
 
 

รายงานผลการทดลองเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสดุ 
    

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาสับปะรด 

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

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญ้าดอกขาว) ในสับปะรด 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Weed management (Asystasia gangetica ssp.) in pineapple  

  plantation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  : นายสิริชัย สาธุวิจารณ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ผู้ร่วมงาน   : นายส าราญ สะรุโณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

: นางเสริมศิริ คงแสงดาว  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 
การจัดการวัชพืชบาหยาในสับปะรด เพ่ือหาสารก าจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืช  ประหยัด 

ปลอดภัย ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสับปะรด ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 - กันยายน 2555 ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 2 การ
ทดลอง คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 
4 ซ  า  มี  10 ก ร รม วิ ธี  ได้ แ ก่  ก า ร พ่ น ส ารก า จั ด วั ช 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 กรัม
สารออกฤทธิ์ต่อไร่  ตามล าดับ  ก่อนการปลูกสับปะรด และการพ่นสารก าจัดวัชพืช metribuzin และ 
bromacil+diuron อัตรา 140 และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ หลังจากปลูกสับปะรด และ
กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ผลการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อน
งอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี 
และสารก าจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้าท่าพระ (Richardia 
brasiliensis Gomez.) สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) กก
ทราย (Cyperus iria L.) และ กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 2) การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืช
ประเภทหลังงอก 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 และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ผลการ
ทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก า จั ด วั ช พื ช  พ บ ว่ า  ก า ร พ่ น ส า ร ก า จั ด วั ช พื ช  bromacil+diuron, bromacil+atrazine, bromacil+ 
diuron+ametryn และ diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด 
วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้  คือ หญ้ าท่าพระ  (Richardia brasiliensis Gomez.) บาหยา (Asystasia 
gangetica ssp.) และ สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 

6. ค าน า 
สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) เป็น พืชวงศ์  Bromeliaceae ในช่วงแรกของการปลูก 

สับปะรดต้องแข่งขันกับวัชพืชอย่างรุนแรง ต้องการช่วงปลอดวัชพืช 4 เดือนแรกหลังปลูก หากการก าจัดวัชพืชไม่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้ผลผลิตลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (Suwanarak et al., 1998) สมพร และคณะ (2550) 
รายงานว่า การปลูกสับปะรดแถวเดี่ยวร่วมกับการยกร่องแล้วใช้เครื่องก าจัดวัชพืช ได้ต้นสับปะรดที่เจริญเติบโต
ดีกว่าการปลูกแบบแถวคู่ทั งยกและไม่ยกร่อง และการปลูกแถวคู่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการปลูกแถวเดี่ยว  เกลียวพันธุ์ 
และคณะ (2547) แนะน าให้ใช้สารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron+amytryn อัตรา 400+400+200 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ ก าจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดในดิน ใช้พ่นหลังปลูกสับปะรดขณะที่ดินมีความชื น ก่อนวัชพืชงอกหรือ
เริ่มงอก 3-5 ใบ เนื่องจากสารทั ง 3 ชนิดเข้าสู่พืชทางรากได้ดีกว่าทางใบ เกลียวพันธุ์ และคณะ (2550) รายงานว่า 
แนะน าชุดวิธีการจัดการวัชพืชในสับปะรด โดยมีการใช้สารก าจัดวัชพืชรวม 3 ครั ง ครั งแรก ก่อนไถดิน 7 วัน พ่น
สาร glyphosate เพ่ือก าจัดรากเหง้าและหัวใต้ดินของวัชพืช และหน่อสับปะรดจากตอเดิม ครั งที่สอง  หลังปลูก
สับปะรดพ่นสาร bromacil+atrazine และครั งที่สาม เมื่อสับปะรดอายุ 4 เดือนพ่นซ  าด้วยสารคู่ผสมเดิม 

บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) พบเป็นวัชพืชในประเทศมาเลเซีย (Kiew and Vollesen, 1997) 
หรือชื่อที่ชาวไร่สับปะรดที่จังหวัดพัทลุงเรียกว่า “หญ้าดอกขาว” เป็นจุดอ่อนของเกษตรกรที่ท าให้ผลผลิตสับปะรด
ลดลง (ส าราญ และคณะ, 2551) และหลายจังหวัดในภาคใต้ เป็นพืชในวงศ์ Acanthaceae จัดเป็นวัชพืชข้ามปีที่
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในลักษณะคืบคลานและต้นสานกันแน่นคล้ายเสื่อ ล าต้นที่ทอดไปกับพื นดินจะสร้างราก
ยึดติดช่วยในการแย่งอาหาร และโตครอบคลุมพืชทุกชนิด ออกดอกและผลิตเมล็ดเร็วจ านวนมาก และสามารถดีด
เมล็ดออกไปได้ไกลเช่นเดียวกับต้อยติ่ง เมื่อขึ นในไร่สับปะรดแล้ว จึงเป็นวัชพืชที่ก าจัดให้หมดไปได้ยาก เนื่องจาก
ใบสับปะรดแหลมและคม  นอกจากนี หญ้าดอกขาวเป็นวัชพืชที่ติดอันดับอยู่ใน 28 ชนิดของ The alert list for 
environmental weeds มีมาตรการการกักกันที่ประเทศออสเตรเลีย มีการประการห้าม 

สารก าจัดวัชพืชที่มีรายงานว่าก าจัดวัชพืชชนิดนี ได้ดี คือ 2,4-D amine ซึ่งต้องพ่นก าจัดต่อเนื่อง จนกว่า
จะได้ผลเป็นที่พอใจ (Toeh et al., 1982. ) แต่ 2,4-D amine ก็ไม่สามารถน ามาใช้ก าจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด 
ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชบาหยา เพ่ือเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรใช้ส าหรับป้องกันการ
ระบาดของวัชพืช 
 



 
 

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  ได้ แก่  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 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  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 แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ าเภอ

ป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

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

175 ต้น/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้าตีนนก จ านวน 6 ต้น คิดเป็น 3.4 เปอร์เซ็นต์ 
วัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้าท่าพระ สาบม่วง ผักเสี ยนดอกม่วง บาหยา และสาบแร้งสาบกา จ านวน 72, 28, 
3, 32 และ 5 ต้น คิดเป็น 41.1, 16.0, 1.7, 18.3 และ 2.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วัชพืชประเภทกก ได้แก่ กก
ทราย และกกรังกา จ านวน 12 และ 17 ต้น คิดเป็น 6.9 และ 9.7 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 ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ สับปะรดไม่แสดงอาการเป็นพิษ (ตารางท่ี 2) 

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การ
พ่นสารก าจั ด วัช พื ช  bromacil+diuron สามารถควบคุมวั ช พื ช ได้ สมบู รณ์  การพ่นสารก าจั ดวั ช พื ช 
tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, hexaxinone/diuron, alachlor+diuron, pendimethalin+ 
dimethenamid, tebuthiuron+oxyfluorfen, pendimethalin+diuron และ metribuzin สามารถควบคุม
วัชพืชได้ดี ที่ระยะ 60  วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี 



 
 

(ตารางที่  3) วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) สาบม่วง 
(Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และ    
กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 

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

139 ต้น/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัชพืชประเภทใบแคบ ได้แก่ หญ้าตีนนก 10 ต้น คิดเป็น 7.2 เปอร์เซ็นต์ วัชพืช
ประเภทใบกว้าง ได้แก่ หญ้าท่าพระ สาบม่วง ผักเสี ยนดอกม่วง และ บาหยา จ านวน 17, 18, 7 และ 28 ต้น คิด
เป็น 48.2, 12.9, 5.0 และ 20.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วัชพืชประเภทกก ได้แก่ กกทราย และกกรังกา จ านวน 5 
และ 4 ต้น คิดเป็น 3.6 และ 2.9 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (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
แสดงอาการเปน็พิษ (ตารางท่ี 5) 

ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบว่า การ
พ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้สมบูรณ์ และกรรมวิธีการพ่นสาร
ก าจัดวัชพืชอ่ืนๆ สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ส่วนที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสารก าจัดวัชพืช การพ่นสารก าจัดวัชพืช 
bromacil+diuron, bromacil+atrazine, bromacil+diuron+ametryn แ ล ะ  diuron+ametryn ส า ม า ร ถ
ควบคุมวัชพืชได้ดี (ตารางที่  6) วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis 
Gomez.) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) และ สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร

ก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อ
สับปะรด วัชพืชหลักท่ีสามารถควบคุมได้ คือ หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) สาบม่วง (Praxelis 
clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และ กกรังกา 
(Cyperus digitatus Roxb.) 

2. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช พบว่า การพ่นสารก าจัดวัชพืช bromacil+diuron, bromacil+atrazine, bromacil+diuron+ 
ametryn และ diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี และสารก าจัดวัชพืชไม่เป็นพิษต่อสับปะรด วัชพืช
หลักที่สามารถควบคุมได้ คือ หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) บาหยา (Asystasia gangetica 
ssp.) และ สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 

 
 



 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองไปปรับใช้กับการจัดการวัชพืชบาหยาในแปลงผลิตสับปะรดของ

เกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณดารา ชูปาน ที ่ให้ความอนุเคราะห์พื นที ่ทดลอง ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ท าให้การทดลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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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.) 6 3.4 
หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) 72 41.1 
สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 28 16.0 
ผักเสี ยนดอกม่วง (Cleome rutidosperma DC.) 3 1.7 
บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) 32 18.3 
สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) 5 2.9 
กกทราย (Cyperus iria L.) 12 6.9 
กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 17 9.7 

รวม 175 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 9.4 8.5 
flumioxazin 20 9.2 7.6 
hexaxinone/diuron 600 9.5 8.9 
alachlor+diuron 320+320 8.2 7.9 
pendimethalin+dimethenamid 165+225 8.0 7.4 
tebuthiuron+oxyfluorfen 125+24 9.0 7.5 
pendimethalin+diuron 165+320 8.1 7.5 
metribuzin 140 9.5 7.1 
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 

หญ้าตีนกา (Eleusine indica Gaertn.) 10 7.2 
หญ้าท่าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) 67 48.2 
สาบม่วง (Praxelis clematidea R.M. King) 18 12.9 
ผักเสี ยนดอกม่วง (Cleome rutidosperma DC.) 7 5.0 
บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) 28 20.1 
กกทราย (Cyperus iria L.) 5 3.6 
กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 4 2.9 

รวม 139 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 8.2 6.5 
ametryn 400 7.5 5.5 
bromacil 550 9.0 5.5 
bromacil 400 8.7 4.0 
bromacil+ametryn 400+400 8.7 5.5 
bromacil+diuron 400+400 8.8 7.5 
bromacil+atrazine 400+400 8.6 7.5 
bromacil+diuron+ametryn 400+400+400 10.0 9.5 
diuron+ametryn 400+400 7.2 7.0 
UTC - 0.0 0.0 

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

 


