
QR Code 

ศิริพรรณ สุขขัง สมนึก พรมแดง และสายนํ้าออย สวางเมฆ  

»ÃÐàÀ·ÇÑª¾×ª 

»ÃÐàÀ·ÊÒÃ¡íÒ¨Ñ́ ÇÑª¾×ª 

ÇÑª¾×ª =  พืชท่ี 1.ข้ึนในท่ีท่ีไมตองการ  2.ทําความเสียหายแกพืชปลูก มนุษย และส่ิงแวดลอม 
    3.ขยายพันธุ แพรพันธุไดดี  4.ควบคุมกําจัดยาก   

• จําแนกตามขอบเขตของชนิดพืชท่ีควบคุม • จําแนกตามการเคล่ือนยายของสาร 

• จําแนกตามชวงเวลาการใช • จําแนกตามลักษณะการใช 

พนทางใบ 

• จําแนกตามลักษณะการทําลาย 

• จําแนกตามลักษณะใบ 

วัชพืชใบแคบ  
(narrowleaf weed) 

พืชตระกูลหญา 

วัชพืชใบกวาง  
(broadleaf weed) 

พืชใบเลี้ยงคู 

วัชพืชตระกูลกก (sedge) 

เชน กกสามเหลี่ยม กกขนาก แหวหมู หนวดปลาดุก 

• จําแนกตามวงชีวิต 

วัชพืชลมลุก (annual weed) 
เชน หญาขาวนก ผักโขมหนาม ผักยาง ผักเสี้ยนผี 

ขยายพันธุ 

ดวยเมล็ด 

วัชพืชขามป (perennial weed) 
เชน หญาคา หญาขน แหวหมู ผักบุง ไมยราบ สาบเสือ 

ขยายพันธุ 

ดวยเมล็ด 
ขยายพันธุ 

ดวยเหงา ไหล หัว 

เลือกทําลาย  
เลือกทําลายใบแคบ เชน คลีโทดิม 

เลือกทําลายใบกวาง เชน 2,4-D อะซิฟลูออเฟน 

ไมเลือกทําลาย เชน ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนต 

สัมผัสตาย 
ทําลายเฉพาะสวน/ ไมมีการเคลื่อนยาย  

เชน  พาราควอต กลูโฟซิเนต 

ดูดซึม/

เคล่ือนยาย 

สารเคลื่อนยายไปทําลายสวนตางๆของพืช  

เชน ไกลโฟเสต 2,4-D คลีโทดิม 

กอนปลูก ใชกําจัดวัชพืชกอนเตรียมดิน 

กอนงอก พนลงดิน หลังเตรียมดิน กอน

วัชพืชงอก 

หลังงอก พนเม่ือวัชพืชงอกแลว 

พนทางดิน 
เปนแบบใชกอนงอก  

เชน อะทราซีน 

อะลาคลอร  

เมโทลาคลอร   

ออกซี-ฟลูออรเฟน 

ยับย้ังจุดเจริญ 
เชน อะลาคลอร เมโทลาคลอร 

ไกลโฟเสต คลีโทดิม 

ยับย้ังการสังเคราะหแสง 
เชน พาราควอต ไดยูรอน ออกซี-

ฟลูออรเฟน  

ฮอรโมน เชน 2,4-D ไดแคมบา 

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351399 ตอ 428 
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QR Code 

ศิริพรรณ สุขขัง สมนึก พรมแดง และสายนํ้าออย สวางเมฆ  

• สถานการณการแบน 2 สาร 

พาราควอต และ คลอรไพริฟอสเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 หามมิใหมีการผลิต นําเขา สงออก 

หรือมีไวในครอบครอง ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เปนตนมา 

 Allelopathy : ทางเลือกในการควบคมุวชัพืช  

Allelopathy เปนปรากฏการณทางชีวเคมีระหวางพืชรวมท้ังจุลินทรียและสัตว ท่ีมีการปลดปลอย

สารทุติยภูมิออกมาสูสภาพแวดลอม สารเหลาน้ีเรียกวา allelochemicals ซ่ึงมีผลตอส่ิงมีชีวิต

ขางเคียงท้ังยับย้ังหรือกระตุนการเจริญเติบโต และปฏิกิริยาทางชีวเคมีของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอม

น้ันๆ สารท่ีปลดปลอยออกมาจะไดจากพืชท่ีมีชีวิตอยูโดยการระเหย การชะลางออกมาจากสวนตางๆ

ของพืชไมวาจะเปน ราก ใบ ดอก ผล สารสกัดท่ีไดจากพืช รวมถึงการยอยสลายของซากดวย  

• สาร allelopathic จากพืช 
: กลุม Alkaloids, Steroids, Terpenoids, 

Acetogenins, Phenylpropanes และกรดฟนอลิก  

• สาร allelopathic จากจุลินทรีย 

: สาร bialaphos จาก Streptomyces hygroscopic   

• สาร allelopathic จากสัตว 
: สารจากแมลง เชน cantharidin จากดวงน้ํามัน 

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351399 ตอ 428 

ปลดปลอยทางราก 

การระเหย 

การชะลาง 

การสลายตัว 

ของซากพืช 

พืชปลดปลอยสาร 

พืชไดรับสาร 

การคลุมแปลงดวยวัสดุตางๆ 

ก) ใบสน  ข) ไมคลุม 
(control)   

ค) ฟางขาว
สาลี  

ง) พลาสติก   

 Nwosisi et al. (2019)  

Allelochemicals มีผลตอกระบวนการ

ตางๆ ในพืช เชน  

• การแบงเซลล/  

   การขยายตัวของเซลล 

• การงอก  

• การดูดซึมธาตุอาหาร 

• การสังเคราะหแสง 

• การหายใจ 

สารคูมาริน 

ยับยั้งการ 

ยืดยาวของเซลล 
(Aliotta et al, 1993) 

ผิวใบเสียสภาพหลังไดรับสาร

กลุมฟนอลิก (Aliotta et al, 1993) 

การแบงเซลลถูกยับยั้งหลังไดรับสาร

กลุมฟนอลิก (Aliotta et al, 1993) 

• กระบวนการเมแทบอลิซึม 

• โครงสรางของเซลล 
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QR Code 

ศิริพรรณ สุขขัง สมนึก พรมแดง อตินุช แซจิว ปยนันท ถนอมชาติ และศรีสม สุวรรณวงศ 

ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃãªŒµÐä¤ÃŒºŒÒ¹áÅÐµÐä¤ÃŒËÍÁã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÇÑª¾×ª 
สารสกัดจากตะไครบานและตะไครหอมยับย้ังการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ (หญารูซ่ีและตอยต่ิง)ในหองปฏิบัติการ 

หนวยวิเคราะหวิจัยพฤกษเคมี ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-351399 ตอ 428 

สารสกัดดวยเมทานอลจากตะไครบาน 

สารสกัดดวยเมทานอลจากตะไครหอม 

สารสกัดดวยน้ําจากตะไครบาน 

สารสกัดดวยน้ําจากตะไครหอม 

• ทดสอบการควบคุมวัชพืชหลังงอก โดยการสเปรยสารสกัด • ทดสอบการควบคุมวัชพืชกอนงอก โดยการผสมเศษพืชกับดิน 

ชุดควบคุม 
สารสกัดตะไครบาน 

2.5        5        10% 
สารสกัดตะไครหอม 

2.5        5        10% 

ตัวอยางตะไครบานบดผสมกับดิน 

ตัวอยางตะไครหอมบดผสมกับดิน 

• ทดสอบการควบคุมวัชพืชกอนงอก โดยการคลุมดิน 

ทุนสนับสนุนจากสถาบนัวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 

ชุดควบคุม (ฟางขาว) 

ชุดควบคุม (ฟางขาว) ตะไครบาน 
60 กรัม/พท. 

ตะไครบาน 
120 กรัม/พท. 

ตะไครหอม 
60 กรัม/พท. 

ตะไครหอม 
120 กรัม/พท. 

โครงสรางผิวใบของพืชทดสอบภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

ผิวใบตอยต่ิงกอนไดรับสารสกัด ผิวใบตอยต่ิงหลังไดรับสารสกัด 

ผิวใบหญารูซี่กอนไดรับสารสกัด ผิวใบหญารูซี่หลังไดรับสารสกัด 
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