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1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อ
การน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 
Research and Development of Phytosanitary Measures 
and Pest Surveillance on import and export for 
Agricultural products 

2. โครงการวิจัย :  การศึกษาและการจัดการพืชต่างถ่ินที่รุกรานในนิเวศเกษตร  
Study and Management of Invasive Alien Plant in Agro-
Ecosystem. 

กิจกรรม   :  - 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ชีววิทยา และการแพร่กระจายของหญ้ายอดหนอน (Spigelia 
anthelmia L.) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Biology and distributions of Spigelia anthelmia L. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวธัญชนก จงรักไทย ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน                            :  อัณศยา พรมมา และเอกรัตน์ ธนูทอง 
      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

5. บทคัดย่อ   :  ส ารวจ และเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้ายอดหนอน โดยใช้วิธีแบบการสืบ
พบ (detection survey) ในพ้ืนที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาค
กลาง 10 จั งหวัด  ภ าคตะวันออก 5 จั งห วัด  และภาคตะวันตก 1 จั งหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด และภาคใต้ 5 จังหวัด รวม 25 จังหวัด พบหญ้ายอดหนอน 2 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี ในพ้ืนที่ท าการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา และ
กรุงเทพฯ บริเวณข้างทาง หญ้ายอดหนอน มีลักษณะเมล็ดคล้ายรูปไข่ ผิวขรุขระ สีน้ าตาล-
น้ าตาลเข้ม การแพร่กระจายของเมล็ดท าได้ดีเนื่องจากเมล็ดแก่แล้วแตกสามารถดีดออกไปได้
ระยะไกล หรือสามารถติดไปกับภาชนะ หรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงได้ดี เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกเฉลี่ย 86 เปอร์เซ็นต์ โดยหญ้ายอดหนอนมีความสูง และทรงพุ่มในสภาพไม่มีการแข่งขัน
สูงกว่าต้นที่มีการแข่งขัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งหญ้ายอดหนอนมีวงจรชีวิตโดยเฉลี่ย 74 
วันหลังงอก การออกดอก ติดผล และเมล็ดแก่ เป็นแบบทยอย 1 ผล มีเมล็ดจ านวน 2 เมล็ด 
ใน 1 วงจรชีวิต มีจ านวนผลสูงสุด 312 ผลต่อต้น คิดเป็น 624 เมล็ดต่อต้น และมีเปอร์เซ็นต์
การอยู่รอดในสภาวะการแข่งขัน โดยเฉลี่ย 48 เปอร์เซ็นต์ และหญ้ายอดหนอนมีคุณสมบัติ
ทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น โดยใบแห้งสามารถยับยั้งความยาวรากไมยราบยักษ์ได้ 



Abstract   Survey and collect specimens of S. anthelmia L. by detection a survey 
method in agricultural and environmental areas in the north region, 3 
provinces, in the central region, 10 provinces, in the eastern region, 5 province, 
in the western region, 5 provinces, in northeast region, 1 province and 
southern region, 5 provinces, a total of 25 provinces, It was found S. 
anthelmia L. in 2 provinces, Rayong and Chanthaburi province, in agricultural 
areas such as para-rubber and road side. The seed of S. anthelmia L. was an 
ovate, rough skin, brown-dark brown. The seeds were good to spread. Because 
seeds of S. anthelmia L. can fly to a distance in various direction by blasted 
mature fruit. Seeds had an average germination percentage of 86 percent. And 
had a high percentage of germination. S. anthelmia L. in treatment 1 (1 
tree/plot) was tree height. and the canopy highest but not significant from 
another treatments. S. anthelmia L. had an average life cycle of 74 days after 
germination. There are 2 seeds per fruit. The number of fruits per plant in a 
life cycle was the maximum 312 fruits per plant, 624 seeds per plant. The leaf 
has allelopathic potential. It can inhibit the growth of Mimosa pigra L. 

6. ค าน า       :  Mohamad and Kostermans. (1987 ) ราย งานว่ า  ห ญ้ ายอดหนอน  (Spigelia 
anthelmia L.) มีถิ่นก าเนิดในประเทศอเมริกา เป็นพืชฤดูเดียว ล าต้นตั้ง ไม่แตกแขนง สูง 
10-90 เซนติเมตร ล าต้นรูปทรงกระบอก กลวง ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือ รูปไข่หอก
แกมรูปไข่ ออกแบบตรงข้าม ผิวใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นแบบไม่แยกเพศ ออก
ที่ปลายยอด พบมีการกระจายเขตร้อน ของประเทศแอฟริกา มาเลเซีย และมีการน าเข้าไปยัง
ประเทศ จาวาในปี 1845 และ และแพร่กระจายไปยังเกาะสุมาตรา จาวา และเกาะซุนดา 
เป็นวัชพืชริมชายหาด ริมแม่น้ า พ้ืนที่การเกษตร ริมทาง พ้ืนที่ท านาในพ้ืนที่สูง ออกดอก
ตลอดปี Dunham (2014) รายงานว่า หญ้ายอดหนอน พบเป็นพืชพ้ืนเมืองของหมู่เกาะ
อินเดียตะวันตกและของทวีปอเมริกาใต้ พบโดยทั่วไป มีคุณสมบัติทางยา จึงถูกน ามาท าการ
ทดลองเพ่ือใช้ท าผลิตภัณฑ์ทางเภสัชวิทยา Jegede et al. (2006), Olorunfemi et al. 
(2009). รายงานว่ามีการใช้ หญ้ายอดหนอน เป็นสมุนไพร และเป็นวัชพืชปีเดียวที่พบ
โดยทั่วไปในพ้ืนที่เพาะปลูก และยังพบบริเวณพ้ืนที่นอกการเกษตร เช่น ข้างถนน โดยสามารถ
เจริญเติบโตได้สูงถึง 30 เซนติเมตร การศึกษาสารสกัดของ หญ้ายอดหนอน เพ่ือฆ่าพยาธิ โดย
ทดลองในหนู หญ้ายอดหนอน เป็นวัชพืชที่ยังไม่พบรายงานในประเทศไทย พบแพร่กระจาย
ในพ้ืนที่ท าการเกษตร ในภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยพบขึ้นหนาแน่น คาดว่าน่าจะมีการ
ขยายพันธุ์ และแข่งขันกับพืชอ่ืน ๆ ได้ดี เนื่องจากบริเวณที่พบหญ้ายอดหนอนจะเจริญกัน
อย่างหนาแน่น และไม่พบวัชพืชอ่ืนปะปน ดังนั้น การศึกษาชีววิทยาและการแพร่กระจายของ



วัชพืชนี้ จะท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการท านายการระบาด และการจัดการพืชตัวนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงท าการทดลองนี้เพ่ือศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยา ของหญ้า
ยอดหนอน หาแนวทางการจัดการ และป้องกันการแพร่ระบาดให้เขียนความส าคัญ หลักการ
และเหตุผลที่ท าการทดลองปัญหาที่ต้องแก้ไข วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย การ
ตรวจเอกสาร  อ้างถึงรายงานหรือผลงานที่ท ามาแล้วว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานที่ท าอย่างไร  
เพ่ือสนับสนุนและเน้นให้เห็นความส าคัญของงานที่ท า 

7. วิธีด าเนินการ                         :  
- อุปกรณ ์ 1) กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล 

2) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscope) 
3) เลนส์ขยาย 10 เท่า ส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้นในภาคสนาม 
4) กรรไกร มีด เสียม หรือพ่ัว ส าหรับตัด/ขุด ตัวอย่างพืช 
5) แผงอัดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมกระดาษฟูก ฟองน้ า และหนังสือพิมพ์ พร้อมเชือกไส้

ตะเกียงและป้ายชื่อติดตัวอย่างพืช 
6) กระดาษติดตัวอย่างพืช 
7) กล่องใส่เมล็ดพืช 
8) ขวดแก้ว และน้ ายาส าหรับดองตัวอย่างพืช (หากจ าเป็น) 
9) น้ ายาชุบตัวอย่างวัชพืช ประกอบด้วย ฟีนอล เมอคิวลิคคลอไรด์ 
10) การบูร 
11) อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ กระถางขนาดต่างๆ พร้อมดินและ
ป้ายปัก  
12) สมุดบันทึก   

- วิธีการ - 1. ส ารวจและเก็บตัวอย่าง ส ารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ด โดยใช้วิธีแบบการสืบพบ 
(detection survey) โดยมีหญ้ายอดหนอนเป็นพืชเป้าหมาย สุ่มเดินแบบซิกแซก รูปตัว W 
โดยมีพ้ืนที่ในการสุ่มไม่น้อยกว่า 10% ของพ้ืนที่ส ารวจในนิเวศเกษตรภาคเหนือ (ตาก สุโขทัย 
ล าพูน  พะเยา แพร่  น่ าน  เชี ยงราย แม่ ฮ่องสอน เชี ยงใหม่  เชี ยงราย) ภาคกลาง 
(กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด) และ
ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง ภูเก็ต) จังหวัดละ 10 แปลง (หลังฤดูฝน 5 แปลง และใน
ฤดูร้อน 5 แปลง) โดยการสุ่มเดินแบบซิกแซก รูปตัว W เมื่อพบพืชเป้าหมาย จะท าการส ารวจ
พ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือทราบขอบเขตการระบาดในแหล่งนั้น พร้อมเก็บตัวอย่างและถ่ายภาพเป็น
หลักฐาน น าตัวอย่างต้นมาจัดท าตัวอย่างแห้ง ส่วนเมล็ดน าไปท าความสะอาด ผึ่งในที่ร่มให้
แห้ง น าไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน าไปท าการทดลองต่อไป 
บันทึกข้อมูล สถานที่หรือพิกัดที่เก็บตัวอย่าง สภาพนิเวศ ชนิดพืชปลูกหลัก วัน/เดือน/ปี ที่
เก็บ ร่องรอยการถูกท าลายโดยศัตรูธรรมชาตินพื้นที่ส ารวจ 



2. ศึกษาลักษณะเมล็ด และการงอกในห้องปฏิบัติการ และสภาพเรือนทดลอง  
- ลักษณะเมล็ด  

สุ่มเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ จ านวน 100 เมล็ด ศึกษาลักษณะ รูปร่าง ขนาด ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า การบันทึกข้อมูล รูปร่าง ลักษณะ ลวดลายและสีของผิวเมล็ด ความ
กว้าง ความยาวของเมล็ด น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด 

- การงอกในห้องปฏิบัติการ  
สุ่มเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ จ านวน 50 เมล็ด ใส่ในจานแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

9.5 เซนติเมตร ที่บรรจุกระดาษกรอง 1 แผ่น และเติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร แล้วปิดฝา จ านวน 
10 จาน น าไปวางในห้องปฏิบัติการ สภาพอุณหภูมิห้อง บันทึกข้อมูล จ านวนเมล็ดงอกทุกวัน 
นาน 30 วัน หรือจนกว่าเมล็ดงอกหมด 

- การงอกในห้องสภาพเรือนทดลอง  
น าเมล็ดที่เก็บจากท่ีต่าง ๆ มาเลือกเมล็ดที่แก่และสมบูรณ์ จ านวน 100 เมล็ด โรยใน

กระถางเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ที่บรรจุดินจนถึงขอบล่างของกระถาง จ านวน 10 
กระถาง รดน้ าให้ความชื้นทุกวัน บันทึกข้อมูล จ านวนเมล็ดงอกทุกวัน นาน 30 วัน หรือ
จนกว่าเมล็ดงอกหมด 
3. ศึกษาการเจริญเติบโต การสร้างเมล็ด วงจรชีวิต  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 หญ้ายอดหนอน จ านวน 1 ต้นต่อกระบะ 
กรรมวิธีที่ 2 หญ้ายอดหนอน จ านวน 3 ต้นต่อกระบะ 
กรรมวิธีที่ 3 หญ้ายอดหนอน จ านวน 5 ต้นต่อกระบะ 
กรรมวิธีที่ 4 หญ้ายอดหนอน ทั้งหมดท่ีงอก 
หว่านเมล็ด จ านวน 100 เมล็ด ในกระบะปูนขนาด 1.5 ตารางเมตร เมื่อเมล็ดงอก 1 

สัปดาห์ ถอนให้เหลือเฉพาะต้นที่มีขนาดเท่ากัน (งอกวันเดียวกัน) ลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง 
จ านวนต้นตามกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ก าหนด สังเกตการณ์เจริญเติบโต และบันทึกข้อมูล วันที่งอก 
หลังจากหว่าน ความสูง และขนาดทรงพุ่ม ทุก 7 วัน วันที่ออกดอก และวันที่ติ ดเมล็ด (นับ
จากวันที่งอก) จ านวนเมล็ดต่อผล จ านวนผลต่อต้น เมื่อพืชทดลองมีใบยอดเหลือง (พืชเริ่ม
ตาย) ถอน ล้างท าความสะอาด บันทึกน้ าหนักสด จ านวนช่อดอก จ านวนผลต่อช่อ จ านวน
เมล็ดต่อผล และน าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง บันทึกน้ าหนัก
แห้ง น าข้อมูลที่ได้ค านวณหาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการงอก การเจริญเติบโต การออกดอก การ
แก่ของเมล็ด เพ่ือหาระยะเวลาที่พืชเริ่มงอกจนถึงสร้างเมล็ดแก่ ที่จะใช้ขยายพันธุ์ต่อไป (ครบ
วงจรชีวิต 1 รอบ) ค านวณความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อต้น ความสามารถในการ
ผลิตเมล็ดต่อพ้ืนที่  
4. ความสามารถในการขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง  



หว่านเมล็ด จ านวน 100 เมล็ด ในกระบะปูนขนาด 1.5 ตารางเมตร หลังงอก 1 
สัปดาห์ ถอนออกให้เหลือเฉพาะต้นที่มีขนาดเท่ากัน (งอกวันเดียวกัน) ลักษณะสมบูรณ์ 
แข็งแรง เมื่อมีอายุ 1 เดือน ถอนออกจากแปลง ท าการตัดแขนงบริเวณโคนต้น ให้แต่ละกิ่ งมี
ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร น าไปปักช า (วางแนวนอน แล้วกลบด้วยดิน) ในกระบะปูน 
จ านวน 10 กระถางๆ ละ 10 กิ่ง บันทึกข้อมูล จ านวนหน่อที่เกิดขึ้นต่อกิ่ง ทุก 7 วัน  
5. ศึกษาคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น ในห้องปฏิบัติการ  

ทดสอบฤทธิ์ทางอัลลิโลพาธิในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Sandwich method (Fujii et 
al., 2004) ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ไมยราบยักษ์เป็นพืชทดสอบ  
วางแผนการทดลอง แบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 ใบแห้งหญ้ายอดหนอน  หนัก 0.01 กรัม 
กรรมวิธีที่ 2 ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.05 กรัม 
กรรมวิธีที ่3 ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.1 กรัม 
กรรมวิธีที่ 4 ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.5 กรัม 
กรรมวิธีที่ 5 ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0 กรัม (ชุดควบคุม) 
น าใบแห้งหญ้ายอดหนอนที่ผ่านการอบแห้งที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน ชั่งใบ

แห้งหญ้ายอดหนอนตามกรรมวิธีที่ก าหนด ใส่ลงในหลอดแก้วก้นตัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 
มิลลิเมตร ความสูง 130 มิลลิเมตร ที่บรรจุสารละลายวุ้น 0.3% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เมื่อ
วุ้นชั้นล่างเย็น เติมลงไปอีก 10 มิลลิลิตร ให้ใบแห้งหญ้ายอดหนอนอยู่กึ่งกลางระหว่างชั้นของ
วุ้น เมื่อวุ้นชั้นบนเย็น น าต้นอ่อนไมยราบยักษ์ที่เริ่มงอก (มีรากยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) 
วางบนวุ้นหลอดละ 6 เมล็ด ปิดปากหลอดด้วยพลาสติกใส น าไปวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 
30 องศาเซลเซียส ให้แสงตลอดเวลา นาน 7 วัน บันทึกข้อมูล ความยาวราก และต้นของ
ไมยราบยักษ์ ชั่งน้ าหนักสดโดยรวมของไมยราบยักษ์ในแต่ละหลอด 

 - เวลาและสถานที่    
ระหว่าง ตุลาคม 2560-กันยายน 2562 ณ นิเวศเกษตรภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และ
ห้องปฏิบัติการ และเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยวัชพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
1) ส ารวจ และเก็บตัวอย่าง  

ส ารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้ายอดหนอน โดยใช้วิธีแบบการสืบพบ 
(detection survey) ในพ้ืนที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ 3 ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และน่านจังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี 
สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว ภาคตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 



นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และระนอง รวม 25 จังหวัด พบหญ้ายอดหนอน 2 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี ในพ้ืนที่ท าการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา และกรุงเทพฯ 
บริเวณข้างทาง โดยส ารวจพ้ืนที่เดิมซ้ าในฤดูฝน ได้ตัวอย่างหญ้ายอดหนอน 40 ตัวอย่าง โดย
เก็บรักษาไว้ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช และพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร (Table 1) 
(Figure 1)  
2) ศึกษาลักษณะเมล็ด และการงอกในห้องปฏิบัติการ และสภาพเรือนทดลอง 

ลักษณะเมล็ด หญ้ายอดหนอน  มีลักษณะเมล็ดคล้ายรูปไข่ ผิวขรุขระ สีน้ าตาล-
น้ าตาลเข้ม (Figure 2) การแพร่กระจายของเมล็ดท าได้ดีเนื่องจากเมล็ดแก่แล้วแตกสามารถ
ดีดออกไปได้ระยะไกล จึงท าให้สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลจากต้นเดิม หรือสามารถติดไป
กับภาชนะ หรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงได้ดี 

การงอกในห้องปฏิบัติการ ในสภาพอุณหภูมิห้อง พบว่า เมล็ดที่เก็บจากต้นที่เรือน
ทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืช มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 86 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
สูงที่สุด 99.5 เปอร์เซ็นต์ และต่ าสุด 70.0 เปอร์เซ็นต์ (Figure 3) แสดงให้เห็นว่าเมล็ดไม่มี
การพักตัว และมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง จึงมีโอกาสในการพัฒนาไปเป็นวัชพืชได้ในอนาคต โดย
เมล็ดจะงอกโดยการแทงทะลุผ่านส่วนขั้วของเมล็ดออกมา (Figure 4)  

การงอกในห้องสภาพเรือนทดลอง พบว่า เมล็ดเริ่มงอกที่ระยะ 7 วันหลังเพาะเมล็ด 
และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลา 15-20 วัน (Figure 5) 
3. การศึกษาการเจริญเติบโต การสร้างเมล็ด วงจรชีวิต  

เริ่มวัดการเจริญเติบโตคือความสูงและขนาดทรงพุ่ม ที่ระยะ 7 วันหลังงอก พบว่า 
การเจริญเติบโตของหญ้ายอดหนอนในกรรมวิธีที่  1 ซึ่งมีหญ้ายอดหนอน 1 ต้น มีการ
เจริญเติบโตทั้งความสูง และความกว้างทรงพุ่มมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ 
ในส่วนจ านวนใบต่อต้น แขนงต่อต้น ช่อดอกต่อต้น ช่อดอต่อแขนง น้ าหนักแห้งต่อต้น ทุก
กรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การสร้างเมล็ด จ านวนผล และจ านวนเมล็ดต่อต้น ใน
กรรมวิธีที่ปลูก 1, 3 และ 5 ต้นต่อกระบะ มีจ านวนไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวน
ระหว่าง 110.1-112.9 ผลต่อต้น คิดเป็น 220.2-224 เมล็ดต่อต้น มากกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีจ านวนต้นทั้งหมดที่งอก (47.6 ต้นต่อกระบะ) ในขณะที่ 
หญ้ายอดหนอนสามารถสร้างผลได้สูงสุด 312 ผลต่อต้น คิดเป็น 624 เมล็ดต่อต้น ใน 1 วงจร
ชีวิต จากการทดลอง แสดงให้เห็นว่าภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันสูงการเจริญเติบโตอาจไม่
แตกต่างกัน แต่มีผลต่อผลผลิต โดยต้นที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่ถูกแก่งแย่งปัจจัยต่าง ๆ มี
ผลผลิตมากกว่าสภาพที่มีการแข่งขันสูง (Figure 6-7) (Table 2) 

วงจรชีวิต โดยเฉลี่ย 74 วันหลังงอก โดยหญ้ายอดหนอนงอกที่ระยะ 7 วันหลังปลูก 
ออกดอกท่ีระยะ 23 วันหลังงอก ติดผลที่ระยะ 7 วันหลังออกดอก ผลแก่ที่ระยะ 7 วันหลังติด
ผล ทั้งนี้ การออกดอก ติดผล และเมล็ดแก่ เป็นแบบทยอย ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ซึ่ง



วงจรชีวิตทั้งหมดของหญ้ายอดหนอนจากเริ่มงอกจนกระทั้งต้นเริ่มแห้งตาย ใช้เวลาเฉลี่ย 75 
วัน (Figure 9) ซึ่งมีเมล็ดจ านวน 2 เมล็ดต่อผล และจ านวนผลต่อต้นใน 1 วงจรชีวิต สูงสุด 
312 ผลต่อต้น คิดเป็น 624 เมล็ดต่อต้น/1 วงจรชีวิต โดยมีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดในสภาวะ
การแข่งขันเฉลี่ย 48 เปอร์เซ็นต์ 
4. ความสามารถในการขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง  

จากการปักช าแขนงบริเวณโคนต้น พบว่า มีความงอกเพียง 5.8 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้
เห็นว่าขยายพันธ์โดยไม่อาศัยเพศได้ไม่ดีเท่าการขยายพันธ์ด้วยเมล็ด 
5. การศึกษาคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น ในห้องปฏิบัติการ  

จากการทดสอบฤทธิ์ทางอัลลิโลพาธิในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Sandwich method 
(Fujii et al., 2004 โดยใช้ไมยราบยักษ์เป็นพืชทดสอบ พบว่า ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 
0.5 กรัม สามารถยับยั้งความยาวรากของไมยราบยักษ์ได้สูงที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้ ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.05 และ 0.1 กรัม ที่มี
ความยาวรากไมยราบยักษ์ 65.56 และ 83.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่มากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.01 กรัม แสดง
ให้เห็นว่าใบแห้งหญ้ายอดหนอนมีผลทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น โดยสามารถยับยั้งความยาวของ
รากไมยราบยักษ์ได้ โดยในส่วนของความยาวต้น พบว่า ใบแห้งหญ้ายอดหนอน หนัก 0.5 
กรัม มีผลในการยับยั้งความยาวต้นไมยราบยักษ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเพียง 13.15-15.17 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในส่วนของน้ าหนักสดของเมล็ดไมยราบยักษ์ พบว่า กรรมวิธีใช้ใบแห้งหญ้า
ยอดหนอน หนัก 0.5 กรัม ไม่พบน้ าหนักแห้งของไมยราบยักษ์เนื่องจากเมล็ดฝ่อ และเน่าตาย
ไป น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(Table 3) จากผลการทดลองท าให้ทราบว่าใบแห้งหญ้ายอดหนอนมีผลยังยั้งการเกิดรากของ
เมล็ดที่ก าลังงอก 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
จากการส ารวจ และเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้ายอดหนอน ในพ้ืนที่ 25 จังหวัด 

พบหญ้ายอดหนอน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี ในพ้ืนที่ท าการเกษตร ได้แก่ 
สวนยางพารา และกรุงเทพฯ บริเวณข้างทาง โดยส ารวจพ้ืนที่เดิมซ้ าในฤดูฝน และเมล็ดหญ้า
ยอดหนอนยังไม่มีการงอกในสภาพเรือนทดลอง หญ้ายอดหนอน มีลักษณะเมล็ดคล้ายรูปไข่ 
ผิวขรุขระ สีน้ าตาล-น้ าตาลเข้ม การแพร่กระจายของเมล็ดท าได้ดีเนื่องจากเมล็ดแก่แล้วแตก
สามารถดีดออกไปได้ระยะไกล จึงท าให้สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลจากต้นเดิม หรือ
สามารถติดไปกับภาชนะ หรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงได้ดี เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 86 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด 99.5 เปอร์เซ็นต์ และต่ าสุด 70.0 เปอร์เซ็นต์ 
แสดงให้เห็นว่าเมล็ดไม่มีการพักตัว และมีเปอร์เซ็นต์ตการงอกสูง โดยเมล็ดจะงอกโดยการ



แทงทะลุผ่านส่วนขั้วของเมล็ด ทั้งนี้หญ้ายอดหนอนมีความสูง และทรงพุ่มในสภาพไม่มีการ
แข่งขันสูงกว่าต้นที่มีการแข่งขัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งหญ้ายอดหนอนมีวงจรชีวิตโดย
เฉลี่ย 74 วันหลังงอก โดยหญ้ายอดหนอนงอกที่ระยะ 7 วันหลังปลูก ออกดอกท่ีระยะ 23 วัน
หลังงอก ติดผลที่ระยะ 7 วันหลังออกดอก ผลแก่ที่ระยะ 7 วันหลังติดผล โดยการออกดอก 
ติดผล และเมล็ดแก่ เป็นแบบทยอย ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด 1 ผล มีเมล็ดจ านวน 2 เมล็ด 
และจ านวนผลต่อต้นใน 1 วงจรชีวิต สูงสุด 312 ผลต่อต้น คิดเป็น 624 เมล็ดต่อต้น/1 วงจร
ชีวิต โดยมีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันเฉลี่ย 48 เปอร์เซ็นต์ และหญ้ายอด
หนอนมีคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น โดยใบแห้งหญ้า สามารถยับยั้งความยาวราก
ไมยราบยักษ์ได้ ทั้งนี้ควรน าข้อมูลชีววิทยาเบื้องต้นนี้ ไปศึกษาการป้องกันก าจัดต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
1) ได้ข้อมูลการแพร่กระจาย และชีววิทยา ที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาแนวทาง

ป้องกัน และจัดการ 
2) ได้ข้อมูลประกอบการสร้างมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ป้องกัน พืชต่างถิ่นท่ี

รุกราน ไม่ให้เป็นวัชพืชร้ายแรงในประเทศไทยในอนาคต 
3) ได้ตัวอย่างพืชและเมล็ดเก็บรักษาไว้ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช และตัวอย่างพืช เก็บรักษาไว้ ณ 

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร ส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศไทย 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

เหมา ของกลุ่มวิจัยวัชพืช ที่ช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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Table 1 Survey location of S. anthelmia 
Region Province Present Absent Location 

Northern  Chiang Mai   
  Mae Hong Son   

  Nan    
Central Phichit    

 Lop Buri    

 
Saraburi 

 
  

 
Suphan Buri 

 
  

 
Sing Buri 

 
  

 Phetchabun    
 Phetchaburi    
 Ratchaburi    
 Nakhon Pathom    
 Bangkok   ข้างทางรถไฟ 

Eastern Chon Buri    
 Rayong   แปลงยางพารา 
 Chanthaburi   แปลงยางพารา 
 Trad    
 Sa Kaeo    

Western  Prachuap Khiri Khan    
Northeastern Nakhon Ratchasima    

Southern Chumphon     
 Nakhon Sri Thammarat    
 Phuket    
 Phang Nga    
 Ranong    

 



Table 2 The growth of S. anthelmia L. 

Treatments Height canopy Leaves/tree Branch/tree 
Inflorescence 

/tree 
Inflorescence 

/branch 
Fruits/tree Seed/tree 

Dry weight 
/tree 

1 tree/plot 14.02 a 16.6 a1/ 40.8 a 7.2 a 16.4 a 2.4 a 110.8 a 221.6 a 4.6 a 

3 tree/plot 11.8 a 14.7 a 26.1 a 4.8 a 13.6 a 2.8 a 112.9 a 225.9 a 3.5 a 

5 tree/plot 12.7 a 15.3 a 37.0 a 6.6 a 20.2 a 3.1 a 110.1 a 220.2 a 4.8 a 

All germinate 13.3 a 14.4 a 24.4 a 4.5 a 11.6 a 2.6 a 45.7 b 91.5 b 3.3 a 

C.V. (%) 10.9 12.1 41.3 29.2 31.7 21.1 38.9 38.9 39.5 
1/Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 95% level by DMRT 



Table 3 Effect of dry leaves for root and shoot growth. (percent of inhibitions) 

Treaments 
percent of inhibitions Fresh weight  

(gram) Root Shoot 

1. Dry leaves of S. anthelmia L. 0.01 gram 44.30 b1/ 15.17 b 0.26 b 

2. Dry leaves of S. anthelmia L. 0.05 gram 65.56 ab 14.86 b 0.31 b 

3. Dry leaves of S. anthelmia L. 0.1 gram 83.20 ab 13.15 b 0.30 b 

4. Dry leaves of S. anthelmia L. 0.5 gram 100.00 a 100.00 a 0.00 a 

5. Dry leaves of S. anthelmia L. 0 gram (control) 0.00 c 0.00 c 0.35 b 

CV 34.90 33.20 26.70 
1/Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 95% level by DMRT 
 

     
Figure 1  S. anthelmia (1) and Inflorescence (2) 

 

 
Figure 2 Seed of S. anthelmia L.  

 

  



 
Figure 3 Germinations rate of S. anthelmia L. in laboratory 

 

 
Figure 4 Germination of S. anthelmia L. 

 



 
Figure 5 Germination rate of S. anthelmia L. in plot 

 

 
Figure 6 Height of S. anthelmia L. 

 



 
Figure 7 Canopy of S. anthelmia L. 

 
 

 
 

Figure 8 S. anthelmia L. in plot 



 

 
Figure 9 Life cycle of S. anthelmia L. 

 
13. ภาคผนวก : - 

ทาง  
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