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1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ (สกุลหวาย) 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 
กิจกรรม            : การอารักขาพืชในกล้วยไม้ 
กิจกรรมย่อย  : การป้องกันก าจัดศัตรูกล้วยไม้ด้วยสารเคมี 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : การใช้สารก าจัดวัชพืชในการป้องกันก าจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุล

หวาย 
  

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Herbicides Application for Weeds control in      

Dendrobium Orchid. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน : 
     หัวหน้าการทดลอง   :  เสริมศิริ คงแสงดาว ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
     ผู้ร่วมงาน   : ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    : ธัญชนก จงรักไทย ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
    : กลอยใจ คงเจี้ยง   ส านักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
5. บทคัดย่อ : 

การใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ือก าจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย ท าการ

ทดลองที่สวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และ สมุทรสาคร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553-

กันยายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ้ า เพื่อก าจัดวัชพืชใต้โต๊ะ พบว่าการสารพ่นสาร

ก า จั ด วั ช พื ช  glyphosate, glufosinate, trifloxysulfuron แ ล ะ  trifloxysulfuron+ametryn 

สามารถก าจัดวัช พื ช  ได้ แก่   คาดามีน  (Cadamine hirsuta L.) หญ้ ากาบหอย (Lindernia 

crustacean (L.) F. Muell) หญ้าตีนนกเล็ก Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler)และหญ้าดอกขาวเล็ก 

(Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi) ส าหรับการก าจัดวัชพืชบนวัสดุปลูก พบว่าการพ่นด้วยสาร 

flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, diuron cและ ametryn เป็นพิษต่อกล้วยไม้เล็กน้อย และ

สามารถลดจ านวนต้นดาดตะกั่ว (Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson) และขมหินใบ

น้อย(Pilea microphylla (L.) Liebm.) ได้ดี ยังไม่มีต้นงอกใหม่ และการใช้สารเคมีก าจัดตะไคร่น้ าที่

ขึ้นบนวัสดุปลูก การพ่นด้วยสาร thyram 80%G , diuron 80%WP และ copper sulfate 30%WP 

พ่น 3 ครั้ง สามารถก าจัดตะไคร่น้ า มอส และวัชพืชประเภทใบกว้างได้แก่ คาดามีน (Cadamine 



hirsuta L.)  และกระสัง (Peperomia pellucida Korth )ได้ดี ยาวนานถึง 30 วันหลังพ่นสาร และ

ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  

The applications of herbicides for weed control in 

Dendrobium pompadour. The experimented conducted at the farm at Suphan Buri 

Province, Nakhon Pathom Province and Samut Sakhon Province, between October 

2010 to September 2013. The experimental design was CRD with 3 replications for 

weed control under. Dendrobium pompadour table. It was found that herbicides, 

glyphosate, glufosinate, trifloxysulfuron and trifloxysulfuron + ametryn, can control 

weed e.g. Cadamine hirsuta L. Lindernia crustacean (L.) F. Muell., Digitaria ciliaris 

(Retz.) Koeler., and Leptochloa panicea (Retz.). Ohwi. However, found that sprayed 

with flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, diuron and ametryn slightly toxic to 

Dendrobium pompadour. It can reduce Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson 

and Pilea microphylla (L.) Liebm.), had not new seedling. The applications of 

chemicals for thallophytic plant control on plant material. The applications of thyram 

80% G, diuron 80% WP and copper sulfate 30% WP sprayed three times to eliminate 

thallophytic plant, moss and broadleaf weeds, e.g.Cadamine hirsuta L. and 

Peperomia pellucida Korth was up to 30 days after application. Those herbicides had 

not effect on the growth of Dendrobium pompadour. 

6. ค าน า 

ปัญหาวัชพืชมีอยู่ทั่วไปในโรงเรือนทั้งบนวัสดุปลูกและใต้โต๊ะ และวัชพืชยังเป็นแหล่งหลบซ่อน

ของศัตรูส าคัญของกล้วยไม้ได ้เช่นเพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาวและหอย เมื่อมีการพ่นสารก าจัดแมลง

บนโต๊ะกล้วยไม้ แมลงดังกล่าวจะบินมาหลบซ่อนที่วัชพืชใต้โต๊ะและบริเวณทางเดิน การก าจัดวัชพืชใต้

โต๊ะจะช่วยให้แมลงและสัตว์ศัตรูพืชไม่มีที่หลบซ่อน ท าให้การใช้สารก าจัดศัตรูพืชนั้นๆสามารถก าจัดได้

ตรงตามเป้าหมาย ลดปัญหาแมลงติดไปดอกและต้นกล้วยไม้ตอนเก็บเกี่ยว การรักษาสุขอนามัยของ

โรงเรือน โดยเฝ้าระวังและก าจัดวัชพืชบริเวณรอบแหล่งเก็บวัสดุปลูก และพ้ืนโรงเรือน โรงเรือนใหม่

ควรท าพ้ืนคอนกรีตจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้วัสดุคลุมดิน และการใช้สารก าจัดวัชพืช    

(Buchanan, 2004) วัชพืชที่ขึ้นบนวัสดุปลูกท าให้วัสดุปลูกผุพังไว  ต้องรื้อปลูกซ่อมใหม่  เพ่ิมต้นทุน

การผลิตให้สูงขึ้น  วัชพืชที่พบได้แก่ ดาดตะกั่ว ผักกระสัง ผักม่วง โขมหินใบน้อย หางปลาช่อน วัชพืช



ใบแคบวงศ์หญ้า เฟิร์น มอส สาหร่ายและตะไคร่ โดยเฉพาะตะไคร่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะขยายพันธุ์

รวดเร็ว ก าจัดให้หมดไปได้ยาก การใช้สารก าจัดวัชพืช เป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใช้ก าจัดวัชพืชได้

รวดเร็ว ในยุคที่ขาดแคลนแรงงาน และเห็นผลรวดเร็ว  ปัจจุบันสารก าจัดวัชพืชที่เกษตรกรใช้ก าจัด

วัชพืชในกล้วยไม้มีเพียงชนิดเดียว คือ diuron ซึ่งไม่สามารถก าจัดวัชพืชได้หมดทุกชนิด วัชพืชที่เหลือ

รอดจึงเพ่ิมจ านวนหนาแน่นจนเป็นปัญหาของเกษตรกรที่แตกต่างกันไป เนื่องจากกล้วยไม้ปลูกในวัสดุ

ปลูกที่ไม่ใช่ดิน ต้นและรากกล้วยไม้มีโอกาสสัมผัสกับสารก าจัดวัชพืชเต็มที่ การน าสารก าจัดวัชพืชมา

ใช้ในกล้วยไม้เป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบทั้ง ชนิด อัตรา และวิธีการใช้ ก่อนแนะน า

เกษตรกร DeFrank (2002) รายงานการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกพ่นโดยตรงบริเวณ

โคนต้นระวังไม่ให้สารก าจัดวัชพืชสัมผัสใบและดอกกล้วยไม้ พบว่า diuron ไม่ท าให้น้ าหนักต้น

กล้วยไม้ลดลง แตกต่างจาก isoxaben และ sulfentrazone ส่วนการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทหลัง

วัชพืชงอก diuron และ carfentrazone กับกล้วยไม้ต้นโตไม่มีผลโดยตรงต่อน้ าหนักต้นกล้วยไม้ แต่มี

ผลทางอ้อมต่อพันธุ์กล้วยไม้ บางพันธุ์อาจมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ดอกผิดรูปร่าง และพบว่า diuron 

เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอกที่ปลอดภัยต่อกล้วยไม้ต้นเล็ก ดังนั้นการใช้สารก าจัดวัชพืช

กับต้นกล้วยไม้จึงต้องระวัง DeFrank and James (2004) รายงานว่า diuron ปลอดภัยต่อกล้วยไม้

สกุลหวายและแวนด้า ส่วน clopyralid ไม่ปลอดภัย ซึ่งสารที่ทดลองว่าปลอดภัยกับกล้วยไม้บางพันธุ์

แต่อาจไม่ปลอดภัยกับบางพันธุ์จึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการก าจัดวัชพืชให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย โดยท าการทดลองใช้สารก าจัดวัชพืชเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ทดลอง

เพ่ือก าจัดวัชพืชใต้โต๊ะและทางเดิน ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนวัสดุปลูก และการก าจัดตะไคร่  

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  

1. แปลงปลูกกล้วยไม้สกุลหวายที่มีวัชพืชขึ้นรบกวนใต้โต๊ะ ทางเดิน และบนวัสดุปลูก  
2. ต้นกล้วยไม้สกุลหวายอายุเท่าๆกันที่มีวัชพืชขึ้นรบกวน 
3. สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก และสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก  
4. เครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืชแบบสูบโยกสพายหลังหัวพ่นรูปพัด อัตราพ่นใช้น้ า 60-80 ลิตร/ไร่ 
5. กระบอกพ่นน้ าที่ปรับหัวพ่น (ปกติใช้ส าหรับให้น้ าและปุ๋ยกล้วยไม้)   

วิธีการ 

1. การใช้สารก าจัดวัชพืชก าจัดวัชพืชที่ข้ึนใต้โต๊ะกล้วยไม้สกุลหวาย 

-แบบการวิจัย วางแผนการทดลองแบบ RCB  



การทดลองที่ 1.1 ขนาดแปลงย่อย 1x2 เมตร ประกอบด้วย 14 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้ สารก าจัดวัชพืช
ประเภทก่อนวัชพืชงอก 5 ชนิดได้แก่ oxadiazon 25%EC, oxyfluorfen 23.5%EC, flumioxazin 
50%WP, metribuzin 70%WP, diuron 80%WP อัตรา 150, 47, 12, 98 และ 300 กรัมai/ไร่ 
ตามล าดับ สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก 8 ชนิดได้แก่ propaquizafop 6%EC,  fluazifop-
P-butyl 15%EC, cletodim 12%EC, trifloxysulfuron+ametryn  1 . 8 5 + 7 3 . 1 5 %WG, 
glyphosate 48%SL, glufosinate ammonium 15%SL, paraquat 27.6%SL อัตรา 16, 30, 18, 
240, 288, 195 และ 110.4 กรัมai/ไร่ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช                                                                                                                     
การทดลองที่ 1.2  ขนาดแปลงย่อย 1x3 เมตร ประกอบด้วย 11 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้สารก าจัดวัชพืช
ประเภทก่อนวัชพืชงอก 9 ชนิดได้แก่ oxadiazon 25%EC, oxyfluorfen 48%F, oxyfluorfen 
23.5%EC, flumioxazin 50%WP, pendimethalin 33%EC,  S-metolachlor 96%EC, alachlor 
48%EC,  acetochlor 50%EC, dimethenamid 90%EC อัตรา 150, 48, 47, 12, 231, 144, 336, 
250 และ 225 กรัมai/ไร่ ตามล าดับ สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก ได้แก่ trifloxysulfuron 
sodium 10%OD อัตรา 8 กรัมai/ไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช 
การทดลองที่ 1.3  ขนาดแปลงย่อย 1x7 เมตร ประกอบด้วย 8 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้ สารก าจัดวัชพืช

ประเภทหลังวัชพืชงอก 5 ชนิดได้แก่ glyphosate 48%SL, glufosinate ammonium 15%, 

paraquat 27.6%SL, trifloxysulfuron sodium 10%OD, triclopyr 66.8%EC อัตรา 288, 195, 

110.4, 8 และ 83.5 กรัมai/ไร่ ตามล าดับ  และสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก 1 ชนิด คือ 

flumioxazin 50%WP อัตรา 12 กรัมai/ไร่ 

-วิธีปฏิบัติการทดลอง คัดเลือกแปลงปลูกกล้วยไม้ที่มีปัญหาวัชพืชใต้โต๊ะ แล้วแบ่งพ้ืนที่ใต้โต๊ะให้ได้

ขนาดแปลงย่อยที่ต้องการ พ่นสารก าจัดวัชพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนด ก าจัดวัชพืชใต้โต๊ะและทางเดิน 

ด้วยถังโยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัด ส าหรับการพ่นก าจัดวัชพืชใต้โต๊ะและตามทางเดินกรรมวิธีไม่ก าจัด

วัชพืชปล่อยไว้ตามสภาพเดิมไม่ต้องก าจัดวัชพืช  

-บันทึกข้อมูลการควบคุมวัชพืช โดยสุ่มเก็บวัชพืชแปลงย่อยละ 2 จุด ๆ ละ 0.5x0.5 เมตร 

บันทึกชนิดและปริมาณวัชพืช ที่ 30 วันหลังใช้สาร 

2. การใช้สารก าจัดวัชพืชเพื่อก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย    

การทดลองที่ 2.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 กรรมวิธี 8 ซ้ า ประกอบด้วยสารก าจัดวัชพืช

ป ร ะ เภ ท ก่ อ น วั ช พื ช  oxadiazon 25%EC, oxyfluorfen 23.5%EC, oxyfluorfen 48%F, 

flumioxazin 50%WP, trifloxysulfuron 10%OD, pendimethalin 33%EC, dimethenamid 

90%EC, acetochlor 50%EC, alachlor 48%EC, diuron 80%WP แ ล ะ 



trifloxysulfuron+ametryn 1.85%+73.15%WG อัตรา 150, 47, 48, 12, 8, 231, 225, 250, 300, 

300 และ 240 กรัมai/ไร่ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช 

คัดเลือกต้นกล้วยไม้ขนาดอายุเท่าๆกัน และมีต้นดาดตะกั่วขึ้นรบกวน น ามาก าจัดต้น

ดาดตะกั่วออก แล้วจึงพ่นสารก าจัดวัชพืชรอบโคนต้นกล้วยไม้ตามกรรมวิธีที่ก าหนด กระถางละ 1 

หน่วยทดลอง ด้วยกระบอกพ่นน้ าที่ปรับหัวพ่น (ปกติใช้ส าหรับให้น้ าและปุ๋ยกล้วยไม้)   

บันทึกอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อต้นกล้วยไม้ จ านวนต้นและน้ าหนักแห้งต้น

ดาดตะกั่วหลังพ่นสาร และบันทึกน้ าหนักต้นกล้วยไม้ที่ 90 วันหลังพ่นสาร 

การทดลองที่ 2.2 การทดลองใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกพ่นทับต้นกล้วยไม้  

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 8 ซ้ า 9 กรรมวิธี  ประกอบด้วยการพ่นสารก าจัด

วัชพืชประเภทก่อนวัช พืชงอก  7 ชนิดๆละ 1 อัตรา oxyfluorfen 23.5%EC, oxyfluorfen 48%F, 

oxadiazon 25%EC, acetochlor 50%EC, dimethenamid 90%EC, flumioxazin 50%WP แ ล ะ  S-

metolachlor 96%EC อัตรา 47, 48, 160, 250, 225, 12 และ 144 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีถอนก าจัดวัชพืช และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ใช้ต้นกล้วยไม้  2 ชุด   

2.2.1) ชุดกล้วยไม้ต้นโตมีดาดตะกั่วที่ขึ้นอยู่บนวัสดุทดลอง ก าจัดออกก่อนเริ่มการทดลอง  

2.2.2) ชุดต้นกล้วยไม้ที่ต้นเล็กท่ีย้ายปลูกในกาบมะพร้าวใหม่  

บันทึกอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อต้นกล้วยไม้ จ านวนต้นดาดตะก่ัวที่งอกจากตอ

เก่า และต้นที่งอกจากเมล็ด ชั่งน้ าหนักต้นดาดตะกั่วและต้นกล้วยไม้ ที ่100 วันหลังใช้สาร    

การทดลองที่ 2.3 พ่นก าจัดต้นวัชพืชรอบโคนต้นกล้วยไม้เพื่อก าจัดขมหินใบน้อย  

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี ประกอบด้วย flumioxazin 50%WP, 

oxyfluorfen 23.5%EC, oxadiazon 25%EC, diuron 80%WP, ametryn 80%WG, 2,4-D 84%SL , 2,4-D 

95%SP และ glyphosate 48%SL อัตรา  15, 47, 160, 320, 320, 184.8, 190 และ 288 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ

ไร่ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีถอนก าจัดวัชพืช และกรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช ทดลองใช้เครื่องพ่น 

2 ชนิด 2.3.1) ถังโยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัด  2.3.2) กระบอกพ่นน้ าที่ปรับหัวพ่น  

บันทึกอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อต้นกล้วยไม้ จ านวนต้นวัชพืชผักโขมหินใบน้อย 

และต้นดาดตะกั่วที่งอกจากตอเก่าและต้นที่งอกจากเมล็ด และชั่งน้ าหนักต้นวัชพืชที่ 68 วันหลังใช้สาร   

3. การใช้สารเคมีก าจัดตะไคร่น้ าที่ขึ้นบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 11 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธี อัตราการใช้ (กรัม /น้ า 20 ลิตร) เวลาพ่นสาร 
1. thyram 80%G 75 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   



2. thyram 80%G 75 3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
3. captan 50%WP 75 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
4. captan 50%WP 75 3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
5. sulfur 80%WP 30 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
6. sulfur 80%WP 30 3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
7. copper sulfate 30%WP 25 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
8. copper sulfate 30%WP 25 3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
9. diuron 80%WP 5 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
10. diuron 80%WP 5 3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน   
11.กรรมวิธีไม่ก าจัดตะไคร่น้ าปล่อยไว้ตามสภาพเดิม 

 

-วิธีปฏิบัติการทดลอง คัดเลือกต้นกล้วยไม้สกุลหวายที่วัสดุปลูกมีตะไคร่น้ าขึ้นรบกวน

สม่ าเสมอ หน่วยทดลองละ 10 ต้น  พ่นสารก าจัดศัตรูพืชพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนด และเวลาที่ก าหนด 

แล้วดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ตามปกติ 

-การบันทึกข้อมูล บันทึกอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อต้นกล้วยไม้และ

ประสิทธิภาพการควบคุมตะไคร่น้ า โดยบันทึกการเปลี่ยนสี การหลุดลอก และการเกิดขึ้นใหม่ของ

ตะไคร่น้ า ที่ 7, 14, 21, 28 และ 35 วันหลังการใช้สารครั้งแรก  และบันทึกการเจริญเติบโตของต้น

กล้วยไม้ ที่ 90 วันหลังใช้สาร  

- เวลาสถานที่ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 ทีส่วนกล้วยไม้ อ าเภอสามพราน และ

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เรือนทดลองของศูนย์วิจัยบริษัท ที เจ ซี อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรีและ สวนกล้วยไม้ อ าเภอกระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร 

 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การใช้สารก าจัดวัชพืชก าจัดวัชพืชที่ข้ึนใต้โต๊ะกล้วยไม้สกุลหวาย  

ที่สวนกล้วยไม้ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

การทดลองที่ 1.1  

วัชพืชที่พบในพ้ืนที่ทดลอง เมื่อ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช มีวัชพืช 780 ต้นต่อตาราง

เมตร วัชพืชใบกว้าง 94.9% ส่วนใหญ่คือ คาดามีน (Cadamine hirsuta L.)  พบ 81.2 % ของพ้ืนที่ 

วัชพืชใบกว้างที่พบเล็กน้อย เช่น หูปลาช่อน (Emilia sonchifolia (L.) DC.)  กระเม็ง (Eclipta 



prostrate L.) และหญ้ากาบหอย (Lindernia crustacean (L.) F. Muell) วัชพืชใบแคบ 5.1 % 

ได้แก่ หญ้าตีนนกเล็ก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler) หญ้าดอกขาวเล็ก (Leptochloa panicea 

(Retz.) Ohwi) และหญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.)  มอส ขณะพ่นสารมีวัชพืชขึ้นใน

พ้ืนที่ทดลอง  วัชพืชใบกว้างมีต้นขนาดเล็กแต่อยู่ในระยะออกดอกติดเมล็ด  วัชพืชใบแคบต้นโต 

ผลการควบคุมวัชพืชหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช  

ตารางท่ี 1 จ านวนต้นวัชพืชรวม (ต้นต่อตารางเมตร) ที่ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช  

(การทดลองที่ 1.1) 

 

กรรมวิธ ี อัตรา (กรัมai./ไร่) วัชพืชรวม รวมกว้าง รวมแคบ 

1.  oxadiazon 25%EC 150 388  ab 348 ab 40 a 

2.  oxyfluorfen 23.5%EC 47 429  ab 415 ab 15 a 

3. flumioxazin 50%WP 12 217  ab 187 ab 31 a 

4. metribuzin 70%WP 98 687  ab 555 ab 132 ab 

5. diuron 80%WP  300 263  ab 71 a 192 b 

6. propaquizafop 10%EC  16 460 ab 384 ab 76 ab 

7.fluazifop 15%EC 30 448 ab 356 ab 92 ab 

8. cletodim 12%EC 18 356 ab 343 ab 13 a 

9.trifloxysulfuron+ametryn 

1.85%+73.15%WG  

240 45 a 4 a 41 a 

10. glyphosate 48%SL 288 288 ab 233 ab 55 a 

11.glufosinate 15%SL                                                                                                                                                                  195 431 ab 380 ab 51 a 

12. paraquat 27.6%SL                                           110.4 401 ab 309 ab 92 ab 

13.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  780 b 740 b 40 ab 

C.V. (%)  89.1 95.4 110.1 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

พบว่า วัชพืชใบกว้างที่ถูกก าจัดได้ง่ายคือ คาดามีน แต่หลังการตาย มีการงอกใหม่รวดเร็ว ท าให้ดู

คล้ายกับว่าการใช้สารก าจัดวัชพืชไม่ได้ผล ส าหรับหญ้ากาบหอยตายช้า ต้นโตไม่ตาย ต้นเล็กตายเร็ว 

ส าหรับหูปลาช่อน และกระเม็ง ค่อนข้างทนทานต่อสารก าจัดวัชพืช เนื่องจากต้นโต ส่วนวัชพืชใบแคบ 

พบว่าสารก าจัดวัชพืชก าจัด หญ้าตีนนกเล็กและหญ้าดอกขาวเล็กได้ไม่สมบูรณ์ แต่ถูกก าจัดได้ง่ายกว่า

หญ้าตีนกา ซึ่งทนทานต่อสารก าจัดวัชพืช ส าหรับ มอส พบว่าสารก าจัดวัชพืชท าให้สีของมอส

เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน (ตารางท่ี 1 และ 2) 



ตารางท่ี 2 น้ าหนักแห้งต้นวัชพืชรวม (กรัมต่อตารางเมตร) ที่ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช  

(การทดลองที่ 1.1) 

กรรมวิธ ี อัตรา (กรัมai./ไร่) วัชพืชรวม รวมกว้าง รวมแคบ 

1.  oxadiazon 25%EC 150 24.3 a 15.7 abc 8.6 a 

2.  oxyfluorfen 23.5%EC 47 32.8 a 19.9 bc 13.0 a 

3. flumioxazin 50%WP 12 13.2 a 9.4 ab 3.8 a 

4. metribuzin 70%WP 98 12.6 a 9.9 ab 2.7 a 

5. diuron 80%WP  300 7.2 a 4.2 ab 3.0 a 

6. propaquizafop 10%EC  16 17.6 a 9.0 ab 8.6 a 

7.fluazifop 15%EC 30 19.5 a 16.3 abc 3.2 a 

8. cletodim 12%EC 18 20.8 a 13.1 abc 7.7 a 

9.trifloxysulfuron+ametryn 

1.85%+73.15%WG  

240 28.1 a 0.9 ab 27.2 a 

10. glyphosate 48%SL 288 9.6 a 5.6 ab 4.0 a 

11.glufosinate 15%SL                                                                                                                                                                  195 12.9 a 8.4 ab 5.2 a 

12. paraquat 27.6%SL                                           110.4 10.2 a 7.4 ab 2.8 a 

13.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  30.2 a 28.1 c 2.0 a 

C.V. (%)  91.9 75.6 219.4 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

 คาดามีน พบว่า flumioxazin, diuron, metribuzin และ trifloxysulfuron+ametryn 

ก าจัดคาดามีน ได้ดี ต้นงอกใหม่ไดช้้า ส่วน oxadiazon และ oxyfluorfen ก าจัดได้ดีแต่ต้นงอกใหม่

เร็วกว่าเล็กน้อย  จึงพบต้นคาดามีนจ านวนมาก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  เนื่องจากในการเก็บข้อมูล

ไม่ได้แยกจ านวนต้นเก่าและต้นที่งอกใหม่ แต่น้ าหนักแห้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

diuron และ trifloxysulfuron+ametryn มีน้ าหนักแห้งน้อยที่สุด ส่วน propaquizafop, fluazifop 

และ cletodim ไมม่ีประสิทธิภาพในการก าจัดคาดามีน (ตารางที่ 3) 

 หญ้ากาบหอย พบว่าหลังการถูกก าจัดโดยสารก าจัดวัชพืชแล้วยังไม่มีการงอกใหม่ จึงเห็นได้

ชัดว่า oxyfluorfen, metribuzin, diuron, paraquat, ตายช้ากว่า และมีบางส่วนส่วนไม่ตาย ส่วน 

oxadiazon, flumioxazin, trifloxysulfuron+ametryn, glyphosate และ glufosinate ก าจัดหญ้า

กาบหอยได้ดี fluazifop หญ้ากาบหอยไม่ตาย (ตารางที่ 3) 



ตารางท่ี 3 จ านวนต้นวัชพืชใบกว้างแต่ละชนิด (ต้นต่อตารางเมตร) ที่ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช 

(การทดลองที่ 1.1) 
 

กรรมวิธ ี อัตรา  

(กรัมai./ไร่) 

จ านวนต้น (ต้น/ตารางเมตร) น้ าหนักแห้ง (กรัม/ตารางเมตร) 

คาดามีน หญ้ากาบหอย คาดามีน หญ้ากาบหอย 

1.  oxadiazon 25%EC 150 335 a 0 a 11.1 b 0 a 

2.  oxyfluorfen 23.5%EC 47 401 a 2.7 a 13.3 b 0.34 a 

3. flumioxazin 50%WP 12 163 a 0 a 4.4 ab 0 a 

4. metribuzin 70%WP 98 520 a 21.3 a 6.1 ab 0.56 a 

5. diuron 80%WP  300 27 a 12.0 a 0.1 a 1.66 a 

6. propaquizafop 10%EC  16 368 a 1.3 a 7.4 ab 0 a 

7.fluazifop 15%EC 30 263 a 12.0 a 7.9 ab 1.34 a 

8. cletodim 12%EC 18 324 a 0 a 6.3 ab 0 a 

9.trifloxysulfuron+ametryn 

1.85%+73.15%WG  

240 0 a 0 a 0 a 0 a 

10. glyphosate 48%SL 288 169 a 0 a 1.5 a 0 a 

11.glufosinate 15%SL                                                                                                                                                                  195 375 a 1.3 a 6.2 ab 0.04 a 

12. paraquat 27.6%SL                                           110.4 296 a 8.0 a 4.2 ab 0.76 a 

13.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  633 a 14.7 a 8.7 ab 0.29  

C.V. (%)  105.7 205.4 79.2 217.8 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

 เนื่องจากหญ้าตีนนกเล็กต้นโต จึงท าให้ไม่สามารถก าจัดได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ สารที่

ก าจัดได้สมบูรณ์คือ glyphosate และ trifloxysulfuron+ametryn ส่วน flumioxazin และ 

oxyfluorfen มีผลในการก าจัดหญ้าตีนนกเล็กหลังงอกได้ปานกลาง ส าหรับ diuron, metribuzin, 

oxadiazon ไม่มีผลในการก าจัด (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 จ านวนต้นวัชพืชและน้ าหนักแห้งหญ้าตีนนกเล็ก ที่ 30 วันหลังพ่นสาร (การทดลองที่ 1.1) 
 

กรรมวิธ ี อัตรา 

(กรัมai./ไร่) 

จ านวนต้น 

(ต้น/ตารางเมตร) 

น้ าหนักแห้ง 

(กรัม/ตารางเมตร) 

1.  oxadiazon 25%EC 150 20 abc 5.1 a 

2.  oxyfluorfen 23.5%EC 47 8 abc 0.8 a 

3. flumioxazin 50%WP 12 5 abc 0.2 a 



4. metribuzin 70%WP 98 72 abc 0.7 a 

5. diuron 80%WP  300 85 bc 1.2 a 

6. propaquizafop 10%EC  16 53 ab 4.4 a 

7.fluazifop 15%EC 30 20 abc 2.8 a 

8. cletodim 12%EC 18 12 abc 1.4 a 

9.trifloxysulfuron+ametryn1.85%+73.15%WG  240 0 a 0 a 

10. glyphosate 48%SL 288 0 a 0 a 

11.glufosinate 15%SL                                                                                                                                                                  195 24 abc 1.6 a 

12. paraquat 27.6%SL                                           110.4 88 c 0.5 a 

13.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  37 abc 1.9 a 

C.V. (%)  138.1 222.8 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

การทดลองที่ 1.2 

วัชพืชที่พบในพ้ืนที่ทดลอง เมื่อ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช พบวัชพืช 209 ต้นต่อตาราง

เมตร วัชพืชใบกว้าง 88.5 % ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่คือคาดามีนและหญ้ากาบหอย พบ 44.5 % และ 

38.3 % วัชพืชใบกว้างที่พบเล็กน้อย เช่น หูปลาช่อน ขี้ไก่ย่าน (Mikania micrantha H.B.K.)  และ

สร้อยนกเขา (Mollugo pentaphylla L.) วัชพืชใบแคบ 11.5 % ได้แก่ หญ้าตีนนกเล็ก และหญ้า

ดอกขาวเล็ก  

 ขณะพ่นสารมีต้นวัชพืชขึ้นในพ้ืนที่ทดลอง วัชพืชใบกว้างต้นเล็ก ส่วนใหญ่ผิวดินเปิดโล่ง สาร

ก าจัดวัชพืชส่วนใหญ่ใช้ก่อนวัชพืชงอก  ผลการทดลอง การควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืชพบว่า  

trifloxysulfuron ก าจัดต้นวัชพืชโดยรวมได้ดี ส่วนสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก พบว่า 

flumioxazin ควบคุมวัชพืชได้ดีทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง oxadiazon และ oxyfluorfen  ควบคุม

วัชพืชใบกว้างและวัชพืชใบแคบได้ดีรองลงมา โดย oxyfluorfen 48%F ก าจัดวัชพืชใบแคบหลังงอก

ไม่ได้ ส าหรับ S-metolachlor, alachlor และ acetochlor  ควบคุมวัชพืชใบแคบได้ดี ควบคุมวัชพืช

ใบกว้างได้เล็กน้อย (ตารางท่ี 5 และ 6) 

ตารางที่ 5 จ านวนต้นวัชพืชรวม (ต้นต่อตารางเมตร) ท่ี 30 วันหลังพ่นสารก าจดัวัชพืช (การทดลองที่ 1.2) 

 

กรรมวิธ ี อัตรา (กรัมai./ไร่) วัชพืชรวม รวมกว้าง รวมแคบ 

1.  oxadiazon 25%EC 150 54 ab 44 ab 10 ab 

2.  oxyfluorfen 48%F 48 64 ab 30 ab 34 bc 



3.oxyfluorfen 23.5%EC 47 80 ab 74 ab 6 ab 

4. flumioxazin 50%WP 12 25 ab 13 a 12 ab 

5. pendimethalin 33%EC 231 90 ab 80 ab 10 ab 

6. S-metolachlor 96%EC 144 166 b 150 ab 16 abc 

7. alachlor 48%EC 336 180 b 179 b 1 a 

8. acetochlor 50%EC 250 145 ab 134 ab 11 ab 

9. dimethenamid 90%EC 225 108 ab 97 ab 11 ab 

10.trifloxysulfuron 10%OD 8 3 a 1 a 2 a 

11. กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  209 c 185 b 24 ab 

C.V. (%)  104.0 125.1 138.5 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

ตารางที่ 6 น้ าหนักแห้งต้นวัชพืชรวม (กรัมต่อตารางเมตร) ที่ 30 วันหลังพ่นสารก าจัดวัชพืช (การทดลองท่ี 1.2) 

กรรมวิธ ี อัตรา (กรัมai./ไร่) วัชพืชรวม รวมกว้าง รวมแคบ 

1.  oxadiazon 25%EC 150 9.9 ab 7.3 abcd 2.6 a 

2.  oxyfluorfen 48%F 48 19.7 bc 4.1 ab 15.6 b 

3.oxyfluorfen 23.5%EC 47 6.4 ab 4.9 abc 1.5 a 

4. flumioxazin 50%WP 12 10.0 ab 5.7 abc 4.3 a 

5. pendimethalin 33%EC 231 14.0 abc 10.9 bcde 3.0 a 

6. S-metolachlor 96%EC 144 24.7 c 18.5 e 6.2 ab 

7. alachlor 48%EC 336 16.5 bc 14.7 de 1.9 a 

8. acetochlor 50%EC 250 14.4 abc 8.2 abcd 6.2 ab 

9. dimethenamid 90%EC 225 18.5 bc 13.1 cde 5.5 ab 

10.trifloxysulfuron 10%OD 8 1.6 a 0.1 a 1.4 a 

11. กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  11.8 abc 8.5 abcd 3.3 a 

C.V. (%)  65.5 61.5 143.8 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

คาดามีน พบว่า oxadiazon, oxyfluorfen 48%F, oxyfluorfen 23.5%EC, flumioxazin  

มีผลก าจัดวัชพืชคาดามีนต้นเล็กได้ และควบคุมการงอกได้น้อยกว่า trifloxysulfuron ซ่ึงก าจัดได้

สมบูรณ์ ส าหรับ S-metolachlor,    alachlor, acetochlor และ dimethenamid  ไม่มีผลก าจัดแต่

ควบคุมการงอกของคาดามีนได้เล็กน้อย (ตารางที่ 7) 



 หญ้ากาบหอย พบว่า dimethenamid  และ trifloxysulfuron ก าจัดต้นได้ดี ส่วน  

oxadiazon, oxyfluorfen 48%F, oxyfluorfen 23.5%EC, flumioxazin  ก าจัดต้นได้ปานกลาง 

(ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 7 จ านวนต้นและน้ าหนักแห้งต้นวัชพืชใบกว้างแต่ละชนิด ที่ 30 วันหลังพ่นสาร (การทดลองที่ 1.2) 

กรรมวิธ ี อัตรา  

(กรัมai./ไร่) 

จ านวนต้น (ต้น/ตารางเมตร) น้ าหนักแห้ง (กรัม/ตารางเมตร) 

คาดามีน หญ้ากาบหอย คาดามีน หญ้ากาบหอย 

1.  oxadiazon 25%EC 150 22 a 116 a 5.0 a 2.0 a 

2.  oxyfluorfen 48%F 48 28 a 76 a 0.4 a 2.0 a 

3.oxyfluorfen 23.5%EC 47 4 a 128 ab 0.2 a 2.9 ab 

4. flumioxazin 50%WP 12 20 a 8 a 2.0 a 4.0 ab 

5. pendimethalin 33%EC 231 52 a 63 ab 3.1 a 3.8 ab 

6. S-metolachlor 96%EC 144 120 a 109 ab 7.5 a 5.4 ab 

7. alachlor 48%EC 336 11 a 219 b 4.8 a 9.9 b 

8. acetochlor 50%EC 250 45 a 132 ab 4.4 a 4.8 ab 

9. dimethenamid 90%EC 225 168 a 16 a 5.8 a 0.04 a 

10.trifloxysulfuron 10%OD 8 0 a 0 a 0 a 0 a 

11. กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  93 a 80 a 4.6 a 1.12 a 

C.V. (%)  283.1 175.1 211.9 150.3 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

 หญ้าตีนนกเล็กและหญ้าดอกขาวเล็ก pendimethalin, S-metolachlor,    alachlor, 

acetochlor,  และ trifloxysulfuron ควบคุมได้ดี ส่วน oxyfluorfen 23.5%EC และ flumioxazin 

ควบคุมได้เล็กน้อย (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 จ านวนตน้และน้ าหนักแห้งต้นวัชพชืใบแคบแตล่ะชนิด ที่ 30 วันหลังพน่สาร (การทดลองที่ 1.2) 

กรรมวิธ ี อัตรา 

(กรัมai./ไร่) 

จ านวนต้น 

(ต้นต่อตารางเมตร) 

น้ าหนักแห้ง 

(กรัมต่อตารางเมตร) 

หญ้าตีนนก

เล็ก 

หญ้าดอกขาว

เล็ก 

หญ้าตีนนก

เล็ก 

หญ้าดอกขาว

เล็ก 

1.oxadiazon25%EC 150 10 a 20 a 0.9 a 8.7 ab 

2.oxyfluorfen 48%F 48 30 ab 22 a 7.3 a 7.3 b 

3.oxyfluorfen23.5%EC 47 16 a 8 a 4.6 a 1.2 ab 



4.flumioxazin 50%WP 12 12 a 8 a 1.2 a 1.5 a 

5.pendimethalin33%EC 231 0 a 6 a 0 a 2.3 ab 

6. S-metolachlor 96%EC 144 0 a 4 a 3.1 a 0.1 a 

7. alachlor 48%EC 336 4 a 0 a 3.8 a 0 a 

8. acetochlor 50%EC 250 12 a 0 a 1.8 a 0 a 

9. dimethenamid 90%EC 225 22 a 0 a 11.0 a 0 a 

10.trifloxysulfuron 10%OD 8 0 a 4 a 0 a 0.6 a 

11. กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  16 a 8 a 11.9 a 1.1 a 

C.V. (%)  177.9 244.8 201.7 272.2 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

การทดลองที่ 1.3 

พบวัชพืช 76 ต้นต่อตารางเมตร มีวัชพืชใบกว้าง 92.1 % ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่คือคาดามีนและ

หญ้ากาบหอย พบ 43.4 % และ 28.9 %  วัชพืชใบกว้างที่พบเล็กน้อย เช่น หูปลาช่อน และสร้อย

นกเขา วัชพืชใบแคบ 11.5 % ได้แก่ หญ้าตีนนกเล็ก หญ้าดอกขาวเล็ก และหญ้าตีนกา มอส  พ้ืนที่

ทดลองมีวัชพืชใบกว้างมากจากการใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอกพบว่า glyphosate, 

glufosinate และ trifloxysulfuron อัตรา 288, 195 และ 8 กรัมai/ไร่ ตามล าดับ  ก าจัดหญ้า

กาบหอยได้ดี แต่ paraquat อัตรา 110.4กรัมai/ไร่ ก าจัดหญ้ากาบหอยได้เล็กน้อย ส่วนสารก าจัด

วัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก flumioxazin อัตรา 12 กรัมai/ไร่ ก าจัดหญ้ากาบหอยได้ดี และยังมีผล

ควบคุมการงอกของเมล็ดอีกด้วย  

ตารางท่ี 9 จ านวนตน้และน้ าหนักแห้งต้นวัชพชืใบกว้างแต่ละชนิด ที่ 30 วันหลังพน่สาร (การทดลองที่ 

1.3) 

กรรมวิธ ี อัตรา  

(กรัมai./ไร่) 

จ านวนต้น 

(ต้นต่อตารางเมตร) 

น้ าหนักแห้ง 

(กรัมต่อตารางเมตร) 

คาดามีน หญ้ากาบหอย คาดามีน หญ้ากาบหอย 

1. glyphosate 48%SL 288 8 a 2 a 0.04 a 0.11 a 

2.glufosinate 15%SL                                                                                                                                                                  195 24 a 0 a 1.61 ab 0 a 

3.paraquat 27.6%SL                                           110.4 2 a 112 c 0.02 ab 15.01 c 

4.trifloxysulfuron 10%OD 8 0 a 1 a 0 a 0.14 a 

5. triclopyr 66.8%EC 83.5 2 a 24 ab 0.03 a 5.73 b 

6. flumioxazin 50%WP 12 22 a 2 a 1.78 ab 0.04 a 



7.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  33 ab 22 ab 5.27 b 4.39 ab 

C.V. (%)  178.1 111.3 175.7 89.7 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

2. การใช้สารก าจัดวัชพืชเพื่อก าจัดวัชพืชที่ข้ึนบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย  

การทดลองที่ 2.1 การทดสอบอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชที่มีต่อต้นกล้วยไม้  

                     ที่สวนกล้วยไม้ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

หลังพ่นสารก าจัดวัชพืชโคนต้น ต้นกล้วยไม้แสดงอาการเป็นพิษมี 3 ลักษณะ   

1. oxadiazon, oxyfluorfen, flumioxazin อาการที่พบหน่อที่ยังอ่อนปลายยอดไหม้ และขอบ

ใบและล าลูกกล้วยที่สัมผัสสารไหม้เล็กน้อย ใบแตกใหม่ปกติ ระดับอาการจะแตกต่างกันไป  

2. pendimethalin, dimethenamid, acetochlor, alachlor และ diuron อาการท่ีพบใบ

และหน่ออ่อนสีด้านผิดปกติเล็กน้อย การเจริญเติบโตปกติ  

3. trifloxysulfuron และ trifloxysulfuron+ametryn พบว่าเป็น พิษต่อต้นกล้วยไม้และ 

trifloxysulfuron+ametrynเป็นพิษรุนแรงต่อกล้วยไม้ 

จากการชั่งน้ าหนักต้นกล้วยไม้ที่ 90 วันหลังพ่นสารพบว่า  flumioxazin ต้นกล้วยไม้โตที่สุด 

รองลงมาคือ dimethenamid รองลงมาไม่แตกต่างกัน คือ oxyfluorfen 23.5%EC, acetochlor, 

diuron, oxadiazon, oxyfluorfen 48%F, alachlor และ pendimethalin ส่วน trifloxysulfuron 

ต้นกล้วยไม้โทรม และ trifloxysulfuron+ametryn ท าให้ต้นกล้วยไม้ตาย 

ตารางที่ 10 ทดลองพ่นสารก าจัดวัชพืชโคนต้นกล้วยไม้ (การทดลองที่ 2.1) 

กรรมวิธ ี อัตรา  (กรัมai./ไร่) น้ าหนักต้นกล้วยไม้ (กรมั/ต้น) 

1.oxadiazon 25%EC 150 191 abc 

2.oxyfluorfen 23.5%EC 47 202 abc 

3.oxyfluorfen 48%F 48 187 abc 

4.flumioxazin 50%WP 12 258 a 

5.trifloxysulfuron 10%OD 8 120 c 

6. pendimethalin 33%EC 231 161 bc 

7. dimethenamid 90%EC 225 234 ab 

8. acetochlor 50%EC 250 195 abc 

9. alachlor 48%EC 300 186 abc 

10.diuron 80%WP 300 194 abc 



11.trifloxysulfuron+ametryn 1.85%+73.15%WG 240 0 d 

12.กรรมวิธีไม่ก าจัดวัชพืช  233 ab 

C.V. (%)  17.9 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

   

การทดลองที่ 2.2 ใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกทดลองพ่นทับต้นกล้วยไม้  

                      ที่สวนกล้วยไม้ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เพ่ือดูอาการเป็นพิษของสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกที่มีต่อต้นกล้วยไม้  จากการ

พ่นสารก าจัดวัชพืช oxyfluorfen 23.5%EC, oxyfluorfen 48%F, oxadiazon 25%EC, acetochlor 50%EC, 

dimethenamid 90%EC, flumioxazin 50%WP และ S-metolachlor 96%EC อัตรา 47, 48, 160, 250, 

225, 12 และ 144 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีถอนก าจัดวัชพืช และกรรมวิธีไม่

ก าจัดวัชพืช ใช้ต้นกล้วยไม้  2 ชุด วัชพืชที่ข้ึนรบกวนคือ ดาดตะกั่วหรือหญ้าบังแหวง (Hemigraphis 

reptans (G. Forst.) T. Anderson) 

2.2.1) ชุดกล้วยไม้ต้นโตมีดาดตะกั่วที่ขึ้นอยู่บนวัสดุทดลอง ก าจัดออกก่อนเริ่มการทดลอง 

พบว่า เมื่อ 100 วันหลังใช้สาร   ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารต้นกล้วยไม้ใบใหม่ปกติ เฉพาะใบที่ปรากฏขณะ

พ่นมีอาการเหลืองเล็กน้อย oxyfluorfen ต้นกล้วยไม้โตที่สุด รองลงมาคือ dimethenamid, S-

metolachlor, acetochlor และ oxyfluorfen และต้นกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตลดลงเล็กน้อยเมื่อ

พ่นด้วย flumioxazin และ oxadiazon ทุกกรรมวิธีที่ ใช้สารก าจัดวัชพืชสามารถลดจ านวนต้น

ดาดตะกั่วลงได้แตกต่างกัน และมีผลท าให้ดาดตะก่ัวงอกจากตอช้าลงหรือแคระแกรน (ตารางท่ี 10) 

 

ตารางท่ี 10 พ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกทับต้นกล้วยไม้เริ่มตัดดอกมีต้นดาดตะกั่วขึ้น

รบกวน ถอนก าจัดต้นดาดตะกั่วออกก่อนพ่นสาร (การทดลองท่ี 2.2.1) 

กรรมวิธ ี 

 

อัตรา 

(กรัม ai./ ไร่) 

ดาดตะกั่ว ที่ 65 วันหลังใช้สาร น้ าหนักต้น

กล้วยไม ้

ที่ 100 วัน

หลังใช้สาร 
(กรัม/ต้น) 

จ านวนต้นงอก

จากตอเก่า 

 (ต้น/กระถาง) 

จ านวนต้นงอก

จากเมลด็ 

(ต้น/กระถาง) 

น้ าหนักต้น

ดาดตะกั่ว 

(กรัม/กระถาง) 

oxyfluorfen 23.5%EC  47 2.3  a 2.8  ab 0.129  ab 237  ab 

oxyfluorfen 48%F  48 2.1  a 1.9  a 0.087  a 321  a 

oxadiazon 25%EC  160 4.8  b 6.0  c 0.19  ab 173  b 



acetochlor 50%EC  250 2.3  a 2.3  ab 0.129  ab 234  ab 

dimethenamid 90%EC  225 2.3  a 2.7  ab 0.078  a 251  ab 

flumioxazin 50%WP  12 3.2  a 3.7  b 0.248  b 226  ab 

S-metolachlor 96%EC  144 2.6  a 2.7  ab 0.185  ab 262  ab 

hand weeding   5.6  b 6.3 c 0.781  c 270  ab 

weedy   5.0  b 6.4  c 0.773  c 220  ab 

C.V. (%)  36.4 40.0 49.1 19.2 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอกัษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

2.2.2) ชุดต้นกล้วยไม้ที่ต้นเล็กที่ย้ายปลูกในกาบมะพร้าวใหม่ ที่ยังไม่เคยมีดาดตะกั่วรบกวน เมื่อ 

100 วันหลังใช้สาร   พบว่า oxyfluorfen, oxyfluorfen, oxadiazon และ flumioxazin เป็นพิษ

ปานกลางต่อกล้วยไม้ต้นเล็ก  ท าให้ ใบเหลืองร่วง ใบใหม่ปกติ ต้นปกติ เมื่อใช้  acetochlor, 

dimethenamid, S-metolachlor และ pendimethalin  เป็นพิษเล็กน้อยต่อกล้วยไม้ ท าให้บางต้น

ใบเหลือง ใบใหม่ปกติ พบต้นอ่อนของเมล็ดดาดตะกั่วที่ขึ้นบนวัสดุปลูกไม่แตกต่างจากการไม่ใช้สารแต่

ต้นมีขนาดเล็กกว่า และงอกช้า (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 พ่นสารก าจดัวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกทับต้นกล้วยไม้ต้นเล็กท่ียา้ยปลูกในกาบมะพร้าวใหม่ (การ

ทดลองที่ 2.2.2) 

กรรมวิธี  

  

อัตรา 

(กรัม ai./ ไร่) 

ต้นดาดตะกั่ว ท่ี 100 วันหลังใช้สาร น้ าหนักต้นกล้วยไม ้

ที่ 100 วันหลังใช้สาร 
(กรัม/ต้น) 

จ านวนต้น 

(ต้น/กระถาง) 

น้ าหนักต้น  

(กรัม/กระถาง) 

oxyfluorfen 23.5%EC  47 0 0 78.8  bc 

oxyfluorfen48%F  48 0 0 87.6  bc 

oxadiazon 25%EC  160 0.25 0.0014 117.0  ab 

acetochlor50%EC  250 0.25 0.0003 153.0  a 

pendimethalin 33%EC  231 0.2 0.0016 152.2  a 

dimethenamid90%EC  225 0.2 0.001 104.4  ab 

flumioxazin50%WP  12 0.5 0.0013 76.5  c 

S-metolachlor96%EC  144 0 0 127.5  ab 

weedy   0.2 0.0024 102.2  ab 

C.V. (%)  273.8 308.5 12.6 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอกัษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 



 

การทดลองที่ 2.3 พ่นก าจัดต้นวัชพืชรอบโคนต้นกล้วยไม้เพื่อก าจัดขมหินใบน้อย  

(ที่เรือนทดลองของศูนย์วิจัยบริษัท ที เจ ซี อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี) 

กระบะกล้วยไม้ที่ทดลองมีต้นขมหินใบน้อย (Pilea microphylla (L.) Liebm.) ขึ้นหนาแน่น 

และมีต้นดาดตะกั่ว (Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson) ขึน้ปะปนเล็กน้อย ที่ 68 วัน

หลังใช้สาร พบว่า 

2.1) ถังโยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัด กล้วยไม้เป็นพิษเล็กน้อย กรรมวิธีใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทก่อนวัชพืชงอกที่มีผลฆ่าวัชพืชต้นเล็กได้  ได้แก่ flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, 

ametryn และ diuron ก าจัดต้นขมหินใบน้อยได้ดี ยังไม่มีต้นงอกใหม่ ส่วนการใช้สารก าจัดวัชพืช

ประเภทหลังวัชพืชงอก ได้แก่ 2,4-D 84%SL, 2,4-D 95%SP  และ glyphosate ก าจัดได้ดีและมีต้น

งอกใหม่จากเมล็ดขึ้นภายหลังการตายของต้นเก่า การพ่นด้วยถังโยกสะพายหลัง มีประสิทธิภาพก าจัด

ต้นขมหินใบน้อยได้ดี แต่ไม่สามารถลดจ านวนดาดตะกั่วให้แตกต่างการไม่ใช้สารได้ (ตารางที่ 12) 

(ข้อมูล จ านวนต้น หรือ กรัม/กระบะกล้วยไม้) 

ตารางท่ี 12 ใช้ถังโยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัดพ่นสารก าจัดวชัพืชประเภทหลังวัชพืชงอกโคนต้นกล้วยไม้ ที่ 

68 วันหลังใช้สาร (การทดลองที่ 2.3.1) 

กรรมวิธ ี 

  

อัตรา 

(กรัม ai./ไร่) 

อาการ 

เป็นพิษ 

ขมหินใบน้อย ดาดตะกั่ว 

จ านวน

ต้น 

น้ าหนกั

ต้น 

ต้นเก่า ต้นงอกใหม่ 

จ านวน

ต้น 

น้ าหนัก

ต้น 

จ านวน

ต้น 

น้ าหนัก

ต้น 

flumioxazin 50%WP 15 2 0 a 0 a 1.0 a 0.49 a 0 a 0 a 

oxyfluorfen 23.5%EC 47 2 0 a 0 a 0.7 a 0.16 a  0 a 0 a 

oxadiazon 25%EC 160 2 0 a 0 a 1.7 a 1.45 a 0 a 0 a 

diuron 80%WP 320 0 0 a 0 a 0.3 a 0.34 a 0.7 a 0.01 a 

ametryn 80%WG 320 1 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

2,4-D 84%SL 184.8 3 60 c 2.01 a 1.0 a 0.68 a 1.3 a 0.12 a 

2,4-D 95%SP 190 3 14 ab 0.08 ab 1.3 a 0.42 a 4.7 a 0.21 a 

glyphosate 48%SL 288 3 37 abc 1.01 ab 0 a 0 a 0 a 0 a 

handweeding  0 47 bc 5.07 b 0 a 0 a 0 a 0 a 

weedy  0 160 d 13.94 c 2.0 a 0.86 a 3.3 a 0.1 a 

C.V. (%)   65.7 87.8 154.8 195.4 243.6 272.4 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอกัษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 



 

2.2)กระบอกพ่นน้ าที่ปรับหัวพ่น (ปกติใช้ส าหรับให้น้ าและปุ๋ยกล้วยไม้)  พบว่า กล้วยไม้เป็น

พิษเล็กน้อย ก าจัดวัชพืชได้ไม่ทั่วถึง อาจเนื่องจากขนาดเม็ดของละอองสารที่พ่นไม่สม่ าเสมอเหมือนถัง

โยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัด flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, ametryn และ diuron ก าจัด

ต้นขมหินใบน้อยได้ดี และยังมีต้นขมหินใบน้อยเหลือรอดเล็กน้อย กรรมวิธีที่พ่น 2,4-D 84%SL และ 

2,4-D 95%SP  มีต้นขมหินใบน้อยเหลือมาก ซึ่งเป็นต้นที่งอกใหม่จากเมล็ด และ glyphosate ท าให้

ใบของขมหินใบน้อยร่วงยอดแห้ง เหลือตอขมหินใบน้อยที่ไม่มีการแตกกิ่ง ทุกกรรมวิธีก าจัดต้น

ดาดตะกั่วและคุมการงอกจากเมล็ดของดาดตะกั่วได้เล็กน้อย เนื่องจากต้นโตเกินไป และสารทั้ง 3 

ชนิดไม่มีผลคุมการงอกของเมล็ด จึงเหลือต้นดาดตะกั่วไม่แตกต่างจากการไม่ก าจัดวัชพืช  (ตารางที่ 

13) (ข้อมูล จ านวนต้น หรือ กรัม/กระบะกล้วยไม้) 

ตารางท่ี 13 ใช้กระบอกพ่นน้ าพ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอกรอบโคนต้นกล้วยไม้ ที่ 68 วัน

หลังใช้สาร (การทดลองที่ 2.3.2) 

กรรมวิธ ี 

 

อัตรา 

(กรัม ai./ไร่) 

ขมหินใบน้อย ดาดตะกั่ว 

จ านวน

ต้น 

น้ าหนัก

ต้น 

ต้นเก่า ต้นงอกใหม่ 

จ านวนต้น น้ าหนักต้น จ านวนต้น น้ าหนัก

ต้น 

flumioxazin 50%WP 15 1.0 a 0.002 a 1.67  bc 0.66 ab 0 a 0 a 

oxyfluorfen 23.5%EC 47 1.7 a 0.014 a 9.33  bc 5.32 ab 3.3 abc 0.69 a 

oxadiazon 25%EC 160 0.3 a 0.003 a 4.0  abc 5.48 ab 6.3 bc 0.75 a 

diuron 80%WP 320 0 a 0 a 7.0 bc 6.40 b 7.3 c 0.38 a 

ametryn 80%WG 320 0 a 0 a 2.0 bc 0.87 ab 1.7 abc 0.07 a 

2,4-D 84%SL 184.8 86.3 a 1.506 a 2.67 ab 1.51 ab 5.3 abc 0.31 a 

2,4-D 95%SP 190 90.0 a 1.042 a 2.0 ab 1.23 ab 1.3 ab 0.10 a 

glyphosate 48%SL 288 3.0 a 0.095 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

handweeding  34.3 a 4.813 a 0 a 0 a 0 a 0 a 

weedy  347.0 b 15.24 b 1.0 a 1.10 ab 6.0 bc 0.46 a 

C.V. (%)  231.1 182.4 101.7 132.4 96.8 152.9 

ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอกัษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยวิธี DMRT 

 

 

 



 

 

3. การใช้สารเคมีก าจัดตะไคร่น้ าที่ขึ้นบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย 

   ท าการทดลองท่ีแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สภาพแปลง
กล้วยไม้โดยทั่วไปเป็นแปลงกล้วยไม้ที่มีตะไคร่น้ า มอส วัชพืชประเภทใบกว้างบางชนิดขึ้น เป็น
จ านวนมาก ขึ้นบนวัสดุปลูก  (ภาพที่1) พบว่า ทุกกรรมวิธีการพ่นสาร ไม่พบความเป็นพิษต่อ
กล้วยไม้ โดยเฉพาะหน่อกล้วยไม้ท่ีมีขนาดเล็ก ส่วนของรากที่งอกขึ้นมาใหม่ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ระยะ7วันหลังพ่นสาร พบว่าการพ่นด้วยสาร thyram 80%G captan 50%WP sulfur 

80%WP copper sulfate 30%WP และ diuron 80%WP  ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของตะไคร่

น้ าหลังการพ่นสาร ตะไคร่น้ ายังคงมีสีเขียวเข้มเกาะติดกับวัสดุปลูกและรากของกล้วยไม้ ส าหรับ

กระสัง (Peperomia pellucida Korth ) 
 

ภาพท่ี 1 สภาพแปลงกลว้ยไมท้ีม่วีชัพืชขึน้ 

กระสัง (Peperomia pellucida Korth ) 
 



ความเป็นพิษของสารที่พ่นสาร ไม่มีผลต่อรากของกล้วยไม้ แต่การพ่นด้วยสาร diuron 80%WP  

มีผลท าให้วัชพืชชนิดอ่ืนที่งอกบนวัสดุปลูก ได้แก่ มอส กระสัง และ ผักโขม ที่เริ่มงอกมีอาการ

ใบเหลือง 

 ที่ระยะ 14 วันหลังพ่นสาร การพ่นด้วยสาร thyram 80%G captan 50%WP sulfur 

80%WP copper sulfate 3 0 %WP แ ล ะ  diuron 80%WP ค รั้ งที่  2 ทุ ก ก รรม วิ ธี เริ่ ม มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงโดย การพ่นด้วย thyram 80%G captan 50%WP  และ diuron 80%WP มีผลท าให้

ตะไคร่น้ าเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนด า แต่ไม่พบว่ามีการหลุดลอกของตะไคร่เลย ในขณะที่มอสมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นสีขาว และบางส่วนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแล้วแห้งตาย การพ่นด้วย thyram 80%G 

captan 50%WP ไม่มีผลต่อการก าจัดวัชพืชที่งอกใหม่  แต่การพ่นด้วย diuron 80%WP สามารถ

ก าจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง ได้แก่ คาดามีน และกระสัง ที่เริ่มงอกได้ดี ส าหรับการพ่นด้วย sulfur 

80%WP และ copper sulfate 30%WP มีผลท าให้ตะไคร่เปลี่ยนเป็นสีด าเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบ

กับกรรมวิธีอ่ืน ๆ (ภาพท่ี2) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ที่ระยะ 28 วันหลังพ่นสาร การพ่นด้วยสาร thyram 80%G captan 50%WP sulfur 80%WP 

copper sulfate 30%WP และ diuron 80%WP จ านวน 2 ครั้ง พบว่าเริ่มมีการเกิดขึ้นใหม่ของ

ตะไคร่น้ า และพบว่ามีการฟ้ืนตัวของมอส เมื่อได้รับความชื้น การพ่นด้วย thyram 80%G  diuron 

80%WP มีการหลุดลอกของตะไคร่น้ าเล็กน้อย ในขณะที่การพ่นด้วย  thyram 80%G captan 

50%WP sulfur 80%WP copper sulfate 30%WP และ diuron 80%WP จ านวน 3 ครั้ง ไม่พบ

ความเป็นพิษต่อกล้วยไม้ และไม่พบการเกิดใหม่ของตะไคร่ในกรรมวิธีพ่นสาร thyram 80%G 

captan 50%WP และ diuron 80%WP ซึ่งการพ่นสารดังการมีผลท าให้ตะไคร่เปลี่ยนเป็นสีด า จาก

ภาพที ่2 ก. ไม่ใช้สาร ข. การพ่นด้วยสาร thyram 80%G ค. การพ่นด้วยสาร diuron 80%WP 

ก ข ค 



การสังเกตหลังมีการให้น้ าพบว่ามีการหลุดลอกของตะไคร่อย่างเห็นได้ชัด และยังไม่พบการเกิดใหม่

ของตะไคร่น้ า หลังมีการพ่นสาร 35 วัน (ภาพที ่3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าหรับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ พบว่า หลังการพ่นสารไม่พบความเป็นพิษต่อกล้วยไม้ท าให้ไม่

ส่งผลต่อการเจริญเติบโต การเกิดหน่อใหม่ และการเกิดราก ในขณะที่การแทงช่อดอกนั้นไม่สามารถ

เก็บข้อมูลได้ เนื่องจากมีเวลาจ ากัดเพราะในขณะที่ท าการทดลองเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องรื้อสวน

กล้วยไม้ ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้       

 

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 

ผลการใช้สารก าจัดวัชพืชเพื่อก าจัดวัชพืชใต้โต๊ะกล้วยไม้สกุลหวาย ในพ้ืนที่ที่มี คาดามีน 

(Cadamine hirsuta L.) หญ้ากาบหอย (Lindernia crustacean (L.) F. Muell) หญ้าตีนนกเล็ก 

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler) และหญ้าดอกขาวเล็ก (Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi)  

สารก าจัดวัชพืชประเภทหลั งวัช พืชงอกที่ ก าจัดต้นวัชพืชได้ดีคือ glyphosate, glufosinate, 

trifloxysulfuron และ trifloxysulfuron+ametryn ส่วนสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก ที่

มีผลทั้งก าจัดวัชพืชต้นเล็กก่อนออกดอกและควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช คือ flumioxazin, 

oxyfluorfen และ oxadiazon และสารที่มีผลควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช คือ pendimethalin, 

dimethenamid, acetochlor, alachlor และ diuron และเม่ือคัดเลือกสารไปทดสอบอาการเป็นพิษ

กับกล้วยไม้พบว่า flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, pendimethalin, dimethenamid, 

ก 

ก ค 
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acetochlor, alachlor และ diuron แม้จะเป็นพิษต่อต้นกล้วยไม้ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ไม่

กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตไม่ต่างจากการไม่ใช้สารก าจัดวัชพืช 

ผลการใช้สารก าจัดวัชพืชเพื่อก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย    

1) การทดลองใช้สารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกทดลองพ่นทับต้นกล้วยไม้ วัชพืช

ที่เปน็ปัญหาคือดาดตะกั่ว (Hemigraphis reptans (G. Forst.) T. Anderson)   

1.1) ชุดกล้วยไม้ต้นโตมีดาดตะกั่วที่ขึ้นอยู่บนวัสดุทดลอง ก าจัดออกก่อนเริ่มการทดลอง เมื่อ 

100 วันหลังใช้สาร   พบว่า ใบที่ปรากฏขณะพ่นมีอาการเหลืองเล็กน้อย oxyfluorfen ต้นกล้วยไม้โต

ที่สุด รองลงมาคือ dimethenamid, S-metolachlor, acetochlor และ oxyfluorfen 23.5%EC 

และต้นกล้วยไม้มีการเจริญเติบโลดลงเล็กน้อยเมื่อพ่นด้วย flumioxazin 50%WP และ oxadiazon 

25%EC ทุกกรรมวิธีที่ ใช้สารก าจัดวัชพืชสามารถลดจ านวนต้นดาดตะกั่วลงได้ และมีผลท าให้

ดาดตะกั่วงอกจากตอช้าลงหรือแคระแกรน  

1.2)ชุดต้นกล้วยไม้ที่ต้นเล็กที่ย้ายปลูกในกาบมะพร้าวใหม่ เมื่อ 100 วันหลังใช้สาร   พบว่า 

oxyfluorfen 48%F, oxyfluorfen 23.5%EC, oxadiazon 25%EC  และ  flumioxazin เป็ น พิษ

ปานกลางต่อกล้วยไม้ต้นเล็ก  ท าให้ ใบเหลืองร่วง ใบใหม่ปกติ ต้นปกติ เมื่อใช้  acetochlor, 

dimethenamid, S-metolachlor และ pendimethalin  เป็นพิษเล็กน้อยต่อกล้วยไม้ ท าให้บางต้น

ใบเหลือง ใบใหม่ปกติ พบต้นอ่อนของเมล็ดดาดตะกั่วที่ขึ้นบนวัสดุปลูกไม่แตกต่างจากการไม่ใช้สารแต่

ต้นมีขนาดเล็ก เนื่องจากงอกช้าและแกรน 

2) การทดลองพ่นก าจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกรอบโคนต้นกล้วยไม้เพื่อก าจัดขมหินใบน้อย 

(Pilea microphylla (L.) Liebm.) ใช้เครื่องพ่น 2 ชนิด คือ  

2.1) ถังโยกสะพายหลังหัวพ่นรูปพัด  กล้วยไม้ เป็นพิษเล็กน้อย  ได้แก่ flumioxazin, 

oxyfluorfen, oxadiazon, ametryn และ diuron ก าจัดต้นขมหินใบน้อยได้ดี ยังไม่มีต้นงอกใหม่ 

2.2) กระบอกพ่นน้ าที่ปรับหัวพ่น (ปกติใช้ส าหรับให้น้ าและปุ๋ยกล้วยไม้)  กล้วยไม้เป็นพิษ

เล็กน้อย ได้แก่ flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, ametryn และ diuron ก าจัดต้นขมหินใบ

น้อยได้ดี และยังมีต้นขมหินใบน้อยเหลือรอดเล็กน้อย ส่วนการใช้ 2,4-D 84%SL และ 2,4-D 95%SP  

ก าจัดได้ดีแต่มีต้นงอกใหม่จ านวนมากและ glyphosate 48%SL เหลือตอขมหินใบน้อยที่ไม่มีการแตก

กิ่ง 

3) การใช้สารเคมีก าจัดตะไคร่น้ าที่ขึ้นบนวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย  



ทุ ก ก รรม วิ ธี ที่ พ่ น ส า ร  thyram 80%G captan 50%WP sulfur 80%WP copper 

sulfate 30%WP และ diuron 80%WP ไม่พบความเป็นพิษต่อกล้วยไม้  และไม่มีผลต่อการ

เจริญเติบโต การแตกหน่อของกล้วยไม้ การพ่นด้วยสาร thyram 80%G captan 50%WP sulfur 

80%WP copper sulfate 30%WP  3 ครั้ง สามารถก าจัดตะไคร่ได้นาน 30 วัน แต่การพ่นด้วย 

diuron 80%WP สามารถก าจัดตะไคร่น้ า มอส และวัชพืชที่งอกใหม่มีจ านวนใบ 3-5 ใบ ได้แก่ คาดา

มีน และกระสัง ได้ดี    

 

 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ แอร์ออคิด ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ที่ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ คุณ

วิเชียร เกษตรกรสวนกล้วยไม้ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คุณเจริญชัย อัครสุทธิกร อ าเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท ทีเจซี จ ากัด ที่เอ้ือเฟ้ือต้นกล้วยไม้ และสถานที่ทดลอง ใน

การทดลองนี้  
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ภาคผนวก 
  

 

  

วัชพืชใต้โต๊ะและทางเดิน หญ้ากาบหอย คาดามีน 

   

หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าตีนกา หญ้าตีนนกเล็ก 

   

ดาดตะกั่ว ขมหินใบน้อย 
พ่นก าจัดวัชพืชต้นเล็ก และคุมการ

งอกของเมล็ดวัชพืชได้ด ี

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง การเปลี่ยนสี การหลุดลอก และการเกิดใหม่ของตะไคร่ หลังพ่นสาร 

 

 หมายเหตุ     เวลาพ่นสารห่างกัน 7 วัน1/   

    
 

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัม /น้ า 20 ลิตร) 
เวลาพ่นสาร1/ 

(คร้ัง) 
การเปลี่ยนสี (หลังพ่นสาร) การหลุดลอก(หลังพ่นสาร) การเกิดใหม่ (หลังพ่นสาร) 

7 14 21 21 28 35 21 28 35 
thyram  75 2 สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียวปนสีขาว สีเขียว - - - / / / 

captan  75 2 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียว - - - / / / 
sulfur  30 2 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียว - - - / / / 
copper sulfate  25 2 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียว - - - / - - 
diuron  5 2 สีเขียวซีดเล็กน้อย เขียวอ่อนปนน้ าตาล เขียวอ่อนปนน้ าตาล - - / - / / 
thyram 75 3 สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล สีด า / - - - / / 
captan 75 3 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล - - / / / / 
sulfur  30 3 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล - / - - / / 
copper sulfate  25 3 ไม่เปลี่ยนแปลง สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล - - / - - / 
diuron  5 3 สีเขียวซีดเล็กน้อย สีเขียวอ่อนปนน้ าตาล สีด า / - - - - - 
กรรมวิธไีม่ก าจดัตะไคร่น้ า ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่หลุดลอก การเกิดใหม ่

การหลดุลอก   -     =  ไม่เปลี่ยนแปลง การเกิดใหม ่ -    =   ไมเ่กิดใหม ่

 /     =  ตะไคร่หลุด  /    =   เกิดตะไคร ่ใหม ่ 
    

    



ตารางที่ 14 ความเป็นพิษของสารก าจัดตะไครต่่อกล้วยไม้ หลังพ่นสาร 3 ครั้ง และ ประสิทธิภาพการก าจัดตะไคร่ 

หลังพ่นสาร 

 

กรรมวิธ ี

อัตราการ
ใช้  

(กรัม /น้ า 
20 ลิตร) 

เวลาพ่น
สาร1/ 

(ครั้ง) 

ความเป็นพิษต่อ
กล้วยไม้  

ประสิทธิภาพการควบคมุตะไคร่น้ า 

7 
วันหลังพ่นสาร 

14 
วันหลังพ่นสาร 

28 
วันหลังพ่นสาร 

35 
วันหลังพ่นสาร 

thyram  75 2 0 2.0 4.5 6.0 3.0 
Captan  75 2 0 2.0 4.0 5.0 4.0 
sulfur  30 2 0 0.0 5.0 4.0 3.0 
Copper sulfate  25 2 0 0.0 5.5 5.0 5.0 
diuron  5 2 0 2.0 5.5 5.0 5.0 
thyram 75 3 0 2.0 4.5 10.0 10.0 
Captan 75 3 0 2.0 4.0 7.0 7.0 
sulfur  30 3 0 0.0 4.0 7.0 7.0 
copper sulfate  25 3 0 0.0 5.5 7.5 7.0 
diuron  5 3 0 2.0 5.5 10.0 10.0 
กรรมวิธไีม่ก าจดั
ตะไคร่น้ า 

- - 0 0.0 0.0 0.0 0.0 


