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บทคัดยอ
การศึกษาชนิดวัชพืชในหนอไมฝรั่ง ไดดําเนินงานสํารวจในแปลงปลูกหนอไมฝรั่งตามภาค
ตาง ๆ ของประเทศไทยคือ ภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
ภาคกลางที่จงั หวัด นครปฐม และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จงั หวัดกาฬสินธุ เริม่
ดําเนินงานตัง้ แตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 จากการสํารวจและศึกษาชนิดวัชพืช
ในแปลงปลูกหนอไมฝรั่ง พบวัชพืชทัง้ หมด 60 ชนิด จัดจําแนกได 24 วงศ (family) 54 สกุล
(genus) 60 พันธุ (species) วัชพืชชนิดที่พบปริมาณมากและมีความถี่ที่สาํ รวจพบสูงจะจัดเปน
วัชพืชเดน (dominant species) ของการสํารวจในครั้งนี้โดยพิจารณาจากคา sum dominance
ratio (SDR) ซึ่งพบ 1 พันธุ/ ชนิด คือแหวหมู (Cyperus rotundus L.) มีคา SDR เทากับ 19.3
เปอรเซ็นต สวนวัชพืชทีพ่ บวาเดนลําดับรอง (Co-dominant species) มี 6 ชนิดคือ หญาตีนนก
(Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) หญานกสีชมพู (Echinocloa colona (L.) Link.) ผักขม
(Amaranthus viridis L.) น้ํานมราชสีห (Euphorbia hirta L.) ผักเบี้ยใหญ (Portulaca
oleracea L.) และผักเบี้ยหิน (Trianthema protulacastrum L.) มีคา SDR 8.4, 6.4, 6.2,
5.9, 5.5 และ 5.1 เปอรเซ็นตตามลําดับ ชนิดวัชพืชที่สํารวจพบในครั้งนี้สามารถนําไปจัดทําเปน
บัญชีรายชื่อวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่งเพือ่ สงใหประเทศคูคาในการสงออก หรือการขอเปดตลาด
หนอไมฝรั่งตามขอตกลงมาตรการสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) นอกจากนี้ยงั ใชเปนหลักฐาน
ในการสืบคนขอมูล และการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับวัชพืชตอไป
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คํานํา
หนอไมฝรั่ง (Asparagus officinallis L.) มีถิ่นกําเนิดในทวีปยุโรป และเอเซีย เปนพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวทีม่ อี ายุหลายป มีลําตนใตดิน (rhizome) สวนของลําตนเหนือดินเจริญมาจากตาขาง
ของลําตนใตดนิ เมื่อเจริญขึน้ มาแลวเรียกหนอ ปลายหนอปกคลุมดวยใบแท เมื่อหนอเจริญ ใบแท
เปนเกล็ดบาง ๆ มีสวนของกิ่งกานที่เปลีย่ นแปลงเปนลักษณะเสนทําหนาที่แทนใบ เรียกคลาโดด
(cladodes) หรือ คลาโคฟล (cladophyll) ดอกของหนอไมฝรั่งเปนดอกแยกเพศและแยกตน ดอก
ตัวผูลักษณะรูประฆัง สีเขียวแกมเหลือง ขนาดใหญและยาวกวาดอกตัวเมีย เกิดตามขอเปนกลุม ๆ
ละ 2-3 ดอก ดอกตัวเมียขนาดเล็กมีไมมากเทาดอกตัวผู ผลแบบ เบอรรี่ (berry) ขนาดเล็กสีเขียว
เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีแดง รูปกลม มีเมล็ด 3-6 เมล็ด สีดํารูปกึ่งกลมและเหลี่ยม
(http:www.ku.ac.th/e-magazine/feb49/agri/spear.htm.)
หนอไมฝรั่งจัดเปนพืชผักเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย
เนื่องจากเปนประเทศที่
ภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหนอไมฝรั่งคือมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-30 องศาเซลเซียส
หนอไมฝรั่งจึงไมมีการฟกตัว ในขณะที่ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ในชวงฤดูหนาว
หนอไมฝรั่งจะฟกตัว แตตลาดโลกมีความตองการหนอไมฝรั่ง ประเทศไทยจึงตองชวงชิงตลาดนี้ไว
ใหได อีกทั้งเกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝรั่งจะมีรายไดดี และสามารถติดตอขายใหกับบริษัทผูสงออก
ได เกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝรั่งมิไดปลูกเปนแปลงใหญคือ เกษตรกรสวนใหญแตละรายจะมีพื้นที่
ปลูกประมาณ 2-10 ไร และการปลูกจะเริ่มไมพรอมกัน ผลผลิตของหนอไมฝรั่งจึงทยอยออกและสง
ใหตลาดไดตลอดปชวงที่ผลผลิตหนอไมฝรั่งไดมากและมีคุณภาพคือปลูกในฤดูหนาว(http:www.
ku.ac.th/e-magazine/febu49/agri/spear.htm.) เกษตรกรที่ปลูกหนอไมฝรั่งสวนใหญจะมีรายได
ดี ถาปลูกหนอไมฝรั่งไดเกรด ซึ่งบริษทั ไดกําหนดขึ้นเพือ่ ใชเปนเกณฑในการรับซื้อไดแก เกรด A ตูม
ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 52.61 บาท เกรด A บานราคากิโลกรัมละ 42-48 บาท เกรด B ราคา
กิโลกรัมละ 30-35 บาท ในกรณีที่ตกเกรดบริษัทไมรับซื้อ ก็จะขายใหพอคาทองถิน่ ในราคากิโลกรัม
ละ 7-27 บาท (http://it doa.go.th./vichakan/news.news.php.? mew sid=5)
แหลงปลูกหนอไมฝรั่งที่สําคัญของประเทศไทย ไดแกจงั หวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี รองลงมาไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ กาฬสินธุ มหาสารคาม สระแกว นครราชสีมา
อุดรธานี และรอยเอ็ด พันธุท ี่นยิ มปลูกไดแก ยูซี 157, บรอคอินพรูฟ, บรอคอิมพีเรียล และแอทวาส
(ฝายขอมูลสงเสริม และการจัดการสินคา, 2547)
ในป 2546 - 49 หนอไมฝรั่งจัดเปนพืชผักสงออกที่มีความสําคัญของประเทศ เนื่องจากมี
มูลคาสงออกเปนอันดับที่ 2 ของกลุมผักสดหรือแชเย็น ตลาดหลักของหนอไมฝรั่งอยูที่ญี่ปุน และ
ไตหวัน มีมูลคาสูงมากถึง 625.70 และ 246.85 ลานบาท หรือรอยละ 66.57 และ 26.26 ของมูลคา
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การสงออกหนอไมฝรั่งเฉลี่ยทั้งหมด และมีโอกาสขยายปริมาณการสงออกไดเพิ่มมากขึ้นถาไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดทั้งสองกําหนด นอกจากประเทศดังกลาวทั้งสองแลว ประเทศไทยยัง
สามารถขยายฐานการสงออกไปยังประเทศอื่น ๆ เชน กลุมประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน
(http://production.doac.go.th)
ปจจุบันภายใตการตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไดระบุ
ไวชัดเจนวาประเทศสมาชิกมีสิทธิ์และพันธกรณีพื้นฐานในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยนัน้ จาก
ตางประเทศมิใหเขาไปเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายตอสุขภาพมนุษย สัตว พืช และ
สิ่งแวดลอม วิธีการปฏิบัติคือ ประเทศผูนาํ เขาสินคาเกษตรตองมีการตรวจสอบศัตรูพืช โดย
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis : PRA) ซึ่งอาจจะเปนโรคพืช แมลง ไร สัตว
ศัตรูพืช หรือวัชพืช ซึ่งอาจจะติดมากับสินคาเกษตรทีน่ ําเขา ประเทศผูน ําเขาจึงจะตองรองขอบัญชี
รายชื่อศัตรูพืชและขอมูลดานศัตรูพืชแตละชนิดของสินคาเกษตรนัน้ ๆ ประเทศผูสงออกสินคา
เกษตรจึงตองจัดสงบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List : PL) รวมทั้งขอมูล และขั้นตอนในการผลิตพืช
ประกอบการของเปดตลาด หากประเทศผูสงออกไมสามารถจัดเตรียมขอมูลดังกลาวขางตนได จะ
ไมไดรับอนุญาตใหนาํ เขาสินคาเกษตรนัน้ ๆ ซึ่งจะเปนการกีดกันทางการคาดานหนึง่ ดังนัน้ หนาที่
ของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่เปน NPPO (National Plant Protection Organization) จึงมี
หนาทีตองเตรียมขอมูลโดยการสํารวจศัตรูพืชที่จะสงออกทุกชนิด
สําหรับงานสํารวจวัชพืชในหนอไมฝรั่งนัน้ ไดมีรายงานการสํารวจตั้งแตป พ.ศ. 2546 –
2548 (เสริมศิริ และจันทรเพ็ญ, 2548) แตเพื่อใหไดขอมูลบัญชีรายชื่อของวัชพืชในหนอไมฝรั่งที่
เปนปจจุบนั และครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นจึงไดเริ่มงานสํารวจวัชพืชในหนอไมฝรั่งอีกครั้งในป พ.ศ.
2550 – 2552 เพื่อสงใหประเทศคูคาในกรณีที่ขอเปดตลาด ตามขอตกลงมาตรการสุขอนามัย (SPS
Agrement) เปนการสนับสนุนการสงออกเพื่อเพิม่ รายไดใหเกษตรกร และประเทศ

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
-

แปลงสุม (Sample Plot) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร
เลนสขยาย และกลองจุลทรรศนแบบสองตา
กลองบันทึกภาพ
วัสดุ และอุปกรณในการเก็บตัวอยางเชน กรรไกร ถุงพลาสติก เฟรมอัดตัวอยาง
กระดาษหนังสือพิมพ/กระดาษฟาง กระดาษลูกฟูก และเชือกหรือสายรัด
- อุปกรณในการบันทึกขอมูล เชน กระดาษ หรือแบบฟอรมในการบันทึกขอมูล
- เอกสารและตําราประกอบการจําแนกและระบุชื่อพืช
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วิธีการ
1. การคนควา และรวบรวมขอมูลวิชาการ
คนควาเอกสารวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับหนอไมฝรั่ง เชน ชนิดและพันธุข องหนอไมฝรัง่ แหลง
ปลูก การระบาดของศัตรูพืช และสถิติการสงออก
วิธีการ
แผนการสํารวจวัชพืชในแปลงปลูกหนอไมฝรั่งโดยแบงเขตสํารวจตามภาคตาง ๆ คือ
ภาคกลาง : จังหวัดนครปฐมที่อําเภอเมือง และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรีที่อําเภออูทอง
และอําเภอสองพีน่ อง ภาคตะวันตก : จังหวัดกาญจนบุรี ที่อําเภอเมือง อําเภอทามวง และอําเภอ
ทามะกา จังหวัดราชบุรที ี่อาํ เภอเมือง อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอโพธาราม และอําเภอสวนผึง้
จังหวัดเพชรบุรีที่ อําเภอชะอํา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่อําเภอกุยบุรี และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดกาฬสินธุ ที่อาํ เภอเมือง และอําเภอยางตลาด
วิธีสุมตัวอยางวัชพืชในการสํารวจนัน้ ใชแปลงสุม (sample plot) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร
วางแปลงสุมโดยวิธี Unrestricted sampling method (Anonymous, 1982) ทําการสุม 4 จุดตอ
หนึง่ แปลง บันทึกจํานวนชนิด นับปริมาณวัชพืชแตละชนิด และหาชื่อวัชพืช บันทึกภาพ เก็บ
ตัวอยางวัชพืชที่สมบูรณ คือมีสวนของราก ตน ใบ และดอก อัดไวในแผงไม เพือ่ นํามาตากแหง
รวมถึงการเก็บเมล็ดที่สมบูรณ และเก็บรักษาไวที่หองเก็บตัวอยางพรรณไม เพือ่ ใชในการศึกษา
เกี่ยวกับวัชพืชตอไป สวนการวิเคราะหลกั ษณะเชิงปริมาณ (Quantitative characteristic) ของ
วัชพืชที่สํารวจพบในแปลงเพือ่ จัดลําดับวัชพืชเดน (dominant species) และวัชพืชรอง (codominant species) นั้นไดอาศัยคาของ sum dominance ratio ซึ่งคํานวณไดจากคา relative
density และคา relative frequency จากสมการดังตอไปนี้
Relative density (RD)
=
Density for a species x 100
Total density for all species
Relative frequency (RF)

=

Sum dominant ratio (SDR)

=

Frequency value for a species x 100
Total frequency value for all species
RD + RF
2

การจําแนกวัชพืช (classification) และการระบุชื่อวิทยาศาสตร (identification) นัน้ ได
อาศัยความชํานาญและประสบการณของนักวิชาการและเอกสารวิชาการดังตอไปนี้
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เวลาและสถานที่
ระยะเวลาในการดําเนินการ เริ่มตั้งแตสืบคนขอมูล วางแผนการสํารวจวัชพืชในพืน้ ทีป่ ลูก
หนอไมฝรั่ง และรวบรวมตัวอยางวัชพืช ไดดําเนินการตัง้ แตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน
2552
ผลและวิจารณผลการศึกษา
การปลูกหนอไมฝรั่งนัน้ เกษตรกรนิยมปลูกแบบยกรอง โดยปลูกหนอไมฝรั่งบนสันรอง แนว
รองนั้นอาจจะมีน้ําขังหรือไมมีก็ไดแลวแตสภาพของพื้นทีใ่ นแตละภาคหรือจังหวัด การยกรองในที่
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ลุมที่มนี ้ําขังนัน้ สันรองกวาง 4-5 เมตร รองน้ํากวางประมาณ 1 เมตร ระยะปลูกระหวางตน 50
เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 1-1.20 เมตร เกษตรกรที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม จะปลูก
หนอไมฝรั่งในลักษณะดังกลาว
สําหรับเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดกาฬสินธุน นั้ จะทําแปลงหนอไมฝรั่งโดยการยกรองเชนกัน แตเปนการ
ยกรองในที่ดอน คือระหวางรองจะไมมนี า้ํ ขัง ความกวางของสันรองประมาณ 120 – 150
เซนติเมตร และรองน้าํ กวาง 30-40 เซนติเมตร เพียงแตในรองน้าํ ไมมนี า้ํ ขัง ระยะปลูกก็จะใกลเคียง
กับปลูกในที่ลมุ คือระยะหางระหวางตน 50 เซนติเมตร และระยะหางระหวางแถว 150 เซนติเมตร
พันธุห นอไมฝรั่งที่เกษตรกรใชปลูกเปนการคาหลักมีจํานวน 8 สายพันธุไดแก พันธุแมรี่
วอชิงตัน, พันธุแคลิฟอรเนีย 309, พันธุแคลิฟอรเนีย 500, พันธุย ูซี่ 157, พันธุบรอคอิมปรูพ, พันธุอ
พอลโล, พันธุบ รอคอิมพีเรียล และพันธุแอทลาส
(http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=5)
การปลูกหนอไมฝรั่ง พบวามีศัตรูพืชหลายชนิด ดานโรคพืชมีโรคที่สาํ คัญเชน โรคใบเทียน
รวง, โรคตนไหม, โรคแอนแทรกโนส และโรคเทาเปยก ดานแมลงมีแมลงที่สาํ คัญเชน หนอนกระทู
หอม หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทูผกั หนอนคืบ เพลี้ยไฟฝาย และเพลี้ยไฟหอม
http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=5) ดานวัชพืชนั้นเสริมศิริและจันทรเพ็ญ(2548)
รายงานชนิดวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่งของประเทศไทย แบงเปนวัชพืชใบแคบ 13 ชนิด ไดแก หญา
นก หญานกสีชมพู หญาหวาย หญาตีนนก หญาตีนนกเล็ก หญาปากควาย หญาตีนติด หญา
รังนก หญาแพรก หญาดอกขาว ผักปลาย ผักปลาบไร วัชพืชใบกวาง 31 ชนิดไดแก ผักโขม
ผักเบี้ยหิน พรมพระอินทร ผักเบี้ยใหญ น้ํานมราชสีห ผักโขมหิน หญาละออง ปอวัชพืช ผักโขม
หนาม เทียนนา ผักเสี้ยนขน เซงใบมน กะเม็ง กระตายจาม หญายาง ลูกใตใบ หญาลิน้ งู
ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี โคกกระสุน เงี่ยงปลา ฮวมชาวนา ตีนตุกแก ถั่วผี กระดุมใบเล็ก โสน
คางคก ผักเปดน้ํา พันงูขาว สาบแรงสาบกา ไมยราบ และวัชพืชพวกกก 3 ชนิด คือ แหวหมู กก
ทราย และหนวดปลาดุก สําหรับการกําจัดวัชพืชนัน้ สวนใหญใชแรงงานคนถอนหรือตัด กําจัด
วัชพืชเดือนละครั้งรวมกับการใชแกลบดิบ หรือฟางขาวคลุมดินตัง้ แตวัชพืชยังมีขนาดเล็ก สาร
กําจัดวัชพืชทีแ่ นะนําใหใชในแปลงปลูกหนอไมฝรั่งมี 2 ชนิดคือ เพนดิเมทาลิน และเมทริบูซนิ พน
คลุมดินกอนวัชพืชงอกกอนยายกลา (นิรนาม, 2547) แตเนื่องจากหนอไมฝรั่งทีป่ ลูกสวนใหญเพื่อ
สงออก จึงมีขอจํากัดเกีย่ วกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชเกษตรกรจึงมักไมใชสารกําจัดวัชพืช ถา
ปญหาวัชพืชไมมากจนเกินกําลังของการใชแรงงาน
จากการสํารวจวัชพืชในแปลงปลูกหนอไมฝรั่งตามพื้นที่ที่ไดกาํ หนดไวในแผนการศึกษาพบ
วัชพืชทั้งหมด 60 ชนิด สามารถจําแนกได 24 วงศ (family) 54 สกุล (genus) 60 พันธุ (species)
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วิเคราะหขอมูลจากคาความหนาแนน และความถี่ของวัชพืชที่พบแตละชนิดเพื่อหาคา RD RF และ
SDR ของวัชพืชแตละชนิด สามารถแบงวัชพืชได 4 กลุมดังนี้ (ตารางที่ 1)
1. กลุมวัชพืชเดน (dominant species) เปนวัชพืชที่พบในปริมาณมากและพบบอยครัง้
ในการวางกรอบสํารวจ มีคา SRD สูงสุดคือ 19.3 เปอรเซ็นต ซึ่งไดแกแหวหมู
2. กลุมวัชพืชที่เดนลําดับรอง (co-dominant species) พบ 6 ชนิด คือ หญาตีนนก
หญานกสีชมพู ผักขม น้ํานมราชสีห ผักเบี้ยใหญ และผักเบี้ยหิน มีคา SDR 8.4, 6.4, 6.2, 5.9,
5.5 และ 5.1 เปอรเซ็นตตามลําดับ
3. กลุมวัชพืชที่พบระดับปานกลาง มีจํานวนวัชพืชที่พบทัง้ หมด 16 ชนิด ไดแก หญา
ตีนกา หญาตอแหล หญาปากควาย หญาหางนกยูงใหญ หญาดอกขาว หญาตีนติด หญายาง
ผักขมหิน สรอยนกเขา กะเม็ง ผักเสีย้ นผี หญาละออง พรมพระอินทร ผักเสีย้ นดอกขาว หญา
แพรก เงี่ยงปา มีคา SDR ตั้งแต 1.0 - 3.3 เปอรเซ็นต
4. กลุมวัชพืชที่พบระดับนอยมีจํานวนทั้งหมด 37 ชนิดมีคา SDR ต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต
ไดแก เซงใบมน ตีนตุกแก เทียนนา หนวดปลาดุก หญาดอกชมพู กกสามเหลี่ยมใหญ หูปลา
ชอน หญารังนก ตอยติ่ง ผักเผ็ด สาบแรงสาบกา ขีไ้ กยาน ถั่วลิสง หญากาบหอย กกขนาก
ตําแย โทงเทง ผักบุง ผักปลาบ บานไมรูโรยปา ปอวัชพืช ผักแครด ผักปลาบ มะระขี้นก ลูกใต
ใบ สะอึก สาบเสือ โสนคางคก โสนดอน หญาแดง อุตพิต หญาลิน้ งู ครอบฟนสี
ตดหมูตดหมา ตําลึง ผักเสีย้ นดอกมวง และหญาไขเหา
วัชพืชที่สํารวจพบในแปลงหนอไมฝรั่งนัน้ สามารถจัดแบงออกตามลักษณะและขนาดของ
ใบ เพื่อความเหมาะสมในการปองกันกําจัดโดยใชสารกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือสาร
กําจัดวัชพืชบางชนิดมีคุณสมบัติกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลาย สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้มีผลความ
เปนพิษตอวัชพืชบางชนิด แตอาจไมมีผลความเปนพิษตอพืชบางชนิด ตัวอยางเชน สารกําจัดวัชพืช
2,4-D ใชกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางไดแตไมเปนพิษตอขาว หรือวัชพืชพวกใบแคบ แตสารควิ
ซาโลฟอบ-พี-เทฟวริลใชพน คลุมไปบนตนถั่วเหลืองสามารถกําจัดวัชพืชใบแคบไดแตไมเปนพิษตอ
ถั่วเหลือง และวัชพืชใบกวาง ในทางตรงกันขามสารกําจัดวัชพืชบางชนิดไมเลือกทําลายสารชนิดมี
คุณสมบัติทําลายหรือเปนพิษกับวัชพืช/พืชทุกชนิดไมวา จะเปนวัชพืชใบแคบ ใบกวาง หรือกก เชน
พาราควอท และไกลโฟเสท เปนตน (นิรนาม, 2547) ดังนัน้ เพื่อใหสอดคลองกับขบวนการในการ
ปองกันกําจัดจึงจัดแบงเปนกลุมวัชพืชที่พบในครั้งนี้ออกเปน 3 กลุมคือ (ตารางที่ 1)
1. กลุมวัชพืชใบกวาง (B) 44 ชนิด เปนกลุมวัชพืชที่มีขนาดใบกวางกวาวัชพืชใบแคบ มี
รูปรางหลายแบบ เชน รูปไข รูปกลม หรือเปนเหลีย่ ม เปนตน ประกอบดวยวัชพืชหลายวงศคือ
Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Portulacaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae,
Asteracea, Papilionoideae, Scrophulariaceae, Sterculiaceae, Onagraceae,
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Acanthaceae, Urticaceae, Solanaceae, Comvolvulaceae, Commelinaceae, Tiliaceae,
Malvaceae และ Rubiaceae
2. กลุมวัชพืชใบแคบ (N) 12 ชนิด เปนกลุม วัชพืชที่ใบขนาดเล็กคือใบแคบแตเรียวยาว
ปลายใบแหลม มีเสนใบแบบขนาน มีสว นของใบและกาบใบ ลําตนมีขอปลอง ใบจะเรียงเปน 2
แถว เปนวัชพืชในวงศ Poaceae ทั้งหมด
3. กลุมวัชพืชพวกกก (S) 4 ชนิด เปนกลุมวัชพืชทีม่ ีใบขนาดเล็ก และแคบเรียวยาว
เชนเดียวกับวัชพืชใบแคบ แตมขี อแตกตางคือ ลําตนไมมีขอปลองมักเปนเหลีย่ ม/สามเหลี่ยม ใบจะ
เรียงเปน 3 แถว เปนวัชพืชในวงศ Cyperaceae
จากการสํารวจวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่งสามารถสรุปวัชพืชทีพ่ บในแปลงหนอไมฝรั่งตาม
ภาค/จังหวัดตาง ๆ ไดดังนี้
ภาคกลาง : ที่จังหวัดนครปฐม พบวัชพืชทั้งหมด 40 ชนิด เรียงตามลําดับความเดนของ
วัชพืชไดดังนี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้ํานมราชสีห ผักเบีย้ ใหญ ผักเบีย้ หิน
หญาตีนกา หญาตอแหล หญาปากควาย หญาดอกขาว หญาตีนติด หญายาง ผักขมหิน พรม
พระอินทร หญาแพรก เงีย่ งปา เซงใบมน ตีนตุกแก เทียนนา หนวดปลาดุก กกสามเหลีย่ ม
ใหญ หูปลาชอน หญารังนก ตอยติ่ง หญากาบหอย โทงเทง ผักปลาบ ปอวัชพืช ผักปลาบ ลูก
ใตใบ สะอึก โสนคางคก โสนดอน ครอบฟนสี ตดหมูตดหมา ตําลึง ผักเสี้ยนดอกมวง และ
หญาไขเหา
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวัชพืชทั้งหมด 19 ชนิด เรียงตามลําดับความเดนของวัชพืช
ไดดังนี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้าํ นมราชสีห ผักเบี้ยใหญ ผักเบี้ยหิน หญา
ตอแหล หญาดอกขาว กะเม็ง ผักเสี้ยนผี หญาละออง ผักเสี้ยนดอกขาว หญาแพรก ตีนตุก แก
เทียนนา หนวดปลาดุก ผักบุง และโสนคางคก
ภาคตะวันตก : ที่จังหวัดกาญจนบุรีพบวัชพืชทั้งหมด 37 ชนิด เรียงลําดับตามความเดน
ของวัชพืชไดดงั นี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้าํ นมราชสีห ผักเบีย้ ใหญ
ผักเบี้ยหิน หญาตีนกา หญาตอแหล หญาปากควาย หญาหางนกยูงใหญ หญาตีนติด หญา
ยาง ผักขมหิน กะเม็ง ผักเสี้ยนผี หญาละออง พรมพระอินทร หญาแพรก เงี่ยงปา เซงใบมน
ตีนตุกแก เทียนนา หญารังนก ตอยติ่ง ผักเผ็ด ถัว่ ลิสงนา ตําแย ผักปลาบ ปอวัชพืช ผักปลาบ
สะอึก สาบเสือ โสนดอน หญาแดง หญาลิ้นงู และผักเสี้ยนดอกมวง
จังหวัดราชบุรี สํารวจพบวัชพืชทัง้ หมด 29 ชนิด เรียงลําดับตามความเดนของ
วัชพืชไดดังนี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้ํานมราชสีห ผักเบี้ยใหญ หญา
ตีนกา หญาตอแหล หญาปากควาย หญาดอกขาว หญาตีนติด หญายาง ผักขมหิน กะเม็ง
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ผักเสี้ยนผี หญาละออง หญาแพรก เงีย่ งปา เซงใบมน เทียนนา หนวดปลาดุก หญารังนก
สาบแรงสาบกา ขี้ไกยา น ลูกใตใบ หญาลิ้นงู ผักเสี้ยนดอกมวง และหญาไขเหา
จังหวัดเพชรบุรี สํารวจพบวัชพืชทัง้ หมด 19 ชนิด เรียงลําดับความเดนของวัชพืช
ไดดังนี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้ํานมราชสีห หญาตีนกา หญาปากควาย
หญาดอกขาว หญาตีนติด หญายาง ผักขมหิน กะเม็ง หญาละออง หญาแพรก เทียนนา หญา
รังนก ลูกใตใบ ผักเสีย้ นดอกมวง และหญาไขเหา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํารวจพบวัชพืชทั้งหมด 14 ชนิด เรียงลําดับตามความ
เดนของวัชพืชไดดังนี้ แหวหมู หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้ํานมราชสีห ผักเบี้ยใหญ
ผักเบี้ยหิน หญาตีนกา หญาปากควาย หญายาง สรอยนกเขา หูปลาชอน ปอวัชพืช และอุตพิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ที่จงั หวัดกาฬสินธุ สํารวจพบวัชพืชทั้งหมด 9 ชนิด
เรียงลําดับตามความเดนของวัชพืชไดดังนี้ หญาตีนนก หญานกสีชมพู ผักเบีย้ หิน หญาปาก
ควาย หญาตีนติด สรอยนกเขา ผักเสีย้ นผี พรมพระอินทร และบานไมรูโรยปา
ผลการสํารวจวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่งนัน้ พบวามีชนิดวัชพืชในภาพรวม 60 ชนิด แตใน
สภาพของแปลงหนอไมฝรั่งของเกษตรกรนั้น พบปญหาวัชพืชคอนขางนอย เพราะวากําจัดวัชพืช
โดยใชแรงงานผสมผสานกับการใชวัสดุคลุมดิน เชน แกลบ และฟางขาว และดูแลแปลงอยาง
สม่ําเสมอ คือกําจัดวัชพืชประมาณเดือนละครั้ง เกษตรกรดูแลไดทั่วถึงเนื่องจากพืน้ ที่ปลูก
หนอไมฝรั่งของเกษตรกรสวนใหญแตละรายไมมากคือ 2-5 ไร หรือขนาดใหญก็ประมาณ 10 ไร ใน
กรณีที่เกษตรกรดูแลแปลงดีจะพบวาไมมีวัชพืชหรือมีวัชพืชนอยมาก
ขอมูลการสํารวจวัชพืชในแปลงปลูกหนอไมฝรั่งนอกจากจะทําใหเห็นภาพรวมของการ
แพรกระจายของวัชพืชและปญหาความรุนแรงของวัชพืชแลว สิ่งทีส่ ําคัญอีกดานคือใชอางอิงทาง
วิชาการตามมาตรฐานสากลในการจัดทําเปนบัญชีรายชือ่ วัชพืชในหนอไมฝรั่งสงใหประเทศคูคาใน
กรณีที่มีการรองขอ หรือบางครั้งในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับศัตรูพืช และเปนเอกสาร
ประกอบการขอเปดตลาดการคากับประเทศตาง ๆ ในการสงออกหนอไมฝรั่ง
นอกจากขอมูลรายชื่อวัชพืชที่ไดจากการสํารวจแลว ยังไดมีการจัดเก็บตัวอยางวัชพืชเพื่อ
จัดทําเปนพรรณไมแหง รวมถึงเมล็ดวัชพืช เพื่อใชเปนหลักฐานในการเทียบเคียงหาชื่อวัชพืช และ
เปนหลักฐานในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับวัชพืชตอไป
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
1. การศึกษาชนิดวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่งของประเทศไทย พบวัชพืชทั้งหมด 60 ชนิด
จําแนกได 24 วงศ (family) 54 สกุล (genus) 60 พันธุ (species) และสามารถนําวัชพืชทีไ่ ด
ระบุชื่อ (indentification) พรอมทัง้ จัดลําดับชนิด (Classification) ตามอนุกรมวิธานพืชเพื่อจัดทํา
เปนบัญชีรายชื่อวัชพืชในหนอไมฝรั่ง หรือในกรณีการขอเปดตลาดในการสงออกหนอไมฝรั่ง
2. วัชพืชเดนในการสํารวจมี 1 ชนิด คือแหวหมู วัชพืชเดนลําดับรองมี 6 ชนิดคือ หญา
ตีนนก หญานกสีชมพู ผักขม น้าํ นมราชสีห ผักเบีย้ ใหญ และผักเบีย้ หิน
3. การจําแนกวัชพืชตามรูปราง และลักษณะของใบนั้น แยกเปน วัชพืชใบกวางได 44
ชนิด วัชพืชใบแคบ 12 ชนิด และวัชพืชพวกกก 4 ชนิด ซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอ งานวิจัย
ดานการจัดการวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ
4. ไดภาพตน และเมล็ดวัชพืชในแปลงหนอไมฝรั่ง เพื่อเตรียมจัดพิมพเอกสารเผยแพร
เปนคูมือ การจําแนกชนิดวัชพืช และเปนหลักฐานในการสืบคนและงานวิจัยดานวัชพืช
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ตารางที่ 1คา Relative density (RD)Relative frequency (RF) และ Sum Dominance Ratio (SDR)ของวัชพืชในพื้นที่
ปลูกหนอไมฝรั่ง
ชนิดวัชพืช

วงศ

ประเภท

%

1

RD2

RF3

SDR4

1

แหวหมู

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

S

29.9

8.7

19.3

2

หญาตีนนก

Digitaria ciliaris (Resz.) Koel.

Poaceae

N

6.8

10.1

8.4

3

หญานกสีชมพู

Echinochloa colona (L.) Link.

Poaceae

B

5.4

7.4

6.4

4

ผักขม

Amaranthus viridis L.

Amaranthaceae

B

6.3

6.2

6.2

5

น้ํานมราชสีห

Euphorbia hirta L.

Euphorbiaceae

B

4.4

7.4

5.9

6

ผักเบี้ยใหญ

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

B

4.8

6.2

5.5

7

ผักเบี้ยหิน

Trianthema portulacastrum L.

Aizoaceaee

B

4.2

6.0

5.1

8

หญาตีนกา

Eleusine indica L. Gaertn.

Poaceae

N

3.5

3.2

3.3

9

หญาตอแหล

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi.

Poaceae

N

2.9

3.6

3.3

10 หญาปากควาย

Dactylocthenium aegyptium (L.) P.B.

Poaceae

N

2.7

3.2

2.9

11 หญาหางนกยูงใหญ

Arachne racemosa Ohwi.

Poaceae

N

3.5

2.0

2.8

12 หญาดอกขาว

Leptochloa chinensis (L.) Ness.

Poaceae

N

2.4

3.0

2.7

13 หญาตีนติด

Brachiaria reptans (L.) Gard & Hubb.

Poaceae

N

1.7

3.4

2.5

14 หญายาง

Euphorbia heterophylla L.

Euphorbiaceae

B

2.1

2.6

2.4

15 ผักขมหิน

Boerhavia diffusa (L.)

Nyctaginaceae

B

2.5

2.0

2.3

16 สรอยนกเขา

Mollugo penthaphylla L.

Aizoaceae

B

2.5

1.6

2.1

17 กะเม็ง

Eclipta alba L.

Asteraceae

B

1.7

2.2

1.9

18 ผักเสี้ยนผี

Cleome viscosa L.

Capparidaceae

B

1.0

1.4

1.2

19 หญาละออง

Vernonia cinerea(L.)Less.

Asteraceae

B

0.8

1.4

1.1

20 พรมพระอินทร

Portulaca quadrifida L.

Portulacaceae

B

0.5

1.6

1.0

21 ผักเสี้ยนดอกขาว

Cleome gynandra L.

Capparidaceae

B

1.9

0.2

1.0

22 หญาแพรก

Cynodon dactylon (L.)Pers.

Poaceae

N

1.0

1.0

1.0

23 เงี่ยงปา

Lindernia ciliata Pernel

Scrophulariaceae

B

1.0

1.0

1.0

24 เซงใบมน

Melochia corchorifolia L.

Sterculiaceae

B

0.4

1.0

0.7
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิดวัชพืช

วงศ

ประเภท

%

1

RD2

RF3 SDR4

25 ตีนตุกแก

Tridax procumbens L.

Asteraceae

B

0.4

1.0

0.7

26 เทียนนา

Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell

Onagraceae

B

0.4

1.0

0.7

27 หนวดปลาดุก

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.

Cyperaceae

S

0.4

0.8

0.6

28 หญาดอกชมพู

Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E.Hubb.

Poaceae

N

0.3

0.8

0.6

29 กกสามเหลี่ยมใหญ Cyperus sp.

Cyperaceae

S

0.3

0.8

0.5

30 หูปลาชอน

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Asteraceae

B

0.5

0.6

0.5

31 หญารังนก

Chloris barbata Sw.

Poaceae

N

0.2

0.6

0.4

32 ตอยติ่ง

Ruellia tuberose L.

Acanthaceae

B

0.1

0.4

0.3

33 ผักคราดหัวแหวน

Spilanthes paniculata Wall.ex DC.

Asteraceae

B

0.1

0.4

0.3

34 สาบแรงสาบกา

Ageratum conyzoides L.

Asteraceae

B

0.1

0.4

0.3

35 ขี้ไกยาน

Mikania micrantha H.B.K.

Asteraceae

B

0.1

0.4

0.2

36 ถั่วลิสงนา

Alysicarpus vaginalis (L.)DC.

Papilionoideae

B

0.1

0.4

0.2

37 หญากาบหอย

Lindernia crustacea (L.) F.Muell.

Scrophulariaceae

B

0.1

0.4

0.2

38 กกขนาก

Cyperus difformis L.

Cyperaceae

S

0.2

0.2

0.2

39 ตําแย

Laportea bulbifera (Siebold&Zucc.)Wedd.

Urticaceae

B

0.1

0.2

0.1

40 โทงเทง

Physalis minima L.

Solanaceae

B

0.1

0.2

0.1

41 ผักบุง

Ipomoea aquatica Forsk.

Convolvulaceae

B

0.1

0.2

0.1

42 ผักปลาบ

Commelina diffusa Burm.f.

Commelinaceae

B

0.1

0.2

0.1

43 บานไมรูโรยปา

Gomphrena celosioides Mart.

Amaranthaceae

B

0.0

0.2

0.1

44 ปอวัชพืช

Corchorus olitorius L.

Tiliaceae

B

0.0

0.2

0.1

45 ผักแครด

Synedrella nodriflora (L.)Gaertn.

Asteraceae

B

0.0

0.2

0.1

46 ผักปลาบ

Commelina benghalensis L.

Commelinaceae

B

0.0

0.2

0.1

47 มะระขี้นก

Momondica charantin L.

Cucurbitaceae

B

0.0

0.2

0.1

48 ลูกใตใบ

Phyllanthus amarus Schumach et Thonn.

Euphorbiaceae

B

0.0

0.2

0.1
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชนิดวัชพืช
49 สะอึก

วงศ

%

ประเภท1
RD2

RF3

SDR4

B

0.0

0.2

0.1

B

0.0

0.2

0.1

Ipomoea gracilis R.H.

Convolvulaceae

Chromolaena odoratum
(L.)R.M.King&H.Robinson

Asteraceae

51 โสนคางคก

Aeschynomene aspera L.

Papilionoideae

B

0.0

0.2

0.1

52 โสนดอน

Aeschynomene americana L.

Papilionoideae

B

0.0

0.2

0.1

53 หญาแดง

Ischaemun rugosum Salisb.

Poaceae

N

0.0

0.2

0.1

54 อุตพิต

Typhonium triobatum (L.)Shott.

Araceae

B

0.0

0.2

0.1

55 หญาลิ้นงู

Hedyotis corymbosa Willd.

Rubiaceae

B

0.0

0.2

0.1

56 ครอบฟนสี

Abutiton indicum Sweet.

Malvaceae

B

0.0

0.0

0.0

57 ตดหมูตดหมา

Paederia linearis Hook L.

Rubiaceae

B

0.0

0.0

0.0

58 ตําลึง

Coccinia grandis (L.) Voigt

Cucurbitaceae

B

0.0

0.0

0.0

59 ผักเสี้ยนดอกมวง

Cleome rutidospema DC.

Capparidaceae

B

0.0

0.0

0.0

60 หญาไขเหา

Eragrostis ciliata (Roxb.) Ness

Poaceae

N

0.0

0.0

0.0

สาบเสือ
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1

:B

= วัชพืชประเภทใบกวาง N = วัชพืชประเภทใบแคบ S = วัชพืชประเภทกก

2

: RD

= Relative density

3

: RF

= Relative frequency

4

: SDR = Sum Dominance Ratio

