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การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรเู ลียม ตอการควบคุมหญ&าคา
Study on Efficacy of Calopogonium caeruleum on Cogongrass
Weed Control.
Control.
คมสัน นครศรี1/
ภัทร@พชิ ชา รุจริ ะพงศ@ชัย 1/
จรัญญา ปBนC สุภา 1/
ทิพย@ดารุณี สิทธินาม2/
1/
กลุมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
ศูนย@วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
รายงานความก&าวหน&า
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม ตอการควบคุมหญ&าคา วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ประกอบด&วย จํานวนต&นของถั่วซีรูเลียม 1, 2, 3 และ 4 ต&นตอ
ตารางเมตร วิธีตัดวัชพืช และไมปลูกถั่วซีรูเลียม ทําการทดลองระหวางเดือน มกราคม 2554 ถึง มกราคม
2555 ที่ศูนย@วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบวาหลังการปลูก C. caeruleum
1-3 เดือน ถั่ว C. Caeruleum มีความสามารถในการแขงขันกับหญ&าคาน&อยมาก มีศักยภาพในการคลุม
พื้นที่ประเมินด&วยสายตาคิดเปXนเปอร@เซ็นต@ประมาณ 10 % และที่

4-6 เดือนหลังปลูก ถั่ว C.

caeruleum เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีเปอร@เซ็นต@การคลุมพื้นที่ประมาณ 20 % มีการเจริญเติบโต
ทางด&านลําต&น มีจํานวนกิ่งเฉลี่ย 2-2.3 กิ่งตอต&น และมีความสูงเฉลี่ย 132.3 -156.5 เซนติเมตร เมื่อเข&าสู
ระยะ 6 เดือนหลังปลูก การเจริญเติบโตของ ถั่ว C. Caeruleum เปXนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกันกับ
หญ&าคาสังเกตได&จากชวงแรกถั่ว C. Caeruleum จะเลื้อยตามพื้นดิน เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะเกาะ
ต&นหญ&าคาให&ล&มลง ในกรรมวิธีที่มีจํานวนต&นถั่ว C. Caeruleum ที่ 3 และ 4 ต&นตอตารางเมตร มีการ
แขงขันสูงที่สุด
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คํานํา
หญ&าคา (Cogongrass); Imperta cylindrical Beauv เปXนวัชพืชอายุหลายปcแพรระบาดด&วย
ไหลใต&ดินและเมล็ด ผลิตเมล็ดได&มากถึง 3,000 เมล็ดตอต&น ขยายพันธุ@รวดเร็วด&วยไหลใต&ดิน (Holm et
al. 1977) ทําความเสียหายด&วยแกงแยงธาตุอาหารและน้ํากับพืชปลูก ปลดปลอยสารธรรมชาติบางชนิด
ที่มีฤ ทธิ์ ยับยั้ ง การเจริ ญเติ บโตของพืชอื่ น หญ&า คาพบได& ทั้งในพื ชไร พืชสวนและพื้ นที่ ร กร& า งวางเปลา
เจริญเติบโตได&ดีทั้งในที่ดินแห&งและดินชื้น การกําจัดหญ&าคาสามารถทําได&หลายวิธี เชน การเผา การใช&
จอบสับลําต&นใต&ดินให&เปXนชิ้นเล็กชิ้นน&อย และการใช&สารกําจัดวัชพืชซึ่งสะดวกและรวดเร็ว อยางไรก็ตาม
การใช&สารกําจัดวัชพืชปริมาณที่มากอาจมีผลกระทบทั้งพืชปลูก เกษตรกร ผู&บริโภคและสิ่งแวดล&อมได& การ
ปiองกันกําจัดอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยลดการใช&สารกําจัดวัชพืชในหญ&าคาได&คือ การใช&พืชคลุมดินเพื่อปiองกัน
การงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยวิธีการใช&พืชตระกูลถั่วปลูกคลุมดิน นอกจากนั้นพืชตระกูลถั่ว
เมื่อตายและเนาสลายตัวก็จะเปXนปุjยชวยบํารุงดิน และยังชวยปiองกันการชะล&างของหน&าดินที่ปลูกพืชใน
สภาพลาดชันได&ด&วย พืชตระกูลถั่วที่นิยมปลูกในสวนปาล@มน้ํามันและยางพารา ได&แก Calopodonium

caeruleum, Calopogonium mucinoides, Pueraria phaseoloides, Centrosema pubescens
และ Mucuna cochinchinensis (นิรนาม, 2547) สําหรับถั่ว C. caeruleum เปXนประเภทเถาเลื้อย ทน
รมเงาได&ดี มีปoญหาโรคแมลงรบกวนน&อย สวนพืชตระกูลถั่วที่เหลือทนรมเงาได&น&อยกวาเมื่อปาล@มน้ํามัน
หรือยางพาราโตขึ้นมีรมเงา ถั่วพวกนี้จะคอยๆลดลงและตายไปยกเว&นถั่ว C. caeruleum ดังนั้นจึงควรนํา
ถั่วชนิดนี้มาทดสอบหาประสิทธิภาพในการควบคุมหญ&าคา เพื่อใช&เปXนข&อมูลในการจัดทําคูมือคําแนะนํา
สําหรับเกษตรกรหรือผู&สนใจตอไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ@
1.ต&นปoกชําของถั่วซีรูเลียม
2. ปุjยเคมี
3. ถุงกระดาษและถุงพลาสติก
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ประกอบด&วย จํานวนต&นของถั่วซีรูเลียม 1, 2, 3
และ 4 ต&นตอตารางเมตร วิธีตัดวัชพืช และไมปลูกถั่วซีรูเลียม
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การปฏิบัติการทดลองในพื้นที่ปลูกไม&ผลที่มีหญ&าคาขึ้นอยูขนาดแปลง 4x4 เมตร หลังตัดหญ&าคาแล&วจึงขุด
หลุมปลูกต&นถั่วซีรูเลียมตามอัตราที่กําหนด และทําการดูแลรักษาต&นถั่วซีรูเลียมเหมือนพืชปลูกอื่นๆ
การบันทึกข&อมูล
การเก็ บ ข&อ มู ล ประสิ ทธิภ าพการควบคุ มวัชพืช ระยะเวลาที่ ถั่วคลุมพื้นที่ ทั้ งหมด จํ านวนและ
น้ําหนักหญ&าคา นําข&อมูลมาวิเคราะห@ผลทางสถิติ อธิบายผลและเขียนรายงานผลการทดลอง
เวลาและสถานที่
ทําการทดลองระหวางเดือน มกราคม 2554 ถึง มกราคม 2555 ที่ศูนย@วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลและวิจารณ@ผลการทดลอง
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของ Calopodonium caeruleum ในแปลงปลูกมะมวงที่มีหญ&า
คา พบวา หลังการปลูก C. caeruleum 1-3 เดือน ถั่ว C. caeruleum มีศักยภาพในการคลุมพื้นที่
ประเมินด&วยสายตาคิดเปXนเปอร@เซ็นต@ประมาณ 10 ในกรรมวิธีการปลูกถั่ว C. Caeruleum จํานวน 3
และ 4 ต&นตอตารางเมตร และ 5 เปอร@เซ็นต@ ที่จํานวน 1 และ 2 ต&นตอตารางเมตร (ตารางที่ 1) ซึ่ง
ระยะแรกของการเจริญเติบโตถั่ว C. Caeruleum มีความสามารถในการแขงขันกับหญ&าคาน&อยมาก สุจิน
แม&นเหมือน และคณะ (2526) รายงานวา ทั้งนี้ เนื่อ งมาจากปริ มาณจํ านวนต&นถั่วตอพื้นที่และ การ
เจริญเติบโตของถั่ว C. caeruleum ซึ่งลักษณะการเจริญเติบโตในระแรกจะเจริญเติบโตเลื้อยไปตามผิว
ดินไมยึดเกาะกับต&นพืชที่อยูในแนวตั้ง เมื่อทอดยอดไปพบวัชพืชใดจะเบนเลื้อยออกไปจนกวาต&นถั่วจะ
เจริญเต็มพื้นที่ โดยในทุกกรรมวิธีการปลูกที่จํานวนต&น 1, 2, 3 และ 4 ต&นตอตารางเมตร มีจํานวนกิ่งเฉลี่ย
ระหวาง 1-1.5 กิ่งตอต&น และความสูงเฉลี่ยระหวาง 102.9-135.9 เซนติเมตร (ตารางที่ 2 )
ขณะที่ชวง 4-6 เดือนหลังปลูก ถั่ว C. Caeruleum เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ซึ่งอยูในชวงฤดู
ฝน พบวามีเปอร@เซ็นต@การคลุมพื้นที่ประมาณ 20 เปอร@เซ็นต@ มีการเจริญเติบโตทางด&านลําต&น มีจํานวนกิ่ง
เฉลี่ย 2-2.3 กิ่งตอต&น และมีความสูงเฉลี่ย132.3 -156.5 เซนติเมตร และยังไมพบการแขงขันระหวางถั่ว
C. Caeruleum กับหญ&าคา ในระยะ 4 เดือนหลังปลูก เมื่อเข&าสูระยะ 6 เดือนหลังปลูก การเจริญเติบโต
ของ ถั่ว C. Caeruleum เปXนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกันกับหญ&าคาสังเกตได&จากชวงแรกถั่ว C.
Caeruleum จะเลื้อยตามพื้นดิน เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะเกาะต&นหญ&าคาให&ล&มลง ในกรรมวิธีที่มี
จํานวนต&นถั่ว C. Caeruleum ที่ 3 และ 4 ต&นตอตารางเมตร มีการแขงขันสูงที่สุด เมื่อเริ่มเข&าสูเดือนที่ 8
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ซึ่งตรงกับชวงฤดูหนาว การเจริญเติบโตของถั่ว C. Caeruleum ลดลง เนื่องจากเปXนชวงออกดอกและติด
เมล็ด มีผลทําให&การแขงขันกับหญ&าคาลดลงเชนกัน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของ Calopodonium caeruleum หลังการปลูก C. caeruleum
1-3 เดือน ถั่ว C. Caeruleum มีความสามารถในการแขงขันกับหญ&าคาน&อยมาก มีศักยภาพในการคลุม
พื้นที่ประเมินด&วยสายตาคิดเปXนเปอร@เซ็นต@ประมาณ 10 % และที่ 4-6 เดือนหลังปลูก ถั่ว C.
caeruleum เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีเปอร@เซ็นต@การคลุมพื้นที่ประมาณ 20 % มีการเจริญเติบโต
ทางด&านลําต&น มีจํานวนกิ่งเฉลี่ย 2-2.3 กิ่งตอต&น และมีความสูงเฉลี่ย 132.3 -156.5 เซนติเมตร เมื่อเข&าสู
ระยะ 6 เดือนหลังปลูก การเจริญเติบโตของ ถั่ว C. Caeruleum เปXนไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกันกับ
หญ&าคาสังเกตได&จากชวงแรกถั่วถั่ว C. Caeruleum จะเลื้อยตามพื้นดิน เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะ
เกาะต&นหญ&าคาให&ล&มลง ในกรรมวิธีที่มีจํานวนต&นถั่ว C. Caeruleum ที่ 3 และ 4 ต&นตอตารางเมตร มี
การแขงขันสูงที่สุด จากผลการทดลองนี้ควรต&องมีการศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม
ตอการควบคุ ม หญ& า คา และเก็ บ ข& อ มู ลเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให& ผ ลที่ ไ ด& มี ค วามเที่ ยงตรงมากยิ่ ง ขึ้ นก อนใช& เ ปX น
คําแนะนําตอไป
เอกสารอ&างอิง
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พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 133 หน&า.
สุจินต@ แม&นเหมือน ประเทือง คลกิจ และภัทราวุธ จิวตระกูล. 2526. พืชคลุมคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม.
วารสารยางพารา. 4(1):33-45
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 เปอร@เซ็นต@การคลุมพื้นที่ปลูก ที่ระยะ 30 และ 60 หลังปลูกถั่ว Calopodonium caeruleum
เปอร@เซ็นต@การคลุมพื้นที่ปลูก (%)

กรรมวิธี

3 เดือนหลังปลูก

6 เดือนหลังปลูก

1 ต&น/ตร.ม.
2 ต&น/ตร.ม.
3 ต&น/ตร.ม
4 ต&น/ตร.ม

3
3
4
5

15
18
20
20

วิธีตัดวัชพืช

-

-

ไมปลูกถั่วซีรูเลียม

-

-

ตารางที่ 2 จํานวนกิ่ง และความสูงเฉลี่ยของต&นถั่ว Calopodonium caeruleum หลังปลูก
จํานวนกิ่งเฉลี่ยตอต&น
กรรมวิธี

ความสูงเฉลี่ยตอต&น(ซม.)

1 ต&น/ตร.ม.
2 ต&น/ตร.ม.
3 ต&น/ตร.ม
4 ต&น/ตร.ม
วิธีตัดวัชพืช

3 เดือน
หลังปลูก
1
1.4
1.1
1.5
-

6 เดือน
หลังปลูก
2
2.3
2
2.2
-

3 เดือน
หลังปลูก
118
102.9
121.1
135.9
-

6 เดือน
หลังปลูก
132.3
139.5
156.5
153.4
-

ไมปลูกถั่วซีรูเลียม

-

-

-

-

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

