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การศึกษาประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชเพื่อควบคุมหญาสาบ
Prexelis; Prexelis clematidea R.M.King & H.Rob.
Study the efficacy of herbicides on Prexelis clematidea R.M.King & H.Rob.
เพ็ญศรี นันทสมสราญ1/ ภัทรBพชิ ชารุจริ พงศBชยั 1/
ศิริรพิ ร วรกุลดํารงชัย3/
สิรชิ ยั สาธุวจิ ารณB2/
1/
กลุมI วิจยั วัชพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมI บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
3/
ศูนยBวจิ ยั พืชสวนจันทบุรี สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
รายงานความกาวหนา
การทดลองประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชเพื่อควบคุมหญาสาบ ดําเนินการทดลองเบื้องตนใน
เรือนทดลอง ผลการทดลองพบวIา เมล็ดหญาสาบที่เก็บมาเพาะสามารถงอกไดทันที การควบคุมหญา
สาบดวย สารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอกไดดีมาก (คะแนน = 10) ไดแกI paraquat, glufosinate
ammonium และรองลงมาควบคุมไดดี (คะแนน = 9) คือ glyphosate โดยสัมพันธBกับน้ําหนักแหง
ของวัชพืช ที่มีน้ําหนักจากนอยที่สุดไดแกI paraquat, glufosinate ammonium, glyphosateและ
lactofen ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตIางทางสถิติกับกรรมวิธีไมIกําจัดวัชพืช

สIวนสารกําจัดวัชพืช

ประเภทกIอนงอกที่ไดผลดีมีประสิทธิภาพในการควบคุมหญาสาบไดดีมาก (คะแนน = 10)

ไดแกI

oxyfluorfen, diuron, flumioxazin, metsulfuron methyl +clorimuron, propisochlor และ
atrazine
คํานํา
หญาสาบ หรือสาบมIวง ; Prexelis clematidea R.M.King & H.Rob. อยูIในวงศB
Asteraceae เปbนวัชพืชลมลุกกลางแจง อายุฤดูเดียว ลําตนตั้งตรงแตกกิ่งกานสาขามาก ทั้งตนมีขน
ปกคลุม และเมื่อโตเต็มที่มีกลิ่นฉุน ลําตนสูงประมาณ 0.2-1.0 เมตร ลักษณะของใบออกเปbนใบเดี่ยว
เรียงตรงขามกันเปbนคูIๆ แตIตรงสIวนยอดของใบจะเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเปbนรูปมนรี ปลายใบ
แหลม ขอบใบหยักเปbนฟhนเลื่อย พื้นใบมีสีเขียว มีขนสั้นอIอนปกคลุม กานใบมีขนปกคลุมดอกออกเปbน
ชI อ สี มI ว งอมน้ํ า เงิ น อยูI ต รงสI ว นยอดของตนอั ด กั น แนI น ประกอบดวยดอกยI อ ย 30-50 ดอกยI อ ย
ขยายพันธุBดวยเมล็ด เมล็ดมีสีดํามีขนฟูอยูIรวมกันเปbนกระจุก หญาสาบเปbนวัชพืชที่มีการระบาดมาก
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0202-0101-0303-0606-54
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เปbนวงกวาง และเปbนปhญหาในหลายพืชเศรษฐกิจ เชIน ทุเรียน มังคุด เงาะ สมโอ ลิ้นจี่ แกวมังกร
สับปะรด ปาลBมน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด กระชายดํา ไพล ขมิ้นชัน และใน
แปลงปลูกพืชอาหารสัตวB เชIนวัวเนื้อ ในภาคอีสาน รวมทั้งนอกพื้นที่การเกษตร ที่รกรางวIางเปลIา
เนื่องจากเปbนวัชพืชที่มีการกระจายพันธุBไดงIาย เมล็ดเบาเปbนปุย ปลิวไปกับลมไดงIาย เปbนปhญหามากใน
การปลูกสับปะรดที่จังหวัดอุทัยธานี ดวยการงอกบนตะเกียงสับปะรด ทําใหเกษตรกรแกปhญหาวัชพืชนี้
ไดยากจึงไดรองเรียนมายังกลุIมวิจัยวัชพืช ทําใหเกษตรกรตองการใหภาคราชการเขามามีสIวนชIวย
แกไขปhญหา ในการหาสารกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญาสาบ
งานวิจัยการบริหารศัตรูมังคุดแบบผสมผสาน (เกรียงไกร และคณะ,2550) ในแปลงเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 3 แปลง พบหญาสาบเปbนวัชพืชที่หนาแนIนที่สุด คิดเปbน 48.7, 53.1 % สIวน
อีกแปลงมีความชื้นสูงเปbนที่รIมจึงพบหญาสาบเพียง 3.5 % หญาสาบมีแนวโนมเพิ่มปริมาณสูงขึ้นใน
แปลงไมผลหลายชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแสงแดดสIองไดทั่วถึง รวมทั้งในพืชไรI พืชสวน แปลงพืช
สมุนไพร และแปลงพืชอาหารสัตวB
การใชสารกําจัดวัชพืชมีความสําคัญและมีบทบาทมาก

เนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงาน

และมีราคาแพงขึ้น สารกําจัดวัชพืชมีการพัฒนามาอยIางตIอเนื่อง มีสารชนิดใหมIๆสารบางชนิดสามารถ
เลือกทําลายใบแคบไดดี บางชนิดเลือกทําลายใบกวางและกกไดดี (รังสิต, 2526) บางชนิดสามารถ
ทําลายทั้งใบแคบใบกวางและกกไดดี สารสองชนิดมาผสมกันชIวยเสริมฤทธิ์ (synergism) ใหสารมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชไดมากชนิดยิ่งขึ้น สารบางชนิดไมIควรนํามาผสมกันเพราะมีการหักลาง
ในการออกฤทธิ์ (antagonism) จึงจําเปbนตองมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารกําจัดวัชพืชที่มี
ผลตIอสรีรวิทยาของพืช

และการใชอยIางตIอเนื่องที่ทําใหวัชพืชเกิดความตานทานขึ้นได

(Patrick,

2006)
นิรนาม ( 2538 ) ไดแนะนําการใชสารกําจัดวัชพืชในวัชพืชใบกวางหลายชนิด มีทั้งพIนคลุมดิน
กIอนวัชพืชงอก ที่ไดคัดเลือกมาใชในการทดลอง ไดแกI oxadiazon, bensulfuron methyl,
metsulfuron

methyl,

carfentrazone,

metribuzin,

sulfentrazone, metolachlor, oxyfluorfen, acetochlor

imazapyr,
diuron

propisochlor,

และdimethanamid

สามารถควบคุมวัชพืชพวกใบกวาง เชIน ผักโขม กะเม็ง สาบแรงสาบกา ผักเบี้ยหิน และ โทงเทง ซึ่ง
หญาสาบมีลักษณะคลายคลึงกันกับสาบแรงสาบกา

แตIยังไมIไดทดลองประสิทธิภาพของสารกําจัด

วัชพืชอยIางจริงจัง และสารกําจัดวัชพืชประเภทใชหลังวัชพืชงอก ไดแกI 2,4-D, Imazethapyr,
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fomezafen, lactafen, paraquat, glufosinate ammonium และ glyphosate เพื่อหาชนิดของ
สารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตIอหญาสาบ

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณB
เมล็ดหญาสาบ สารกําจัดวัชพืช ถุงตาขIายเก็บตัวอยIาง กระถาง ดินผสมปลูกพืช สวนทุเรียน
ที่มีหญาสาบ
วิธกี าร
แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา
ขั้นตอนที่ 1 ปu 2554
1.1 ศึกษาประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชเพื่อกําจัดหญาสาบในเบื้องตน มี 8
กรรมวิธี ดังนี้
1. fomezafen 15% SC

อัตรา 4.5 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

2. lactafen 24% EC

อัตรา 40 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

3. paraquat 27.6% EC

อัตรา 120 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

4. glufosinate ammonium 15%SL อัตรา 160 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI
5. glyphosate 48%SL

อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

6. 2,4-D 72% EC

อัตรา 160 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

7. Imazethapyr 5%AS

อัตรา 24 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

8. Untreated check
1.2 ศึกษาประสิทธิภาพสารกําจัดวัชพืชประเภทกIอนวัชพืชเพื่อกําจัดหญาสาบ มี 19 กรรมวิธี ดังนี้
1. oxadiazon 25% EC

อัตรา 120 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

2. alachlor 48% EC

อัตรา 300 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

3. ametryn 50% EC

อัตรา 400 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

4. atrazine 80 % EC

อัตรา 400 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

5. sulfentrazone 48% SC

อัตรา 64 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

6. oxyfluorfen 23.5%

อัตรา 80 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI
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7. acetochlor 50% EC

อัตรา 250 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

8. metolachlor 40% EC

อัตรา 280 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

9. diuron 80%WP

อัตรา 320 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

10.flumioxazin 50%WP

อัตรา 50 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

11.bensulfuron methyl 10% WP

อัตรา 4 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

12.pyrazosulfuron ethyl 10%WP

อัตรา 5 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

13.carfentrazone 40%WG

อัตรา 3.2 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

14.metribuzin 70%WP

อัตรา 96 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

15.metsulfuron methyl 20%WP

อัตรา 4.5 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

16.metsulfuron methyl+clorimuron 20%WP

อัตรา 4.5 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

17.propisochlor 72% EC

อัตรา 108 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

18.atrazine 80 % WP

อัตรา 400 กรัมสารออกฤทธิ์ตIอไรI

19.Untreated check
เวลาและสถานที่
เรือนทดลองกลุIมวิจัยวัชพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณBผลการทดลอง
เมล็ดหญาสาบที่เก็บมาเพาะสามารถงอกไดทันที เฉลี่ยได 11%และการบIมเพาะไวที่ 4,6,8
และ 10 สัปดาหB มีความงอก 20.5, 16.5, 13.8 และ 14.2% ตามลําดับ(ตารางที่ 1) หญาสาบเปbน
วัชพืชที่รายแรงจากการสํารวจเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อวัชพืชในมะเขือเทศและขาวโพด

(จันทรBเพ็ญ

และคณะ,2549 ข.) ไดพบหญาสาบในบัญชีรายชื่อที่มีคIาความหนาแนIนสัมพัทธB (Relative Density)
= 0.5 คIาความถี่สัมพัทธB (Relative Frequency)= 0.9 และคIาผลรวมวัชพืชเดIน (Sum Dominant
Ratio) = 0.7 สIวนการศึกษาวัชพืชในสมโอเพื่อการสIงออก(จันทรBเพ็ญ และคณะ,2549ก.) ไดพบ
หญาสาบในบัญชีรายชื่อที่มีคIาความหนาแนIนสัมพัทธB (Relative Density) = 6.2 คIาความถี่สัมพัทธB
(Relative Frequency)= 1.9 และคIาผลรวมวัชพืชเดIน (Sum Dominant Ratio) = 4.1 (จันทรB
เพ็ญ และคณะ,2549 ก.) ในชIวงเวลานั้นหญาสาบกําลังเริ่มแพรIกระจายพันธุBไปอยIางรวดเร็วจนเปbน
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ปhญหาในหลายพืชเศรษฐกิจ เชIน สับปะรด ปาลBมน้ํามัน ยางพารา มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด
กระชายดํา ไพล ขมิ้นชัน และในไมผล เชIน ทุเรียน มังคุด เงาะ สมโอ ลิ้นจี่ แกวมังกร และไมผล
อื่นๆอีกหลายชนิด
เกรียงไกร และคณะ(2550) ไดศึกษาการบริหารศัตรูมังคุดแบบผสมผสาน จํานวน 3 แปลง
เปbนแปลงทดสอบ (IPM) 1 แปลง และแปลงเปรียบเทียบ 2 แปลง โดยแปลง IPM จะมีการสํารวจ
ศัตรูพืชทุกๆ สัปดาหBและป}องกันกําจัดตามคําแนะนําในการวิจัยทางดานวัชพืช พบวัชพืชที่หนาแนIน
ที่สุดไดแกI หญาสาบ Chromolaena sp. (79 ตน/ตร.ม.) คิดเปbน 48.7 % และกระดุมใบใหญI

Borreria latifolia (43 ตน/ตร.ม.) สIวนแปลงเปรียบเทียบที่ 1 เนื่องจากเปbนสวนมังคุดที่มีความชื้น
คIอนขางสูง พบวัชพืชที่เดIน คือ ผักกระสัง Peperomia pellucida (87 ตน/ตร.ม.) คิดเปbน 30.1 %
สIวนหญาสาบ (10 ตน/ตร.ม.) คิดเปbน 3.5 % สําหรับแปลงเปรียบเทียบที่ 2 วัชพืชที่เดIน ไดแกI หญา
สาบ (276 ตน/ตร.ม.) คิดเปbน 53.1 % และกระดุมใบใหญI (63 ตน/ตร.ม.) จะเห็นไดวIาหญาสาบมี
แนวโนมเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในสวนมังคุด
ในปu 2554 การทดลองในโรงเรือนเพื่อควบคุมหญาสาบดวยสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
(post emergence herbicides) จากการประเมินดวยสายตาไดดีมาก(คะแนน =10)

ไดแกI

paraquat, glufosinate ammonium และรองลงมาควบคุมไดดี(คะแนน =9) คือ glyphosate
(ตารางที่ 2)

โดยสัมพันธBกับน้ําหนักแหงของวัชพืช ที่มีน้ําหนักจากนอยที่สุดไดแกI paraquat,

glufosinate ammonium, glyphosateและlactofen มีน้ําหนัก 0.24, 0.54,0.78และ 1.63 กรัมตIอ
กระถางตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตIางทางสถิติกับกรรมวิธีไมIกําจัดวัชพืชมีน้ําหนัก 7.01

กรัมตIอ

กระถาง สIวนสารกําจัดวัชพืชที่ไมIแตกตIางทางสถิติกับกรรมวิธีไมIกําจัดวัชพืชไดแกI fomezafen,2,4D, Imazethapyr ที่มีน้ําหนัก 3.92, 4.12 และ 3.56 กรัมตIอกระถางตามลําดับ(ตารางที่ 3) สIวนสาร
กําจัดวัชพืชประเภทกIอนงอก(pre emergence herbicides) ที่ไดผลดีมีประสิทธิภาพในการควบคุม
หญาสาบไดดีมากโดยไดคะแนน=10 ไดแกI oxyfluorfen, diuron, flumioxazin, metsulfuron
methyl +clorimuron, propisochlor และ atrazine (ตารางที่ 4)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
1.สารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอกที่ควบคุมหญาสาบไดดีมาก

ไดแกI

paraquat,

glufosinate ammonium และ glyphosate
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2.สารกําจัดวัชพืชประเภทกIอนงอกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญาสาบไดดีมากไดแกI
oxyfluorfen, diuron, flumioxazin, metsulfuron methyl +clorimuron, propisochlor และ
atrazine
เอกสารอางอิง
เกรียงไกร จําเริญมา ศรีสุรางคB ลิขิตเอกราช เพ็ญศรี นันทสมสราญ ศรุต สุทธิอารมณB ศรีจํานรรจB
ศรีจันทรา พรพิมล อธิปhญญาคม. 2550. การบริหารศัตรูมังคุดแบบผสมผสาน. รายงาน
ผลงานวิจัยประจําปu 2550. เลIม 2 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
หนา 691-703.
จันทรBเพ็ญ ประคองวงศB ไชยยศ สุพัฒนกุล เพ็ญศรี นันทสมสราญ. 2549ก. การศึกษาวัชพืชในสม
โอเพื่อการสIงออก รายงานผลงานวิจัยประจําปu 2549. เลIม 1 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร. หนา 695-700.
จันทรBเพ็ญ ประคองวงศB เกลียวพันธB สุวรรณรักษB ทวี แสงทอง ไขยยศ สุพัฒนกุล เพ็ญศรี นันทสม
สราญ. 2549ข. การจัดทําบัญชีรายชื่อวัชพืชในมะเขือเทศและขาวโพด รายงานผลงานวิจัย
ประจําปu 2549. เลIม 2 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. หนา 785-799.
นิรนาม. 2538. คําแนะนําการควบคุมวัชพืช ปu 2538. กลุIมงานวิทยาการวัชพืช กองพฤกษศาสตรB
และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร. 144 หนา.
รังสิต สุวรรณเขตนิคม. 2526. ยากําจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพืชไรIนา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรB 360 หนา.
Patrick J. T. 2006. Resistance To Multiple Herbicides By Multiple Mechanisms In the
Multiplicative.
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 เปอรBเซ็นตBความงอกของเมล็ดหญาสาบที่เก็บมาระยะเวลานานตIางกัน ปu 2554.
เวลาทีเ่ พาะเมล็
พาะเมล็ดหญาสาบ(
หญาสาบ(สัปดาหB)

เปอรBเซ็นตBความงอก

1.เพาะทันที

11.0

2.เพาะที่ 4 สัปดาหB

20.5

3.เพาะที่ 6 สัปดาหB

16.5

4.เพาะที่ 8 สัปดาหB

13.8

5.เพาะที่ 10 สัปดาหB

14.2

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชชองสารกําจัดวัชพืชประเภท หลังอกที่มีตIอหญาสาบ จาก
การประเมินดวยสายตา ปu 2554.
กรรมวิธี

ประสิทธิภาพที่ 7วัน

ประสิทธิภาพที่ 14 วัน

1.fomezafen 15% SC

5.3

4.2

2.lactafen 24% EC

6.4

8.5

3.paraquat 27.6% EC

9.6

10.0

4.glufosinate ammonium 15% SL

8.5

10.0

5.glyphosate 48% SL

7.4

9.0

6. 2,4-D 72% EC

5.5

6.1

7.imazethapyr 5% AS

3.2

2.8

8.untreated check

0

0

คะแนนประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 0= ไมIสามารถควบคุมวัชพืชได 1-3=ควบคุมวัชพืชไดเล็กนอย
4-6=ควบคุมวัชพืชไดปานกลาง 7-9=ควบคุมวัชพืชไดดี 10=ควบคุมวัชพืชไดดีมาก
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ตารางที่ 3 น้ําหนักแหงวัชพืชชองสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอกสําหรับหญาสาบ ปu 2554.
กรรมวิธี

น้าํ หนักแหงวัชพืช(กรัม/กระถาง)
กระถาง)

1. fomezafen 15% SC

3.92 ab

2. lactafen 24% EC

1.62 a

3. paraquat 27.6% EC

0.24 a

4. glufosinate ammonium 15% SL

0.54 a

5. glyphosate 48% SL

0.78 a

6. 2,4-D 72% EC

4.12 ab

7. imazethapyr 5% AS

3.56 ab

8. untreated check

7.01 b

C.V.

85.9%

ตัวเลขในคอลัมนBเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมIมีความแตกตIางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

879

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชชองสารกําจัดวัชพืชประเภทกIอนงอกที่มีตIอหญาสาบ ปu
2554.
กรรมวิธี

ประสิทธิภาพควบคุมวัชพืช

1.oxadiazon 25% EC

3.5

2.alachlor 48% EC

5.0

3.ametryn 50% EC

6.0

4.atrazine 80 % EC

7.5

5.sulfentrazone 48% SC

5.0

6.oxyfluorfen 23.5%

10.0

7.acetochlor 50% EC

9.0

8.metolachlor 40% EC

6.0

9.diuron 80%WP

10.0

10.flumioxazin 50%WP

10.0

11.bensulfuron methyl 10% WP

3.0

12.pyrazosulfuron ethyl 10%WP

5.0

13.carfentrazone 40%WG

6.0

14.metribuzin 70%WP

9.0

15.metsulfuron methyl 20%WP

9.0

16.metsulfuron ethyl +clorimuron 20%WP

10.0

17.propisochlor 72% EC

10.0

18.atrazine 80 % WP

10.0

19.untreated check

0

คะแนนประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช 0= ไมIสามารถควบคุมวัชพืชได 1-3=ควบคุมวัชพืชไดเล็กนอย
4-6=ควบคุมวัชพืชไดปานกลาง 7-9=ควบคุมวัชพืชไดดี 10=ควบคุมวัชพืชไดดีมาก
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