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   กลุ่มวิจัยวัชพืชได้จัดทำคำแนะนำแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิสารกำจัดวัชพืชเพ่ือขึ้นทะเบียน
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ของผู้ดำเนินการและผู้ควบคุมการทดลองเพ่ิมขึ้น จึงได้ปรับปรุงเอกสารคำแนะนำการจัดทำแผนและรายงานผลการ
ทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชสำหรับพืชต่างๆ ที่ได้จัดพิมพ์ไว้แล้วในปี  2554  โดยพิจารณาแก้ไขจาก
ข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ในงานทดลอง ทั้งนี้ให้ง่ายต่อ
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กลุ่มวิจัยวัชพืชหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแนะนำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ดำเนินการของภาคธุรกิจเอกชน และนักวิชาการผู้ควบคุมการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ข้าวนาดำ 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช             ข้าว  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลงไม่ 
                                       น้อยกว่า 50 เซนติเมตร      
1.7 ระยะปลูก/อัตราหว่าน  ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
1.8 การใสปุ่๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ สูตรผสม (formulation) 
และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุเวลาใช้เป็นจำนวนวัน หากใช้สารพ่นประเภทหลังวัชพืชงอก ให้ระบายน้ำ
ออกจากแปลงให้แห้งก่อนพ่นสาร 1 วัน และระบายน้ำเข้าหลังพ่นไม่น้อยกว่า 2 วัน ต้อง
รักษาระดับน้ำให้ท่วมผิวดินไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้อย่างน้อย 15 วันหลังการใช้สาร และ
ให้บันทึกการเจริญเติบโตของต้นวัชพืชโดยระบุเป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของ
วัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจดัวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิ ดและนับจำนวนต้นวัช พืช ในกรรมวิธี ไม่ กำจัดวัช พืช ใน พ้ืนที  2 จุดแต่ละจุดมี
ขนาด 0.5×0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์   

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะทีป่รากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น และ 
ประเภทอาลจี 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพษิปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

   บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟริน์ และประเภทอาลจี  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและการแตกกอ โดยสุ่มจากจำนวน 10 กอ ที่เป็น
ตัวแทนของข้าวในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังปักดำหรือ
หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และขณะเก็บเก่ียว  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร และชั่งเมล็ดข้าวที่
ความชื้นมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต ์ 
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3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุใหช้ัดเจน 

4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบ  การทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก) 
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ข้าวนาหว่านน้ำตม 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช            ข้าว  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง   
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไมต่่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่

                                   น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก/อัตราหว่าน  ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                                   ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึน้ทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุเวลาใช้เป็นจำนวนวัน กรณีใช้สารพ่นประเภทหลังวัชพืชงอก ให้ระบายน้ำ
ออกจากแปลงให้แห้งก่อนพ่นสาร 1 วัน และระบายน้ำเข้าหลังพ่น ไม่น้อยกว่า 2 วัน ต้อง
รักษาระดับน้ำให้ท่วมผิวดินไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้อย่างน้อย 15 วันหลังการใช้สาร และ
ให้บันทึกการเจริญเติบโตของต้นวัชพืชโดยระบุเป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของ
วัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน และสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1  ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น และ ประเภทอาลจี 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น และประเภทอาลจี  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงโดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของข้าวแต่
ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ในระยะ 30 และ 60 วันหลังหว่านข้าวหรือหลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืชและขณะเก็บเกี่ยว และนับจำนวนต้นข้าวในพื้นที่ 0.5 × 0.5 เมตร จำนวน 2 จุด 
ที่ระยะ 15-20 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร และชั่งเมล็ดข้าวที่
ความชื้นมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต ์ 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ
แบบ การทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ข้าวนาหว่านข้าวแห้ง ข้าวไร่ ข้าวข้ึนน้ำหรือข้าวน้ำลึก 
 

1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 
1.1 พืช         ข้าว  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง 

                                 ไมน่้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก/อัตราหว่าน  ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                                 ตามคำแนะนำของกรมการข้าว 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุเวลาการใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท
ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไมใ่ช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัช พืชในกรรมวิธี ไม่กำจั ดวัชพืชใน พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมี
ขนาด 0.5×0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น และ 
ประเภทอาลจี 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 2 ครัง้ ที่ระยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืช 
ใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น และประเภทอาลจี  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงโดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของข้าวแต่
ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ในระยะ 30 และ 60 วันหลังหว่านข้าวหรือหลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืชและขณะเก็บเกี่ยว และนับจำนวนต้นข้าวในพื้นที่ 0.5 × 0.5 เมตร จำนวน 2 จุด 
ที่ระยะ 15-20 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร และชั่งเมล็ดข้าวที่
ความชื้นมาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต ์ 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ 
 

1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 
1.1 พืช            ข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ 
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่

                                น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก/อัตราหว่าน  ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                             ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้ : ระบุเวลาการใช้สารกำจัดวัชพืชเป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ 
Fan type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่   มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ  
60-80 ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชจำแนก
ชนิ ดและนับจำนวนต้นวัช พืช ในกรรมวิธี ไม่ กำจัดวัช พืช ใน พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมี
ขนาด 0.5×0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคมุไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0 =          ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3 =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6 =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9 =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
 10 =         พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงโดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของข้าว
สาลีหรือข้าวบาร์เลย์ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ในระยะ 30 และ 60 วันหลังการ
ใช้สารกำจัดวัชพืช และขณะเก็บเกี่ยว  และนับจำนวนต้นข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ในพ้ืนที่ 
0.5 × 0.5 เมตร หรือจำนวนต้นต่อแถว จำนวน 2 จุด ทีร่ะยะ 15-20 วันหลังการใช้สารกำจัด
วัชพืช  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร และชั่งเมล็ดที่ความชื้น
มาตรฐาน 14 เปอร์เซ็นต์  

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ข้าวโพด 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              ข้าวโพด  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่   

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.7  ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                              ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ สูตรผสม (formulation) 
และชื่อการค้า  

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร  และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
          0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไมไ่ด ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 
ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ทีร่ะยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของ
ข้าวโพดในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชและ
ขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร นับจำนวนฝัก และ
ความยาวของฝักข้าวโพดเฉลี่ยจาก 10 ต้น สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชั่งน้ำหนักเมล็ดที่
ความชื้นมาตรฐาน 12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าวโพดหวานชั่งน้ำหนักฝักสด เป็นกิโลกรัมต่อไร่ 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ข้าวโพดฝักอ่อน 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              ข้าวโพดฝักอ่อน  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา          ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลงไม่ 

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร                
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                           ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุชื่อสามัญ  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่
ใช้เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัด
วัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดย
ระบุเป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ 
Fan type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 
60-80 ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และ
กรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัด
วัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละ
ชนิดในกรรมวิธีด้วย อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์
ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็นสารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 
ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของ
ข้าวโพดในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และ
ขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อย
กว่า 3 × 3 เมตร นับจำนวนฝักและความยาวของฝักข้าวโพด เฉลี่ยจาก 10 ต้น 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ข้าวฟ่าง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              ข้าวฟ่าง  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ตำ่กว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ตำ่กว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรและเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร        
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1  สารกำจัดวัชพืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม   
 (formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด  หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชทีข่อขึน้ทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจดัวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอ่ืน หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
          0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ    (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย   (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของข้าว
ฟ่าง ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชและ
ขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตข้าวฟ่าง ที่ความชื้นมาตรฐาน 12 เปอร์เซ็นต์ เป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร ชั่งน้ำหนักเมล็ดข้าวฟ่างเฉลี่ยจาก 10 รวง 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ถั่วเหลือง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช             ถั่วเหลือง  
1.2 สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่น้อย 

                             กว่า  50 เซนติเมตร              
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย          ควรมีการใสปุ่๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                          ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1  สารกำจัดวัชพืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด  หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบรุะยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4  อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่น ๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 



23 
 

 

3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธี ไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5  × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไมเ่ป็นพิษ      (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ทีร่ะยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของถั่ว
เหลือง ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วัน หลังการใช้สารกำจัดวัชพืชและ
ขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตถั่วเหลืองที่ความชื้นมาตรฐาน 12 เปอร์เซ็นต์ เป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร นับจำนวนฝักเฉลี่ยจาก 10  ต้น  และน้ำหนัก 100  
เมล็ด ถ้าเป็นถั่วเหลืองฝักสด ผลผลิตฝักสดเป็นกิโลกรัมต่อไร่ จำนวนฝักและน้ำหนักฝักสด
เฉลี่ยจาก 10 ต้น 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ถั่วลิสง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช             ถั่วลิสง  
1.2 สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่น้อย 

                             กว่า  50 เซนติเมตร       
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย          ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                          ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท  
 ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4  ปกรณ์ท่ีใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอืน่ๆที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไมใ่ช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช  ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมไดดี้    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไมเ่ป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ทีร่ะยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศห์ญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง และความกว้างทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น 
ที่เป็นตัวแทนของถั่วลิสงในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 30 วัน หลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืชและขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตถั่วลิสงที่ความชื้นมาตรฐาน 12 เปอร์เซ็นต์ เป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร นับจำนวนฝักเฉลี่ยจาก 10  ต้น  และชั่งน้ำหนัก 100  
เมล็ด 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ถั่วเขียว 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              ถั่วเขียวผิวมัน หรือถัวเขียวผิวดำ   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                                  น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                         
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                              ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการคา้  

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ทีใ่ช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบรุะยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมไดส้มบรูณ ์  (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะทีป่รากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพษิเล็กนอ้ย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ทีร่ะยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง และความกว้างทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น  
ที่เป็นตัวแทนของถั่วเขียวผิวมันหรือถั่วเขียวผิวดำในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล2 ครั้ง ที่
ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตถั่วเขียว ที่ความชื้นมาตรฐาน 12 เปอร์เซ็นต์ เป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 3 × 3 เมตร นับจำนวนฝักเฉลี่ยจาก 10  ต้น  และชั่งน้ำหนัก 100  
เมล็ด 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ทานตะวัน 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              ทานตะวัน   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่

                                  น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                       
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท
ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไมไ่ด ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ทีร่ะยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของ
ทานตะวัน ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วัน หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
และขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตทานตะวันเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า3 × 
3 เมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักดอกทานตะวันเฉลี่ยจาก 10 ดอก และจำนวนเมล็ด
ทานตะวัน 1,000 เมล็ด 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

งา 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              งา   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไมต่่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่

                                 น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                                   
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย          ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท
ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจรญิเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน และสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของงา ใน
แต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชและขณะเก็บ
เกี่ยว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตงาที่ความชื้นมาตรฐาน เป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนทีเ่ก็บเกี่ยวไม่
น้อยกว่า 3 × 2.5 เมตรนับจำนวนฝักงาเฉลี่ยจาก 10 ต้น   

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

ละหุ่ง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช               ละหุ่ง   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง  

                                 ไม่น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน  
1 ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่
ใช้เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัด
วัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท
ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่น ๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซน็ต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมไดดี้    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ    (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย   (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ทีร่ะยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง ขนาดทรงพุ่มและเส้นรอบวงของลำต้น โดยสุ่มจาก
จำนวน 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของละหุ่งในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30 วัน 
และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชและขณะเก็บเกี่ยว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตละหุ่งที่ความชื้นมาตรฐานเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว
ไม่นอ้ยกว่า 4 × 3 เมตร นับจำนวนผลและน้ำหนักเมลด็เฉลี่ยจาก 10 ต้น 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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มันสำปะหลัง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         มันสำปะหลัง  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไมน่้อยกว่า 36 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่   
                                             น้อยกว่า 50 เซนติเมตร               
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                                ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญ  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัด
วัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3   เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัช พืชในกรรมวิธี ไม่ กำจัดวัช พืชใน พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมี
ขนาด 0.5×0.5 เมตร  และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
          0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมไดส้มบูรณ ์  (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3  ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทกึ ข้อมูล 3 ครัง้ ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง  และจำนวนกิ่ง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของมันสำปะหลังในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 4 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วัน
หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 3 เดือนหลังปลูก โดยชั่งน้ำหนัก
สดส่วนเหนือดินเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 4 × 4 เมตร 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4 ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ฝ้าย 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช                 ฝ้าย  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรอือ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม ่      

                                                น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                             
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                           ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 
0.5×0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 0-10 ตามลักษณะ
ที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ ์  (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ขอ้มูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของฝ้ายในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สาร
กำจดัวัชพืชและขณะเกบ็เกี่ยว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตฝ้ายเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวไม่น้อยกว่า 3 × 3 
เมตร และนับจำนวนสมอฝ้ายเฉลี่ยจาก 10 ต้น 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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อ้อย 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         อ้อย   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่

น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                      
1.7  ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หวัพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอืน่ๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมลูการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
    0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคมุได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

     3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
          0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ       (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร  จำนวน 2  ครั้ง ที่ระยะ 30 - 40 และ 60-70 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วัน
หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และการแตกกอ บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ  60 และ 90 วัน
หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยสุ่มจากจำนวน 10 กอ ที่เป็นตัวแทนของอ้อย ในแต่ละ
กรรมวิธี 

3.6  ผลผลิตของพืชปลูก:เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออ้อยมีอายุ 3 เดือนหลังปลูก โดยชั่งน้ำหนักสด 
ส่วนเหนือดินเป็นกิโลกรัมต่อไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ไม่น้อยกว่า 4 × 4 เมตร    

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุใหช้ัดเจน 



48 
 

 

4 ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอา้งอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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สับปะรด 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              สับปะรด   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไมต่่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 32.5 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่

น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                                  
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึน้ทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภท
ใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิด อ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่ แนะนำ  
60-80 ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอ่ืน หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคมุได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15 , 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ทีจ่ำนวน 2  ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง และความกว้างทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 24 ต้น 
ที่เป็นตัวแทนของสับปะรดในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วัน
หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออ้อยมีอายุ 3 เดือนหลังปลูก โดยชั่งน้ำหนักสดส่วน
เหนือดินเป็นกิโลกรัมตอ่ไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกีย่ว ไม่น้อยกว่า 4 × 4 เมตร    

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
 รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ
แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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มันฝรั่ง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช              มันฝรั่ง   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา       ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง  ไม่       

                                  น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็น
จำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมลูการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมไดป้านกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมไดดี้    (good control)  
10   =  ควบคมุได้สมบูรณ ์  (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะทีป่รากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพษิเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ขอ้มูล 2 ครั้ง ทีร่ะยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเปน็ชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น   

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของมันฝรั่งในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัด
วัชพืช และขณะเกบ็เกี่ยว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่งโดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 4 × 4 เมตร นับ
จำนวนหัวมันฝรั่งและน้ำหนักมันฝรั่งกิโลกรัมต่อไร่   

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
 รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ
แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชผักกินใบ 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช               หอมแบ่ง คะน้า ผักวงศ์กะหล่ำ กะเพรา โหระพา แมงลัก ฯลฯ 
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา          ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน      RCB หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ       ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย     ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่   

                                  น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก       ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย       ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก  ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4  อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอ่ืน หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก  และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพษิเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง และจำนวนใบ โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของชนิดผัก ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืชและขณะเก็บเกี่ยว และนับจำนวนต้นต่อตารางเมตร ที่ระยะ 15-20 วันหลังการ
ใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
1 × 4 เมตร   

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชผักกินหัว 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         กระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดง ฯลฯ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่  

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร          
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมปีระสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4  อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ใช้พ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ดี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิรน์ 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไมเ่ป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กนอ้ย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจดัวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิรน์ 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: ความสูง การแตกกอ และ/หรือจำนวนใบ โดยสุ่มจากจำนวน 
10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของผักกินหัว ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลัง
การใช้สารกำจัดวัชพืช และนับจำนวนต้นต่อตารางเมตร ที่ระยะ 15-20 วันหลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
1 × 4 เมตร   

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชผักกินผล 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         พริก มะเขือเทศ ฯลฯ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรอือ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร                          
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4  อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิดต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรอืสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชใช้พ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมไดส้มบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและทรงพุ่ม โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของพืชกินผลในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้งที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สาร
กำจัดวัชพืช และขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
 3 × 3 เมตร     

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลาการ
ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชผักกนิฝัก 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ฯลฯ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7   ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิดต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอ่ืน หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชใช้พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไมเ่ป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศห์ญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความยาวเถาและจำนวนเถา โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่
เป็นตัวแทนของพืชในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 1 ครั้งที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัด
วัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
1 × 3 เมตร     

3.7 ข้อมูลพื้นที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลาการ-
ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชตระกูลแตง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         แตงโม แคนตาลูป ฯลฯ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร                            
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิดต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชใช้พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมไดป้านกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5  การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความยาวและจำนวนเถา โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น 
     ตัวแทนของพืชในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 1 ครั้งที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่  โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า   
4 × 4 เมตร     

3.6 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลา
การ-ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4 ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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สตรอเบอรี่ 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         สตรอเบอรี ่ 
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรอือ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 
                                            น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการคา้   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิดต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
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3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชใช้พ้ืนที่  2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไมไ่ด ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมไดป้านกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความยาวเถาและจำนวนแขนง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่
เป็นตัวแทนของพืช ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 1 ครั้งที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัด
วัชพืช  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
     1 × 3 เมตร และแยกคุณภาพผลผลิตในขณะเก็บเก่ียว   
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลาการ -

ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชวงศ์ขิง 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ขิง ข่า กระชาย ขม้ิน ฯลฯ   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย         ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                           ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร      
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พื ชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์  สู ตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลุก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมไดดี้    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ทีร่ะยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก  และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและการแตกกอ โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของพืช ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลังการใช้สารกำจัด
วัชพืชและขณะเก็บเก่ียว 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก:  น้ำหนักสดผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า  
3 × 3 เมตร     

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

กล้วย 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         กล้วย   
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไมต่่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไมต่่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย         ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร      
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลุก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 
0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก  และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและการแตกหน่อ โดยสุ่มจากจำนวน 5 ต้น ที่เป็น
ตัวแทนของพืช ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30,60 และ 90 วันหลังการใช้
สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2x7 เมตร และนับ
จำนวนหวีต่อเครือในแต่ละกรรมวิธี จากตัวแทนของกล้วยจำนวน 5 ต้น 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชยืนต้น 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช        ชา กาแฟ หม่อน ฯลฯ  
1.2  สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6  ขนาดแปลงย่อย    ตามชนิดของพืชปลูก และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่น้อยกว่า   

                                      50 เซนติเมตร 
1.7  ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร    
1.8  การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                             ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ สูตรผสม (formulation) 
และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกชนิด

และนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไมไ่ด ้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ทีร่ะยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร  จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70  วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้างประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: บันทึกข้อมูล เช่น ชา บันทึกการแตกยอดอ่อน ส่วนพืชอ่ืนๆ ให้
บันทึก เส้นรอบวงของลำต้น  ความสูง และ/หรือ ขนาดทรงพุ่ม  จำนวน 4 ครั้ง ที่ระยะ 0, 
30 , 60  และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 

ไม้ผล 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ทุเรียน ส้ม มะม่วง ฯลฯ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไมน่้อยกว่า 36 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช  ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ15,30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชจำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร  จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70  วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศห์ญ้า ประเภทใบกว้างประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5  การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดเส้นรอบวงของลำต้นไม้ผลที่ระดับความสูง 10เซนติเมตร  
จากระดับผิวดิน จำนวน  4 ครัง้ ที่ระยะ 0, 30, 60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6  ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4 ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก) 
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องุ่น 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช        ระบุชื่อพันธุ์ 
1.2  สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไมต่่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ฃ 

                                       น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7  ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8  การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                              ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2 กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3 วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคมุได้ดี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ15,30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชจำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร  จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70  วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้างประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: นับจำนวนเถาองุ่นที่แตกออกจากลำต้นหรือท่อนพันธุ์ ที่ระยะ  
     0, 30, 60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ปาล์มน้ำมัน 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ปาล์มน้ำมัน  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
4.1 ขนาดแปลงย่อย    ไมน่้อยกว่า 72 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
1.6 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.7 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า  

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน  สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรอืระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมไดป้านกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมไดดี้    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กนอ้ย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร  จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70  วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้างประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: บันทึกจำนวนทางใบที่เพ่ิมขึ้น  จำนวน 4 ครั้ง ที่ระยะ 0, 30, 
60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ยางพารา 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ยางพารา  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไมน่้อยกว่า 64 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคมุได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30-40 และ 60-70  วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้างประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.5  การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดเส้นรอบวงของลำต้นที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร จาก
ระดับผิวดิน จำนวน 4 ครั้ง ที่ระยะ 0, 30, 60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช ถ้าเป็น
ยางปลูกใหม่ให้บันทึกความสูงและขนาดของทรงพุ่ม 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ไม้ดอก 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ไม้ดอก  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                               น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8 การใส่ปุย๋      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก  สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน และสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธี ๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง  ประเภทกก  และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูงและทรงพุ่มของไม้ดอก โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้นที่
เป็นตัวแทนของแต่ละกรรมวิธี หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 30 วัน 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตของดอกเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยนับจำนวนดอกแยกตามคุณภาพ
ของดอกในขณะเก็บเก่ียว 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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กล้วยไม้และหน้าวัว 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช            กล้วยไม้ และหน้าวัว  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วงเวลา ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง 
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ         ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่นอ้ยกว่า 5 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                                      น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                                   ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
1.8 การใส่ปุ๋ย      ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                                    ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบ
หรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็นสรผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลข
จำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
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3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืช ในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 
0.5×0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคมุ: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมไดส้มบูรณ์   (completely control)  

       บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 หลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืชเป็น
ชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพษิปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ขอ้มูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช บันทึก 

จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 4 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 เมตร 
ที่ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์
หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และ ประเภทเฟิร์น  

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง และการแตกหน่อ โดยบันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 
30, 60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้นที่เป็นตัวแทนของ
แต่ละกรรมวิธี  

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: นับจำนวนช่อดอกในพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร วัดความ
ยาวช่อดอกและน้ำหนักช่อดอกจนถึงระยะ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช  

3.7 พ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลาการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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ยาสูบ 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช         ยาสูบ  
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                            น้อย กว่า 50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   
1.8 การใส่ปุ๋ย         ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                            ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันก่อนหรือหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืช
ประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุ
เป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
 
 



101 
 

 

3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนก

ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
  0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้      (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย    (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง     (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี     (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์    (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบ
แคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก  และประเภทเฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: วัดความสูง โดยสุ่มจากจำนวน 10 ต้นที่เป็นตัวแทนของยาสูบ
ในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
และขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ผลผลิตยาสูบเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 3×3 
เมตร และการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งให้นับจำนวนใบและชั่งน้ำหนักสดของใบ 

3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
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4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พื้นที่ทีไ่ม่ได้ทำการเกษตร 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช       ไม่มีการปลูกพืชประธาน 
1.2  สถานที ่     ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา     ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน    RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ         ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6  ขนาดแปลงย่อย       ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่น้อย 
                                        กว่า  50 เซนติเมตร 

2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 
2.1 สารกำจัดวัช พื ชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 

(formulation) และชื่อการค้า   
2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 

หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึน้ทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบเุป็นจำนวนใบหรือความสูงของวัชพืชหลังงอก 
2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 

type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอ่ืน หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุ่มตัวอย่างก่อนพ่นสารกำจัดวัชพืชในพ้ืนที่การทดลองก่อนแบ่ง
แปลงย่อย จำแนกชนิดและนับจำนวนวัชพืช ในพ้ืนที่ 4 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 เมตร 
บันทึกการเจริญเติบโตของวัชพืช เช่นความสูง จำนวนใบ อายุ (ถ้าสามารถบอกได้) ระยะออก
ดอก เป็นต้น โดยแยกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภท
กก และประเภทเฟิร์น และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

3.3 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง เพ่ือบันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้ง
วัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 เมตร ที่ระยะ 30-40 และ 60-
70 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า 
ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น  

3.4 ข้อมูลพ้ืนที่ทดลอง: สถานที่ทำการทดลอง สภาพพ้ืนที่ที่ทำการทดลอง ความเป็นพิษที่อาจ
เกิดข้ึนกับพืชปลูกชนิดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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วัชพชืน้ำ 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 วัชพืช       วัชพืชที่ต้องการกำจัด( ผักตบชวา สาหร่าย เป็นต้น ) 
1.2 สถานที ่       ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วงเวลา ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง 
1.4 การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแปลง และให้ 

                                   ใช้วัสดุกั้นระหว่างแปลงย่อย              
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ใช้หลังวัชพืชงอกแล้ว  
2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 

type หรือชนิดอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 
ลิตรต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่น ๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1 ความหนาแน่นของวัชพืชน้ำ: นับจำนวนต้นหรือน้ำหนักของวัชพืชน้ำต่อพ้ืนทีท่ีต่้องการกำจัด 
ก่อนการใช้สารกำจัดวัชพืช 
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3.2  ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย  (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 4 ครั้ง ที่ระยะ  7, 15, 30 และ 45 วันหลังใช้สาร โดยสังเกตอาการตายหรือ
ความหนาแน่นที่ลดลงของวัชพืชน้ำเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืช  

3.3 การเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำ: นับจำนวนต้นหรือน้ำหนักต่อพ้ืนทีข่องวัชพืชน้ำจากทุกกรรมวิธี 
จำนวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 45 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ผลทางสถิติ 

3.4 ข้อมูลพ้ืนที่ทดลอง: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการ
ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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วัชพืชน้ำในพื้นที่ปลูกพืช 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช        พืชที่ปลูกบนร่องสวน  
1.2  สถานที ่     ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา     ระบุช่วงเวลา ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง 
1.4  การวางแผน    RCB หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ     ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6  ขนาดแปลงย่อย   ไมน่้อยกว่า 7.5 ตารางเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 

                         ไม่ตำ่กว่า 3 เมตร และให้ใช้วัสดุกั้นระหว่างแปลงย่อย 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1 สารกำจัดวัช พืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุ ชื่ อสามัญ   เปอร์ เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า 

2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 
หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ใช้หลังวัชพืชงอกแล้ว  
2.4  อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 

type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไมใ่ช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: ก่อนพ่นสารกำจัดวัชพืชให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้น
วัชพืช โดยระบุเป็นจำนวนใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช และสุ่มตัวอย่างจำแนก
ชนิดและนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด  
0.5 × 0.5 เมตร ที่ระยะ 30-40 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และคำนวณความหนาแน่น
ของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
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3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 0-10 ตามลักษณะ
ที่ปรากฏดังนี้ 
    0    =   ควบคุมไม่ได ้    (no control)  

1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคมุได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ดี    (good control)  
10 =  ควบคุมได้สมบูรณ์   (completely control)  

บันทึก ข้อมูล  4  ครั้ง ที่ระยะ 7, 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจดัวัชพืช จำแนก
วัชพืชเป็นชนิดและประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก ประเภทเฟิร์น
และประเภทอาลจี 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตาม
ระบบ  0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 
    0   =   ไม่เป็นพิษ     (normal) 

1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพษิรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร ที่ระยะ 60 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบ
วงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก  ประเภทเฟิร์น และประเภทอาลจี 

3.5 พ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะเวลาการปลูก 
และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอา้งอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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สนามหญ้า 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1 พืช        หญ้าสนาม(ระบุชนิดของหญ้า) 
1.2 สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3 ระยะเวลา      ระบุช่วงเวลา ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง 
1.4 การวางแผน          RCB หรอือ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5 จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6 ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 
                                          น้อยกว่า  50  เซนติเมตร 
1.7  สภาพของสนาม     ระบุสภาพสนามเป็นหญ้าปลูกใหม่หรือสนามหญ้าที่มีปัญหา 

                                             วชัพืช 
1.8 การใส่ปุ๋ย         ควรมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

                           ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 

2.1  สารกำจัดวัชพืชที่ ใช้ทดลอง : ระบุชื่อสามัญ   เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์   สูตรผสม 
(formulation) และชื่อการค้า   

2.2  สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 
ชนิด หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3  เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูกหรือหลังการตัดหญ้า  
2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง  หัวพ่นแบบ 

Fan type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน และสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-
80 ลิตรต่อไร่ 

2.5  กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6  ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.2 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: กรณใีช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก สุ่มเก็บตัวอย่างที่
ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช กรณีใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก  ก่อน
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การพ่นสารกำจัดวัชพืช สุ่มตัวเก็บอย่างในพ้ืนที่ทดลองก่อนแบ่งแปลงย่อย จำแนกชนิด และ
นับจำนวนต้นวัชพืช ในพื้นที่ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 เมตร บันทึกการเจริญเติบโต
ของวัชพืช เช่นความสูง จำนวนใบ อายุ (ถ้าสามารถบอกได้) ระยะออกดอก เป็นต้น และ
คำนวณความหนาแน่นของวัชพืชแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์  

3.3 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 0-10  ตาม
ลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10 =  ควบคุมไดส้มบูรณ์      (completely control)  

บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อน
วัชพืชงอก หรือที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช ประเภทหลังวัชพืช
งอกจำแนกวัชพืชเป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และ
ประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0 -10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

0  =   ไม่เป็นพิษ     (normal) 
       1-3   =   เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 

           4-6   =   เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
    7-9   =   เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
    10   =    พืชปลูกตาย     (completely killed) 
บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15 , 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อน
วัชพืชงอก หรือที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก 

 3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช บันทึก 
จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 เมตร ที่
ระยะ 30 และ 60 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก หรือที่ระยะ 0, 30 และ 
60 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก โดยจำแนกเป็นชนิดและประเภทวัชพืช
ใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และประเภทเฟิร์น 

 3.5 การเจริญเติบโตของหญ้าสนาม: วัดความหนาแน่นของหญ้าสนาม โดยประเมินด้วยสายตา คิด
เป็นร้อยละของพ้ืนที่ที่หญ้าสนามปกคลุม ที่ระยะ 0, 30 และ 60 วันหลังพ่นสารกำจัดวัชพืช 

 3.6 ผลผลิตของหญ้าสนาม: น้ำหนักสดของหญ้าสนามเป็นกิโลกรัมต่อไร่ ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2x2 
เมตร ที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสารกำจัดวัชพืช 
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 3.7 พ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะปลูก การดูแล
รักษาระดับความสูงการตัด ช่วงเวลาการตัดหญ้าสนาม และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้
ชัดเจน 

4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชตัดตอและฆ่าต้น 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช        ชื่อพืชที่ต้องการกำจัด 
1.2  สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา      ระบชุ่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ      ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ตำ่กว่า 12 
1.6  ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 10 ต้น และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่น้อยกว่า   

                                      50 เซนติเมตร 
1.7 ระยะปลูก      ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร   

2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 
2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญและชื่อการค้า สูตรผสม (formulation) และ

เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 
2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 

หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 วิธีการใช้: ระบุวิธีการใช้โดยการ พ่น หรือ ทา  กับส่วนใดของพืช เช่น ตอ หรือ ต้น   
2.4 อุปกรณ์ท่ีใช้สารกำจัดวัชพืช: ให้ระบุอุปกรณ์การใช้ เช่น แปรง เครื่องพ่น หรือฉีด หรืออ่ืนๆ 
2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 

15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสาร
กำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นเปอร์เซ็นต์สาร
ผลิตภัณฑ์ในตัวทำละลาย 1 ลิตร(ระบุตัวทำละลาย) 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1  ขนาดของพืชที่ต้องการกำจัด: เลือกต้นที่ต้องการกำจัดให้มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยวัดเส้นรอ
บวงของต้นพืชสูงจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร 

3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย  (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี   (good control)  
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10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์  (completely control)  
  บันทึก ข้อมูล 4 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60, 90 และ120 วันการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยสังเกต

สภาพของตอและกิ่งแขนงของต้นพืชที่ต้องการกำจัดเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารกำจัด
วัชพืช เช่น กิ่งมีอาการผิดปกติ หรือก่ิงแห้งตาย และตอพืชมีสภาพแห้งหรือผุหรือเน่าเปื่อย 

3.3 การเจริญของตอพืช: นับจำนวนตอพืชที่แตกก่ิง จำนวนกิ่งต่อต้น จำนวนกิ่งท่ีมีชีวิต ความสูง
ของกิ่ง และน้ำหนักแห้งของกิ่ง โดยสุ่มจากจำนวน 5 ตอ ที่เป็นตัวแทนในแต่ละกรรมวิธี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 60 และ 120 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.4 ข้อมูลพ้ืนที่ทดลอง: สถานที่ทำการทดลอง สภาพพ้ืนที่ที่ทำการทดลอง ความเป็นพิษที่อาจ
เกิดข้ึนกับพืชปลูกชนิดต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง และการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

4 ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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พืชปลูกตัดต้น 
1.สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช         ชื่อพืช ( เช่น ยูคาลิปตัส  สน เป็นต้น ) 
1.2  สถานที ่      ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา      ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน     RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ      ไมต่่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6  ขนาดแปลงย่อย    ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างแปลง ไม่ 

                                น้อยกว่า  50 เซนติเมตร 
1.7  ระยะปลูก       2 x 2, 2 x 4 หรือ 4 x 4 เมตร  

2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 
2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญและชื่อการค้า สูตรผสม (formulation) และ

เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 
2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 

หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 เวลาการใช้: ระบุระยะเวลาการใช้เป็นจำนวนวันหลังปลูก สำหรับสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้
หลังวัชพืชงอก ก่อนพ่นสารให้บันทึกระยะการเจริญเติบโตของต้นวัชพืช โดยระบุเป็นจำนวน
ใบหรือระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารกำจัดวัชพืช: เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง หัวพ่นแบบ Fan 
type หรือชนิดอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันและสามารถวัดปริมาตรน้ำที่แนะนำ 60-80 ลิตร
ต่อไร่ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี และกรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสารกำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย 
อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นกรัมสารออกฤทธิ์ และกรัมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ เมื่อคำนวณเป็น
สารผลิตภัณฑ์ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอื่นๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1 ชนิดและจำนวนต้นวัชพืช: สุม่ตัวอย่างที่ระยะ 30-40 วันหลังใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกชนิด
และนับจำนวนต้นวัชพืชในกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ในพื้นที่ 2 จุดแต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร และคำนวณความหนาแน่นของวัชพืช แต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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3.2 ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
 0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี    (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ ์  (completely control)  

  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช จำแนกวัชพืช
เป็นชนิด และประเภทใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และ ประเภทเฟิร์น 

3.3 ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ 
0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพษิปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ขอ้มูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 จำนวนชนิดและน้ำหนักแห้งของวัชพืช: สุ่มเก็บตัวอย่าง จำแนกชนิดและประเภทวัชพืช 

บันทึก จำนวนและน้ำหนักแห้งวัชพืชจากทุกกรรมวิธีๆ ละ 2 จุด แต่ละจุดมีขนาด 0.5 × 0.5 
เมตร จำนวน 2 ครั้ง  ที่ระยะ 30-40 และ 60-70 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยจำแนก
เป็นชนิดและประเภทวัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ประเภทใบกว้าง ประเภทกก และ ประเภท
เฟิร์น 

3.5 การเจริญเติบโตของพืชปลูก: บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยวัดความ
สูง ขนาดทรงพุ่ม และ/หรือเส้นรอบวงของลำต้น ตามขนาดต้นของพืชปลูกที่ระดับความสูง 
90 เซนติเมตร สุ่มจากจำนวน 5 ต้น ที่เป็นตัวแทนในแต่ละกรรมวิธี บันทึกข้อมูล 4 ครั้ง ก่อน
พ่นสารกำจัดวัชพืช และทีร่ะยะ 30, 60 และ 90 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 

3.6 ผลผลิตของพืชปลูก: ไม่เก็บผลผลิต    
3.7 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการปลูก 

และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
4. ผลการทดลอง (Results) 
      รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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กาฝาก 
1. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

1.1  พืช/กาฝาก    ชื่อพืชที่อาศัย/ชื่อกาฝากที่ต้องการกำจัด 
1.2  สถานที ่     ทำการทดลอง 2 แห่ง 
1.3  ระยะเวลา    ระบุช่วง ระยะ เดือน / ปี ที่ทำการทดลอง  
1.4  การวางแผน    RCB หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
1.5  จำนวนซ้ำ    ไม่ต่ำกว่า 3 ซ้ำ และ df ของ error ไม่ต่ำกว่า 12 
1.6  จำนวนต้นกาฝาก    ไมน่้อยกว่า 10 ต้น/กรรมวิธี 

2. กรรมวิธีการใช้ (Application Treatments) 
2.1 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง: ระบุชื่อสามัญและชื่อการค้า สูตรผสม (formulation) และ

เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 
2.2 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: ต้องเป็นสารที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในปัจจุบัน 1 ชนิด 

หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารผสมมากกว่า 1 ชนิด สารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบต้องประกอบด้วยสารกำจัดวัชพืชชนิดเดี่ยวที่อยู่ในสารผสม และสารกำจัดวัชพืช
ที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียน 

2.3 วิธีการใช้: ระบุวิธีการใช้โดยการ พ่น ฉีด ป้าย หรือ ทา  กับส่วนใดของกาฝาก เช่น ใบ หรือ 
ต้น   

2.4 อุปกรณ์ที่ใช้สารกำจัดวัชพืช: ให้ระบุอุปกรณ์การใช้ เช่น แปรง พู่กัน เครื่องพ่น ไซริงค์ หรือ
อ่ืนๆ 

2.5 กรรมวิธีทดลอง: ต้องเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการกำจัดวัชพืช 1 กรรมวิธี แต่ไม่ควรเกิน 
15 กรรมวิธี หากสารกำจัดวัชพืชที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด ต้องทดสอบสาร
กำจัดวัชพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในกรรมวิธีด้วย อัตราการใช้สารต้องระบุเป็นมิลลิลิตรหรือกรัม
ของสารผลิตภัณฑ์ในตัวทำละลาย 1 ลิตร(ระบุตัวทำละลาย) 

2.6 ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น หรือสารผสมอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรรมวิธีที่กำหนด 
3. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

3.1 ขนาดของกาฝากที่ต้องการกำจัด: เลือกต้นที่ต้องการกำจัดให้มีขนาดหรือจำนวนใกล้เคียงกัน 
เช่น ความสูง ความยาวของต้น หรือ กิ่งแขนง  

3.2  ประสิทธิภาพการควบคุม: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตามระบบ  
0-10  ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0    =  ควบคุมไม่ได้    (no control)  
1-3   =  ควบคุมได้เล็กน้อย  (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี   (good control)  
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10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์  (completely control)  
  บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช โดยสังเกตอาการ

ของต้นกาฝากเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น กิ่งมีอาการผิดปกติ หรือกิ่ง
แห้งตาย 

3.3  ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชอาศัย: ให้คะแนนโดยวิธีประเมินด้วยสายตาตาม
ระบบ 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 
10   =   พืชปลูกตาย     (completely killed) 

บันทึก ข้อมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ  7, 15 และ 30 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช 
3.4 การเจริญเติบโตของกาฝาก: นับจำนวนต้นและน้ำหนักแห้งของกาฝากที่รอดชีวิตทั้งหมด

จากทุกกรรมวิธี ที่ระยะ 45 วันหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ  

3.5 ผลผลิตของพืชอาศัย: ไม่เก็บผลผลิต    
3.6 ข้อมูลพ้ืนที่ทดลอง: สถานที่ปลูก ฤดูการปลูก การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะการ

ปลูก และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 
4. ผลการทดลอง (Results) 
     รายงานในรูปร้อยแก้ว และมีตารางหรือภาพประกอบ ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

แบบการทดลองที่ใช้ โดยประกอบด้วย คำนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผลและวิจารณ์การทดลอง 
สรุปผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
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แบบการเขียนรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช 
การทดลองประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช.....ชือ่สามัญ....(ชื่อการค้า)..................... 

(ชื่อผู้ทดลอง, ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ)......................................... 
บริษัท.....................(ชื่อบริษัท) 

ที่อยู่บริษัท................................... 
 

บทคัดย่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
  
 

คำนำ 
................................................................................................................................................... ..............
....................................................................................... ..........................................................................
.......................................................................................................... ....................................................... 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ 
  1………………… 
  2………………... 
 วิธีการทดลอง 
................................................................. ..................................................................... .................... 
......................................................................................................................................................... ........
.................................................................................................................................................................                  
 การบันทึกข้อมูล 
................................................................ ..........................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองแปลงที่..............(สถานที่ทดลอง) 
            ชนิดและจำนวนวัชพืชในแปลงไม่กำจัดวัชพืช 

ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก 
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช 
จำนวนต้นและน้ำหนักแห้งวัชพืชต่อพ้ืนที่ 
การเจริญเติบโตของพืชปลูก (ความสูง การแตกกอ จำนวนต้นต่อพ้ืนที่) 
ผลผลิตของพืชปลูก 
 
 

สรุป 
.................................................................................................................................................................

... 
 

คำขอบคุณ 
...................................................................................................................... ...........................................

... 
 

เอกสารอ้างอิง 
.................................................................................................................................................................

... 
 

ตารางแสดงข้อมูล 
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แบบและคำแนะนำการเขียนรายการแสดงผลการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช 

เลขหน้า...... 
การทดลองประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช……..ชื่อสามัญ..(ชื่อการค้า)......................... 

เพื่อควบคุมวัชพืชใน (พืช) 
(ชื่อผู้ทดลอง, ไม่ต้องมีคำนำหน้าอื่น)..................................... 

บริษัท................(ชื่อบริษัท) 
ที่อยู่บริษัท...................................... 

         
 

บทคัดย่อ 
การเขียนไมม่ีย่อหน้า ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 

    สถานที่ทดลอง 
   เวลาที่ทดลอง 
   แผนการทดลองและกรรมวิธีที่ทดลอง 
   วันพ่นสาร 
   ความเป็นพิษต่อพืชปลูกของสาร 
   ประสิทธิภาพในการควบคุมกำจัดวัชพืช 
   ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได ้(ระบุชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์)  
   ผลผลิตพืช(ถ้าเก็บผลผลิต) เปรียบเทียบทางสถิติกับการไม่มีการกำจัดวัชพืช 

 
คำนำ 

ประกอบด้วย 
  ความสำคัญของพืชที่ทดลอง และความเสียหายเนื่องจากวัชพืช 
  ภูมิหลังของสารที่ขอขึ้นทะเบียน 
  กลไกการทำลายในพืช (Mode of Action) และชื่อกลุ่มของสารที่ขอขึ้นทะเบียน 
  วัตถุประสงค์การทดลอง / จุดประสงค์ของการทดลอง 
  มีการอ้างอิงเอกสาร 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องใช้ 
2. สารเคมีทดสอบ พร้อมความเข้มข้นของสาร 
3. สารเปรียบเทียบ พร้อมความเข้มข้นของสาร 
4. อ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยเคม ีสารกำจัดแมลงและโรค ฯลฯ 

 
วิธีการทดลอง ประกอบด้วย 

เวลา แผนการทดลอง กรรมวิธี 
วิธีการ ระยะเวลาการพ่นสาร 
การเตรียมดิน 
วิธีการปลูก ขนาดแปลงทดลอง ระยะปลูก 
การใส่ปุ๋ย การใช้สารกำจัดแมลงและโรค 
การดูแลรักษา     
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 
 

การบันทึกข้อมูลการทดลอง 
เขียนตามการเก็บข้อมูลจริง โดยระบุวันเวลาที่เก็บข้อมูล และข้อมูลที่เก็บ ประกอบด้วย 

ชนิดและปริมาณวัชพืชในแปลงที่ไม่พ่นสารกำจัดวัชพืช 
ความเป็นพิษของสารต่อพืช (ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก) 

  0   =  ไม่เป็นพิษ     (normal) 
1-3   =  เป็นพิษเล็กน้อย    (slightly toxic) 
4-6   =  เป็นพิษปานกลาง   (moderately toxic) 
7-9   =  เป็นพิษรุนแรง    (severely toxic) 

     10   =    พืชปลูกตาย     (completely killed) 
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช (ประสิทธิภาพในการควบคุมสารกำจัดวัชพืช) 

  0    =  ควบคุมไม่ได้     (no control)  
1-3   =  ควบคมุได้เล็กน้อย   (slightly control)  
4-6   =  ควบคุมได้ปานกลาง   (moderately control)  
7-9   =  ควบคุมได้ด ี     (good control)  
10   =  ควบคุมได้สมบูรณ์    (completely control)  

ชนิด ปริมาณ และน้ำหนักแห้งวัชพืช 
การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชปลูก 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองแปลงท่ี.............( สถานทีท่ดลอง ) 
 ชนิดและจำนวนวัชพืชในแปลงไม่กำจัดวัชพืช 

- ระบชุนิดและปริมาณวัชพืช ตามประเภทใบแคบ ใบกว้าง กก 

- ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ จำนวนต้น/ตาราเมตร และเปอร์เซ็นต์ 

- ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 
  ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก 
 บอกระดับความเป็นพิษต่อพืช( ใช้ข้อความภาษาไทย ) และบอกระดับคะแนน และอาการที่พบ 
เปรียบเทียบสารทดสอบกับสารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ กรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกำจัดวัชพืช 
 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช 
 วิจารณ์ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชตามระยะเวลาบันทึกผล( ใช้ข้อความภาษาไทย) และระดับ
คะแนน แยกเป็นการควบคุมวัชพืชโดยรวม การควบคุมวัชพืชแต่ละประเภท และการควบคุมวัชพืชแต่
ละชนิด โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ การไม่กำจัดวัชพืช และสารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบ 
 จำนวนต้นและน้ำหนักแห้งวัชพืชต่อพื้นที ่
 วิจารณ์จำนวนต้นและน้ำหนักแห้งของกรรมวิธีทดสอบ เปรียบเทียบทางสถิติกับสารเปรียบเทียบ 
กรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และการไม่มีการกำจัดวัชพืช ให้สอดคล้องกับข้อมูลประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวัชพืช 
 การเจริญเติบโตของพืชปลูก ( ความสูง การแตกกอ จำนวนต้นต่อพื้นที่ ) 
 วิจารณ์ผลของสารทดสอบต่อการเจริญเติบโตของพืช เปรียบเทียบทางสถิติกบัสารกำจัดวัชพืชที่ใช้
เปรียบเทียบ กรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และกรรมวิธีไมพ่่นสารกำจัดวัชพืช 
 ผลผลิตของพืชปลูก 
 วิจารณ์ผลผลิตของสารทดสอบ เปรียบเทียบทางสถิติกับสารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบ กรรมวิธี
กำจัดวัชพืชด้วยมือและกรรมวิธีไมพ่่นสารกำจัดวัชพืช 

สรุป 
อัตราของสารที่ขอขึ้นทะเบียนที่ได้ผลดี ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได้ วิธีการ ระยะเวลาใช้ ( ผลที่สรุปใช้
ประกอบในการเขียนฉลาก ) 

คำขอบคุณ 
(ถ้ามี) 

 
เอกสารอ้างอิง 

ตามแบบการเขียนรายงานผลการทดลองของกรมวิชาการเกษตร 
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แบบตัวอย่างตารางข้อมูล 
 
ตารางท่ี 1 ชนิดและปริมาณของวัชพืชในกรรมวิธีที่ไม่กำจัดวัชพืชในแปลงทดลองประสิทธิภาพของสาร .............ในพืช....   เมื่อ  ( เวลาที่บันทึกผลการทดลอง )   

แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ ).................... 
 

ชนิดวัชพืช จำนวนวัชพืช (ต้นต่อตารางเมตร) เปอร์เซ็นต์ 

วัชพืชประเภทใบแคบ 
  

1.  ( ชื่อไทย )..........................................( ชื่อวิทยาศาสตร์ )   

   2.............................................................................................   
วัชพืชประเภทใบกว้าง   
  1. ( ชื่อไทย )..........................................( ชื่อวิทยาศาสตร์ )   
  2. ........................................................................................... 

 
วัชพชืประเภทกก 
1. (ชื่อไทย )..........................................( ชื่อวิทยาศาสตร์ ) 
2.............................................................................................  

 
 

 

รวม   

 
 
 
 



124 
 

 

 
 

ตารางท่ี 2  ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืช......................ต่อพืชปลูกจากการประเมินด้วยสายตา  หลังพ่นสารกำจัดวัชพืช  แปลงทดลองที ่(1,2)....................( สถานที่ ) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่ออ้อย 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  15 วันหลังพ่นสาร 30 วันหลังพ่นสาร 60 วันหลังพ่นสาร 

1.  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็น
ตัวเล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร)  

  
 

   

2. ................................................       

3. .................................................       

4. …………………………………………       

       

หมายเหตุ   ความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชต่อพืชปลูก  
 0 = ไม่เป็นพิษ (normal) 
 1 – 3 = เป็นพิษเล็กน้อย (slightly toxic) 
 4 – 6 = เป็นพิษปานกลาง (moderately toxic) 
 7 – 9 = เป็นพิษรุนแรง (severely toxic) 
 10 = พืชปลูกตาย (completely killed) 
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ตารางท่ี 3   ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยรวมของสารกำจัดวัชพืช....................................จากการประเมินด้วยสายตา  ที่ (1,2)...............( สถานที่ ) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยรวม 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  15 วันหลังพ่นสาร 30 วันหลังพ่นสาร 60 วันหลังพ่นสาร 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัวเล็ก 
(ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร)  

  
 

   

2. ................................................       
3. .................................................       
4. …………………………………………       
       
       

หมายเหตุ ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
 0 = ควบคุมไม่ได้ (no control) 
 1 – 3 = ควบคุมได้เล็กน้อย (slightly control) 
 4 – 6 = ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control) 
 7 – 9 = ควบคุมได้ดี (good control) 
 10 = ควบคุมได้สมบูรณ์ (completely control) 
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ตารางท่ี 4   ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นประเภทของสารกำจัดวัชพืช............................ในพืช จากการประเมินด้วยสายตา  แปลงทดลองที ่
(1,2)..............................( สถานที่ ) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้                       

 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นประเภท 
 15 วันหลังพ่นสาร  30 วันหลังพ่นสาร  60 วันหลังพ่นสาร 

(กรัมสารออกฤทธิ์ 
           /ไร่) 

(กรัม, มล. สาร
ผลิตภัณฑ์/ไร่) 

 ประเภท 
ใบแคบ 

ประเภท 
ใบกว้าง 

ประเภท 
กก 

 ประเภท 
ใบแคบ 

ประเภท 
ใบกว้าง 

ประเภท 
กก 

 ประเภท  
ใบแคบ 

ประเภท 
ใบกว้าง 

ประเภท 
กก 

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรก
เป็นตัวเล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ 
สูตร) 

  
 

  
  

  
  

  
 

2. ................................................               
3. .................................................               
4. …………………………………………               
               
               

 
หมายเหตุ  ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
 0 = ควบคุมไม่ได้ (no control) 
 1 – 3 = ควบคุมได้เล็กน้อย (slightly control) 
 4 – 6 = ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control) 
 7 – 9 = ควบคุมได้ดี (good control) 
 10 = ควบคุมได้สมบูรณ์ (completely control) 
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ตารางท่ี  5  ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิดของสารกำจัดวัชพืช.........................ในพืช จากการประเมินด้วยสายตา  เมื่อ.........15.......วันหลังพ่นสาร  
แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ )   
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้   ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิด 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัว
เล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

280 350 
 

7 5 0 

2. ................................................ 320 400  8 6 0 
3. ................................................. 360 450  10 9 0 
4. ………………………………………… 400 500  10 9 0 
       
       

 

หมายเหตุ    ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
 0 = ควบคุมไม่ได้ (no control) 
 1 – 3 = ควบคุมได้เล็กน้อย (slightly control) 
 4 – 6 = ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control) 
 7 – 9 = ควบคุมได้ดี (good control) 
 10 = ควบคุมได้สมบูรณ์ (completely control) 
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ตารางท่ี  6  ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิดของสารกำจัดวัชพืช.........................ในพืช จากการประเมินด้วยสายตา   เมื่อ.........30......วันหลังพ่นสาร  
แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ )   
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้   ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิด 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัว
เล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

280 350 
 

7 5 0 

2. ................................................ 320 400  8 6 0 
3. ................................................. 360 450  10 9 0 
4. ………………………………………… 400 500  10 9 0 
       
       

 

หมายเหตุ    ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
 0 = ควบคุมไม่ได้ (no control) 
 1 – 3 = ควบคุมได้เล็กน้อย (slightly control) 
 4 – 6 = ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control) 
 7 – 9 = ควบคุมได้ดี (good control) 
 10 = ควบคุมได้สมบูรณ์ (completely control) 
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ตารางท่ี  7  ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิดของสารกำจัดวัชพืช.........................ในพืช จากการประเมินด้วยสายตา   เมื่อ..........60..........วันหลังพ่นสาร  
แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ )  
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้   ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชจำแนกเป็นชนิด 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็น
ตัวเล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

  
 

   

2. ................................................       
3. .................................................       
4. …………………………………………       
       
       

 

หมายเหตุ    ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 
 0 = ควบคุมไม่ได้ (no control) 
 1 – 3 = ควบคุมได้เล็กน้อย (slightly control) 
 4 – 6 = ควบคุมได้ปานกลาง (moderately control) 
 7 – 9 = ควบคุมได้ดี (good control) 
 10 = ควบคุมได้สมบูรณ์ (completely control) 
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ตารางท่ี  8  ผลของสาร...........ต่อจำนวนต้นวัชพืช  ( ต้นตอ่ตารางเมตร ) ในพืช  เมื่อ.....................(วันหลังพ่น) แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ทดลอง.......) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  จำนวนต้นวัชพืช (ต้น/ตารางเมตร) 1/ 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  ชื่อวัชพืช1/ ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัว
เล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

  
 

   

2. ................................................       
3. .................................................       
4. …………………………………………       
       
       

C.V.(%)      
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 9  ผลของสาร...........ต่อน้ำหนักวัชพืชแห้งวัชพืช  ( กรัม / ตารางเมตร ) ในพืช เมื่อ.....................(วันหลังพ่น) แปลงทดลองที ่(1,2)............( สถานที่ทดลอง.......) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  น้ำหนักวัชพืชแห้งวัชพืช (ต้น/ตารางเมตร) 1/ 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  ชื่อวัชพืช1/ ชื่อวัชพืช ชื่อวัชพืช 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัว
เล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

  
 

   

2. ................................................       
3. .................................................       
4. …………………………………………       
       
       

C.V.(%)      
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี  10  ผลของสาร...........ต่อการเจริญเติบโตของพืชปลูก ( ความสูง การแตกกอ เส้นรอบวงต้น  องค์ประกอบผลผลิต )   เมื่อ.....................(วนัหลังพ่นสาร) แปลง
ทดลองที ่ (1,2)..................( สถานทีท่ดลอง ) 
 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  ความสูง /การแตกกอ/เส้นรอบวง/องค์ประกอบผลผลิต 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  30 วันหลังพ่นสาร 60 วันหลังพ่นสาร 90 วันหลังพ่นสาร 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็น
ตัวเล็ก (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

  
 

   

2. ................................................       

3. .................................................       

4. …………………………………………       

       

       

C.V.(%)      
1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี  11 ผลของสาร...........ต่อผลผลิต / อ่ืนๆ.................. เมื่อ(วันหลังพ่นสาร) แปลงทดลองที ่(1,2)..................( สถานที่ทดลอง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามดว้ยตัวอักษรเหมือนกัน  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น  95 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี DMRT

กรรมวิธี 
อัตราการใช้  ผลผลิต 

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) (กรัม, มล. สารผลิตภัณฑ์/ไร่)  (กิโลกรัม/ไร่) 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวแรกเป็นตัวเล็ก  
     (ชื่อสามัญ เปอร์เซ็นต์ สูตร) 

  
 

 

2. ........................................................     

3. .........................................................     

4. …………………………………………........     

C.V. (%)    
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ภาคผนวก 

ตัวอย่าง 

ร่างฉลากสารกำจัดวัชพืช 

 

ชื่อการค้าภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  

ชื่อสามัญ        ………… 

ชื่อการค้า        ………… 

สารสำคัญ        ………… ( ชื่อเคมี ) 

ผลิตภัณฑ์ของ     .............. 

บริษัทที่ขอขึ้นทะเบียน  .............. 

ประโยชน์        ใช้ก่อนวัชพืชงอก /ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ใน.........(พืชปลูก)เพ่ือกำจัด
วั ช พื ช ป ระ เภ ท ใบ แค บ  เช่ น  .. .... .... .. .. ..... ,... .... .... ..... .... .แ ล ะ
.......................... .ประเภทใบกว้าง เช่ น ................,................และ
....... ...... ....... . ....แ ล ะป ระ เภ ท ก ก  เช่ น  ... ... .... .. ......, ...... ...... .
และ…………………………. 

วิธีใช้       ใช้ อัตรา ..................มิลลิลิตรหรือกรัม (สารผลิตภัณฑ์) ผสมน้ำ 60 – 80 
ลิตร พ่นบนพ้ืนที่  1 ไร่ หรือ .....................มิลลิลิตรหรือกรัม (สาร
ผลิตภัณฑ์) ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพ้ืนที่ 1 งาน .........................
(ระบุเวลาการใช้เป็นจำนวนวัน) 
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แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช 
 

1. การตรวจแผนการทดลอง 
1.1 แผนการทดลองให้ใช้แผนการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช ของกลุ่มวิจัยวัชพืช 

  1.2 ชื่อเรื่องของการทดลองให้ใช้ชื่อสารกำจัดวัชพืชเป็นชื่อสามัญต่อด้วยเปอร์ เซ็นต์ความเข้มข้นและ
สูตรผสมของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง ส่วนชื่อการค้าให้อยู่ในวงเล็บ 

1.3 สถานที่ทำการทดลองระบุได้มากกว่า 1 จังหวัด และสามารถทำการทดลองได้ใน  2 อำเภอ ของ
จังหวัดเดียวกันได้ 

1.4 แผนการทดลองให้กำหนดช่วงเวลาการทดลองไว้ประมาณ 2 ปี ถ้าไม่สามารถดำเนินการทดลองได้ 
ให้ผู้ทำการทดลองควรทำเรื่องขอยกเลิก และแจ้งให้ผู้ควบคุมการทดลองทราบ 

1.5 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เปรียบเทียบให้ใช้สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน  
ในกรณีที่ใช้สารกำจัดวัชพืชที่ทดลอง 2 ชนิดผสมกัน สารที่ใช้เปรียบเทียบต้องมีกรรมวิธีของสารที่ใช้ทดลอง
เป็นสารชนิดเดี่ยวแต่ละชนิดในการทดลอง และต้องใช้สารกำจัดวัชพืชที่เป็นคู่ผสม หรือใช้เพียง 1 ชนิด ที่มี
ประสิทธิภาพเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับสารที่ใช้ทำการทดลอง และสารเปรียบเทียบต้องมีในหนังสือ
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช ของกลุ่มวิจัยวัชพืชพืช หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมการทดลอง 

1.6 อัตราการใช้สารกำจัดวัชพืช ให้ระบุเป็น กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่(ai) กรมสารผลิตภัณฑ์ต่อไร่ และ
เมื่อคำนวณกลับเป็นสารผลิตภัณฑ์แล้วต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม  ส่วนอัตรากรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ของสาร
กำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลองต้องมีอย่างน้อย 3 อัตรา  ในการกำหนดอัตราสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในการทดลองไม่ให้
แตกต่างกันมาก(บวก/ลบ) กับอัตราคำแนะนำการใช้สารกำจัดวัชพืช ของกลุ่มวิจัย วัชพืช และให้มีช่วงห่าง
ของตัวเลขเท่าๆ กัน 

 1.7  เวลาการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอกให้ระบุเป็นจำนวนวันและบันทึกการ
เจริญเติบโตของวัชพืชด้วย เช่น จำนวนใบ หรือความสูง 
    1.8  ในกรณีของข้าว สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลองที่มีเวลาการใช้หลังการงอกของวัชพืช การบันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโต เช่น การแตกกอ หรือความสูง ให้ใช้เวลาหลังการปักดำ หรือหลังหว่านข้าวในการ
บันทึกข้อมูล 

 1.9 สารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลอง 2 ชนิดที่นำมาผสมกันในถังพ่นสาร  (tank mixed) ไม่สามารถนำมา
ทดลองได้จะสามารถนำมาทดลองได้เฉพาะสารกำจัดวัชพืชที่ผสมเสร็จแล้ว(pre mixed )จากแหล่งผลิต 
 
2. การตรวจแปลงทดลอง 

2.1 ผู้ดำเนินการทดลอง ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมแปลงทดลองทราบล่วงหน้าถึงกำหนดเวลาการตรวจ
แปลงเพื่อความสะดวกของผู้ควบคุมแปลงทดลองอย่างน้อย 3 วัน  
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2.2 จำนวนครั้งที่ตรวจแปลงไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมการทดลอง โดยการ
ไปตรวจแปลงครั้งแรกอาจเป็นวันที่ทำการพ่นสารกำจัดวัชพืช ครั้งทีส่องตรวจความเป็นพิษของพืชปลูกครั้งที่
สามตรวจประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช และครั้งที่สี่ตรวจวันเก็บเก่ียวผลผลิต 

2.3 เมื่อทำแปลงทดลองแล้ว ผู้ดำเนินการทดลองไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมการทดลองไปตรวจแปลงจนสิ้น
ระยะเวลาการตรวจแปลงที่กำหนดในแผนการทดลอง หรือพืชปลูกอยู่ในระยะการเก็บเกี่ยว ซึ่งไม่มีผลต่อการ
ตรวจแปลงแล้วถือว่าการทดลองนั้นต้องดำเนินการใหม่ 

2.4 ผู้ดำเนินการทดลองต้องเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมการทดลองทุกครั้งเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในการตรวจแปลงทดลองและการรายงานผล 

2.5 ในกรณีที่ผู้ดำเนินการทดลองใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ที่สามารถกำจัดวัชพืชได้
เฉพาะใบแคบหรือใบกว้างเท่านั้น ซึ่งจะพบว่ามีวัชพืชที่สารกำจัดวัชพืชไม่สามารถกำจัดได้เหลืออยู่ในแปลง
ทดลอง โดยวัชพืชเหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกได้ผู้ควบคุมการทดลองควร ให้ 
คำแนะนำแก่ผู้ทำการทดลองในการปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป 

2.6 เมื่อผู้ควบคุมการทดลองพบว่า การทดลองครั้งนี้ไม่สามารถสรุปผลได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุใด
ก็ ตาม ผู้ควบคุมการทดลองควรแจ้งให้ผู้ดำเนินการทดลองทราบและให้ดำเนินการใหม่ 

 
3. การตรวจรายงานผลการทดลอง 

 3.1 การเขียนรายงานผลการทดลองให้ผู้ดำเนินการทดลองใช้แบบการเขียน คำแนะนำการเขียนและ
แบบของ ตารางการเสนอข้อมูลตามที่กลุ่มวิจัยวัชพืชกำหนด 

 3.2 พืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหลายครั้ง เช่น ดาวเรือง กระเจี๊ยบ เขียว เป็นต้น ให้คัดคุณภาพแต่ละ 
       ครั้งขณะเก็บเก่ียวและรวบรวมตามคุณภาพเม่ือหยุดเก็บผลผลิตจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

 3.3  คำนำ ผลการทดลองและวิจารณ์ เมื่ออ้างอิงหรือวิจารณ์การทดลองแล้วควรมีเอกสารอ้างอิง 
 3.4  ข้อมูลความเป็นพิษต่อพืชปลูกและประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชที่ได้จากการประเมินด้วยสายตา

ให้นำเสนอข้อมูลตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ย 
 3.5  ผลการทดลองและสรุปผลต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตารางผลการทดลองเท่านั้น 
 3.6  พยัญชนะที่ใช้กำกับตัวเลขที่แสดงความแตกต่างทางสถิติถ้าเป็นข้อมูลการเจริญเติบโตผลผลิต

ของพืชปลูกสูงสุด หรือผลของสารกำจัดวัชพืชที่สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ซึ่ งจะเห็นได้จากจำนวนต้นหรือ
น้ำหนักวัชพืชต่ำสุด พยัญชนะท่ีใช้กำกับให้เป็น a  และถ้าไม่แตกต่างทางสถิติไม่ต้องใส่พยัญชนะ 

 3.7 การสุ่มนับจำนวนต้นข้าวในนาหว่านน้ำตม นาหว่านข้าวแห้ง และการสุ่มเก็บตัวอย่างวัชพืช ใน
แผนการทดลองประสิทธิภาพกำหนดให้เก็บในพ้ืนที่ 0.5x0.5 เมตร จำนวน 2 จุด เมื่อนำมาเสนอข้อมูลใน
ตารางให้คำนวณเป็น  1  ตารางเมตร  

3.8 ในกรณีการนำข้อมูลจำนวนต้นและน้ำหนักแห้งของวัชพืชมาคำนวณผลทางสถิติและพบว่า ค่าของ 
CV สูงเกินไป เช่น CV(%) =200 ผู้ควบคุมการทดลองต้องแนะนำให้ผู้ทำการทดลองแปลงข้อมูลก่อนนำไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติส่วนข้อมูลที่นำเสนอในตารางให้ใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลเดิมก่อนแปลงข้อมูล 
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4. การตรวจข้อความท่ีระบุในฉลาก 

4.1  การเขียนให้ใช้แบบการเขียนตามท่ีกลุ่มวิจัยวัชพืชกำหนด 
4.2  ในกรณีสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอกที่สามารถกำจัดวัชพืชได้เฉพาะวัชพืชใบแคบ

หรือวัชพืชใบกว้าง ให้ระบุชื่อวัชพืชลงในฉลากเฉพาะที่สารกำจัดวัชพืชกำจัดได้เท่านั้น  
4.3 ถ้าสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ทดลองระหว่าง 2 อัตรา มีผลการทดลองเท่าเทียมหรือดีกว่าสาร

เปรียบเทียบอัตราการใช้สารกำจัดวัชพืชที่จะระบุในฉลากได้ไม่เกินอัตราถัดไปของสารที่ทำการทดลองเช่น 
อัตรา 120-160 กรัม  

 4.4  ในกรณีการทดลองในข้าวนาดำและนาหว่านน้ำตม  ในหัวข้อวิธีใช้ ให้ผู้ทำการทดลองระบุ
ข้อความ “ และให้ทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2–3 วัน” สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ก่อนวัชพืชงอกและ “ 
ก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออกจากนาและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน” สำหรับสารกำจัดวัชพืชที่
ใช้หลังวัชพืชงอก ไว้ด้วยทุกครั้ง 
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