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เฝาระวังการแพรกระจายของ Conyza canadensis (L.) Cronq.ในประเทศไทย
Surveillance of Conyza canadensis (L.) Cronq. Distribution in Thailand.
จันทรเพ็ญ ประคองวงศ1 จรัญญา ปนสุภา1 เบญจมาภรณ ลิ้มประเสริฐ2
มัตติกา ทองรส3
1
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2
สํานักการเกษตรอําเภอดําเนินสะดวก 3สํานักวิจยั พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
________________________
บทคัดยอ
การสํารวจติดตามการเกิดขึ้นหรือการไมปรากฏของ Conyza canadensis (L.) Cronq.
ไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงกันยายน 2552 พื้นที่สํารวจนัน้ มีทงั้ พืน้ ทีท่ ําการเกษตร
เชน แปลงปลูกพืชไร พืชผัก และไมดอกเมืองหนาว กับพื้นที่ที่ไมไดทําการเกษตรของประเทศไทย
โดยแบงเปน 6 ภาค คือ ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม นาน ลําพูน แพร และ
อุตรดิตถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ที่จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรนิ ทร และอุบลราชธานี ภาค
ตะวันตก : จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ภาคกลาง : จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก : จังหวัด
ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต : จังหวัดระนอง สุราษฏรธานี และ
ภูเก็ต จากการสํารวจพบจอลอ Conyza sumantrensis (Retz.) Walker ในพืน้ ทีท่ ั้ง 6 ภาคที่
สํารวจ สวนใหญพบกระจัดกระจายอยูในที่ไมไดทําการเกษตร สําหรับพื้นที่ทาํ การเกษตรจะพบใน
แปลงปลูกพืชไร พืชผักและพืชอุตสาหกรรม เชนสวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามันเปนตน และ
ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ทพี่ บจอลอ จะมีความสูงตัง้ แตระดับน้ําทะเลจนถึงระดับความสูง
มากกวา 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล นอกจากนีพ้ บตามขางทางและและบริเวณรอบนอกของ
สวนปาและทีส่ ําคัญคือไมพบการแพรกระจายของ Conyza canadensis (L.) Cronq
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คํานํา
การเฝาระวัง (surveillance) หมายถึง กระบวนที่เปนทางการเพื่อรวบรวมและบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของศัตรูพืช หรือการไมมปี รากฏโดยการสํารวจการติดตามหรือวิธอี ื่น
ๆ (นิรนาม,2006) เพื่อจะไดทราบสถานภาพของศัตรูพืชโดยเฉพาะศัตรูพืชตางถิ่นซึง่ หมายถึง
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน พืช สัตว และแมลงเปนตน ทีถ่ ูกนําเขาจากแหลงกําเนิดตางๆ โดยจะตั้งใจ
หรือไมก็ตาม และศัตรูพืชเหลานี้สามารถอยูรอดในสิ่งแวดลอมใหม ปรับตัวเจริญเติบโตกลายเปน
ปญหาในทองถิ่นหรือแหลงที่เขาไปอยูใหม ในทีน่ ี้จะขอกลาวถึงเฉพาะวัชพืช วัชพืชตางถิน่ มากมาย
หลายชนิดไดถูกนําเขามาในประเทศไทย เชน ผักตบชวา หญาขจรจบ สาบเสือ หญายาง และ
ไมยราบยักษ เปนตน พืชดังกลาวไดกลายเปนวัชพืชของประเทศไทยกอใหเกิดปญหาทัง้ ในพื้นทีท่ าํ
การเกษตร และไมไดทําการเกษตร ในแงของเศรษฐกิจเราตองเสียคาใชจายจํานวนมหาศาลในการ
กําจัด นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบดานอื่น ๆ อีกซึ่งไมไดกลาวในทีน่ ี้
อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึน้ ดังกลาวขางตนนัน้ สามารถปองกันไดดวยมาตรการทาง
กฎหมาย เพือ่ ปองกันไมใหมีการนําพืชทีม่ ีประวัติเปนวัชพืชรายแรงในหลาย ๆ ประเทศ หรือมี
ศักยภาพที่จะเปนวัชพืชรายแรงเขามาในประเทศ กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่มหี นาทีโ่ ดยตรงใน
เรื่องการระบาดของศัตรูพืชก็ไดดําเนินการทางดานกฎหมาย แตมาตรการกฎหมายอยางเดียวนั้น
จะประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชน
โดย
ประชาชนตองไมเปนผูทาํ การแพรกระจายพันธุว ัชพืชทีม่ ปี ญหา
และการเฝาระวังติดตามการ
ระบาดของพืชหรือวัชพืชตางถิ่น ซึ่งจะไดกลาวถึงบทบาทของกรมวิชาการเกษตรในฐานะที่เปน
องคกรอารักขาพืชแหงชาติ (National Plant Protection Organization) (NPPO) ตอไป
ตามมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัย(International Standard for
Phytosanitary Measures) (ISPM) no.5 (นิรนาม,2006) ไดอธิบายความหมายของศัตรูพืช
กักกัน (Quarantine Pest) ไววา คือศัตรูพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพตอพื้นทีท่ ี่
อยูในอันตรายนัน้ และยังไมมีอยูในที่นนั้ หรือมีอยูแตไมแพรกระจายอยางกวางขวาง และกําลังมี
การควบคุมอยูอยางเปนทางการ (นิรนาม,2006) และอีกคําที่มักพบในเรื่องที่เกี่ยวกับการกักกัน
พืชคือ สิ่งตองหาม (prohibited articles) ซึ่งหมายถึง สวนของพืชหรือพาหะการนําเขามีความ
เสี่ยงสูงที่ศัตรูพืชรายแรงจะถูกนําเขามา (introduced) เจริญแพรพันธุอยางถาวร (establish)
แพรกระจาย (spread) และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจติดตามมาภายหลัง ขอความทัง้
2 ดังกลาวคือ ศัตรูพืชกักกัน และสิ่งตองหาม จะปรากฎอยูในประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณซึ่งจะไดกลาวตอไป
กรมวิชาการเกษตรไดยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3 ฉบับที่ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกักพืช และไดสงใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
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แหงชาติ (มกอช.) เพือ่ แจงใหประเทศสมาชิกองคการคาโลกทราบและแสดงความคิดเห็นกับ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว ประเทศออสเตรเลียเปนหนึง่ ในประเทศสมาชิกที่
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะภาพของศัตรูพืช ตามที่ไดระบุในทายประกาศกระทรวงฯ คือขอความ
ในขอ 2 “ ที่ใหศัตรูพืชจากทุกแหลงตามทายประกาศนี้ เปนสิ่งตองหาม เนื่องจากเปนศัตรูพืช
กักกัน”
ซึ่งเปนขอความในประกาศกระทรวงฯเรื่อง“กําหนดศัตรูพืชเปนสิ่งตองหามตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 “ ที่ไดประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2550 ศัตรูพืชที่ประเทศออสเตรเลียไดใหขอคิดเห็นนัน้ ไดกลาวถึงรายงานการแพรกระจายของโรค
พืช และวัชพืชหลายชนิดในประเทศไทยที่อยูในทายประกาศกระทรวงฯ ซึ่งในทีน่ จี้ ะขอกลาวเฉพาะ
วัชพืช 2 ชนิด คือ Conyza canadensis (L.) Cronq. และจอกหูหนูยักษ (Salvinia molesta
Mitchell)
ดังนัน้ จึงขอตัดรายชื่อวัชพืชทั้งสองออกจากบัญชีรายชื่อศัตรูพืชกักกันในประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังกลาว
การชี้แจงตอขอคิดเห็นของประเทศออสเตรเลียในขั้นตนนัน้ กรมวิชาการเกษตรโดยกลุม
วิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ไดรายงานวาไมพบรายงานการแพรกระจายของ
C.canadensis (L.) Cronq.ในประเทศไทย สวนจอกหูหนูยักษนนั้ ในป พ.ศ. 2549 พบการระบาด
ของจอกหูหนูยักษในบริเวณหนองน้าํ ขนาดเล็กพืน้ ที่ประมาณ 100 ตารางเมตร ที่ตําบลสะเดา
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แตไดมีการกําจัดและมีวธิ ีการควบคุมอยางเปนทางการแลว ดังนัน้
กรมวิชาการเกษตร จึงขอยืนยันใหคงชือ่ ของวัชพืชทัง้ 2 ชนิดดังกลาวในบัญชีรายชื่อของศัตรูพืช
กักกันของประเทศไทยตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยางไรก็ตามเมื่อมีขอคิดเห็นที่แตกตางของประเทศสมาชิกองคการคาโลก และเพื่อใหได
ขอมูลสถานะภาพของ C.caradensis (L.) Cronq. และจอกหูหนูในประเทศไทยจึงควรมีงานวิจัย
และทําการสํารวจ เฝาระวังการแพรกระจายของวัชพืชทั้งสองชนิด เพื่อจะไดใชเปนหลักฐานทาง
วิชาการตามมาตรฐานสากล ในการอางอิงขอมูลดานศัตรูพืชกักกันตอไป
ดังนัน้ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงไดมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังการ
ระบาดของวัชพืชกักกัน หรือวัชพืชชนิดทีม่ ีศักยภาพเปนวัชพืชรายแรง เพื่อติดตามเฝาระวัง รวมถึง
งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ สําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้เปนการเฝาระวังการระบาดของ C.canadensis
(L.) Cronq. ซึ่งจะไดขอมูลสถานภาพ C. canadensis ที่เปนปจจุบัน ซึ่งจะเปนขอมูลอางอิงใน
กรณีที่มีปญหา หรือขอคิดเห็นที่ขอขัดแยงกันระหวางประเทศสมาชิกในองคการคาโลกตอไป
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เลนสขยาย และกลองบันทึกภาพ
2. วัสดุและอุปกรณในการเก็บตัวอยางพรรณไม
3. เอกสาร ตําราในการจําแนกพืช และภาพถายของ Conyza canadensis (L.) Cronq.
วิธีการ
1. การคนควาและรวบรวมขอมูล
คนควาเอกสาร เกี่ยวกับการจําแนกพันธุ (species) ของพืชในสกุล Conyza และรายงาน
การแพรกระจายกับปญหาของ C. canadensis (L.) Cronq. และ C. sumatrensis (Retz.)
Walker
2. การสํารวจติดตามการระบาดของ C.canadensis (L.) Cronq.
แผนการสํารวจการปรากฏหรือไมปรากฏของ C. canadensis (L.) Cronq. ในประเทศ
ไทยนัน้ ไดสํารวจทั้งในพื้นทีท่ ําการเกษตร และไมไดทําการเกษตร รวมถึงริมถนนตามแนวชายปา
ตามภาคตาง ๆ ซึ่งไดแบงตามที่ไดกําหนดในอักขรานุกรมภูมิศาสตรของราชบัณฑิตสภา บัณฑิต
สภา เลมที่ 1 ป 2552 หนา 3-18 (http:www.thaihomaster.com/showinformation.phy?
TYPE=I&ID=464)ดังนี้
ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย ที่อาํ เภอเวียงแกน เทิง เชียงแสน แมสรวย และเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงใหม ที่อําเภอเชียงดาว ฝาง ไชยปราการ แมริม สันทราย จังหวัดลําพูน กิ่งอําเภอทุง
หัวชาง บานโฮง จังหวัดแมฮองสอน ทีอ่ ําเภอเมือง แมสะเรียง ขุนยวม ปางมะผา และปราย
จังหวัดนานทีอ่ ําเภอเมือง เชียงกลาง ทุง ชาง ปว และบอเกลือ จังหวัดแพร ที่อําเภอเมือง สูงเมน
และเดนชัย และ จังหวัดอุตรดิตถ ที่อําเภอเมือง และตรอน
ภาคตะวันตก : จังหวัดตากที่อําเภอ พบพระ แมสอด และอุมผาง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอทา
มวง ดานมะขามเตี้ย พนมทวน ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ และสังขละบุรี จังหวัดราชบุรี
อําเภอเมือง ดําเนินสะดวก โพธาราม และสวนผึง้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอสามรอย
ยอด และกุยบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลยที่อําเภอนาแหว ดานซาย ทาลี่ เชียงคาน และ ปากชม
จังหวัดหนองคายที่อาํ เภอเมือง สังคมทาบอ ศรีเชียงใหมโพนพิสัย บากตาด และบึงกาฬ จังหวัด
นครพนมที่อาํ เภอเมือง ธาตุพนม นาแก ปลาปาก และเรณูนคร จังหวัดสกลนครทีอ่ ําเภอเมือง กุด
บาก พังโคน ภูพาน และสวางดินแดน จังหวัดมุกดาหารที่อําเภอเมือง นิคมคําสรอย และดงหลวง
จังหวัดขอนแกนที่อําเภอเมือง ชุมแพร น้าํ พอง พล มัญจคีรี และภูเวียง จังหวัดกาฬสินธุท ี่อําเภอ
เมือง และยางตลาด จังหวัดมหาสารคามที่อําเภอเมือง โกสุมพิสยั และบรบือ จังหวัดนครราชสีมาที่
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อําเภอปากชอง เมือง ปกธงชัย โชคชัย ดานขุนทด จักราชหวยแถลง บัวใหญ และพิมาย จังหวัด
ชัยภูมิที่อําเภอเมือง เกษตรสมบูรณ คอนสวรรค จัตุรัส และภูเวียง จังหวัดบุรีรัมย ทีอ่ ําเภอเมือง ลํา
ปลายมาศ หนองกี่ พุทไธสง และนาโพธิ์ จังหวัดสุรินทรที่อําเภอเมือง ปราสาท และ สังขะ จังหวัด
อุบลราชธานีที่อําเภอเมือง วารินชําราบ พิบูลยมงั สาหาร นาจรวย น้ํายืน บุณฑริก เดชอุดม และ
โขงเจียม
ภาคกลาง : จังหวัดสุโขทัยที่อําเภอเมืองศรีนคร และศรีสําโรง จังหวัดพิษณุโลกที่อาํ เภอเมือง ชาติ
ตระการ พรหมพิราม และวังทอง จังหวัดเพชรบูรณทอี่ ําเภอเมืองชนแดน เขาคอ หลมสัก และ
วิเชียรบุรี จังหวัดนครสวรรคที่อําเภอตากฟา และตาคลี จังหวัดอุทัยธานีที่อําเภอเมือง หนองฉาง
บานไร และลานสัก จังหวัดอางทองที่อาํ เภอเมือง และ สามโก จังหวัดสุพรรณบุรีที่อําเภอเมือง
ดานชาง และอูทอง จังหวัดนครปฐมที่อาํ เภอเมือง และกําแพงแสน จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอ
เมือง บางคนที และอัมพวา
ภาคตะวันออก : จังหวัดปราจีนบุรี ที่อาํ เภอเมือง ประจันตคาม และกบินทรบุรี จังหวัดสระแกวที่
อําเภอเมือง และวังน้ําเย็น จังหวัดฉะเชิงเทราที่อาํ เภอเมือง พนมสารคาม และเขาหินซอน จังหวัด
ชลบุรีที่อําเภอบางละมุง และศรีราชา จังหวัดระยอง ทีอ่ ําเภอเมือง แกลง และวังจันทร จังหวัด
จันทบุรที ี่อําเภอเมือง นายายอาม แกงหางแมว สอยดาว และทาใหม จังหวัดตราดที่อําเภอเมือง
และเขาสมิง
ภาคใต : จังหวัดสุราษฏรธานีที่อําเภอเมือง พุนพิน และไชยา จังหวัดระนองที่อาํ เภอเมือง กระ
บุรี และ กะเปอร จังหวัดพังงาที่อําเภอตะกั่วปา คุระบุรีและทายเหมือง และจังหวัดภูเก็ตที่อําเภอ
เมือง กะทู และถลาง
วิธีการสํารวจใชวธิ ีเดินสํารวจเปนแนวเสนทแยงของพืน้ ที่สํารวจ ซึง่ ไดแกแปลงพืชไร พืชผัก
และพืชสวนเชนสวนสมโอ และสวนลิน้ จี่ และพืชอุตสาหกรรม เชน ยางพารา และปาลมน้าํ มัน หรือ
ตามแถวริมถนน หรือบริเวณรอบนอกของสวนปา เมื่อพบพืชสกุล Conyza ก็จะตรวจดูลักษณะ
ของขนที่ใบประดับของดอกยอย ซึง่ จะเปนลักษณะเดนที่ใชแยก ชนิด/พันธุ (species) ระหวาง C.
sumatrensis กับ C.canadensis และบันทึกลักษณะของตน ใบ พรอมทัง้ บันทึกสถานที่และ
สภาพแวดลอมของพืน้ ที่สาํ รวจ เก็บตัวอยางเพื่อจัดทําพรรณไมแหง รวมถึงเมล็ดที่แกและสมบูรณ
เวลาและสถานที่
เริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 ในพื้นที่ทาํ การเกษตร
และไมไดทําการเกษตร บริเวณขางทางและสวนปา
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
พืชสกุล Conyza จัดอยูในวงศ (family) Asteraceae ลักษณะของพืชในสกุลนี้คอื เปน
พืชอายุปเดียวหรือหลายปหรือเปนไมพุม ใบ เรียงแบบสลับ (alternate) ขอบใบเรียบ หรือจัก
คลายซี่ฟน (toothed) หรือขอบใบเวาลึกเขาหาเสนกลางใบในลักษณะเดียวกับใบประกอบแบบ
ขนนก (pinnalifid) ชอดอกประกอบดวยดอกยอยเปนกระจุกมีดอกยอยมากกวา 1 ชนิด
(Capitula heterogamous) ชั้นของริ้วประดับ (Phyllarics) มีหลายชัน้ ลักษณะเรียวยาวรูปใบ
หอก หรือรูปคลายสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีดานยาว ยาวมากกวากวาง ใบประดับชั้นนอกมีขนาดเล็กกวา
ใบประดับชั้นใน ดอกยอยรอบนอกเปนดอกตัวผู สีขาว/เขียว/เหลือง มีหลายชั้น รูปรางเปนเสน หรือ
ปลายกวางโคนแคบ ดอกยอยรอบในหรือตรงกลางชอเปนดอกสมบูรณเพศ สีเหลืองออน/เขียว/ขาว
แตมักจะเปนหมัน มีกลีบดอกเปนรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกชั้นนอกที่เพิ่มขึ้นจะมีลักษณะเปนขนเสน
ยาวและออน พืชในสกุลนี้มี 60 พันธุ (species) เจริญเติบโตไดดีในเขตอบอุนและเขตรอน
(http://plantnet,rbgsyd.nsw.gov.au/cgi_bin/NSWf/.p/?IVI=gn&name=Conyza)

Key to the genus Conyza
1. Involucral bracts densly hair
2. Leaves linear, oblong or narrow-oblanceolate ; the
whole plant appearing pale grey from the spread
septate hairs especially dense on the stems and
around the axis
2 * Leaves lanceolate, oblanceolate or spathulate ; plants
hispid with short septate or glandular hairs,
giving a yellowish green appearance
3 Growth from widely branching below the diffuse
inflorencence ; stems and leaves with dense yellow
glandular hairs, as well as hispid hairs on the leaves
3 * Growth form mainly a simple unbranched below
a distinct inflorescence; stems and leaves hispid
with septale hairs
4 Inflorescence of up to 7 heads; involucre darker
Than the florets, heads 8-12 mm. long. 15-20 mm. diam
4 * Inflorescence of many heads ; involucre pale, the

……2

….C.bonariensis

…….3

….C. leucantha

……4
….C.primulifolia
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same colour as the florets; heads 4-5 mm. long 3-4 mm. diam
….C.sumatrensis
1. Involucral bracts glabrous or almost so
…….5
5. Heads campanulate, outer florets with short, but visible,
white ligules, involucral bracts pale cream on the innersurface
…….6
6 Stems conspicuously but not densely hairy with long,
spreading septate hairs, leaf margins usually
more or less toothed, flat, involucral bracts without
an apical red spot
…….C.canadensis
6 * Stem not conspicuously hairy, leaf margins
entire or crenulate, recurves; involucral
bracts usually with an apical red dot
…….C.parva
*
5 Heads hemispherical; outer florets filiform,
involucral bracts orange or reddish on
the inner surface, glabrous, without
an apical red spot
……C.bilbaoana
(htt://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi_bin/NSWfl.pl?page=nswfl&name=Conyza)
Compiled and edited by staff of the National Herbarium of New South Wales. 1999-2010
Royal Botanic Gardens & Domain Trust, Sydney Australia
จากตารางกุญแจเพื่อจําแนกพันธุ (species) ของสกุล Conyza จะเห็นขอแตกตางอยาง
เดนชัดของ C. sumatrensis กับ C. canadensis ในขอ 1 และ 1 * คือ ใบประดับของ C.
sumatrensis มีขนปกคลุมหนาแนน สวนใบประดับของ C. canadensis จะเกลี้ยง (ไมมีขน) หรือ
เกือบเกลี้ยง
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของ C. sumatrensis และ C.canadensis
ชื่อวิทยาศาสตร C. sumatrensis (Retz.) Walker
Syn.
C.albida Willd. ex Spreng
C.floribunda Kunth
Erigeron floribundes (Kunth.) Sch. Bip.
C.alissima
C.nandia
ชื่อสามัญ
fleabane, tall fleabane, broad-leaved fleabane, white horse weed,
sumatran fleabane, guernsry fleabane
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ชื่อไทย
จอลอ
ถิ่นกําเนิด
อเมริกาใต
พืชอายุปเดียว ตนสูง 1-2 เมตร ปกคลุมดวยขน ไมแตกกิง่ กาน หรือแตกกิง่ เมื่อมีชอดอก
ใบ เปนใบเดี่ยวติดแบบสลับ ปกคลุมดวยขนทั้งสองดาน ใบชวงลางของลําตนรูปใบหอกเรียวยาว
หรือ รูปใบหอกแตกลับเอาดานกวางขึ้นยาว 4-10 ซม. กวาง 5-12 มม. ขอบใบจักคลายซีฟ่ น ใบ
ชวงบนของลําตนรูปใบหอกเรียวยาว ขอบใบเรียบ ชอดอก แตกกิ่งมากประกอบดวยดอกยอยแบบ
กระจุกแนน ดอกยอยไมมกี านดอก ยาว 4-6 มม. เสนผาศูนยกลาง 6-10 มม. ใบประดับมีขนปก
คลุมหนาแนน สีเขียวออน ขอบเรียบ ผิวดานในสีนา้ํ ตาลแดง ดอกยอยรอบนอกสีขาวหรือสีครีม
รูปรางเปนเสนเรียว ดอกยอยรอบในมีจํานวนนอยกวา สีเหลืองออน ผลแบบที่มีเปลือกบางแหง และ
เหนียว แตเปลือกไมหลอมรวมกับเปลือกของเมล็ด เมื่อแกเปลือกไมแตก มีเมล็ด 1 เมล็ด มักเรียกผล
วาเมล็ด รูปทรงกลมรี มีขนยาวเปนกระจุกที่ดานปลายเมล็ด
(http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi_bin/NSWflpl?page-nswfl&IvI=sp&name=Conyzasumatrensis)
ชื่อวิทยาศาสตร C.canadensis (L.) Cronq.
Syn.
Erigeron canadensis (L.) Cronq.
Leptilon canadensis
ชื่อสามัญ horse weed, Canadian horse weed< Canadian fleabane, coltstail,
marestail, butter weed
ชื่อไทย
ถิ่นกําเนิด อเมริกาเหนือ และอเมริกากลาง
พืชอายุปเดียว ตนตั้งตรง สูง 50-200 ซม. ไมแตกกิง่ ยกเวนสวนปลายแตกกิง่ เพื่อออก
ดอก ปกคลุมดวยขนยาว ใบเดี่ยว เรียง ติดกับตนแบบสลับ ใบทีอ่ ยูชวงลางของลําตนรูปใบหอก
หรือใบหอกหัวกลับ เรียวยาว ขอบใบจักเปนซีฟ่ น มีขนออนปกคลุมใบทั้งสองดาน ใบชวงบน หรือ
บริเวณชอดอกมีขนาดเล็กรูปเรียวยาว ขอบใบเรียบแตกกิ่งมาก ประกอบดวยดอกยอยแบบกระจุก
แนน ดอกยอยไมมีกานดอก มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 1/8 นิ้ว ใบประดับเกลี้ยง หรือมีขนออน
บาง ๆ ดอกยอยที่เรียงตรงกลางดอกสีขาว/ชมพูออน ดอกยอยรอบนอกสีขาว/ชมพูออน ผลแบบที่มี
เปลือกบางแหงและเหนียว แตเปลือกมิไดหลอมรวมกับเปลือกหุมเมล็ด เมื่อแกเปลือกไมแตกมี 1
เมล็ดมักเรียกผลวาเมล็ดรูปทรงกลมรีมีขนยาวเปนกระจุกที่ปลายเมล็ด
(http://www.col.org/pages/467659)
เมื่อไดศึกษาลักษณะของพืชในสกุล Conyza ทั้ง 2 พันธุ (Species) ตามรายละเอียด
ขางตนแลว ไดออกสํารวจการปรากฏหรือไมปรากฏของ Conyza ทั้ง 2 พันธุ/ชนิด พืน้ ที่สํารวจได
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แบงออกเปน 6 ภาค ตามทีก่ ําหนดในแผนงานวิจัย โดยสํารวจทั้งในแปลงปลูกพืชไร พืชผัก สวนไมผล
และพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นทีส่ ํารวจมีทั้งความสูงระดับน้ําทะเล กับพื้นทีท่ ี่ ระ
สูงกวาระดับน้าํ ทะเลมากกวา 1,000 เมตร
ในประเทศไทยมีรายงานการแพรกระจายของพืชในสกุลConyza 2 ชนิดคือ C.sumaternsis
(Retz.) Walker ซึ่งพบทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ระดับสูงจากน้าํ ทะเล 100 -1,000 เมตร (Harada
et al.,1987) สวน Conyza อีกชนิดคือ C.stricta Willd.var.stricta แพรกระจายที่ภาคตะวันออกของ
ทวีปอาฟริกา ทางดานเหนือของประเทศประเทศอินเดีย ถึงทางใตของประเทศจีน และ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบในไรถั่วเหลือง ทางภาคเหนือ (Radanachales and J.F.,
1994)
การสํารวจและติดตามการแพรกระจายของ C.canadensis (L.) Cronq. นั้น คณะทํางานได
ศึกษาลักษณะเดนที่เปนขอแตกตางระหวาง C.canadensis (L.) Cronq. กับC. sumatrensis
(Retz.) Walker ตามขอความที่ปรากฏในกุญแจการจําแนกชนิดของพืชในสกุล Conyza ผลจากการ
สํารวจนัน้ พบ Conyza เพียงชนิดเดียวคือ C. sumatrensis (Retz.) Walker แตไมพบ
C.canadensis (L.) Cronq.
การแพรกระจายของจอลอ ( Conyza sumatrensis (Retz.) Walker )
ภาคเหนือ พบจอลอในพื้นที่ปลูกพืชไรตาง ๆ เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่งและพืชผัก นอกจากนี้
ตามสวนผลไม เชนสวนสมโอ และลิ้นจี่ กับบริเวณรอบนอกของสวนปา ริมถนนและบริเวณที่วางของ
บานพักอาศัย รวมถึงพื้นที่รกรางที่ไมไดทําการเกษตร พบจอลอทุกจังหวัดที่สํารวจ
ภาคตะวันตก พบจอลอในลักษณะเดียวกับทางภาคเหนือ และพบที่จังหวัดตาก ในแปลงปลูก
มันฝรั่ง และแปลงปลูกไมดอกตางๆ ตามริมถนนและที่รกรางไมไดทําการเกษตร สวนที่จังหวัด
กาญจนบุรี พบจอลอปริมาณเล็กนอย และสวนใหญจะอยูบริเวณรอบที่พักอาศัย ซึ่งอาจแพรกระจาย
มาตามธรรมชาติ คือปลิวมากับลม เนื่องจากเมล็ดจอลอนอกจากมีขนาดเล็กแลวยังมีกระจุกขนที่
ปลายดานหนึ่งของเมล็ด ชวยทําใหปลิวไปไดไกล นอกจากนี้ยังอาจติดมากับยานพาหนะ วัสดุที่ใช
ทางการการเกษตรตางๆ คน สัตว ดิน หรือผลผลิตการเกษตรตางๆ เปนตน สวนที่จังหวัดราชบุรีและ
ประจวบคีรีขันธไมพบจอลอในพื้นที่ที่สุมตรวจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบจอลอคอนขางมาก โดยเฉพาะแนวริมถนนเลียบแมน้ําโขงจาก
จังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย บริเวณบานพักอาศัยของเกษตรกร และที่รกราง สวนจังหวัดอื่นๆพบ
จอลอแพรกระจายเล็กนอยตามริมถนน และชายปา
ภาคกลาง พบจอลอแพรกระจายคอนขางมากในพื้นที่ทําการเกษตรที่อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ และพบเล็กนอยตามริมถนน และพื้นที่ไมไดทําการเกษตร ทีจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และ
อุทัยธานี สวนจังหวัดนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ไมพบจอลอ
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ภาคตะวันออก พบจอลอแพรกระจายมากในสวนยางพาราที่อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรีและ
พบปริมาณเล็กนอยในสวนยางพาราที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนจังหวัดอื่นๆไมพบจอลอในแปลงที่สุม
สํารวจ
ภาคใต พบจอลอแพรกระจายมากในสวนยางพารา และสวนสมุนไพรที่อําเภอเมือง และถลาง
จังหวัดภูเก็ต และพบปริมาณเล็กนอยในสวนยางพาราที่อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจเพื่อบันทึกขอมูลการปรากฏหรือไมปรากฏของ C.canadensis (L.)Cronq.
โดยการสุมตรวจพืน้ ทีท่ งั้ ทีท่ าํ การเกษตร และไมไดทําการเกษตร ในพืน้ ทีท่ ี่มีลักษณะทางภูมิศาสตร
ตางๆ คือพืน้ ทีท่ ี่มีความสูงระดับน้ําทะเล และพื้นทีท่ ี่สูงจากระดับน้าํ ทะเลมากกวา 1,000เมตร ผล
ของการศึกษา ไมพบการปรากฎของ C.canadensis (L.)Cronq. ตามภาคตางๆทั้ง 6ภาค ของ
ประเทศไทย สวนใหญจะพบการแพรกระจายของ C. sumatrensis (Retz.) Walker ทัง้ ในพื้นทีท่ าํ
การเกษตร และไมไดทําการเกษตร และบริเวณรอบนอกของสวนปา ระดับความสูงของพืน้ ที่ทพี่ บ
ตั้งแตความสูงระดับน้ําทะเล จนถึงความสูงมากกวา 1,000 เมตร
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