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การจัดการวัชพืชของลําไย
Weed Management of Longans.
จรัญญา ปน สุภา คมสัน นครศรี วนิดา ธารธวิล
กลุมวิจยั วัชพืช สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
การทดลองการจัดการวัชพืชในสวนลําไย ไดดําเนินการในสวนลําไยของเกษตรกร อําเภอปา
ซางจังหวัดลําพูน ระหวางเดือนมิถนุ ายน – ตุลาคม 2552 ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรมีการจัดการวัชพืช
ในสวนลําไย การทดลองประกอบดวย กรรมวิธี การไถพรวน
การไถพรวนรวมกับการใช
pendimethalin การไถพรวนทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate การไถพรวนรวมกับการใชสาร
และพน
pendimethalin ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate ปลูกถั่วเขียวคลุม ตัดหญา
glyphosate เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไมกําจัดวัชพืช ผลการทดลอง กรรมวิธีทมี่ ีการไถพรวนรวมกับ
การใชสาร pendimethalin ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate และการไถพรวนทิง้ ชวง15 วัน พน
glyphosate สามารถควบคุมวัชพืชไดดแี ละควบคุมไดนานถึงระยะเวลาประมาณ 90 วัน หลังจาก
ทําการทดลอง สวนกรรมวิธที ี่มีการไถพรวน การไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin และปลูกถั่ว
เขียวคลุม สามารถควบคุมวัชพืชไดดีและนานถึงระยะเวลา 60 วัน สวนการตัดหญา และพน
glyphosate เพียงอยางเดียว สามารถควบคุมวัชพืชไดดี ในชวงระยะเวลา 30 วัน กรรมวิธที ี่ให
น้ําหนักแหงของวัชพืชนอยที่สุดคือ การไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้ ชวง 15 วัน พน
glyphosate
คํานํา
เนื่องจากไทยเปนประเทศทีม่ ีการปลูกลําไยมากทัง้ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณผลผลิตลําไยแตละปเปนจํานวนหลายลานตัน ทํารายได
ใหกับเกษตรกรผูปลูกและทํารายไดเขาประเทศจากการสงออกเปนมูลคามหาศาล การปลูกลําไย
ของเกษตรกร สามารถทําใหไดผลผลิต ทั้งในฤดูปรกติและการผลิตลําไยนอกฤดู ปญหาศัตรูพืชที่
สําคัญอยางหนึ่งของเกษตรกรสวนลําไย นอกเหนือจากโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช วัชพืช นับเปน
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการทําสวนลําไย เนื่องจากลําไยเปนไมยืนตน มีระยะปลูกหาง จึงมี
รหัสการทดลอง 07-01-49-02-10-02-01-51
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ปญหาวัชพืชขึน้ ไดตลอดทั้งป ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสม จะทําใหวัชพืชขึน้ รกตลอดเวลา ทําให
มีปญหาในการดูแล การจัดการหรือการใชปจจัยตางๆในการใหผลผลิตของลําไย เชน การใหปยุ
การใหน้ํา การใหสารศัตรูพืชปองกันกําจัดโรคแมลง ตลอดจนการเก็บผลผลิตลําไย สวนที่มีวัชพืช
ขึ้นอยางหนาแนน จะเปนแหลงอาศัยของโรคแมลง และสัตวรายตางๆที่อาจเปนอันตรายเชนงู ทํา
ใหสวนรกรุงรัง ไมสวยงามเปนตน เกษตรกรจึงมีความตองการในการจัดการวัชพืชใหเหมาะสม
เพื่อใหไดผลผลิตลําไยที่ดีและมีคุณภาพ
การจัดการวัชพืชในสวนลําไยจึงอาจใชวิธีการปองกัน
กําจัดวัชพืชโดยวิธีตางๆ ทีไ่ ดจากการทดลอง การปองกันกําจัดวัชพืชในพืชตางๆ ที่มาทําการ
ทดลองใชในการจัดการวัชพืชในสวนลําไยเชน การใชวธิ ีการไถพรวนดินระหวางแถวปลูก การใช
เครื่องยนตตัดวัชพืชเปนระยะ การปลูกพืชอายุสั้น เชน ถัว่ เขียวหรือถั่วเหลือง ระหวางแถวของลําไย
การใชสารกําจัดวัชพืชประเภทตางๆทั้งประเภทพนกอนงอกหรือหลังการงอกของวัชพืชซึ่งมีการ
แนะนําการใชสาร atrazine, alachlor, acetochlor และpendimethalin ควบคุมวัชพืชในพืชไร(นิร
นาม,2547)นํามาประยุกตใชในการกําจัดวัชพืชในสวนลําไย หรือการทดลองการใชวิธีการจัดการ
วัชพืชแบบผสมผสานในสวนลําไยอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการใชแรงงานและคาจางแรงงาน
ลดการใชสารกําจัดวัชพืชบางชนิดที่มกี ารใชในปริมาณมากหรือสารทีม่ ีความเปนพิษตอลําไยนอย
ที่สุด เชนการใชวิธีการไถรวมกับ การใชสารกําจัดวัชพืชประเภทพนกอนการงอก การมีการตัดวัชพืช
รวมกับการใชสารกําจัดวัชพืช หรือ การมีการไถ ปลูกพืชระหวางแถวลําไยรวมกับการใชสารกําจัด
วัชพืชเปนตน เพื่อใหไดวธิ กี ารจัดการวัชพืชอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือกวิธีการจัดการ
วัชพืชใหแกเกษตรกรได

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. สวนลําไยอายุประมาณ 5 – 6 ป ระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร ระหวางแถว 7 เมตร
2. รถไถพรอมจานพรวน
3. เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง
4. เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชแบบสะพายหลังหัวฉีดแบบแรงปะทะรูปพัด
5. สารเคมีกาํ จัดวัชพืช pendimethalin 33% ECใชอัตรา 360 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร
glyphosate 48% SL ใชอัตรา 480 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร
6. อุปกรณการเก็บตัวอยางวัชพืช
7. เมล็ดพันธุถ วั่ เขียว พันธุชยั นาท 72
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วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา ใชพนื้ ที่ระหวางแถวตนลําไย 4 แถว ในหนึง่ แถวแบง
พื้นที่เปน 8 แปลงยอย แปลงละประมาณ 54 ตารางเมตร แตละแปลงดําเนินการทดลองตาม
กรรมวิธีทกี่ ําหนด 8 กรรมวิธี ดังนี้
- กรรมวิธีที่ 1 ไถพรวน ทําการไถพรวน 1ครั้งใชวิธกี ารไถแบบ จาน 7 ผาล
- กรรมวิธที ี่ 2 ไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin ทําการไถพรวน 1ครั้ง พนสาร
กําจัดวัชพืช pendimethalin อัตรา 360 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร ทันทีหลังจากไถพรวน
- กรรมวิธที ี่ 3 ไถพรวนทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate ทําการไถพรวน 1ครั้ง หลังจาก
ทําการไถพรวนทิง้ ชวง 15 วัน พนสารกําจัดวัชพืช glyphosate อัตรา 480 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร
- กรรมวิธีที่ 4 ไถพรวน รวมกับการใชสาร pendimethalin ทิ้งชวง 15 วัน พน
glyphosate ทําการไถพรวน 1ครั้ง พนสารกําจัดวัชพืช pendimethalin อัตรา 360 กรัมสารออก
ฤทธิ์ตอไรทนั ทีหลังจากไถ แลวทิ้งชวง 15 วัน หลังจากนั้น พนสารกําจัดวัชพืช glyphosate อัตรา
480 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร
- กรรมวิธที ี่ 5 ปลูกถั่วเขียวคลุม ไถพรวนเตรียมดินปลูกถั่วเขียวโดยใชวิธีหวานในอัตรา
8 กิโลกรัมตอไร
- กรรมวิธที ี่ 6 พน glyphosate ใชสารกําจัดวัชพืช glyphosate อัตรา 480 กรัมสารออก
ฤทธิ์ตอไรพน ทันทีทที่ าํ การทดลอง
- กรรมวิธที ี่ 7 ตัดหญา การตัดตนวัชพืชใชเครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังตัดวัชพืชให
ชิดติดกับพื้นดิน
- กรรมวิธที ี่ 8 ไมกําจัดวัชพืช ปลอยใหวัชพืชขึ้นโดยที่ไมมกี ารกําจัด
การพนสารกําจัดวัชพืชใชเครื่องพนแบบสะพายหลัง หัวฉีดแบบแรงปะทะรูปพัด อัตรา
สารละลายพนประมาณ 60 ลิตร/ไร การพนสารจะทําในชวงทีม่ ีลมนิง่ เพื่อปองกันละอองสารกําจัด
วัชพืชปลิวไปโดนตนลําไย
การบันทึกขอมูล
- บันทึก ชนิด ปริมาณ น้ําหนักแหงวัชพืช โดยสุมเก็บตัวอยางวัชพืชกรรมวิธีละ 4 จุดๆละ
0.25
ตารางเมตร ที่ระยะประมาณ 45 วัน หลังการไถครั้งแรก
- บันทึกการควบคุมวัชพืชเปนระยะ15, 30, 60 และ 90 วัน
-บันทึกตนทุนการใชการกําจัดวัชพืช
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เวลาและสถานที่
ทําการทดลองในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2552 ในสวนลําไยของเกษตรกรในอําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน ซึง่ เปนชวงทีเ่ กษตรกรจะทําการกําจัดวัชพืชเพื่อ ใหน้ํา และใสปุยแกตนลําไย
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ชนิดและปริมาณวัชพืช
วัชพืชที่พบในพื้นที่ปลูกลําไยในชวงเริ่มตนการทดลอง เปนลักษณะวัชพืชขึน้ โดยรวมทัง้
วัชพืชใบแคบและใบกวาง วัชพืชใบแคบที่พบไดแก หญาแพรก หญารังนก หญาขน หญาคา หญา
นกสีชมพู หญาดอกแดง หญาตีนนก หญาปากควาย และหญาตีนติด วัชพืชใบกวาง เชน
ตีนตุกแก หญาสาบ ถัว่ ลิสงนา ผักเสีย้ นผี ผักปราบ หญายาง โคกกระสุน น้ํานมราชสีห ลูกใตใบ
และผักเบี้ยหิน วัชพืชเหลานี้จะขึ้นเต็มพืน้ ทีท่ ั้งในระหวางแถวปลูกและระหวางตนของลําไย (ตาราง
ที่ 1)
ผลความเปนพิษของสารกําจัดวัชพืชตอลําไย
การพนสารกําจัดวัชพืชในทุกกรรมวิธีในการทดลองนี้ ไดทําการพนในชวงทีม่ ีไมมีลมพัด
และใชเครื่องพนแบบสะพายหลังที่ใชแรงดันต่ํา ไมมกี ารปลิวของละอองสารไปโดนตนลําไย จึงทํา
ใหไมมีผลกระทบของการใชสารกําจัดวัชพืชตอตนลําไย และเปรียบเทียบกับตนลําไยที่ไมมีการพน
สารกําจัดวัชพืช ไมพบความแตกตาง ตลอดชวงระยะเวลาการทดลอง
ผลการควบคุมวัชพืช
การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยรวมดวยสายตา พบวา การกําจัดวัชพืช
ในสวนลําไยโดยใชวิธี การไถพรวนทิง้ ชวง 15 วันพน glyphosate และการไถพรวนรวมกับการใช
pendimethalin ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate ใหผลในการควบคุมวัชพืชโดยรวมทั้งวัชพืชใบแคบ
และใบกวางไดดีใกลเคียงกันจนถึงระยะ 90 วัน หลังทําการทดลอง สวนวิธีการไถพรวน , การไถ
พรวนรวมกับการใช pendimethalin, การปลูกถัว่ เขียวคลุม ใหผลในการควบคุมวัชพืชไดดีในชวง
ระยะ 60 วัน หลังจากนั้นประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชมีแนวโนมลดลง จะเห็นไดวาในชวงระยะ
90 วัน กรรมวิธีการไถพรวน , การไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin, การปลูกถั่วเขียวคลุม
ใหผลในการควบคุมวัชพืชไดปานกลาง สวนกรรมวิธีตัดหญา และพนสาร glyphosate ใหผลในการ
ควบคุมวัชพืชไดดีที่ระยะ 30 วัน หลังจากนัน้ มีแนวโนมในการควบคุมวัชพืชลดลง โดยเฉพาะ
กรรมวิธีตัดหญา สามารถควบคุมวัชพืชไดไดเพียงเล็กนอยเทานั้นตัง้ แตที่ระยะ 60 วัน สวนการพน
สาร glyphosate ยังสามารถควบคุมวัชพืชไดปานกลางที่ระยะ 60 วัน หลังจากนัน้ สามารถควบคุม
วัชพืชไดเพียงเล็กนอยเทานัน้ ที่ระยะ 90 วัน และเมื่อวิเคราะหทางสถิตินา้ํ หนักแหงของวัชพืชที่
คงเหลือในพืน้ ที่ในแตละกรรมวิธที ี่สุมเก็บที่ระยะ 45 วันหลังการทดลอง พบวาทุกกรรมวิธที ี่มีการ
กําจัดวัชพืชใหน้ําหนักแหงของวัชพืชไมแตกตางกันทางสถิติ แตแตกตางกับกรรมวิธีไมกําจัดวัชพืช
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กรรมวิธีที่ใหนา้ํ หนักแหงของวัชพืชนอยที่สดุ คือ กรรมวิธกี ารไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin
ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate มีปริมาณวัชพืชคงเหลือในพืน้ ที่ 4.50 กรัมตอตารางเมตร รองลงมา
คือ กรรมวิธกี ารไถพรวนทิง้ ชวง 15 วันพน glyphosate มีปริมาณวัชพืชคงเหลือในพืน้ ที่ 5.90 กรัมตอ
ตารางเมตร สวนกรรมวิธที ี่ใหนา้ํ หนักแหงมากที่สุดคือกรรมวิธี การตัดวัชพืช มีปริมาณวัชพืชคงเหลือ
ในพืน้ ที่ 36.60 กรัมตอตารางเมตร (ตารางที่ 2)
กรรมวิธีทมี่ ีการไถ สามารถกําจัดวัชพืชโดยการไถกลบตนวัชพืชที่ขนึ้ อยูลงไปในดิน แต
การไถพรวนเพียงครัง้ เดียวยังพบตนหรือเศษวัชพืชหลงเหลืออยูในแปลงบาง หรืออาจจะมีเมล็ด
วัชพืชที่อยูใตดินพลิกกลับอยูดานบน ทําใหสามารถเจริญเติบโตเปนตนออนได ดังนั้นควรมีการใช
สารกําจัดวัชพืชประเภทคุมพนกอนวัชพืชงอกเชน อะลาคลอร (alachlor) อาทราซีน (atrazine)
เมโทลาคลอร (metolachlor) เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) อะเซโทคลอร (acetochlor) เปนตน
พนทันทีหลังการไถสามารถควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืชไดดี (ทวี.2544) สภาพการปลูกพืช ถา
เกษตรกรไมทาํ การไถเพื่อกําจัดวัชพืช เกษตรกรจะเลือก พนสารกําจัดวัชพืช ประเภทไมเลือก
ทําลายสามารถ กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบใบกวางและกกไดเชน การพนสารไกลโฟเสท อัมพร
สุวรรณเมฆ ในป 2545 ไดศึกษาการจัดการวัชพืชในพืชที่ปลูกแบบลดการไถพรวน ไดใชกรรมวิธี
การพนสารกําจัดวัชพืชไกลโฟเสท
สําหรับควบคุมวัชพืชทีก่ ําลังจะขึ้นหรือขึ้นมาแลวสามารถ
ควบคุมวัชพืชไดดี การพนไกลโฟเสทในชวงแรกจะเห็นวาการควบคุมวัชพืชไดชากวาวิธีอนื่ ๆ วัชพืช
จะตายอยางชาๆ อาการแรกๆจะคอยๆเหีย่ วใบเหลือง และแหงตายในชวงเวลา 15-30 วันหลังพน
สารเพราะสารไกลโฟเสท เปนสารเคมีที่เมือ่ เขาทําลายวัชพืชทางสวนเหนือดินแลวจะเคลื่อนยายไป
ยังสวนตางๆ ที่ไมไดรับสารเคมี เชน หัว ราก เหงา และไหลใตดิน (พรชัย,2541)
กรรมวิธีตัดหญา เปนวิธที ี่ทาํ ใหวัชพืชมีตนเตี้ยลง ยอดใบถูกทําลาย เพื่อการควบคุม
วัชพืชใหมีประสิทธิภาพควรตัดวัชพืชกอนที่จะมีการออกดอกผลิตเมล็ด เพื่อยับยั้งการขยายพันธุ
ของวัชพืชได การตัดวัชพืชไมสามารถทําใหวัชพืชบางชนิดตายได เพราะเมื่อมีการตัดสวนบนไปแต
สวนลางที่เหลือยังสามารถเจริญเติบโตได เริ่มทยอยการงอกขึ้นมาใหมหรือแตกใบออน จึงควบคุม
วัชพืชไดเพียงระยะหนึ่งเทานั้น วัชพืชบางชนิดเปนวัชพืชประเภทขามปมีหัว เหงา ไหลใตดิน ซึง่ จะ
ไมถูกทําลาย
กรรมวิธกี ารปลูกถั่วเขียวในการทดลองจะทําการไถพรวนกอนและหวานถัว่ เขียวทันทีโดยทั่วไป
การปลูกพืชแซมขึ้นในสวนไมผล สามารถปลูกไดระหวางแถวและระหวางตนของไมผล ไมผลตองมี
อายุไมเกิน 3 ป แตถาอายุมากกวานัน้ สามารถ ปลูกระหวางแถวในไมผล ไมสามารถปลูกระหวาง
ตนได เพราะจะทําใหเกิดการรกรุงรังภายในทรงพุม ของไมผลได การจัดการใหนา้ํ และปุยจะไม
สะดวก(http://agriqua.doae.go.th/) ในการทดลอง กรรมวิธีการปลูกถั่วเขียวคลุม ชวงแรกของการ
เจริญเติบโตของถั่วเขียวจะเจริญเติบโตชากวาวัชพืช และเมล็ดถั่วเขียวทีห่ วานไมสม่ําเสมอ และ
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อัตราที่ปลูกต่าํ ทําใหมีทวี่ า งใหวัชพืชขึ้นแขงขันกับตนถั่วเขียว การเจริญเติบโตของถั่วเขียวควบ
คลุมพื้นที่ไดชา ทรงเชาว อินสมพันธ (2541) ไดทําการศึกษาถึงการใชพืชตระกูล ถั่วกินเมล็ดบาง
ชนิด ในการควบวัชพืชในสวนลําไยปลูกใหม โดยใชถวั่ ดํากับถัว่ แปยี เปรียบเทียบกับการใชกรรมวิธี
การตัดหญา และการใชสาร glyphosate นัน้ พบวาการใชถั่วดําและถั่วแปยีนนั้ ใหผลดีในการ
ควบคุมวัชพืชในสวนลําไยทีป่ ลูกใหม และเมื่อใชอัตราการปลูกที่สูงนั้น ทัง้ ถัว่ ดําและถั่วแปยี มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชไดดีกวาเมื่อใชอัตราต่ํา สําหรับวิธกี ารตัดหญาตองทําอยางนอย
4-6 ครั้งตลอดฤดูปลูก และการใชสาร glyphosate ตองฉีดพน 2-3 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก ขอดีของการ
ปลูกถั่ว ในการควบคุมวัชพืช ผลผลิตและซากถัว่ ทีท่ ิ้งไวใหกับดินแปลงปลูกลําไยอันจะกอใหเกิด
ผลดีในแงการบํารุงรักษาความอุดมสมบรูณของดินตอไป
ตนทุนการกําจัดวัชพืช
จากการคํานวณคาใชจายในแตละกรรมวิธีควบคุมวัชพืชไดแสดงไวในตารางที่ 3 พบวา
กรรมวิธีตัดหญามีตนทุนคาใชจายต่าํ กวากรรมวิธีอนื่ ๆ รองลงกรรมวิธีการพน glyphosate, การไถ
พรวน, ปลูกถั่วเขียวคลุม,ไถพรวน ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate, ไถพรวนรวมกับการใช
pendimethalin และ กรรมวิธีไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้ ชวง 15 วัน พน
glyphosate ผลจากการทดลองพบวากรรมวิธีไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิ้งชวง
15 วัน พน glyphosate และกรรมวิธีไถพรวน ทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate มีประสิทธิภาพการ
ควบคุมวัชพืชไดดีใกลเคียงกันและสามารถควบคุมวัชพืชไดดกี วากรรมวิธีอนื่ ๆแตตนทุนคาใชจา ย
ของกรรมวิธีไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate มีคาใชจา ย
สูงแตตนทุนคาใชจายกรรมวิธีไถพรวน ทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate ต่ํากวา
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การจัดการวัชพืชในสวนลําไย กรรมวิธีการไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้
ชวง 15 วัน พน glyphosate และกรรมวิธีการไถพรวนทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชไดดีและสามารถควบคุมวัชพืชไดนานถึงระยะเวลาประมาณ 90
วัน มีน้ําหนักแหงของวัชพืชที่คงเหลือในพื้นที่นอยกวากรรมวิธีอื่นๆ สวนกรรมวิธีที่มกี ารไถพรวน,
การไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin, ปลูกถัว่ เขียวคลุม สามารถควบคุมวัชพืชไดดีใกลเคียง
กันและนานถึงระยะ 60 วัน สวนการตัดหญา และพน glyphosate เพียงอยางเดียว สามารถ
ควบคุมวัชพืชไดดี ในชวงระยะ 30 วัน เมื่อเทียบตนทุนคาใชจายในการจัดการวัชพืชในแตละ
กรรมวิธี กรรมวิธีการไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosateมี
คาใชจายสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ
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ตารางที่ 1 รายชื่อวัชพืชทีพ่ บในแปลงทดลอง

ชื่อไทย

ชื่อไทย
ตีนตุกแก
ผักเสี้ยนผี
ผักปราบ
หญายาง
ถั่วลิสงนา
น้ํานมราชสีห
บานไมรูโรยปา
โคกกระสุน
ลูกใตใบ
ผักเบี้ยหิน
หญาสาบ

วัชพืชใบกวาง
ชื่อวิทยาศาสตร
Tridax procumbens L.
Cleome viscosa L.
Commelina diffusa Burm.f.
Euphorbia heterophylla L.
Alysicarpus vaginalis (L.)DC.
Euphorbia hirta L.
Gomphrena celosioides Mart.
Tribulus terrestris Linn.
Phyllanthus amarus Schumach&Thonn.
Trianthema portulacustrum Linn.
Chromolaena sp.
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หญาขน
หญาดอกแดง
หญาแพรก
หญารังนก
หญานกสีชมพู
หญาขจรจบดอกเล็ก
หญาตีนนก
หญาตีนกา
หญาปากควาย
หญาตีนติด
หญาคา

วัชพืชใบแคบ
ชื่อวิทยาศาสตร
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf.
Rhynchelytrum repens(Wild.)C.E.Hubb.
Cynodon dactylon(L.)Pers.
Chloris barbata Sw.
Echinocloa colona(L.)Link
Pennisetum polystachyon(L.)Schult
Digitaria adscendense(H.B.K.)Henr.
Eleusine indica(L.)Gaertn
Dactyloctenium aegyptium(L.)P.Beauv
Brachiaria reptans(L.)Gard.&Hubb.
Imperata cylindrica (L).Raeuschel
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชที่ระยะ 15, 30, 60 และ 90 วัน หลังทําการทดลองและน้ําหนักแหงวัชพืชที่ 45 วัน หลังทําการทดลอง
กรรมวิธกี ารทดลอง

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช หลังทําการทดลอง
15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

13.80 b
12.40 b
5.90 b
4.50 b
17.50 b
36.60 b
11.00 b
104.83 a
87.75
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1. ไถพรวน
9.5
8.5
7.5
5.0
2. ไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin
9.6
9.4
9.0
6.0
3. ไถพรวนทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate
9.5
9.5
9.0
8.0
9.6
9.5
9.5
9.0
4. ไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้
ชวง 15 วัน พน glyphosate
5. ปลูกถัว่ เขียวคลุม
9.5
7.5
7.0
6.5
6. พน glyphosate
8.0
7.0
2.0
1.0
7. ตัดหญา
7.0
8.0
6.5
3.0
8. ไมกําจัดวัชพืช
0
0
0
0
C.V. (%)
ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมคี วามแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

น้ําหนักแหงวัชพืช
(กรัม./ตารางเมตร)
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ตารางที่ 3 ตนทุนคาใชจา ยในการจัดการวัชพืชในแตละกรรมวิธี
กรรมวิธี
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ตนทุนการจัดการวัชพืช(บาท/ไร)
1. ไถพรวน
400
2. ไถพรวนรวมกับการใช pendimethalin
400+250+150 = 800
3. ไถพรวนทิ้งชวง 15 วัน พน glyphosate
400+200+150 = 750
4. ไถพรวนรวมกับการใชสาร pendimethalin ทิง้ ชวง 15 วัน พน glyphosate 400 + 250 +200 +150 = 1000
5. ปลูกถั่วเขียวคลุม
400 150 +160 = 710
6. พน glyphosate
200+150 = 350
7. ตัดหญา
300
8. ไมกําจัดวัชพืช
0
หมายเหตุ คาไถพรวน ไรละ 400 บาท
คาสารกําจัดวัชพืช pendimethalin ลิตรละ 250 บาท
คาสารกําจัดวัชพืช glyphosate ลิตรละ 200 บาท
คาแรงงานพนสารเคมีไรละ 150 บาท
คาแรงงานหวานถั่วเขียวไรละ 150 บาท
คาเมล็ดพันธุถั่วเขียว 160 บาท
คาตัดหญาไรละ 300 บาท

