
                รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย : 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
กิจกรรม : เทคนิคการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
กิจกรรมย่อย : เทคนิคการใช้สารก าจัดวัชพืช 
3. ชื่อการทดลอง
(ภาษาไทย) 

: การใช้เครื่องลูบร่วมกับสารก าจัดวัชพืชชนิดใช้ทางใบเพ่ือลดความเป็นพิษต่อพืชปลูก 
 

ชื่อการทดลอง
(ภาษาอังกฤษ) 

: Use of weed wiper with some foliar-applied herbicides to reduce crop 
injury 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง 
ผู้ร่วมงาน 
  

 
: จรรยา มณีโชติ     สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: วนิดา ธารถวิล  สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: ยุรวรรณ อนันตนมณี สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: สิริชัย สาธุวิจารณ ์ สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: สถิตพงศ์ รัตนค า          สังกัด ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเกษตรเชียงใหม่ 
: สมเดช ไทยแท้            สังกัด ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเกษตรเชียงใหม่ 
: สนอง อมฤกษ์             สังกัด  ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเกษตรเชียงใหม่ 
: สุพัตรา ชาวกงจักร์ สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 

5. บทคัดย่อ จากการพัฒนาเครื่องลูบต้นแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพืชที่มีการปลูก
เป็นแถว เพ่ือลดความเป็นพิษต่อพืชปลูกนั้น ได้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – 
มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเกษตรเชียงใหม่  กรมวิชาการเกษตร จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีส่วนประกอบตัวโครงท าจากเหล็กท่อประปา ประกอบด้วยล้อยาง 2 ล้อ มี
ถังโยกสะพายหลังเป็นตัวปล่อยน้ ายา และวาล์วสปริงควบคุมอัตราการไหลของน้ ายา 
และใช้ร่วมกับวัสดุที่เป็ยตัวซับน้ ายาลูบที่ใบวัชพืชนั้นใช้ผ้าม็อบท่ีเป็นริ้ว เมื่อน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในสวนส้มและแปลงถั่วเหลือง พบว่า เมื่อน าไปใช้ก าจัด
แห้วหมูซึ่งเป็นวัชพืชข้ามปีที่มีหัวใต้ดิน สารก าจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกท าลาย แต่สามารถ
เคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี เช่น glyphosate และ glufosinate-NH4 จะเหมาะสมต่อการ
ใช้เครื่องลูบมากกว่า paraquat ที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายในต้นพืช นอกจากนั้น พบว่า การ
ใช้ glycerol 10% ผสมกับสารก าจัดวัชพืชนั้น สามารถลดอัตราการใช้สารก าจัดวัชพืช 
glyphosate และ glufosinate-NH4 ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์  อัตราการใช้ลดลงจาก 1,000 
มิลลิลิตร/ไร่ เหลือเพียง 800 มิลลิลิตร/ไร่ แต่มีประสิทธิภาพเท่ากันในการก าจัดแห้วหมู 



 
6. ค าน า พ้ืนที่บริเวณรอบทรงพุ่มของไม้ผลหลายชนิด  เป็นส่วนที่เกษตรกรไม่ต้องการ

ให้มีวัชพืชขึ้นรบกวน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องใส่ปุ๋ย   ต้องมีการใช้จอบถากออก 
บางครั้งท าให้รากพืชได้รับความเสียหาย แต่หากใช้สารก าจัดวัชพืชพ่นรอบโคนต้น โอกาส
ที่สารก าจัดวัชพืชจะเป็นอันตรายต่อพืชประธานเกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากมีวิธีการใช้สารที่ไม่
ก่อให้เกิดการฟุ้งของละอองสาร ร่วมกับชนิดสารก าจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชปลูกได้ง่ายและประหยัดกว่าการใช้แรงงาน  โดยเฉพาะ 
กรณีท่ีวัชพืชรอบทรงพุ่มเป็นจ าพวกท่ีมีล าต้นใต้ดินหรือแตกต้นใหม่จากชิ้นส่วนที่ถูกตัด
ด้วยการใช้จอบถากออก  การใช้สารก าจัดวัชพืชร่วมกับวิธีการใช้เครื่องลูบวัชพืช (Weed 
wiper) นั้น จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย นอกจากนี้ weed wiper ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ก าจัดวัชพืชใบกว้างในแถวปลูกพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันส าปะหลัง พริก และ พืชผักต่างๆ หรือก าจัดวัชพืชใบแคบในพืช
ปลูกใบแคบ เช่น ข้าวโพด อ้อย และ ปาล์มน้ ามันได้ด้วย 

การใช้ weed wiper ได้รับความนิยมในต่างประเทศ ที่มีการปลูกพืชเป็นแถว 
เช่นข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  ในประเทศไทยมีการทดลองใช้ weed wiper เพ่ือก าจัด
ข้าววัชพืชในนาข้าว โดยใช้ร่วมกับสารก าจัดวัชพืชหลายชนิด เช่น glufosinate-
ammonium, quizalofop และ MSMA (จรรยา 2552 ; Maneechote et al., 2007)  
สามารถท าให้ลดการติดเมล็ดของข้าววัชพืชได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่เป็น
อันตรายต่อต้นข้าว 

 การใช้สารบางชนิด สามารถท าให้พ้ืนที่สัมผัสใบของสารก าจัดวัชพืช
เพ่ิมขึ้นและลดการระเหยในสภาพอากาศแห้งได้ ท าให้สารก าจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพดี
ขึ้น  เช่น การผสม glycerol ในสารละลาย glyphosate เพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัด
วัชพืช และลดการสูญเสียจากการชะล้างของน้ าฝนได้ด้วย (Sundaram et al., 1996)   
Ramsey et al. (2006) ทดลองใช้ glycerol  และ triethylene glycol  ร่วมกับสาร
ก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium ท าให้การดูดซึมเข้าสู่ใบวัชพืชข้าวโอ๊ตป่า (wild 
oat)ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศแห้งและร้อนจัด   

นอกจากนั้น Maschhoff et al. (2000) พบว่า การใช้ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต 
อัตรา 20 กรัมต่อลิตร ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืชใบแคบหลายชนิด เช่น หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-
galli L. Beauv.) หญ้าหางหมา (Setaria viridis L.) และวัชพืชใบกว้างเช่นครอบจักรวาล 
(Abutilon theophrasti)  

 สารก าจัดวัชพืชแบบไม่เลือกท าลายที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ 
paraquat, glyphosate, glufosinate-ammonium  แต่สารเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้ด้วย



ความระมัดระวังไม่ให้ละอองปลิวไปสัมผัสพืชปลูก ในกรณีที่วัชพืชและพืชปลูกมีความสูง
ใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่ในระหว่างแถวปลูกพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด และ  มันส าปะหลัง
นั้น ไม่สามารถใช้สารก าจัดวัชพืชด้วยวิธีพ่นได้ และหากมีการน าสารเพ่ิมประสิทธิภาพมา
ใช้ร่วมด้วยแล้ว สามารถลดปริมาณการใช้สารแต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช
ได้ดีด้วย  

 
7. วิธีด าเนินการ  
    อุปกรณ์ 1. ท่อ PVC และ ท่อเหล็ก 

2. ผ้าม็อบถูพ้ืน  ผ้าเช็ดเท้า กาวซิลิโคน ล้อยาง 
3. ถังโยกสะพายหลัง ขนาด 15 ลิตร 
4. ถังพลาสติก และอุปกรณ์ในการตวงสารก าจัดวัชพืช 
5. สารก าจัดวัชพืช glyphosate 48% SC, glufosinate-ammonium15% SC, 
paraquat 27.6% SC, glycerol และ rape seed oil 

 
    วิธีการ การพัฒนาเครื่องลูบ 

ส ารวจและศึกษาวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการปัญหาวัชพืชในสวนส้ม  
โดยศึกษาเครื่องมือที่เกษตรกรใช้กันอยู่ และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่อง พบว่า
เกษตรกรสวนส้มใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้สร้างเครื่องลูบวัชพืชในระหว่างแถวส้มข้ึนเอง 
(ภาพท่ี 1) โดยใช้ถังโยกสะพายหลังเป็นตัวจ่ายน้ ายา แล้วปล่อยสารก าจัดวัชพืชไหลลงมา
ตามแรงโน้มถ่วง (gravity) ในท่อ PVC ที่เชื่อมต่อกับท่อ PVC ที่เจาะรูโดยรอบ แล้วหุ้ม
ด้วยผ้าขนหนูเพื่อให้ท าหน้าที่ดูดซับน้ ายาที่ปล่อยออกมา แต่การท างานของเครื่องมี
ปัญหา คือ 
     1.ไม่สามารถควบคุมอัตราไหลของน้ ายาก าจัดวัชพืชได้ เนื่องจากไม่มีกลไกปิดเปิด
น้ ายาออกจากถัง ท าให้เกิดความสูญเสียขณะใช้งาน  
     2.การใช้งานไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เนื่องจากด้ามจับท าด้วยท่อ PVC ยาว 1.50 
เมตร และมีน้ าผสมสารก าจัดวัชพืชขังอยู่ จึงท าให้ด้ามจับเกิดการโก่งตัว 

จากนั้นได้พัฒนาเครื่องลูบต้นแบบโดยใช้ถังโยกสะพายหลังขนาด 15 ลิตร
เป็นตัวปล่อยน้ ายา และน าไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานร่วมกับสารก าจัดวัชพืช
ต่อไป 

1.เครื่องต้นแบบที่ 1 (ภาพที่ 2ก)  ประกอบด้วย 
1. วัสดุลูบใบวัชพืช ใช้ผ้าเช็ดเท้าท่ีท าจากเศษผ้าถักแล้วเย็บเป็นผืน

สี่เหลี่ยม   
2. ตัวโครงท าจากเหล็กท่อประปา  



3. ควบคุมอัตราการไหลของน้ าผสมสารก าจัดวัชพืช โดยใช้วาล์วสปริง 
4. ใช้ล้อยาง จ านวน 2 ล้อ  

2. เครื่องต้นแบบที่ 2 (ภาพที่  2ข)  ประกอบด้วย 
1.1 วัสดุลูบใบวัชพืช ใช้ผ้าม็อบท่ีเป็นริ้ว   
1.2 ตัวโครง ท าจากเหล็กท่อประปา  
1.3 ควบคุมอัตราการไหลของน้ าผสมสารก าจัดวัชพืช โดยใช้วาล์วสปริง 
1.4 ใช้ล้อยาง จ านวน 2 ล้อ 

3. เครื่องต้นแบบที่ 3 (ภาพที่ 2ค)  ประกอบด้วย 
1.1 วัสดุลูบใบวัชพืช ใช้ลูกกลิ้งแปรงทาสี   
1.2 ตัวโครง ท าจากเหล็กท่อประปา  
1.3 ควบคุมอัตราการไหลของน้ าผสมสารก าจัดวัชพืช โดยใช้วาล์วสปริง 

1.4 ใช้ล้อยาง จ านวน 1 ล้อ 
ด าเนินการทดลองร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนส้ม MK ในอ าเภอฝางจังหวัด

เชียงใหม่ ต้นส้มอายุประมาณ 5-7 ปี ระยะระหว่างต้น 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 4 
เมตร สภาพสวนส้มมีการระบาดของผักปราบ 2 ชนิด คือ ผักปราบไร่                    (C. 
benghalensis L.) และผักปราบนา (C. diffusa L.) ส่วนวัชพืชชนิดอื่น ได้แก่ ผักโขม 
(Amaranthus viridis) หญ้ายาง (Euphorbia geniculata) สาบแร้งสาบกา 
(Ageratum conyzoides L.) มีความหนาแน่นน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์  วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า ขนาดแปลงทดลองย่อย 4 x 6 เมตร ดังนี้ 

1. เครื่องลูบต้นแบบที่ 1 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร  

2. เครื่องลูบต้นแบบที่ 1 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย glycerol 5%  

3. เครื่องลูบต้นแบบที่ 1 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย rape seed oil 5% 

4. เครื่องลูบต้นแบบที่ 2 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร  

5. เครื่องลูบต้นแบบที่ 2 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย glycerol 5%  

6. เครื่องลูบต้นแบบที่ 2 ร่วมกับสารก าจัดวัชพืช glufosinate-ammonium 
อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อ น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย rape seed oil 5% 

7. Untreated check 
 



การบันทึกข้อมูล 
 1. ก่อนใช้สารก าจัดวัชพืช ประเมิน weed coverage ในพ้ืนที่ทดลอง 
และบันทึกระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช  
 2. สุ่มตัวอย่างความหนาแน่นของวัชพืชในพ้ืนที่ 0.5 x 0.5 เมตร 
จ านวน 2 จุด ในทุกกรรมวิธี เพื่อนับจ านวนต้นและชนิดของวัชพืช หลังใช้สารที่
ระยะ 30 วัน น ามาอบและชั่งน้ าหนัก 
 3. ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชด้วยการให้คะแนนด้วย
สายตาด้วยระบบคะแนน 0-10 โดยที่ 0-10 โดย 0= ควบคุมไม่ได้ 1-3 = 
ควบคุมได้เล็กน้อย 4-6 = ควบคุมได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมได้ดี และ 10= 
ควบคุมได้ดีมาก ที่ระยะหลังใช้สารก าจัดวัชพืชเป็นเวลา 15 และ 30วัน  
 4. ประเมินความเป็นพิษที่ระยะหลังใช้สารก าจัดวัชพืชเป็นเวลา  7  15 
และ 30 วันด้วยระบบคะแนน 0-10 โดยที่ 0= ไม่เป็นพิษ 1-3 = เป็นพิษ
เล็กน้อย 4-6 =เป็นพิษปานกลาง 7-9 =เป็นพิษรุนแรง และ 10= พืชปลูกตาย  

 
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องลูบในแปลงถั่วเหลือง 

เลือกแปลงทดลองที่มีการระบาดของแห้วหมูรุนแรงและความหนาแน่น
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แปลงถั่วเหลืองท่ีปลูกโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด ระยะระหว่างแถว 
45 เซนติเมตร ใช้พันธุ์เชียงใหม่ 60 หลังปลูกพ่นสารก าจัดวัชพืช alachlor และ 
imazethapyr อัตรา 240 และ 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เพ่ือก าจัดวัชพืชใบแคบและ
ใบกว้างฤดูเดียว ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชร่วมกับเครื่องลูบต้นแบบที่ 2 เมื่อ
ถั่วเหลืองอายุ 30 วัน 

 
เวลาและสถานที่ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเกษตรเชียงใหม่ แปลงเกษตรกรปลูกส้มสายน้ าผึ้งใน

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงทดลองถั่วเหลือง ของศูนย์วิจัยพืชไร่ อ. สันทราย 
จ. เชียงใหม่ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2553  - มีนาคม 2555 

8. ผลการทดลองและ
วิจารณ์ 

ผลการทดสอบการท างานเครื่องต้นแบบทั้ง 3 เครื่อง ร่วมกับการใช้สาร
ก าจัดวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ paraquat, glyphosate และ glufosinate-ammonium 
เพ่ือควบคุมผักปราบในพ้ืนที่สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พบปัญหาการใช้งานหลาย
ประการ ดังนี้ 

 
 

 



 
ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุลูบในการควบคุมวัชพืชร่วมกับสารก าจัดวัชพืชในสวนส้ม 

ผลการทดลองพบว่าการใช้เครื่องลูบก าจัดวัชพืชนั้น  ไม่เป็นอันตรายต่อกิ่ง
และใบส้มที่อยู่ใกล้พ้ืนดิน และวัสดุลูบที่เป็นม็อบถูพ้ืนให้ผลการควบคุม ดีกว่าการใช้พรม
เช็ดเท้าเล็กน้อย เนื่องจากม็อบถูพ้ืนท าจากเส้นเชือกฝ้ายสามารถสัมผัสใบวัชพืชได้ดีกว่า  
และ glycerol 5% สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืช glufosinate-
ammonium ได้ดีกว่าการใช้สารผสมน้ าเปล่า ส่วน rape seed oil 5% ไม่มีผลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของสารก าจัดวัชพืช (ตารางที่ 1) 
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องลูบในแปลงถั่วเหลือง 

เนื่องจากการปลูกถั่วเหลืองใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดที่มีลักษณะเหมือน
รถไถเดินตาม ท าให้แถวถั่วเหลือไม่ตรงตามแนวที่วางแผนไว้ ดังนั้น เครื่องลูบมีโอกาส
สัมผัส ต้นถั่วเหลืองนอกแถวตายไปบ้าง ส่วนใบถั่วเหลืองที่ใกล้ผิวดิน แสดงอาการใบไหม้
บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสารจึงไม่มีอาการผิดปกติ ส่วนประสิทธิภาพในการควบคุมแห้ว
หมูนั้น พบว่า glyphosate และ glufosinate-ammonium ให้ผลดีในการควบคุมแห้ว
หมูที่ระยะ 15 วัน แต่ที่ระยะ 30 วะน พบว่า glyphosste ยังสามารถควบคุมได้ดี 

ปัญหา รายละเอียด 
1.ลักษณะรูปร่าง 1.เครื่องต้นแบบสองล้อสะดวกต่อการใช้งานกว่า

เครื่องต้นแบบล้อเดียว เนื่องจากสวนส้มมีพ้ืนต่างระดับ 

  
2.การใช้ท่อเหล็กแทนท่อ PVC เดิมสามารถแก้ปัญหา
การโก่งตัวของด้ามจับได้ 

2.การควบคุมน้ ายา 1.การกระจายน้ ายาก าจัดวัชพืชไม่สม่ าเสมอ เนื่องจาก
สวนส้มมีพ้ืนต่างระดับ 

  2.เกิดอากาศภายในท่อส่งน้ ายาและหัวหยด 

  

3.ไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ ายา ไม่ให้ไหล
ซึมตลอดเวลา ต้องมีการติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด ที่สามารถ
ควบคุมการท างานได้ที่มือจับ 

3. วัสดุลูบ 
 
 

1. ลูกกลิ้งทาสี ไม่เหมาะต่อการใช้สารก าจัดวัชพืชทีไม่มี
การเคลื่อนย้าย เช่น paraquat เพ่ือควบคุมผักปราบที่
ขึ้นหนาแน่น เพราะจะสัมผัสได้เฉพาะต้นที่อยู่ด้านบน   

 

2. ม็อบถูพ้ืนที่ท าด้วยเส้นเชือกพันเป็นเกลียว และพรม
เช็ดเท้านั้น สามารถสัมผัสกับใบและล าต้นของผักปราบ
ได้ดีกว่า เหมาะส าหรับสารก าจัดวัชพืชที่เคลื่อนย้าย 
เช่น glyphosate และไม่เคลื่อนย้ายในต้นพืช 



ในขณะที่กรรมวิธีลูบด้วย paraquat นั้น แห้วหมูสามารถแตกใบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ใน
กรณีของสารก าจัดวัชพืช glyphosate และ glufosinate-ammonium นั้น การผสม
ด้วย glycerol 5% นั้น สามารถลดอัตราการใช้สารก าจัดวัชพืชลงได้ ประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุมแห้วหมูได้ดีมาก (ตารางที่ 2) 

วิธีการใช้เครื่องลูบร่วมกับสารก าจัดวัชพืชนี้ สามารถน าไปใช้ก าจัดวัชพืชใน
พืชปลูกท่ีเป็นแถวได้ เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ อ้อย ในกรณีท่ีต้องการใช้สาร
ก าจัดวัชพืชประเภทไม่มีการเลือกท าลาย เพ่ือควบคุมวัชพืชบางชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับพืชปลูก เช่น วัชพืชประเภทเถาเลื้อยใบกว้างในมันส าปะหลัง หรือ แห้วหมูในไร่
ข้าวโพด อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบกับวัชพืชชนิดอื่นที่เป็นวัชพืชฤดู
เดียวทั้งใบแคบและใบกว้าง เพ่ือให้ทราบผลในการควบคุมวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น   

 
9.สรุปผลการทดลอง
และข้อเสนอแนะ 

1. เครื่องลูบต้นแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพืชที่มีการปลูกเป็นแถวนั้น 
ประกอบด้วยล้อยาง 2 ล้อ ที่มีถังโยกสะพายหลังเป็นตัวปล่อยน้ ายา และใช้ร่วมกับ
วัสดุลูบที่หาซื้อได้ง่าย เกษตรกรสามารถน าไปใช้งานได้ 

2. สารก าจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกท าลาย แต่สามารถเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี จะเหมาะสม
ต่อการใช้เครื่องลูบมากกว่าสารที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายในต้นพืช 

3. การใช้ glycerol 5% ผสมกับสารก าจัดวัชพืชนั้น สามารถลดอัตราการใช้สารก าจัด
วัชพืชได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
10. การน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคนิคการใช้เครื่องลูบร่วมกับสารก าจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืช
ระหว่างแถวปลูกโดยไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกแนะน าแก่เกษตรกร 
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13. ภาคผนวก  
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เครื่องลูบวัชพืชของเกษตรกร 



ตารางท่ี 1 ความเป็นพิษต่อพืชปลูกและประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช ที่ 15 และ 30 วัน หลังการใช้วัสดุลูบ 
2 ชนิดร่วมกับสารก าจัดวัชพืช  

กรรมวิธี ความเป็น

พิษ 

ประสิทธิภาพการควบคุม

วัชพืช 

15 วัน 30 วัน 

1. ใช้ผ้าผืนเป็นวัสดุลูบ รว่มกับ glufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตร  

 

0.0 

 

8.5 

 

7.2 

2. ใช้ผ้าผืนเป็นวัสดุลูบร่วมกับglufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย glycerol 

5%  

 

0.0 

 

9.5 

 

8.3 

3.ใช้ผ้าผืนเป็นวัสดุลูบร่วมกับ glufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตร ผสมด้วย rape 

seed oil 5% 

 

0.0 

 

7.5 

 

6.5 

4.ใช้ผ้าม็อบเป็นวัสดุลูบร่วมกับ glufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตร 

 

0.0 

 

9.0 

 

8.2 

5.ใช้ผ้าม็อบเป็นวัสดุลูบร่วมกับ glufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตรผสมด้วย glycerol 

5%  

 

0.0 

 

9.7 

 

8.6 

6.ใช้ผ้าม็อบเป็นวัสดุลูบร่วมกับ glufosinate 

อัตรา 200 มล./น้ า 1 ลิตรผสมด้วย rape seed 

oil 5% 

 

0.0 

 

8.5 

 

7.4 

7. Untreated check 0.0 0.0 0.0 



ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการควบคุมแห้วหมูและความเป็นพิษต่อถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 หลังจากการใช้เครื่อง
ลูบระหว่างแถวเป็นเวลา 15 วัน ด าเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554-เดือนมกราคม 
2555 

กรรมวิธี อัตราการใช้    

(มิลลิลิตรต่อไร่) 

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเป็น

พิษ 15 วัน 30 วัน 

Glufosinate NH4 800 8.5 2.3 1.0 

2. Glufosinate NH4 1,000 9.5 4.7 1.0 

3. Glufosinate +glycerol 10% 600+100 8.5 4.7 1.0 

4. Glufosinate +glycerol 10% 800+100 10.0 5.7 1.0 

5. glyphosate  500 8.5 6.3 1.0 

6. glyphosate  1,000 10.0 8.3 1.0 

7. glyphosate +glycerol 10% 500+100 9.5 8.3 1.0 

8. glyphosate +glycerol 10% 800+100 10.0 10.0 1.0 

9. paraquat  500 7.1 1.0 1.0 

10. paraquat +glycerol 10% 400+100 8.3 1.3 1.0 

11. ก าจัดแห้วหมูด้วยแรงงาน 2 ครั้ง - 5.5 2.5 0.0 

12. ไม่ก าจัดแห้วหมู  0.0 0.0 0.0 

 



ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช และ น้ าหนักแห้งของแห้วหมู (กรัม/ตารางเมตร) ในแปลงถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 60 หลังใช้เครื่องลูบเป็นเวลา 30 วัน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ด าเนินการในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2554-เดือนมกราคม 2555 

กรรมวิธี อัตราการใช้

(มล./ไร่) 

ประสิทธิภาพการ

ควบคุมวัชพืช 

น้ าหนักแห้ง

แห้วหมู 

1. Glufosinate NH4 15% SC 800 3.4 110.8 g* 

2. Glufosinate NH4 15% SC 1,000 5.4 102.7 fg 

3. Glufosinate NH4 15% SC+glycerol 10% 600 5.3 86.4 d 

 

4. Glufosinate NH4 15% SC+glycerol 10% 800 6.1 79.2 d 

 

5. glyphosate 48% SL 500 7.2 47.9 c 

6. glyphosate 48% SL 1,000 7.5 45.5 c 

7. glyphosate 48% SL+glycerol 10% 500 8.5 30.1b 

8. glyphosate 48% SL+glycerol 10% 800 9.1 24.9 b 

9. paraquat 27.6% SL 500 3.6 92.5 ef 

10. paraquat 27.6% SL+glycerol 10% 400 4.1 88.4 ef 

11. ก าจัดแห้วหมูด้วยแรงงาน 2 ครั้ง - 9.5 4.7 a 

12. ไม่ก าจัดแห้วหมู - 0.0 175.9 h 

F test    *** 

C.V. (%)   10.8 

*ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่ต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบโดย DMRT ที่ p<0.05 
 
 



 
 
 


