
 
 

รายงานผลการทดลองเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสดุ 
    

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาสับปะรด 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
    กิจกรรม   : - 
    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  : - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อน 
  งอก (pre-emergence) และหลังงอก (post-emergence) ในสับปะรด 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficiency of pre- and post-emergence herbicides for controlling  
  weeds in pineapple plantation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  : นายสิริชัย สาธุวิจารณ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ผู้ร่วมงาน   : นางสาวมัลลิกา นวลแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

: นางจรรยา มณีโชติ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
: นางสาววนิดา ธารถวิล  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 
การทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอกใน

สับปะรด เพ่ือหาสารก าจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืช ประหยัด ปลอดภัย ลดต้นทุน และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสับปะรด ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ 1) การ
ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า มี 10 กรรมวิธี 
ได้ แก่  ก าร พ่ นสารก าจั ด วั ช พื ช  tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, pendimethalin+diuron, 
hexaxinone/diuron, alachlor+diuron, pendimethalin+dimethenamid แ ล ะ  tebuthiuron+ 
oxyfluorfen อัตรา 125+165, 20, 165+320, 600, 320+320, 165+225 และ 125+24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
ตามล าดับ ก่อนการปลูกสับปะรด และการพ่นสารก าจัดวัชพืช metribuzin และ bromacil+diuron อัตรา 140 
และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ หลังจากปลูกสับปะรด และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ผลการ
ทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่
เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักท่ีสามารถควบคุมได้ คือ หญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.) หญ้าขน
เล็ ก  (Brachiaria distachya Stapf.) ห ญ้ าป ากค วาย  (Dactyloctenium aegyptium L.) และ  ผั ก ย าง 



 
 

(Euphorbia heterophylla L.)  2) การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า มี 10 กรรมวิธี คือ การพ่นสารก าจัดวัชพืช ametryn, ametryn, bromacil, 
bromacil, bromacil+ametryn, bromacil+diuron, bromacil+atrazine, bromacil+diuron+ametryn 
และ diuron+ametryn อัตรา 512, 400, 550, 400, 400+400, 400+400, 400+400, 400+400+400 และ 
400+400 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ตามล าดับ และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ผลการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช bromacil+atrazine และ bromacil+diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัด
วัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้ากินนี (Panicum maximum) หญ้าปาก
ควาย (Dactyloctenium aegyptium L.) ครามขน (Indigofera hirsute L.) สาบม่วง (Praxelis clematidea 
R.M. King) และ ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 

6. ค าน า 
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ. ศ. 2552 มีพื นที่เก็บเกี่ยว จ านวน 

567,000 ไร่ ผลผลิต 1.89 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2552) ปัจจุบันการปลูกสับปะรดของ
เกษตรกรต้องประสบปัญหาด้านการจัดการวัชพืชและโรคพืช เนื่องจากการใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดเดิมติดต่อกัน
เป็นเวลานานท าให้วัชพืชสามารถปรับตัวได้ และการใช้หน่อสับปะรดที่มีการปนเปื้อนของเชื อโรค พืช เช่น โรค
เหี่ยวสับปะรด ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตสับปะรด 

วัชพืชเป็นตัวแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตและเป็นที่อาศัยของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชที่
เจริญเติบโตช้าในระยะแรก จึงเป็นพืชที่มีศักยภาพด้อยในการแข่งขันกับวัชพืช จึงจ าเป็นต้องก าจัดวัชพืชใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เกลียวพันธ์ และคณะ (2544) รายงานว่า ในแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่ออุตสาหกรรม
แปรรูปของภาคตะวันออก หากไม่ก าจัดวัชพืชท าให้สูญเสียผลผลิตประมาณ 64.3-80.8 เปอร์เซ็นต์ ความสูญเสีย
ผลผลิตขึ นกับชนิดวัชพืช ความหนาแน่น และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื น 
ปริมาณฝน หากปัจจัยเพ่ือการเจริญเติบโตของพืชมีความเหมาะสมมาก ย่อมมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช 
Neito และคณะ (1968) และประเสริฐ (2516) พบว่า ช่วงเวลาการแข่งขันของวัชพืชไม่ควรเกิน 2 เดือนแรก และ
ช่วงเวลาปลอดวัชพืช คือ 4 เดือนแรก จึงไม่เกิดความสูญเสียผลผลิตถึงระดับเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เกลียวพันธ์ และคณะ (2545) พบว่า วัชพืชใบกว้างและเถาเลื อย ท าให้การเจริญเติบโตของสับปะรดลดลง 
19.8 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเสียหาย 55.8 เปอร์เซ็นต ์

ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรใช้สารก าจัดวัชพืช เช่น โบรมาซิล ไดยูรอน และ   อะมีทรีน 
ส าหรับก าจัดวัชพืชซึ่งสารเหล่านี ใช้ได้ผลดี แต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี  เริ่มมีรายงานการระบาดของวัชพืชบาง
ชนิด เช่น หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans) หญ้าดอกขาวไร่ (Leptochloa filiformis) หญ้ากินนี (Panicum 
maximum) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides) สาบม่วง (Praxelis clematidea) และผักเบี ยหิน 
(Trianthema portulacastrum) ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้บางพื นที่ได้รับความเสียหาย เช่นในปี 2551 มี
การระบาดของสาบม่วง (Praxelis clematidea) ในจังหวัดอุทัยธานี เป็นพื นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ซึ่งสารก าจัด



 
 

วัชพืชดังกล่าวมีกลไกการเข้าท าลายพืชเหมือนกัน คือ ยับยั งกระบวนการสังเคราะห์แสง ที่ระบบสังเคราะห์แสงที่ 
2 (Photosystem II inhibitors) ซึ่งปัจจุบันมีรายงานว่ามีวัชพืช 60 ชนิด ต้านทานสารในกลุ่มนี  (Heap, 2009) 
แต่ยังมีสารก าจัดวัชพืชอีกหลายชนิดที่สามารถใช้ก าจัดวัชพืชในสับปะรดได้ดีและมีกลไกการเข้าท าลายพืชแตกต่าง
จากสารเหล่านี  

การที่มีวัชพืชระบาดรุนแรงในหลายพื นที่ อาจเนื่องมาจากสารก าจัดวัชพืชที่เกษตรกรใช้อยู่ไม่ได้ผล อาจ
เกิดการต้านทานสารก าจัดวัชพืชในกลุ่มดังกล่าว ดังนั น การทดลองศึกษาสารก าจัดวัชพืชชนิดใหม่ที่มีกลไกการเข้า
ท าลายต่างออกไป จึงมีความจ าเป็น เพ่ือเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรใช้ส าหรับป้องกันการระบาดของวัชพืชเหล่านั น 
ที่อาจเกิดความต้านทานต่อสารก าจัดวัชพืชเดิม และยังเป็นการก าจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี ยแป้ง พาหะ
ของไวรัสโรคเหี่ยวสับปะรดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

1. การพ่นสารก าจัดวัชพืช tebuthiuron 50% SC, pendimethalin 33% EC, pyroxasulfone 85% 
WDG, flumioxazin 50% WP, indazifam 50% SC, hexaxinone/diuron 60% WG, alachlor 48% EC, 
diuron 80% WP, dimethenamid 50% EC, oxyfluorfen 48% SC, metribuzin 70% WP, bromacil 80% 
WP, ametryn 80% WG, bromacil 80% WP และ atrazine 80% WP 

2. สารป้องกันเชื อรา (fosetyl-aluminium 80% WP) 
 3. หน่อพันธุ์สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย 
 4. เครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง 
 5. ไม้ปักแปลง ถุงกระดาษ ถุงตาข่าย 

   - วิธีการ 
การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า  มี  10 กรรมวิธี  ได้แก่  การพ่นสารก าจัดวัช พื ช 
tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, pendimethalin+diuron, hexaxinone/diuron, alachlor+ 
diuron, pendimethalin+dimethenamid และ tebuthiuron+oxyfluorfen อัตรา 125+165, 20, 165+320, 
600, 320+320, 165+225 และ 125+24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ ก่อนการปลูกสับปะรด และการพ่น
สารก าจัดวัชพืช metribuzin และ bromacil+diuron อัตรา 140 และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
ตามล าดับ หลังจากปลูกสับปะรด และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช (untreated control: UTC) 

การปลูกและดูแลรักษา ไถแปลงตากดินให้แห้ง พรวนดิน และคาดเศษวัชพืชออก เตรียมแปลงทดลอง
ย่อยขนาด 6×6 เมตร ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แบบแถวคู่ ระยะปลูก 25×50×100 เซนติเมตร โดยชุบหน่อ
ด้วยสารป้องกันเชื อรา (fosetyl-aluminium 80% WP) สาเหตุโรคเน่าก่อนปลูก 

พ่นสารก าจัดวัชพืชตามกรรมวิธี ใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง ประกอบหัวพ่นแบบพัด ปริมาณ
น  า 60-80 ลิตร/ไร ่



 
 

การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า มี 10 กรรมวิธี คือ การพ่นสารก าจัดวัชพืช ametryn, 

ametryn, bromacil, bromacil, bromacil+ametryn, bromacil+diuron, bromacil+atrazine, 
bromacil+diuron+ametryn แ ล ะ  diuron+ametryn อั ต ร า  512, 400, 550, 400, 400+400, 400+400, 
400+400, 400+400+400 และ 400+400 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่  ตามล าดับ และกรรมวิธี ไม่ก าจัดวัชพืช 
(untreated control: UTC) 

การปลูกและดูแลรักษา ไถแปลงตากดินให้แห้ง พรวนดิน และคาดเศษวัชพืชออก เตรียมแปลงทดลอง
ย่อยขนาด 6×6 เมตร ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แบบแถวคู่ ระยะปลูก 25×50×100 เซนติเมตร โดยชุบหน่อ
ด้วยสารป้องกันเชื อรา (fosetyl-aluminium 80% WP) สาเหตุโรคเน่าก่อนปลูก 

พ่นสารก าจัดวัชพืชตามกรรมวิธี เมื่อวัชพืชสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยก
สะพายหลัง ประกอบหัวพ่นแบบพัด ปริมาณน  า 60-80 ลิตร/ไร ่

การบันทึกข้อมูล 
 1. ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏ
ดังนี  โดย 0 = ควบคุมไม่ได้ 1-3 = ควบคุมได้เล็กน้อย 4-6 = ควบคุมได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมได้ดี และ 10 = 
ควบคุมได้สมบูรณ์ บันทึกข้อมูล 2 ครั ง ที่ระยะ 30 และ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช แยกวัชพืชเป็นชนิด 
ประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง และประเภทกก 
 2. ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตา ตามระบบ 0-10 
ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี  โดย 0 = ไม่เป็นพิษ 1-3 = เป็นพิษเล็กน้อย 4-6 = เป็นพิษปานกลาง 7-9 = เป็นพิษ
รุนแรง และ 10 = พืชปลูกตาย บันทึกข้อมูล 3 ครั ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช 
 3. จ านวนชนิดและน  าหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จ าแนกชนิดและประเภทวัชพืช บันทึก จ านวน
และน  าหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธี ๆ ละ 4 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5×0.5 เมตร ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช โดยแยกเป็นชนิด ประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง และประเภทกก 

   - เวลาและสถานที่ 
ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก 
จากการสุ่มตัวอย่างวัชพืช ที่ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช กรรมวิธีที่ไม่ก าจัดวัชพืช พบวัชพืชจ านวน 

245 ต้น/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้าตีนนก หญ้าขนเล็ก หญ้าปากควาย และ   
ผักปลาบ จ านวน 17, 43, 103 และ 7 ต้น คิดเป็น 6.9, 17.6, 42.0 และ 2.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วัชพืช



 
 

ประเภทใบกว้าง ได้แก่ สาบม่วง ผักยาง ถั่วลิสงนา สะอึก และหญ้าท่าพระ จ านวน 4, 63, 4, 2 และ 2 ต้น คิด
เป็น 1.6, 25.7, 1.6, 0.8 และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

จากการประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชต่อสับปะรด ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช พบว่า ที่ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron 
สับปะรดแสดงอาการเป็นพิษเล็กน้อย ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ สับปะรดไม่แสดงอาการเป็นพิษ (ตารางท่ี 2) 

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การ
พ่นสารก าจั ดวั ช พื ช  bromacil+diuron สามารถควบคุ มวัช พื ช ได้ สมบู รณ์  การ พ่นสารก าจั ดวั ช พื ช 
tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, hexaxinone/diuron, alachlor+diuron, pendimethalin+ 
dimethenamid, tebuthiuron+oxyfluorfen และ metribuzin สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ที่ระยะ 60  วัน 
หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ส่วนกรรมวิธีอ่ืน
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชลดลง (ตารางที่ 3) วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้า
ตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.) หญ้ าขนเล็ก (Brachiaria distachya Stapf.) หญ้ าปากควาย 
(Dactyloctenium aegyptium L.) และ ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 

การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก 
จากการสุ่มตัวอย่างวัชพืช ที่ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช กรรมวิธีที่ไม่ก าจัดวัชพืช พบวัชพืชจ านวน 

175 ต้น/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้ากินนี และผัก
ปลาบ จ านวน 9, 40, 55 และ 5 ต้น คิดเป็น 5.1, 22.9, 31.4 และ 2.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วัชพืชประเภทใบ
กว้าง ได้แก่ ผักยาง ถั่วลิสงนา ครามขน กระเพราผี และสาบม่วง จ านวน 16, 1, 17, 8 และ 21 ต้น คิดเป็น 9.1, 
0.6, 9.7, 4.6 และ 12.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วัชพืชประเภทกก ได้แก่ กกทราย จ านวน 3 ต้น คิดเป็น 1.7 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

จากการประเมินความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชต่อสับปะรด ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช พบว่า ที่ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืชทุกชนิดสับปะรดแสดง
อาการเป็นพิษเล็กน้อย และที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสับปะรดไม่
แสดงอาการเป็นพิษ (ตารางท่ี 5) 

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การ
พ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil อัตรา 550 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ , bromacil+ametryn, bromacil+diuron, 
bromacil+atrazine และ bromacil+diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ส่วนที่ระยะ 60 วัน หลังพ่น
สารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+atrazine และ bromacil+diuron+ametryn สามารถ
ควบคุมวัชพืชได้ดี รองลงมา คือ การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+ametryn และ bromacil+diuron สามารถ
ควบคุมวัชพืชได้ปานกลาง (ตารางที่ 6) วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้ากินนี (Panicum maximum) 
หญ้ าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium L.) ครามขน (Indigofera hirsute L.) สาบม่วง (Praxelis 
clematidea R.M. King) และ ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 



 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร

ก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่
เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักท่ีสามารถควบคุมได้ คือ หญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.) หญ้าขน
เล็ ก  (Brachiaria distachya Stapf.) ห ญ้ าป ากค วาย  (Dactyloctenium aegyptium L.) และ  ผั ก ย าง 
(Euphorbia heterophylla L.) 

2. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+atrazine และ bromacil+diuron+ametryn สามารถ
ควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้ากินนี 
(Panicum maximum) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium L.) ครามขน (Indigofera hirsute L.) 
สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) และ ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองไปปรับใช้กับการจัดการวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอกใน

แปลงผลิตสับปะรดของเกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ที่

ให้ความอนุเคราะห์พื นที่ทดลอง ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ท าให้การทดลองเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

12. เอกสารอ้างอิง 
เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์ เสริมศิริ คงแสงดาว และศศิธร วสุนันต์. 2544. พัฒนาวิธีใช้และวิจัยผลตกค้างของสาร

ก าจัดวัชพืชในสับปะรด. หน้า 72-79 ใน: รายงานผลงานวิจัย ประจ าปี 2544. กองพฤกษศาสตร์และ
วัชพืช กรมวิชาการเกษตร. 
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obscura (L.) KG. ในสับปะรดด้วยสารก าจัดวัชพืช. หน้า 77-83. ใน: รายงานการประชุมวิชาการกอง
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13. ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของวัชพืชที่พบในกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช  
(การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก) 

 

ชนิดวัชพืช 
จ านวนวัชพืช                 

(ต้น/ตารางเมตร) 
เปอร์เซ็นต์ 

หญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.) 17 6.9 
หญ้าขนเล็ก (Brachiaria distachya Stapf.) 43 17.6 
หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium L.) 103 42.0 
ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) 7 2.9 
สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 4 1.6 
ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 63 25.7 
ถั่วลิสงนา (Alysicarpus vaginalis L.) 4 1.6 
สะอึก (Ipomoea gracillis R. Br.) 2 0.8 
หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) 2 0.8 

รวม 245 100.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 2 ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชต่อสับปะรด จากการประเมินด้วยสายตาที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน 
หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก) 

 

กรรมวิธี 
อัตรา                     

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) 
จ านวนวันหลังพ่นสาร (วัน) 

15 30 60 
tebuthiuron+pendimethalin 125+165 0 0 0 
fumioxazin 20 0 0 0 
hexaxinone/diuron 600 0 0 0 
alachlor+diuron 320+320 0 0 0 
pendimethalin+dimethenamid 165+225 0 0 0 
tebuthiuron+oxyfluorfen 125+24 0 0 0 
pendimethalin+diuron 165+320 0 0 0 
metribuzin 140 0 0 0 
bromacil+diuron 560+560 1 1 0 
UTC - 0 0 0 

หมายเหตุ:  0 = ไม่เป็นพิษ 1-3 = เป็นพิษเล็กน้อย 4-6 = เป็นพิษปานกลาง 7-9 = เป็นพิษรุนแรง และ 10 =  
พืชปลูกตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช โดยรวมจากการประเมินด้วยสายตา ที่ระยะ 30 
และ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก) 

 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) 
จ านวนวันหลังพ่นสาร (วัน) 

30 60 
tebuthiuron+pendimethalin 125+165 9.5 4.3 
flumioxazin 20 9.1 1.5 
hexaxinone/diuron 600 9.7 4.4 
alachlor+diuron 320+320 8.0 3.1 
pendimethalin+dimethenamid 165+225 5.5 1.0 
tebuthiuron+oxyfluorfen 125+24 8.6 3.1 
pendimethalin+diuron 165+320 7.0 1.6 
metribuzin 140 9.6 3.1 
bromacil+diuron 560+560 10.0 9.7 
UTC - 0.0 0.0 

หมายเหตุ:  0 = ควบคุมไม่ได้ 1-3 = ควบคุมได้เล็กน้อย 4-6 = ควบคุมได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมได้ดี และ 10 
= ควบคุมได้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณของวัชพืชที่พบในกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช  
(การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก) 

 

ชนิดวัชพืช 
จ านวนวัชพืช                 

(ต้น/ตารางเมตร) 
เปอร์เซ็นต์ 

หญ้าตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.) 9 5.1 
หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium L.) 40 22.9 
หญ้ากินนี (Panicum maximum Jacq.)  55 31.4 
ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) 5 2.9 
ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.) 16 9.1 
ถัว่ลิสงนา (Alysicarpus vaginalis L.) 1 0.6 
ครามขน (Indigofera hirsute L.) 17 9.7 
กระเพราผี (Hyptis suaveolens L.) 8 4.6 
สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 21 12.0 
กกทราย (Cyperus iria L.) 3 1.7 

รวม 175 100.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 5 ความเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชต่อสับปะรด จากการประเมินด้วยสายตาที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน 
หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก) 

 

กรรมวิธี 
อัตรา                    

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) 
จ านวนวันหลังพ่นสาร (วัน) 

15 30 60 
ametryn 512 1 1 0 
ametryn 400 1 1 0 
bromacil 550 1 1 0 
bromacil 400 1 1 0 
bromacil+ametryn 400+400 1 1 0 
bromacil+diuron 400+400 1 1 0 
bromacil+atrazine 400+400 1 1 0 
bromacil+diuron+ametryn 400+400+400 1 1 0 
diuron+ametryn 400+400 1 1 0 
UTC - 0 0 0 

หมายเหตุ:  0 = ไม่เป็นพิษ 1-3 = เป็นพิษเล็กน้อย 4-6 = เป็นพิษปานกลาง 7-9 = เป็นพิษรุนแรง และ 10 =  
พืชปลูกตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช โดยรวมจากการประเมินด้วยสายตา ที่ระยะ 30 
และ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก) 

 

กรรมวิธี 
อัตรา 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) 
จ านวนวันหลังพ่นสาร (วัน) 

30 60 
ametryn 512 0.5 0.0 
ametryn 400 0.2 0.0 
bromacil 550 8.8 5.5 
bromacil 400 5.6 3.0 
bromacil+ametryn 400+400 8.7 6.0 
bromacil+diuron 400+400 7.9 6.8 
bromacil+atrazine 400+400 8.5 7.1 
bromacil+diuron+ametryn 400+400+400 9.1 8.0 
diuron+ametryn 400+400 4.2 1.0 
UTC - 0.0 0.0 

หมายเหตุ:  0 = ควบคุมไม่ได้ 1-3 = ควบคุมได้เล็กน้อย 4-6 = ควบคุมได้ปานกลาง 7-9 = ควบคุมได้ดี และ 10 
= ควบคุมได้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 
 

 


