
บทที่ 4 
วัชพืช

อาจารย์เลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรัมย์



สถานการณ์ของการเกษตรในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ในปัจจุบันประสบปัญหาในด้านการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชซึ่งมีส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้การควบคุมศัตรูพืช
และวัชพืชด้วยวิธีทางเคมี (CHEMICAL CONTROL) ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ผลดีและนิยมใช้มากแต่
ในปัจจุบันการใช้สารเคมีปริมาณมากส่งผลต่อด้านความปลอดภัยของผลผลิต การใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช(PESTICIDES) ติดต่อกันเป็นเวลานานท าให้เกิดอันตรายที่ส าคัญต่อผู้บริโภคและ
เกษตรกรเอง โดยในปัจจุบันนักวิชาการเกษตรได้เริ่มศึกษาวิจัยค้นหาวีการปราบศัตรูพืชโดยชีววิธี 
(BIOLOGICAL CONTROL) เพื่อน ามาทดแทนวีการเดิมที่ใช้อยู่



ก ำเนิดและแหล่งที่มำของวชัพืช

• วัชพืช(WEED) มาจากค าว่า วัช หรือ วัชชะ แปลว่า สิ่งที่ควรละทิ้ง เมื่อรวมกับค าว่าพืชจึง

กล่าวได้ว่า พืชที่ควรละทิ้ง ซึ่งนายเจนโทรทัส  ได้ให้ค านิยามวัชพืขว่า พืชที่ขึ้นผิดที่ 

• วัชพืชเป็นพืชที่ไม่มีใครต้องการแต่ก็ไม่ได้สูญพันธุ์แต่กลับมีการระบาดอย่างรวดเร็วทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะวัชพืชมีการปรับปรุงตัวเองและมีวิวัฒนนาการในการอยู่รอด

มากขึ้น



ลักษณะการอยู่รอดของวัชพืช มี 6 ประการ ดังนี้

1.1 วัชพืชสามารถผลิตเมล็ดได้จ านวนมากระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น และรวดเร็ว เช่นผักปอดนา หนวดปลาดุก 

หญ้าแม่มด ฯลฯ

1.2 วัชพืชสามารถปรับตัวให้ผลติเมล็ดได้มากในสภาพภมูิประเทศ ภูมิอากาศที่หลากหลายได้ดี

1.3 วัชพืชสามมรถออกดอก สร้างเมล็ดได้ยาวนาน เช่น เทียนนา ผักบุ้ง

1.4 เมล็ดวัชพืชมีชีวิตอยู่ได้นานและมีการพักตวัเพื่อรอช่วงการแพร่ระบาดในฤดูกาลที่เหมาะสม

1.5 วัชพืชส่วนมากเจริญเติบโตไดง้่ายแม้ในสภาพดินท่ีพชือื่นไมส่ามารถเจริญเติบโตได้ดี เช่ยหญ้าขี้กราก หญ้าคา

1.6 วัชพืชบางชนิดถึงมรการแพร่ระบาดในปริมาณเลก้น้อยแตส่ง่ผลรา้ยแรง เช่น ไมยราบยักษ์



การจ าแนกวัชพืช

• วัชพืชในโลกนี้มีมากกว่า 30,000 ชนิด แต่จัดเป็นวัชพืชที่มีปัญหารุนแรงด้านการเกษตร อยู่ถึง 
18,000 ชนิด โดยสามารถจแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

• วัชพืชบก (LAND WEEDS) 

• วัชพืชน้ า (AQUATIC WEEDS)

• วัชพืชอากาศ (EPIPHYTE WEEDS)

• วัชพืชกาฝาก (PARASITIC WEES\DS)



วัชพืชบก (LAND WEEDS) 

วัชพืชที่ขึ้นตามพื้นดิน ไร่ สวนทางการเกษตร หรือที่รกร้างว่างเปล่า โดยมากไม่ทนต่อ

สภาพชื้นแฉะและน้ าท่วมขัง  เช่นหญ้าคา ผักบุ้ง หญ้าตีนนก บานไม่รู้โรยป่า



หญ้าคา (BLADY GRASS)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica Beauv. 
เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ ในตระกูลหญ้า มีล าต้นสูง

ประมาณ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร ลักษณะล าต้นเป็นทรงกลมเรียวยาว
ขนาดเล็ก ลักษณะใบเป็นขนกระจุก ขอบใบมีลักษณะคมกริบ ออก
ดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาว คล้ายหางกระรอก นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ประโยชน์จากหญ้าคาในการมุงหลังคา



พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

• ANANAS COMOSUS (สับปะรด : PINEAPPLE)

COCOS NUCIFERA (มะพร้าว : COCONUT)

ELAEIS GUINEENSIS (ปาล์มน้ ามันแอฟริกัน : AFRICAN OIL PALM)

HEVEA BRASILIENSIS (ยาง : RUBBER)

AGAVE SISALANA (ป่านศรนารายณ์, สับปะรดเทศ, สับปะรดเทศ : AGAVE)

ARACHIS HYPOGAEA (ถั่วลิสง : GROUNDNUT)

GLYCINE MAX (ถั่วเหลือง : SOYABEAN)

IPOMOEA BATATAS (มันเทศ : SWEET POTATO)

MANIHOT ESCULENTA (มันส าปะหลัง : CASSAVA)

SACCHARUM OFFICINARUM (อ้อย : SUGARCANE)

SOLANUM TUBEROSUM (มันฝรั่ง : POTATO)

ZEA MAYS (ข้าวโพด : CORN, MAIZE)



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ส าหรับหญ้าคาที่งอกจากเมล็ด ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ
ตั้งแต่เป็นตน้ออ่น หรือก่อนท่ีพืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลมุดนิเพื่อไมใ่ห้วัชพืชงอกขึ้นมา ถ้าหากเป็นหญ้าคาที่
งอกจากเหง้า ต้องเก็บเหง้าออกให้หมด 

ควบคุมด้วยสารเคมี เลือกใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดใช้ส าหรับวัชพืชประเภทใบแคบ สารก าจัด
วัชพืชที่สามารถใช้ควบคุมหญ้าคาได้ เช่น DALAPON, GLYPHOSATE, GLUFOSINATE และ IMAZAPYR 
เป็นต้น ต้องเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกและตรงตามระยะเวลาการใช้ ซึ่งการใช้สารเคมี
ก าจัดจ าเป็นต้องศึกษาฉลากก ากับสารก าจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้ เนื่องจากหญ้าคาเป็นวัชพืชอายุหลายปี 
สามารถขยายพันธุ์ได้ท้งจากเมลด็และเหง้า เมื่อก าจัดหญ้าคาแลว้ ควรปลูกพืชทันที เพื่อป้องกันไม่ใหห้ญ้าคา
กลับมาระบาดใหม่ ในบางพื้นที่มีการปลูกพืขคลุมดินเพื่อลดการระบาดของหญ้าคา ซึ่งนิยมปลูกพืชคลุมดิน
ต ร ะกู ล ถั่ ว  เ ช่ น  อ ถั่ ว เ พอ ร า เ รี ย  ( PURARIA PHASEOLOIDES)ถั่ ว เ ซ็ น โ ต ซี ม า  ( CENTROSEMA
PUBESCENCE)ถั่วคาโลโปโกเนียม (CALOPOGONIUM MUCUNOIDES) เป็นต้น



ไมยราบยักษ์ ( MIMOSA PIGRA)
ชื่อวิทยาศาสตร์: MIMOSA PIGRA

ชื่อสามัญ PICKY WOOD WEED, MIMOSA, GIANT SENSITIVE PLANT, 
CATCLAW MIMOSA, BLACK MIMOSA) 

วัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบกว้าง ไม้พุ่มอายุหลายปี มีหนามปก
คลุมทั่วต้น สูง 24 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ใบย่อยชั้นแรก 
1015 คู่ ใบย่อย ชั้นรอง 3551 คู่ รูปขอบขนานแคบ ก้านและแกนใบมีหนาม 
ดอก สีม่วงแดงแกมชมพู ออกเป็นช่อกลมที่ซอกใบ ขนาดประมาณ 1.5 ซม. มี
ดอกย่อยขนาดเล็กจ านวนมาก กลีบรองดอก เป็นแผ่นบางใส กลีบดอกคล้าย
เป็นหลอด ปลายกลีบแยก เกสรผู้ 8 อัน รังไข่มีขนแน่น ผล เป็นฝัก รูปขอบ
ขนานโค้งเล็กน้อย กว้าง 0.61 ซม. ยาวประมาณ 46 ซม. มีขนหรือหนามแข็ง
คลุม ติดกันแน่นเป็นกระจุก เมล็ดรูปไข่ สีน้ าตาลขนาดเล็ก



พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

• ORYZA SATIVA (ข้าว : RICE)

POLYPHAGOUS (พืชอาศัยหลากหลายชนิด)

ไมยราบยักษ์มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ดีมาก 

โดยเฉพาะบริเวณแหล่งน้ าไหลต่างๆ เนื่องจากเมล็ดที่ร่วงจะลอย

ไปกับน้ า และเมล็ดจะงอกเมื่อน้ าแห้ง ท าให้พบไมยราบยักษ์

ได้มากบริเวณที่มีน้ าท่วมถึงในทุกแห่ง เช่น แหล่งน้ าเพื่อการ

ชลประทาน และการพลังงาน รวมถึงทางหลวง และที่รกร้าง

ต่างๆ



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อ

ไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ 

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทเลือกท าลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 

2,4-D MCPA หรือสารก าจัดวัชพืชที่ไม่เลือกท าลายท าลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสาร

ก าจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น BENTAZONE, BUTACHLOR, 

2,4-D, MCPA และ OXIDIAZON ในข้าว NICOSULPHURON ACETOCHLOR ในข้าวโพด CYANAZINE, 

METOLACHLOR, METRIBUZIN และ CINMETHYLIN ในถั่วเหลือง



หญ้าตีนนก (SOUTHERN CRABGRASS)

• ชื่อวิทยาศาสตร์ DIGITARIA CILIARIS (RETZ.) KOELER

วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว สูง 30-60 ซม. ล าต้นเป็นไหลทอดนอน
สั้นๆ แตกแขนงตามข้อ กาบใบและแผ่นใบมีขนยาว ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ดอกเป็นช่อดอก 
ออกที่ปลาย มี 5-8 แขนง ช่อดอกย่อยเรียงสลับบนแกนกลางด้านเดียว ช่อดอกย่อย
ออกเป็นคู่ มีก้านและไม่มีก้าน รูปไข่ ช่อดอกย่อยประกอบด้วย 2 ดอก ดอกล่างเป็นหมัน 
ดอกย่อยบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 3 เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ผลเป็น
ผลแห้ง มีส่วนของใบประดับนอกและใบประดันในทีแข็งติดอยู่  ออกดอกตลอด ปี 
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

• การกระจายพันธุ์ 

วัชพืชในพื้นที่ เพาะปลูกทั้งพืชอายุปีเดียวและพืชยืนต้น เช่น ผักคะน้า 
กะหล่ าปลี กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ
ขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่า สนามหญ้า ไหล่ทาง อีกด้วย เป็นวัชพืชพบทั่วไปในทุกภาคของ
ประทศไทย พบทั่วประเทศ



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือ

ก่อนที่พืชออกดอก 

ควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้

สารก าจัดวัชพืช เช่น GLYPHOSATEหรือ PARAQUATพ่นในระยะที่ เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่

การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในพืชไร่ ในพืชผัก อาจเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดคลุม ก่อนที่วัชพืชจะ

งอก หรือหากวัชพืชงอกแล้วต้องระวังไม่ให้พืชปลูกได้รับสารก าจัดวัชพืชขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่

เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากก ากับสารก าจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และ

สิ่งแวดล้อม)



ศัตรูธรรมชาติ (NATURAL ENEMY)

• ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(ACANTHOSCELIDES SPP.)

วิธีการใช้ในการควบคุมแบบชีววิธี

ความหนาแน่นของประชากรด้วงเจาะเมล็ดอยู่ในช่วง 5.56-
28.48 ตัวต่อช่อ อัตราเมล็ดถูกเจาะท าลาย 9.28-30.14 
เปอร์เซ็นต์ โดยบริเวณที่พบการท าลายของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบ
ยักษ์สูงสุด



บานไม่รู้โรยป่า (GOMPHRENA WEED)

• ชื่อวิทยาศาสตร์ (GOMPHRENA CELOSIOIDES MART)

บานไม่รู้โรยป่าเป็นไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้น พุ่มต้นสูงประมาณ 40-100 

เมตร ต้นค่อนข้างกลมอวบน้ า สีเขียวแกมขาว ยาวตรง กิ่งแขนงเลื้อย ทอดไปเป็น

รัศมีโดยรอบ ส่วนปล้องค่อนข้างยาว ล าต้นมีขนเล็กๆปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบ

ตรงข้าม ก้านใบยาว 2-5 มม. โคนก้านเป็นร่องเล็กๆแล้วแผ่เป็นกาบสั้นๆหุ้ม ข้อ ใบ

รูปไข่กลับยาวรี ถึงรูปใบหอกโคนใบแหลมและ ATTENUATE ปลายใบค่อนข้าง

แหลมหรือมน ผิวใบมีขนสีขาวปก คลุม ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2-

3.5 ซ

• การกระจายพันธุ์ 

วัชพืชในพื้นที่เพาะปลูกและแปลงเกษตรในการปลูกพืชผัก พืชไร่ พืช

สวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99


วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

• ควบคุมโดยวิธีกล รดน้ าให้ดินนิ่มและท าการถอนให้โคนต้นหลุดออกจากดิน หากมี

จ านวนมากไม่สามารถถอนได้หมดในคราวเดียวควรตัดต้นออกก่อนที่ดอกจะแก่ สามารถควบคุมการ

แพร่กระจายได้ระดับหนึ่ง

• ควบคุมโดยใช้สารเคมี  ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ไกลโฟเซต (48% เอสแอล) การ

ใช้สารเคมีประเภทนี้ควรปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

มาก อัตราที่ใช้ 70 - 80 ซี.ซี. ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วและเพื่อให้ได้ผลในการก าจัดควรใช้ร่วมกับสาร

จับใบเพื่อการเกาะติดของสารเคมีกับใบพืช

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1


หญ้าแห้วหมู (COCO-GRASS)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (CYPERUS ROTUNDUS L.)

วัชพืชประเภทกก อายุหลายปี ล าต้นใต้ดิน หัวและส่วนที่เป็นไหลทอดไป

ตามพื้นดิน มีส่วนล าต้นเหนือดิน ประกอบด้วยใบและล าต้นที่สร้างช่อดอก สูง 30-

70 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง พองออกเป็นหัวที่ฐาน ใบ 

ออกจากโคน เรียวยาว แคบ ส่วนโคนหนา ตรงกลางแผ่นใบเว้าเป็นร่องลึกตามยาว 

ดอกออกเป็นช่อเชิงลด มี 3-8 ช่อย่อยต่อช่อ ดอกย่อยค่อนข้างแบน ไม่มีก้าน 

จัดเรียงตัวเป็นช่อรูปไข่ ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยเมล็ด ไหลและเหง้า

การกระจายพันธุ์ 

กกดอกทรายเป็นวัชพืชที่พบในเขตร้อนทั่วโลก ปัจจุบันพบกระจาย

ทั่วไปในประเทศ



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล แห้วหมู เป็นวัชพืชประเภทกก อายุหลายปี การควบคุมโดย
การ ถอนออก หรือไถกลบ ก่อนที่พืชจะออกดอก หรือปล่อยน้ าให้ท่วมยอดขณะที่ต้นยังเล็ก จะ
ท าให้ยอดเน่าและตายได้ 

ควบคุมโดยสารเคมี  การใช้สารก าจัดวัชพืชในนาข้าว ต้องเลือกสารก าจัดวัชพืช
ที่ไม่เป็นพิษต่อข้าว ซึ่งมีทั้งที่ใช้ก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์ และหลังวัชพืช
งอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D,บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, 
ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล เป็นต้น ซึ่งอัตราการใช้และระยะเวลาการใช้จ าเป็นต้องศึกษาฉลาก
ก ากับสารก าจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้



พันงูเขียว (COCO-GRASS)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (STACHYTARPHETA JAMAICENSIS)

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกจ าพวกหญ้า ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง มี

ความสูงได้ประมาณ 50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาทางด้านข้าง 

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พรรณไม้ชนิดนี้พบได้ในแถบเขตร้อนทั่วไป โดยมัก

ขึ้นตามเนินเขา ตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า พื้นที่เปิด หรือตามริมถนน ที่ความสูง

จากระดับน้ าทะเลจนถึง 600 เมตร

การกระจายพันธุ์ 

พบขึ้นตามพื้นที่น้ าขังแฉะและพื้นที่รกร้าง เป็นวัชพืชในพืชไร่

และพืชสวน



พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

• ANANAS COMOSUS (สับปะรด : PINEAPPLE)
COCOS NUCIFERA (มะพร้าว : COCONUT)
COLOCASIA ESCULENTA (เผือก : TARO)
ELAEIS GUINEENSIS (ปาล์มน้ ามันแอฟริกัน : AFRICAN OIL PALM)
GLYCINE MAX (ถั่วเหลือง : SOYABEAN)
HEVEA BRASILIENSIS (ยาง : RUBBER)
MANIHOT ESCULENTA (มันส าปะหลัง : CASSAVA)
MUSA TEXTILIS (กล้วย, กล้วยด า : ABACA)
NICOTIANA TABACUM (ยาสูบ : TOBACCO)
ORYZA SATIVA (ข้าว : RICE)
ZEA MAYS (ข้าวโพด : CORN, MAIZE)



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุ

คลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ 

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทเลือกท าลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบ

กว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารก าจัดวัชพืชที่ไม่เลือกท าลายท าลาย เช่น พาราควอท ไกลฟ

อเสต หรือใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ 

ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารก าจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีด

พ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น BENTAZONE, BUTACHLOR, 2,4-D



พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

•

ELAEIS GUINEENSIS (ปาล์มน้ ามันแอฟริกัน : AFRICAN OIL PALM)

HEVEA BRASILIENSIS (ยาง : RUBBER)



วัชพืชน้ า (AQUATIC WEEDS)

วัชพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ าหรือพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขัง ล าคลอง หนองบึง อ่างเก็บน้ า แบ่งย่อยได้เป็น

• วัชพืชลอยผิวน้ า (FLOATING WEEDS)  ผักตบชวา จอก  ผักตับเต่า และแหน

• วัชพืชใต้น้ า (SUBMERGED  WEEDS) ดีปลีน้ า สาหร่ายหางกระรอก

• วัชพืชโผล่เหนือน้ า (EMERGED WEEDS) ขาเขียด ผักปอดนา

• วัชพืชริมน้ า (MARGINAL WEEDS)  หญ้าขน กะเม็ง ล าเจียก



ผักตบชวา (WATER HYACINTH)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (EICHLORNIA CRASSIPES)

ผักตบชวามีล าต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ า มีไหล ซึ่งเกิดตาม
ซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ าตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบ
เดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ าตรงกลางพองออกภายในเป็นช่อง
อากาศคล้ายฟองน้ าช่วยให้ลอยน้ าได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-
25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ 
และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนท่ีปลายไหลไปปลูก

การกระจายพันธุ์ 

ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจึง
มีปริมาณมากในช่วงนั้นเกิดจากสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ผงซักฟอก ปุ๋ย ซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชน้ าโดยเฉพาะกับผักตบชวาเป็นอย่างดี 
ท าให้ กีดขวางการเดินทางของน้ า

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

•

การชลประทาน : ผักตบชวาท าให้การพัฒนาแหล่งน้ าไม่

ได้ผลตามเป้าหมายเนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหลของน้ าลง

การกสิกรรม : ผักตบชวาจะไปแย่งน้ าและอาการจากพืชที่

ปลูก แพผักตบชวาที่ไหลมาตามน้ าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ

ศัตรูพืชนานาชนิด เช่น หนูและศัตรูอื่น ๆ ที่จะไปท าความ

เสียหายแก่พืชผลของเกษตรกร และผักตบชวาที่ลอยมากับน้ า

จะก่อให้เกิดปัญหาแก่นาข้าวขึ้นน้ า เพราะผักตบชวาจะลอยมา

ทับต้นข้าวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นข้าว[6



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล ใช้แรงงานเก็บท าลายอ เอาไปท างานหัตถกรรม

ควบคุมด้วยชีววิธี  ฉีดพ่นด้วยเช้ือรา MYROTHECIUM RORIDUM สามารถ

ช่วยควบคุมได้



จอก (WATER LETTUCE)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (PISTIA STRATIOTES LINNAEUS)

เป็นวัชพืชน้ าขนาดเล็ก อยู่กันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวน้ า ล าต้นทอดขนานไปกับ
ผิวน้ าและมีลักษณะอวบ มีรากฝอยแตกเป็นกระจุกจ านวนมากอยู่ใต้น้ า เกิดต้นใหม่
จากโคนต้นและบนไหล เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด ชอบน้ าจืด สามารถพบได้ทั่ วไปใน
บริเวณที่มีน้ า ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีรูปร่างไม่แน่นอน ส่วนมาก
เป็นรูปสามเหล่ียม ปลายใบมนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมแผ่นใบทั้งสองด้าน ฐานใบจะ
อ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ า ดอกจอกเป็นดอกช่อมีขนาดเล็กๆ ออกดอกตามซอกใบ ก้านช่อ
ดอกสั้น และมีแผ่นสีเขียวอ่อนขาวห่อหุ้มดอกไว้ ด้านนอกมีขนละเอียดปกคลุม

การกระจายพันธุ์ 

จอกเป็นพืชรุกรานชนิดหนึ่งที่ปิดทางไหลของน้ า รวมทั้งท าให้การตกปลา 
การว่ายน้ า และการเดินเรือล าบาก เพราะมันขึ้นอย่างหนาแน่นกั้นระหว่ างน้ าและ
อากาศท าให้ออกซิเจนในน้ าลดลงส่งผลต่อสัตว์น้ าอยู่อาศัยไม่ได้ อีกทั้งยังบังแสงแดดที่
จะตกกระทบกับพืชใต้น้ าเพื่อสังเคราะห์แสง และท าลายพืชท้องถิ่น



พืชปลูกที่พบการระบาด (INFESTATION IN CROP)

การชลประทาน : ผักตบชวาท าให้การพัฒนาแหล่งน้ าไม่

ได้ผลตามเป้าหมายเนื่องจากจอกไปลดการไหลของน้ าลง

และถ้ามีปริมาณมากส่งผลต่อปริมาณอ๊อกซิเจนในบ่อเลี้ยง

สัตว์น้ า

วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE) การช้อนออก



ผักตับเต่านา (WATER LETTUCE)

ชื่อวิทยาศาสตร์ ( HYDROCHARIS MORSUS-RANAE)

ต้นเจริญเติบโตอยู่ในน้ า มีรากและสามารถแตกไหลเป็นเส้นสีขาว เกิด
เป็นกระจุกทางด้านล่างของกลุ่มใบ ปลายไหลเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ ใบโผล่
เหนือน้ าหรือลอยที่ผิวน้ า รูปหัวใจหรือรูปไข่ กว้าง 2.5–7.5 เซนติเมตร ยาว 
2.5–6 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ฐานใบเว้าเป็นรูปหัวใจค่อนข้างกลม ขอบใบเรียบ 
ปลายใบมน ใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบด้านล่างสีจางกว่า และกลางใบจะ
พองออกคล้ายฟองน้ า ช่วยพยุงล าต้น ในฤดูแล้งเมื่อมีน้ าน้อย ก้านใบจะสั้นลง 
ใบจะแตกออกที่ข้อของล าต้น

การกระจายพันธุ์ 

ผักตับเต่านาขึ้นตามแหล่งน้ าตื้น ๆ แหล่งน้ านิ่งทั่วไป หรือในนา มี
ไหลทอดเลื้อย ถ้าน้ าตื้นจะมีรากยึดดินใต้น้ า ใบโผล่เหนือน้ าหรือลอยที่ผิวน้ า 
ตับเต่านามีการกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรปและเอเชีย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล ใช้แรงงานถอนท าลาย สามารถน ามาเป็นอาหารจิ้มน้ าพริก

ได้



วัชพืชใต้น้ า (SUBMERGED  WEEDS)

• เป็นวัชพืชที่อยู่ในน้ ารากหยังลึกลงในพื้นดิน ล าต้นเป็นสายทอดยอดไปตามผิวน้ า เช่น ดีปลีน้ า สาหร่ายหาง

กระรอก



ดีปลีน ้ ำ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  POTAMOGETON NODOSUS POIR.

พืชใต้น้ า ใบ มีสองแบบคือใบที่จมอยู่ใต้น้ า รูปหอกแคบหรือรูป
แถบ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 8-15 ซม. ใบที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ ารูปรี หรือรูปขอบขนาน 
กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-12 ซม.ก้านใบยาว 5-15 ซม. มีหู ใบแหลม ยาว 2-4 ซม. 
ดอกสีน้ าตาลออกเป็นช่อแน่นชูขึ้นเหนือน้ ารูปทรงกระบอกยาว 6-15 ซม.ดอก
ย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน เกสรเพศเมียมีรัง
ไข่ 4 อัน แยกกัน ผล เดี่ยว ค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง2-3 ซม.

การกระจายพันธุ์

จากอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา ถึงเอเชียและนิวซีแลนด์พบใน
แหล่งน้ าจืด เช่นทะเลสาบ หนอง และบึง



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

ควบคุมโดยวิธีกล ถอนโดยใช้แรงงานคน สามารถน ายอดไปจิ้มน้พ าพริกรับประทานได้

ควบคุมโดยใช้สารเคมี  ไพราโซซัลฟูรอน ที่เก็บใบกว้างในพืชประธานใบแคบหรือฟีโน
ซาฟอป พี เอทิล ที่ก าจัดใบแคบ ในนา



วัชพืชโผล่เหนือน้ า (EMERGED WEEDS)

• เป็นวัชพืชพวกที่รากและล าต้นอยู่ใต้น้ า  และดิกขึ้นมาเหนือน้ า เช่น ขาเขียด ผักปอดนา



ขาเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ SAGITTARIA TRIFOLIA

เป็นไม้น้ าในวงศ์ ALISMATACEAE ผิวเกลี้ยง มียาง เหง้าใต้ดิน
รูปเรียว ปลายเหง้าเป็นหัว ใบออกเป็นกระจุก โผล่พ้นน้ า คล้ายหัวลูกศร ก้าน
ใบรูปสามเหลี่ยมแหลม ภายในมีช่องอากาศ ใบที่จมใต้ยาวจะเป็นทรงยาว ดอก
ช่อ สีขาว ผลเป็นกระจุกกลม เมล็ดมีปีกกว้าง กระจายพันธุ์ตั้งแต่ทะเลด า จนถึง
ญี่ปุ่น หัวดิบมีพิษ ต้มสุกรับประทานได้ ใบอ่อนรับประทานเป็นผัก ทุกส่วนของ
ต้นใช้เลี้ยงหมู

การกระจายพันธุ์

จากอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา ถึงเอเชียและนิวซีแลนด์พบใน
แหล่งน้ าจืด เช่นทะเลสาบ หนอง และบึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม
1. เน่ืองจากขาเขียดชอบสภาพน้ าขังการล่อให้งอกจึงต้องให้มีน้ าขังเล็กน้อย
2. เมื่อปล่อยให้งอกสัก 1-2 สัปดาห์ แล้วจึงไถกลบท าลาย

การควบคุมโยสารเคมี
ประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร,์ ออกซาไดอะซอน
ประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น 2,4-D, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,

บีสไพริแบก-โซเดียม, เอทธอกซีซัลฟูรอน, โพรพานิล



ผักปอดนา (GOOSEWEED)

ชื่อวิทยาศาสตร์ SPHENOCLEA ZEYLANICA GAERTN.

ล ำต้นอวบ ตัง้ตรง แตกก่ิงก้ำนสำขำ สูง 7-50 ซ.ม. มีฟองน ำ้สีขำว
หุ้ มบริเวณโคนต้นที่แช่น ำ้ ใบเดี่ยวแตกจำกล ำต้นแบบสลับ ดอกออกเป็นช่อสี

เขียว ดอกย่อยเรียงติดกนัที่ปลำยก้ำน ไม่มีดอกย่อย ภำยในมีเมล็ดเล็กๆสีน ำ้ตำล

อ่อนจ ำนวนมำก ออกดอกเมื่ออำยุประมำณ 2 เดือน เมล็ดสุกแก่และตำยเมื่ออำยุ

ประมำณ 4 เดือนขยำยพันธุ์ ด้วยเมล็ด ชอบขึน้ในที่ชืน้และน ำ้ขัง เมื่องอกแล้ว

เจริญเติบโตได้ในที่ชืน้หรือมีน ำ้ขงัแต่ไม่สำมำรถขึน้น ำ้ได้ พบในฤดนูำปีมำกกว่ำนำ

ปรัง และมีควำมหนำแน่นสงูในบริเวณท่ีข้ำวมีควำมหนำแน่นต ่ำ

การกระจายพันธุ์

พบมากในนาข้าวและพื้นที่น้ าท่วมขัง



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม

1. การปล่อยให้งอกและไถทิ้งจะก าจัดได้ส่วนหนึ่ง
2. การหว่านข้าวด้วยอัตราที่เหมาะสมและสม่ าเสมอจะป้องกันไม่ให้ผักปอดนาขึ้น

รบกวนได้
การควบคุมโดยใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทก่อนวัชพืชงอก เพรททิลาคลอร์
ประเภทหลังวัชพืชงอก เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-

โซเดียม, เอทธอกซีซัลฟูรอน, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล, ซิโนซัลฟูรอน



วัชพืชริมน้ า (MARGINAL WEEDS)

เป็นพวกที่ชอบขึ้นริมน้ าหรือท่ีชื้นแฉะ เช่นหญ้าขน กะเม็ง ล าเจียก



หญ้าขน ( BUFFALOGRASS)

ชื่อวิทยาศาสตร์ BRACHIARIA MUTICA

เป็นพืชในวงศ์หญ้า เป็นพืชหลายฤดู แพร่กระจายด้วยเมล็ด และการแตก

ไหล ออกรากตามข้อ สูงประมาณ 2 เมตร ใบมีขน ยาว 10 - 30ซม. และกว้าง 1 -1.5 

ซม. บริเวณข้อมีขน ดอกเป็นดอกช่อ ยาว 10 - 20 ซม. ออกดอกตลอดปี ชอบดินที่

ระบายน้ าได้ไม่ดี พบตามบริเวณที่นาและน้ าท่วมขัง พบได้ทั่วประเทศไทย

การกระจายพันธุ์

หญ้าขน เป็นหญ้าที่เติบโตได้ทั้งพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ าขัง สามารถพบ

ได้ทั่วไปในทุกภาค มักพบตามริมขอบแม่น้ า คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า พื้นที่ชุ่มน้ า 

รวมถึงพื้นที่รกร้างต่างๆ และพบได้ตามแปลงหญ้าของผู้เลี้ยงโค กระบือทั่วไป โดยถูก

น าเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยนายอาร์ พี โจนส์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม

การถากถางปรับพื้นที่ไม่ให้ชื้นแฉะมาก หรือน ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ เช่น โค

การควบคุมโดยใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทก่อนวัชพืชงอก เพรททิลาคลอร์

ประเภทหลังวัชพืชงอก เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล, บีสไพริแบก-

โซเดียม, เอทธอกซีซัลฟูรอน, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล, ซิโนซัลฟูรอน



กะเม็ง (FALSE DAISY)

ชื่อวิทยาศาสตร์ ECIPTA PROSTRATE L.

กะเม็งไม้ล้มลุกล าต้นตั้งตรง สูงประมาณ 30-50 ซม. ล าต้นกลม มี
ขนแข็งสากมือปกคลุม แตกแขนงมาก ที่โคนต้นอาจมีสีแดงอมม่วงใบ เป็นใบ
เดี่ยวออกจากล าต้นในลักษณะตรงข้ามเป็นคู่ ใบค่อนข้างแคบเรียวยาว ปลายใบ
ค่อนข้างแหลม ฐานใบมีรอยเว้าและบานออกทั้งสองด้านเล็กน้อย ขอบใบมีรอย
หยักเล็กน้อย ไม่มีก้านใบ มีขนสั้นๆ สีขาวปกคลุมทั่วทั้งใบ สีเขียวรองรับช่อดอก 
ผล เป็นชนิดอะคีน มีสีเหลืองปนด า ปลายมีระยางค์เป็นเกล็ดยาวประมาณ 2.5 
มม. ขนาดของผลกว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3-3.5 มม.แก่แล้วแตก 
เมล็ดจะหลุดออก

การกระจายพันธุ์

เป็นวัชพืชในนาข้าว พืชผัก: คะน้า กะหล่ าปลี่ ผักกาด ผักกาดหัว ไม้ผลยืนต้น : 
มะม่วง มะละกอ แก้วมังกร ล าไย ทั่วทุกภาค

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81


วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม
โดยวิธีการกล โดยการใช้ระดับน้ า เช่น สภาพน้ าท่วมขังประมาณ 3-4 สัปดาห์หลงัปักด า

สามารถลดการงอกและการเจริญของกะเม็งได้ หากกะเม็งถูกน้ าท่วมกอ่นหรอืทีร่ะยะ 4 ใบ จะท าให้ความสูง
ลดลง หากกะเม็งที่ยังไมอ่อกดอกถูกอยู่ใตน้้ าสูง 90 ซม นาน 4 วัน จะท าให้ใบรว่งหมด ยกเว้นใบที่ปลายยอด 
และจะไม่เกิดผลกระทบเลยหากกะเม็งออกดอกแล้ว การถอน ดึงกะเม็งออก และปลูกพืชอืน่ จะช่วยท าให้
กะเม็งหายออกไปได้

การควบคุมโดยใช้สารก าจัดวัชพืช
กะเม็งไวต่อสารพาราควอท สารก าจัดวัชพืชอื่นๆ ที่มีรายงานว่าใช้ได้ผลด ีได้แก่ 

OXADIAZON, FENOXAPROP-ETHYL, BENTAZONE, 2,4-D, MCPA, GLYPHOSATE, OXYFLUORFEN, 
THIOBENCARB + FENOXAPROP-ETHYL



วัชพืชอากาศ (EPIPHYTE WEEDS)และกาฝาก (PARASITIC WEEDS)

เป็นวัชพืชที่เจริญได้ดีบนต้นไม้อื่นอย่างเดียวเช่น กาฝาก ฝอยทอง



กาฝาก (PARASITES)

ชื่อวิทยาศาสตร์ DENDROPHTHOE

มักอาศัยเกาะขึ้นกับพืชอื่น และแย่งอาหารจากพืชที่
เกาะอยู่และ บางชนิดก็แย่งอาหารจากพวกกาฝากด้วยกันพืช 
กาฝากต้องพึ่งพาต้นไม้อื่นในการด ารงชีวิต เพราะมันไม่สามารถเกาะ
อยู่บนต้นไม้อื่นเฉยๆแบบกล้วยไม้ ว่านไก่แดง หรือนมต าเรีย ซึ่งเป็น
พืชอิงอาศัย (EPIPHYTE) แต่มันจะต้องแทงรากเข้าไปในท่อล าเลียง
น้ าและแร่ธาตุของต้นไม้อื่นนั้น เพื่อแย่งเอามาเป็นอาหารของมัน 
เพราะกาฝากเป็นพืชเบียน (PARASITE) บนคาคบไม้ จึงแตกต่างจาก
กล้วยไม้และพืชอิงอาศัยอื่น ๆ

การกระจายพันธ์ุ

ขึ้นตามต้นไม้ที่มีผล เช่นผลไม้ ไม้ยืนต้น ที่มักเป็ น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/Parasite


การแพร่ระบาด

• เมล็ดกาฝากไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้เอง ถ้าหากผลสุกจนแก่จัด จะร่วงหลน่ลงสู่พื้นดิน ถึงจะร่วง

หล่นลงบนกิ่งไม้บ้าง แต่ผลนั้นยังมีเนื้อผลไม้หุ้มเมล็ดอยู่ จึงไมม่ีวันที่เมล็ดกาฝากจะไปติดอยู่ตาม

กิ่งไม้ต่างๆได้เลย นอกจากจะอาศัยนกเท่านั้



วิธีการควบคุม (CONTROL MEASURE)

การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม

โดยวิธีการกลใช้วิธีกำรตดั โดยตดัต้นใหญ่ก่ิงใหญ่ออก ดงึเถำออกให้หมด



ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช

วัชพืชเป็นพืชที่ขึ้นในที่ไม่ประสงค์ดังนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบเกษตรกรรมอย่างแน่นอน 

เนื่องจากวัชพืชเป็นที่มาของโรคพืชและแหล่งพักตัวของแมลงศัตรูพืชอีกทั้งวัชพืชยังแย่งธาตุอาหาร น้ ากับพืช

หลักที่ปลูก บางชนิดมีความรุนแรงมากสามารถเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ เลี้ยงได้ เช่น หมามุ้ย ไมยราบยักษ์  

พืชที่ปลูกจะถูกรากวัชพืชชอนไชไปท าลายระบบรากของพืชหลัก วัชพืชบางชนิดสามารถปล่อยสารพิษที่มีผลต่อ

การเจริญเติบโตของพืชหลักบางชนิดได้ ส่งผลให้ผลผลิตลดลง


