
 
 

ทดสอบสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการฆาตอสับปะรด 
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บทคัดยอ 

 

การทดสอบสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการฆาตอสับปะรด มีวัตถุประสงคเพื่อหาสารกําจัดวัชพืช

ที่มีประสิทธิภาพในการฆาตอสับปะรด ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ณ อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 2 แปลงทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 

RCB จํ านวน  4 ซ้ํ า  มี  6 กรรมวิ ธี  ได แก  การพ นสารกํ าจั ดวัชพื ช  triclopyr, fluroxypyr, glyphosate, 

glufosinate ammonium และ paraquat อัตรา 890, 920, 850, 640 และ 330 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร และ

กรรมวิธีไมพนสารกําจัดวัชพืช ทําการตรวจวัดผลโดยการใหคะแนนความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอ

สับปะรด ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในลําตนสับปะรด และจํานวนหนอที่งอกใหมจากตนตอ

สับปะรดรุนหลัง ผลการทดลอง พบวา การพนสารกําจัดวัชพืช paraquat อัตรา 890 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร 

สามารถทําใหตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง แตการพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr มีประสิทธิภาพใน

การทําลายเนื้อเยื่อภายในลําตนตอสับปะรดดีกวา และจํานวนตนตอสับปะรดที่งอกใหมนอยที่สุด สภาพของตนตอ

สับปะรดมีผลตอประสิทธิภาพการใชสารกําจัดวัชพืช เพราะตนสับปะรดที่สมบูรณจะมีพื้นที่รับสารกําจัดวัชพืชได

มาก สงผลใหสามารถดูดซึมสารกําจัดวัชพืชไดมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 / สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



 
 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

สับปะรดเปนพืชอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการบริโภคสดแลว ยัง

สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม เชน สับปะรดบรรจุกระปอง แยมสับปะรด น้ําสับปะรดเขมขน 

และน้ําผลไมรวม เปนตน ในป 2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกสับปะรด 601,000 ไร ปริมาณผลผลิต 1,925,000 

ตัน สรางรายไดใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 10,607 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ในการปลูก

สับปะรดมักประสบปญหาหลายประการที่มีผลทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งปญหาที่พบวาสําคัญอันหนึ่ง คือ 

การเตรียมพื้นที่ปลูก โดยพบวาจะตองมีการปลูกสับปะรดใหมทุก 2-3 ปตอครั้ง เพราะไมเชนนั้นผลที่ไดในรุนหลัง 

ๆ จะมีขนาดเล็กลง และผลผลิตที่ไดไมคุมกับตนทุนการผลิต ดังนั้นในการเตรียมแปลงเพื่อปลูกสับปะรดใหม

แทนที่ตนสับปะรดเกาที่ใหผลผลิตต่ํานี้ มักประสบกับปญหาในการไถกลบ เพื่อหมักตนตอสับปะรดเกาเหลานี้ ซึ่ง

ตองเสียคาใชจายที่คอนขางสูง เพราะจะตองทําการไถพรวนลึก การเตรียมพื้นที่ครั้งหนึ่ง ๆ ตองไถ 5-7 ครั้ง 

ขึ้นกับสภาพตนตอที่พบในแปลง และตองใชเวลาในการหมักประมาณ 5-8 เดือน กวาตนตอเกาจะสลาย ทําใหการ

ทํางานไมทันกับฤดูปลูก นอกจากวิธีดังกลาวแลวในปจจุบัน พบวามีการกําจัดตนตอสับปะรดแตกตางกันไป เชน 

การใชสารกําจัดวัชพืช paraquat พนเพื่อทําใหใบของตนสับปะรดแหงจากนั้นทําการเผา ซึ่งทําใหดินสูญเสีย

อินทรียวัตถุ อีกวิธีหนึ่งคือการใชรถแทรกเตอรดันตนตอสับปะรดเกาออกจากแปลงปลูก วิธีการนี้จะทําใหสูญเสีย

ทั้งอินทรียวัตถุที่หนาดินและจากตนแกของสับปะรด Collins, 1960 รายงานวา น้ําหนักของตนและใบสับปะรดที่

จะสูญเสียไปอาจมีถึง 60-100 ตัน/เอเคอร และอีกวิธีหนึ่ง คือ การปนตนตอสับปะรดดวยจอบหมุนติดรถ

แทรกเตอร แลวทําการไถพรวน ซึ่งสวนของลําตนที่ถูกสับสามารถงอกเปนตนใหมอยูในแปลงปลูกสับปะรด ดังนั้น 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสารเคมีที่ใชกําจัดตนตอสับปะรดในระหวางเตรียมแปลงปลูกสับปะรด 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. การพ นสารกํ าจั ดวัชพื ช  triclopyr 66.8% EC, fluroxypyr 28.8% EC, glyphosate 48% SL, 

glufosinate ammonium 15% SL และ paraquat 27.6% EC 

 2. แปลงตนตอสับปะรดพันธุปตตาเวีย 

 3. เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง 



 
 

 4. ไมปกแปลง ถุงกระดาษ ถุงตาขาย 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา มี 6 กรรมวิธี ไดแก การพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr, 

fluroxypyr, glyphosate, glufosinate ammonium และ paraquat อัตรา 890, 920, 850, 640 และ 330 

กรัมสารออกฤทธิ์/ไร และกรรมวิธีไมพนสารกําจัดวัชพืช (untreated control: UTC) 

การเลือกแปลงทดลอง เลือกแปลงปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวียที่ไมเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว วัดแปลงยอย

ขนาด 6×6 เมตร พนสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธี ใชเครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลังประกอบหัวพนแบบพัด 

ปริมาณน้ํา 100 ลิตร/ไร 

การบันทึกขอมูล 

 1. ความสูงและความกวางทรงพุมของตนตอสับปะรดกอนพนสารกําจัดวัชพืช 

 2. ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรด ใหคะแนนโดยวิธีประเมินดวยสายตา ตามระบบ 

0-10 ตามลักษณะท่ีปรากฏดังนี้ โดย 0 = ไมเปนพิษ 1-3 = เปนพิษเล็กนอย 4-6 = เปนพิษปานกลาง 7-9 = เปน

พิษรุนแรง และ 10 = พืชปลูกตาย บันทึกขอมูล 4 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30, 60 และ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช 

 3. ตรวจสอบความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในของลําตน โดยนําสับปะรด มาผา

ตามยาวของลําตนออกเปน 2 ขางเทา ๆ กัน วัดเนื้อเยื่อของพื้นที่ภายในตนสับปะรดที่ถูกทําลาย เนาหรือแสดง

อาการช้ําเนื่องจากสารกําจัดวัชพืช โดยประเมินดวยสายตาคิดเทียบเปนเปอรเซ็นตตอพื้นที่หนาตัดทั้งหมด 

 4. สุมตัวอยางตนตอสับปะรดรุนหลัง จํานวน 10 ตน/ซ้ํา ที่ระยะ 5 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช นํามา

เพาะชําในเรือนทดลอง โดยมีการตัดสวนใบทิ้ง และใหน้ําสัปดาหละ 2 ครั้ง ตรวจนับจํานวนตนสับปะรดที่งอกใหม 

ที่ระยะ 30 และ 60 วัน หลังเพาะชํา 

 

เวลาและสถานที่ 

ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ

อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

แปลงทดลอง อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ความสูงและความกวางทรงพุมตนตอสับปะรดกอนพนสารกําจัดวัชพืช พบวา ความสูงของตนตอ

สับปะรดทุกกรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 81.66 เซนติเมตร และความกวางทรงพุมของตน

ตอสับปะรดทุกกรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 88.35 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา

สภาพของแปลงทดลองมีความสม่ําเสมอ 



 
 

 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่ระยะ 15, 30, 60 

และ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช พบวา ที่ระยะ 15 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช การพนสารกําจัดวัชพืช 

paraquat ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง รองลงมา คือ การพนสารกําจัดวัชพืช glufosinate 

ammonium ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษปานกลาง ที่ระยะ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช ความเปนพิษ

ของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรดในกรรมวิธีที่พนสารกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี การพนสารกําจัดวัชพืช 

triclopyr, glufosinate ammonium และ paraquat ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง ที่ระยะ 60 วัน 

หลังพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr, fluroxypyr, glufosinate ammonium และ paraquat ตนตอสับปะรด

แสดงอาการเปนพิษรุนแรง และที่ระยะ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr, fluroxypyr และ paraquat 

ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง (ตารางที่ 2) 

 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในลําตนสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา พบวา ที่

ระยะ 15 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช การพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการ

เปนพิษมากที่สุด เทากับ 55.0 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ การพนสารกําจัดวัชพืช fluroxypyr เนื้อเยื่อภายในตน

สับปะรดแสดงอาการเปนพิษ เทากับ 35.0 เปอรเซ็นต และที่ระยะ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช การพนสาร

กําจัดวัชพืช triclopyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปนพิษมากที่สุด เทากับ 65.0 เปอรเซ็นต 

รองลงมา คือ การพนสารกําจัดวัชพืช fluroxypyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปนพิษ เทากับ 45.0 

เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3) 

 จํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม เมื่อนําไปเพาะในเรือนทดลอง พบวา ที่ระยะ 30 วัน หลังเพาะ

ชํา ตนตอสับปะรดที่พนสารกําจัดวัชพืช paraquat มีการงอกใหมมากที่สุด เทากับ 12 ตน รองลงมา คือ ตนตอ

สับปะรดที่พนสารกําจัดวัชพืช glyphosate มีการงอกใหม เทากับ 9 ตน สวนที่ระยะ 60 วัน หลังเพาะชํา ตนตอ

สับปะรดกรรมวิธีไมพนสารกําจัดวัชพืช มีการงอกใหมมากที่สุด เทากับ 40 ตน รองลงมา คือ ตนตอสับปะรดที่พน

สารกําจัดวัชพืช paraquat มีการงอกใหม เทากับ 36 ตน (ตารางที่ 4) 

แปลงทดลอง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 ความสูงและความกวางทรงพุมตนตอสับปะรดกอนพนสารกําจัดวัชพืช พบวา ความสูงของตนตอ

สับปะรดทุกกรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 83.00 เซนติเมตร และความกวางทรงพุมของตน

ตอสับปะรดทุกกรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 90.66 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) แสดงใหเห็นวา

สภาพของแปลงทดลองมีความสม่ําเสมอ 

 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่ระยะ 15, 30, 60 

และ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช พบวา ที่ระยะ 15 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช การพนสารกําจัดวัชพืช 

paraquat ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง รองลงมา คือ การพนสารกําจัดวัชพืช glufosinate 

ammonium ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษปานกลาง ที่ระยะ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช ความเปนพิษ

ของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรดในกรรมวิธีที่พนสารกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นทุกกรรมวิธี การพนสารกําจัดวัชพืช 

triclopyr, fluroxypyr, glufosinate ammonium และ paraquat ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษรุนแรง ที่



 
 

ระยะ 60 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr, fluroxypyr และ paraquat ตนตอสับปะรดแสดงอาการเปนพิษ

รุนแรง และท่ีระยะ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr, fluroxypyr และ paraquat ตนตอสับปะรดแสดง

อาการเปนพิษรุนแรง (ตารางที่ 6) 

 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในลําตนสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา พบวา ที่

ระยะ 15 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปนพิษมากที่สุด เทากับ 

50.0 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ การพนสารกําจัดวัชพืช fluroxypyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปน

พิษ เทากับ 35.0 เปอรเซ็นต และที่ระยะ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช การพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr 

เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปนพิษมากที่สุด เทากับ 70.0 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ การพนสารกําจัด

วัชพืช fluroxypyr เนื้อเยื่อภายในตนสับปะรดแสดงอาการเปนพิษ เทากับ 35.0 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 7) 

 จํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม เมื่อนําไปเพาะในเรือนทดลอง พบวา ที่ระยะ 30 วัน หลังเพาะ

ชํา ตนตอสับปะรดกรรมวิธีไมพนสารกําจัดวัชพืช มีการงอกใหมมากที่สุด เทากับ 10 ตน รองลงมา คือ ตนตอ

สับปะรดที่พนสารกําจัดวัชพืช paraquat มีการงอกใหม เทากับ 9 ตน สวนที่ระยะ 60 วัน หลังเพาะชํา ตนตอ

สับปะรดกรรมวิธีไมพนสารกําจัดวัชพืช มีการงอกใหมมากที่สุด เทากับ 40 ตน รองลงมา คือ ตนตอสับปะรดที่พน

สารกําจัดวัชพืช paraquat มีการงอกใหม เทากับ 35 ตน (ตารางที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1. การพนสารกําจัดวัชพืช paraquat อัตรา 890 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร สามารถทําใหตนตอสับปะรด

แสดงอาการเปนพิษรุนแรง แตการพนสารกําจัดวัชพืช triclopyr มีประสิทธิภาพในการทําลายเนื้อเยื่อภายในลํา

ตนตอสับปะรดดีกวา และจํานวนตนตอสับปะรดที่งอกใหมนอยที่สุด 

 2. สภาพของตนตอสับปะรดมีผลตอประสิทธิภาพการใชสารกําจัดวัชพืช เพราะตนสับปะรดที่สมบูรณจะ

มีพ้ืนที่รับสารกําจัดวัชพืชไดมาก สงผลใหสามารถดูดซึมสารกําจัดวัชพืชไดมากขึ้น 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เนื่องจากผลการทดลองยังมีประสิทธิภาพไมถึง 100 เปอรเซ็นต ควรพัฒนาตอยอดรวมกับการใชจอบ

หมุนปนตอสับปะรด ซึ่งเปนวิธีการที่เกษตรกรใชอยู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และศึกษาการยอมรับ

ของเกษตรกร 

 



 
 

คําขอบคุณ 

 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ นายดนัย นาคประเสริฐ ผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร และ

บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหพื้นที่ทดลอง ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ทํา

ใหการทดลองเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

เอกสารอางอิง 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2553. กรุงเทพฯ. 176 หนา. 

Collins, J.L. 1960. The Pineapple. Leonard Hill, London. 294 p. 

 

ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 ความสูงและความกวางทรงพุมของตนตอสับปะรดกอนพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.เมือง      

จ.ประจวบคีรีขันธ) 
 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

triclopyr 890 80.72 88.02 

fluroxypyr 920 87.12 89.89 

glyphosate 850 85.41 88.74 

glufosinate ammonium 640 82.39 89.27 

paraquat 330 80.10 86.81 

UTC - 74.27 87.39 

คาเฉลี่ย  81.66 88.35 

CV (%)  10.19 7.55 

ตารางที่ 2 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่ระยะ 15, 30, 60 

และ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ) 
 

กรรมวิธี 
อัตรา                    

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืช 

15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 

triclopyr 890 3.7 7.3 9.5 8.5 

fluroxypyr 920 3.5 6.5 8.5 8.0 



 
 

glyphosate 850 3.5 6.0 6.5 6.5 

glufosinate ammonium 640 6.7 7.5 7.0 6.5 

paraquat 330 8.5 9.5 9.3 8.5 

UTC - 0.0 0.0 0.0 0.0 

หมายเหตุ:  0 = ไมเปนพิษ 1-3 = เปนพิษเล็กนอย 4-6 = เปนพิษปานกลาง 7-9 = เปนพิษรุนแรง  

               และ 10 = พืชปลูกตาย 

 

ตารางที่ 3 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในลําตนสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่

ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ) 
 

กรรมวิธี 

อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/

ไร) 

เปอรเซ็นตความเปนพิษ 1/ 

15 วัน 30 วัน 

triclopyr 890 55.0 65.0 

fluroxypyr 920 35.0 45.0 

glyphosate 850 30.0 40.0 

glufosinate ammonium 640 20.0 25.0 

paraquat 330 15.0 20.0 

UTC - 0.0 0.0 
1/ สวนเนื้อเยื่อที่ถูกทําลาย คิดเปนเปอรเซ็นตตอพื้นที่หนาตัดทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 4 จํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม เมื่อนําไปเพาะชําในเรือนทดลอง ที่ระยะ 30 และ 60 วัน 

หลังเพาะชํา (แปลงทดลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ) 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

จํานวนตนตอสับปะรดที่งอกใหม (ตน)1/ 

30 วัน 60 วัน 

triclopyr 890 2 3 

fluroxypyr 920 2 3 

glyphosate 850 9 24 

glufosinate ammonium 640 8 28 

paraquat 330 12 36 

UTC - 8 40 
1/ คาเฉลี่ยจํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม จากการสุมจํานวน 10 ตน/กรรมวิธี/ซ้ํา (40 ตน/กรรมวิธี) นํามา

เพาะรวมกัน 

 

ตารางที่ 5 ความสูงและความกวางทรงพุมของตนตอสับปะรดกอนพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.ชะอํา     

จ.เพชรบุรี) 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

triclopyr 890 86.25 88.25 

fluroxypyr 920 77.75 87.00 

glyphosate 850 84.25 93.25 

glufosinate ammonium 640 86.00 94.75 

paraquat 330 81.00 85.75 

UTC - 83.25 95.00 

คาเฉลี่ย  83.00 90.66 

CV (%)  13.19 13.05 

ตารางที่ 6 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอตนตอสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่ระยะ 15, 30, 60 

และ 90 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี) 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืช 

15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 

triclopyr 890 4.0 7.0 9.3 8.5 

fluroxypyr 920 4.4 7.5 8.6 8.1 

glyphosate 850 4.5 6.5 6.5 6.5 



 
 

glufosinate ammonium 640 6.5 7.2 6.5 6.3 

paraquat 330 9.5 9.0 8.9 8.5 

UTC - 0.0 0.0 0.0 0.0 

หมายเหตุ:  0 = ไมเปนพิษ 1-3 = เปนพิษเล็กนอย 4-6 = เปนพิษปานกลาง 7-9 = เปนพิษรุนแรง 

               และ 10 = พืชปลูกตาย 

ตารางที่ 7 ความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอเนื้อเยื่อภายในลําตนสับปะรด จากการประเมินดวยสายตา ที่

ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพนสารกําจัดวัชพืช (แปลงทดลอง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี) 
 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

เปอรเซ็นตความเปนพิษ 1/ 

15 วัน 30 วัน 

triclopyr 890 50.0 75.0 

fluroxypyr 920 35.0 45.0 

glyphosate 850 30.0 35.0 

glufosinate ammonium 640 20.0 25.0 

paraquat 330 20.0 25.0 

UTC - 0.0 0.0 
1/ สวนเนื้อเยื่อที่ถูกทําลาย คิดเปนเปอรเซ็นตตอพื้นที่หนาตัดทั้งหมด 

 

 

ตารางที่ 8 จํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม เมื่อนําไปเพาะชําในเรือนทดลอง ที่ระยะ 30 และ 60 วัน 

หลังเพาะชํา (แปลงทดลอง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี) 
 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร) 

จํานวนตนตอสับปะรดที่งอกใหม (ตน) 

30 วัน 60 วัน 

triclopyr 890 0 1 

fluroxypyr 920 2 3 

glyphosate 850 7 24 

glufosinate ammonium 640 5 23 

paraquat 330 9 35 

UTC - 10 40 

1/ คาเฉลี่ยจํานวนตนตอสับปะรดรุนหลังที่งอกใหม จากการสุมจํานวน 10 ตน/กรรมวิธี/ซ้ํา (40 ตน/กรรมวิธี) 

นํามาเพาะรวมกัน 

 



 
 

 

 

 


