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5. บทคัดย่อ : 

 การจัดการวัชพืชเพ่ือการผลิตถั่วเขียวคุณภาพ วางแผนการทดลองแบบ  RCB มี 4 ซ  า  ประกอบด้วย

การทดลองที่ 1 การใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก และ การทดลองที่2 การใช้สารก าจัดวัชพืชประเภท

ใช้หลังวัชพืชงอก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 – 

กันยายน 2556  ผลการทดลองพบว่า สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกส่วนใหญ่ไม่เป็นพิษต่อถั่วเขียว ยกเว้น

สาร acetochlor, oxyfluorfen และ flumioxazin เป็นพิษเล็กน้อย และสาร clomazone เป็นพิษปานกลาง  และ

สารก าจัดวัชพืช pendimethalin, oxyfluorfen, oxadiazon และ imazapic สามารถควบคุมวัชพืชได้ทั งประเภทใบ

แคบและประเภทใบกว้างได้ดี สาร pendimethalin, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, 

imazapic, metribuzin และ alachlor ให้ผลผลิตมากกว่าและไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนสารก าจัดวัชพืชประเภท

ใช้หลังวัชพืชงอกไม่เป็นพิษต่อถั่วเขียว ยกเว้น สาร imazapic และ imazathapyr ที่เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อยถึง

ปานกลาง  และสารก าจัดวัชพืช imazapic, imazathapyr, propaquisafop + fomesafen, fluazifop-P-butyl + 

fomesafen และ haloxyfop-p-methyl + fomesafen สามารถก าจัดวัชพืชได้ทั งประเภทใบแคบและประเภทใบ

กว้างได้ดีที่สุด และให้ผลผลิตมากกว่าและไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ 

 

1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุร ี



Abstracts 

   Weed control efficacy of pre and post emergence herbicides were investigated in 

mungbean. The experiments were conducted at Kanchanaburi Agricultural Research and 

Development Center, during October 2010 – September 2011. The results showed that 

phytotoxicity of pre emergence herbicides to mungbean were non toxic , except acetochlor, 

oxyfluorfen and flumioxazin were low toxic and clomazone was moderately toxic. Pendimethalin, 

oxyfluorfen, oxadiazon and imzapic herbicides were highly effective in controlling annual grasses 

and broad leaves weeds. Pendimethalin, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, 

imazapic, metribuzin and alachlor produced remarkably higher mungbean yields and were no differ 

significantly. Post emergence herbicides were non toxic, except imazapic and imazethapyr were low 

toxic and moderately toxic, respectively.  Imazapic, imazethapyr, propaquisafop+fomesafen, 

fluazifop-P-butyl+fomesafen and haloxyfop-p-methyl+fomesafen were  highly effective in 

controlling annual grasses and broad leaves weeds and produced remarkably higher mungbean 

yields and were no differ significantly. 

 

6. ค าน า : 

  ถั่วเขียว มีการน าเข้ามาทดลองและปลูกในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี เป็นพืชอายุสั น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

เมื่ออายุ 65–70 วัน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังเก็บเกี่ยวพืช

หลัก ทั งในสภาพนาและพื นที่ไร่ แหล่งปลูกถ่ัวเขียวส าคัญอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์  สุโขทัย 

ตาก พิจิตร ก าแพงเพชร พิษณุโลก และ อุตรดิตถ์ มีปลูกบ้างเล็กน้อยในบางจังหวัดของภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ   ในปี 2550/51 พื นที่เพาะปลูกถั่วเขียวผิวมัน เท่ากับ 0.95 ล้านไร่ ผลผลิต และ

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.113 ล้านตัน และ119 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (นิรนาม,2551)  การใช้ถั่วเขียวเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศจะใช้ในรูปของถั่วงอก  วัตถุดิบในการผลิตแป้งถั่วเขียว ท าวุ้นเส้น ท าขนมหวาน และอ่ืนๆ  วัชพืชเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการผลิตถั่วเขียว ช่วงวิกฤตของถั่วเขียวอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังถั่วเขียวและวัชพืช

งอก และการไม่ก าจัดวัชพืชจะท าให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง 30 – 80 เปอร์เซ็นต์ (นิรนาม,2547)  การจัดการวัชพืชในถั่ว

เขียวอาจท าได้ทั งวิธีการเตรียมดินก่อนปลูก  ไฟเผาก่อนปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน และการใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม



พบว่า เกษตรกรนิยมใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ือป้องกันก าจัดวัชพืช ทั งนี เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว   นิร

นาม (2547) ได้แนะน าการใช้สาร สาร alachlor  อัตรา 300 – 320 กรัมai/ไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชและถั่วเขียวงอก 

เช่นเดียวกันกับสาร metolachlor ที่แนะน าใช้ในอัตราเดียวกัน สามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสี

ชมพู หญ้าตีนนก หญ้าไม้กวาด หญ้าปากควาย และ หญ้าข้าวนก  ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม กะเม็ง สาบแร้งสาบ

กา ผักเบี ยหิน และโทงเทง ส่วนสาร oxadiazon  อัตรา 80-150 กรัมai/ไร่ นอกจากสามารถควบคุมวัชพืชใบแคบและ

ใบกว้างแล้ว ยังควบคุมกกทรายได้ด้วย เช่นเดียวกับสาร imazethapyr  อัตรา  16-20 กรัมai/ไร่ สามารถควบคุม 

แห้วหมู และกกทราย ได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ๆ ออกมาที่ประสิทธิภาพและครอบคลุม

วัชพืชได้มากยิ่งขึ น จึงควรทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกในถั่วเขียว เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ประสิทธิภาพของสารก าจัดวัชพืชที่แนะน าและชนิดใหม่ในการปลูกถั่วเขียว   ในการใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าคู่มือ

ค าแนะน า ส าหรับเกษตรกร หรือผู้สนใจต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ ได้แก่ ถั่วเขียว พันธุ์ก าแพงแสน 2 ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง ถุงกระดาษ เชือกฟาง 

และถุงพลาสติก 

สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก ได้แก่ pendimethalin,  dimethanamid, butachlor, 

halosulfuron methyl, acetochlor, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, imazapic, 

clomazone, metribuzin และ alachlor   

         สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก ได้แก่ imazapic, clethodim, imazethapyr,  fomesafen, 
propaquisafop, fluazifop-P-butyl, fenoxaprop-p-ethyl, haloxyfop-methyl, quizalofop-P-tefuryl, 
fluazifop-P-butyl + fomesafen, propaquisafop + fomesafen, haloxyfop-methyl + fomesafen 
 
  - วิธีการ  
 การทดลองที่ 1 สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก  (ตุลาคม2553-กันยายน 2555) 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 4 ซ  า 16 กรรมวิธี  ประกอบด้วยสารก าจัดวัชพืช pendimethalin,  
dimethanamid, butachlor, halosulfuron methyl, acetochlor, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, 
flumioxazin, imazapic, clomazone, metribuzin และ alachlor  อัตรา 330, 108, 240,12, 240, 300, 24, 50, 
150, 20, 20, 140, 140 และ 300  กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับวิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 
และวิธีไม่ก าจัดวัชพืช 



 การทดลองที่ 2 สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก  (ตุลาคม2555-กันยายน 2556) 

 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 14 กรรมวิธี ประกอบด้วยสารก าจัดวัชพืช imazapic, clethodim, 
imazethapyr,  fomesafen, propaquisafop, fluazifop-P-buyl, fenoxaprop-p-ethyl, haloxyfop-methyl, 
quizalofop-P-tefuryl, fluazifop-P-butyl + fomesafen, propaquisafop + fomesafen, haloxyfop-methyl 
+ fomesafen อัตรา 16,60,16,50,15,24, 20, 20, 20, 20+40, 20+40, 20+40 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ 
เปรียบเทียบกับวิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน และวิธีไม่ก าจัดวัชพืช 

-  วิธีการปฏิบัติการ  :  เตรียมแปลงขนาด  3X5 เมตร   หลังการเตรียมดินท าการปลูกโดยใช้ระยะปลูก 

50x30 เซนติ เมตร ใช้ เมล็ดหลุมละ 4 -5 เมล็ด พ่นด้วยสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก   ได้แก่      

pendimethalin,  dimethanamid, butachlor,  propisochlor,  s-metolachlor,  acetochlor, oxyfluorfen,   

sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, imazapic, clomazone, metribuzin    และ alachlor  ตามอัตราที่

ก าหนด  เมื่อถั่วเขียวอายุได้ 15 วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 3 ต้น และก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหลังปลูก 30 วัน  ส่วนการ

ใช้สารก าจัดวัชพืชหลังการงอกของวัชพืชใช้เมื่อหลังปลูกถั่วเขียว 15 วัน พ่นด้วยสารงอก   imazapic, clethodim, 

imazethapyr,  fomesafen, propaquisafop, fluazifop-P-buyl, fenoxaprop-p-ethyl, haloxyfop-methyl, 

quizalofop-P-tefuryl, fluazifop-P-butyl + fomesafen, propaquisafop + fomesafen, haloxyfop-methyl 

+ fomesafen ตามอัตราที่ก าหนด  เมื่อถั่วเขียวอายุได้ 20 วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 3 ต้น และก าจัดวัชพืชด้วย

แรงงานหลังปลูก 30 วัน 

- การบันทึกข้อมูล : ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช ความเป็นพิษ ชนิดและน  าหนักแห้งวัชพืชจากกรอบขนาด 

0.5x0.5 เมตร จ านวน 2 จุด การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ อธิบาย

ผลและเขียนรายงานผลการทดลองน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ อธิบายผลและเขียนรายงานผลการทดลอง 

- เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2556 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองที่ 1 สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก  (ตุลาคม2553-กันยายน 2555) 
 

ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืช 

 การประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก ที่ระยะ 15 หลังพ่นสาร พบว่า สาร

ก าจัดวัชพืชที่เป็นพิษต่อต้นถั่วเขียวเล็กน้อย ได้แก่ pendimethalin,  acetochlor, oxyfluorfen, oxadiazon และ 

metribuzin มีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 ส่วนสารก าจัดวัชพืช flumioxazin เป็นพิษปานกลาง ประเมินได้



คะแนน 3.5 ซึ่งอาการเป็นพิษจะไม่พบหลังการพ่นสารก าจัดวัชพืช 30 วัน แต่ clomazone เป็นพิษรุนแรง มีผลท าให้

ถั่วเขียวงอกช้า ต้นถั่วเขียวมีอาการขาวซีด ต้นแคระแกร็น  อาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อ 60 วันหลังพ่นสาร  

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ และประเภทใบกว้าง ที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร พบว่า สาร

ก าจัดวัชพืช pendimethalin, dimethanamid, acetochlor, oxyfluorfen, oxadiazon, flumioxazin, imazapic, 
clomazone และ alachlor สามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) 

หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans (L.) Gard & Hubb.) และ หญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.)  ได้ดี  ส่วนสาร
ก า จั ด วั ช พื ช  pendimethalin, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, imazapic แ ล ะ 
metribuzin สามารถควบคุมวัชพืชประเภทบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง ( Euphorbia heterophylla L.), ผักปลาบไร่ 
(Commellina benghalensis L.), ขยุ้ ม ตี น ห มา  (Ipomoea pes-tigridis L.), ผั กค ราด หั วแห วน  (Acmella 
oleracea (L.) R.K.Jansen) และ ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum & Thonn.)  ได้ดี และ พบว่า สารที่
ควบคุมวัชพืชทั งประเภทใบแคบและใบกว้างได้ดี ได้แก่ pendimethalin, oxyfluorfen, oxadiazon, flumioxazin, 
และ imazapic (ตารางท่ี 1) 

 
 
จ านวนต้นและน  าหนักแห้งวัชพืช 
 เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวนต้นวัชพืชที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร pendimethalin, 

dimethanamid, acetochlor, oxyfluorfen, oxadiazon, flumioxazin, imazapic, clomazone และ alachlor 

มีจ านวนต้นวัชพืชใบแคบไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับสาร pendimethalin, sulfentrazone, flumioxazin และ 

imazapic  มีจ านวนต้นวัชพืชใบกว้างไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

ส าหรับน  าหนักแห้งวัชพืช พบว่า สาร pendimethalin, dimethanamid, acetochlor, oxyfluorfen, 
oxadiazon, flumioxazin, imazapic, clomazone และ alachlor มีน  าหนักแห้งวัชพืชใบแคบไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ  ส าหรับสาร pendimethalin, sulfentrazone, flumioxazin และ imazapic มีน  าหนักแห้งวัชพืชใบกว้างไม่
แตกต่างกันทางสถิติ เช่นกัน  เนื่องจากสารก าจัดวัชพืชเหล่านี  สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1) 
ส าหรับวิธีการก าจัดวัชพืชด้วยมือมีน  าหนักแห้งวัชพืชมากนั น เนื่องจากการก าจัดวัชพืชด้วยมือท าเพียง 1 ครั ง ที่ระยะ 20 วัน
หลังพ่นสาร  แต่การสุ่มเก็บตัวอย่างวัชพืชท าที่ระยะ 30 วันหลังการพ่นสาร จึงพบวัชพืชงอกจากเมล็ดขึ นมาในรอบใหม่
ภายหลังจากการก าจัดวัชพืชด้วยมือในครั งที่หนึ่ง (ตารางท่ี 3)   

น  าหนัก 100 เมล็ดและผลผลิตถั่วเขียว 



น  าหนัก 100 เมล็ด  พบว่า ทุกกรรรมวิธีการทดลอง มีน  าหนัก 100 เมล็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมี

น  าหนัก100 เมล็ดเฉลี่ย 6.3-7.3 กรัม ส าหรับผลผลิตถั่วเขียว พบว่า  กรรมวิธีที่มีการใช้สาร pendimethalin 

oxadiazon และ imazapic ให้ผลผลิตถั่วเขียวมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ คือ 196.95, 190.80 และ 196.50 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกับ การใช้สาร oxyfluorfen, sulfentrazone, flumioxazin, metribuzin และ alachlor 

โดยมีผลผลิต 173.65, 174.50, 171.55, 164.20 และ 171.80 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีที่มีการก าจัด

วัชพืชให้ผลผลิตถั่วเขียวแตกต่างกันกับวิธีไม่ก าจัดวัชพืชที่มีผลผลิตถั่วเขียว 98.05 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 4) 
 

การทดลองที่ 2 สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก  (ตุลาคม2553-กันยายน 2555) 
 

ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืช 
 การประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ที่ระยะ 15 หลังพ่นสาร พบว่า สาร 
imazapic และ imazethapyr  มีความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อยถึงปานกลาง มีผลท าให้ถั่วเขียวชะงักการ
เจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อ 60 วันหลังพ่นสาร  

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนติด 

(Brachiaria reptans (L.) Gard & Hubb.) หญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium  
aegyptium  (L.)  P.  Beauv.) และวัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักโขมหิน( Boerhavia 

diffusa L.) และผัก เสี ยนผี  (Cleome viscosa L.) ที่ ระยะ 15 วันหลั งพ่นสาร พบว่าสาร imazapic, clethodim, 
imazethapyr,  propaquisafop, fluazifop-P-butyl, fenoxaprop-p-ethyl, haloxyfop-p-methyl, 
quizalofop-P-tefuryl, propaquisafop + fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen, haloxyfop-p-methyl + 
fomesafen ส ามารถก าจั ด วั ช พื ช ป ระ เภ ท ใบ แคบ ได้ ดี   ส่ วนสาร  imazapic, imazethapyr, fomesafen, 
propaquisafop + fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen แ ล ะ  haloxyfop-p-methyl + fomesafen 
สามารถก าจัดวัชพืชประเภทบกว้างได้ดี  ขณะที่ สาร imazapic, imazethapyr, propaquisafop + fomesafen, 
fluazifop-P-butyl + fomesafen และ haloxyfop-p-methyl + fomesafen สามารถก าจัดวัชพืชได้ดีทั งประเภท
ใบแคบและประเภทใบกว้าง (ตารางท่ี 5) 

จ านวนต้นและน  าหนักแห้งวัชพืช 
 เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวนต้นวัชพืชที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสี

ชม พู  (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้ าตี นติ ด  (Brachiaria reptans (L.) Gard & Hubb.) หญ้ าตี นนก 
(Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium  aegyptium  (L.)  P.  Beauv.) และ
วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักโขมหิน( Boerhavia diffusa L.) และ
ผัก เสี ยนผี  (Cleome viscose L.) กรรมวิธี ใช้ สารก าจัดวัช พื ช  imazapic, imazethapyr, propaquisafop + 



fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen อัตรา 16, 16 20+40, 20+40 
และ 20+40 กรัมสารออกฤทธิ์ และกรรมวิธีก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน มีจ านวนต้นวัชพืชประเภทแคบและประเภทใบ
กว้างน้อยที่สุด และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช (ตารางที่ 6) ในขณะที่น  าหนักแห้ง
วัชพืชประเภทแคบและประเภทใบกว้าง ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนต้นวัชพืช ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตกิับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ที่มีน  าหนักแห้งวัชพืชสูงที่สุด (ตารางที่ 6 ) 

ความสูงถั่วเขียว  
เมื่อสุ่มวัดความสูงของถั่วเขียว ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร imazapic และ 

imazethapyr อัตรา 16 และ 16 กรัมสารออกฤทธิ์ มีความสูงถั่วเขียวน้องที่สุด 32.5 และ 38.0 เซนติเมตร ในขณะที่
ความสูงที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่าการใช้สาร imazapic อัตรา 16 กรัมสารออกฤทธิ์ มีความสูงน้อยที่สุดและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตกับทุกกรรมวิธีการทดลอง เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเป็นพิษต่อถั่วมีผลท าให้ถั่วเขียวชะงัก
การเจริญเติบโต และมีการเจริญเติบโตช้าซึ่งอาการดังกล่าวยังคงแสดงให้เห็นถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต (ตารางท่ี7) 

น  าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตถั่วเขียว 
ทุกกรรรมวิธีการใช้สารก าจัดวัชพืช วิธีการก าจัดวัชพืชด้วยมือ และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช มีน  าหนัก 100 

เมล็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน  าหนัก100 เมล็ดเฉลี่ย 6.1-6.6 กรัม ส าหรับผลผลิตถั่วเขียว พบว่ากรรมวิธีที่มีการ
ใช้สาร imazethapyr, propaquisafop + fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen, fluazifop-P-butyl + 
fomesafen อัตรา 16, 20+40, 20+40 และ 20+40 กรัมสารออกฤทธิ์  ให้ผลผลิตถั่วเขียวเฉลี่ย 198.5 , 199.0, 
201.5, 212.2 กิโลกรัมต่อไร่  ขณะที่ทุกกรรมวิธีที่มีการใช้สารก าจัดวัชพืชให้ผลผลิตถั่วเขียวแตกต่างกันกับวิธีไม่ก าจัด
วัชพืชที่มีผลผลิตถั่วเขียว 101.6 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 
 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกส่วนใหญ่ ไม่ เป็นพิษต่อถั่วเขียว ยกเว้นสาร acetochlor, 

oxyfluorfen และ flumioxazin เป็นพิษเล็กน้อย และสาร clomazone เป็นพิษปานกลาง  และสารก าจัดวัชพืช 

pendimethalin, oxyfluorfen, oxadiazon และ imazapic สามารถควบคุมวัชพืชได้ทั งประเภทใบแคบและ

ประเภทใบกว้างได้สาร pendimethalin, oxyfluorfen, sulfentrazone, oxadiazon, flumioxazin, imazapic, 

metribuzin และ alachlor ให้ผลผลิตมากกว่าและไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืช

งอกไม่เป็นพิษต่อถั่วเขียว ยกเว้น สาร imazapic และ imazathapyr ที่เป็นพิษต่อถั่วเขียวเล็กน้อยถึงปานกลาง  และ

สารก าจั ดวัช พื ช  imazapic, imazathapyr, propaquisafop + fomesafen, fluazifop-P-butyl + fomesafen 

และ haloxyfop-p-methyl + fomesafen สามารถก าจัดวัชพืชได้ทั งประเภทใบแคบและประเภทใบกว้างได้ดีที่สุด 

และให้ผลผลิตมากกว่าและไมแ่ตกต่างกันทางสถิต ิ



10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ : 

 ได้สารก าจัดวัชพืชทั งประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกท่ีสามารถก าจัดวัชพืชในถั่วเขียวได้ดี สามารถ
น าไปใช้ในแหล่งปลูกพืชหรือสถานที่ที่ไม่ได้ปลูกพืช ส าหรับเกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร และ
ผู้สนใจทั่วไปต่อไป 
 

11. ค าขอบคุณ : 
คณะผู้ทดลองขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้

เอื อเฟ้ือสถานที่ทดลอง และช่วยเก็บตัวอย่างและบันทึกผลการทดลอง ณ โอกาสนี   
 

12. เอกสารอ้างอิง 
นิรนาม. 2547. ค าแนะน าการป้องกันก าจัดวัชพืชและการใช้สารก าจัดวัชพืช. กลุ่มวิจัยวชัพืช  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 133 หน้า. 

นิรนาม. 2551. ถั่วเขียว. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล:  
http://www.giswebr04.ldd.go.th/lddweb/knowledge/plant/mungbean/1.html  (14 มกราคม 
2555) 
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12. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อความเป็นพิษและประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชหลังพ่นสาร  15 วัน  

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

( กรัมสารออกฤทธิ์
ต่อไร่ ) 

ความเป็นพิษที่ 15 วัน
หลังพ่นสาร1/ 

ประสิทธิภาพการควบคุม
วัชพืชประเภทใบแคบ2/ 

ประสิทธภิาพการ
ควบคุมวัชพืช

ประเภทใบกว้าง2/ 

pendimethalin 33% EC 330  0.5 8.7 7.0 
dimethanamid 90% EC 108  0.0 8.2 0.0 
butachlor 60% EC 240  0.0 4.2 0.0 
halosulfuron methyl 75% WG 12  0.0 5.5 0.0 
acetochlor 50% EC 300  1.0 9.0 0.0 
oxyfluorfen 23.5% EC 24  2.0 7.2 8.7 
sulfentrazone 75% WG 50  0.0 6.2 7.7 
oxadiazon 25% EC 150  0.0 8.7 9.2 
flumioxazin 50% WP 20  3.5 8.2 8.0 
imazapic 24% SL 20  0.0 10.0 9.5 
clomazone 48% EC 140  5.5 7.2 2.2 
metribuzin 70% WP 140  0.0 5.2 7.0 
alachlor 48% EC 300  0.0 7.5 0.0 
ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน  -  - 0 0 
ไม่ก าจดัวัชพืช  -  0 0 0 

1/  คะแนนความเป็นพิษต่อพืชปลูก 2/  คะแนนประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 

     0 = ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก      0 = ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ 
1 – 3 = เป็นพิษต่อพืชปลูกเล็กนอ้ย 1 – 3 = ควบคุมวัชพืชได้เพียงเล็กน้อย 
4 – 6 = เป็นพิษต่อพืชปลูกปานกลาง 4 – 6 = ควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง 
7 – 9  = เป็นพิษต่อพืชปลูกรุนแรง 7 – 9 = ควบคุมวัชพืชได้ดี 
    10  = พืชปลูกตายหมด   10  = พืชปลูกตายหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  2 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อจ านวนต้นวัชพืช (ต้น/ตารางเมตร) ที่ระยะ 30 วนัหลังพ่นสาร  

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 

จ านวนต้นวัชพืชต่อตารางเมตร 

วัชพืชประเภทใบแคบ วัชพืชประเภทใบกว้าง 

pendimethalin 33% EC 330 0.2 a 9.2 a 
dimethanamid 90% EC 108 2.7 a 34.5 cd 
butachlor 60% EC 240 4.7 ab 44.2 cd 
halosulfuron methyl 75% WG 12 10.0 b 32.7 c 
acetochlor 50% EC 300 1.0 a 46.5 cd 
oxyfluorfen 23.5% EC 24 1.0 a 37.0 c 
sulfentrazone 75% WG 50 4.7 ab 13.2 ab 
oxadiazon 25% EC 150 0.7 a 15.7 b 
flumioxazin 50% WP 20 0.5 a 12.2 ab 
imazapic 24% SL 20 0.1 a 9.0 a 
clomazone 48% EC 140 3.2 a 34.7 c 
metribuzin 70% WP 140 5.2 ab 18.5 b 
alachlor 48% EC 300 1.2 a 53.5 d 
ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน - 13.2 b 34.5 b 
ไม่ก าจัดวัชพืช - 27.7 c 63.5 d 

C.V. (%) 85.04 87.25 
 

1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

วัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนติด(Brachiaria reptans (L.) Gard & 
Hubb.) และหญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) 

       วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักปราบไร่( Commelina benghalensis L.)
ขยุ้มตีนหมา (Ipomoea pes-tigridis L.) ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) และ ลูกใต้ใบ 
(Phyllanthus amarus Schum & Thonn. 

 

 

 



ตารางท่ี 3 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อน  าหนักแห้งวัชพืช (กรัมต่อตารางเมตร) ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 
น  าหนักแห้งวัชพืชต่อตารางเมตร 

วัชพืชประเภทใบแคบ วัชพืชประเภทใบกว้าง 

pendimethalin 33% EC 330 0.1 a 3.2 a 

dimethanamid 90% EC 108 2.8 ab 14.4 b 

butachlor 60% EC 240 5.4 b 17.8 b 
halosulfuron methyl 75% 
WG 

12 2.3 ab 12.5 b 

acetochlor 50% EC 300 0.1 a 19.6 b 

oxyfluorfen 23.5% EC 24 0.7 a 15.6 b 

sulfentrazone 75% WG 50 1.5 a 8.6 a 

oxadiazon 25% EC 150 2.4 ab 5.9 a 

flumioxazin 50% WP 20 0.5 a 8.2 a 

imazapic 24% SL 20 0.3 a 2.9 a 

clomazone 48% EC 140 3.1 ab 17.0 b 

metribuzin 70% WP 140 5.8 b 16.5 b 

alachlor 48% EC 300 0.6 a 13.0 b 

ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน  - 8.3 b 23.0 b 

ไม่ก าจัดวัชพืช  - 17.1 c 34.5 c 

C.V. (%) 87.08 72.84 

1/ คา่เฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

วัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนติด(Brachiaria reptans (L.) Gard & 
Hubb.) และหญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) 

       วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักปราบไร่( Commelina benghalensis L.)
ขยุ้มตีนหมา (Ipomoea pes-tigridis L.) ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) และ ลูกใต้ใบ 
(Phyllanthus amarus Schum & Thonn. 



ตารางท่ี 4 น  าหนักเมล็ด 100 เมล็ด และผลผลิตถั่วเขียว 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 
น  าหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

pendimethalin 33% EC 330 7.3 ns 196.95 a 

dimethanamid 90% EC 108 7.1 147.25 b 

butachlor 60% EC 240 6.7 158.50 b 

halosulfuron methyl 75% WG 12 6.3 165.95 b 

acetochlor 50% EC 300 6.5 168.90 b 

oxyfluorfen 23.5% EC 24 6.7 173.65 ab 

sulfentrazone 75% WG 50 6.5 174.5 ab 

oxadiazon 25% EC 150 6.8 190.80 a 

flumioxazin 50% WP 20 6.6 171.55 ab 

imazapic 24% SL 20 7.3 196.50 a 

clomazone 48% EC 140 7.0 137.15 b 

metribuzin 70% WP 140 6.9 164.20 ab 

alachlor 48% EC 300 7.0 171.8 0ab 

ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน  - 7.1 141.60 b 

ไม่ก าจัดวัชพืช  - 6.8 98.05 c 

c.v.(%) 12.35 24.18 
 

1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น95 % โดย DMRT 

 

 

 



ตารางท่ี 5 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อความเป็นพิษและประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชที่ระยะ 15 วัน หลังพ่นสาร   

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 
ความเป็นพิษที่ 15 
วันหลังพ่นสาร1/ 

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช2/ 

ประเภทใบแคบ ประเภทใบกว้าง 

imazapic  24% SL 16 2.0 8.0 8.0 

clethodim 24% EC 60 0.0 8.0 0.0 

Imazethapyr 5.3% SL 16 4.0 9.5 8.0 

fomesafen 25% SL 50 0.0 0.0 9.8 

propaquisafop 10% EC 15 0.0 9.0 9.0 

fluazifop-P-butyl 10% EC 24 0.0 9.5 0.0 

fenoxaprop-p-ethyl 6.9% EC 20 0.0 9.2 0.0 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 20 0.0 9.7 0.0 

quizalofop-P-tefuryl  4% EC 20 0.0 9.2 0.0 

propaquisafop 10% EC+ 
fomesafen 25% SL 

20+40 0.0 8.5 9.5 

fluazifop-P-butyl 10% EC 
+fomesafen  25% SL 

24+40 0.0 8.0 9.0 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 
+fomesafen 25% SL 

24+40 0.0 8.2 9.0 

วิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน - - 0.0 0.0 

วิธีไม่ก าจัดวัชพืช - - 0.0 0.0 
 

1/  คะแนนความเป็นพิษต่อพืชปลูก 2/  คะแนนประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 

     0 = ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก      0 = ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ 
1 – 3 = เป็นพิษต่อพืชปลูกเล็กนอ้ย 1 – 3 = ควบคุมวัชพืชได้เพียงเล็กน้อย 
4 – 6 = เป็นพิษต่อพืชปลูกปานกลาง 4 – 6 = ควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง 
7 – 9  = เป็นพิษต่อพืชปลูกรุนแรง 7 – 9 = ควบคุมวัชพืชได้ดี 
    10  = พืชปลูกตายหมด   10  = พืชปลูกตายหมด 

 

 



ตารางท่ี  6 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อจ านวนต้นวัชพืช (ต้น/ตารางเมตร) ที่ระยะ 30 วนัหลังพ่นสาร  

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 

จ านวนต้นวัชพืชต่อตารางเมตร 

วัชพืชประเภทใบแคบ วัชพืชประเภทใบกว้าง 

imazapic  24% SL 16 5.0 a 8.5 a 

clethodim 24% EC 60 1.5 a 25.3 b 

Imazethapyr 5.3% SL 16 3.5 a 5.0 a 

fomesafen 25% SL 50 10.3 b 4.9 a 

propaquisafop 10% EC 15 1.2 a 28.9 b 

fluazifop-P-butyl 10% EC 24 0.2 a 25.9 b 

fenoxaprop-p-ethyl 6.9% EC 20 0.4 a 31.1 b 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 20 0.7 a 21.0 b 

quizalofop-P-tefuryl  4% EC 20 0.5 a 29.9 b 

propaquisafop 10% EC+ 
fomesafen 25% SL 

20+40 2.1 a 6.6 a 

fluazifop-P-butyl 10% EC 
+fomesafen  25% SL 

24+40 2.8 a 3.0 a 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 
+fomesafen 25% SL 

24+40 3.6 a 3.5 a 

วิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน - 1.5 a 0.3a 

วิธีไม่ก าจัดวัชพืช - 10.1 b 39.3 b 

C.V. (%) 59.12 46.79 
 

1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภเ์ดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  

2/  วัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans (L.) Gard & 

Hubb.) หญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium  aegyptium  (L.)  P.  Beauv.) 

วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักโขมหิน( Boerhavia diffusa L.)และผักเสี ยนผี (Cleome 

viscosa L.) 

 



ตารางท่ี  7 ผลของสารก าจัดวัชพืชต่อน  าหนักแห้งวัชพืช (กรัมต่อตารางเมตร) ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช 

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่) 
น  าหนักแห้งวัชพืชต่อตารางเมตร 

วัชพืชประเภทใบแคบ วัชพืชประเภทใบกว้าง 

imazapic  24% SL 16 1.0 a 0.4 a 

clethodim 24% EC 60 1.5 a 21.3 b 

Imazethapyr 5.3% SL 16 1.6 a 0.1 a 

fomesafen 25% SL 50 14.3 b 0.1 a 

propaquisafop 10% EC 15 11.3 b 18.1 b 

fluazifop-P-butyl 10% EC 24 10.2 b 24.5 b 
fenoxaprop-p-ethyl 6.9% EC 20 10.5 b 23.7 b 
haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 20 12.8 b 25.6 b 

quizalofop-P-tefuryl  4% EC 20 15.3 b 21.6 b 

propaquisafop 10% EC+ 
fomesafen 25% SL 

20+40 6.3 a 0.4 a 

fluazifop-P-butyl 10% EC 
+fomesafen  25% SL 

24+40 6.8 a 0.2 a 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 
+fomesafen 25% SL 

24+40 7.4 a 0.1 a 

วิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน - 1.7 a 0.0 a 

วิธีไม่ก าจัดวัชพืช - 17.1 b 44.6 c 

C.V. (%) 59.83 61.9 

1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภเ์ดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  

2/  วัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans (L.) Gard & 

Hubb.) หญ้าตีนนก (Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium  aegyptium  (L.)  P.  Beauv.) 

วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญา้ยาง (Euphorbia heterophylla L.) ผักโขมหิน( Boerhavia diffusa L.) และผักเสี ยนผ ี(Cleome 

viscosa L.) 

 

 



 ตารางท่ี 8 ความสูง น  าหนักเมล็ด 100 เมล็ด และผลผลิตถั่วเขียว 

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัม(ai.)ต่อไร่) 
ความสูง (เซนตเิมตร) น  าหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 30 วันหลังพ่น ก่อนเก็บเกี่ยว 

imazapic  24% SL 16 32.5 c 75.7 b 6.2 a 194.0 a 

clethodim 24% EC 60 47.3 a 87.8 a 6.3 a 132.0 b 

Imazethapyr 5.3% SL 16 38.0 bc 83.4 a 6.2 a 178.5 ab 

fomesafen 25% SL 50 40.4 ab 86.6 a 6.4 a 155.5 b 

propaquisafop 10% EC 15 43.6 ab 84.4 a 6.4 a 158.9 b 

fluazifop-P-butyl 10% EC 24 43.7 ab 85.7 a 6.3 a 159.6 b 

fenoxaprop-p-ethyl 6.9% EC 20 44.3 ab 85.1 a 6.1 a 154.5 b 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 20 39.9 ab 86.3 a 6.3 a 150.0 b 

quizalofop-P-tefuryl  4% EC 20 43.8 ab 86.8 a 6.1 a 161.5 b 

propaquisafop 10% EC+ 
fomesafen 25% SL 

20+40 43.9 ab 87.9 a 6.1 a 199.0 a 

fluazifop-P-butyl 10% EC 
+fomesafen  25% SL 

24+40 43.7 ab 84.6 a 5.6 a 201.5 a 

haloxyfop-p-methyl 10.8% EC 
+fomesafen 25% SL 

24+40 43.7 ab 87.1 a 6.2 a 212.2 a 

วิธีการก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน - 44.9 ab 88.7 a 6.4 a 191.9 a 

วิธีไม่ก าจัดวัชพืช - 47.0 a 86.0 a 6.3 a 101.6 c 

c.v.(%) 10.95 5.79  10.34 18.56 
1/ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น95 % โดย DMRT 


