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4. คณะผู้ด าเนินงาน  

 หัวหน้าการทดลอง : ธัญชนก จงรักไทย     สังกัด ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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  : กาญจนา พฤกษพันธ์ สังกัด ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   

5. บทคัดย่อ : การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ ในสกุลน ้านมราชสีห์ และรวบรวมตัวอย่างวัชพืช 

และเมล็ดวัชพืช ส้าหรับการอ้างอิงในการศึกษา โดยการส้ารวจ ผลการศึกษา พบวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ ได้แก่ 

หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L. ใบต่างดอก Euphorbia cyathophora Murr น ้ านมราชสีห์ทะเล 

Euphorbia atoto G.Forst. Euphorbia serpens Kunth in Humb Euphorbia bifida (Hook. & Arn.) 

น ้ า น ม ร า ช สี ห์   Euphobia hirta L. Euphorbia thymifolia L. Euphorbia reniformis Blume. แ ล ะ 

Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed. Aiton, Hort. Kew. ed. ลักษณะเด่นของวัชพืชวงศ์นี คือ มียางสี

ขาว และเมล็ดมีลักษณะ 3 พู ชัดเจน โดยเมล็ดมีขนาดเล็ก มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก โดยมีตัวอย่างแห้ง และ

ตัวอย่างเมล็ดเก็บรักษาอยู่ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช เพื่อใช้เปรียบเทียบและจัดจ้าแนกส้าหรับผู้ที่สนใจ 

  The studied Seed Morphology of Euphorbia Weeds. The purpose 

were compare seed morphology and collected sample plant, seed for reference and studied by 

survey research The results showed that the Euphorbia Weeds were Euphorbia heterophylla L., 

Euphorbia cyathophora Murr, Euphorbia atoto G.Forst., Euphorbia serpens Kunth in Humb, 

Euphorbia bifida (Hook. & Arn.), Euphobia hirta L., Euphorbia thymifolia L., Euphorbia reniformis 

Blume. and Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed. Aiton, Hort. Kew. ed. Features of that 

weeds and Seed were a white rubber and small seed third lobe. Sizes of seed were not very 



different. The herbarium and seed sample storage at weed science and research group. The 

comparison and identification for those interested. 

 6. ค าน า    : วัชพืชร้ายแรงในแต่ละประเทศ มักเป็นพืชที่มิได้มีถิ่นก้าเนิด

ในประเทศนั น และสามารถเจริญเติบโต แข่งขันเพ่ือแย่งปัจจัยจ้ากัดได้ดีกว่าพืชอ่ืนๆ กลายเป็นพืชเด่นในพ้นที่นั น 

เรียกพืชเหล่านี ว่าพืชต่างถ่ินที่รุกราน ซึ่งเมื่อมีมากเกินความต้องการก็กลายเป็นวัชพืชนั่นเอง 

การน้าเข้าพืชต่างถิ่นที่รุกรานมีทั งแบบตั งใจ และไม่ตั งใจ สาเหตุหลักของการน้าเข้าแบบตั งใจประการหนึ่งคือเพ่ือ

ใช้เป็นไม้ประดับ เช่น ผักตบชวา ธูปฤๅษี ประเทศไทยมีความหลากหลายของพืชพรรณมากมาย หลายชนิดมีความ

สวยงาม ปลูกง่าย สามารถน้ามาใช้เป็นไม้ประดับได้ แต่ไม่ได้รับความสนใจ จนบางชนิดหาพบได้ยากแล้วใน

ปัจจุบัน ดังนั นการน้าพืชเหล่านี มาใช้ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ นอกจากจะเป็นการเป็นการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นของ

ประเทศแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวัชพืชร้ายแรงใหม่ๆ จากพืชต่างถิ่นที่รุกรานด้วย พืชท้องถิ่นที่สามารถ

ปลูกเป็นไม้ประดับ 

พืชวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) เป็นพืชบกที่มีการกระจายตัวทั่วโลก คาดว่ามีทั งสิ นประมาณ 300 สกุล 

5,000 ชนิด ในประเทศไทยมีพืชวงศ์นี  87 สกุล ประมาณ 425 ชนิด (Kongkanda and Van Welzen, 2005)  

วัชพืชส้าคัญในสกุล Euphorbia มีหลายชนิด เช่น หญ้ายาง ใบต่างดอก ลูกเขยตายแม่ยายท้าศพ (Euphorbia 

heterophylla L.) น ้านมราชสีห์ นมราชสีห์ ผักโขมแดง หญ้าน ้าหมึก หญ้งหลังอ่ึง (Euphorbia hirta L.) (Noda 

et al., 1994) น ้านมราชสีห์ทะเล มะพร้าวนกเขา (Euphorbia atoto G.Forst.) หญ้ารก (Euphorbia prostrata 

Aiton) น ้านมราชสีห์เล็ก (Euphorbia serpens Kunth) น ้านมราชสีห์เล็ก (Euphorbia thymifolia L.) (ส่วน

พฤกษศาสตร์, 2544) 

 พืชในสกุล Euphorbia นี  มีหลายชนิดที่เป็นไม้ประดับ เช่น สลัดได (Euphorbia antiquorum L.)  หรือ

ต้นคริสต์มาส (Euphorbia pulcherrima Wild.) โพแดงใหญ่  (Euphorbia cotinifolia L.)  สลัดไดเหลือง 

(Euphorbia lactea Haw.)  สลัดไดประดับขาว (Euphorbia leucocephala Lotsy)  โป๊ยเซียน (Euphorbia 

milii Des Moul.)  สลั ด ไดส าละวิ น  (Euphorbia parkeri Binojkumar & N.P.Balakr.)  สลั ด ไดขุ น ยวม 

(Euphorbia prolifera Buch.-Ham ex D.Don)  คริสต์มาส (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) 

พญาไร้ใบ (Euphorbia tirucalli L.) และ สลัดไดบ้าน (Euphorbia trigona Mill.) 

การศึกษานี  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ที่จะศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของวัชพืชชนิดต่างๆ ในสกุลน ้านมราชสีห์ และเพ่ือรวบรวมตัวอย่างวัชพืช และ

เมล็ดวัชพืช ส้าหรับการอ้างอิง เพ่ือแยกแยะให้เห็นความแตกต่าง และรวบรวมตัวอย่างสดและแห้งเพ่ือประโยชน์

ในการสืบค้น ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 



 - อุปกรณ์  

  - การส้ารวจได้แก่ แผนที่ สมุดบันทึก กรรไกร ถุงพลาสติก ปากกาเขียนพลาสติก หรือกระดาษป้ายชื่อ 

และกล้องถ่ายภาพ  

  - การจัดท้าตัวอย่างแห้ง ได้แก่ แผงอัดพรรณไม้ส้าหรับจัดท้าตัวอย่างแห้ง กระดาษฟูก กระดาษซับ 

ฟองน ้าส้าหรับรองตัวอย่าง กระดาษติดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมปก พร้อมกระดาษป้ายชื่อ 

  - สารเคมีส้าหรับกันเชื อราและแมลง ได้แก่ เมทานอล (Methanol) คลอโรฟอร์ม และเมอคิวรี่ คลอไรด์ 

พร้อมเครื่องแก้วต่างๆ ที่จ้าเป็น 

  - การตรวจสอบชนิดพืช ได้แก่ แว่นขยายขนาด 10 เท่า กล้อง กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้าแบบใช้แสง 

เข็มเขี่ย ปากคีบ หนังสือคู่มือการจ้าแนกพรรณไม้ต่างๆ 

- วิธีการ ส้ารวจวัชพืช ในพื นที่ท้าการเกษตร และนอกพื นที่ท้าการเกษตร ในพื นที่ที่

สามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ หรืออยู่ในระยะที่สามารถเดินเข้าถึงได้ การส้ารวจโดยเดินตามแนวตั งฉากกับด้านยาว

ของแปลงอย่างน้อย 3 แนว หากเป็นแปลงขนาดใหญ่เดินตามแนวทแยงมุม จดบันทึกวัชพืชที่พบ จนกว่าจะไม่พบ

ชนิดใหม่เพ่ิมเติม ส้าหรับวัชพืชที่ไม่สามารถระบุชนิดได้น้าตัวอย่างสดมาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ที่กลุ่มวิจัย

วัชพืช ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบชนิดพืชโดยการเทียบกับตัวอย่างพันธุ์ไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิริน

ธร กรมวิชาการเกษตร หรือหอพรรณไม้ กรมอุทยาน พรรณพืชและสัตว์ป่า และ/หรือ ตรวจสอบกับเอกสาร

เกี่ยวกับวัชพืช และพืชพรรณต่างๆ เช่น 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 เป็นต้น 

 - เวลาและสถานที่ ระยะเวลาเริ่มต้น 2554 สิ นสุด 2556  

  ด้าเนินการทดลองที่พื นที่นิเวศเกษตรในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคใต้ และห้องปฏิบัติการและเรือนทดลองของกลุ่มวิจัยวัชพืช ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8. ผลและวิจารณ์การทดลอง 

  การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ ระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ 2554) พบ 

ตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพสิรินธร พืชในสกุลน ้านมราชสีห์ คือ Euphobia sessiliflora Roxb ; 

Euphobia serpens Kunth ; Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia tirucalli ; Euphobia heterophylla  



L. ; Euphobia hirta L. และในพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชในสกุลน ้านมราชสีห์ (Euphobia) คือ 

Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla  L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia Milli L. และ 

พบวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ จากการส้ารวจวัชพืชในจังหวัดต่างๆ ทั งในพื นที่การเกษตร และไม่ท้า

การเกษตร จ้านวน 10 ชนิด พร้อมเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และเก็บรักษาไว้ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช ส้านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้แก่  หญ้ ายาง Euphorbia heterophylla L., ใบต่างดอก 

Euphorbia cyathophora Murr, น ้ านมราชสีห์ทะเล Euphorbia atoto G.Forst., สลัดไดสาละวิน หรือ

น ้านมราชสีห์สาละวิน Euphorbia parkeri Binojkumar & Balakrishnan, Euphorbia serpens Kunth in 

Humb, Euphorbia bifida (Hook. & Arn.), น ้านมราชสีห์  Euphobia hirta L., Euphorbia thymifolia L., 

Euphorbia reniformis Blume. และ Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed. Aiton, Hort. Kew. ed. 

โดยมีรายละเอียดดังนี   



หญ้ายาง Euphorbia heterophylla  L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L. เป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ทุกส่วนของล้าต้นมีน ้ายางสีขาวขุ่น ต้น

ตั งตรงสูงได้ถึง 1 เมตร ใบเดี่ยวเรียงเวียน ใบรูปรีหรือรูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 1 – 5 ซ.ม. ยาว 5-8 ซ.ม.  ดอก

ออกเป็นช่อกระจุกแน่น เกิดที่ปลายยอด มีใบเรียงเป็นกระจุกรองรับ โคนใบมีสีเขียวอ่อน ดอกแยกเพศ แต่อยู่บน

ช่อเดียวกัน กลีบรวมสีเขียว ดอกเพศเมียรูปร่างกลม ดอกเพศผู้เกิดข้าง ๆ ดอกเพศเมีย เกสรเพศผู้สีเหลือง  ผล

แบบผลแห้งแตกกลางพู มี 3 พู รูปกลมแป้น มีขนาด 3-4 มิลลิเมตร มีขนสั นเล็กน้อย เมล็ด กลม-รี กว้าง 1.8-2.0 

มิลลิเมตร ยาว 1.8-2.5 มิลลิเมตร 

  พบเป็นวัชพืชโดยทั่วไปทั งในพื นที่ท้าการเกษตร และพื นที่ไม่ท้าการเกษตร โดยถูกจัดว่าเป็นวัชพืชร้ายแรง

ชนิดหนึ่ง โดยมีการแพร่กระจายสูง มีการเจริญเติบโตได้ดี พบทั งพื นที่แห้งแล้ง และพื นที่ชื นแฉะ โยพบทั่วไปทุก

ภาคของประเทศ 

 

  



ใบต่างดอก Euphorbia cyathophora Murr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบต่างดอก Euphorbia cyathophora Murr เป็นไม้ล้มลุก มีล้าต้นตั งตรง อาจสูงได้ตั งแต่หนึ่งเมตรถึง
หกเมตร มียางสีขาวขุ่น  ใบ เดี่ยว เป็นรูปรี หรือรูปใบหอกเว้าจนเกือบขาด เรียงเวียน ผิวใบเรียบมีขนเล็กน้อย 
โคนใบมีสีแดง และก้านใบก็มีขน ออกดอกเฉพาะในฤดูฝน ดอกเป็นช่อออกที่ปลายยอด ดอกแยกเพศแต่ก็รวมกัน
อยู่ในช่อหนึ่งเดียวกัน ดอกตัวเมียมีกลม ส่วนดอกผู้อยู่ข้างดอกตัวเมีย และเกสรสีเหลือง ดอกแต่ละช่อมีใบกระจุก
รองรับ ผลมีลักษณะกลม ยาว 3-4 มิลลิเมตร ผลแห้งจะแตก3 พู เมล็ดมีขนาด 1.8-2.5 มิลลิเมตร ผิวไม่เรียบ มีตุ่ม
เล็กๆ 

 พบในพื นที่ ริมทะเล และพื นที่ดอน จากการศึกษาพบเพียง 2 ที่  ได้แก้  อ่าวแขวงเถา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และพื นที่ท้าการเกษตร อ้าเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี  

  



น้ านมราชสีห์ทะเล Euphorbia atotoG.Forst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้านมราชสีห์ทะเล Euphorbia atotoG.Forst. เป็นพืชข้ามปี มีเนื อไม้ที่โคนต้น สามารถสูงได้ถึง 60 

เซนติเมตร มียางสีขาวข้น ล้าต้นสีเขียวหรือเขียวอมม่วง อวบน ้า ใบเดี่ยว สีเขียวเรียบเป็นมัน หลังใบสีเขียวขาว 

ดอกช่อเป็นกระจุก ก้านดอก ยาว 4-9 มิลลิเมตร ออกตามง่ามใบ กลีบเลี ยงขนาดเล็ก สีเขียว กลีบดอกสีเหลือง

อ่อน ผลเดี่ยวกลม ผิวเรียบ ปลายผลแยกเป็น 3 พ ูมีขั วผล เมล็ดมีขนาดยาว 1.4-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.1-1.2 

มิลลิเมตร แต่มักจะไม่สมบูรณ์และเป็นหมัน สีน ้าตาล ผิวเรียบ  

พบในพื นที่บริเวณชายหาด ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กระจาย

ไปตามพื นดิน เมื่อมีความหนาแน่นสูงจึงจะยกต้นขึ น เป็นพืชคลุมดินในบริเวณชายหาด ช่วยยึดเกาะเม็ดทรายไม่ให้

ปลิวตามลม พบเพียงแห่งเดียวโดยไม่พบที่อ่ืนอีก 

 

  



สลัดไดสาละวิน น้ านมราชสีห์สาละวิน Euphorbia parkeri Binojkumar & Balakrishnan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สลัดไดสาละวิน น ้านมราชสีห์สาละวิน Euphorbia parkeri Binojkumar & Balakrishnan เป็นไม้ก่ึงพุ่ม 
สูงได้ถึง 30 เซนติเมตร มีเนื อไม้ชัดเจนบริเวณโคนต้น; ล้าต้นสีเขียว ถึงสีแดง ไม่มีขนบนใบ ใบตรงข้าม มีหูใบ
ระหว่างก้านใบ 1 มิลลิเมตร; ก้านใบ ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ใบรูปไข่กลับ ส่วนที่กว้างที่สุด 4-5 ถึง 9-11 มิลลิเมตร 
ส่วนปลายใบกลมมีติ่ง ช่อดอกเป็นกลุ่ม มีก้านช่อดอกแต่สั นมาก, กลีบดอกมีวงใบประดับยาว 1 มิลลิเมตร มีต่อม 
4 ต่อม กว้าง 0.6 มิลลิเมตร ปลายกลม สีขาว มีรยางค์รอบดอก 0.8 โดย 1.1 มิลลิเมตร ก้านรังไข่ในสั น (ยาว 0.5 
มิลลิเมตร ), ยอดเกสรตัวเมียยาว 0.6-0.7 มิลลิเมตร แยกเป็น 2 แฉก ผล: ก้านผลยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ผลแห้ง
แตก 3 พู ขนาด ยาว 1.8-2 กว้าง 2 มิลลิเมตร มีร่องผล เมล็ด ขนาด 1.2 - 0.8 มิลลิเมตร สีน ้าตาล ไม่มีปุ่มแต่มี
ร่องตามขวาง 

พบสลัดไดสาละวิน เพียงบริเวณหาดทรายบ้านแม่สามแลบ ต้าบลแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยลักษณะที่ล้าต้นมีเนื อไม้ ออกดอกจ้านวนมาก มีสีสันสวยงาม จึงอาจน้าไปปลูกเป็นไม้กระถาง
จ้าพวกบอนไซได้ เพ่ือเป็นแนวทางทดแทนการน้าเข้าพรรณไม้จากต่างประเทศ  



Euphorbia serpens Kunth in Humb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Euphorbia serpens Kunth in Humb เป็นพืชฤดูเดียว ล้าต้นสูงได้ถึง 20 เซนติเมตร สร้างกิ่งแขนง
หนาแน่น มักจะเปราะบาง ขาดได้อย่างง่ายดาย และเปื่อยยุ่ย  สีเขียวอ่อน ใบ ออกตรงข้าม มีหูใบระหว่างก้านใบ 
ยาว 0.4-0.6 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม และบางครั งปลายแยกออกเล็กน้อย ก้านใบยาว 0.2-0.7 มิลลิเมตร ใบรูป
ไข่ กว้าง ส่วนที่ใหญ่ที่สุด 2.5-4 2 -3 มิลลิเมตร หรือกึ่งรูปหัวใจ หรือ สมิลลิเมตราตร ดอกเดี่ยว ออกตรงปลาย 
และซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 0.8-1 มิลลิเมตร วงฐานดอกยาว 0.75 มิลลิเมตร มีต่อมสีม่วง 4 ต่อม ขนาดกว้าง 
0.15-0.2 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอก, มีรยางค์รอบดอก สีขาวขนาด 0.2 ถึง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ไม่แบ่งออก แต่เป็น
หยักลึกรูปไข่ 2-3 ส่วน ; ปลายเกสรตัวเมียยาว 0.25-0.3 มิลลิเมตร ผล  ก้านผลยาว 0.3-1.5 มิลลิเมตร; มีกลีบ
เลี ยงแยกเป็นอิสระต่อกัน ผลขนาด 1.4-1.6 ถึง 1.6-1.9 มิลลิเมตร มีร่องเป็นสันนูน 3 พู เมล็ด มีขนาด 0.6-0.7 
มิลลิเมตร สีน ้าตาลอ่อน หรือ สีน ้าตาลแดง ผิวเรียบ 
  พบบริเวณ ที่ชื นแฉะ ทั งพื นที่ท้าการเกษตร และพื นที่ไม่ท้าการเกษตร แปลงพืชผัก นาข้าว พื นที่ผลิตไม้
กระถาง ในพื นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ สามารถผลิตเมล็ดได้เป็นจ้านวนมาก มักพบในกระถางไม้ประดับ จึงมี
โอกาสแพร่กระจายไปกับการค้าขายไม้ประดับไปยังที่ต่าง และมีโอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก 
มีจ้านวนค่อนข้างมาก  



Euphorbia bifida (Hook. & Arn.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Euphorbia bifida (Hook. & Arn.) เป็นพืชอายุหลายปี มีล้าต้นจ้านวนมาก ส่วนใหญ่ตั งตรง, เป็นไม้กึ่ง
พุ่ม สูงได้ถึง 70 เซนติเมตร มักจะมีเปลือกและเนื อไม้ (หรือไม่มี) ใบ แบบตรงข้าม มีหูใบระหว่างก้านใบยาว 0.7-
1.5 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยมแคบ ก้านใบ ยาว 1-2 มิลลิเมตร แผ่นใบแคบ เป็นรูปไข่ รูปใบหอก (ไม่ค่อยเป็นรูปไข่ 
หรือ รูปไข่กลับ ) ยาว 12-35 กว้าง 3-7 มิลลิเมตร ดอก มี 3-10 ดอก (หรือมากกว่า ) รวมกลุ่มกันอยู่ตรงกลาง 
และซอกใบ ดอกสมมาตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร, ใบมักจะมีขนาดเล็กที่ปลายยอด , เรียบถึงมีขนเล็กน้อย 
ก้านดอกยาว 2-4 มิลลิเมตร วงกลีบดอก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร บางครั งมีขนบริเวณปลายดอก มีต่อม 4 ต่อม 
ขนาด ยาว 0.5 กว้าง 0.7 มิลลิเมตร สีน ้าตาลแดง เป็นรูปวงกลม-ใบพาย ขนาดใหญ่คล้ายกลีบดอก สีชมพู , สีขาว 
, มีรยางค์รอบดอกขนาด ยาว 1-1.5 กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย ขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร ปลายแยก
ออกครึ่งหนึ่งของความยาวา ผล เรียบ มีก้านขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร ผลแบบแห้งแตก 3 พู ขนาด ยาว 2-2.25 
กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร มีร่องบางครั งมีขนาดของห้องภายในเมล็ดไม่เท่ากัน เมล็ดมีขนาด 1.4-1.8 มิลลิเมตร สี
น ้าตาลอ่อน  
  พบทั งบริ เวณ  ที่ ชื นแฉะ และที่ แล้ ง แปลงพืชไร่  นาข้าว ในพื นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแพร่กระจายยังอยู่ในพื นที่จ้ากัด แต่มีโอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก 
มีจ้านวนค่อนข้างมาก   



น้ านมราชสีห์  Euphobia hirta L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น ้านมราชสีห์  Euphobia hirta L.  เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ล้าต้นมีขนสีน ้าตาลปนเหลือง ใบ ใบเรียงตรง

ข้าม ใบเดี่ยว รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบเบี ยวเล็กน้อย ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขนทั งสองด้าน ดอก ดอก

ช่อออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบดอกและกลีบเลี ยง ใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียว เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสร

ตัวเมียมี 1 อัน รังไข่รูปกลมแกมสามเหลี่ยม มีท่อรังไข่ 3 อัน ผล ผลแห้งแตกได้ 3 พู ผลกลม เมล็ด สีน ้าตาลอ่อน 

ขนาด ยาว 3.25-3.5 มิลลิเมตร กว้าง 2.5-3.0 มิลลิเมตร ผิวเรียบ 

  พบเป็นวัชพืชที่มีการแพร่กระจายทั่วไป ทั งพื นที่ท้าการเกษตร และพื นที่ไม่ท้าการเกษตร พบได้ทั่วไปทุก

ภาค แม้กระทั่งริมถนน ทางเท้า สามารถผลิตเมล็ดได้เป็นจ้านวนมาก มีโอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมี

ขนาดเล็ก มีจ้านวนค่อนข้างมาก  

 

  



Euphorbia thymifolia L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Euphorbia thymifolia L. เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ปีเดียว ล้าต้นแตกกิ่งก้านสาขามากทอดเลื อยเป็นวง 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร หรือล้าต้นตั งตรง มีความสูงได้ประมาณ 15 เซนติเมตร ล้าต้น 
กิ่งมีสีชมพูอมน ้าตาลแดง มีขนขึ นกระจายอยู่ที่ส่วนต่างๆ ของล้าต้นมีน ้ายางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามใน
ระนาบเดียวกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี มีความยาวประมาณ 4-9 เซนติเมตร กิ่งด้านข้างใบมีขนาดเล็กกว่า ปลาย
ใบมีลักษณะกลม มีหยักแหลมเล็กน้อย ส่วนโคนใบเบี ยว ข้างหนึ่งเป็นติ่งคล้ายรูปหัวใจ ส่วนขอบใบเป็นจักคล้าย
ฟันเลื่อยแบบห่างๆ ก้านใบยาว 1 มิลลิเมตร เกลี ยง ใบเบี ยวส่วนหูใบเป็นรูปแถบ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบสั นๆ 
และไม่มีก้าน ดอกมีสีชมพูอมแดง และมีขนกระจายอยู่ มีต่อม 4 ต่อม แต่ละต่อมมีขนาดประมาณ 0.1 มิลลิเมตร 
มีสีชมพูอมม่วง มีก้านสั น ที่ต่อมมีรยางค์เป็นแผ่นสั นๆ สีขมพู มีขนาดประมาณ 0.2 มิลลิเมตร รังไข่มี 3 พู แทบไม่
มีก้าน ก้านเกสรตัวเมียยาว 0.6 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 2 แฉก และสามารถออกดอกได้ตลอดทั งปี ผลมีลักษณะ
เป็นแบบแคปซูล มีพู 3 พู มีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนสั นและนุ่ม และก้านผลยาว 0.3-0.4 มิลลิเมตร 
เมล็ดมีสีเหลืองอมสีน ้าตาลผิวมีร่องตื นๆ ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรี เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 0.8 
มิลลิเมตร ผลแก่แล้วแตก 3 พู ขนาดยาว 102-1.3 มิลลิเมตร กว้าง 1.5 มิลลิเมตร มีร่องชัดเจน บนผิวมีขน เมล็ด 
ขนาด ยาว 0.8 มิลลิเมตร กว้าง 0.4-0.5 มิลลิเมตร สีน ้าตาล ผิวเรียบ มีร่องตื นๆ 

พบเป็นวัชพืชที่มีการแพร่กระจายทั่วไป ทั งพื นที่ท้าการเกษตร และพื นที่ไม่ท้าการเกษตร พบได้ทั่วไปทุก
ภาค สามารถผลิตเมล็ดได้เป็นจ้านวนมาก มักพบในกระถางไม้ประดับ จึงมีโอกาสแพร่กระจายไปกับการค้าขายไม้
ประดับไปยังที่ต่าง และมีโอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก มีจ้านวนค่อนข้างมาก   



Euphorbia reniformis Blume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbia reniformis Blume. เป็นได้ทั งพืชปีเดียว หรือพืชข้ามปี ต้นสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร  แตกแขนง

เล็กน้อย มีรากแก้ว ล้าต้นและส่วนของใบสีม่วง มีขนอ่อนปกคลุมบนใบ ยาว  0.2-0.8 มิลลิเมตร กระจายหนาแน่น 

ใบแบบตรงข้าม ค่อนข้างห่าง มีหูใบระหว่างก้านใบ ขนาด 0.5-1 มิลลิเมตร ก้านใบยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร แผ่นใบ

รูปไข่ ส่วนที่กว้างที่สุด ยาว 10-14 มิลลิเมตร กว้าง 6.8 มิลลิเมตร ดอกมักจะเป็นกลุ่ม  5.15 ดอก เป็นกระจุก อยู่

ตามซอกใบ ฐานดอกแทบไม่มี ยาว 0.7-1 มิลลิเมตร ผล มีก้านผลยาว 0.7-1.5 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.2-1.3 

มิลลิเมตร ยาว 1.5 มิลลิเมตร เมล็ด ยาว 0.9-1.0 มิลลิเมตร กว้าง 0.7-0.8 มิลลิเมตร สีน ้าตาล ผิวเรียบ 

 พบในพื นที่ท้าการเกษตร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี และยังไม่พบแพร่ระบาดไปในพื นที่อ่ืนๆ มี

โอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก มีจ้านวนค่อนข้างมาก 

 

  



Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed. พืชปีเดียว ต้นสูงได้ถึง 15 เซนติเมตร มีล้าต้นจ้านวนมาก 

สีเขียวเข้ม ถึงสีแดง มีขนสั นนุ่มปกคลุม ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ล้าต้นมักจะแผ่ขยายเท้านั น ไม่ตั งตรง ใบ แบบ

ตรงข้าม มีหูใบระหว่างก้าน ยาว 0.3-0.7 มิลลิเมตร รูปสามเหลี่ยม และจะลดรูปไป ก้านใบยาว 0.5-1 มิลลิเมตร 

แผ่นใบรูปไข่กลับ-รูปไข่ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดยาว 3.5-6 กว้าง 2.5 มิลลิเมตร ดอก สีชมพู มีต่อสีม่วง ขนาดเล็ก 2-4 

ต่อม ออกตรงซอกใบ มีใบเลี ยงเสมือนกลีบดอก ขนาด ยาว 2 กว้าง 0.7 -1.2 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมจ้านวนมาก 

ก้านชูเกสรตัวเมีย ยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร ผล มีก้าน ยาว 0.5-1.2 มิลลิเมตร ผลแห้งแตก 3 พู ขนาดยาว 1.1-1.2 

มิลลิเมตร กว้าง 1.2-1.3 มิลลิเมตร มีร่องลึก ผิวเรียบ หรือบางส่วนมีขนอ่อนปกคลุม เมล็ด ขนาด ยาว 0.9 กว้าง 

0.6 มิลลิเมตร สีแดง สีเหลืองถึงสีน ้าตาล ไม่มีตุ่มบนผิวแต่มีรอยตาราง 4-5 รอย เป็นร่องขวาง 

 พบทั งในพื นที่ดอน และพื นที่ชื นแฉะ ภาคเหนือ และภาคกลาง ทั งพื นที่ท้าการเกษตร และพื นที่ไม่ท้า

การเกษตร สามารถผลิตเมล็ดได้เป็นจ้านวนมาก มักพบในกระถางไม้ประดับ จึงมีโอกาสแพร่กระจายไปกับการค้า

ขายไม้ประดับไปยังท่ีต่าง และมีโอกาสติดไปกับผลผลิต เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก มีจ้านวนค่อนข้างมาก 



ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ านมราชสีห์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวัชพืช เมล็ด รูปร่าง ขนาดเมล็ด สีเมล็ด ลักษณะผิว 
    กว้าง ยาว   

หญ้ายาง  
Euphorbia heterophylla L. 
 

  

กลม-ร ี 1.8-2.0 1.8-2.5 น ้าตาลเข้ม ขรุขระ ไม่เรียบ 

ใบต่างดอก Euphorbia cyathophora 
Murr 

   

กลม-ร ี 1.2-1.8 1.2-1.8 น ้าตาลด้า ไม่เรียบ มีตุ่มเล็กๆ 
 

น ้านมราชสีห์ทะเล Euphorbia 
atotoG.Forst. 

 
  

กลม-ร ี 1.1-1.2 1.4-1.5 น ้าตาล เรียบ 

สลัดไดสาละวิน น้ านมราชสีห์สาละวิน 
Euphorbia parkeri Binojkumar & 
Balakrishnan   

ยาว-ร ี 0.7-0.8 1.2-1.3 น ้าตาล ไม่มีปุ่มแต่มีร่อง
ตามขวาง 

 
Euphorbia serpens Kunth in Humb 

 

  

ยาว-ร ี 0.6-0.7 1.2-1.3 น ้าตาลอ่อน 
น ้าตาลแดง 

เรียบ 



 

 

Euphorbia bifida (Hook. & Arn.) 
 

  

ยาว-ร ี 0.8-0.9 1.4-1.8 น ้าตาลอ่อน ไม่เรียบ 

น ้านมราชสีห์  Euphobia hirta L. 
 

  

ยาว-ร ี 2.5-3.0 3.25-
3.5 

น ้าตาลอ่อน เรียบ 

Euphorbia thymifolia L. 
 

  

กลม-ร ี 0.7-0.8 0.4-0.5 สีน ้าตาลออก
เหลือง 

เรียบ 

Euphorbia reniformis Blume. 
 

  

กลม-ร ี 0.7-0.8 0.9-1.0 สีน ้าตาล เรียบ มีร่องตื น 

Euphorbia protrata Aiton, Hort. 
Kew. ed. 

 
  

ยาว-ร ี 0.5-0.6 0.9-1.0 สีเหลืองอมแดง
น้อยๆ ,  
สีเหลือง  

สีน ้าตาลอ่อน  

มีร่องตามขวางชัดเจน 4-
5 รอย 

        



9. สรุปผลการทดลอง 

  จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ Euphorbia พบวัชพืชสกุลนี  ได้แก่ หญ้า

ย า ง  Euphorbia heterophylla L. ใบ ต่ า งด อ ก  Euphorbia cyathophora Murr น ้ า น ม ร าช สี ห์ ท ะ เล 

Euphorbia atoto G.Forst. Euphorbia serpens Kunth in Humb Euphorbia bifida (Hook. & Arn.) 

น ้ า น ม ร า ช สี ห์   Euphobia hirta L. Euphorbia thymifolia L. Euphorbia reniformis Blume. แ ล ะ 

Euphorbia protrata Aiton, Hort. Kew. ed. Aiton, Hort. Kew. ed. ลักษณะเด่นของวัชพืชวงศ์นี คือ มียางสี

ขาว และเมล็ดมีลักษณะ 3 พู ชัดเจน โดยเมล็ดมีขนาดเล็ก มีขนาดไม่แตกต่างกันมาก โดยมีตัวอย่างแห้ง และ

ตัวอย่างเมล็ดเก็บรักษาอยู่ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช เพื่อใช้เปรียบเทียบและจัดจ้าแนกส้าหรับผู้ที่สนใจ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 1. จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ ท้าให้ได้ตัวอย่างวัชพืช และ

เมล็ด ที่สามารถตรวจสอบ-ยืนยันได้ ซึ่งขณะนี ถูกเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มวิจัยวัชพืช กรมวิชาการเกษตร โดยจะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลากรของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพ่ือการยืนยันหรือตอบโต้ทางการค้า การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตลอดจนการจัดการวัชพืชที่ถูก

ชนิด 

 2. ได้คู่มือการตรวจสอบเมล็ดวัชพืช ดังตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด

วัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ โดยเป็นประโยชน์ต่อบุคคลกรของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสามารถระยุชนิดของวัชพืชได้เบื องต้น และหากต้องการความ

ชัดเจนในชนิดวัชพืชนั นๆ สามารถน้าตัวอย่างที่เก็บได้มาเปรียบเทียบได้ที่กลุ่มวิจัยวัชพืชต่อไป 

 3.จากการศึกษาพบการแพร่กระจายของเมล็ดวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ มักติดไปกับวัสดุปลูก เช่น การ

จ้าหน่ายไม้กระถาง หรือการเปลี่ยนถ่ายดิน จากพื นที่หนึ่งไปยังอีกพื นที่หนึ่ง ด้วยขนาดเมล็ดที่มีขนาดเล็ก และ

จ้านวนการผลิตปริมาณมาก ท้าให้ยากต่อการก้าจัด มีการแพร่กระจายได้ง่าย  

 ทั งนี วัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์มักก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้กระถางเพ่ือการค้า เนื่องจาก

โตเร็วและมีจ้านวนมาก ท้าให้เกิดการแก่งแย่งน ้าและธาตุอาหาร ท้าให้ไม้กระถางเจริญเติบโตช้า และไม่ได้คุณภาพ

ตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรควรก้าจัดในระยะท่ีวัชพืชสกุลน ้านมราชสีห์ยังไม่ออกดอกและติดเมล็ด เพ่ือเป็นการ

ตัดวงจรการผลิตเมล็ด และก้าจัดให้หมดสิ นไปได้โดยเร็ว 

 

11. เอกสารอ้างอิง 
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