวโพด ต้นอ่อนกระจายในแปลงทัว่ไป 
ภาคกลาง 
   สระบุร ี พระพุทธบาท ข้าวโพด มันส าปะหลัง ขา้วฟ่าง  

มันแกว คะน้า 
กระจัดทั่วแปลง อยู่ใต้ร่มเงาพชืปลูก 
และในแปลงข้าวโพดหลังเก็บเก่ียว อี
หนาวมีขนาดต้นโต ออกดอกสร้าง
เมล็ดจ านวนมาก  

 บ้านหมอ ข้าวฟ่าง ระยะออกดอก ต้นอ่อนอีหนาวกระจายทั่วไป 
   ลพบุร ี หนองม่วง ฟักทองระยะเก็บเก่ียว อีหนาวต้นสมบูรณ์ ออกดอก สร้าง

เมล็ด กระจายทั่วไปในแปลง 
 พัฒนานิคม อ้อย ข้าวโพด อายุประมาณ 2 เดือน กระจายในแปลง ใต้ร่มเงาพืชปลูก  
   นครสวรรค์ ตาคล ี ข้าวฟ่าง กระจายทั่วไป 
 ตากฟ้า ข้าวโพด ผักช ี ขึ้นกระจายทั่วไปในแปลง 
 ท่าตะโก มันส าปะหลังอายุประมาณ 3 เดือน ต้นอ่อนอีหนาว ยังไม่ออกดอก 
   สุพรรณบุร ี อู่ทอง อ้อย อายุประมาณ 2 เดือน ต้นอ่อนอีหนาว กระจายทั่วแปลง 



ภาค – จังหวัด อ าเภอ แปลงพชืปลูก การระบาด 
(เกษตรระบุว่าไมพ่บมาก่อน) 

ภาคตะวันตก 
   กาญจนบุร ี เมือง เผือกอายุประมาณ 3 เดือน ที่ปลูกโดย

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
กระจายทั่วไปในแปลง สร้างดอกและ
ผลแล้ว 

 การระบาดของอีหนาว ในปัจจุบันพบการระบาดใน 7 จังหวัด (ภาพที่ 1-1) ซึ่งการระบาดในแต่ละพ้ืนที่
แตกต่างกัน ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ซึ่งพบเฉพาะในแปลงผัก บางแหล่งมีขนาดต้นเล็ก เช่นในแปลงผักบุ้งจีน ซึ่ง
เกษตรกรกล่าวว่าท าให้ได้ผลิตน้อย จึงทิ้งแปลง ไม่ท าต่อ เช่นเดียวกับในแปลงมะเขือเทศ ซึ่งหญ้าอีหนาวโตเสนอ
มะเขือเทศ (ภาพที่ 1-2) ประกอบกับมะเขือเทศราคาตกต่ า เกษตรกรจึงทิ้งแปลง ท าให้อีหนาวสามารถเจริญเติบโต
ต่อไป สร้างเมล็ดพันธุ์สะสมในดิน เพ่ือพร้อมที่จะงอกในฤดูกาลถัดไป ส าหรับในจังหวัดนครราชสีมา ในการส ารวจ
พบหญ้าอีหนาวในแปลงข้าวโพด ที่อ าเภอสี่คิ้ว ซึ่งอีหนาวขึ้นกระจัดกระจายในแปลง 
 การระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี มีสภาพคล้ายกัน คือพืชขึ้นกระจัดกระจายทั่วแปลง และมี
พ้ืนที่กว้างขวาง ในพืชปลูกหลายชนิด บางแปลงพบขึ้นหนาแน่น เกษตรกรมีการจัดการ โดยการใช้สารก าจัดวัชพืช
ก่อนปลูกข้าวโพด บางแห่งมีการใช้รถพรวนดินเมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 1 เดือน ท าให้หญ้าอีหนาวถูกฝังกลบเป็น
การก าจัดวัชพืชไปในตัวด้วย ส าหรับในแปลงมันแกว (ภาพที่ 1-3) เกษตรกรระบุว่า หากไม่ก าจัดก่อนมันแกวอายุ 1 
เดือน ก็ปล่อยทิ้งเพราะจะไม่ได้ผลผลิตมันแกว แต่บางแปลงมีหญ้าอีหนาวขึ้นหนาแน่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด 

 

 

 
 

 

 



ภาพที่ 2 จังหวัดทีมีการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว (1) และลักษณะการระบาด ในมะเขือเทศ อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม (2) และแปลงมันแกว อ าเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (3) 

 การระบาดในแปลงอ้อยขนาดใหญ่ อ้อยอายุประมาณ 2 เดือน ในจังหวัดสุพรรณบุรี หญ้าอีหนาวอายุ
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ยังไม่ออกดอก พบขึ้นหนาแน่นในพื้นที่ใกล้ถนนโดยเฉพาะในแนวริมแปลงที่ติดถนน และพบ
น้อยลงเมื่อห่างถนนเข้าไปประมาณ 10 เมตร เป็นแปลงอ้อยที่มีการเตรียมดินโดยการจ้างรถไถพรวนมาจากท่ีอ่ืน 
เกษตรกรระบุไม่เคยพบมาก่อน และไม่พบในพ้ืนที่ใกล้เคียง คาดว่าเมล็ดพันธุ์อีหนาวอาจติดมากับรถไถดิน 
 การระบาดในแปลงเผือกท่ีจังหวัดกาญจนบุรี แต่เป็นแปลงขนาดเล็ก มีการเตรียมดินโดยเครื่องมือขนาด
เล็ก แต่อีหนาวมีขนาดต้นโต ออกดอกสร้างเมล็ดแล้ว  
 2. การศึกษาการงอกของเมล็ด การทดสอบการงอกของอีหนาว ในห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะหญ้าอี
หนาวจ านวน 50 เมล็ด ในจานแก้ว ใส่น้ า 5 มิลลิลิตร วางที่อุณหภูมิห้อง และเติมน้ าอีก 5 มิลลิลิตรเมื่อแห้ง เป็น
เวลานาน 2 เดือน ไม่พบการงอกของอีหนาวเลย จึงปล่อยไว้นานถึง 4 เดือน จนมีเชื้อราขึ้นในจานแก้ว ก็ยังไม่พบ
การงอกของอีหนาว และได้ผลเช่นเดียวกันในกระถาง พบการงอกของอีหนาวเพียง 1 ต้น จาก 10 กระถางที่
ทดลอง หรือจาก 1,000 เมล็ดที่ใส่ไปท้ังหมดหลังจากเริ่มทดลองนาน 2 เดือน และสังเกตต่อไปอีก 2 เดือน ไม่พบ
การงอกเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 
  การศึกษากระตุ้นการงอกด้วยความร้อน โดยการอบ และแช่ในน้ าร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลานาน   6, 5, 4, 3, 2, 1 ชั่วโมง 30, 15, 10, 5 และ 1 นาที  แล้วจึงน ามาเพาะในจานแก้ว ไม่สามารถกระตุ้น
การงอกได้แต่อย่างใด 
 3. การงอกของหญ้าอีหนาวที่เก็บร่วมกับดินจากแปลงเกษตรกร เนื่องจากการทดสอบการงอกของ
เมล็ดที่เก็บจากต้นและน ามาใช้ในห้องปฏิบัติการและกระถาง ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการงอกได้ จึงเก็บเมล็ด
พร้อมดินจากแปลงเกษตรกร จ านวน 4 แปลง แปลงละ 9 จุด น ามาทดสอบในกระถางปูน ขนาด  35x45x15 
เซนติเมตร  แปลงละ 10 กระถาง รวมทั้งสิ้น 40 กระถาง หลังจากเก็บดินได้ 10 วัน ให้น้ าทุกวันและตรวจนับ
จ านวนต้นงอกทุกสัปดาห์  ปรากฏว่าหญ้าอีหนาวจากแต่ละแปลงเริ่มงอกแตกต่างกัน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
และภาพท่ี 3 
ตารางท่ี 2 ระยะเวลาเริ่มงอก หลังการทดลอง และจ านวนเมล็ดงอก 
 แปลงที่ 1  แปลง 2 แปลง 3 แปลง 4  
เก็บตัวอย่างดิน 15 มิ.ย.  2555 15 มิ.ย.  2555 15 มิ.ย.  2555 15 มิ.ย.  2555 

เริ่มเพาะ 25 มิ.ย.  2555 25 มิ.ย.  2555 25 มิ.ย.  2555 25 มิ.ย.  2555 
วันที่เริ่มงอก 12 เม.ย.  2556 8 ธ.ค. 2555 3 พ.ย. 2555 27 ต.ต. 2555 
ระยะเวลาหลังเริ่มทดลอง (วัน) 291 166 130 วัน 124 วัน 
จ านวนต้นที่งอกทั้งหมด 7 42 386 115 

 



 
ภาพที่ 3 การงอกของหญ้าอีหนาวที่เก็บพร้อมดินจากแปลงเกษตร  

 
 การงอกของหญ้าอีหนาว จากแปลงเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด มีจ านวนต้นงอกแตกต่างกัน แต่ทุก
แปลงเริ่มงอกหลังจากเริ่มทดลอง 120 วันหรือ 4 เดือน และเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย โดยเฉพาะเมล็ดที่เก็บจากแปลงที่ 3 
ซึ่งมีการงอกสูงสุด ถึง 386 ต้น (จาก 10 กระถาง) โดยเริ่มงอกเมื่อ 130 วันหลังเริ่มทดลอง เพ่ิมจ านวนอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมสูงสุดในเดือนเมษายน ส าหรับเมล็ดที่เก็บจากแปลงที่มีการปลูกพืชและพ่นสารก าจัดวัชพืชแล้ว
นั้น อาจมีจ านวนเมล็ดหญ้าอีหนาวน้อยลง เนื่องจากส่วนหนึ่งงอกไปแล้วและได้รับสารก าจัดวัขพืช ขึงท าให้มี
จ านวนต้นอ่อนน้อย และเริ่มงอกเม่ือ 291 วันหลังทดลอง (เริ่มงอก 12 เม.ย. 56) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมล็ดจากทุก
แหล่งมีการงอกรวมสูงสุดถึง 219 ต้น (จากแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 งอกจ านวน 3,  4,  190, และ 19 ต้น 
ตามล าดับ) หรืออาจกล่าวได้ว่าเมล็ดมีการงอกมากในช่วงอุณหภูมิสูงในเดือนมกราคม และสูงสุดในเดือนเมษายน 
(ภาพท่ี 3) 
 4. การเจริญเติบโต  เมื่อน าเมล็ดหญ้าอีหนาวมาโรยในกระบะขนาด 35x45x15 เซนติเมตร  จ านวน 10 
กระบะ เมื่องอกแล้ว ถอนออกและเหลือต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้เพียงต้นเดียว บันทึกความสูงและจ านวนกิ่งก้านทุก
สัปดาห์ เมื่อน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ได้ อีหนาวมีการเจริญเติบโตทางความสูงเพ่ิมรวดเร็วในช่วงเดือนแรก และ
แทบจะไม่เพ่ิมหลังสองเดือน ความสูง 60-85 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 74 เซนติเมตร การสร้างจ านวนสาขา เริ่ม
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 หลังเริ่มงอก และจะค่อยๆ เพ่ิม ได้จ านวนสาขา7-14 สาขา มีค่าเฉลี่ย 11 สาขา และเริ่มสร้าง
ดอกโดยสร้างจากด้านล่างก่อน เมื่ออายุ 4-6 สัปดาห์ ดอกบานแล้วไม่ร่วง แต่พัฒนาเป็นผล โดยเปลือกหุ้มผล
พัฒนามาจากกลีบเลี้ยงและกลีบดอก เมล็ดแก่หลังดอกบาน นาน 2-3 สัปดาห์  หรืออาจกล่าวได้ว่าอีหนาวเริ่มงอก 
จนถึงสร้างเมล็ดแก่จะใช้เวลาประมาณ 6-9 สัปดาห์ แต่พืชสามารถเจริญเติบโตต่อไป และเริ่มทยอยตายเมื่ออายุ 
10 สัปดาห์ และต้นที่อายุยาวที่สุด 17 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน 



 
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของหญ้าอีหนาว ณ เรือนทดลอง กลุ่มวิจัยวัชพืช  

 
 6. ความสามารถในการสร้างหน่วยขยายพันธุ์ เนื่องจากหญ้าอีหนาวที่ได้จากการศึกษาการเจริญเติบโต 
มีความอุดมสมบรูณ์ไม่เท่ากับที่พบในแปลง จึงเลือกตัวอย่างจากแปลงเกษตร ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกับท่ีเคยพบมา
ก่อน (ศิริพร, 2550) และที่มากกว่า น ามาศึกษาองค์ประกอบ ไดแ้ก่ จ านวนกิ่ง ความยาว จ านวนใบ  จ านวนช่อ
ดอก จ านวนดอก -ผล น้ าหนกัแห้ง  โดยเก็บต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดในแปลงเกษตรกร จ านวน 12 ตัวอย่าง  
แบ่งตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสูงของต้น ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีความสูง 70-100 เซนติเมตร จ านวน 6 
ตัวอย่าง  มีความสูง 69-99 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ยของตัวอย่าง 86.7 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 มีความสูง 101-150 
เซนติเมตร จ านวน 3 ตัวอย่าง ความสูงเฉลี่ยของตัวอย่าง 119.2 เซนติเมตร  และกลุ่มทที่ 3 มีความสูงมากกว่า
150 เซนติเมตร ขึ้นไป จ านวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างมีความสูง 165-181 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ยจากตัวอย่าง
เท่ากับ 174.7 เซนติเมตร  น าหนักสดของต้นที่มีความสูงมากกว่า 1 เมตร มีน าหนักมากว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป แต่
ต้นที่มีความสูงต่ ากว่า 1 เมตรก็มีน้ าหนักมากถึง 2 กิโลกรัมได้  (ตารางท่ี 3) 
 ตัวอย่างที่น ามาศึกษาทุกตัวอย่างแตกแขนงจากต้นหลัก (แขนงระดับ 1) แตกกัน มีจ านวน 4-19 กิ่งหรือ
แขนง ซึ่งแขนงท่ีใกล้โคนต้นมักมีความยาวมากกว่าแขนงที่อยู่เหนือขึ้นมา โดยแขนงที่ยาวที่สุดมักอยู่ในระดับที่ 1-3 
จากโคนต้น แขนงระดับ 1 มีแขนงย่อย (แขนงระดับ 2) อีก ซึ่งจ านวนและความยาวรวมของแขนงระดับ 2 ของต้น
ที่มีความสูงต่ ากว่า 1 เมตร ต่ ากว่าต้นที่มีความยาวมากกว่า 1 เมตร  โดยมีความยาวแขนงทั้งสองระดับรวมกับ
ความสูง สูงสุดประมาณ 9 เมตร ค่าเฉลี่ย 6.7 เมตร ส่วนต้นที่มีความสูงมากกว่า 1 เมตร มีจ านวนแขนงระดับ 2 
ใกล้เคียงกัน และความยาวใกล้เคียงกัน โดยมีความยาวรวมกันมากว่า 10 เมตรขึ้นไป และค่าความยาวรวมสูงสุด 
ของพืชที่มีความสูงระหว่าง 100-150 เซนติเมตร มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของต้นที่มีความยาวมากกว่า 150 เซนิตเมตร
ขึ้นไป (ตารางที่ 3) 
 จ านวนใบ เปลี่ยนไปตามความสูงและความยาวของแขนง หญ้าอีหนาวกลุ่มที่ 2 มีจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุดถึง 
9,158 ใบ และกลุ่มท่ี 1 มีค่าต่ าสุด คือเฉลี่ย 4,241 ใบต่อต้น  
 ค่าเฉลี่ยจ านวนช่อดอก/ต้น ความยาวช่อดอก และจ านวนดอกต่อต้น เช่นเดียวกับจ านวนใบ คือหญ้าอี
หนาวในกลุ่มท่ี 2 ที่มีความสูง 101-150 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4,391 ช่อ/ต้น  ความช่อดอกเฉลี่ย 25.7 
เซนติเมตร และจ านวนดอกเฉลี่ย 56,044 ดอก/ต้น และกลุ่มท่ี 1 มีค่าต่ าสุดคือ 1,754 ช่อ/ต้น และความยาวช่อ
ดอกเฉลี่ย 20.8 เซนติเมตร และ 19,252 ดอก/ต้น (ตารางที่ 3) 



ตารางท่ี 3. องค์ประกอบต่อต้นของหญ้าอีหนาวที่เก็บจากแปลงเกษตรกร 
หญ้าอีหนาว กลุ่ม 1 (สูง 70-100 ซม) กลุ่ม 2 (สูง 101-150 ซม.) กลุ่ม 3 สูง 151 ซม. ข้ึนไป 
ความสูง (ซม.) 86.7 119.2 174.7 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (69-99) (107-135) (165-181) 

น้ าหนักสด (กรมั)/ต้น 1,186.7 2,500.0 2,066.7 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (510-2,200) (2,000-3,000) (1,100-3,000) 

น้ าหนักแห้ง (กรัม) /ต้น 227.7 498.6 464.3 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (118-340) (407.7-511.6) (239-678.9) 

สด/แห้ง 5.1 5.0 4.5 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (4.3-6.5) (4.9-5.2) (4.1-4.6) 

จ านวนแขนง-ระดับ 1 /ต้น 9.3 9.3 14.0 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (6-17) (4-19) (12-17) 

จ านวนแขนง ระดับ 2 /ต้น 148.0 259.7 275.7 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (93-198) (217-318) (210-312) 

จ านวนแขนงระดับ 2 สูงสดุ/ต้น 35.2 63.3 49.0 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (19-50) (45-75) (35-58) 

ความยาวรวมแขนง-ระดับ 1 (ซม.)/ต้น 850.5 1,199.3 1,713.8 

(คา่ต่ าสดุ – สูงสุด) (636.70-1,243.2) (763.3-1,935.4) (1,564-1,925.5) 

ความยาวรวมแขนง ระดับ 2 (ซม.)/ /ต้น 5,816.2 13,454.5 11,534.8 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (3,157-9,026.5) (9,962-17,163.1) (8,346.9-12,046.0) 

รวมความสูงต้น+ความยาวแขนง (ซม.) /ต้น 6,753.4 14,773.0 13,423.3 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (4,156.7-9,837.4) (12,004.4-18,041.4) (10,076.1-16,041.4) 

จ านวนใบ/ต้น 4,241.3 9,158.3 6,088.0 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (2,198-6,376) (6,937-10,350) (4,224-7,342) 

จ านวนช่อดอก/ต้น 1,754.8 4,391.3 3,354.3 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (1046-2753) (3,140-5,317) (2,442-4,239) 

ความยาวช่อดอก (ซม.) 20.8 25.7 22.7 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (15.5-30.9) (21.8-30.0) (16.4-29.2) 

จ านวนดอก/ต้น 19,252.8 56,044.7 52,386.7 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (13,380-30,187) (50,769-59,201) (29,592-80,008) 

ดอก/ช่อ 11.2 13.2 15.0 

(ค่าต่ าสดุ – สูงสุด) (9.3-12.8) (11.1-16.2) (12.1-18.9) 

 
 7. คุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิ  การทดสอบคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิของหญ้าอีหนาว โดยใช้ใบแห้ง 0.01, 
0.05, 0.1 และ 0.5 กรัม ปรากฏว่ารากของไมยราบยักษ์ถูกยับยั้งการเจริญเท่ากับ 63.0, 99.2, 93 และ 93.5    
เปอร์เซ็นต์ และการเจริญของต้นถูกยับยั้งเท่ากับ 3.5,  25.8,   31.0 และ 25.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้รับสารจากหญ้า
อีหนาว 0.01   0.05  0.1 และ 0.5 กรัม ตามล าดับ (ภาพที่ 4)  
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ภาพที่4  ความสามารถในการยับยั้งการเจริญต้นอ่อนไมยราบยักษ์ของหญ้าอีหนาว 

 
 8. การแข่งขันกับพืชปลูก จากการศึกษาเบื้องต้น การแข่งขันระหว่างข้าวโพดและหญ้าอีหนาว ปรากฏ
ว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เนื่องจากหนูและกระรอกท าลายผลผลิต กัดกินยอดและฝักข้าว แต่ผลการ
ทดลองเบื้องต้น ข้าวโพดที่มีหญ้าอีหนาวระบาดร่วม 5, 10 และ 20 ต้นในกระบะขนาด 100x100x 60 เซนติเมตร 
มีความสูงมากกว่าข้าวโพดที่ปลูกโดยไม่มีหญ้าอีหนาวขึ้น (ชุดควบคุม) ส่วนการเจริญอืน เช่น วันแทงดอก ติดฝัก 
จ านวนฝัก มีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่การทดลองไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ จีงท าการทดลองการแข่งขันกับผักคะน้ า 
แทน  โดยเก็บเมล็ดหญ้าอีหนาวที่ผิวดินในแปลงเกษตรกร จากอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จ านวน 500 
เมล็ด ในกระบะขนาด 100x100x 60 เซนติเมตร จ านวน 15 กระบะ และไม่โรย 3 กระบะ เมื่อคะน้าอายุ 2 
สัปดาห์ ถอนออกเหลือแต่ต้นที่แข็งแรงที่สุดจ านวน 50 ต้น แต่เนื้องจากหญ้าอีหนาวงอกไม่พร้อมกันและทยอย
งอกตลอดการทดลอง จึงปล่อยให้งอกโดยไม่ถอนออก เมื่อครบ 60 วัน เก็บเก่ียวผักคะน้าและหญ้าอีหนาว ปรากฏ
ว่าน้ าหนักสดต่อต้นของผักคะน้าและหญ้าอีหนาวลดลงเมื่อจ านวนต้นอีหนาวเพ่ิมขี้น โดยน้ าหนักสดของคะน้า
เท่ากับ 8.0, 3.8, 3.8, 3.0, 2.5, 2.6, 1.3 กรัม/ต้น เมื่อมีหญ้าอีหนาวขึ้นร่วมด้วย 50-75, 76-100, 101-125,  
126-150, 151-175, 176-200 ต้น ตามล าดับ (ภาพที่ 5) หรือผลผลิตของผักคะน้ าลดลง โดยน้ าหนักต่อต้นของ
ผักคะน้าลดลงเท่ากับ 53.1,  53.1,  62.3,  69.2,  68.1,  83.9 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 5 น้ าหนักเฉลี่ยต่อต้นของผักคะน้า และหญ้าอีหนาวเมื่อในกระบะที่มีจ านวนหญ้าอีหนาวต่างๆ กัน 

 



จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหญ้าอีหนาวมีการระบาดรุนแรงที่สุดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และ
กระจายทั่วไปในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และก าลังแพร่ระบาดในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เช่น ข้าวโพด อ้อย และมัน
ส าปะหลัง แต่เนื่องจากพืชนี้ไม่ได้มีถิ่นก าเนิดในไทย ประเทศในเอเชียที่มีการระบาดได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน มาเล
เชีย และอินโดเนเชีย และเพ่ิงพบการระบาดในปี 2550 จากการส ารวจไม่สามารถระบุเส้นทางการน าเข้าได้ สาเหตุ
การแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ซึ่งมีการปลูกมากในพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรี และลพบุรี ส าหรับการระบาดในประเทศไทยอาจเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ติดไปกับอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
การเกษตร ที่มีความจ าเป็นใช้มากขั้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร เช่น ดินที่ดินไปกับรถไถ ซึ่งมี
เมล็ดหญ้าอีหนาวติดไปด้วย ซึ่งหญ้าอีหนาว ที่ระบาดในแปลงข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง อาจไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตเนื่องจากหญ้าอีหนาวอายุสั้น และมีความสูงต่ ากว่าพืชปลูก แต่จะสร้างเมล็ดลงสู่ดิน และอาจส่งผล
กระทบต่อพืชปลูกในปีถัดไป โดยเฉพาะหากเป็นพืชผัก เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี มะเขือเทศ มันแกว 
เป้นต้น ซึ่งเป็นพืชเก็บเกี่ยวอายุสั้น และขนาดต้นเล็กกว่าหญ้าอีหนาว การที่เกษตรกรทิ้งแปลงผัก เมื่อพบหญ้าอี
หนาวระบาด ท าให้อีหนาวสามารถผลิตเมล็ดลงสู่ดินได้เต็มที่ และจะระบาดรุนแรงในปีถัดไปอีก  

อีหนาวมีเปลือกแข็งมาก ไม่งอกทันที่ที่ร่วงจากต้นแม่ และยังไม่พบวิธีการกระตุ้นให้งอกได้  จึงไม่ทราบ
เปอร์การงอกของเมล็ด แต่เมล็ดที่เก็บจากดินที่มีหญ้าอีหนาวระบาด เมล็ดจะเริ่มงอกในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป 
และจะงอกสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน อายุของพืชประมาณ 2-4 เดือน ขึ้นอยู่กับความชื้นและความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ต้นที่มีความสมบูรณ์ สามารถสร้างแขนง จ านวนใบ จ านวนช่อดอก จ านวนเมล็ดต่อต้นได้สูงสุด 
คือต้นที่มีความสูงระหว่าง 100-150 เซนติเมตร โดยสามารถสร้างแขนงมีความยาวของแขนงรวมกับความสูงถึง 18 
เมตร  จ านวนใบ 9,158 ใบ จ านวนช่อดอก 4,390 และจ านวนดอก 56,000 ดอกต่อต้นคือผลิตเมล็ดได้ถึง 56,000 
เมล็ดต่อต้น  

อีหนาวนอกจากจะแข่งขันกับพืชปลูกเพ่ือแย่งปัจจัยจ ากัด ได้แก่ ที่ว่าง แสง และธาตุอาหารแล้ว ยังมีฤทธิ์
ทางในการยับยั้งการเจริญของพืชอื่นด้วย ซึ่งตรงกับรายงานของ Aziz and  Shaukat (2014) ระบุว่าหญ้าอีหนาว
สามารถยับยั้งการเจริญของพืชปลูกได้หลายชนิด พืชที่ไวต่อฤทธิ์ทางอัลลิโลพาธิของหญ้าอีหนาวคือข้าวฟ่าง ซึ่งใน
พ้ืนที่ที่มีการระบาดของหญ้าอีหนาวมีการปลูกข้าวฟ่างด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของหญ้าอี
หนาวรุนแรง ซากของต้นอีหนาวอาจมีการปลดปล่อยสารอัลลิโลพาธิลงในดิน ซึ่งหากเป็นพืชที่ไวต่อสารอัลลิโลพาธิก็
จะไม่เจริญเติบโต หรือเจริญเติบโตน้อย 

จากคุณสมบัติการเจริญเติบโต ความสามารถในการสร้างเมล็ด ฤทธิ์ทางอัลลิโลพาธิ ของหญ้าอีหนาวมี
ลักษณะตรงตามคุณสมบัติการเป็นวัชพืชร้ายแรงที่ Muenscher (1980) ระบุไว้ แต่การที่เมล็ดงอกช้าและร้อยละ
ของเมล็ดทีสามารถงอกได้จากแต่ละต้น ท าให้ไม่สามารถท านายการระบาดในฤดูการถัดไป แต่เมล็ดจ านวนมากท่ี
สะสมอยู่ในดิน หากมีสภาพที่เหมาะสม ก็จะงอกและระบาดรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดข้ึนขึ้นกับชนิดพืชปลูก  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
หญ้าอีหนาว เป็นพืชฤดูเดียว อายุ 3-4 เดือน ต้นที่สมบูรณ์มีความสูง 100-150 เซนติเมตร สามารถ

สร้างเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 56,000 เมล็ดต่อต้น เมล็ดที่ร่วงจากต้น ยังไม่งอกทันที่ อาจใช้เวลา 4-5 เดือนหลังจากนั้นจึง



เริ่มงอก เมล็ดที่เก็บจากธรรมชาติงอกได้มากท่ีสุดในช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศสูง มีการระบาด
ในพ้ืนที่ปลูกผักในจังหวัดนครพนม พื้นที่ปลูกพืชไร่ในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และเริ่มแพร่ระบาดไปสู่
จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ระบาด คือดินที่ติดไปกับรถไถ พืชที่มีการเจริญ
เติบเร็ว มีความสูงมากกว่าหญ้าอีหนาว อาจได้รับผลกระทบต่อการเจริญเติบโตน้อย แต่ถ้าเป็นพืชผัก เช่น 
ผักคะน้า ผักกาดหอม ผักบุ้ง มะเขือเทศ มันแกว จะได้รับผลกระทบรุนแรง เกษตรกรมักทิ้งแปลง ซึ่งอาจมาจาก
ผลของการแข่งขันร่วมกับผลทางอัลลิโลพาธิของหญ้าอีหนาว  

ข้อเสนอแนะ  1. ในพ้ืนที่ที่มีหญ้าอีหนาวระบาดรุนแรงหรือขึ้นหนาแน่น เมื่อท าการไถกลบซากลงใน
ดิน ควรเลือกปลูกพืชจากท่อนพันธุ์ เช่น มันส าปะหลัง ไม่ควรปลูกพืชทีต้องขยายพันธุ์จากเมล็ด เนื่องจากซากของ
หญ้าอีหนาวมีฤทธิ์ทางอัลลิโลพาธิ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอ่ืนได้ ซึ่งต้นอ่อนพืชที่เริ่มงอก จะได้รับ
สารเหล่านี้จากดินโดยตรง อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในระยะแรก 

  2. ในแปลงผัก เมื่อพบหญ้าอีหนาวระบาด ควรก าจัดหญ้าอีหนาวทันที ไม่ควรทิ้งแปลง
ให้หญ้าอีหนาวสร้างเมล็ดลงในดิน และแปลงนั้นควรเปลี่ยนเป็นปลูกพืชอ่ืนที่เป็นพืชโตเร็ว มึความสูงมากกว่าอี
หนาว เช่น ข้าวโพดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิต 

  3. การจัดการเมล็ดหญ้าอีหนาวที่สะสมในดิน ควรปลูกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 
อ้อย ปล่อยให้หญ้าอีหนาวงอก หลังจากนั้นก าจัดโดยการไถกลโคน หรือการพ่นด้วยสารก าจัดวัชพืชประเภทใบ
กว้าง เป็นการลดจ านวนเมล็ดและการระบาดลงไป 

  4. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะรถไถ ควรท าความสะอาดก่อน เพ่ือลดการ
ชักน าเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ เช้าไปในแปลง หากท าไม่ได้ ต้องเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่รถไถเริ่มปฏิบัติงาน และก าจัดต้น
อ่อนวัชพืชที่งอกในพ้ืนที่เหล่านี้ก่อนที่จะออกดอกสร้างเมล็ด 
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