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บทคัดย่อ 
การศึกษาชนิดวัชพืชต่างถิ่นในพ้ืนที่เกษตรที่สูงภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือศึกษาชนิดพืชต่าง

ถิ่นมีศักยภาพเป็นวัชพืชในประเทศไทย และยังไม่มีการรายงานการเป็นวัชพืชในประทศไทยมาก่อน โดยส ารวจใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย พบพืชต่างถิ่น 3 ชนิด ที่ยังไม่เคยมีการรายงานการเป็นวัชพืชในประทศไทย 
ไ ด้ แ ก่  Dandelion (Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers.) False Dandelion (Hypochaeris 
radicata L.) และ Pinkhead Smartweed (Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don) ขึ้ น ใน พ้ืนที่
สนาม สามารถสร้างดอก และขยายพันธุ์ในพ้ืนที่ที่พบแล้ว แต่ยังไม่พบในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งสามชนิดมีดอกสวยงาม 
จึงอาจมีการน าเข้ามาเพ่ือเป็นไม้ประดับ โดยเฉพาะ Pinkhead Smartweed  มีการจ าหน่ายเป็นไม้ประดับในตลาด
พรรณไม้ประดับด้วย วัชพืชทั้งสามชนิดที่พบสามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น
กรุงเทพมหานครได้ด้วย  
ค าหลัก : พืชต่างถ่ิน พืชต่างถ่ินที่รุกราน วัชพืชจากพืชต่างถ่ิน วัชพืชในเกษตรที่สูง 
 

Abstract 
Detection survey of alien invasive plants in highland of northern and north-eastern 

Thailand were conducted during 2014-2015 which aims to detect weed potential invasive alien 
plants. 9 stations in Chiangmai province and 1 station in Loei province were survey.  3 alien 
plants were found as weed in a station in Chaingmai.  They are Dandelion (Taraxacum officinale 
G.H. Weber ex Wiggers.), False Dandelion (Hypochaeris radicata L.), and Pinkhead Smartweed 
(Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don). All plans can grow and propagate well in the area 
found. The pathway of introduction is unclear, but they might be introduced as ornamental 
plants due to their beautiful flowers. The Pinkhead Smartweed was found selling as ornamental 
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plant in Bangkok. All the plant species found can grow and propagate in lower altitude and high 
temperature environment, such as Bangkok.  
Keywords: alien plant, invasive alien plant, alien weed, weeds in highland agriculture 

ค าน า 

 พ้ืนที่เกษตรที่สูงเป็นแหล่งที่มีการชักน าพืชจากต่างถิ่นมาปลูกเป็นจ านวนมาก และพ้ืนที่ใกล้แหล่งอาศัยของ
พืชถิ่นเดียวของไทยจ านวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่อาจมีพืชต่างถ่ินที่รุกรานติดมาและกลายเป็นวัชพืชที่คุกคามพืช
ท้องถิ่นได้ วัชพืชร้ายแรงในแต่ละประเทศ มักเป็นพืชที่มิได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศนั้นๆ ตัวอย่างวัชพืชร้ายแรงของ
ประเทศไทย ได้แก่ ผักตบชวา ไมยราบยักษ์ หญ้าขจรจบ ธูปฤๅษี ล้วนมิได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย และถูกน าเข้า
ประเทศไทยอย่างจงใจ เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และ/หรือไม้ประดับ และต่อมาได้หลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม 
และกลายเป็นวัชพืชร้ายแรงในที่สุด ดังนั้นหากสามารถตรวจพบ (Early detection) และจัดการก่อนที่กลายเป็น
วัชพืชร้ายแรง จะเป็นการป้องกันการเกิดวัชพืชร้ายแรงจากพืชต่างถ่ินที่น าเข้ามาได้ 
 การเกษตรที่สูง หมายถึง ระบบการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ตั้งแต่ ๗๐๐ เมตรขึ้นไป 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงยอดเขา (ปวิณ, 2542)  
 ในอดีตที่ผ่านมามีการชักน าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศเข้ามามากมาย หลายชนิดเป็นพืชส าคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ แต่มีหลายชนิดที่กลายเป็นวัชพืชร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่า
มิได้ โดยทั่วไปผลกระทบที่เกิดจากวัชพืชอาจไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดจากศััตรูพืชและโรคพืช มักใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผลกระทบ หรือหากไม่สนใจแล้วอาจไม่เห็นผลกระทบ แต่เมื่อเกิดแล้วมักคงอยู่เป็นระยะเวลา
ยาวนาน ผลกระทบที่เกิดข้ึน เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานสามารถเปลี่ยนระดับหรือ 
ปริมาณของแสง และลดปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ า เปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดิน 
เพ่ิมปริมาณน้ าไหลบนพื้นผิว และการกัดเซาะหน้าดิน ที่ส าคัญท่ีสุดคือ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสามารถส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการในระบบนิเวศ เช่น วัฏจักรของสารอาหาร การถ่ายละอองเกสร การทับถมหรือเกิดชั้นดินขึ้นมาใหม่ 
และการถ่ายเทพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติ หรือสภาวะ
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ความถี่ การแพร่กระจาย และความรุนแรงของไฟป่า หรือขัดขวางกระแสน้ า เป็น
ต้น  ผลกระทบต่อพืชท้องถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลักษณะเป็นผู้รุกรานจะด ารงชีวิตแบบแก่งแย่ง แทนที่ หรือ
บริโภคสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น หรืออาจเป็นปรสิต หรือพาหะน าโรค ลดอัตราการเจริญเติบโตและการอยู่รอด ของชนิด
พันธุ์ท้องถิ่น หรืออาจท าให้จ านวนประชากร ลดลงจนถึงข้ันสูญพันธุ์ และอาจถอนรากถอนโคนหรือท าความเสียหาย
แก่พืชในท้องถิ่น ผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสามารถลดความหลากหลายทาง
พันธุกรรมลงได้ จากการสูญเสียจ านวนประชากรที่มีลักษณะเด่นทางพันธุกรรม การสูญเสียยีน และความซับซ้อน
ของยีน และการผสมข้ามชนิดพันธุ์หรือสายพันธุ์ระหว่างชนิดพันธุ์ต่างถ่ินกับชนิดพันธุ์พ้ืนเมือง ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถ่ินรุกรานจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือผันแปรในวงกว้าง
อยู่ตลอดเวลา เช่น ในสหรัฐอเมริกา ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานก่อให้เกิดความเสียหายถึงประมาณปีละ 123 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ และจัดว่าเป็นภัยส าคัญอันดับสองรองจากการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งคุกคามชนิดพันธุ์พ้ืนเมืองจน
แทบสูญพันธุ์ นักนิเวศวิทยาสรุปว่าลักษณะพิเศษของการรุกรานทางชีวภาพ คือ เมื่อเกิดขึ้นและด าเนินไปแล้วความ
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เสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถด ารงอยู่ต่อไปและอาจเพ่ิมขึ้น ถึงแม้ว่าได้จัดการกับต้นตอของปัญหาได้
แล้วก็ตาม  
 ทุกวันนี้ชนิดพันธุ์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ปรากฎในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่ใช่ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมท่ีมีต้นก าเนิดอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ (native) แต่เป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกน าเข้ามาหรือแพร่กระจายมาจากที่อ่ืน การเข้ามาในพ้ืนที่ใหมข่อง
สิ่งมีชีวิตต่างถ่ิน อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้   
  โดยความตั้งใจของมนุษย์ เป็นการน าเข้าอย่างมีวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม  
เช่น น าพืชผลไม้สายพันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามาปลูกในประเทศไทย น าพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเข้ามา
เพาะปลูก เพ่ือความสวยงาม ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน  เพ่ือใช้ในการศึกษา ทดลอง และจัดแสดง  การน าเข้า
สัตว์ทดลอง หรือพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ทดลอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หนู  การน าเข้าชนิดพันธุ์เพ่ือจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า สวนสัตว์ สวนพฤษศาสตร์ เพื่อใช้ในกระบวนการควบคุมทางชีวภาพ (Biological 
Control) เช่น การน าเข้าตัวห้ า ตัวเบียน เพ่ือใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช  เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น น าเข้าเหยื่อท่ีมีชีวิต
เพ่ือใช้ในกีฬาตกปลา  
 โดยความไม่ตั้งใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ติดมากับการขนส่ง เช่น เมล็ดพืชที่ติดมากับล้อ
รถหรือกล่องบรรจุสินค้า สิ่งมีชีวิตที่ติดมากับน้ าอับเฉา  ติดมากับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น แมลง ปรสิต จุลินทรีย์ ที่ติดมา
กับ พืช สัตว์ มนุษย์ ที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่ติดตาม รองเท้า กระเป๋าเดินทาง เป้ของ
นักท่องเที่ยว  ติดมากับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อผ้าที่ได้จากการบริจาค  ชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นที่ติดมากับกิจกรรมทางทหาร เช่น การส่งทหารพร้อมยุทธโธปกรณ์ไปช่วยรบ เมื่อกลับมาอาจมีชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน
ติดมากับตัวคน หรือติดมากับล้อรถถัง  

  - ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่เดินทางเข้ามาได้เอง หรือถูกปัจจัยทางธรรมชาติน าพาเข้ามา เช่น เมล็ดพืชบาง
ชนิดถูกพัดพาเข้ามาโดยลมพายุ, ถูกพัดพาเข้ามาจากการเกิดอุทกภัยที่รุนแรง หรือสัตว์น้ าต่างถ่ินบางชนิดอาจเข้ามา
ในพ้ืนที่ใหมเ่นื่องจากกระแสน้ าอุ่นเปลี่ยนแปลง 

 Harada et al. (1997)  ท าการส ารวจและรายงานชนิดวัชพืชในพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือ ทั้งสิ้น 218 ชนิด 
และในจ านวนนี้ 7 ชนิด เป็นวัชพืชพบใหม่ส าหรับประเทศไทยถึง 7 ชนิด ได้แก่ Sagitaria aginashi Makino,  
Chloris pycnothrix Trin.,  Eragrostis  nigra  Steud., Fimbristylis aphylla Steud.,  Eragrostis  trichodes 
(Nutt.) Wood, Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. Ex K. Schum และ Poa annua L. 

 ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิด การแพร่กระจาย ของพืชต่างถิ่นในพ้ืนที่เกษตรที่สูง 
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจหาพืชต่างถ่ินที่รุกรานในพ้ืนที่เกษตรที่สูง ที่มีสามารถตั้งตัว เจริญเติบโตได้
ในพ้ืนที่เกษตรที่สูง  และรวบรวมตัวอย่างพืชเข้าพิพิธภัณฑ์พืช-ศัตรูพืช ใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1) กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล  

2) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscope)  

3) เลนส์ขยาย 10 เท่า ส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้นในภาคสนาม 
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4) จานแก้ว บีกเกอร์ กระบอกตวง หลอดแก้วก้นตัด และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น ส าหรับการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 

5) กระดาษกรอง ผงวุ้น ผงเซลลูโลส พลาสติกใสส าหรับปิดอาหาร 

6) กรรไกร มีด เสียม หรือพ่ัว ส าหรับตัด/ขุด ตัวอย่างพืช 

7) แผงอัดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมกระดาษฟูก ฟองน้ าและหนังสือพิมพ์ พร้อมเชือกไส้ตะเกียงและป้ายชื่อ
ส าหรับผูกตัวอย่างพืช 

8) กระดาษติดตัวอย่างพืช  

9) ขวดแก้ว และน้ ายาส าหรับดองตัวอย่างพืช (หากจ าเป็น) 

10) น้ ายาชุบตัวอย่างวัชพืช ประกอบด้วย ฟีนอล เมอคิวริคคลอไรด์ เอทธิลอัลกอฮอล์ 

11) การบรู 

12) เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) 

13) อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ กระถางขนาดต่างๆ พร้อมดินและป้ายปัก ส าหรับ
ปลูกพืชตัวอย่างเพ่ือเก็บเมล็ด และศึกษารายละเอียดของพืชเพ่ิมเติม 

14) สมุดบันทึก 

วิธีการ 
1) ตรวจสอบ สืบค้น  ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดพืชในพื้นท่ีเกษตรที่สูงและพ้ืนที่สูงใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2) การส ารวจและเก็บตัวอย่าง ก าหนดพ้ืนที่ วางแผนการส ารวจเก็บตัวอย่าง ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงใน

ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส ารวจแบบสืบพบ (Detection survey) โดยการเดินส ารวจในพื้นที่ท่ีสามารถ
เข้าถึงด้วยรถยนต์ หรืออยู่ในระยะที่เดินเข้าได้ ในพ้ืนที่เกษตรที่สูง ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลเฉลี่ย มากกว่า 700 
เมตรขึ้นไป เก็บตัวอย่างทุกชนิดที่ไม่เคยพบรายงานในประเทศไทย และมีรายงานเป็นวัชพืชในต่างประเทศ ส าหรับ
ชนิดที่ไม่สามารถระบุได้ขณะส ารวจ น ามาปลูกเพ่ือศึกษารายละเอียดและตรวจสอบชนิดต่อไป 

3) ศึกษาคุณสมบัติการเป็นพืชท่ีรุกราน/วัชพืชร้ายแรง หากพบวัชพืชต่างถิ่นที่ไม่พบรายงานมาก่อน มี
ลักษณะแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถเจริญเติบโตได้ดี ไม่มีร่องรอยถูกท าลายจากศัตรูธรรมชาติ และไม่ได้เป็นพืชที่ปลูก
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ส ารวจเพิ่มเติมเพ่ือทราบขอบเขตการระบาด และเก็บตัวอย่างสด น ามาศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นพืชที่รุกรานหรือวัชพืชร้ายแรง เช่น การเจริญเติบโต ความสามารถในการ
สร้างหน่วยขยายพันธุ์ การเกิดต้นใหม่จากหน่วยขยายพันธุ์ คุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิ เป็นต้น  

4) การตรวจสอบชนิดพืช เทียบตัวอย่างวัชพืชกับตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิ
รินธร กรมวิชาการเกษตร  หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิพิธภัณฑ์พืชของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมถึงสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของแต่ละวงศ์
หรือสกุลของพืชนั้นๆ ตลอดจนการตรวจสอบกับเอกสารคู่มือต่างๆ  

5) การจัดท าตัวอย่างแห้ง เก็บวัชพืชที่มีใบและดอกสมบูรณ์ ไม่ถูกแมลงท าลาย หากพืชมีขนาดเล็ก ควรมี
ราก ต้น ใบ –ดอก ครบ หากเป็นพืชไร้ดอก ควรมีส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ หรือลักษณะอื่นที่สามารถใช้ในการ
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ตรวจวิเคราะห์ชนิดได้ อัดในแผงอัดพรรณไม้ ขนาดประมาณ 50 x30 เซนติเมตร อย่างน้อยชนิดละ 2 ตัวอย่าง เมื่อ
แห้งแล้วติดลงบนกระดาษขาว ขนาด 45 x 30 เซนติเมตร พร้อมติดป้าย ระบุ ชื่อวัชพืช สถานที่ – นิเวศน์  พืช
อาศัย  วัน-เวลา ชื่อผู้เก็บ  เก็บรักษา ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช และพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร 
 การศึกษาวิจัยนี้ ด าเนินการส ารวจตั้งแต่ ตุลาคม 2556- กันยายน 2558 

ผลการทดลอง 
 การส ารวจพ้ืนที่เกษตรที่สูงในจังหวัด เชียงใหม่ และเลย พบวัชพืชต่างถิ่นที่สามารถตั้งตัว คือเจริญเติบโต
และขยายพันธุ์ ใน เขตพ้ืนที่ เกษตรที่ สู ง 3 ชนิด  ได้แก่  Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers.   
Hypochaeris radicata L.  และ  Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don (pinkhead smartweed)  
และอีก 1 ชนิดที่ไม่พบรายงานการเป็นวัชพืชในพ้ืนที่เกษตรที่สูงมาก่อน ได้แก่  Cyathocline purpurea (Buch 
Han ex D.Don) โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 
 Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers. (Figure 1) มีชื่อสามัญที่รู้จักทั่วไป คือ Dandelion  
เป็นพืชเนื้ออ่อน อายุหลายปี ที่มีถ่ินก าเนิดในยุโรปและเอเชีย (Hourdajian, 2006) พบกระจายตัวทั่วโลก ยกเว้นขั้ว
โลก และทะเลทราย (Lanini and Wetz., 2014)  เจริญได้ดีในที่ดินชื้นและแดดจัด สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งปี ราก
แก้วที่หนาและแข็งแกร่ง สีน้ าตาลเข้มสามารถเจริญลงไปในดินได้ถึง 3-5 เมตร บริเวณด้านบนของรากแก้วมีตาที่
สามารถสร้างต้นอ่อนเป็นกระจุก Dandelion สามารถเจริญต่อได้แม้รากจะถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กประมาณ 2 -3 
เซนติเมตรในดิน ก้านช่อดอกยาว 15-35 เซนติเมตร ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย 100-300 ดอก เมื่อก้านดอกถูก
ตัดมียางสีขาว ขม ไหลออกมา สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้แตกต่างกันไปตามสภาพนิเวศน์ ตั้งแต่ 2 -3 ปี จนถึง 10 ปี 
จัดเป็นวัชพืชที่ควบคุมได้ยากมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเมล็ดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและเร็วด้วยกระแสลม 
เมล็ดสามารถงอกได้หลายสภาพแวดล้อม (Hourdajian, 2006)  
 Dandelion มีความสามารถในการดูดธาตุอาหาร จึงท าให้เป็นพืชที่มีความสารถในการแข่งขันสูงในพืชสวน 
(Lanini and Wetz., 2014) ในต่างประเทศพบ Dandelion เป็นวัชพืชในพืชหลายชนิด ได้แก่ ไม้พุ่ม ข้าว และถั่ว 
(Hourdajian, 2006) กระเทียม ฝ้าย ข้าวโอ๊ต ดอกค าฝอย ข้าวบาร์เลย์ เลม่อน ถั่ว ถั่วชิกพี ผัก ข้าวโพด แอปเปิ้ล 
มันฝรั่ง ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง มะเขือเทศ พืชตระกูลส้ม ไม้ผล และโรงเรือน (Villaseñor and Espinosa, 1998) และ
เป็นปัญหาหลักในสนามหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Lanini and Wetz., 2014) นอกจากเป็นปัญหาทางการเกษตรแล้ว
ยังพบว่า dandelion มีผลกระทบต่อพืชพ้ืนเมือง เนื่องจากมีการแย่งน้ า และอาหาร ท าให้พืชท้องถิ่นลดลง (Esser, 
1993) และในพ้ืนที่ที่มีการปลูก dandelion เพ่ือเป็นแหล่งน้ าหวานให้กับผึ้ง ท าให้ เกิดการผสมเกสรของ 
dandelion กับละอองเกสรดอกไม้ชนิดอ่ืน ซึ่งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิเวศเกษตรที่เกิดจากการผสม
เกสรที่เกิดข้ึนในพืช และเป็นตัวน าพาให้เกิดไวรัสในพืชอีกด้วย (Royer and Dickinson, 1999)  
 Shibaike et al. (2003) รายงานว่าการเกิดลูกผสมของแดนดิไลออนสองชนิดในญี่ปุ่น คือพันธุ์ที่มีอยู่เดิมใน
ญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Taraxacum japonicum Koidz. กับสายพันธุ์ที่ เป็นพืชต่างถิ่นจากยุโรป คือ 
Taraxacum officinale L. ซึ่งน าเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2447 หรือ ค.ศ.1904 พืชทั้งสองชนิด
มีการกระจายตัวต่างกัน คือสายพันธุ์น าเข้ามักพบอยู่ในเมือง และแหล่งอุตสาหกรรม แต่ชนิดเดิมของญี่ปุ่นกระจาย
ตัวตามพ้ืนที่การเกษตร ริมน้ า หรือชายป่าหรือตามชนบท มีการขยายพันธุ์โดยเมล็ด ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย
ประมาณ 60 ดอก โดยออกดอกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดอกจะบานจากเช้าถึงบ่าย เมล็ดมีน้ าหนักเฉลี่ย
ประมาณ 0.001 กรัม และพักตัวในฤดูร้อน แต่ชนิดจากยุโรป ออกดอกตลอดปีแต่มีดอกมากในช่วงเดือนเมษายน-



 6 

พฤษภาคม ช่อดอกมีดอกย่อยประมาณ 160 ดอก สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ น้ าหนัก
เฉลี่ยต่อเมล็ดประมาณ 0.0005 กรัม จึงแพร่กระจายด้วยกระแสลมได้ดี เมล็ดไม่มีการพักตัว เจริญเติบโตเร็ว ในปี 
2001 กระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลญี่ปุ่น ท าโครงการส ารวจการกระจายตัวของพืชทั้งสองชนิด โดยใช้
อาสาสมัครถึง 2000 คน และน าตัวอย่างที่ได้ทั้งหมดมาปลูกใหม่ วิเคราะห์ดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นพันธุ์ไหน พบว่า 
85% เป็นลูกผสม และจากลักษณะภายนอกที่พบ พืชลูกผสมเหล่านี้มีช่อดอกที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายแบบ 
และส่วนใหญ่สวยงามไม่เท่าพันธุ์พ่อแม่ 
 Dandelion ที่พบในพ้ืนที่สูงนี้ พบในสนามหญ้า ที่มีร่มเงาเล็กน้อย-ไม่มีร่มเงา โดยขึ้นกระจัดกระจายเป็น
ต้นเดี่ยวๆ ในพืน้ที่ประมาณ 100 ตารางเมตร มีทั้งต้นขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก กระจัดกระจาย และสามารถสร้าง
ดอกและเมล็ดได้ ซึ่งแสดงว่า Dandelion สามารถขยายพันธุ์ได้ในพ้ืนที่ที่พบ ไม่สามารถระบุได้ว่าข้ามาได้อย่างใด 
และตั้งแต่เมื่อใด และเมื่อต้นมาปลูกเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม ณ กลุ่มวิจัยวัชพืช กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า dandelion 
สามารถเจริญเติบโตและเกิดต้นใหม่จากรากได้ด้วย แต่ไม่พบการสร้างดอก (Figure 2) 

 
Figure 1 Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers. (Dandellion); habit (1),  

inflorescence – head (2), and seed (3) 
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Figure 2  Dandelion  (1) and new plant from root (2) growing in Bangkok 

 
 Hypochaeris radicata L. (Figure 3) เป็นพืชอายุหลายปีในวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) มีชื่อสามัญ
หลายชื่อ เช่น False Dandelion, common cat's-ear, frogbit, gosmore, hairy cat's ear, potted catsear, 
flatweed, gosemore, hairy cat’s ear มีถิ่นก าเนิดในแถบเมดิเตอเรเนียน และถูกชักน าไปทวีปอเมริกา ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (GISD, 2010)  
 False Dandelion มีลักษณะคล้าย Dandelion ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หน่อ และส่วนของราก (Washington 
State Noxious Weed Control Board, 2010) พบแพร่กระจายทั่วไป ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้างทางหลวง และริม
ฝั่งน้ า ในฮาวายสามารถเจริญได้ตั้งแต่ 100-2,800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล จัดเป็นพืชต่างถิ่นที่รุกรานที่สุดในเกาะ 
La Revuion (GISD, 2010)  
 ในสหรัฐอเมริกา False Dandelion เป็นวัชพืชที่ระบาดใน 42 รัฐ ถูกจัดเป็นวัชพืชร้ายแรง Class B ในรัฐ
วอชิงตันพบเป็นพืชต่างถิ่นที่ระบาดรุนแรงในบางพ้ืนที่ เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อพ้ืนที่ที่ไม่ถูกรบกวน ต้องควบคุม
หรือถึงขั้นก าจัดออกไป เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการผลิตเมล็ดในพ้ืนที่ (Plant Database, 2014) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบ
ระบาดในพ้ืนที่การเกษตร ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สนามหญ้า (UC-IPM, 2014) ในเกาะเจจู False dandelion 
เป็นพืชต่างถิ่น ที่พบจ านวนมาก และเจริญเติบโตรุกรานเข้าไปในระบบนิเวศเกษตร (Min et al., 2014) นอกจากนี้
ยังมีรายงานในบางประเทศพบ False dandelion เป็นวัชพืชและมีผลต่อพืชท้องถิ่นแม้มีปริมาณไม่มาก โดย 
Beckwith (2005); Douglas et al. (1998) และ Murray and Jones. (2002) กล่าวว่า False dandelion ที่พบ
ในพ้ืนที่ปลูกต้นโอ๊กมักถูกมองข้ามเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กกว่าพืชปลูกมาก ทั้งที่จริงแล้ว False dandelion มีการ
รุกรานในระบบนิเวศน์ของพืชท้องถิ่น ด้วยใบที่อัดแน่นท าให้พืชท้องถิ่นถูกแทนที่ด้วย False dandelion ด้วยราก
แก้วที่ลึกท าให้มีความสามารถในการดูดน้ าได้ดี จึงมีการแข่งขันกับพืชอ่ืนๆ ได้ดีในสภาพแล้งหรือกึ่งแล้ง และอาจมี
การปล่อยสาร allelophatic ที่ระงับการเจริญเติบโตของพืชอ่ืนด้วย 
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Figure 2  Hypochaeris radicata L.  (False Dandelion); habit (1), young plant (2) and seed (3) 

 
 False Dandelion ที่พบในพ้ืนที่เกษตรที่สูงนั้นพบในแหล่งเดียวกับ Dandelion โดยขึ้นปะปนกัน มีทั้งต้น
เล็กและต้นใหญ่ ที่ออกดอก สร้างเมล็ด ขยายพันธุ์ได้ สามารถแยกจาก Dandelion ได้จากลักษณะใบและช่อดอก 
โดยใบของ False Dandelion ไม่หยักลึก และช่อดอกแตกแขนง ก้านช่อดอกเล็ก เมื่อน ามาปลูกเพ่ือศึกาเพ่ิมเติมที่
กรุงเทพมหานคร สามารถเจริญเติบโตและสร้างดอกได้ แต่ไม่ติดเมล็ด  
 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don หรือ Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex 
D.Don) H.Gross (Figure 4) เป็นพืชอายุหลายฤดู ในวงศ์เอ้ืองเพชรม้า (Polygonaceae) ล าต้นทอดยาวไปกับ
พ้ืนดินช่อดอกเกิดท่ีปลายและซอกใบ ดอกย่อยเกาะบนแกนกลางเป็นกลุ่มกลม สีชมพู จึงเรียกเอ้ืองเพชรม้าชมพู พบ
ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงภาคเหนือ โดยพบข้ึนกระจัดกระจายในที่ว่าง ข้างอาคาร ไม่ทราบว่าสาเหตุและการเข้ามา สภาพ
พ้ืนที่ที่พืชขึ้นมีร่มเงา ดินมีความชื้น มีทั้งต้นเล็กและต้นที่ออกดอกแล้ว แสดงว่า P. capitatum Buch.-Ham. ex D. 
Don  สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ในพ้ืนที่สูง เมื่อน าวัชพืชชนิดนี้มาศึกษาเพ่ิมเติม ปรากฏว่า P. 
capitatum Buch.-Ham. ex D. Don สามารถเจริญเติบโตได้ในกรุงเทพมหานคร โดยจะเจริญเติบโตได้ดี สร้างใบ
ใหม่จ านวนมาก และออกดอกสีชมพูสดในช่วงอากาศเย็น อุณหภูมิต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส เมื่ออากาศร้อนขึ้น 
ขอบใบจะแห้งและไม่เพ่ิมความยาว และพบจ าหน่ายเป็นไม้ประดับในตลาดนัดจตุจักร 

Zhang and Hirota (2000) ระบุว่า P. capitatum Buch.-Ham. ex D. Don  เป็นพืชอายุหลายปี พบทั้ง
ในที่เพาะปลูกและริมทางหลวง ที่มีความชุ่มชื้น ในการเดินทางศึกษาดูงานแปลงชาในมณฑลคุนมิง พบว่าเอ้ืองเพชร
ม้าชมพูเป็นวัชพืชพระบาดในแปลงชา โดยสามารถยกตัวสูงขึ้น อยู่ในพุ่มของชาได้  
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CABI (2012) ระบุว่าเป็นพืชที่รุกราน พบในทวีปยุโรป (เบลเยี่ยม กรีซ โปรตุเกส สเปน) ทวีปอเมริกา 
(สหรัฐอเมริกา) และทวีปแอฟริกา (เซ้าท์ แอฟริกา) Foo et al. (2010) รายงานว่าเอ้ืองชมพูทนทานต่อสารก าจัด
วัชพืชหลายชนิด ที่ท าการทดสอบในกระถางและพ่นสารก าจัดวัชพืชชนิดต่างๆ จ านวน 10 ชนิด แต่ละชนิด 2 อัตรา 
ตรวจอาการพืชเมื่อ 7 และ 11 สัปดาห์หลังพ่นสาร เปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ได้รับสารก าจัดวัชพืช ปรากฏว่าทั้งสอง
ระยะเวลาหลังได้รับสารฯ เอ้ืองชมพูที่ได้รับสารก าจัดวัชพืช 8 ชนิด ได้แก่ bentazone, clopyralid, diflufenican, 
haloxyfop, oxadiazon, pendimethalin, simazine และ tribenuron ทั้งอัตราต่ าและสูง มีลักษณะอาการไม่
ผิดปกติจากพืชที่ไม่ได้รับสารก าจัดวัชพืช แสดงว่าเอื้องชมพูมีความทนทานต่อสารก าจัดวัชพืชทั้ง 8 ชนิดนั้น 

 

 
Figure 4 Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don (pinkhead smartweed) 

 
 นอกจากวัชพืช 3 ชนิดดังกล่าวแล้วยังพบ Cyathocline purpurea (Ham. ex D.Don) O.K. (Figure 5) 
ขึ้นปะปนในบริเวณปลูกไม้ประดับ ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงด้วย แต่พืชชนิดนี้มีการมีระบุว่าพบในนาข้าว ที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่ระดับ 900 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล (องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2016) และจากการส ารวจพบ
วัชพืชชนิดนี้ในนาข้าวในจังหวัดน่านด้วย 
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Figure 5 Cyathocline purpurea (Buch Han ex D.Don); habit (1), and inflorescence (2) 

 
 วัชพืชอ่ืนที่พบในพ้ืนที่เกษตรที่สูง ที่อาจเกิดจาการน ามาปลูกเป็นไม้ประดับ แต่สามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ได้ดี จนกลายเป็นวัชพืช และเมื่อมีการเตรียมดินโดยการไถพรวน ท าให้วัชพืชเหล่านี้แพร่กระจายได้ดีขึ้น 
คือวัชพืชสกุลส้มกบ 2 ชนิด ได้แก่ ส้มกบ หรือแผ่นแว่นดอย Oxalis corymbosa DC. (Figure 6) และ Oxalis 
latifolia  Kunth (Figure 7) ซึ่งวัชพืชทั้งสองชนิดสามารถสร้างหน่วยขยายพันธุ์- หัว จ านวนมาก เมื่อมีการรบกวน
กินบริเวณท่ีพืชนี้ขึ้นอยู่ ท าให้ส่วนขยายพันธุ์หลุดออกมาและกระจายไปกับดิน ท าให้ก าจัดได้ยาก  
 วัชพืชที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นวัชพืชที่พบในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แต่ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงโดยทั่วไป 
รวมทั้งแปลงเกษตรกร วัชพืชที่แนวโน้มระบาดรุนแรง คือ ทหารกล้าขน (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.) 
(Figure 8) เนื่องจากผลิตดอกจ านวนมาก และเมล็ดมีขนาดเล็ก ท าให้ปลิวไปตามลม หรือติดไปกับอุปกรณ์และ
สัมภาระต่างๆ ได้ดี ในบางพ้ืนที่พบขึ้นปะปนกับหญ้าทหารกล้า (Galinsoga parviflora Cav.) (Figure 9) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่ระบาดมาก่อนในพ้ืนที่เกษตรที่สูงในภาคเหนือ (Harada et. al, 1987) ซึ่งส่วนใหญ่ทหารกล้าขนจะมี
มากกว่า ซึ่งทหารกล้าขนนี้สามารถงอก เจริญเติบโต และสร้างเมล็ดในที่ราบ ทีร่้อน เช่น กรุงเทพมหานคร ได้ด้วย 
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Figure 6. Pink woodsorrel (Oxalis corymbosa DC.); habit (1), bulb (2), bulbils (3) 
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Figure 7. Sorrel or fishtail oxalis (Oxalis latifolia  Kunth); habit (1), Inflorescense (2) bulbs (3), 

seedlings (4) 
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Figure 8. Shaggy soldier (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.); habit (1), Inflorescense (2),  

head (3), seedlings (4), infestation in cabbage (5) and infestation in orchard 
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Figure 8. Gallant soldier (Galinsoga parviflora Cav.) habit (1), Inflorescense (2) 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 วัชพืชที่พบ 3 ชนิด ได้แก่ Dandelion,  False Dandelion, และเอ้ืองเพชรม้าดอกชมพู ล้วนเป็นพืชต่างถ่ิน
ที่มีดอกสวยงาม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการน าเข้ามาปลูก โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่ตามมา วัชพืชทั้งสามชนิดนี้
สามารถเจริญเติบโตได้และขยายพันธุ์ได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรที่สูง หากเป็นการน าเข้าอย่างจงใจ 
คือน าเข้าอย่างมีวัตถุประสงค์ ก็ควรปลูกในพ้ืนที่จ ากัด และต้องระวังไม่ให้หลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อม เพราะกว่าจะพบ 
ก็มักมีการระบาดออกไปกว้างขวางและยากต่อการก าจัดแล้ว โดยเฉพาะ Dandelion และ False Dandelion มี
ระบบรากลึก สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การควบคุมด้วยสารเคมี อาจไม่ได้ผล และจะกระทบต่อพืชอ่ืนด้วย ดังนั้น
สิ่งที่ดีทีสุดคือการป้องกัน ไม่น าเข้าพืชต่างถิ่นที่อาจมีโอกาสเป็นวัชพืชเข้าไปปลูก หากจ าเป็นควรมีการระวังไม่ให้
หลุดออกไปกลายเป็นวัชพืช และเพ่ือเป็นการลดการน าเข้าพืชต่างถิ่นมาเป็นไม้ประดับ ควรมีการส่งเสริมน าพืช
ท้องถิ่นมาใช้ เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดวัชพืชใหม่จากพืชต่างถ่ินที่รุกราน 
 ส าหรับพืชต่างถ่ินอ่ืนที่ระบาดแล้วในพื้นที่เกษตร เช่น ทหารกล้าขน ควรระวังไม่ให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ลง
มาระบาดพ้ืนที่ราบ ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับดินที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ที่มีการขนส่งลงมาจากที่สูง จ าเป็นต้องระวัง 
หากพบต้นอ่อนงอกข้ึนมา ก็ควรก าจัดออกก่อนที่วัชพืชจะสร้างดอก หรือสร้างหน่วยขยายพันธุ์ 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวก พ้ืนที่ส ารวจวัชพืชต่างถ่ินที่รุกรานในพ้ืนที่เกษตรที่สูงภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2557-2558 และจ านวนตัวอย่างวัชพืชที่รวบรวมได้ 

แหล่งส ารวจ พืชที่พบ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เขตต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ าทะเล 1,260-1,400 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ทีมี
รายงานแล้ว 

20 

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  สูงจากระดับน้ าทะเล 1,300-1,400 เมตร 

Dandelion, False 
Dandelion, เอ้ือง
เพชรม้าดอกชมพู  

54 

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

30 

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  สูงจากระดับน้ าทะเล 580 เมตร 

4 7 

5. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

35 

6.  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ าเภอแม่ออน เชียงใหม่ สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

18 

7. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  สูงจากระดับน้ าทะเล  850-1,460 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

25 

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง  ต าบลแมศ่ึก  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัด
เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ าทะเล  850-1,460 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

80 

 9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อสลี  
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ าทะเล ปานกลาง 
1,000 - 1,200 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

60 

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย สูงจากระดับน้ าทะเล ปานกลาง 900-1,000 เมตร 

วัชพืชทั่วไป ที่มี
รายงานแล้ว 

50 

 
 
 


