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การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.
และ Polygonum convolvulus L. ในแปลงกะหล่่าปลีและกะหล่า่ ดอก
Pest Status of Common Knotweed (Polygonum aviculare L.) and
Black Bindweed (Polygonum convolvulus L.) in Cabbage and Cauliflower
ศิรพิ ร ซึงสนธิพร1/ ชลธิชา รักใคร่2/ ธัญชนก จงรักไทย1/ อัณศยา พรมมา1/
1/
กลุม่ วิจยั วัชพืช ส่านักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุม่ วิจยั การกักกันพืช ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การส่ ารวจวัช พืช ในแปลงกะหล่่าปลี และกะหล่่าดอก เพื่ อศึกษาสถานภาพของศัตรูพืช
กักกัน Polygonum aviculare L. และ Polygonum convolvulus L. โดยการส่ารวจแบบสืบพบ
และมีวัชพืชทั้งสองเป็นพืชเป้าหมาย การส่ารวจทั้งสิ้น 14 แปลง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่พบวัชพืชทั้งสองชนิด พบผักไทรริน (Polygonum convolvulus L.) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่พบทั่วไปในพื้นที่ในภาคเหนือ
ค่าหลัก วัชพืชกักกัน สถานภาพวัชพืชกักกัน Polygonum aviculare , Polygonum convolvulus,

รหัสการทดลอง 03-04-59-04-01-00-08-59
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

746

ค่าน่า
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อขยายพันธุ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อการส่งออก อย่างไรก็ตามยังคงต้องการน่าเข้าเมล็ดพันธุ์
ผักอีกจ่านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชวงศ์ Brassicaceae เช่น กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก ที่ประเทศ
ไทยไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เองได้ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมต่อการติดเมล็ด ต้อง
น่าเข้าเท่านั้น สมาชิกวงศ์พืชวงศ์ผักกาด หรือ Brassicaceae ที่รู้จักกันดี ได้แก่ Brassica oleracea
(กะหล่่า) Brassica napus (เรปสีด) Raphanus sativus (ผักกาดหัว) Armoracia rusticana (ฮอร์ส
เรดิช) Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชที่มักถูกใช้เป็นพืชทดสอบในการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุล
เป็นต้น ประเทศไทยน่าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่่าปลี ในปี 2555 จ่านวน 20.90 ตัน คิดเป็นมูลค่า 61.76 ล้าน
บาท และกะหล่่าดอก จ่านวน 8.48 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.37 ล้านบาท (ที่มา ฝ่ายพันธุ์พืช ส่านักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร) จากการที่ประเทศไทยมีการน่าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่่าปลีมาจากนิวซีแลนด์
จ่านวนมากนั้น ท่าให้มีการเสี่ยงในการติดมาของศัตรูพืชกักกันที่ส่าคัญที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้
โดยเฉพาะวัชพืช Polygonum aviculare L., และ Polygonum convolvulus L. ซึ่งถูกก่าหนดเป็น
ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย จัดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
ก่าหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่ก่าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกัก
พืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
วัชพืชดังกล่าวมีรายงานการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์ เมล็ดมีขนาดเล็กมากอาจติดปะปนเข้ า
มากับเมล็ดพันธุ์กะหล่่าปลีได้ จึงมีความจ่าเป็นที่จะต้องท่าการส่ารวจสถานภาพของวัชพืชสองชนิด
ดังกล่าวในพื้นที่ผลิตกะหล่่าปลีของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการการสนับสนุน
การออกประกาศเรื่ องการปลอดศัตรู พืช ตลอดจนที่ด่าเนิน การโดย NPPO เป็ นกระบวนการช่ว ย
ตรวจหาศัตรูพืชชนิดใหม่ได้ทันเวลา การให้การรับรองพื้นที่ปลอดศัตรูพืช เป็นต้น การส่ารวจ ติดตาม
และตรวจสอบศัตรูพืชเป็น งานพื้นฐานที่มีความจ่าเป็นส่าหรับใช้ในการด่าเนินการด้านอื่นๆ อีก เช่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช การก่าหนดพื้นที่ปลอดศัตรูพืช การจัดท่าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชและการ
รายงานศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งแนวทางการด่าเนินงานจะสอดคล้องกับ ISPMs (International Standard
for Phytosanitary Measures) ฉบับที่ 6 (Guidelines for Surveillance) และหากสามารถตรวจ
พบ (Early detection) และจัดการก่อนที่กลายเป็นวัชพืชร้ายแรง จะเป็นการป้องกันการเกิดวัชพืช
ร้ายแรงจากพืชต่างถิ่นที่น่าเข้ามาได้
Polygonum aviculare L. (Fig.1) มีชื่อสามัญหลายชื่อ เช่น common knotweed, prostrate
knotweed, birdweed, pigweed และ lowgrass เป็นพืชทีมีถิ่นก่าเนิดในทวีปยุโรป ปัจจุบันพบ
แพร่กระจายไปเกือบทุกประเทศในเขตอบอุ่น (CAB International, 2015) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้าง อายุ
ฤดูเดียว-อายุข้ามปี ที่ขยายพันธุ์โดยเมล็ด สามารถสร้างเมล็ดได้ 125-200 เมล็ด/ต้น เมื่ออยู่ในสภาพที่มี
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การแข่งขันมาก โดยเฉลี่ยสามารถผลิตได้ 4,600 เมล็ด/ต้น (Holm et al. 1997) แต่มีรายงานว่าต้น
ใหญ่สามารถผลิตเมล็ดได้ถึง 6,380 เมล็ด/ต้น (Stevens, 1932) เมล็ดมีการพักตัว เนื่องจากมีเปลือก
หุ้มเมล็ดที่แข็งมาก เมล็ดสามารถงอกได้ในที่อุณหภูมิ 5-25 องศาเซลเซียส เมล็ดงอกได้เล็กน้อยในที่
มืด อัตราการงอกสูงขึ้นเมื่อได้รับแสง เมล็ดที่งอกส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่อยู่ในดินชั้นบน หรือหน้าดิน
(Chepil 1946, Baskin and Baskin 1990) เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่่าลงเหลือเพียง 10เปอร์เซ็นต์
เมื่อผ่านไป 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าเมล็ดที่อยู่ในดินลึก ที่ไม่ถูกรบกวน นานถึง 60 ปี ยังมีชิวิตอ
ยู่ (Campagna and Rapparini, 1997; Holm et al., 1997). P. aviculare สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในดินแทบทุกชนิด เจริญปกคลุมผิวดิน ท่าให้พืชพรรณท้องถิ่นไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ในพื้นที่นั้น
เนื่องจากรากและใบมีสารอัลลิโลเคมิค (Alsaadawi and Rice 1982, Kloot and Boyce 1982)
สารอัลลิโลเคมิคที่มีใน Polygonum aviculare เป็นกลุ่มที่ละลายน้่าได้ รวมถึงกรดไขมันและฟีนอลิ
คไกลโคไซด์ สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชปลูก เช่น ผักกาดหอม ข้าว อัลฟาฟ่า
และวัชพืชหลายชนิด รวมถึงหญ้าแพรก ( Cynodon dactylon) และ Chenopodium album
(CABI, 2015)
Polygonum convolvulus L. (Fig.2) มีชื่อสามัญหลายชื่อ เช่น black bindweed,
climbing bindweed หรือ wild buckwheat เป็นวัชพืชประเภทใบกว้าง เถาเลื้อย อายุฤดูเดียว
แตกแขนงได้ดีตั้งแต่โคนต้น เจริญแผ่บนดินและเลื้อยพันต้นพืชอื่น เป็นพืชที่มิถิ่นก่าเนิดในยุโรปเอเชีย
เป็นวัชพืชที่สามารถพบได้ทุกที่ที่มีการปลูกพืชในอเมริกาและยุโรป พืชชนิดนี้พบทั่วไปในอเมริกาใต้
ในแอฟริกาพบในโมรอคโคและตู นิเซีย ส่วนในทวีปเอเชีย พบตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงอิหร่าน และลงมา
อินเดีย จนถึงอินโดนีเชีย (Holm et al., 1991). ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้น แต่ละต้นสามารถผลิตได้
มากถึง 30,000 เมล็ด (Stevens 1932, Forsberg and Best 1964) เมล็ดมีเปลือกแข็งท่าให้มีการพัก
ตัวหลายปี (Chippendale and Milton 1934, Roberts and Feast 1973, Conn and Deck
1995). เมล็ดงอกจากหน้าดินถึงลึกประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน แต่ Forsberg and Best (1964)
รายงานว่าเมล็ดที่อยู่ลึกถึง 19 เซนติเมตร ยังสามารถงอกได้ เมล็ดงอกได้ในช่วงอุณหภูมิ 2-30 องศา
เซลเซียส แต่งอกได้ดีที่อุณหภูมิ 5-15 องศาเซลเซียส สามารถเจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิด (Hume
et al. 1983) แต่เจริญเติบโตได้ไม่ดีภายใต้ร่มเงา (Haman and Peeper 1983) Polygonum
convolvulus L. สามารถเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่และแพร่กระจายได้เร็วแล้ว เมล็ดและใบเป็น
อาหารของนก (Wilson et al., 1999) ยัง เป็น แหล่ ง อาศัย ของเชื้อรา ไวรัส และไส้ เดือ นฝอย
(Townshend and Davidson 1962, Cooper and Harrison 1973, Royer and Dickinson
1999)
ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของศัตรูพืชกักกัน P. aviculare L.
และ P. convolvulus L. ในพื้นที่ปลูกกะหล่่าปลี และกะหล่่าดอกในประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนการ
ออกประกาศการปลอดศัตรูพืช โดยหน่วยงานองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) และเป็นข้อมูลใน
การเจรจาการค้า เพื่อประโยชน์ต่อการส่งออกและน้่าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักในอนาคต
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วิธดี า่ เนินการ
อุปกรณ์
1) กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล
2) กรรไกร มีด เสียม หรือพั่ว ส่าหรับตัด/ขุด ตัวอย่างพืช
3) แผงอัดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมกระดาษฟูก ฟองน้่าและหนังสือพิมพ์ พร้อมเชือกไส้ตะเกียง
และป้ายชื่อส่าหรับผูกตัวอย่างพืช
4) กระดาษติดตัวอย่างพืช
5) ขวดแก้ว และน้่ายาส่าหรับดองตัวอย่างพืช (หากจ่าเป็น)
6) น้่ายาชุบตัวอย่างวัชพืช ประกอบด้วย ฟีนอล เมอคิวริคคลอไรด์ เอทธิลอัลกอฮอล์
7) เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
8) สมุดบันทึก
วิธกี าร
การเตรี ย มการส่ า รวจ ประกอบด้ ว ยขั้น ตอนต่า งๆ ได้แ ก่ การศึ กษารายละเอี ย ดต่า งๆ
เกี่ยวกับพืชเป้าหมาย คือ P. aviculare L. และ P. convolvulus L. และการจัดท่าคู่มือเกี่ยวกับพืช
เป้าหมายทั้งสอง ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพ ของต้นอ่อน ลักษณะใบ ช่อดอก และทรงต้น เพื่อใช้การ
ส่ารวจ และการสอบถามในพื้นที่ส่ารวจ
การส่า รวจและเก็บ ตัว อย่า ง พื้นที่เป้าหมายในการส่ ารวจคือ แหล่งปลู กกะหล่่ าปลี และ
กะหล่่าดอก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชีย งราย มหาสารคาม ตาก ล่าพูน เพชรบูรณ์
เพชรบุ รี เป็น ต้น ด่าเนิ น การส่ ารวจ เก็บตัว อย่ าง แบบเฉพาะเจาะจง โดยการส่ ารวจแบบสื บพบ
(Detection survey) โดยเดินส่ารวจเป็นแนวเส้นตรง อย่างน้อย 3 แนว ตั้งฉากกับความยาวแปลง
โดยส่ารวจระหว่างแถวและบริเวณขอบแปลงกะหล่่าปลี / กะหล่่าดอก
การตรวจสอบวัชพืชเป้าหมาย P. aviculare L. และ P. convolvulus L. เมื่อพบพืชที่ไม่
สามารถระบุชนิดได้ และมีลักษณะคล้ายพืชในสกุล Polygonum L. เก็บตัวอย่างสด น่ามาปลูกใน
เรือนทดลองของกลุ่มวิจัยวัชพืช ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของพืช แต่หากพืชนั้นมีดอก และลักษณะอื่น
ครบถ้วนที่จะสามารถใช้ตรวจสอบชนิดได้ เก็บตัวอย่างเพื่อจัดท่าตัวอย่างแห้ง เพื่อพิสูจน์ว่าใช่พืช
เป้าหมายหรือไม่ โดยน่าลักษณะพืชที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับรูปภาพ จากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
เช่น Weeds of Australia (keyserver.lucidcentral.org/), e-flora (efloras.org), Plantwise
Knowledge Bank, CAB International, weed identification guide of Oregon State
University, USDA Plant Database เป็นต้น
การบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพสภาพแปลง และชนิดวัชพืชที่พบ บันทึกข้อมูลในรูปของ data
sheet เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพศัตรูพืชทางสถิติ จัดท่ารายงานผลการวิจัย
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เวลาและสถานที่
การศึกษาในปี 2560 ได้ส่ารวจในพื้นที่แปลงเกษตรกร ในแหล่งปลูกกะหล่่าปลีและกะหล่่า
ดอก ในภาคเหนือ และศึกษาเพิ่มเติมที่กลุ่มวิจัยวัชพืช ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร
สรุปผลการทดลองและค่าแนะน่า
การส่ารวจแปลงกะหล่่าปลี ในภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 17 แปลง จังหวัดตาก
จ่านวน 2 แปลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แปลง ล่าพูน จ่านวน 14 แปลง (Table 1) ยังไม่พบ
P. aviculare L. และ P. convolvulus L. วัชพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นวัชพืชที่พบทั่วไป (Table 2) แต่
พบวัชพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ P. aviculare L. คือ ผักไทรริน Polygonum plebeium R. Br.
(Fig.3) ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่มีความชื้นสูง และพืชชนิดสามารถทนแล้งได้ดี
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Table 1 Survey sites and address
crop
cabbage
cabbage
cabbage
cabbage
Cabbage+
coriander
cabbage
cabbage
tomato
cabbage
cabbage
cabbage
cabbage
cabbage
cabbage
cabbage

Position ( GPS coordinator)
Latitude

Longitude

18°32'28"
(18.54135549)
17°54.717'
(17°54'43.0")
18°19.717'
(18°19'43.0")
18°19.735'
(18°19'44.1")
18°20.890'
(18°20'53.4")
18°20.900'
(18°20'54")
18°20.900'
(18°20'54.0")
18°20.929'
(18°20'55.8")
18°22.266'
(18°22'15.9")
18°29.160'
(18°29'9.6")
18°29.183'
(18°29'11.0")
18°29.199'
(18°29'12.0")
18°10.774'
(18°10'46.5")
18°10.840'
(18°10'50.4")
18°8.632'
(18°8'37.9")

98°33'28"
(98.55797406)
98°54.902'
(98°54'54.1")
98°21.727'
(98°21'43.6")
98°21.718'
(98°21'43.1")
98°22.321'
(98°22'19.3")
98°22.378'
(98°22'22.7")
98°22.224'
(98°22'13.5")
98°22.339'
(98°22'20.4")
98°22.634'
(98°22'38.0")
98°22.575'
(98°22'34.5")
98°22.544'
(98°22'32.6")
98°22.564'
(98°22'33.8")
98°37.767'
(98°37'46.0")
98°37.803'
(98°37'48.2")
98°20.719'
(98°20'43.2")
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Altitude
(m)

900

Address
Tambon

Amphoe

province

บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

252

โป่งทุ่ง

ดอยเต่า เชียงใหม่

845

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

816

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

839

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

825

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

842

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

839

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

726

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

486

ท่าผา

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

485

ท่าผา

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

485

ท่าผา

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

253

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

257

หางดง

ฮอด

เชียงใหม่

1098

บ่อหลวง

ฮอด

เชียงใหม่
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crop

Position ( GPS coordinator)
Latitude

18°8.741'
(18°8'44.5")
18°20.916'
cabbage
(18°20'54.9")
17°4.352'
cabbage
(17°4'21.1")
17°6.749'
cabbage
(17°6'44.9")
18°8.728'
cabbage
(18°8'43.7")
17°52.990'
cabbage
(17°52'59.4")
17°54.431'
cabbage
(17°54'25.8")
17°54.449'
cabbage
(17°54'27.0")
17°54.734'
cauliflower
(17°54'44.1"):
17°54.740'
cabbage
(17°54'44.4")
Cauliflower- 17°54.748'
harvested
(17°54'44.9")
17°54.749'
maize
(17°54'44.9")
17°54.769'
maize
(17°54'46.1")
17°54.784'
cauliflower
(17°54'47.0")
17°54.807'
Cauliflower
(17°54'48.4")
cauliflower
17°54.809'
cabbage

Longitude

98°20.553'
(98°20'33.2")
98°22.373'
(98°22'22.4")
98°51.716'
(98°51'43.0")
98°49.139'
(98°49'8.3")
98°7.405'
(98°7'24.3")
98°55.879'
(98°55'52.7")
98°55.076'
(98°55'4.5")
98°55.061'
(98°55'3.6")
98°54.925'
(98°54'55.5")
98°55.015'
(98°55'0.9")
98°55.018'
(98°55'1.1")
98°54.869'
(98°54'52.1")
98°54.871'
(98°54'52.3")
98°54.880'
(98°54'52.8")
98°54.892'
(98°54'53.5"):
98°54.885'
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Address

Altitude
(m)

Tambon

Amphoe

province

1117

บ่อหลวง

ฮอด

เชียงใหม่

829

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

644

ท้องฟ้า

บ้านตาก

ตาก

839

สามหมื่น แม่ระมาด

ตาก

1064

ป่าโปง

สบเมย แม่ฮ่องสอน

436

ป่าไผ่

ลี้

ล่าพูน

420

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

415

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

189

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

424

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

427

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

390

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

421

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

421

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

419

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

423

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน
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crop

Position ( GPS coordinator)
Latitude

Longitude

(17°54'48.5")
(98°54'53.1")
17°54.809'
98°54.901'
cauliflower
(17°54'48.5")
(98°54'54.1")
17°54.810'
98°54.911'
cabbage
(17°54'48.6")
(98°54'54.7")
17°54.821'
98°54.911'
cabbage
(17°54'49.3")
(98°54'54.7")
Chinese
16°47.71025' 101°12.90978'
cale
(16°47'42.6147") (101°12'54.5866")

Address

Altitude
(m)

Tambon

Amphoe

province

409

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

411

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

416

แม่ตืน

ลี้

ล่าพูน

137

น้่าเฮี่ย

หล่มสัก เพชรบูรณ์

Table 2 List of weeds found in cabbage and cauliflower in 2016
Genus

specific epithet

Amaranthus
Brachiaria
Chloris
Cleome
Cleome
Coecinia
Commelina
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Dactylocteneum
Echinochloa
Echinochloa
Edipta
Eleusine
Eleutheranthera
Eriochloa
Euphorbia
Fimbristyhs

viridis
reptans
barbata
rutidosperma
viscosa
grandis
benghalensis
difformis
iria
rotundus
aegyptium
colona
crus-galli
prostrata
indica
ruderalis
procera
hirta
miliacea
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author
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Genus

specific epithet

Euphorbia
Fimbristyhs
Ipomoea
Ipomoea
Jacquemontia
Leptochloa
Lindernia
Ludwigia
Marsilea
Oryza
Phyllanthus
Polygonum
Portulaca
Scoparia
Trianthema
Tridax
Vernonia

hirta
miliacea
aquatica
triloba
paniculata
chinensis
crustacea
hyssopifolia
crenata
sativa
amarus
plebeium
oleracea
dulcis
portulacastrum
procumbens
cinerea
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Seedling (Photo: Trevor James)

stem and leaves with whitish sheath-like bases
(Photo: Sheldon Navie)

upper leaves and flowers (Photo:
Sheldon Navie)

(https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/polygonum_aviculare.htm)

Figure 1 Habit of Common Knotweed (Polygonum aviculare L.)
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(http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/polygonaceae/polygonum-convolvulus/fichas/pagina1.htm)

Figure 2 Habit of Black Bindweed (Polygonum convolvulus L.)
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Figure 3 Habit of common knotweed (Polygonum plebeium R. Br.), a common weed
in vegetable field in northern Thailand
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