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การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญาดอกขาว)
หญาดอกขาว) ในสับปะรด
Weed Management (Asystasia gangetica ssp.)
ssp.) in Pineapple
สิรชิ ยั สาธุวจิ ารณ01/ สําราญ สะรุโณ2/ เสริมศิริ คงแสงดาว3/
1/
กลุม> บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
ศูนย0วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพั
นาการเกษตรพัทลุง สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
3/
กลุม> วิจยั วัชพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
การจัดการวัชพืชบาหยาในสับปะรด เพื่อหาสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืช
ประหยัด ปลอดภัย ลดตนทุน และลดผลกระทบต>อสิ่งแวดลอมในการผลิตสับปะรด ดําเนินการทดลอง
ระหว>างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 ณ แปลงเกษตรกรผูปลูกสับปะรด อําเภอปMาบอน จังหวัด
พัทลุง ศูนย0วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย 2
การทดลอง คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อนงอก วางแผนการทดลอง
แ บ บ RCB จํ า น ว น 4 ซ้ํ า มี 10 ก ร ร ม วิ ธี ไ ด แ ก> ก า ร พ> น ส า ร กํ า จั ด วั ช พื ช
tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, pendimethalin+diuron, hexaxinone/diuron,
alachlor+diuron, pendimethalin+dimethenamid และ tebuthiuron+oxyfluorfen อัตรา
125+165, 20, 165+320, 600, 320+320, 165+225 และ 125+24 กรัมสารออกฤทธิ์ต>อไร>
ตามลําดับ ก>อนการปลูกสับปะรด และการพ>นสารกําจัดวัชพืช metribuzin และ bromacil+diuron
อัตรา 140 และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต>อไร> ตามลําดับ หลังจากปลูกสับปะรด และกรรมวิธีไม>
กําจัดวัชพืช ผลการทดลอง พบว>า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อน
งอก ที่ระยะ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุม
วัชพืชไดดี และสารกําจัดวัชพืชไม>เปcนพิษต>อสับปะรด วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได คือ หญาท>าพระ
(Richardia brasiliensis Gomez.) สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia
gangetica ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และ กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.) 2) การ
ทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา มี
10 กรรมวิ ธี คื อ การพ> น สารกํ า จั ด วั ช พื ช ametryn, ametryn, bromacil, bromacil,
bromacil+ametryn, bromacil+diuron, bromacil+atrazine, bromacil+diuron+ ametryn
และ diuron+ametryn อัตรา 512, 400, 550, 400, 400+400, 400+400, 400+400,
400+400+400 และ 400+400 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร> ตามลําดับ และกรรมวิธีไม>กําจัดวัชพืช ผลการ
ทดลอง พบว>า ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน
หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืช bromacil+diuron, bromacil+atrazine,
รหัสการทดลอง 0101-1818-5454-0202-0000-0000-0404-54
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bromacil+diuron+ametryn และ diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชไดดี และสาร
กําจัดวัชพืชไม>เปcนพิษต>อสั บปะรด วัช พืชหลักที่สามารถควบคุมได คือ หญาท>าพระ (Richardia
brasiliensis Gomez.) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) และ สาบม>วง (Praxelis clematidea
R.M. King)
คํานํา
สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) เปcนพืชวงศ0 Bromeliaceae ในช>วงแรกของการ
ปลูก สับปะรดตองแข>งขันกับวัชพืชอย>างรุนแรง ตองการช>วงปลอดวัชพืช 4 เดือนแรกหลังปลูก หาก
การกําจัดวัชพืชไม>มีประสิทธิภาพจะทําใหผลผลิตลดลงกว>า 50 เปอร0เซ็นต0 (Suwanarak et al.,
1998) สมพร และคณะ (2550) รายงานว>า การปลูกสับปะรดแถวเดี่ยวร>วมกับการยกร>องแลวใชเครื่อง
กําจัดวัชพืช ไดตนสับปะรดที่เจริญเติบโตดีกว>าการปลูกแบบแถวคู>ทั้งยกและไม>ยกร>อง และการปลูก
แถวคู>มีค>าใชจ>ายสูงกว>าการปลูกแถวเดี่ยว เกลียวพันธุ0 และคณะ (2547) แนะนําใหใชสารกําจัดวัชพืช
bromacil+diuron+amytryn อัตรา 400+400+200 กรัมสารออกฤทธิ์ต>อไร> กําจัดวัชพืชที่งอกจาก
เมล็ดในดิน ใชพ>นหลังปลูกสับปะรดขณะที่ดินมีความชื้น ก>อนวัชพืชงอกหรือเริ่มงอก 3-5 ใบ เนื่องจาก
สารทั้ง 3 ชนิดเขาสู>พืชทางรากไดดีกว>าทางใบ เกลียวพันธุ0 และคณะ (2550) รายงานว>า แนะนําชุด
วิธีการจัดการวัชพืชในสับปะรด โดยมีการใชสารกําจัดวัชพืชรวม 3 ครั้ง ครั้งแรก ก>อนไถดิน 7 วัน พ>น
สาร glyphosate เพื่อกําจัดรากเหงาและหัวใตดินของวัชพืช และหน>อสับปะรดจากตอเดิม ครั้งที่สอง
หลังปลูกสับปะรดพ>นสาร bromacil+atrazine และครั้งที่สาม เมื่อสับปะรดอายุ 4 เดือนพ>นซ้ําดวย
สารคู>ผสมเดิม
บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) พบเปcนวัชพืชในประเทศมาเลเซีย (Kiew and
Vollesen, 1997) หรือชื่อที่ชาวไร>สับปะรดที่จังหวัดพัทลุงเรียกว>า “หญาดอกขาว” เปcนจุดอ>อนของ
เกษตรกรที่ทําใหผลผลิตสับปะรดลดลง (สําราญ และคณะ, 2551) และหลายจังหวัดในภาคใต เปcนพืช
ในวงศ0 Acanthaceae จัดเปcนวัชพืชขามปpที่เจริญเติบโตอย>างรวดเร็ว ในลักษณะคืบคลานและตนสาน
กันแน>นคลายเสื่อ ลําตนที่ทอดไปกับพื้นดินจะสรางรากยึดติดช>วยในการแย>งอาหาร และโตครอบคลุม
พืชทุกชนิด ออกดอกและผลิตเมล็ดเร็วจํานวนมาก และสามารถดีดเมล็ดออกไปไดไกลเช>นเดียวกับ
ตอยติ่ง เมื่อขึ้นในไร>สับปะรดแลว จึงเปcนวัชพืชที่กําจัดใหหมดไปไดยาก เนื่องจากใบสับปะรดแหลม
และคม นอกจากนี้หญาดอกขาวเปcนวัชพืชที่ติดอันดับอยู>ใน 28 ชนิดของ The alert list for
environmental weeds มีมาตรการการกักกันที่ประเทศออสเตรเลีย มีการประการหาม
สารกําจัดวัชพืชที่มีรายงานว>ากําจัดวัชพืชชนิดนี้ไดดี คือ 2,4-D amine ซึ่งตองพ>นกําจัด
ต>อเนื่อง จนกว>าจะไดผลเปcนที่พอใจ (Toeh et al., 1982. ) แต> 2,4-D amine ก็ไม>สามารถนํามาใช
กําจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด ดังนั้น จึงมีความจําเปcนที่ตองศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชบาหยา เพื่อเปcน
ตัวเลือกใหเกษตรกรใชสําหรับปuองกันการระบาดของวัชพืช
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ0
1. การพ>นสารกําจัดวัชพืช tebuthiuron 50% SC, pendimethalin 33% EC,
pyroxasulfone 85% WDG, flumioxazin 50% WP, indazifam 50% SC, hexaxinone/diuron
60% WG, alachlor 48% EC, diuron 80% WP, dimethenamid 50% EC, oxyfluorfen 48%
SC, metribuzin 70% WP, bromacil 80% WP, ametryn 80% WG, bromacil 80% WP และ
atrazine 80% WP
2. สารปuองกันเชื้อรา (fosetyl-aluminium 80% WP)
3. หน>อพันธุ0สับปะรด พันธุ0ปxตตาเวีย
4. เครื่องพ>นสารกําจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง
5. ไมปxกแปลง ถุงกระดาษ ถุงตาข>าย
วิธีการ
การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อนงอก
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา มี 10 กรรมวิธี ไดแก> การพ>นสารกําจัดวัชพืช
tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, pendimethalin+diuron, hexaxinone/diuron,
alachlor+diuron, pendimethalin+dimethenamid และ tebuthiuron+oxyfluorfen อัตรา
125+165, 20, 165+320, 600, 320+320, 165+225 และ 125+24 กรัมสารออกฤทธิ์ต>อไร>
ตามลําดับ ก>อนการปลูกสับปะรด และการพ>นสารกําจัดวัชพืช metribuzin และ bromacil+diuron
อัตรา 140 และ 560+560 กรัมสารออกฤทธิ์ต>อไร> ตามลําดับ หลังจากปลูกสับปะรด และกรรมวิธีไม>
กําจัดวัชพืช (untreated control: UTC)
การปลูกและดูแลรักษา ไถแปลงตากดินใหแหง พรวนดิน และคาดเศษวัชพืชออก เตรียม
แปลงทดลองย>อยขนาด 6×6 เมตร ปลูกสับปะรดพันธุ0ปxตตาเวีย แบบแถวคู> ระยะปลูก 25×50×100
เซนติเมตร โดยชุบหน>อดวยสารปuองกันเชื้อรา (fosetyl-aluminium 80% WP) สาเหตุโรคเน>าก>อน
ปลูก
พ>นสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธี ใชเครื่องพ>นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง ประกอบหัวพ>นแบบ
พัด ปริมาณน้ํา 60-80 ลิตร/ไร>
การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํ า นวน 4 ซ้ํ า มี 10 กรรมวิ ธี คื อ การพ> น สารกํ า จั ด วั ช พื ช
ametryn, ametryn, bromacil, bromacil, bromacil+ametryn, bromacil+diuron,
bromacil+atrazine, bromacil+diuron+ametryn และ diuron+ametryn อัตรา 512, 400, 550,
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400, 400+400, 400+400, 400+400, 400+400+400 และ 400+400 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร>
ตามลําดับ และกรรมวิธีไม>กําจัดวัชพืช (untreated control: UTC)
การปลูกและดูแลรักษา ไถแปลงตากดินใหแหง พรวนดิน และคาดเศษวัชพืชออก เตรียม
แปลงทดลองย>อยขนาด 6×6 เมตร ปลูกสับปะรดพันธุ0ปxตตาเวีย แบบแถวคู> ระยะปลูก 25×50×100
เซนติเมตร โดยชุบหน>อดวยสารปuองกันเชื้อรา (fosetyl-aluminium 80% WP) สาเหตุโรคเน>าก>อน
ปลูก
พ>นสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธี เมื่อวัชพืชสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ใชเครื่องพ>นสารแบบ
สูบโยกสะพายหลัง ประกอบหัวพ>นแบบพัด ปริมาณน้ํา 60-80 ลิตร/ไร>
การบันทึกขอมูล
1. ประสิทธิภาพการควบคุม: ใหคะแนนโดยวิธีประเมินดวยสายตาตามระบบ 0-10 ตาม
ลักษณะที่ปรากฏดังนี้ โดย 0 = ควบคุมไม>ได 1-3 = ควบคุมไดเล็กนอย 4-6 = ควบคุมไดปานกลาง 7-9
= ควบคุมไดดี และ 10 = ควบคุมไดสมบูรณ0 บันทึกขอมูล 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วัน หลังพ>นสาร
กําจัดวัชพืช แยกวัชพืชเปcนชนิด ประเภทวัชพืชใบแคบวงศ0หญา ประเภทใบกวาง และประเภทกก
2. ความเปcนพิษของสารกําจัดวัชพืชต>อพืชปลูก: ใหคะแนนโดยวิธีประเมินดวยสายตา ตาม
ระบบ 0-10 ตามลักษณะที่ปรากฏดังนี้ โดย 0 = ไม>เปcนพิษ 1-3 = เปcนพิษเล็กนอย 4-6 = เปcนพิษ
ปานกลาง 7-9 = เปcนพิษรุนแรง และ 10 = พืชปลูกตาย บันทึกขอมูล 3 ครั้ง ที่ระยะ 15, 30 และ 60
วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช
3. จํานวนชนิดและน้ําหนักแหงของวัชพืช: สุ>มเก็บตัวอย>าง จําแนกชนิดและประเภทวัชพืช
บันทึก จํานวนและน้ําหนักแหงวัชพืชจากทุกกรรมวิธี ๆ ละ 4 จุด แต>ละจุดมีขนาด 0.5×0.5 เมตร ที่
ระยะ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช โดยแยกเปcนชนิด ประเภทวัชพืชใบแคบวงศ0หญา ประเภทใบ
กวาง และประเภทกก
เวลาสถานที่
ดําเนินการทดลองระหว>างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 ณ แปลงเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
อําเภอปMาบอน จังหวัดพัทลุง
ผลและวิ
ผลการทดลอง
ผลและวิจารณ0ผลการทดลอง
ผล
การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อนงอก
จากการสุ>มตัวอย>างวัชพืช ที่ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช กรรมวิธีที่ไม>กําจัดวัชพืช พบ
วัชพืชจํานวน 175 ตน/ตารางเมตร ประกอบดวยวัชพืชประเภทใบแคบ ไดแก> หญาตีนนก จํานวน 6
ตน คิดเปcน 3.4 เปอร0เซ็นต0 วัชพืชประเภทใบกวาง ไดแก> หญาท>าพระ สาบม>วง ผักเสี้ยนดอกม>วง
บาหยา และสาบแรงสาบกา จํานวน 72, 28, 3, 32 และ 5 ตน คิดเปcน 41.1, 16.0, 1.7, 18.3 และ
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2.9 เปอร0เซ็นต0 ตามลําดับ วัชพืชประเภทกก ไดแก> กกทราย และกกรังกา จํานวน 12 และ 17 ตน
คิดเปcน 6.9 และ 9.7 เปอร0เซ็นต0 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
จากการประเมินความเปcนพิษของสารกําจัดวัชพืชต>อสับปะรด ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน
หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า ที่ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช การพ>นสารกําจัด
วัชพืช bromacil+diuron สับปะรดแสดงอาการเปcนพิษเล็กนอย ส>วนกรรมวิธีอื่น ๆ สับปะรดไม>แสดง
อาการเปcนพิษ (ตารางที่ 2)
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช
พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืช bromacil+diuron สามารถควบคุมวัชพืชไดสมบูรณ0 การพ>นสารกําจัด
วัชพืช tebuthiuron+pendimethalin, flumioxazin, hexaxinone/diuron, alachlor+ diuron,
pendimethalin+dimethenamid, tebuthiuron+oxyfluorfen, pendimethalin+ diuron และ
metribuzin สามารถควบคุมวัชพืชไดดี ที่ระยะ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช การพ>นสารกําจัด
วัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชไดดี (ตารางที่ 3) วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได คือ หญาท>า
พระ (Richardia brasiliensis Gomez.) สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา
(Asystasia gangetica ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และ กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.)
การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
จากการสุ>มตัวอย>างวัชพืช ที่ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช กรรมวิธีที่ไม>กําจัดวัชพืช พบ
วัชพืชจํานวน 139 ตน/ตารางเมตร ประกอบดวยวัชพืชประเภทใบแคบ ไดแก> หญาตีนนก 10 ตน คิด
เปcน 7.2 เปอร0เซ็นต0 วัชพืชประเภทใบกวาง ไดแก> หญาท>าพระ สาบม>วง ผักเสี้ยนดอกม>วง และ บา
หยา จํานวน 17, 18, 7 และ 28 ตน คิดเปcน 48.2, 12.9, 5.0 และ 20.1 เปอร0เซ็นต0 ตามลําดับ วัชพืช
ประเภทกก ไดแก> กกทราย และกกรังกา จํานวน 5 และ 4 ตน คิดเปcน 3.6 และ 2.9 เปอร0เซ็นต0
ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
จากการประเมินความเปcนพิษของสารกําจัดวัชพืชต>อสับปะรด ที่ระยะ 15, 30 และ 60 วัน
หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า ที่ระยะ 15 และ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช การพ>นสารกําจัด
วัชพืชทุกชนิดสับปะรดแสดงอาการเปcนพิษเล็กนอย และที่ระยะ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช การ
พ>นสารกําจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสับปะรดไม>แสดงอาการเปcนพิษ (ตารางที่ 5)
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช
พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืช bromacil+diuron+ametryn สามารถควบคุมวัชพืชไดสมบูรณ0 และ
กรรมวิธีการพ>นสารกําจัดวัชพืชอื่นๆ สามารถควบคุมวัชพืชไดดี ส>วนที่ระยะ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัด
วั ช พื ช ก า ร พ> น ส า ร กํ า จั ด วั ช พื ช bromacil+diuron,
bromacil+atrazine,
bromacil+diuron+ametryn และ diuron+ametryn สามารถควบคุ ม วั ช พื ช ไดดี (ตารางที่ 6)
วัชพืชหลักที่สามารถควบคุมได คือ หญาท>าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.) บาหยา
(Asystasia gangetica ssp.) และ สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King)
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สรุปผลการทดลอง
1. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อนงอก ที่ระยะ 60 วัน
หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีสามารถควบคุมวัชพืชไดดี และสาร
กําจัดวัชพืชไม>เปcนพิษต>อสั บปะรด วัช พืชหลักที่สามารถควบคุมได คือ หญาท>าพระ (Richardia
brasiliensis Gomez.) สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King) บาหยา (Asystasia gangetica
ssp.) กกทราย (Cyperus iria L.) และ กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.)
2. ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ที่ระยะ 60 วัน
หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช พบว>า การพ>นสารกําจัดวัชพืช bromacil+diuron, bromacil+atrazine,
bromacil+diuron+ametryn และ diuron+ametryn สามารถควบคุ ม วั ช พื ช ไดดี และสารกํ า จั ด
วั ช พื ช ไม> เ ปc น พิ ษ ต> อ สั บ ปะรด วั ช พื ช หลั ก ที่ ส ามารถควบคุ ม ได คื อ หญาท> า พระ (Richardia
brasiliensis Gomez.) บาหยา (Asystasia gangetica ssp.) และ สาบม>วง (Praxelis clematidea
R.M. King)
คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณดารา ชูปาน ที่ใหความอนุเคราะห0พื้นที่ทดลอง ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกดานต>าง ๆ ทําใหการทดลองเปcนไปดวยความเรียบรอย
เอกสารอางอิง
เกลียวพันธุ0 สุวรรณรักษ0 สมพร เหรียญรุ>งเรือง และเสริมศิริ คงแสงดาว. 2547. การจัดการวัชพืชในไร>
สับปะรด. หนา 8-9. ใน: รายงานความกาวหนาผลงานวิ จัยประจําปp 2547. สํา นักวิจั ย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
เกลี ย วพั น ธุ0 สุ ว รรณรั กษ0 มาลี ชวนะพงษ0 วั น เพ็ ญ ศรี ทองชั ย สมพร เหรี ย ญรุ> ง เรื อ ง และจาริ ณี
จันทร0คํา. 2550. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูสับปะรดเพื่อแกปxญหา
โรคเหี่ยว. เอกสารวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ0. 38 หนา.
สมพร เหรียญรุ>งเรือง อุดม วงศ0ชนะภัย และจาริณี จันทร0คํา. 2550. ผลของการยกร>องปลูกและระยะ
ปลูกที่มีผลต>อการใชเครื่องกําจัดวัชพืช. หนา 19-19. ใน: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาดาน
พืชและเทคโนโลยีการเกษตร การทดลองสิ้น สุดปpงบประมาณ 2550. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ0.
สําราญ สารุโณ สุภาค รัตนสุภา อริยธัช เสนเกตุ ศุกร0 เก็บไว ศริณนา ชูธรรมธัช อุดร เจริญแสง นลินี
จาริกภากร และไพโรจน0 สุวรรณจินดา. 2551. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคสดภาคใตตอนล>าง. หนา 205-227. ใน: การประชุมวิชาการ
ประจํ า ปp 2551 ผลงานวิ จั ย ใชไดจริ งจากหิ้ ง สู> ห าง ครั้ งที่ 2. กรมวิ ช าการเกษตร 16-17
กันยายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด0 คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

217

Kiew, R. AND K. Vollisen. 1997. Asystasia (Acanthaceae) in Malaysia. JOOR : Kew
Bulletin, Vol. 52 No. 4. 965-971.
Suwanarak, K., S. Kongsaengdao and S. Vasunun. 1998. Efficiency of pre-planting
herbicides on weed control and growth of no-tillage pineapple (Ananas
comosus L.). pp. 293-301. In : Proceeding of the Third International Pineapple
Symposium, Thialand.
Teoh, C.H., P.Y. Toh and H. Khairudin. 1982. Chemical control of Asystasia intrusa (B1),
Clidemia hirta (Don.) and Elettaiopsis curtisii (Bak.) in rubber (Hevea) and oil
palm plantations (Malaysia). International Conference on Plant Protectio in the
Tropic, Kuala Lumpur (Malaysia). 497-510.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

218

ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของวัชพืชที่พบในกรรมวิธีไม>กําจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ>นสาร
กําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทก>อนงอก)
จํานวนวัชพืช
เปอร0เซ็นต0
ชนิดวัชพืช
(ตน/ตารางเมตร)
หญาตีนนก (Digitaria sanguinalis (L.). Scop.)
6
3.4
หญาท>าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.)
72
41.1
สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King)
28
16.0
ผักเสี้ยนดอกม>วง (Cleome rutidosperma DC.)
3
1.7
บาหยา (Asystasia gangetica ssp.)
32
18.3
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.)
5
2.9
กกทราย (Cyperus iria L.)
12
6.9
กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.)
17
9.7
รวม
175
100.0
ตารางที่ 2 ความเปcนพิษของสารกําจัดวัชพืชต>อสับปะรด จากการประเมินดวยสายตาที่ระยะ 15, 30
และ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภท
ก>อนงอก)
จํานวนวันหลังพ>นสาร (วัน)
อัตรา
กรรมวิธี
(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร>)
15
30
60
tebuthiuron+pendimethalin
125+165
0
0
0
fumioxazin
20
0
0
0
hexaxinone/diuron
600
0
0
0
alachlor+diuron
320+320
0
0
0
pendimethalin+dimethenamid
165+225
0
0
0
tebuthiuron+oxyfluorfen
125+24
0
0
0
pendimethalin+diuron
165+320
0
0
0
metribuzin
140
0
0
0
bromacil+diuron
560+560
1
1
0
UTC
0
0
0
หมายเหตุ: 0 = ไม>เปcนพิษ 1-3 = เปcนพิษเล็กนอย 4-6 = เปcนพิษปานกลาง 7-9 = เปcนพิษรุนแรง และ 10 = พืช
ปลูกตาย
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืช โดยรวมจากการประเมินดวยสายตา
ที่ระยะ 30 และ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัด
วัชพืชประเภทก>อนงอก)
กรรมวิธี
tebuthiuron+pendimethalin
flumioxazin
hexaxinone/diuron
alachlor+diuron
pendimethalin+dimethenamid
tebuthiuron+oxyfluorfen
pendimethalin+diuron
metribuzin
bromacil+diuron
UTC

อัตรา
(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร>)
125+165
20
600
320+320
165+225
125+24
165+320
140
560+560
-

จํานวนวันหลังพ>นสาร (วัน)
30
60
9.4
8.5
9.2
7.6
9.5
8.9
8.2
7.9
8.0
7.4
9.0
7.5
8.1
7.5
9.5
7.1
10.0
9.7
0.0
0.0

หมายเหตุ: 0 = ควบคุมไม>ได 1-3 = ควบคุมไดเล็กนอย 4-6 = ควบคุมไดปานกลาง 7-9 = ควบคุมได
ดี และ 10 = ควบคุมไดสมบูรณ0
ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณของวัชพืชที่พบในกรรมวิธีไม>กําจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วัน หลังพ>นสาร
กําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก)
ชนิดวัชพืช
หญาตีนกา (Eleusine indica Gaertn.)
หญาท>าพระ (Richardia brasiliensis Gomez.)
สาบม>วง (Praxelis clematidea R.M. King)
ผักเสี้ยนดอกม>วง (Cleome rutidosperma DC.)
บาหยา (Asystasia gangetica ssp.)
กกทราย (Cyperus iria L.)
กกรังกา (Cyperus digitatus Roxb.)
รวม

จํานวนวัชพืช
(ตน/ตารางเมตร)
10
17
18
7
28
5
4
139

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

เปอร0เซ็นต0
7.2
48.2
12.9
5.0
20.1
3.6
2.9
100.0

กรมวิชาการเกษตร

220

ตารางที่ 5 ความเปcนพิษของสารกําจัดวัชพืชต>อสับปะรด จากการประเมินดวยสายตาที่ระยะ 15, 30 และ 60
วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก)
จํานวนวันหลังพ>นสาร (วัน)
อัตรา
กรรมวิธี
(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร>)
15
30
60
ametryn
512
1
1
0
ametryn
400
1
1
0
bromacil
550
1
1
0
bromacil
400
1
1
0
bromacil+ametryn
400+400
1
1
0
bromacil+diuron
400+400
1
1
0
bromacil+atrazine
400+400
1
1
0
bromacil+diuron+ametryn
400+400+400
1
1
0
diuron+ametryn
400+400
1
1
0
UTC
0
0
0
หมายเหตุ: 0 = ไม>เปcนพิษ 1-3 = เปcนพิษเล็กนอย 4-6 = เปcนพิษปานกลาง 7-9 = เปcนพิษรุนแรง และ 10 = พืช
ปลูกตาย

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกําจัดวัชพืช โดยรวมจากการประเมินดวยสายตา ที่ระยะ 30
และ 60 วัน หลังพ>นสารกําจัดวัชพืช (การทดสอบประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก)
จํานวนวันหลังพ>นสาร (วัน)
อัตรา
กรรมวิธี
(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร>)
30
60
ametryn
512
8.2
6.5
ametryn
400
7.5
5.5
bromacil
550
9.0
5.5
bromacil
400
8.7
4.0
bromacil+ametryn
400+400
8.7
5.5
bromacil+diuron
400+400
8.8
7.5
bromacil+atrazine
400+400
8.6
7.5
bromacil+diuron+ametryn
400+400+400
10.0
9.5
diuron+ametryn
400+400
7.2
7.0
UTC
0.0
0.0
หมายเหตุ: 0 = ควบคุมไม>ได 1-3 = ควบคุมไดเล็กนอย 4-6 = ควบคุมไดปานกลาง 7-9 = ควบคุมไดดี และ 10 =
ควบคุมไดสมบูรณ0

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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