
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืช  

   เพื่อการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 

2. โครงการวิจัย   :  การศึกษาและการจัดการพืชต่างถิ่นที่รุกรานในนิเวศเกษตร 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ชีววิทยาและการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่น 3 ชนิด : เอื้องชมพู                  

   (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ;      

   Dandelion (Taraxacum officinale G. H. Weber ex  

   Wigg.) และ False Dandelion (Hypochaeris radicata L.)  

   ในพื้นที่เกษตรที่สูง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Biology and Distribution of 3 Alien Plants Species :  
   Pink-head knotweed (Persicaria capitata (Buch.-Ham.  
   ex D.Don) H.Gross ; Dandelion (Taraxacum officinale  
   G. H. Weber ex Wigg.) and False Dandelion  
   (Hypochaeris radicata L.) in Highland agriculture 

   
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  เอกรัตน์ ธนูทอง สังกัด  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

ผู้ร่วมงาน                            :  ธัญชนก จงรักไทย  สังกัด  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

      อัณศยำ พรมมำ สังกัด  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

  ฉัตรนภำ ข่มอำวุธ สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  

         สถำบันวิจัยพืชสวน 

 

5. บทคัดย่อ   :  กำรศึกษำชีววิทยำและกำรแพร่กระจำยของพืชต่ำงถ่ิน 3 ชนิด  
ได้แก่  เอ้ืองชมพู  (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross) Dandelion (Taraxacum 
officinale G. H. Weber ex Wigg.) และ False dandelion (Hypochaeris radicata L.) ในพ้ืนที่เกษตร 
ที่สูงของประเทศไทย ท ำกำรทดลองระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 กำรส ำรวจพบเอ้ืองชมพู 
Dandelion และ False dandelion บริเวณพ้ืนที่ท ำกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงขุนวำง จังหวัดเชียงใหม่ 



และพบเฉพำะ Dandelion บริเวณพ้ืนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติขุนสถำน และสถำนีวิจัยต้นน้ ำขุนสถำน 
จังหวัดน่ำน  กำรศึกษำชีววิทยำ พบว่ำ เอ้ืองชมพูมีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลด ำ ทรงรูปไข่แคบ (narrow 
ovoid) ด้ำนข้ำงเป็นสันสำมเหลี่ยม ผิวเรียบเป็นมันเงำวำวเล็กน้อย มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกในเรือนทดลอง  
44 เปอร์เซ็นต์ หลังจำกตัดช ำมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เริ่มออกดอกและสร้ำงเมล็ดที่ระยะ 2 เดือนหลัง
ตัดช ำ ใช้เวลำพัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน 9-10 วัน และหลังจำกดอกบำน 3-5 วัน เมล็ดสุกแก่ สำมำรถ
ผลิตเมล็ดได้ 4,911-13,991 เมล็ดต่อต้น กำรศึกษำคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ ล ำต้นและใบ
ของเอ้ืองชมพู สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของไมยรำบยักษ์ได้ โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของรำกและล ำต้นได้ 90.4 และ 46.2 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ  Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลอ่อน 
รูปขอบขนำน (oblong) บริเวณปลำยมีรยำงค์เป็นหนำมสั้นๆ และมีแพปพัส (pappus) สีขำว ยำว 0.4-0.5 
เซนติเมตร ติดอยู่ที่ปลำยสุดของเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกในเรือนทดลอง 53 เปอร์เซ็นต์ เริ่มออกดอกและ
สร้ำงเมล็ดที่ระยะ 3 เดือนหลังย้ำยปลูก ใช้เวลำพัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน 7-9 วัน และหลังจำกดอกบำน
ประมำณ 5 วัน เมล็ดสุกแก่ สำมำรถผลิตเมล็ดได้ 3,819-6,488 เมล็ดต่อต้น กำรศึกษำคุณสมบัติทำง 
อัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ รำก ล ำต้น ใบ และช่อดอกของ Dandelion สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
ไมยรำบยักษ์ได้ โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำกและล ำต้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
และ False Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม รูปขอบขนำนแคบ (narrow oblong) ผิวเป็นร่อง
คล้ำยตำข่ำยขนำดเล็กตำมยำว และมีแพปพัส (pappus) คล้ำยขนนก สีขำว ยำว 0.8-1.0 เซนติเมตร ติดอยู่
ที่ปลำยสุดของเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกในเรือนทดลอง 86 เปอร์เซ็นต์ เริ่มแทงช่อดอกที่ระยะ 4 เดือน
หลังย้ำยปลูก ออกดอกและสร้ำงเมล็ดที่ระยะ 5 เดือนหลังย้ำยปลูก ใช้เวลำพัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน  
8-10 วัน และหลังจำกดอกบำนประมำณ 7 วัน เมล็ดสุกแก่ สำมำรถผลิตเมล็ดได้ 10,688-15,787 เมล็ด 
ต่อต้น กำรศึกษำคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ รำก ล ำต้น ใบ และช่อดอกของ False Dandelion 
สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของไมยรำบยักษ์ได้ โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโต 
ของรำกและล ำต้นได้ 100 เปอร์เซ็นต ์ 

: Study biology and distribution of 3 alien plants species 
namely Pink-head knotweed (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross), Dandelion 
(Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.) and False Dandelion (Hypochaeris radicata L.) 
was conducted during October 2018 – September 2019. Survey in highland agriculture areas 
and other ecosystem found Pink-head knotweed, Dandelion and False Dandelion in Khun 
Wang Royal Project Development Center Chiang Mai province. and only found Dandelion in 
Khun Sathan National Park and Khun Sathan Watershed Research Station Nan province. The 
results showed that seed of Pink-head knotweed are brown to dark brown, achene, narrow 
ovoid shape triangular, surface smooth and glossy. The germination test in net house has 
44 %. The plant can fast grow. The first flowering and seed setting was seen 2 months after 
cutting, and develop from flower bud to blooming 9-10 days, and seed maturing begins 3-5 



days after flowering. The plant can produce 4,911-13,991 seed/plant. Effect of allelopathy 
from Pink-head knotweed on Mimosa pigra L. grown in the laboratory test. The allelopathy 
from stem and leaves were affected seedling growth. The leaves 0.5 g had inhibited root 
and shoot 90.4 % and 46.2 %. Seed of Dandelion are brownish, oblong, at apex awn. 
Pappus bristle, white, length 0.4-0.5 cm fused apex of seed. Pappus help to float along the 
wind. The germination test in net house has 53 %. The first flowering and seed setting was 
seen 3 months after planting, and develop from flower bud to blooming for 7-9 days, and 
seed maturing begins 5 days after flowering. The plant can produce 3,819-6,488 seed/plant. 
Effect of allelopathy from Dandelion on Mimosa pigra L. grown in the laboratory test. The 
allelopathy from root stem leaves and inflorescence were affected seedling growth. The 
leaves 0.5 g had inhibited root and shoot 100 %. and Seed of False Dandelion are brown to 
dark brown, narrow oblong, surface with as a network-like pattern. Pappus bristle, white, 
length 0.8-1.0 cm fused apex of seed. Pappus help to float along the wind. The germination 
test in net house has 86 %. The first inflorescence was seen 4 months after planting, 
flowering and seed setting was seen 5 months after planting, and develop from flower bud 
to blooming for 8-10 days. , and seed maturing begins 7 days after flowering. The plant can 
produce 10,688-15,787 seed/plant. Effect of allelopathy from False Dandelion on Mimosa 
pigra L. grown in the laboratory test. The allelopathy from root stem leaves and 
inflorescence were affected seedling growth. The leaves 0.5 g had inhibited root and shoot 
100 %. 

 

6. ค าน า                                 :  วัชพืชร้ำยแรงในแต่ละประเทศ มักเป็นพืชที่ไม่ได้มีถิ่นก ำเนิดใน
ประเทศนั้นๆ และมักเป็นพืชต่ำงถิ่นที่ถูกชักน ำเข้ำไปในถิ่นใหม่ กำรน ำเข้ำหรือชักน ำพืชต่ำงถิ่นเหล่ำนี้มักมี
มนุษย์เข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ อำจเป็นกำรน ำเข้ำโดยควำมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตำม เช่น กำรน ำเข้ำเพ่ือใช้
เป็นไม้ประดับ ปลูกเพ่ือควำมสวยงำมตำมสวนหย่อม แปลงไม้ดอก ไม้น้ ำในตู้ปลำ เนื่องจำกลักษณะของต้น 
ใบ หรือดอก ของพืชเหล่ำนี้มักมีควำมสวยงำม แปลกตำ อัณศยำและคณะ (2557) ได้ส ำรวจวัชพืชในพ้ืนที่
เกษตรที่สูงทำงภำคเหนือของประเทศไทย พบพืชต่ำงถ่ินหลำยชนิด บำงชนิดมีรำยงำนกำรเป็นวัชพืช หรือเป็น
พืชต่ำงถ่ินที่รุกรำนในต่ำงประเทศ เช่น เอ้ืองชมพู (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross) 
มีรำยงำนเป็นวัชพืชในประเทศจีน และญี่ปุ่น โดยในจีนพบเป็นวัชพืชในสวนชำ Dandelion (Taraxacum 
officinale G. H. Weber ex Wigg.) มีรำยงำนกำรเป็นวัชพืชในต่ำงประเทศ ในพืชปลูกหลำยชนิด ทั้งพืชผัก 
พื ช ไ ร่  แ ล ะ ไม้ ผ ล  (Villaseñor and Espinosa,  1 9 9 8 ; Hourdajian,  2 0 0 6)  False Dandelion 
(Hypochaeris radicata L.) เป็นวัชพืชที่ระบำดในสหรัฐอเมริกำถึง 42 รัฐ และถูกจัดเป็นวัชพืชร้ำยแรง 
Class B (Plant Database, 2014) ซึ่งกำรตรวจพบพืชรุกรำน วิเครำะห์ควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่จะเป็นวัชพืช



ร้ำยแรงได้โดยเร็ว จะท ำให้ประหยัดเวลำและงบประมำณในกำรจัดกำร โดยกำรศึกษำแนวทำงกำรป้องกัน
ก ำจัดวัชพืชต่ำงถิ่น เป็นกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำร ควบคุม เพ่ือลดกำรเกิดวัชพืชชนิดใหม่ในพ้ืนที่
กำรเกษตร และป้องกันไม่ให้แพร่ระบำดไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์  ดังนั้นกำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
ชีววิทยำ ได้แก่ กำรงอกของเมล็ด กำรเจริญเติบโต ศักยภำพกำรผลิตเมล็ด และกำรแพร่ระบำดของเอ้ืองชมพู 
Dandelion และ False Dandelion  

 

7. วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์    
1. กล้องถ่ำยรูปแบบดิจิตอล 
2. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo microscope) 
3. แผงอัดตัวอย่ำงพรรณไม้พร้อมกระดำษฟูก ฟองน้ ำ หนังสือพิมพ์ และป้ำยชื่อติดตัวอย่ำงพืช 
4. เวอร์เนียคำลิปเปอร์แบบดิจิตอล 
5. เครื่องชั่งน้ ำหนักแบบทศนิยม 4 ต ำแหน่ง 
6. วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กระถำงขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว กระบะปูนขนำด 1x1 เมตร ดินปลูก 

ไม้บรรทัด ถุงกระดำษ และป้ำยแสดงกรรมวิธี 
- วิธีการ  
1. การส ารวจเพื่อศึกษาการแพร่กระจาย 

ส ำรวจกำรแพร่กระจำยของเอ้ืองชมพู Dandelion และ False Dandelion ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงของ
ประเทศไทย ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีกำรส ำรวจแบบสืบพบ (detection survey) 
โดยกำรสุ่มเดินแบบซิกแซก รูปตัว W มีพ้ืนที่ส ำรวจไม่น้อยกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ เมื่อพบพืชเป้ำหมำย 
ท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือทรำบขอบเขตกำรระบำดในแหล่งนั้น บันทึกสถำนที่หรือพิกัดที่พบ สภำพ
นิเวศ ชนิดพืชปลูกหลัก และแมลงศัตรูธรรมชำติ ที่พบในพ้ืนที่ที่ส ำรวจ 

 
2. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการงอกของเมล็ด 

2.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา น ำเมล็ดเอ้ืองชมพู Dandelion และ False Dandelion ที่เก็บจำก 
ที่ต่ำงๆ มำรวมกัน แล้วสุ่มเมล็ดจ ำนวนชนิดละ 100 เมล็ด วัดขนำด และถ่ำยภำพภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึก
ข้อมูล 1) ควำมกว้ำง ควำมยำวของเมล็ด 2) น้ ำหนักต่อ 100 เมล็ด 3) รูปร่ำง ลักษณะ และสีของผิวเมล็ด 

2.2 การงอกของเมล็ดในสภาพเรือนทดลอง น ำเมล็ดเอ้ืองชมพู Dandelion และ False Dandelion 
ที่เก็บจำกท่ีต่ำงๆ มำเลือกเมล็ดที่แก่และสมบูรณ์ จ ำนวนชนิดละ 50 เมล็ด โรยในกระถำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
8 นิ้ว ที่บรรจุดินจนถึงขอบล่ำงของกระถำง จ ำนวน 10 ซ้ ำ รดน้ ำให้ควำมชื้นทุกวัน  บันทึกข้อมูล จ ำนวน
เมล็ดงอกทุกวัน นำน 30 วัน หรือจนกว่ำเมล็ดงอกหมด และน ำไปค ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ควำมงอก 

 
3. ศึกษาวงจรการเจริญเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการผลิตเมล็ด 



3.1 ศึกษาวงจรการเจริญเติบโต ท ำกำรคัดเลือกต้นเอ้ืองชมพูในสภำพธรรมชำติ แล้วตัดให้แต่ละกิ่ง 
มีจ ำนวน 3 ข้อ ส ำหรับ Dandelion และ False Dandelion คัดเลือกต้นกล้ำ ในสภำพธรรมชำติที่มีขนำด
ใกล้เคียงกัน จำกนั้นน ำไปเพำะเลี้ยงลงในกระถำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว เป็นเวลำ 1 เดือน แล้วจึงย้ำยปลูก
ลงกระบะปูนขนำด 1x1 เมตร ชนิดละ 1 ต้นต่อกระบะ จ ำนวน 15 กระบะ บันทึกกำรเจริญเติบโต ดังนี้  
1) ควำมยำวกิ่ง ขนำดทรงพุ่ม และจ ำนวนใบ ทุก 30 วัน 2) วันที่เริ่มออกดอก ระยะดอกแรกบำน และ 
วันที่เมล็ดสุกแก่ (นับจำกวันที่ย้ำยปลูก) 3) จ ำนวนช่อดอกต่อต้น 4) จ ำนวนเมล็ดต่อช่อดอก 5) จ ำนวนเมล็ด
ต่อต้น จนกระท่ังต้นออกดอกและติดเมล็ดมำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต ์หรือต้นตำย 

3.2 ความสามารถในการแข่งขัน 
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 7 ซ้ ำ 3 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 พืชทดลอง จ ำนวน 1 ต้นต่อตำรำงเมตร 
กรรมวิธีที่ 2 พืชทดลอง จ ำนวน 3 ต้นต่อตำรำงเมตร 
กรรมวิธีที่ 3 พืชทดลอง จ ำนวน 5 ต้นต่อตำรำงเมตร 

ย้ำยปลูกต้นเอื้องชมพู Dandelion และ False Dandelion ในพื้นที่ขนำด 1 ตำรำงเมตร ตำมกรรมวิธี
ที่ก ำหนด เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพืชดังกล่ำวในอัตรำที่แตกต่ำงกัน โดยบันทึกควำมยำวกิ่ง 
ขนำดทรงพุ่ม และจ ำนวนใบ ทุก 30 วัน 

3.3 ศักยภาพการผลิตเมล็ด 
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 7 ซ้ ำ 3 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 พืชทดลอง จ ำนวน 1 ต้นต่อตำรำงเมตร 
กรรมวิธีที่ 2 พืชทดลอง จ ำนวน 3 ต้นต่อตำรำงเมตร 
กรรมวิธีที่ 3 พืชทดลอง จ ำนวน 5 ต้นต่อตำรำงเมตร 

ย้ำยปลูกต้นเอื้องชมพู Dandelion และ False Dandelion ในพื้นที่ขนำด 1 ตำรำงเมตร ตำมกรรมวิธี
ที่ก ำหนด เพ่ือศึกษำศักยภำพในกำรผลิตเมล็ดของพืชดังกล่ำวในอัตรำที่แตกต่ำงกัน โดยบันทึกจ ำนวนเมล็ด
ของแต่ละต้นในแต่ละกรรมวิธี 

 
4. ศึกษาคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น 

ทดสอบคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิในห้องปฏิบัติกำรโดยวิธี Sandwich method โดยใช้ไมยรำบยักษ์ 
(Mimosa pigra L.) เป็นพืชทดสอบ วำงแผนกำรทดลองแบบ CRD จ ำนวน 5 ซ้ ำ 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใสใ่บพืชทดลอง (ชุดควบคุม) 0 กรัม 
กรรมวิธีที่ 2 ใบพืชทดลองแห้ง จ ำนวน 0.01 กรัม 
กรรมวิธีที่ 3 ใบพืชทดลองแห้ง จ ำนวน 0.05 กรัม 
กรรมวิธีที่ 4 ใบพืชทดลองแห้ง จ ำนวน 0.1 กรัม 
กรรมวิธีที่ 5 ใบพืชทดลองแห้ง จ ำนวน 0.5 กรัม 



น ำใบพืชทดลองแห้งที่ ได้จำกกำรอบที่ อุณหภูมิ  50 องศำเซลเซียส นำน 3 วัน มำชั่งน้ ำหนัก  
ตำมกรรมวิธีที่ก ำหนด ใส่ลงในหลอดแก้วก้นตัด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 29 มิลลิเมตร ควำมสูง 130 มิลลิเมตร  
ที่บรรจุสำรละลำยวุ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ปริมำตร 10 มิลลิลิตร เมื่อวุ้นชั้นล่ำงเย็น เติมลงไปอีก 10 มิลลิลิตร  
ให้ใบพืชทดลองอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงชั้นของวุ้น เมื่อวุ้นชั้นบนเย็น น ำต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ที่ เพ่ิงเริ่มงอก (มีรำก
โผล่ออกมำ 1-2 มิลลิเมตร) วำงบนวุ้นหลอดละ 6 เมล็ด ปิดปำกหลอดด้วยพลำสติกใส น ำไปวำงในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ ที่ 30 องศำเซลเซียส ให้แสงตลอดเวลำ เมื่อครบ 7 วัน ล้ำงต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ น ำไปวัดควำมยำว
รำกและต้น และน ำข้อมูลที่ได้ไปค ำนวณเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งกำรเจริญดังนี้  

กำรยับยั้งกำรเจริญ (%)  =  [(A-B)/A] x 100 
A =  ค่ำเฉลี่ย (จำก 5 ซ้ ำ) ควำมยำวรำกหรือล ำต้น/ต้นไมยรำบยักษ์ในชุดควบคุม 
B =  ค่ำเฉลี่ย (จำก 5 ซ้ ำ) ควำมยำวรำกหรือล ำต้น/ต้นไมยรำบยักษ์ในชุดที่ได้รับสำรสกัด 
ส ำหรับส่วนของรำก ล ำต้น และช่อดอก ของ Dandelion และ False Dandelion ท ำกำรทดลองและ

บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับใบ 
 

- เวลำและสถำนที่     - เริ่มต้น ตุลำคม 2560 สิ้นสุด กันยำยน 2562 
พ้ืนที่เกษตรที่สูงของประเทศไทย ภำคเหนือ ทดลองในห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิจัยวัชพืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำร-
อำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ และเรือนทดลองศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวำง) ต ำบล 
แม่วิน อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การแพร่กระจาย 
ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงต้นและเมล็ดเอ้ืองชมพู (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) 

H.Gross)  Dandelion ( Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.)  แ ล ะ  False dandelion 
(Hypochaeris radicata L.) ในพ้ืนที่ เกษตรที่สูงของประเทศไทย ภำคเหนือ จ ำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ 
เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ตำก ล ำพูน น่ำน และอุตรดิตถ์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และเลย พบเอ้ืองชมพู Dandelion และ False dandelion บริเวณพ้ืนที่
ท ำกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงขุนวำง ต ำบลแม่วิน อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ และพบเฉพำะ 
Dandelion บริเวณพ้ืนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติขุนสถำนและสถำนีวิจัยต้นน้ ำขุนสถำน ต ำบลสันทะ อ ำเภอ
นำน้อย จังหวัดน่ำน (Table 1) สอดคล้องกับที่  อัณศยำและคณะ (2557) ได้ส ำรวจพบเอ้ืองชมพู 
Dandelion และ False dandelion ในบริเวณพ้ืนที่เกษตรที่สูง อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบขึ้น
กระจัดกระจำยในพื้นที่ว่ำง ข้ำงอำคำร และบริเวณสนำมหญ้ำ 

 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการงอกของเมล็ด 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด 



 เอ้ืองชมพูมีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลด ำ ทรงรูปไข่แคบ (narrow ovoid) ด้ำนข้ำงเป็นสันสำมเหลี่ยม  
ตรงกลำงโค้งมนนูนขึ้น ผิวเรียบเป็นมันเงำวำวเล็กน้อย (Figure 1) เมล็ดกว้ำงประมำณ 0.95 มิลลิเมตร ยำว
ประมำณ  1.84 มิลลิเมตร และมีน้ ำหนัก 100 เมล็ด  เฉลี่ย 0.0476 กรัม (Table 2) สอดคล้องกับที่ 
Kantachot and Chantaranothai (2011) ได้ศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของผลในพืชวงศ์เอ้ืองเพ็ดม้ำ 
(Polygonaceae) ใน ป ระ เท ศ ไท ย  พ บ ว่ ำ  Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross  
มีลักษณะรูปทรงของผลเป็นสันสำมเหลี่ยม (triangular) และมีผิวของผลเรียบถึงเป็นคลื่น 

Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลอ่อน รูปขอบขนำน (oblong) มีขนสั้นนุ่มปกคลุมผิวเมล็ด บริเวณปลำย  
มีรยำงค์เป็นหนำมสั้นๆ และมีแพปพัส (pappus) สีขำว ยำว 0.4-0.5 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ปลำยสุดด้ำนหนึ่ง
ของเมล็ด ช่วยพยุงให้เมล็ดปลิวไปตำมลมได้ไกล (Figure 2) เมล็ดกว้ำงประมำณ 0.71 มิลลิเมตร ยำว
ประมำณ  3.60 มิลลิเมตร และมีน้ ำหนัก 100 เมล็ด  เฉลี่ย 0.0348 กรัม (Table 2) สอดคล้องกับที่ 
Hourdajian (2006) รำยงำนว่ำ Dandelion เป็นวัชพืชที่ควบคุมได้ยำกมำกที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจำกเมล็ด
สำมำรถแพร่กระจำยได้ง่ำยและเร็วด้วยกระแสลม 

False Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม รูปขอบขนำนแคบ (narrow oblong) ผิวเป็นร่องคล้ำย
ตำข่ำยขนำดเล็กตำมยำว และมีแพปพัส (pappus) คล้ำยขนนก สีขำว ยำว 0.8-1.0 เซนติเมตร ติดอยู่ที่
ปลำยสุดด้ำนหนึ่งของเมล็ด ช่วยพยุงให้เมล็ดปลิวไปตำมลมได้ไกล  (Figure 3) เมล็ดกว้ำงประมำณ 0.66 
มิลลิเมตร ยำวประมำณ 5.65 มิลลิเมตร และมีน้ ำหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 0.0847 กรัม (Table 2) 

 การงอกของเมล็ด 
 ศึกษำกำรงอกของเมล็ดเอ้ืองชมพู Dandelion และ False dandelion ในเรือนทดลอง พบว่ำ เอ้ืองชมพู
เริ่มงอกที่ 9 วันหลังเพำะเมล็ด งอกสูงสุดที่  41 วันหลังเพำะเมล็ด โดยมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกเฉลี่ย  
44 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบกำรงอกเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ที่ระยะ 42 วันหลังเพำะเมล็ด (Figure 4) ส ำหรับ Dandelion 
เริ่มงอกที่ 7 วันหลังเพำะเมล็ด งอกสูงสุดที่  23 วันหลังเพำะเมล็ด โดยมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกเฉลี่ย  
53 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบกำรงอกเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ที่ระยะ 24 วันหลังเพำะเมล็ด (Figure 5) ในขณะที่ False 
Dandelion เริ่มงอกที่ 5 วันหลังเพำะเมล็ด งอกสูงสุดที่ 23 วันหลังเพำะเมล็ด โดยมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอก
เฉลี่ย 86 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบกำรงอกเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ที่ระยะ 24 วันหลังเพำะเมล็ด (Figure 6) 

 
ศึกษาวงจรการเจริญเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการผลิตเมล็ด 

วงจรการเจริญเติบโต 
เอ้ืองชมพูมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยเดือนที่ 2 หลังกำรตัดช ำ มีควำมยำวกิ่งและจ ำนวนใบเพิ่มขึ้น

เป็น 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับเดือนแรก พร้อมทั้งเริ่มออกดอกและสร้ำงเมล็ดที่ระยะ 2 เดือนหลังตัดช ำ ใช้เวลำ
พัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน 9-10 วัน และเมล็ดสุกแก่ (เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล) ที่ระยะ 3-5 วันหลังจำก
ดอกบำน (Figure 7) จำกนั้นกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ใบ และดอก เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ล ำต้นและกิ่ง 
มีลักษณะทอดเลื้อยไปตำมพ้ืนดิน สำมำรถสร้ำงรำกงอกติดกับผิวดิน ตำมข้อมีกำรเจริญเติบโตสร้ำงยอดและ
ใบใหม่ ปลำยยอดตั้งขึ้น สำมำรถพำดไปตำมพืชอ่ืนได้ เช่นเดียวกับลักษณะกำรเจริญเติบโตของผักขมหิน -



เลื้อย (Boerhavia repens L.) และผักขมหินใบแหลม (Boerhavia diandra L.) (ศิริพรและคณะ, 2558) 
และสอดคล้องกับที่ ศิริพร (2558) รำยงำนว่ำ เอ้ืองชมพูเป็นวัชพืชในแปลงชำในมณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน สำมำรถยกตัวสูงขึ้นอยู่ในพุ่มของชำได้ ดังนั้นเอ้ืองชมพูจึงจัดเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี (perennial 
weed) เช่นเดียวกับที่ Zhang and Hirota (2000) ระบุว่ำเอ้ืองชมพูเป็นพืชอำยุหลำยปี พบทั้งในที่เพำะปลูก
และริมทำงหลวงของประเทศจีน 

Dandelion มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วเช่นเดียวกับเอ้ืองชมพู โดยเดือนที่ 2 หลังย้ำยปลูกมีควำม
กว้ำงทรงพุ่มและจ ำนวนใบเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับเดือนแรก เริ่มออกดอกและสร้ำงเมล็ดที่ระยะ 3 
เดือนหลังย้ำยปลูก ใช้เวลำพัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน 7-9 วัน และเมล็ดสุกแก่ที่ระยะประมำณ 5 วัน
หลังจำกดอกบำน (Figure 8) จำกนั้นกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ใบ และดอก เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงที่
ระยะ 5 เดือนหลังย้ำยปลูก ควำมกว้ำงทรงพุ่มเริ่มคงที่ แต่จ ำนวนใบและช่อดอกยังคงเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกตำ  
ที่อยู่บริเวณโคนต้นสำมำรถพัฒนำเป็นยอดและใบใหม่ได้ ประกอบกับรำกแก้วมีลักษณะเป็นรำกสะสมอำหำร 
Dandelion จึงจัดเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี (perennial weed) เช่นเดียวกับที่ Anderson (1999); Hourdajian 
(2006) รำยงำนว่ำ Dandelion เป็นพืชเนื้ออ่อน อำยุหลำยปี มีรำกแก้วหนำและแข็งแรง สำมำรถเจริญลงไป
ในดินได้ถึง 3 เมตร บริเวณด้ำนบนของรำกแก้วมีตำที่สำมำรถสร้ำงต้นอ่อนได้ และมีชีวิตรอดอยู่ได้แตกต่ำง
กันไปตำมสภำพนิเวศน์ ตั้งแต่ 2-3 ปี จนถึง 10 ปี 

False Dandelion มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยเดือนที่ 2 หลังย้ำยปลูก มีควำมกว้ำงทรงพุ่มและ
จ ำนวนใบเพ่ิมขึ้นเป็น 2 และ 4 เท่ำ ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับเดือนแรก และเริ่มแทงช่อดอกที่ระยะ 4 เดือน
หลังย้ำยปลูก ออกดอกและสร้ำงเมล็ดที่ระยะ 5 เดือนหลังย้ำยปลูก ใช้เวลำพัฒนำจำกดอกตูมถึงดอกบำน  
8-10 วัน และเมล็ดสุกแก่ที่ระยะประมำณ 7 วันหลังจำกดอกบำน (Figure 9) จำกนั้นกำรเจริญเติบโตทำง 
ล ำต้น ใบ และดอก เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงที่ระยะ 6 เดือนหลังย้ำยปลูก ควำมกว้ำงทรงพุ่มเริ่มคงที่  
แต่จ ำนวนใบและช่อดอกยังคงเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกตำที่อยู่บริเวณโคนต้นสำมำรถพัฒนำเป็นยอดและใบใหม่ได้ 
อีกทั้งก้ำนช่อดอกย่อยแตกออกเป็นคู่ (dichotomous) ประกอบกับรำกแก้วมีลักษณะเป็นรำกสะสมอำหำร 
False Dandelion จึงจัดเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี (perennial weed) เช่นเดียวกับ Dandelion ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ Washington State Noxious Weed Control Board (2010) ระบุว่ำ False Dandelion มีลักษณะ
คล้ำย Dandelion สำมำรถขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด หน่อ และส่วนของรำกได ้

ความสามารถในการแข่งขัน 
 ศึกษำศักยภำพกำรเจริญ เติบโตของเอ้ืองชมพู  Dandelion และ False dandelion ในสภำพที่มี 
กำรแข่งขันของพืชดังกล่ำวในอัตรำที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 1, 3 และ 5 ต้นต่อตำรำงเมตร ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
เอ้ืองชมพูมีควำมยำวกิ่งในเดือนที่ 1-5 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ในขณะที่เดือนที่ 6 กรรมวิธีที่มี 1 
ต้นต่อตำรำงเมตร มีควำมยำวกิ่งสูงสุด แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ กรรมวิธี 3 และ 5 ต้นต่อตำรำง
เมตร ที่มีควำมยำวกิ่งน้อยที่สุด (Table 3) จ ำนวนใบในเดือนที่  1-4 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
ในขณะที่เดือนที่ 5 และ 6 กรรมวิธีที่มี 1 ต้นต่อตำรำงเมตร มีจ ำนวนใบสูงสุด ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธี 
3 ต้นต่อตำรำงเมตร แต่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธี 5 ต้นต่อตำรำงเมตร ที่มีจ ำนวนใบน้อย



ที่สุด (Table 4) จำกข้อมูลแสดงให้เห็นว่ำ เอ้ืองชมพูมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงอิสระในระหว่ำงเดือนที่ 1-5 เมื่อ
เข้ำสู่เดือนที่ 6 จึงเริ่มเกิดกำรแข่งขันแข่งขันขึ้น 

Dandelion มีควำมกว้ำงทรงพุ่มในเดือนที่ 1-5 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (Table 5) จ ำนวนใบ 
เดือนที่ 1 และ 4 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ในขณะที่เดือนที่ 2, 3 และ 5 กรรมวิธีที่มี 1 ต้น 
ต่อตำรำงเมตร มีจ ำนวนใบสูงสุด แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธี 5 ต้นต่อตำรำงเมตร ที่มี
จ ำนวนใบน้อยที่สุด (Table 6) อำจเนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโตของต้น Dandelion มีลักษณะเป็นพุ่มแบบ
กระจุกซ้อน และมีกำรเรียงตัวของใบแบบกระจุกซ้อน (rosette) โดยใบมีลักษณะเรียงเวียนถี่คล้ำยกุหลำบ
ซ้อนและแผ่ออกทุกทิศทำงเป็นรัศมีจำกแกนกลำงของล ำต้น (พูนพิภพ, 2549) ท ำให้สำมำรถเจริญเติบโตได้
อย่ำงอิสระ ไม่เกิดกำรแข่งขันกับต้นอื่นๆ 

False Dandelion มีควำมกว้ำงทรงพุ่มในเดือนที่ 1 และ 2 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ในขณะที่
เดือนที่ 3 กรรมวิธีที่มี 1 ต้นต่อตำรำงเมตร มีควำมกว้ำงทรงพุ่มสูงสุด ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีที่มี 5 
ต้นต่อตำรำงเมตร แต่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธี 3 ต้นต่อตำรำงเมตร ที่มีควำมกว้ำง 
ทรงพุ่มน้อยที่สุด และในเดือนที่ 4-6 กรรมวิธีที่มี 1 ต้นต่อตำรำงเมตร มีควำมกว้ำงทรงพุ่มสูงสุด แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ กรรมวิธี 3 และ 5 ต้นต่อตำรำงเมตร ที่มีควำมกว้ำงทรงพุ่มน้อยที่สุด (Table 7) 
จ ำนวนใบในเดือนที่ 1-6 ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (Table 8) อำจเนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโต 
ของต้น False Dandelion มีลักษณะเช่นเดียวกับต้น Dandelion 

ศักยภาพการผลิตเมล็ด 
 ศึกษำศักยภำพในกำรผลิตเมล็ดของต้นเอ้ืองชมพู Dandelion และ False dandelion ในสภำพที่มีกำร
แข่งขันของพืชดังกล่ำวในอัตรำที่แตกต่ำงกัน ดังนี้  1, 3 และ 5 ต้นต่อตำรำงเมตร ผลกำรศึกษำพบว่ำ  
เอ้ืองชมพูมีศักยภำพในกำรผลิตเมล็ดลดลงตำมจ ำนวนต้นที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ปลูกที่เท่ำกัน โดย กรรมวิธีที่มี 1 
ต้นต่อตำรำงเมตร มีจ ำนวนเมล็ดเฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับกรรมวิธีที่มี 3 ต้นต่อตำรำงเมตร ซึ่งมี
จ ำนวนเมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 9,860-13,991 เมล็ดต่อต้น แต่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับกรรมวิธีที่มี 
5 ต้นต่อตำรำงเมตร ที่มีจ ำนวนเมล็ดเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4,911 เมล็ดต่อต้น (Table 9) ส ำหรับศักยภำพ 
ในกำรผลิตเมล็ดของต้น Dandelion และ False dandelion นั้นมีแนวโน้มลดลงตำมจ ำนวนต้นที่เพ่ิมขึ้น
เช่นกัน แต่ในทุกกรรมวิธีมีค่ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยมีจ ำนวนเมล็ดเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3,819-6,488 เมล็ด
ต่อต้น  และ 10,688-15,787 เมล็ดต่อต้น  ตำมล ำดับ  (Table 10 and 11) อย่ำงไรก็ตำมเอ้ืองชมพู 
Dandelion และ False dandelion ในกรรมวิธีที่มี 1 ต้นต่อตำรำงเมตร มีจ ำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อต้นมำกกว่ำ
กรรมวิธีอ่ืนๆ ดังนั้นหำกพบต้นของพืชดังกล่ำวในพ้ืนที่เพียง 1 ต้นต่อตำรำงเมตร ควรก ำจัดออกเนื่องจำกพืช
ดังกล่ำวสำมำรถผลิตเมล็ดได้มำกกว่ำ 5,000 เมล็ดต่อต้น เช่นเดียวกับที่ จรัญญำและคณะ (2561) รำยงำน
ว่ำ หำกพบต้นบำหยำในพ้ืนที่เพียง 1 หรือ 2 ต้น ควรก ำจัดออกจำกพ้ืนที่ เนื่องจำกต้นบำหยำสำมำรถผลิต
เมล็ดได้มำกกว่ำ 1,000 เมล็ดต่อต้น และมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกของเมล็ดมำกกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต ์

 
ศึกษาคุณสมบัติทางอัลลิโลพาธิเบื้องต้น 



 กำรศึกษำคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้นในส่วนต่ำงๆ ของเอ้ืองชมพู Dandelion และ False 
dandelion โดยใช้ไมยรำบยักษ์เป็นพืชทดสอบ พบว่ำ ล ำต้นและใบแห้งของเอ้ืองชมพูสำมำรถยับยั้ง 
กำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้ โดยล ำต้นและใบแห้ง 0.5 กรัม มีผลในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโต
ของรำกและล ำต้นไมยรำบยักษ์ได้ดีที่สุด เท่ำกับ 86.9 90.4 30.6 และ 46.2 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ  
ซึ่งเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งลดลงตำมน้ ำหนักของล ำต้นและใบแห้งที่ลดลง ยกเว้นในส่วนของใบแห้งที่ 0.01-0.1 
กรัม กลับส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ์ (Table 12) ส ำหรับรำก ล ำต้น ใบ และช่อดอกของ 
Dandelion สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้เช่นเดียวกัน โดยรำก ล ำต้น ใบ และ
ช่อดอก 0.5 กรัม มีผลในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำกไมยรำบยักษ์ได้ดีที่สุด เท่ำกับ 88.3 85.2 100 
และ 84.2 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และยับยั้งกำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ์ได้ดีที่สุด เท่ำกับ 71.3 
52.7 100 และ 39.7 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งลดลงตำมน้ ำหนักของส่วนดังกล่ำวที่
ลดลง ยกเว้นในส่วนของใบ และช่อดอกแห้งที่ 0.01 กรัม กลับส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ์ 
(Table 13) เช่นเดียวกับรำก ล ำต้น ใบ และช่อดอกของ False Dandelion ก็สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้ โดยรำก ล ำต้น ใบ และช่อดอก 0.5 กรัม มีผลในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโต 
ของรำกไมยรำบยักษ์ ได้ดีที่สุด เท่ำกับ 87.3 87.3 100 และ 84 เปอร์เซ็นต์  ตำมล ำดับ และ ยับยั้ ง 
กำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ์ได้ดีที่สุด เท่ำกับ  49.7 52.5 100 และ 46.5 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ  
ซึ่งเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งลดลงตำมน้ ำหนักของส่วนดังกล่ำวที่ลดลง ยกเว้นในส่วนของใบแห้งที่ 0.01 กรัม  
กลับส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ ์(Table 14)  

จะเห็นได้ว่ำทุกส่วนของพืชทดลองมีคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิ โดยสำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ
ไมยรำบยักษ์ได้ ซึ่งเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นตำมน้ ำหนักของส่วนต่ำงๆ ที่เพ่ิมขึ้น ยกเว้น
บำงส่วนของพืชทดลองที่มีน้ ำหนักต่ ำสุด กลับส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของล ำต้นไมยรำบยักษ์  ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกในส่วนของพืชดังกล่ำวมีกลุ่มสำรที่มีคุณสมบัติคล้ำยฮอร์โมนพืช (Hormone-like Herbicides) 
โดยจะช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชในกรณีที่ใช้ปริมำณน้อย แต่หำกใช้ปริมำณมำกจะมีผลยับยั้งกำร -
เจริญเติบโตของพืช เช่นเดียวกับ สำร 2, 4-D ที่ใช้เพ่ิมจ ำนวนเซลล์ในกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในทำงกลับกัน 
ก็สำมำรถใช้เป็นสำรก ำจัดวัชพืชได้หำกใช้ในปริมำณมำก โดยจะท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตผิดปกติ ใบและ  
ล ำต้นบิดเป็นเกลียวหรือแตก ต้นแคระแกรน หรืออำจถึงตำยได้ (กลุ่มวิจัยวัชพืช, 2560; พัชรียำ, 2560)  
อีกทั้งสอดคล้องกับที่ อำทิตยำและคณะ (2552) รำยงำนว่ำสำรสกัดน้ ำจำกใบแห้งของล ำดวน กระดังงำจีน 
และน้อยหน่ำ ในอัตรำส่วนต่ำงๆ มีผลยับยั้งกำรงอกของเมล็ดและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำหญ้ำขจรจบ
ดอกเล็กและหญ้ำรังนกที่ระดับแตกต่ำงกัน เมื่ออัตรำส่วนของใบแห้งต่อน้ ำกลั่นสูงขึ้นกำรยับยั้งก็เพ่ิมขึ้นด้วย 
แต่สำรสกัดท่ีอัตรำส่วนในระดับต่ ำจะมีผลในกำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำ 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : กำรแพร่กระจำยของเอ้ืองชมพู (Persicaria capitata (Buch.-
Ham. ex D.Don) H.Gross) Dandelion (Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.) และ False 
dandelion (Hypochaeris radicata L.) ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ



ประเทศไทย พบกำรแพร่กระจำยของพืชดังกล่ำวบริเวณพ้ืนที่ท ำกำรศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงขุนวำง จังหวัด
เชียงใหม่ และพบเฉพำะ Dandelion บริเวณพ้ืนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติขุนสถำน และสถำนีวิจัยต้นน้ ำ 
ขุนสถำน จังหวัดน่ำน 
 เอ้ืองชมพูมีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลด ำ ทรงรูปไข่แคบ (narrow ovoid) ด้ำนข้ำงเป็นสันสำมเหลี่ยม  
เป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี เมล็ดสุกแก่ที่ระยะ 3-5 วันหลังจำกดอกบำน สำมำรถผลิตเมล็ดได้ถึง 13,991 เมล็ดต่อ
ต้น เมล็ดสำมำรถงอกในดินได้ 44 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ ล ำต้นและใบ 
สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้  โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของรำกและล ำต้นได้ดีที่สุดอยู่ 90.4 และ 46.2 เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดับ 

Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลอ่อน รูปขอบขนำน (oblong) มีขนสั้นนุ่มปกคลุมผิวเมล็ด และมีแพปพัส 
สีขำว ยำว 0.4-0.5 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ปลำยสุดของเมล็ด ช่วยพยุงให้เมล็ดปลิวไปตำมลมได้ไกล จัดเป็น
วัชพืชอำยุข้ำมปี เมล็ดสุกแก่ที่ระยะประมำณ 5 วันหลังจำกดอกบำน สำมำรถผลิตเมล็ดได้ถึง 6,488 เมล็ดต่อ
ต้น เมล็ดสำมำรถงอกในดินได้ 53 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ รำก ล ำต้น ใบ และ
ช่อดอก สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้ โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของรำกและล ำต้นได้ดีที่สุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 

False Dandelion มีเมล็ดสีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม รูปขอบขนำนแคบ (narrow oblong) ผิวเป็นร่องคล้ำย
ตำข่ำยขนำดเล็กตำมยำว และมีแพปพัสคล้ำยขนนก สีขำว ยำว 0.8-1.0 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ปลำยสุดของ
เมล็ด ช่วยพยุงให้เมล็ดปลิวไปตำมลมได้ไกล จัดเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี เมล็ดสุกแก่ที่ระยะประมำณ 7 วัน
หลังจำกดอกบำน สำมำรถผลิตเมล็ดได้ถึง 15,787 เมล็ดต่อต้น เมล็ดสำมำรถงอกในดินได้ 86 เปอร์เซ็นต์ 
คุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำ รำก ล ำต้น ใบ และช่อดอก สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของ 
ต้นอ่อนไมยรำบยักษ์ได้ โดยใบแห้ง 0.5 กรัม สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำกและล ำต้นได้ดีที่สุดถึง 
100 เปอร์เซ็นต ์

กำรก ำจัดเอ้ืองชมพู Dandelion และ False dandelion ควรก ำจัดก่อนที่พืชจะออกดอกหรือสร้ำงเมล็ด 
เพ่ือไม่ให้มีกำรเพ่ิมเมล็ดลงไปในดิน หำกก ำจัดด้วยวิธีตัด ถำก หรือขุด ควรที่จะท ำลำยส่วนที่อยู่ใต้ดิน 
เนื่องจำกวัชพืชดังกล่ำวเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี สำมำรถขยำยพันธุ์โดยใช้ล ำต้นที่อยู่ใต้ดิน หรือกำรใช้สำรก ำจัด-
วัชพืชควรเป็นสำรประเภทดูดซึม เพ่ือที่จะเคลื่อนย้ำยไปท ำลำยส่วนที่อยู่ใต้ดินได้  

เอ้ืองชมพู Dandelion และ False dandelion จัดเป็นวัชพืชอำยุข้ำมปี สำมำรถสร้ำงหน่วยขยำยพันธุ์ได้
ทั้งจำกเมล็ดและส่วนของล ำต้น ดังนั้นควรศึกษำกำรเจริญเติบโต กำรออกดอกและสร้ำงเมล็ด ในระยะเวลำ
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 1 – 2 ปี เพ่ือให้ทรำบถึงกำรเจริญเติบโตในแต่ละฤดูกำล และควำมสำมำรถในกำรผลิต
เมล็ดที่แท้จริง 

กำรศึกษำคุณสมบัติทำงอัลลิโลพำธิเบื้องต้น พบว่ำทุกส่วนของเอ้ืองชมพู Dandelion และ False 
dandelion ที่ใช้ทดลองสำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำกและล ำต้นของไมยรำบยักษ์ได้ ดังนั้นจึงควร
ท ำกำรศึกษำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชนิดและปริมำณของสำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตที่มีอยู่ภำยในพืชดังกล่ำว รวมทั้ง
ศึกษำแนวทำงท่ีจะน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรต่อไป 



 

10 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 ได้ข้อมูลทำงด้ำนชีววิทยำ ได้แก่ กำรงอกของเมล็ด วงจรกำรเจริญเติบโต ศักยภำพกำรผลิตเมล็ด และ 

กำรแพร่ระบำดของเอ้ืองชมพู Dandelion และ False Dandelionแพร่กระจ่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรหำ

แนวทำงกำรควบคุมและป้องกันและป้องกันก ำจัดที่เหมำะสมต่อไป 
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12. ภาคผนวก 

 
Table 1 Survey location of 3 Alien Plants Species (Pink-head knotweed, Dandelion and  
              False Dandelion) in Highland agriculture. 

Region Province Present Absent Location 
North Phetchabun 



 
 

 
Chiang Mai  



Outside the Agricultural Area 

 
Chiang Rai 

 


 
 

Mae Hong Son 
 



 
 

Lampang 
 



 



Region Province Present Absent Location 
 Tak    
 Lamphun    
 Nan   Outside the Agricultural Area 
 Uttaradit    

Northeastern Loei    
 Khon Kaen    

 
Table 2 Size and Weight of Pink-head knotweed Dandelion and False Dandelion 

Plants Width (mm)* Length (mm)* Weight 100 seeds (g) 
Pink-head knotweed (Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross) 
minimum 0.76 0.91 0.0417 
maximum 1.12 2.00 0.0509 
mean 0.95 ±0.08 1.84 ±0.14 0.0476 ±0.0031 
mode 0.91 1.91 - 
Dandelion (Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.) 
minimum 0.62 3.19 0.0278 
maximum 0.86 4.03 0.0411 
mean 0.71 ±0.05 3.60 ±0.21 0.0348 ±0.0050 
mode 0.73 3.67 - 
False Dandelion (Hypochaeris radicata L.) 
minimum 0.53 4.62 0.0799 
maximum 0.79 6.65 0.0875 
mean 0.66 ±0.05 5.65 ±0.48 0.0847 ±0.0041 
mode 0.68 5.79 - 
* Width and Length average from 100 seeds 

 
Table 3 The branch length of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross (centimeter) 

Treatments 
  Number of months   

1 2 3 4  5  6 
1 plant/plot   3.1 a1/ 6.5 a 8.7 a 15.5 a  18.7 a  22.0 a 
3 plant/plot 2.1 a 4.1 a 6.0 a 11.3 a  15.6 a  16.2 b 
5 plant/plot 2.3 a 4.4 a 5.8 a 9.9 a  14.2 a  14.9 b 



C.V. (%) 35.7 39.3 27.8 37.3  21.1  19.0 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 
 

Table 4 Number of leaves of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross  
            (leaves per tree) 

Treatments 
  Number of months   

1 2 3 4  5  6 
1 plant/plot 5.0 a 8.4 a 19.4 a 68.7 a  127.1 a  148.5 a 
3 plant/plot 4.3 a 6.7 a 16.1 a 59.4 a  106.8 ab  125.6 ab 
5 plant/plot 4.4 a 6.3 a 16.1 a 36.0 a  82.8 b  89.0 b 

C.V. (%) 18.2 40.4 38.7 38.5  26.2  23.3 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

 
Table 5 The canopy of T. officinale G. H. Weber ex Wigg. (centimeter) 

Treatments 
Number of months 

1 2 3 4 5 
1 plant/plot   2.3 a1/ 7.3 a 11.2 a 29.4 a 36.0 a 
3 plant/plot 3.5 a 6.9 a 13.4 a 27.4 a 29.6 a 
5 plant/plot 4.0 a 6.7 a 13.1 a 26.4 a 29.3 a 

C.V. (%) 58.5 31.1 33.2 16.7 28.0 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Table 6 Number of leaves of T. officinale G. H. Weber ex Wigg. (leaves per tree) 

Treatments 
Number of months 

1 2 3 4 5 
1 plant/plot   4.6 a1/ 9.8 a 21.3 a 44.8 a 54.0 a 



3 plant/plot 3.8 a 7.2 ab 19.2 a 35.1 a 45.9 ab 
5 plant/plot 3.5 a 5.4 b 15.5 b 31.8 a 41.4 b 

C.V. (%) 32.2 25.3 12.7 26.5 28.4 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

 
Table 7 the canopy of H. radicata L. (centimeter) 

Treatments 
  Number of months   

1 2 3 4  5  6 
1 plant/plot   10.6 a1/ 24.2 a 29.5 a 74.5 a  78.1 a  82.3 a 
3 plant/plot 10.9 a 21.4 a 24.4 b 58.1 b  62.2 b  66.4 b 
5 plant/plot 10.2 a 20.7 a 25.3 ab 58.6 b  61.3 b  66.2 b 

C.V. (%) 40.7 13.2 13.1 10.5  9.2  10.9 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

  
Table 8 Number of leaves of H. radicata L. (leaves per tree) 

Treatments 
  Number of months   

1 2 3 4  5  6 
1 plant/plot   3.0 a1/ 14.4 a 23.4 a 55.0 a  68.4 a  83.0 a 
3 plant/plot 1.9 a 9.4 a 20.5 a 46.8 a  66.8 a  74.8 a 
5 plant/plot 3.2 a 10.3 a 20.4 a 52.9 a  67.4 a  74.4 a 

C.V. (%) 62.3 32.8 14.8 23.6  10.6  11.5 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

  
 
 
 
 
 
 
 
Table 9 Number of inflorescences and seeds of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don)  
            H.Gross  

Treatments     Inflorescences   Seeds (seed/tree) 



(inflorescence/tree)  Developed seeds Undeveloped seeds 
1 plant/plot   131 a1/  13,991 a 2,822 a 
3 plant/plot 117 a  9,860 ab 1,797 a 
5 plant/plot 76 a  4,911 b 1,733 a 

C.V. (%) 44.4  62.3 51.2 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 
 

Table 10 Number of inflorescences and seeds of T. officinale G. H. Weber ex Wigg. 

Treatments 
    Inflorescences Seeds (seed/tree) 
(inflorescence/tree)  Developed seeds Undeveloped seeds 

1 plant/plot   27 a1/  6,488 a 272 a 
3 plant/plot 19 ab  4,088 a 411 a 
5 plant/plot 18 b  3,819 a 319 a 

C.V. (%) 25.7  41.4 56.4 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 

 
Table 11 Number of inflorescences and seeds of H. radicata L. 

Treatments 
    Inflorescences Seeds (seed/tree) 
(inflorescence/tree)  Developed seeds Undeveloped seeds 

1 plant/plot   228 a1/  15,787 a 2,420 a 
3 plant/plot 189 a  11,341 a 1,658 a 
5 plant/plot 168 a  10,688 a 1,623 a 

C.V. (%) 46.5  18.2 37.0 
1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 



Table 12 Inhibitory effect of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross on M. Pigra  
               growth 

P. capitata  
(Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 

Concentration (g) 
Inhibition (%) 

Root length Shoot height 
Stem 0 0.0 d1/ 0.0 c 

 0.01 28.5 c 14.8 b 
 0.05 62.1 b 16.2 b 
 0.1 77.6 ab 19.8 ab 
 0.5 86.9 a 30.6 a 

 
C.V. (%) 15.2 10.0 

Leaves 0 0.0 d 0.0 b 

 
0.01 38.4 c -10.9 c 

 
0.05 79.3 b -8.6 bc 

 
0.1 82.9 b -5.3 bc 

 
0.5 90.4 a 46.2 a 

 
C.V. (%) 6.68 181.6 

1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT



Table 13 Inhibitory effect of T. officinale G. H. Weber ex Wigg. on M. Pigra growth 
T. officinale  

G. H. Weber ex Wigg. 
Concentration (g) 

Inhibition (%) 
Root length Shoot height 

Root 0 0.0 d1/ 0.0 c 
 0.01 33.6 c 10.3 c 
 0.05 65.7 b 27.4 b 
 0.1 82.4 ab 48.0 a 
 0.5 88.3 a 71.3 a 

 
C.V. (%) 19.3 17.0 

Stem 0 0.0 d 0.0 b 

 
0.01 23.8 c 4.8 b 

 
0.05 57.8 b 18.9 b 

 
0.1 76.7 ab 26.7 ab 

 
0.5 85.2 a 52.7 a 

 
C.V. (%) 23.1 63.6 

Leaves 0 0.0 e 0.0 d 

 
0.01 31.0 d -11.3 e 

 
0.05 74.8 c 18.8 c 

 
0.1 86.4 b 46.4 b 

 
0.5 100.0 a 100.0 a 

 
C.V. (%) 8.11 25.4 

Inflorescence 0 0.0 b 0.0 c 

 
0.01 18.8 b -20.9 c 

 
0.05 62.2 a 6.6 b 

 
0.1 80.8 a 17.4 ab 

 
0.5 84.2 a 39.7 a 

 
C.V. (%) 23.8 156.8 

1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 



Table 14 Inhibitory effect of H. radicata L. on M. Pigra growth 

H. radicata L. Concentration (g) 
Inhibition (%) 

Root length Shoot height 
Root 0 0.0 b1/ 0.0 c 

 0.01 15.1 b 15.8 b 
 0.05 70.3 a 22.6 ab 
 0.1 83.0 a 34.5 ab 
 0.5 87.3 a 49.7 a 

 
C.V. (%) 21.0 54.9 

Stem 0 0.0 d 0.0 b 

 
0.01 48.0 c 17.8 b 

 
0.05 66.8 b 19.8 b 

 
0.1 81.0 a 33.7 b 

 
0.5 87.3 a 52.5 a 

 
C.V. (%) 8.5 36.1 

Leaves 0 0.0 d 0.0 d 

 
0.01 37.3 c 0.1 d 

 
0.05 76.9 b 12.5 c 

 
0.1 83.4 b 34.9 b 

 
0.5 100.0 a 100.0 a 

 
C.V. (%) 16.0 28.4 

Inflorescence 0 0.0 b 0.0 b 

 
0.01 36.9 b -1.0 b 

 
0.05 61.5 a 7.8 b 

 
0.1 80.2 a 22.6 ab 

 
0.5 84.0 a 46.5 a 

 
C.V. (%) 22.7 88.6 

1/Within a column means followed by the same letters are not significantly different at 5% level by DMRT 



 
 

Figure 1 Seed of Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 
 

 
 

Figure 2 Seed of Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg. 
 
 



 
 

Figure 3 Seed of Hypochaeris radicata L. 
 

 
 

Figure 4 Seed germination of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross in net house 
 



 
 

Figure 5 Seed germination of T. officinale G. H. Weber ex Wigg. in net house 
 

 
 

Figure 6 Seed germination of H. radicata L. in net house 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Figure 7 Growth cycle of P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross
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Figure 8 Growth cycle of T. officinale G. H. Weber ex Wigg.
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Figure 9 Growth cycle of H. radicata L. 
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