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ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter)
Biology and Ecology of Phyllanthus caroliniensis Walter
ธัญชนก จงรักไทย ศิริพร ซึงสนธิพร อัณศยา พรมมา เอกรัตน์ ธนูทอง
กลุม่ วิจยั วัชพืช สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
สารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดลูกใต้ใบใบใหญ่ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ในพื้ น ที่ ก ารเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น ตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 28 จังหวัด พบลูกใต้ใบใบใหญ่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี และสระบุรี และการศึกษาลักษณะเมล็ด พบว่าเมล็ดเมล็ด สีน้าตาลเข้ม มีจุดเรียงเป็นแถวบนผิว
เมล็ด เมล็ดมี 3 ด้านชัดเจน มีขนาดเมล็ดเฉลี่ย คือยาว 1.22 มิลลิเมตร (ต่าสุด 1.10 มิลลิเมตร สูงสุด
1.32 มิลลิเมตร) และกว้าง 1.03 มิลลิเมตร (ต่าสุด 0.87 มิลลิเมตร สูงสุด 1.12 มิลลิเมตร) และไม่งอก
เมื่อเพาะในห้องปฏิบัติการ ภายใต้อุณหภูมิห้อง ซึ่งอาจเกิดจากการพักตัว
คาหลัก : วัชพืช เมล็ดวัชพืช ลูกใต้ใบใบใหญ่
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คานา
ลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่มีถิ่น
กาเนิดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และถูกรายงานเป็นพืชพบใหม่ในไทยเมื่อปี 2005 มี
ความคล้ายคลึงกับลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schumach & Thonn.) โดยลูกใต้ใบใบใหญ่
(Phyllanthus caroliniensis Walter) มีใบเป็นรูปไข่หรือรูปไข่กลับ และมีกลีบเลี้ยงหกกลีบดอก
ในขณะที่ลูกใต้ใบ มีใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีกลีบเลี้ยงห้ากลีบ (Pranom, 2005) และมีขนาดใบ
ใหญ่กว่าลูกใต้ใบ จึงให้ชื่อ Phyllanthus caroliniensis Walter ว่า ลูกใต้ใบใบใหญ่เพื่อแสดงถึงความ
แตกต่างของลูกใต้ใบทั้งสองชนิด โดยลูกใต้ใบใบใหญ่เป็นวัชพืชในสกุลลูกใต้ใบเพียงชนิดเดียวที่แพร่
ระบาดได้ทุกสภาพภูมิอากาศ แพร่กระจายทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และเป็นวัชพืชสาคัญในถั่วเหลือง
(Webster, 1970) ในประเทศไทยพบเป็นวัชพืชในอ้อย (ศิริพร และธัญชนก, 2556) จากการสารวจ
วัชพืชในแปลงมันสาปะหลังในเขตอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในปี 2557 พบวัชพืชชนิดนี้ระบาด
รุนแรง ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แปลงปลูกมันสาปะหลังอายุประมาณ 1 เดือน
โดยเกื อ บไม่ มี วั ช พื ช ชนิ ด อื่ น ขึ้ น เลย ทั้ ง นี้ มั น ส าปะหลั ง และ ลู ก ใต้ ใ บใบใหญ่ เป็ น พื ช ในวงศ์
Euphorbiacaea เช่นเดียวกัน การควบคุมด้วยสารกาจัดวัชพืชจึงทาได้ยาก เพราะอาจทาให้เกิดความ
เป็ น พิ ษ ต่อ มั น ส าปะหลั ง ด้ว ย ทางเลื อ กคือ ควบคุม ด้ ว ยวิธี อื่ น ซึ่ งในภาวะขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร และราคาแพง เกษตรกรบางรายเลือกที่จะปล่อยให้วัชพืชตายเอง ซึ่งเป็นการปล่อยเมล็ด
พันธุ์ลงสู่ดิน และพร้อมที่จะระบาดในฤดูปลูกถัดไป หรือเมื่อดินมีความชื้นพอ ประกอบกับมีการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรกลเหล่านี้มักไม่มีการคานึงถึงเมล็ดวัชพืชที่ติดไปกั บเครื่องจักรกล และนาไปแพร่พันธุ์ใน
พื้นที่อื่นต่อไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องศึกษา ชีววิทยา และนิเวศวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางป้องกัน ควบคุม และแนวทางการจัดการต่อไป
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
- กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล
- กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscope)
- เลนส์ขยาย 10 เท่า สาหรับการตรวจสอบเบื้องต้นในภาคสนาม
- จานแก้ว บีกเกอร์ กระบอกตวง หลอดแก้วก้นตัด และเครื่องแก้วอื่นๆ ที่จาเป็น สาหรับ
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
- กระดาษกรอง ผงวุ้น ผงเซลลูโลส พลาสติกใสสาหรับปิดอาหาร
- กรรไกร มีด เสียม หรือพั่ว สาหรับตัด/ขุด ตัวอย่างพืช
- ดินและกระถาง สาหรับปลูกพืชทดสอบในเรือนทดลอง
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- แผงอัดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมกระดาษฟูก ฟองน้าและหนังสือพิมพ์ พร้อมเชือกไส้ตะเกียง
และป้ายชื่อสาหรับผูกตัวอย่างพืช
- กระดาษติดตัวอย่างพืช พร้อมแฟ้มปก
- ขวดแก้ว และน้ายาสาหรับดองตัวอย่างพืช (หากจาเป็น)
- น้ายาชุบตัวอย่างวัชพืช ประกอบด้วย ฟีนอล เมอคิวริคคลอไรด์ เอทธิลอัลกอฮอล์
- การบูร
- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อระบุพิกัด
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น เช่น ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ กระถางขนาดต่างๆ พร้อมดินและป้าย
ปัก สาหรับปลูกพืชตัวอย่างเพื่อเก็บเมล็ด และศึกษารายละเอียดของพืชเพิ่มเติม
- สมุดบันทึก
วิธกี าร
1. ศึกษานิเวศวิทยา
1.1 สารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดลูกใต้ใบใบใหญ่ ใช้วิธีแบบการสืบพบ (detection
survey) ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง และ
อุตรดิตถ์ ) ภาคกลาง (จั งหวัด นครสวรค์ นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สุ พรรณบุรี และอยุธ ยา) ภาค
ตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และระยอง) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี ตาก และ
ราชบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และ
หนองคาย) และภาคใต้ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง นครราชสีมา และสงขลา)
การบันทึกข้อมูล
- สถานที่หรือพิกัดที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ อาเภอ จังหวัด และพิกัดภูมิศาสตร์
- สภาพนิเวศ ได้แก่ สภาพพื้นที่ที่ขึ้นเป็นพื้นที่แห้ง ชื้นแฉะ น้าท่วมขัง หรือร่มเงา
- พืชปลูก ได้แก่ ชนิดพืชปลูก อายุพืชปลูก หรือระยะการเจริญของพืชปลูก เช่น อยู่ใน
ระยะต้นกล้า ออกดอก หรือให้ผลผลิต
- สภาพวัชพืช ได้แก่ การถูกทาลายโดยศัตรูธรรมชาติ ระยะต้นกล้า ออกดอก สร้างเมล็ด
หรือแห้งตาย
1.2 การจัดทาตัวอย่างแห้ง นาตัวอย่างลูกใต้ใบใบใหญ่มาอัดในแผงพรรณไม้ ขนาดประมาณ
50 X 30 เซนติเมตร เมื่อแห้งแล้วติดลงบนกระดาษขาว ขนาด 45 x 30 เซนติเมตร พร้อมติดป้าย
ระบุ ชื่อวัชพืช สถานที่เก็บตัวอย่าง นิเวศวิทยา พืชอาศัย วันและเวลา ชื่อผู้เก็บ โดยเก็บรักษาไว้ ณ
กลุ่มวิจัยวัชพืช และพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร
1.3 การศึกษาเมล็ด นาเมล็ดที่เก็บได้ไปทาความสะอาด ผึ่งในที่ร่มให้แห้ง แบ่งเป็นสองส่วน
คือ ส่วนที่ 1 นาไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส จนกว่าจะใช้ ส่วนที่ 2 เก็บใส่กล่อง
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พลาสติก พร้อมติดป้าย ระบุ ชื่อวัชพืช สถานที่เก็บตัว อย่าง นิเวศวิทยา พืชอาศัย วันและเวลา ชื่อผู้
เก็บ โดยเก็บรักษาไว้ ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช
2. ศึกษาการงอกในห้องปฏิบัติการ
นาเมล็ดที่เก็บจากที่ต่างๆ มารวมกัน เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ จานวน 50 เมล็ด ใส่ในจานแก้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 เซนติเมตร ที่บรรจุกระดาษกรอง 1 แผ่น และเติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร
ปิดฝา จานวน 10 ซ้านาไปวางในห้องปฏิบัติการ สภาพอุณหภูมิห้อง
การบันทึกข้อมูล
บันทึกจานวนเมล็ดงอกทุกวัน ในระยะเวลา 30 วัน หรือจนเมล็ดงอกหมด
เวลาและสถานที่
ทาการทดลอง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 (ระยะเวลา 1 ปี) ณ ห้องปฏิบัติการ
กลุ่ มวิ จั ยวั ชพื ช ส านั กวิ จั ยพั ฒนาการอารั กขาพื ช กรมวิ ชาการเกษตร จตุ จั กร กรุ งเทพฯ และพื้ นที่
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ศึกษานิเวศวิทยา
1.1 สารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดลูกใต้ใบใบใหญ่
ส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งต้ น และเมล็ ด ลู ก ใต้ ใ บใบใหญ่ โดยใช้ วิ ธี แบบการสื บ พบ
(detection survey) ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ใน-ภาคเหนือ จานวน 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน และลาปาง ภาคกลาง จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ นครปฐม ลพบุรี ปทุมธานี พิจิตร สระบุรี กาแพงเพชร สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น และ
อุดรธานี ภาคตะวันออก จานวน 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุ รี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
และตราด ภาคตะวันตก จานวน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบุรี และกาญจนบุรี และภาคใต้ จานวน 5
จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยยังไม่ พบลูกใต้ใบใบ
ใหญ่ในพื้น ที่เพิ่ม มีเพียงพื้นที่เดิม จานวน 2 จั งหวัด คือ จังหวัด ลพบุรี และสระบุรี ในพื้นที่ทา
การเกษตร ได้แก่ แปลงมันสาปะหลัง (Table 1)
1.2 ลักษณะเมล็ด
เมล็ดที่เก็บจากแปลง และที่ปลูกไว้ที่เรือนทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืช ที่ ทาความสะอาด แล้ว
เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส เพื่อใช้สาหรับทาการทดลองต่อไป
เลือกเมล็ดที่แก่และสมบูรณ์ จานวน 100 เมล็ด ถ่ายภาพ และวัดขนาดเมล็ด โดยลูกใต้ใบใบ
ใหญ่มีผลสีเขียว เมื่อแก่มีสีน้าตาล 1 ผล มี 6 เมล็ด สีน้าตาลเข้ม มีจุดเรียงเป็นแถวบนผิวเมล็ด เมล็ดมี
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3 ด้านชัดเจน มีขนาดเมล็ดเฉลี่ย คือยาว 1.22 มิลลิเมตร (ต่าสุด 1.10 มิลลิเมตร สูงสุด 1.32
มิลลิเมตร) และกว้าง 1.03 มิลลิเมตร (ต่าสุด 0.87 มิลลิเมตร สูงสุด 1.12 มิลลิเมตร) (ตารางที่ 2)
1.3 การงอกในห้องปฏิบัติการ
นาเมล็ดที่เก็บจากที่ต่างๆ มารวมกัน เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ จานวน 50 เมล็ด ใส่ในจาน
แก้ว ขนาดเส้ น ผ่ านศูน ย์ ก ลาง 9.5 เซนติ เมตร ที่บ รรจุกระดาษกรอง 1 แผ่ น และเติม น้ากลั่ น 5
มิลลิลิตร ปิดฝา จานวน 10 ซ้านาไปวางในห้องปฏิบัติการ สภาพอุณหภูมิห้อง
พบว่า ในระยะเวลา 1 เดือนหลังเพาะ ลูกใต้ใบใบใหญ่ไม่งอก ซึ่งอาจเกิดมาจากเมล็ดมี
การพักตัว หรือความมีชีวิตหมดลง ซึ่งในลาดับถัดไปจะทาการทดสอบความมี ชีวิต และเพาะเมล็ดใน
กระถาง ต่อไป
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
สารวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดลูกใต้ใบใบใหญ่ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ในพื้ น ที่ การเกษตรและสิ่ งแวดล้ อ ม ในภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาคตะวั น ตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 28 จังหวัด พบลูกใต้ใบใบใหญ่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี
และสระบุรี และการศึกษาลักษณะเมล็ด พบว่าเมล็ดเมล็ด สีน้าตาลเข้ม มีจุดเรียงเป็นแถวบนผิวเมล็ด
เมล็ ดมี 3 ด้านชัดเจน มี ขนาดเมล็ ดเฉลี่ ย คือยาว 1.22 มิลลิเมตร (ต่าสุ ด 1.10 มิ ลลิเมตร สู งสุ ด 1.32
มิลลิเมตร) และกว้าง 1.03 มิลลิเมตร (ต่าสุด 0.87 มิลลิเมตร สูงสุด 1.12 มิลลิเมตร) และไม่งอกเมื่อ
เพาะในห้องปฏิบัติการ ภายใต้อุณหภูมิห้อง ซึ่งอาจเกิดจากการพักตัว จึงจะทาการทดสอบเพิ่มและ
ทดสอบความมีชีวิตต่อไป
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณ พนักงานและจ้างเหมา ของกลุ่มวิจัยวัชพืช ที่ช่วยให้งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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Table 1 Survey locations

Region
Northern

Province
Present
Chiang rai
Chiang Mai
Mae Hong Son

Lamphun
Lampang
Central
Nakhon Sawan

Nakhon Pathom
Lopburi

Pathumthani
Phichit
Saraburi

Kamphaeng Phet
Suphan Buri
Sing Buri
Northeastern Nakhon Ratchasima
Chaiyaphum
Sakon Nakhon
Khon Kaen
Udon Thani
Eastern
Rayong
Chanthaburi
Prachin Buri
Chachoengsao
Sa Kaeo
Trad
Western
Tak
Phetchaburi
Kanchanaburi
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Table 2 Seeds Size of Phyllanthus caroliniensis Walter

Phyllanthus caroliniensis Walter
minimum
maximum
mean
mode

length (mm)
1.10
1.32
1.22
1.2



width (mm)
0.87
1.12
1.03
1.05


Figure1 Habitat of Phyllanthus caroliniensis Walter (1) (2)
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Figure 2 Above of Fruit (1) Below of Fruit has 6 petals. (2) Seed (3) (4) (5) and Fruit
setting of Phyllanthus caroliniensis Walter (6)
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