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ปี 2563 

กรมวิชาการเกษตร 

  



ค าน า 

ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติให้ออกประกาศก าหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้ก าหนดระยะเวลาใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2563 ส าหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจ ากัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม  2561 และมอบหมายให้
กรมวิชาการเกษตรด าเนินกาจัดท ามาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมส าหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  

  กรมวิชาการเกษตร โดยส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการแมลงและวัชพืช ทั้งวิธีการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี เพื่อใช้
ก าจัดศัตรูพืช เมื่อมีการประกาศให้ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็น วอ.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เกษตรกรใช้เป็นวิธีการจัดการแมลงและวัชพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

  (นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์) 

  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 

  



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

ค ำน ำ  (1) 
แมลงศัตรูไม้ผล ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น  1 
แมลงศัตรูมะพร้ำวและปำล์มน้ำมัน  1 
แมลงศัตรูกล้วย  2 
แมลงศัตรูลองกอง  2 
แมลงศัตรูทุเรียน  2 
แมลงศัตรูถ่ัวเหลือง  3 
แมลงศัตรูถ่ัวลิสง ข้ำวโพด   4 
แมลงศัตรูกล้วยไม้ มะลิ  5 

 



ค ำแนะน ำวิธีกำรจัดกำรแมลงศัตรูพืช กรณี ไม่ใช้สำรคลอร์ไพริฟอส 
 
ไม้ผล/ไม้พุ่ม/ไม้ยืนต้น 
หนอนเจาะกิ่งและล าต้น 
 แบบที่ 1 วิธีเขตกรรม 

- ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มโปร่งไม่ให้เป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ 
- ส ารวจหนอนเจาะก่ิงและล าต้นอย่างสม่ าเสมอ ตัดแต่งกิ่งที่หนอนเจาะไปท าลาย 
- รกัษาแปลงปลูกให้สะอาด 

 แบบที่ 2 วิธีกล 
- ใช้ลวดหรือเหล็กแหลมแทงหนอนที่อาศัยอยู่ในรู 

 
มะพร้ำว/ปำล์มน  ำมัน 
ด้วงแรด 
 แบบที่ 1 วิธีเขตกรรม ก าจัดแหล่งขยายพันธุ์ 
     - เผาหรือฝังซากท่อนมะพร้าว คอมะพร้าว 
     - ซากชิ้นส่วนของพืชและมูลสัตว์ที่กองทิ้งไว้ ควรเกลี่ยกระจายบนพ้ืนดิน ไม่ใหห้นาเกิน 15 ซม. 
   - ถ้าจ าเป็นต้องกองทิ้งไว้เกิน 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง เพ่ือตรวจหาไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของด้วงแรดเล็ก แล้วจับท าลายโดยใช้วิธีฝังกลบใน
หลุมที่มีความลึกประมาณ 1 เมตร และกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร 
 แบบที่ 2 วิธีกล หมั่นท าความสะอาดบริเวณคอมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน ตามโคนยอด หากพบรูให้ใช้เหล็กแหลมแทงด้วงแรดในรู เพ่ือก าจัดพร้อมใส่สารฆ่าแมลง 
เช่น คาร์บาริล ๘๕% ดับบริลพี หรือ ไดอะซินอน ๖๐% อีซ ีป้องกันไม่ให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ 
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 แบบที่ 3 ชีววิธี ใช้ราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอก หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เกลี่ยเชื้อ
ให้กระจายทั่วกอง เพ่ือให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุดรดน้ าให้ความชื้น หาวัสดุ เช่น ใบมะพร้าวคลุมกองไว้เพ่ือรักษาความชื้นและป้องกันแสงแดด เชื้อจะ
ท าลายด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต 
 
กล้วย 
ด้วงงวง 
 - ชีววิธีใช้ท ากับดักโดยตัดต้นกล้วยยาวท่อนละ 30 ซม. ผ่าครึ่งตามความยาว วางในสวน กับดักละ 1 ท่อน แต่ละกับดักวางห่างกัน 10 เมตร เพ่ือล่อตัวเต็มวัยให้เข้า
มาในกับดัก แล้วจับท าลายโดยใช้วิธีฝังกลบในหลุมที่มีความลึกประมาณ 1 เมตร และกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร 
 
ลองกอง 
หนอนกินใต้ผิวเปลือก 
 - ชวีวธิีใช้ไส้เดือนฝอย 4 ล้านตัว/น้ า 2 ลิตร ใช้ 2-3 ลิตร/ต้น (1 ไร่=30 ต้น) พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 
ทุเรียน 
หนอนเจาะผล 
 วิธีเขตกรรม หนอนชอบเข้าท าลายบริเวณท่ีผลติดกัน ให้ตัดแต่งผลให้เหลือผลเดี่ยว หากไม่ตัดแต่งให้ใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล 
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ถั่วเหลือง 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
 แบบที่ 1 วิธีเขตกรรม 
 วิธีชีววิธีใช้ไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) ในอัตรา 20-30 มล./น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5- 7 วัน ระยะที่ถ่ัวเริ่มออกดอกและติดฝัก หรือ อัตรา 20-30 มล./น้ า 
20 ลิตร พ่นทุก 5- 7 วัน เมื่อพบการระบาด ถ้าพบการระบาด ถ้าพบการระบาดรุนแรง พ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน หรือ อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 1-2 ครั้ง 
เมื่อพบการระบาด 
 แบบที่ 2 วิธีการใช้สารเคม ี

 - lambda-cyhalothrin 2.5%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - beta-cyfluthrin 2.5%EC  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - emamectin benzoate 1.92%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - Bt. Subspecies Aizawai (Xantary)  อัตราการใช้ 60 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - lufenulon 5%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - chlorfluazuron 5%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - novaluron 10%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - methoxyfenozide 24%SC  อัตราการใช้ 15 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - flubendiamide 20%WG  อัตราการใช้ 8 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

หนอนเมลงวันเจาะต้นถั่ว 
 วิธีการใช้สารเคม ี

 - imidacloprid 70%WS  อัตราการใช้ 2 กรัม/เมล็ด 1 กก./น้ า 20 ลิตร 
 - triazophos 40%EC  อัตราการใช้ 50 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - fipronil 5%SC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
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ถั่วลิสง  
เพลี้ยอ่อนถั่ว 
 วิธีการใช้สารเคมี 
 - carbaryl 85%WP  อัตราการใช้ 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
  - triazophos 40%EC  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - beta-cyfluthrin 2.5%EC  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - lambda-cyhalothrin 2.5%EC  อัตราการใช้ 10 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - imidacloprid 10%SL  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
 
ข้ำวโพด 
เพลี้ยไฟข้าวโพด เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย 
 วิธีการใช้สารเคม ี
  - carbaryl 85%WP อัตราการใช้ 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
  - imidacloprid 10%SL อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - thiamethoxam 25%WG อัตราการใช้ 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
  - clothianidin 16%SG อัตราการใช้ 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
  - fipronil 5%SC อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - spinetoram 12%SC อัตราการใช้ 15 มล./น้ า 20 ลิตร 
  - emamectin benzoate 1.92% EC อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
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กล้วยไม้ 
บั่วกล้วยไม้ 
 วิธีการใช้สารเคมี 

 - profenofos 50%EC  อัตราการใช้ 60 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - deltamethrin 3%EC  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - imidacloprid 10%SL  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
 - acetamiprid 20%SP  อัตราการใช้ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 - emamectin benzoate 1.92%EC  อัตราการใช้ 20 มล./น้ า 20 ลิตร 

มะลิ 
หนอนเจาะดอกมะลิ  
 วิธีการใช้สารเคม ี

 - fipronil 5%SC  อัตราการใช้ 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
 

หมำยเหตุ: แหล่งที่มำของข้อมูล 

-  ค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2553 กลุ่มกีฏและสัตววิทยา      

   ส านักวิจัยพันนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

- รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 

ราคาสารเคมี ณ ปี 2562 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง      หน้า 

การจัดการวัชพืชเมื่อไมใ่ช้พาราควอต              1 

 การจัดการวัชพืชในมันส าปะหลัง             1 

 การจัดการวัชพืชในอ้อย              4 

 การจัดการวัชพืชในข้าวโพด              6 

 การจัดการวัชพืชในไม้ผล              8 

 การจัดการวัชพืชในยางพารา (อายุยาง 1-5 ปี)          10 

 การจัดการวัชพืชในปาล์มน้ ามัน             12 

วัตถุอันตรายอ่ืนๆในการจัดการวัชพืช              15 

 



การจัดการวัชพืชในมันส าปะหลัง 
(ควรให้แปลงปลอดวัชพืชประมาณ 3 เดือนแรก จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต) 

วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

1 ใช้แรงงานดายหญ้า 3 ครั้ง  3,600 
(ค่าแรงงานวันละ 300 บาท ใช้แรงงาน 
4 คน/ไร่) 

   ก าจัดวัชพืช  3 เดือนแรกหลังปลูก 
เดือนละครั้ง 

2 ใช้รถยกสูงก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง 
 

800 
 

(ค่าจ้างรถยกสูงก าจัดวัชพืช  400 บาท/
ไร่) 

- ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้
รถยกสูง เช่น พ้ืนที่
ไม่ชื้นแฉะ เป็นต้น 
- ต้องมีพ้ืนที่
บริเวณหัวแปลง
และท้ายแปลง
ส าหรับเลี้ยวกลับ
รถ 

-สามารถก าจัดวัชพืช 
และใส่ปุ๋ยพร้อมกันได้  
- เข้าแปลงได้ทุกระยะ
ระหว่างแถวปลูก 
-อุปกรณ์ก าจัดวัชพืช
เป็นแบบผาลจาน ไถ
ผลิกหน้าดินกลบวัชพืช 

ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 หลังปลูก
ประมาณ 30 วัน   
               ครั้งที่ 2 หลังปลูก
ประมาณ 60 วัน 

3 ใช้รถไถเดินตามแบบจานพร้อมล้อเหล็กหน้า   
            แคบ 2 ครั้ง  
 
 
 

600 
 

(ค่าจ้างรถไถเดินตาม 300 บาท/ไร่) 

 - ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้
รถไถเดินตาม เช่น 
พ้ืนที่ไม่ชื้นแฉะ 
เป็นต้น 
-ระยะปลูกระหว่าง
แถวประมาณ 120 
ซม. 

-สามารถก าจัดวัชพืช 
และใส่ปุ๋ยพร้อมกันได้  
-อุปกรณ์ก าจัดวัชพืช
เป็นแบบผาลจาน ไถ
ผลิกหน้าดินกลบวัชพืช 
 
 
 

ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 หลังปลูก
ประมาณ      
30 วัน   
  ครั้งที่ 2 หลังปลูกประมาณ 60 วัน 
 
 
 

     
 

   
 
 
 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรปี 2562 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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วิธีการจัดการวัชพืช ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 
(บาท) 

ข้อจ ากัดของ
วิธีการ 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

4 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน 
            วัชพืชงอก+แรงงานดาย 1 ครั้ง 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น  
อะลาคลอร์, เมโทลาคลอร์ อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, 
เมทริบูซิน, ฟลูมิออกซาซิน และ เอส-เมโทลาคลอร์) 
 

1,500  
 

(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่น  
   ก่อนวัชพืชงอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ 
- ค่าแรงงานดายหญ้าวันละ 300  
  บาท ใช้แรงงาน 4 คน/ไร่) 

 

 

สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืช
งอกพ่นหลังปลูก 1-2 วัน ควบคุม
วัชพืช ประมาณ 30-45 วัน  
     หลังจากนั้นหากมีวัชพืชขึ้น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ใช้
แรงงานคนดายหญ้า  

5 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน 
            วัชพืชงอก +รถไถเดินตาม  
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น  
อะลาคลอร์, เมโทลาคลอร์ อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, 
เมทริบูซิน, ฟลูมิออกซาซิน และ เอส-เมโทลาคลอร์) 

650 
(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่น 
   ก่อนวัชพืชงอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ 
- ค่าจ้างรถไถเดินตามระหว่างแถว  
  350 บาท/ไร่) 
 
 
 
 
 
 

 - ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้
รถไถเดินตาม เช่น 
พ้ืนที่ไม่ชื้นแฉะ 
เป็นต้น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน
วัชพืชงอกพ่นหลังปลูก 1-2 วนั 
ควบคุมวัชพืช ประมาณ 30-45 วัน           
      หลังจากนั้นหากมีวัชพืชขึ้น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ใช้
รถไถเดินตามพรวนดินก าจัดวัชพืช
ระหว่างแถว 
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วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

6 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน 
            วัชพืชงอก+สารก าจัดวัชพืชประเภท 
            พ่นหลังวชัพืชงอก 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น 
อะลาคลอร์, เมโทลาคลอร์, อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, 
เมทริบูซิน, ฟลูมิออกซาซิน  และ เอส-เมโทลาคลอร์  
 
สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น      
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม, ฟิโนซาพรอป พี เอธิล, 
ฟลูอะซิพ็อฟ พี บิวทิล, ฮาโลซิฟอบ อาร์ เมธิล และ 
ควิซาโลฟอป พี เทฟูริล, ไกลโฟเซต) 

 
 
 
 

-หากพ่น กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม และ 
ฟิโนซาพรอป พี เอธิล 

800 
-หากพ่น ฟลูอะซิพ็อฟ พี บิวทิล, ฮาโล
ซิฟอบ อาร์ เมธิล และ  
ควิซาโลฟอป พี เทฟูริล 

580 
-หากพ่น ไกลโฟเซต  

260 
(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน
วัชพืชงอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมและฟิ
โนซาพรอป พี เอธิล         350 บาท/ไร่  
-  ค่าสาร ฟลูอะซิพ็อฟ พี บิวทิล, 
ฮาโลซิฟอบ อาร์ เมธิล และ ควิซาโล
ฟอป พี เทฟูริล  130 บาทต่อ/ไร่ 
-ค่าสารไกลโฟเซต 110 บาท/ไร่ 
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่) 

 - กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัด
วัชพืชข้ามปี 
- ฟิโนซาพรอป พี 
เอธิล, ฟลูอะซิพ็อฟ 
พี บิวทิล, ฮาโล
ซิฟอบ อาร์ เมธิล 
และ ควิซาโลฟอป 
พี เทฟูริล ไม่
สามารถก าจัด
วัชพืชประเภทใบ
กว้างและกก 

- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม และ
ไกลโฟเซต พ่นระหว่าง
แถวมันส าปะหลัง ควร
ใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ละออง
สารสัมผัสต้นและใบมัน
ส าปะหลัง 

- ฟิโนซาพรอป พี เอธิล
, ฟลูอะซิพ็อฟ พี บิวทิล
, ฮาโลซิฟอบ อาร์ 
เมธิ ล  และ ควิซา โล
ฟอป พี  เทฟูริ ล  พ่น
ร ะ ห ว่ า ง แ ถ ว มั น
ส าปะหลังที่ระยะวัชพืช
มีจ านวนใบ 3-5 ใบ  

  สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน
วัชพืชงอกพ่นหลังปลูก 1-2 วนั 
ควบคุมวัชพืช ประมาณ 30-45 วัน           
   หลังจากนั้นหากมีวัชพืชขึ้นมากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ใช้สารก าจัด
วัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก 

     หมายเหตุ พาราควอต ใช้ในแปลงมันส าปะหลัง เพ่ือก าจัดวัชพืชระหว่างแถว หลังพบวัชพืชขึ้นจากการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก พ่นในระยะที่วัชพืชมีความสูงไม่เกิน         
     30 เซนติเมตร หรือวัชพืชยังไม่ออกดอก ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้สารพาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่ (ค่าสารพาราควอต 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  
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การจัดการวัชพืชในอ้อย 
(ควรให้แปลงปลอดวัชพืชประมาณ 3 -4 เดือนแรก จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต) 

วิธีการจัดการวัชพืช ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

1 ใช้แรงงานดายหญ้า 3 ครั้ง  3,600 
(ค่าแรงงานวันละ 300 บาท ใช้แรงงาน        

4 คน/ไร่) 

  
 

  ก าจัดวัชพืช 3 เดือนแรกหลัง
ปลูก เดือนละครั้ง 

2 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก 
           +จอบหมุนพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์   
            หรือ คราดสปริงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 1 ครั้ง 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น 
เฮกซะซิโนน, อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, ฟลูมิออกซาซิน, อะ
มีทรีน, อะทราซีน, เมทริบซิน, เพนดิเมทาลิน, เฮกซะซิ
โนน+ไดยูรอน และ อะมีทรีน/อะทราซีน)  

650 

(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืช 
   งอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ 
- ค่าจ้างจอบหมุนพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์  หรือ   
  คราดสปริงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์  350  
  บาท/ไร่) 

- ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการ
ใช้รถแทรกเตอร์  
เช่น พ้ืนที่ไม่ชื้น
แฉะ เป็นต้น 
- ระยะปลูก
ระหว่างแถวควร
มากกว่า 160 ซม. 

-คราดสปริงพ่วง
ท้ายรถแทรกเตอร์  
ควรใช้ในสภาพต้น
วัชพืชมี 2-3 ใบ 
  

ก าจัดวัชพืช   ครั้งที่ 1 ใช้สาร
ก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน
วัชพืชงอก พ่นหลังปลูก 1-2 วัน 
ควบคุมวัชพืช ประมาณ 30-45 วัน            
     ครั้งที่ 2 ใช้ จอบหมุนพ่วง
ท้ายรถแทรกเตอร์ หรือ คราด
สปริงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ที่
ระยะ 30-45 วัน 

3 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก 
            +แรงงานดายหญ้า 1 ครั้ง 

(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น  
เฮกซะซิโนน, อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, ฟลูมิออกซาซิน, อะ
มีทรีน, อะทราซีน, เมทริบซิน, เพนดิเมทาลิน, เฮกซะซิ
โนน+ไดยูรอน และ อะมีทรีน/อะทราซีน  

1,500 

(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืช 
   งอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ 
- ค่าแรงงานดายหญ้า    วันละ 300 บาท ใช้ 
   แรงงาน 4 คน/ไร่) 

 
 
 
 

  สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่น
ก่อนวัชพืชงอกพ่นหลังปลูก 1-2 
วัน ควบคุมวัชพืช ประมาณ 30-
45 วัน            
   หลังจากนั้นหากมีวัชพืชขึ้น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่ ใช้แรงงานคนดายหญ้า   
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วิธีการจัดการวัชพืช ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

4 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก 
           +สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น   
เฮกซะซิโนน, อะเซโทคลอร์, ไดยูรอน, ฟลูมิออกซาซิน, อะ
มีทรีน, อะทราซีน, เมทริบซิน, เพนดิเมทาลิน, เฮกซะซิโนน/
ไดยูรอน และ อะมีทรีน/อะทราซีน  
 

 สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น 
เฮกซะซิโนน, อะมีทรีน, อะมีทรีน/อะทราซีน, 2,4-ดี, และ 
2,4-ดี/พิคลอแรม) 

 หากพ่น เฮกซะซิโนน เป็นสารก าจัดวัชพืช
ประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก            

830 
หากพ่น อะมีทรีน, อะมีทรีน/อะทราซีน  

630 
หากพ่น 2,4-ดี/พิคลอแรม     

560 
หากพ่น 2,4-ดี       

500 
(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืช
งอก 150 บาท/ไร่  
- ค่าสาร เฮกซะซิโนน 380 บาท/ไร่ 
- ค่าสาร อะมีทรีน, อะมีทรีน/อะทราซีน 180 
บาท/ไร่  
- ค่าสาร 2,4-ดี+พิคลอแรม 110 บาท/ไร่  
- ค่าสาร 2,4-ดี 50 บาท/ไร่ 
-ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่) 

-2,4-ดี และ     
2,4-ดี/พิคลอแรม 
ไม่สามารถก าจัด
วัชพืชใบแคบได้ 
 
 
 

สารก าจัดวัชพืช 
ประเภทพ่นหลัง
วัชพืชงอก 
-เฮกซะซิโนน,      
อะมีทรีน,  
อะมีทรีน/อะทรา
ซีน และ 2,4-ดี 
พ่ น ร ะห ว่ า ง แ ถ ว
อ้ อ ย  วั ช พื ช มี
จ านวนใบ 3-5 ใบ  
และขณะพ่นไม่ควร
ให้ละอองสารสัมผัส
ต้นและใบอ้อย 

 สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่น
ก่อนวัชพืชงอกพ่นหลังปลูก 1-2 
วัน ควบคุมวัชพืช ประมาณ 30-
45 วัน           
   หลังจากนั้นหากมีวัชพืชขึ้น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่ ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภท
พ่นหลังวัชพืชงอก  

หมายเหตุ พาราควอต ใช้ในแปลงอ้อย เพ่ือก าจัดวัชพืชระหว่างแถว หลังพบวัชพืชขึ้นจากการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก พ่นในระยะท่ีวัชพืชมีความสูงไม่เกิน  
30 เซนติเมตร หรือวัชพืชยังไม่ออกดอก ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้สารพาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่ (ค่าสารพาราควอต 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  
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การจัดการวัชพืชในข้าวโพด 
(ควรใหแ้ปลงปลอดวัชพืชตลอดช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่เริ่มปลูก จะไม่กระทบต่อผลผลิต) 

 

วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของวิธีการ ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

1 ใช้แรงงานดายหญ้า 2 ครั้ง 2,400 
 

(ค่าแรงงานดายหญ้า   วันละ 300 
บาท ใช้แรงงาน 4 คน/ไร่) 

   ก าจัดครั้งที่ 1 เมื่อ
ข้าวโพดอายุ 14 -21 วัน 
ก าจัดครั้งที่ 2 เมื่อ
ข้าวโพดอายุ 28-35 วัน  

2 รถไถพรวนระหว่างแถว 1 ครั้ง+ดายหญ้าในแถว 1 ครั้ง 1,550 
 
(ค่าจ้างรถไถพรวนระหว่างแถว 350 
บาท/ไร่  
-ค่าแรงงานดายหญ้า วันละ 300 บาท 
ใช้แรงงาน 4 คน/ไร่) 

ต้องเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ไถ เช่น พ้ืนที่ไม่ชื้น
แฉะ เป็นต้น 
 

 ไถพรวนระหว่างแถว
ข้าวโพด เมื่อข้าวโพด
อายุ 14-21 วัน และ
พร้อมกับดายหญ้าใน
แถว 

3 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก เช่น                
อะลาคลอร์, อะทราซีน, เมโทลาคลอร์, เอส-เมโทลาคลอร์, อะ
เซโทคลอร์, เพนดิเมทาลิน, อะลาคลอร์+อะทราซีน, อะทรา
ซีน+เพนดิเมทาลิน) 
 
 

300 
(- ค่าสารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อน
วัชพืชงอก 150 บาท/ไร่  
-ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่) 

 
 
 
 

  
 

 

 

   สารก าจัดวัชพืช
ประเภทพ่นก่อนวัชพืช
งอกพ่นหลังปลูก 1-2 
วัน ควบคุมวัชพืช 
ประมาณ 30-45 วัน   

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรปี 2562 
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วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

4 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น อะทราซีน, 
ไนโคซัลฟูรอน, โทพรามีโซน, และ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม) 
 

- หากพ่น อะทราซีน  
280 

- หากพ่นไนโคซัลฟูรอน 
350 

- หากพ่น โทพรามีโซน 
330 

-หากพ่นกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
500 

(- ค่าสารอะทราซีน 130 บาท/ไร่ 
- ค่าสารไนโคซัลฟูรอน  200 บาท/ไร่ 
-ค่าสาร โทพรามีโซน 180 บาท/ไร่  
-ค่าสารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม      
350 บาท/ไร่   
-ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่) 

 

-  - อะทราซีน พ่นที่ระยะ
วัชพืชมีจ านวนใบ  2-3 ใบ 

-ไนโคซัลฟูรอน และ    
โทพรามีโซน พ่นที่ระยะ
วัชพืชมีจ านวนใบ 3-5 ใบ 

- กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
ใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ละออง
สารสัมผัสต้นและใบ
ข้าวโพด 

การใช้ สารก าจัดวัชพืช
ประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก 
-อะทราซีน พ่นหลังข้าวโพด
งอกแล้ว 7 วัน  
  
-ไนโคซัลฟูรอน, โทพรามี
โซน พ่นหลังข้าวโพดงอก
แล้ว  15-20 วัน ต้องใช้กับ
ข้าวโพดพันธุ์แนะน าที่ระบุ
ข้างฉลากไว้เท่านั้น 
  
-กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
พ่นระหว่างแถวข้าวโพด
หลังข้าวโพดงอกแล้ว 21 
วัน และขณะพ่นไม่ให้
ละอองสารสัมผัสกับต้นและ
ใบของข้าวโพด 

     หมายเหตุ พาราควอท ใช้ในแปลงข้าวโพด 1.พ่นก่อนปลูกข้าวโพด เพื่อก าจัดวัชพืชในสภาพไม่เตรียมดิน หรือภายหลังการเตรียมดินแล้วมีวัชพืชงอกข้ึนมาใหม่ 
        2.พ่นหลังปลูกข้าวโพด ข้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว 21-35 วัน ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้สารพาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่  
         (ค่าสารพาราควอท 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  
 
 
 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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การจัดการวัชพืชในไม้ผล 

วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของวิธีการ ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

1 ใช้เครื่องตัดหญ้า 5 ครั้ง /ปี  2,250 
 

(ค่าจ้างเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลัง หรือ รถตัดหญ้า 450 บาท/ไร่) 

ต้องเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ตัดหญ้า เช่น พ้ืนที่ไม่
ชื้นแฉะ เป็นต้น 

 เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ เครื่อง
ตัดหญ้า 
แบบสะพายหลัง และ รถตัด
หญ้า 

2 ใช้เครื่องตัดหญ้า 1 ครั้ง /ปี + สารก าจัดวัชพืชประเภท 
            พ่นหลังวัชพืชงอก 2 ครั้ง/ป ี            
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น  กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม, คลีโทดิม และไกลโฟเซต) 
 

-หากพ่นกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
          1,450 
-หากพ่นคลีโทดิม 
          930 
-หากพ่นไกลโฟเซต  

260 บาท/ไร่ 
(-ค่าจ้างเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลัง หรือ รถตัดหญ้า 450 บาท/ไร่ 
-ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
350 บาท/ไร่  
-ค่าสาร คลีโทดิม 90 บาท/ไร่ 
-ค่าไกลโฟเซต 110 บาท/ไร่ 
-ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ ) 

- ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ตัดหญ้า เช่น พ้ืนที่ไม่
ชื้นแฉะ เป็นต้น 
- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ข้ามปี 
- คลีโทดิม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ใบกว้างและกก  
 
 

กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม,       
คลีโทดิม และ
ไกลโฟเซต ขณะพ่น
ระวังไม่ให้ละออง
สารสัมผัสต้นและ
ใบไม้ผล 

เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ เครื่อง
ตัดหญ้า 
แบบสะพายหลัง และ รถตัด
หญ้า 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของวิธีการ ข้อแนะน าเพิ่มเติม หมายเหตุ 

3  ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก 3 ครั้ง/ปี 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังงอก เช่น กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม, คลีโทดิม และไกลโฟเซต) 
 

-หากพ่นกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
          1,500 
-หากพ่นคลีโทดิม 
          720 
-หากพ่นไกลโฟเซต 260 บาท/ไร่ 
(-ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
350 บาท/ไร่  
-ค่าสาร คลีโทดิม 90 บาท/ไร่ 
-ค่าไกลโฟเซต 110 บาท/ไร่ 
-ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่ ) 

- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ข้ามปี 
-  คลีโทดิม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ใบกว้างและกก  

กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม,       
คลีโทดิม และ
ไกลโฟเซต ขณะพ่น
ระวังไม่ให้ละออง
สารสัมผัสต้นและ
ใบไม้ผล 

 

 หมายเหตุ พาราควอต ใช้ในแปลงไม้ผล เพื่อก าจัดวัชพืชระหว่างแถว พ่นในระยะที่วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร หรือวัชพืชยังไม่ออกดอก ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้สาร 
 พาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่ (ค่าสารพาราควอต 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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การจัดการวัชพืชในยางพารา (อายุ 1-5 ปี) 

วิธีการจัดการวัชพืช ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน า
เพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

1 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้เครื่องตัดหญ้า 3 
ครั้ง/ปี     
            + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก าจัด
วัชพืชรอบโคน 2 ครั้ง/ปี 

1,990 
(-ค่าตัดหญ้าระหว่างแถว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง หรือ รถตัด
หญ้า 450 บาท/ไร่ 
-ค่าตัดหญ้ารอบโคนต้น เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 320 บาท/ไร่) 

ต้องเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการใช้
รถตัดหญ้า เช่น 
พ้ืนที่ไม่ชื้นแฉะ เป็น
ต้น 

 เครื่องตัดหญ้า 
ได้แก่ เครื่องตัด
หญ้าแบบ
สะพายหลัง 
และ รถตัดหญ้า 

2 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้เครื่องตัดหญ้า 1 
ครั้ง/ปี    
            รว่มกับ ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่น
หลังวัชพืชงอก 2 ครั้ง/ป ี 
            + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก าจัด
วัชพืชรอบโคน 2 ครั้ง/ปี 
  
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น  
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม, ฟลูรอกซิเพอร์, ไตรโคล
เพอร์, 2,4-ดี/พิคลอแรม, 2,4-ดี และ ไกลโฟเซต) 
 
 
 
 

-หากพ่นกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 2,090 
-หากพ่นฟลูรอกซิเพอร์ 1,790 
-หากพ่นไตรโคลเพอร์ และ 2,4-ดี/พิคลอแรม 1,610                  
-หากพ่น 2,4-ดี 1,490 
-หากพ่นไกลโฟเซต 1,610  
(ค่าตัดหญ้าระหว่างแถว เครื่องแบบสะพายหลงั หรือ รถตัดหญ้า 450 
บาท/ไร ่
-ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 350 บาท/ไร ่        
-ค่าสาร ฟลูรอกซิเพอร์ 200 บาท/ไร ่
-ค่าสาร ไตรโคลเพอร ์และ 2,4-ดี/พิคลอแรม 110  
 บาท/ไร่ และ2,4-ด ี  50 บาท/ไร่ 
-ค่าสารไกลโฟเซต 110 บาท/ไร ่
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่  
- ค่าตัดหญ้ารอบโคนต้น เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 320 บาท/ไร่) 

-ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ตัดหญ้า เช่น พืน้ที่ไม่
ชื้นแฉะ เปน็ต้น 
- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัดวชัพชื
ข้ามป ี
- ฟลูรอกซิเพอร์, ไตร
โคลเพอร,์ 2,4-ดี/พิ
คลอแรม และ 2,4-ดี 
ไม่สามารถก าจัด
วัชพืชใบแคบ 

-กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม, ไตร
โคลเพอร์ ฟลูรอก
ซิเพอร์, 2,4-ดี ,   
2,4-ดี/พิคลอแรม
และ ไกลโฟเซต 
ขณะพ่นระวัง
ไม่ให้ละอองสาร
สัมผัสต้นและใบ
ยางพารา 

เครื่องตัดหญ้า 
ได้แก่ เครื่องตัด
หญ้าแบบ
สะพายหลัง 
และ รถตัดหญ้า 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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วิธีการจัดการวัชพืช ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 
ข้อจ ากัดของ

วิธีการ 
ข้อแนะน า
เพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

3 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้สารก าจัดวัชพืช
ประเภท พ่นหลังวัชพืชงอก 3 ครั้ง/ป ี+ เครื่องตัด
หญ้าแบบสะพายหลังก าจัดวัชพืชรอบโคน 2 ครั้ง/
ปี 
 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น  
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม, ฟลูรอกซิเพอร์, ไตรโคล
เพอร์,  2,4-ดี/พิคลอแรม, 2,4-ดี และ ไกลโฟเซต) 
 

-หากพ่นกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 2,140 
-หากพ่นฟลูรอกซิเพอร์ 1,690 
-หากพ่นไตรโคลเพอร์ และ 2,4-ดี/พิคลอแรม 1,420 
-หากพ่น2,4-ดี 1,240 
-หากพ่นไกลโฟเซต 1,420 
(ค่าตัดหญ้าระหว่างแถว เครื่องแบบสะพายหลัง หรือ รถตัดหญ้า 450 
บาท/ไร่ 
-ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 350 บาท/ไร่         
-ค่าสาร ฟลูรอกซิเพอร์ 200 บาท/ไร่ 
-ค่าสาร ไตรโคลเพอร์ และ 2,4-ดี/พิคลอแรม    110 บาท/ไร่  ค่าสาร 
2,4-ดี   50 บาท/ไร่ 
-ค่าสารไกลโฟเซต 110 บาท/ไร่ 
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่  
- ค่าตัดหญ้ารอบโคนต้น เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 320 บาท/ไร่) 

- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม  ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ข้ามปี 
- ฟลูรอกซิเพอร์, 
ไตรโคลเพอร์, 2,4-
ดี/พิคลอแรม และ 
2,4-ดี 
ไม่สามารถก าจัด
วัชพืชใบแคบ 

กลูโฟซิเนต -
แอมโมเนียม, ไตร
โคลเพอร์, ฟลู
รอกซิเพอร์, 2,4-
ดี,  2,4-ดี/พิคลอ
แรมและ ไกลโฟ
เซต ขณะพ่นระวัง
ไม่ให้ละอองสาร
สัมผัสต้นและใบ
ยางพารา 

 

หมายเหตุ พาราควอต ใช้ในแปลงยางพารา เพ่ือก าจัดวัชพืชระหว่างแถว พ่นในระยะที่วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร หรือวัชพืชยังไม่ออกดอก ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้สาร 
 พาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่ (ค่าสารพาราควอต 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  
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การก าจัดวัชพืชในปาล์มน้ ามัน (อายุ 1-5 ปี) 

วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของวิธีการ 

ข้อแนะน า
เพิ่มเติม 

หมายเหตุ  

1 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้เครื่องตัดหญ้า 3 ครั้ง/ปี  
           + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก าจัดวัชพืช 
           รอบโคน 3 ครั้ง/ปี 

2,100 
(- ค่าตัดหญ้าระหว่างแถว เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายหลัง หรือ รถตัดหญ้า 450 
บาท/ไร่ 
-ค่าตัดหญ้ารอบโคน เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง 250 บาท/ไร่) 

ต้องเป็นพ้ืนที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ตัดหญ้า เช่น พ้ืนที่ไม่
ชื้นแฉะ เป็นต้น 

 เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ 
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลัง และ รถตัดหญ้า 

2 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้เครื่องตัดหญ้า 1 ครั้ง/ปี   
            รว่มกับ สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก  
            2 ครั้ง/ป ี 
           + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก าจัดวัชพืช 
            รอบโคน 3 ครั้ง/ปี 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม และ ไกลโฟเซต) 
 

-หากพ่น กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 2,200            
-หากพ่น ไกลโฟเซต  1,720 
(ค่าตัดหญ้าระหว่างแถว เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายหลัง หรือ รถตัดหญ้า 450 
บาท/ไร่ 
-ค่าสาร กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม350 
บาท/ไร่  
- ค่าสาร ไกลโฟเซต  110 บาท/ไร่   
- ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่  
- ค่าตัดหญ้ารอบโคนต้น เครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายหลัง 250 บาท/ไร่) 
 
 

-ต้องเป็นพื้นที่
เหมาะสมในการใช้รถ
ตัดหญ้า เช่น พ้ืนที่ไม่
ชื้นแฉะ เป็นต้น  
- กลโูฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ข้ามปี 

- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม 
และไกลโฟเซต 
ขณะพ่นระวัง
ไม่ใหล้ะอองสาร
สัมผัสต้นและใบ
ปาล์มน้ ามัน 

เครื่องตัดหญ้า ได้แก่ 
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลัง และ รถตัดหญ้า 

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรป ี2562 
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วิธีการจัดการวัชพืช 
ค่าจ้างการจัดการวัชพืชเฉลี่ยต่อไร่ 

(บาท) 
ข้อจ ากัดของวิธีการ 

ข้อแนะน า
เพิ่มเติม 

หมายเหตุ  

3 ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวใช้สารก าจัดวัชพืชประเภท 
            พ่นหลังวชัพืชงอก 3 ครั้ง/ปี  
            + เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก าจัดวัชพืชรอบ 
            โคน 3 ครั้ง/ปี 
(สารก าจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก เช่น กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม และไกลโฟเซต ) 
 

-หากพ่น กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม                
2,250 

-หากพ่น ไกลโฟเซต   
                 1,530 
(-ค่าสาร กลูโฟสิเนต 350 บาท/ไร่ 
- ค่าสาร ไกลโฟเซต  110 บาท/ไร่   
 -ค่าแรงงานพ่นสาร 150 บาท/ไร่  
 -ค่าตัดหญ้ารอบโคนเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง 250 บาท/ไร่) 

- กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม ไม่
สามารถก าจัดวัชพืช
ข้ามปี 
 
 

 - กลูโฟซิเนต-
แอมโมเนียม 
และไกลโฟเซต 
ขณะพ่นระวัง
ไม่ใหล้ะอองสาร
สัมผัสต้นและใบ
ปาล์มน้ ามัน 
 

 

 หมายเหตุ พาราควอต ใช้ในแปลงปาล์มน้ ามัน เพ่ือก าจัดวัชพืชระหว่างแถว พ่นในระยะที่วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร หรือวัชพืชยังไม่ออกดอก ค่าจ้างในการจัดการวัชพืชโดยใช้
สารพาราควอตเฉลี่ยต่อไร่ 220 บาท/ไร่ (ค่าสารพาราควอต 70 บาท/ไร่ ค่าแรงงานพ่น 150 บาท/ไร่)  
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