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การปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตสูง ตองคํานึงถึงหลักสําคัญสามประการ คือ การ
เลือกใชพนั ธุทด่ี ี การใสปุยบํารุงดิน และ การควบคุมกําจัดวัชพืชทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
เหมาะสม วัชพืชเปนปญหาที่สาคั
ํ ญและเกษตรกรจะเสียคาใชจายในการกําจัดวัชพืชมาก
ทีส่ ดุ
เอกสาร
การจัดการวัชพืชในไรมนั สําปะหลัง
เปนเอกสารสําหรับเผยแพร
ประกอบโครงการเพิ่มผลผลิตและรายไดเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังพันธุใหม
ซึ่งเปน
หนึ่งใน 36 โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2542
จากสํานักงบประมาณในโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ โครงการฯ นี้ ดําเนินการโดยภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ศูนยวิจัยขาวโพด
ขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจัทรสถิตย เพื่อการคนควาและพัฒนาดานพืชศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับความรวมมือจากมูนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย
เอกสาร การจัดการวัชพืชในไรมนั สําปะหลัง เขียนโดย คณาจารยและนักวิจยั
มันสําปะหลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่สะสมความรูและประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานในภาคสนามและในไรเกษตรกรนับเปนสิบๆ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หวัง
วาเอกสารนี้จะเปนคูมือสําหรับเกษตรกรและนักวิชาการที่จะกําจัดวัชพืชในไรมันสําปะหลัง
อยางไดผลและประหยัด

ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนึ่งในสี่ขอของวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มผลผลิตและรายไดของเกษตรกรที่ปลูก
มันสําปะหลังพันธุใหม (บสศ.14) ภายใต โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่อง
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2542 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไดแก
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังใหแกเกษตรกรและเจาหนาที่หนวยงานตางๆ
โดยการจัดการฝกอบรมเกษตรกร โครงการฯ ไดจดั ในเดือนพฤษภาคม 2542 โดยไดรับ
ความรวมมือจากศูนยวจิ ยั ขาวโพดขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาดานพืชศาสตร และ มูลนิธสิ ถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย เกษตรกรที่
เขารวมโครงการมีจํานวน 800 คน จาก 11 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ
กาฬสินธุ มหาสารคาม บุรีรัมย ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี พิษณุโลก อุทัยธานี
และลพบุรี
ในการฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังใหแกเกษตรกรและเจา
หนาทีข่ องหนวยงานตางๆ การจัดการวัชพืชในไรมนั สําปะหลัง เปนหัวขอทีม่ คี วาม
สําคัญ เนือ่ งจากตนทุนในการผลิตมันสําปะหลังไมตํ่ากวารอยละ 20 เปนคาใชจายที่
เกษตรกรตองเสียไปกับการกําจัดวัชพืช ถาไมมีการกําจัดวัชพืชเลยหรือมีการกําจัดวัชพืชแต
ไมถูกวิธี ใหทนั ตามฤดูกาล ผลผลิตของมันสําปะหลังยอมลดลงแนนอน
โครงการฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรือ่ ง การจัดการวัชพืชในไรมนั สําปะหลัง จึง
ไดพิมพเปนเอกสารเผยแพรทางวิชาการ ซึ่งไดรวบรวมหัวขอสําคัญตาง ๆ ไดแก ชนิดของ
วัชพืช การแขงขันของวัชพืชกับมันสําปะหลัง วิธีการควบคุมวัชพืช ขอควรระวังในการใช
สารเคมีแบบกอนงอกและหลังงอก รวมทัง้ ชือ่ สารเคมีและชือ่ ทางการคาของสารทีม่ ขี ายอยู
ทั่วไป เกษตรกรและผูเกี่ยวของกับมันสําปะหลังสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ในไร เพือ่ ชวยลดตนทุนและทําใหมีรายไดเพิ่มจากการผลิตมันสําปะหลังตอไป

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.วิจารณ วิชชุกจิ
หัวหนาโครงการ

มันสําปะหลัง เปนพืชที่ไดเปรียบพืชไรอื่น ๆ เพราะเปนพืชที่ปลูกงายตองการ
การดูแลเอาใจใสนอ ย สามารถขึน้ ไดในสภาพดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ทนแลง และที่
สําคัญมีโรคและแมลงนอย อยางไรก็ตาม การปลูกมันสําปะหลังเพื่อใหนาหนั
ํ้ กหัวดีนน้ั ตอง
ดูเรือ่ ง การเลือกปลูกตองเปนทีด่ อนนํ้าไมทวมขังเพราะจะทําใหหวั มันสําปะหลังเนา ควร
ใชมนั สําปะหลังพันธุด ที ใ่ี หนาหนั
้ํ กหัวสูงและเชื้อแปงในหัวสูง เชน พันธุเกษตรศาสตร 50
หรือพันธุร ะยอง 5 ตองมีการบํารุงดินโดยการใสปุยหรือปลูกพืชบํารุงดินเพื่อชวยใหดินเสื่ม
ชามีการควบคุมหญาและทํารุน ดี และประการสุดทายตองเก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสม
มันสําปะหลังเปนพืชทีม่ กี ารเจริญเติบโตในระยะแรกชามาก และการปลูกก็ใชระยะ
หางระหวางตน 1 เมตร และระหวางแถว 1 เมตร กอนทีม่ นั สําปะหลังจะสรางพุมใบให
ชนกันจนคลุมพืน้ ทีไ่ ด จะตองใชเวลาอยางนอย 3-4 เดือน ดังนัน้ ในระยะ 1-3 เดือน
แรกของการเจริญเติบโตจะมีวชั พืชหลายอยางขึน้ หนาแนนแขงกับมันสําปะหลัง
ชวงนี้จึง
เปนชวงที่จะชี้ใหรูวานําหนั
้ กหัวจะดีหรือไมดีเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง

การแบงชนิดของวัชพืช
1. แบงตามอายุ
(1) วัชพืชลมลุก หมายถึง วัชพืชอายุปเ ดียว โดยทั่วไปจะมีวงจรชีวิตตั้งแต
งอกจากเมล็ดเจริญเติบโตออกดอกใหผล และตายจะใชเวลาไมเกิน 1 ฤดู หรือ 1 ป
เทานัน้ วัชพืชพวกนีจ้ ะขยายพันธุด ว ยเมล็ด เชน ผักโขม ผังยาง หญาปากควาย หญา
ตีนนก เปนตน

(2) วัชพืชยืนตน หรือวัชพืชขามป เปนวัชพืชที่มีอายุอยูไดหลายป วัชพืช
พวกนีน้ อกจากจะขยายพันธุด ว ยเมล็ดแลว ยังมีสวนอื่น ๆ ที่ใชขยายพันธุไดอีก เชน หัว
ลําตนใตดนิ ราก เหงา และไหล เปนตน ตัวอยางวัชพืชพวกนี้ไดแก หญาคา หญาขน
แหวหมู หญาแพรก หญาชักกาด สาบเสือ พันงูเขียว ไมยราบ เปนตน

2. แบงตามลักษณะใบ
(1) วัชพืชใบแคบ โดยทั่วไปใบจะมีลักษณะเรียวยาว เสนใบขนานกับตัวใบ
ลําตนกลมมีขอ ปลอง เห็นไดชดั เจน ตัวอยางเชน หญาปากควาย หญาขาวนก หญาคา
หญาตีนนก หญาขจรจบ
(2) วัชพืชใบกวาง ใบจะมีลักษณะกวางมากกวาแคบ ตัวใบอาจมีรูปราง
หลายแบบ เชน รูปไข รูปกลม รูปแฉก เสนใบจะสานกันเปนรูปรางแห ตัวอยาง เชน
ผักเบี้ย ผักโขมหนาม ผักเสี้นสี สาบเสือ ไมยราบ

วัชพืชใบแคบบางชนิดทีพ
่ บในไรมนั สําปะหลัง

หญาปากควาย
(วัชพืชลมลุก)

หญาตีนนก
(วัชพืชลมลุก)

หญาขจรจบ
(วัชพืชลมลุก)

หญาดอกแดง
(วัชพืชลมลุก)

วัชพืชใบกวางบางชนิดทีพ
่ บในไรมนั สําปะหลัง

ผักโขม (วัชพืชลมลุก)

แมงลักปา (วัชพืชลมลุก)

โคกกระสุน (วัชพืชลมลุก)

ตีนตุกแก (วัชพืชลมลุก)

ลักษณะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังสวนใหญนยิ มปลูกดวยทอนพันธุ และมีระยะปลูกคอนขางหางใชระยะ
ระหวางแถว 1 เมตร และระยะระหวางตน 1 เมตร เก็บเกี่ยวที่อายุ 8-12 เดือน การ
เจริญเติบโตของมันสําปะหลังระยะแรกชามาก ใบแรกเริ่มคลี่ใหเห็นไดหลังจากปลูกประมาณ
3-4 เดือนหลังจากปลูกประมาณ 3 สัปดาห และสรางพุม ใบใหชนกันจนคลุมพืน้ ที่ ใช
เวลาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากปลูก มันสําปะหลังเริ่มเอาอาหารไปเก็บที่ราก ทีเ่ รียก
วา “การลงหัว” ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนหลังจากปลูก และหลังจาก 4 เดือน ไป
แลวไมมีการลงหัวเพิ่ม แตจะขยายขนาดหัวใหใหญขน้ึ จนกระทัง่ เก็บเกีย่ ว
ฉะนั้นมีวัชพืชรบกวนในระยะ 3-4 เดือนแรก จะทําใหการลงหัวไมดีทําใหจานวน
ํ
หัวตอตนลดลง นํ้าหนักหัวไมดีตามไปดวย

การแขงขันของวัชพืชมันสําปะหลัง
ผลการศึ ก ษาผลการแขงขันระหวางวัชพืชกับมันสําปะหลังโดยหาระยะเวลาที่มัน
สําปะหลังจะยอมใหมวี ชั พืชขึน้ แขง และหาระยะเวลาทีม่ นั สําปะหลังตองไมมวี ชั พืชขึน้ แขง
โดยไมทําใหนาหนั
ํ้ กหัวลดลง ผลการทดลองพบวา
1. ถาไมทํารุน เลยนําหนั
้ กหัวจะลดลงมากกวารอยละ 80
2. ถาปลอยใหมีวัชพืชขึ้นแขงกับมันสําปะหลัง ระหวาง 60 วันแรกหลังจากปลูก
จะทําใหผลผลิตลดลงถึงรอยละ 50
3. การทํารุน 2 ครั้งที่ระยะเวลาพอเหมาะ คือ ที่ 30 และ 60 วันหลังปลูก
จะไดผลผลิตถึงรอยละ 75
4. การทํารุน หลังจากปลูก ไปแลว 120 วัน จะไมทาให
ํ ผลผลิตเพิ่มขึ้น
5. ระยะเวลาที่ไมควรมีวัชพืชขึ้นแขงกับมันสําปะหลังเลยจะอยูร ะหวาง 30-120
วันหลังจากปลูก

ฉะนัน้ การทํารุน ในมันสําปะหลัง ควรจะเริม่ ทํารุน ครัง้ แรกใหเร็วทีส่ ดุ ถาปลอย
ใหพวกวัชพืชขึน้ แขงนานขึ้น ก็จะยิง่ ทําใหผลผลิตของมันสําปะหลังลดลง ในฤดูฝน
ควรจะเริ่มกําจัดวัชพืชที่ 15 วัน หลังจากปลูก และจะทําไปจนถึง 120 วัน หลังจากนัน้
พุมใบมันสําปะหลังจะชนกันคลุมพืน้ ทีไ่ ดหมด แตถา เปนฤดูแลงอาจจะยืดเวลาของการทํา
รุนครั้งแรกออกไปอีก
เนือ่ งจากมีวชั พืชขึน้ นอยจํานวนครัง้ ในการทํารุนขึ้นอยูกับแรงงาน
จํานวนหรือความหนาแนนของวัชพืชและสภาพแวดลอม เชน ปริมาณฝน เปนตน

การไมกาจั
ํ ดวัชพืชเลย ยอมทําใหมันสําปะหลังไมสามารถแขงกับวัชพืช
และผลผลิตของมันสําปะหลังจะลดลงมากกวารอยละ 80

วิธกี ารควบคุมวัชพืชและการทํารุน
กระทําไดหลายวิธี
1. การกําจัดวัชพืชดวยวิธีกล
1) การใชจอบถาก เรียกวา “การทํารุน ” เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ปลูกมัน
สําปะหลังไมมากนัก ใชแรงงานในครอบครัว ควรเริม่ ทําครั้งแรกภายใน 1 เดือน ทํารุน
เสร็จจึงใสปุยและทํารุน อีก 2 ครัง้ คือ 60 และ 90 วันหลังจากนั้นพุมใบมันสําปะหลัง
จะชนกันคลุมพืน้ ทีไ่ ดหมด วัชพืชจะขึ้นรบกวนไดยาก

2) การใชแรงงานสัตว โดยใชวัวหรือควายติดไถหัวหมูพรวนดินระหวางแถว
มันสําปะหลังเรียกวา การแทงรอง หรือเดีย่ วรอง ครัง้ แรกจะเริม่ ไถใหดนิ พลิกเขาหาโคน
ตนมัน เรียกวา “เดี่ยวเขา” หรือ “แทงพนม” จะเริ่มหลังจากปลูกประมาณ 15 วัน ซึ่ง
ตนวัชพืชยังเล็กขี้ไถจะพลิกกลบวัชพืชไดหมด หลังจากนั้นอีก 30 วัน จะใชไถอีกครั้งคราว
นี้จะใชไถออกจากโคนตนเรียกวา “การเดีย่ วออก” หรือ “แทงผา” และใชจอบถาก วัชพืช
ตามแถวจากโคนแถวมันอีก ซึ่งจะเหลือพื้นที่เพียงรอยละ 25 เทานัน้ ครัง้ ที่ 3 เมื่อมัน
สําปะหลังอายุ 3-4 เดือน ตนโตพุม ใบชนกันไมสะดวกจะใชแรงงานสัตวเพราะจะทําใหกง่ิ
หักหรือกระทบกระเทือนหัวมันได จะใชจอบถากทั้งหมดหรือใชสาร (ยา) เคมีประเภทฆา
หญา
3) การใชเครือ่ งจักรพรวน ระหวางรอง จะกระทําไดในขณะมันสําปะหลัง
ยังเล็ก (1-2 เดือนหลังปลูก) เปนเครื่องพรวนดิน ติดรถไถเดินตามหรือรถแทรคเตอร
พรวนดินระหวางแถวมันและใชจอบถากบริเวณตนมัน จะลดพื้นที่การถากหญาไดประมาณ
ครึง่ หนึง่ แตถามันสําปะหลังโตจะไมสามารถกระทําไดเพราะจะกระทบตอการลงหัวและอาจ
ทําใหกว่ิ ฉีกหักไดงาย
การกําจัดวัชพืช โดยใชจอบถาก

การใชแรงงานสัตว ติดไถหัวหมูพรวนดิน หรือเรียกวา การเดี่ยวรอง

การใชเครื่องพรวนดินระหวางแถว การปลูกควรจะขยายแถวมันสําปะหลังใหกวาง
ขึน้ แตจะลดระยะระหวางตนลง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติเชน การปลูกเพื่อใชเครื่อง
พรวนดินติดทายแทรคเตอรอาจจะใชระยะปลูก ระหวางตน 1 เมตร ระหวางแถว 1
เมตร
2. การควบคุมวัชพืชดวยสาร(ยา)เคมี
การใชสารเคมี แบงตามระยะเวลาการใชสารได 2 อยาง ไดแก
1) การใชสารเคมีคมุ วัชพืชแบบกอนงอก หรือบางทีเรียกวา สารคุมหรือ
ยาคุม (กําเนิด)
2) การใชสารเคมีคมุ วัชพืชแบบหลังงอกหรือเรียกวา การใชสารฆาหรือยา
ฆาหญา

การใชเครือ่ งพรวนดินติดรถไถเดินตาม

หรือติดรถแทรกเตอร จะชวยกําจัดวัชพืชระหวางแถวปลูก และลดพืน้ ทีถ่ ากหญาแต
ละครัง้ ไดถงึ รอยละ 50 แตมันสําปะหลังตองโตเกิน 2 เดือน

การใชสารเคมีคมุ วัชพืชแบบกอนงอก หมายถึง การใชสารเคมีฉดี พนทันทีท่ี
ปลูกมันสําปะหลังเสร็จ หรือไมเกิน 3 วัน กอนที่วัชพืชและมันจะงอก การใชสารเคมี
แบบนี้ สามารถคุมวัชพืชไดนาน 2 เดือน ถึง 2 เดือนครึ่ง แตการใชยังไมแพรหลาย
มากนักเนื่องจากมีขอจํากัดในการใชมาก

ขอจํากัดในการใชสารเคมีแบบกอนงอก (ยาคุม)
1. ชนิดของสาร ตองทราบวาสารเคมีนั้นสามารถใชไดกับมันสําปะหลัง
2. ความชื้นในดิน ขณะพนสารดินตองชื้นพอเพียง เพื่อใหสารเคมีแพรกระจาย
ครอบคลุมเต็มพืน้ ที่ และซึมลึกลงไปในดินประมาณครึ่งนิ้วเพื่อทําลายเมล็ดวัชพืชที่กาลั
ํ งจะ
งอก
3. อัตราทีใ่ ช ตองใชอตั ราตามคําแนะนํา เพราะถาใชมากเกินไปมันสําปะหลังจะ
ไดรับพิษ แตถา ใชนอ ยเกินไปก็ไมสามารถคุมวัชพืชได อัตราทีใ่ ชขน้ึ กับดิน ถาเปนดิน
ทรายจะใชอตั ราตํา่ ดินเหนี่ยวใชอัตราสูง
4. ปริมาณนําที
้ ใ่ ชผสมสารตอพืน้ ที่ การใชสารคุมจะตองรูปริมาณนํ้าที่จะใชผสม
สานตอพืน้ ที่ สารเคมีทข่ี ายในทองตลาดสวนใหญจะระบุอตั ราการใชและปริมาณนําที
้ จ่ ะใช
ตอพืน้ ทีด่ ว ย เชน แลสโซ (สารอะลาคลอร) ใชอตั รา 500-750 ซี.ซี. ใชนา้ํ 80 ลิตร
ตอไร
หมายความวา ถาเปนดินทรายจะใชสาร 500 ซี.ซี แตถา ดินเปนดินเหนียวจะใช
สาร 750 ซี.ซี ผสมนํ้า 80 ลิตร (4ปบ) ฉีดพนใหทว่ั ไร พอดี
5. สารคุม จะควบคุมวัชพืชไดเฉพาะวัชพืชที่งอกจากเมล็ดเทานั้น ฉะนัน้ ควรมี
การเตรียมดินใหละเอียดไมใหมเี ศษซากหรือตนวัชพืชพวกทีอ่ ายุขา มปหลงเหลืออยู ซึ่งสาร
คุมไมสามารถทําลายได
6. สารคุมไมสามารถควบคุมวัชพืชไดทกุ ชนิด ทําใหมวี ชั พืชบางชนิดงอกขึน้ ได
หลังจากใชสาร ถาใชสารนัน้ บอย ๆ วัชพืชที่หลงเหลืออยูก็จะแพรกระจายมากขึ้น วิธีแก
ไขคือ อยาใชสารคุมอยางเดียวกันเปนเวลานาน ๆ ควรมีการใชสารอยางอื่นสลับบาง เพื่อ
ปองกันการดือ้ ยาของวัชพืช
สารคุมทีใ่ ชไดในไรมนั สําปะหลังไดแสดงไวในตารางที่ 1 การใชสารอะลาคลอรและ
เมโทลาคลอร จะใชไดอยางปลอดภัยในมันสําปะหลัง แมวา จะใชอตั ราสูงกวาทีแ่ นะนํา แต

ควบคุมวัชพืชไดดีเฉพาะวัชพืชใบแคบ สวนสารไดยูรอนและสารออกซีฟ่ ลูออเฟนนัน้ ควบ
คุมวัชพืชไดดัทั้งสองพวก แตถาใชอัตราสูงเกินไปจะเปนพิษตอมันสําปะหลัง ฉะนั้นเพื่อ
ความปลอดภัยตอมันสําปะหลัง และสามารถควบคุมวัชพืชไดดี จึงควรใชสารผสม 2
ชนิด และลดอัตราการใชลง เชน ใชสารอะลาคลอร หรือ เมโทลาคลอรอยางใดอยางหนึง่
อัตรา 300 ซี.ซี. ผสมไดยูรอน 100 กรัม ผสมนํ้า 80 ลิตร แลวฉีดพนใหทว่ั พืน้ ที่ 1
ไร หรือใชสาร อะลาคลอร 80 ซี.ซี. ผสมยูไดรอน 25 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร
(1ปบ) ฉีดพนใหไดพน้ื ที่ 1 งาน

การใชสารเคมีคุมวัชพืชแบบกอนงอก เชน
สารไดยูรอนในอัตราสูงเกินไป มีผลทําใหตน
มันสําปะหลัง หรือตนแสดงอาการเปนพิษได

ตารางที่ 1 สารเคมีควบคุมวัชพืชแบบกอนงอก (สารคุมหรือยาคุม) ที่ใชในไร
มันสําปะหลัง
ชือ่ สาร

ชือ่ การคา

อะลาคลอร

แลสโซ
แลนเซอร
อะลาคลอร
คาลาร

เมโทลาคลอร

ดูอลั
เมโทลาคลอร
คารแมก
ไดยูรอน
ซูรอน
ฯลฯ

ไดยูรอน

ออกซี่ฟลูออเฟน โกล-2-อี

อัตรา(ผลิตภัณฑ)
วัชพืชทีค่ วบคุม
ซี.ซี. กรัม/ไร
500-750 ซี.ซี. การใชผสมสาร 125-180 ซี.ซี.
ตอนํา้ 20 ลิตร (1ปบ) ฉีดพน
ในพืน้ ที่ 1 งาน
- ควบคุมวัชพืชใบแคบไดดีกวา
วัชพืชใบกวาง
500-850 ซี.ซี. คุณสมบัตเิ หมือนอะลาคลอร
150-300 กรัม

170-212 ซี.ซี.

- ใชสาร 35-75 กรัม ผสม
นํา้ 20 ลิตร (1ปบ) ฉีดพน
ใหทั่วพื้นที่ 1 งาน
- ควบคุมวัชพืชดีทง้ั ใบแคบและ
ใบกวาง
- อัตราสูงจะเปนพิษตอมัน
สําปะหลัง
- ใชสาร 40-50 ซี.ซี.ตอนํา้
20 ลิตร(1ปบ)ฉีดพนใหทว่ั
พื้นที่ 1 งาน
- ควบคุมวัชพืชดีทง้ั ใบแคบและ
ใบกวาง
- อัตราสูงจะเปนพิษตอมัน
สําปะหลัง

การใชสารเคมีควบคุมวัชพืชแบบหลังงอก (สารฆา) บางทีเรียกวา ยาฆาหญา
สารเคมีแบบนี้ แบงตามลักษณะที่สารเขาไปฆาวัชพืชได 2 แบบ
1. แบบสัมผัส หมายถึง สารทีม่ ผี ลในการทําลายหรือฆาพืชเฉพาะสวนที่
ถูกสัมผัสเทานั้น เชน สารพาราขวัท (กรัมม็อกโซน) วัชพืชจะตายเฉพาะสวนที่ถูกสาร
2. แบบดูดซึม หมายถึง เมื่อฉีดพนสารไปบนตน ใบพืชแลว พืชจะดูด
สารนั้นเขาไป แลวสารจะไหลไปยังสวนตาง ๆ ของพืช เชน ทีย่ อดและรากทําใหพชื ทีไ่ ด
รับสารนัน้ ตายทัง้ หมด เชน สารไกลโฟเสท (ราวดอพั )

ขอควรระวังในการใชสารฆาวัชพืชหลังจากวัชพืชงอกไปแลว
1. การฉีดพนตองระวังอยาใหโดนตนหรือใบมันสําปะหลัง
2. ควรใชเมือ่ มันสําปะหลังโตหลังจาก 4 เดือนแลวหรือมีลําตนสูงเกิน 70
เซนติเมตร
3. ควรฉีดพนในขณะทีว่ ชั พืชยังมีขนาดเล็ก ยังไมออกดอก ซึ่งจะทําลายได
งาย
4. ควรพนสารในขณะทีว่ ชั พืชยังมีขนาดเล็ก ยังไมออกดอก ซึ่งจะทําลายได
งาย
5. ถาเปนสารชนิดดูดซึม จะตองมีระยะปลอดฝนอยางนอย 4 ชั่วโมง แต
ถาเปนสารชนิดสัมผัสระยะปลอดฝนอาจเพียง 1 ชั่วโมง
6. ควรผสมสาร (ยา) จับใบ เพื่อกระจายของสารไดทั่วใบ
7. ควรใชนาสะอาด
้ํ
8. อยาใหสารเคมีถกู ผิวหนังโดยตรง โดยเฉพาะที่มีแผลเพราะจะทําใหแผล
รักษาหายยาก กลายเปนแผลเรือ้ รัง การพนควรสวมรองเทาบูทยางสารเคมีควบคุมวัชพืช
ประเภทหลังงอก (สารฆา)

การฉีดพนสารเคมีควบคุมวัชพืชแบบ
หลังงอก (สารฆา) ไดแก พาราขวัท
ต อ ง ร ะ วั ง อ ย า โ ด น ต น ห รื อ ใบมั น
สําปะหลัง เนือ่ งจากสารดังกลาวจะ
ทําลายสวนที่มีสีเขียว

ผลของการใชสารโกลโฟเสท
(แบบดูดซึม) เปนสารเคมีควบคุม
วัชพืชแบบหลังงอก

ตารางที่ 2 สารเคมีควบคุมวัชพืชแบบหลังงอก (สารฆาหรือยาฆาหญา)
ชือ่ สารเคมี
พาราขวัท

ไกลโฟเสท

ฟลูอาชิฟอบบิวทิล

ชือ่ การคา

อัตรา(ผลิต
ภัณฑ) ซี.ซี./ไร
กรัมมอกโซน
300-450
นอกโซน
พาราควอท
รูตา
ราวดอพั 48% 500-1,000
ไกลโฟเสท 48%
ไกลโฟเสท 16% 1,500-3,000 แบนอิช 16%
ฟอรมลู า 16%
วันไซด

115-145

-

ฮาล็อกซิฟอบ- กาลแล็นท
เมทธิล
ไวซา-แอล

80-160

-

วัชพืชทีค่ วบคุม
เปนสารแบบสัมผัส
ทําลายพืชทีม่ สี เี ขียวทุกชนิด
ควรผสมสารจับใบ
ควรใชนาสะอาด
้ํ
เปนสารแบบดูดซึม
ทําลายพืชทุกชนิด
ตองการระยะปลอดฝน
4-6 ชม.
ไมมฤี ทธิเ์ มือ่ ตกลงดิน
ตองใชนาสะอาด
้ํ
เปนสารแบบดูดซึม
เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบ
แคบเทานัน้
ตองใชขณะวัชพืชยังเล็กมี
3-4 ใบ
สามารถฉีดพนไปบนตนมัน
สําปะหลัง หลังจากปลูก 1-2
เดือนได
เปนสารแบบดูดซึม
เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบ
แคบเทานัน้
ตองใชในขณะวัชพืชยังเล็กมี
3-4 ใบ
สามารถฉีดพนไปบนตนมัน
สําปะหลัง หลังจากปลูก 1-2
เดือนได

ตารางที่ 2 สารเคมีควบคุมวัชพืชแบบหลังงอก (ตอ)
ชือ่ สารเคมี

ชือ่ การคา

พีโนซาพรอพ
-พี-เอทธิล

วิป 7.5

ควิซาโลฟอฟ
-เทฟูริล

แพนเทอรา-ดี

โปรปาควิซา
-ฟอพ

เอจิล 10%

อัตรา(ผลิตภัณฑ)
วัชพืชทีค่ วบคุม
ซี.ซี./ไร
120-160
- เปนสารแบบดูดซึม
- เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบ
แคบเทานัน้
- ตองใชในขณะวัชพืชยังเล็กมี
3-4 ใบ
- สามารถฉีดพนไปบนตนมัน
สําปะหลัง หลังจากปลูก 1-2
เดือนได
150-200
- เปนสารแบบดูดซึม
- เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบ
แคบเทานัน้
- ตองใชในขณะวัชพืชยังเล็กมี
3-4 ใบ
- สามารถฉีดพนไปบนตนมัน
สําปะหลัง หลังจากปลูก 1-2
เดือนได
80-120
- เปนสารแบบดูดซึม
- เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบ
แคบเทานัน้
- ตองใชในขณะวัชพืชยังเล็กมี
3-4 ใบ
- สามารถฉีดพนไปบนตนมัน
สําปะหลัง หลังจากปลูก 1-2
เดือนได

ขอควรจําในการควบคุมวัชพืชดวยสารเคมี
ทุกครั้งกอนใชสารควบคุมวัชพืช ควรอานรายละเอียดวาใชกับวัชพืชที่เราปลูก เชน
มันสําปะหลังไดหรือไมและจําเปนตองทราบวาสารเคมีนน้ั เปนยาคุมหรือยาฆา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สารเคมีแบบใชกอนงอก (สารคุมหรือยาคุม) ตองฉีดพนทันทีกอ นวัชพืชงอก
สารเคมีแบบหลังงงอก (สารฆาหรือยาฆาหญา) ฉีดพนทางใบวัชพืชขึ้นมาแลว
สารเคมีแบบสัมผัส ฉีดพนแลวพืชจะตายเฉพาะสวนทีไ่ ดรบั สาร
สารเคมีแบบดูดซึมฉีดพนแลวพืชจะตายทัง้ ตน แบบถอนรากถอนโคน
สารเคมีแบบไมเลือกทําลาย จะฆาพืชทุกชนิด
สารเคมีแบบเลือกทําลาย
6.1 เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบกวาง
6.2 เลือกทําลายเฉพาะวัชพืชใบแคบ

สรุป
ระบบการจัดการเพื่อควบคุมและกําจัดวัชพืชในไรมันสําปะหลัง อาจแบงไดเปน
1. ถากหญาตลอดฤดูปลูก
2. ถากหญา 3 เดือนแรก หลังจากนัน้ ใชสารฆา
3. ใชสารคุม 2 เดือน + ถากหญา 1 ครั้ง + สารฆา
4. ใชสารคุม + สารคุม + สารฆา
5. ใชสารฆา 2 เดือนแรก + ถากหญา + สารฆา
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