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การท าและการทดสอบน า้ยาก าจดัวชัพชืทางเลอืกส าหรบั

เกษตรกรรายยอ่ย 
โดย: โซฟี โรเบริต์ส์1, พอ แดนมะลดิอย2, รัฐการณ์ อตัตวฒุคิณุ3, กติตชิยั สมัพันธส์นิกอ่4, และอบัราม บคิสเ์ลอร์5 

เรยีบเรยีงโดยอบัราม บคิสเ์ลอร ์และรเีบคกา กาโรฟาโน 
1อาสาสมคัรเอคโค เอเชยี เซน็เตอร ์อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่

2ชา่งเทคนคิควบคมุคณุภาพและขอ้มลูธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโค เอเชยี 
3ผูจั้ดการธนาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคเอเชยี 
4ผูจั้ดการการผลติธนาคารเอคโคเอเชยี 
5ผูอ้ านวยการศนูยเ์อคโคเอเชยี อมิแพ็ค 

 

บทน า 
ครัง้แรกทีเ่จา้หนา้ทีศ่นูยเ์อคโค เอเชยี อมิแพ็ค ไดย้นิเกีย่วกับน ้ายาก าจัดวชัพชืแบบทางเลอืกของ

สตูรทีใ่ชม้ะละกอและสบัปะรดหมักของคณุครปูระทมุผูอ้ยูใ่นวยัเกษียณแลว้ เนือ่งจากการก าจัดวชัพชืเป็น
เรือ่งใหญส่ าหรับชวีติเกษตรกรทกุคน เจา้หนา้ทีท่ีธ่นาคารเมล็ดพันธุจ์งึตอ้งการจะทดสอบน ้ายาก าจัดวชัพชื
ทีม่คีวามเสีย่งนอ้ยนีว้า่จะใชไ้ดผ้ลแคไ่หน นอกจากนีเ้พือ่ใหแ้น่ใจดว้ยวา่น ้ายาก าจัดวชัพชืนีจ้ะไมเ่ป็น
อันตรายตอ่คา่ pH ในดนิ, ตอ่สิง่มชีวีติขนาดเล็กในดนิ, โครงสรา้งของดนิ รวมถงึการดดูซมึของพชืและการ
เตบิโตของพชื ขอ้มลูงานวจัิยของเอคโคฉบับนีอ้ธบิายถงึขัน้ตอนทีใ่ชเ้พือ่การผลติน ้ายาก าจัดวชัพชืชนดินี ้
พรอ้มกับวธิกีารทดสอบเพือ่ใหรู้ถ้งึประสทิธขิองน ้ายาทีม่ผีลตอ่วชัพชื สว่นขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารทดสอบ
ผลกระทบตอ่สภาพดนิและสิง่มชีวีติในดนินัน้ทา่นสามารถตดิตามไดใ้นอนาคต 
 

การใชน้ า้ยาก าจดัวชัพชื 
การใชน้ ้ายาก าจัดวชัพชืเป็นวธิหีนึง่ทีใ่ชค้วบคมุปรมิาณวชัพชืทีไ่มต่อ้งการในไรน่า สวนผักและสวน

ผลไม ้โดยการใชนั้น้สามารถใชไ้ปพรอ้มกับการพรวนดนิ การถอนวชัพชืดว้ยมอื การเผา การปลกูพชื
หมนุเวยีน และการเวน้ระยะหา่งในการปลกูพชื วชัพชืเป็นสาเหตขุองความเสยีหายดา้นเศรษฐกจิและการ
เพาะปลกูพชืคอืเป็นปัจจัยทีล่ดปรมิาณและคณุภาพของพชืทีป่ลกูไวเ้นือ่งจากไปขดัขวางการเตบิโตที่
ส าคัญของพชื (O’Donovan, 2009) วชัพชืจะแขง่ขนักับพชืทีป่ลกูไวไ้มว่า่จะเป็นเรือ่งพืน้ที,่ แสงแดด, น ้า 
และธาตอุาหาร ขณะทีว่ชัพชืบางชนดิอาจปลอ่ยสารพษิลงในดนิบรเิวณโดยรอบๆทีเ่ป็นอันตรายตอ่พชืที่
ปลกูไว ้(Swanton, 2009) ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากวชัพชืจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่ับชนดิพันธุข์องวชัพชื 
ชนดิพันธุข์องพชืทีป่ลกู และระยะการเตบิโตของพชืทีป่ลกู ดังนัน้การควบคมุปรมิาณวชัพชืจงึส าคัญมาก
ทีส่ดุในขณะทีพ่ชืของเรายังเป็นตน้ออ่นอยูแ่ละมคีวามสงูไมพ่อทีจ่ะเอาชนะวชัพชืได ้วชัพชืในปรมิาณนอ้ย
อาจไมส่ามารถท าความเสยีหายใหก้ับพชืทีป่ลกูได ้และการก าจัดวชัพชืออกไปใหห้มดนัน้ท าใหเ้กษตรกร
ตอ้งเสยีทัง้คา่ใชจ้า่ยและเสยีเวลา และการก าจัดวชัพชืออกไปทัง้หมดอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ระบบ
นเิวศนท์า่งการเกษตรอกีดว้ย นอกจากนัน้วชัพชืบางชนดิอาจน าไปเป็นอาหาร, ยา และใชเ้ลีย้งสตัวไ์ด ้
ดังนัน้ “วชัพชื” บางชนดิจงึถอืวา่มปีระโยชนด์า้นเศรษฐกจิ น ้ายาก าจัดวชัพชืนัน้เมือ่ใสใ่นเวลาทีเ่หมาะสม
และในปรมิาณทีพ่อเหมาะก็จะเป็นประโยชนต์อ่ระบบการจัดการศตัรพูชืแบบผสมผสาน (Integrated Pest 



Management System) (FAO, 2015) เพือ่ชว่ยควบคมุวชัพชืชนดิทีม่มีากเกนิไปหรอือาจกลายเป็นสาเหตุ
ทีท่ าใหเ้กดิผลเสยีตอ่การเพาะปลกูหรอืเศรษฐกจิ ในระบบเกษตรแบบยั่งยนืนัน้ จะมกีารน าน ้ายาก าจัด
วชัพชืมาใชก็้ตอ่เมือ่ใชว้ธิคีวบคมุวชัพชืศตัรพูชืวธิอีืน่ไมไ่ดผ้ล ซึง่ตา่งกับการท าการเกษตรแบบท่ัวไปทีใ่ช ้

น ้ายาก าจัดวชัพชืเป็นล าดับตน้ๆเพือ่ควบคมุวชัพชื  
 

ความปลอดภยั  
สตูรน ้ายาก าจัดวชัพชืแบบทางเลอืกทีก่ลา่วถงึในสารเอค

โค เอเชยีฉบับนี ้ประกอบไปดว้ยโซดาไฟ (lye) มฤีทธิก์ัด
กรอ่นสงู ซึง่หมายความวา่การสมัผัสโดยตรงกับสารละลายที่
ยังไมไ่ดท้ าใหเ้จอืจางอาจท าใหไ้หมผ้วิหนัง จงึตอ้งระมัดระวงั
เมือ่น ามาใช ้แมจ้ะเป็นผลติภัณฑท์ีผ่สมกับอยา่งอืน่แลว้ก็ตาม 
ดังนัน้จงึควรเตมิโซดาไฟหรอืสารละลายทีม่โีซดาไฟเขา้ไปใน
น ้าหรอืของเหลวอืน่ และอยา่เตมิน ้าเขา้ไปในโซดาไฟเขม้ขน้
หรอืโซดาไฟทีผ่สมเป็นสารละลายแลว้ การเตมิตามล าดับที่

ถกูตอ้งจะลดความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระเด็น ดงันัน้ควร
เตมิโซดาไฟ/น ้ายาก าจัดวชัพชืลงในน ้าเพือ่ชว่ยลดปฏกิริยิา
การเกดิความรอ้นอยา่งรวดเร็วและรนุแรงซึง่จะมคีวาม
ปลอดภัยกวา่ เมือ่ใดก็ตามทีก่ าลังจัดเตรยีมสว่นผสมไมว่า่
จะเป็นโซดาไฟหรอืน ้ายาก าจัดวชัพชื ใหใ้สถ่งุมอืหนังและ
รอ้งเทา้บูท๊ทีปิ่ดมดิชดิ ควรใสก่างเกงขายาวและเสือ้แขนยาวเมือ่ท าการผสมน ้ายาและฉีดพน่ สว่นการ
ป้องกันดวงตาใหใ้สแ่วน่ตาป้องกัน เมือ่ตอ้งคนหรอืเทสว่นผสมของสารละลายใหท้ าในทีท่ีอ่ากาศถา่ยเท
เพือ่ป้องกันในกรณีทีเ่กดิไอระเหยจากโซดาไฟ อยา่คนหรอืเก็บสว่นผสมในภาชนะทีเ่ป็นโลหะเพราะอาจ
เกดิปฏกิริยิาทีไ่มค่าดคดิขึน้ได ้

ในกรณีทีต่อ้งสมัผัสกับน ้ายาก าจัดวชัพชืหรอืโซดาไฟ ตอ้งลา้งบรเิวณทีร่า่งกายสมัผัสดว้ยน ้าเย็นทันที
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีท าการทดสอบภาชนะทัง้หมดดว้ยน ้าเดอืดเพือ่แน่ใจวา่ภาชนะเหลา่นัน้ไม่
ละลาย เพราะเมือ่น ้าผสมกับโซดาไฟ (ตอนทีก่ าลังเตรยีมสว่นผสม) อาจเกดิปฏกิริยิาทีป่ลอ่ยความรอ้น
ออกมาในปรมิาณมาก 
 

สตูร 
สตูรน ้ายาก าจัดวชัพชื เริม่ตน้มาจากการคดิคน้ของครปูระทมุ ผูใ้หก้ารอบรมทีฟ่ารม์เกษตรอนิทรยี์

ในจังหวดัเชยีงใหม ่เนือ่งจากสว่นประกอบของยาก าจัดวชัพชืทีไ่มไ่ดท้ าจากสารเคมนัีน้หาไดย้าก ทา่นจงึ
คดิสตูรนีข้ ึน้มาเองโดยการใชส้ว่นประกอบทีท่า่นคุน้เคยอยูแ่ลว้ ไดแ้ก ่สบัปะรด มะละกอ เกลอื และ
โซดาไฟ การทีใ่ชส้บัปะรดและมะละกอดว้ยนัน้เนือ่งจากผลไมทั้ง้สองชนดินีป้ระกอบไปดว้ยเอนไซมบ์รอมี
เลน (bromelain) (Dubey et al. 2007) ทีย่อ่ยสลายโปรตนีและเอนไซมอ์กีชนดิหนึง่คอืพาเพน (papain) 
ทีข่ดัขวางความสามารถของพชืในการสงัเคราะหแ์สง (Itoh et al. 2013) เกลอืสามารถขจัดน ้าในใบวชัพชื
และเปลีย่นสมดลุไอออนภายนอกของเซล นอกจากนีใ้บของวชัพชืจะดดูซมึปรมิาณคลอไรดท์ีม่มีากเกนิที่
อยูใ่นเกลอืซึง่จะท าใหใ้บของวชัพชืถกูท าลาย (Romero-Aranda, & Syvertsen, 1996) สว่นโซดาไฟมี
ฤทธิเ์ป็นดา่งสงูและใชเ้พือ่ชว่ยละลายเกลอืและยังเป็นสาเหตทุีท่ าใหส้ารเคมใีนใบของวชัพชืถกูยอ่ยสลาย 
แตข่อ้ควรระวงัส าหรับน ้ายาก าจัดวชัพชืแบบทางเลอืกนีค้อืลกัษณะทีม่คีวามเป็นดา่งสงูและอาจมคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะสง่ผลรา้ยตอ่สิง่มชีวีติในดนิและคา่ pH ของดนิ ซึง่เมือ่ค านงึถงึเรือ่งคา่ pH นัน้เราขอแนะน า
ใหท้า่นหลกีเลีย่งการใชน้ ้ายาก าจัดวชัพชืนีถ้า้หากดนิของทา่นมสีภาพเป็นดา่งสงูอยูแ่ลว้ แตถ่า้ดนิมสีภาพ

ภาพที ่1 วชัพชืทีเ่กดิขึน้ในแปลงทดลอง จาก

บนซา้ย: (1)หญา้คา Cylindrica imperata,  

(2)น ้านมราชสหี ์Sphagneticola trilobata, 

(3)ไมยราบMimosa púdica, (4) หญา้ตดหมา 

Convolvulus arvensis 



เป็นกรด น ้ายาชนดินีจ้ะเป็นประโยชนม์าก คา่ pH ของดนิทีธ่นาคารเมล็ดพันธุเ์อคโคโดยท่ัวไปอยูท่ี่
ประมาณ 4.8-5.2 ดังนัน้ยาก าจัดวชัพชืทีม่คีวามเป็นดา่งสงูนีจ้ะชว่ยเพิม่คา่ pH ของดนิใหเ้ป็นกลางมากขึน้ 

 

สตูรน ้ายาก าจัดวัชพชื: 
1. สบัปะรดหรอืมะละกอสกุๆ 20 กก. (พรอ้มเปลอืก, หั่นเป็นชิน้ขนาด 3 ซม. x 3 ซม.) 
2. เกลอื 10 กก. 
3. โซดาไฟ 1 กก. (โซเดยีมไฮดรอกไซด-์ NaOH) 
4. น ้า 20 ลติร 

วธิที า: 
ใสผ่ลไม,้ เกลอื, และน ้าในถังพลาสตกิกันน ้า แลว้คอ่ยๆเตมิโซดาไฟลงไปชา้ๆ ระหวา่งเตมิใหค้อ่ยๆคนไป
ดว้ย ปิดฝาถังและทิง้ไว ้45 วนั(ภาพที ่2) ในวนัที ่45 กรองเอากากผลไมอ้อก จะไดน้ ้ายาก าจัดวชัพชื
พรอ้มน าไปใชไ้ดห้ลังจากกรองแยกกากออกแลว้ เก็บน ้ายานีไ้วใ้นถังจนกวา่จะน าไปผสมเพือ่น าไปใช ้อยา่
เตมิน ้าถา้ยังไมน่ าไปใชทั้นท ีปิดฝาใหแ้น่นและถา้เก็บไวใ้นทีไ่มม่แีสงแดดสอ่งถงึน ้ายานีส้ามารถเก็บไวไ้ด ้
ประมาณ 6 เดอืน 

 

การน าไปใช ้
1. วชัพชืทีจ่ะใสน่ ้ายานีค้วรเป็นตน้ออ่นทีส่งู 8-10 ซม. แตถ่า้วชัพชืโตกวา่นัน้ใหใ้ชเ้ครือ่งตดัหญา้ตัด

วชัพชืออกใหเ้หลอืความสงูที ่8-10 ซม.กอ่นทีจ่ะฉีดพน่ เพือ่ใหว้ชัพชืถกูน ้ายาท าลายไดง้า่ยขึน้ 
2. เตมิน ้า 3 ลติรในถังทีจ่ะใชฉ้ีดพน่ 
3. คนน ้ายาในถังดว้ยไมป้ระมาณ 30 วนิาท ีจากนัน้เทน ้ายา 1 ลติรลงในถังฉีดพน่ 
4. คนน ้ายาและน ้าในถังฉีดพ่นใหเ้ขา้กัน และ 
5. ถอืหัวฉีดสเปรยห์า่งจากวชัพชืประมาณ 30 ซม. ฉีดบรเิวณทีม่กีารระบาดของวชัพชืในอัตรา 500

มล./ตรม. แปลงทดลองของเรากวา้ง 2 ตรม. จงึใชเ้วลาฉีดพน่ประมาณ 1 นาท ี

 

ตารางที ่1 คา่ใชจ้า่ยสว่นผสมของน ้ายา  

สว่นผสม ปรมิาณ 
(กก) 

คา่ใชจ้า่ยตอ่
กก. (บาท) 

คา่ใชจ้า่ยตอ่กก.
(USD) 

คา่ใชจ้า่ย
ท ัง้หมด ($) 

สบัปะรด 20 20 0.56 11.2 

มะละกอ 20 10 0.28 5.60 

เกลอื 10 5 0.14 1.40 

โซดาไฟ 1 40 1.12 1.12 

 

ตารางที ่2 คา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดของน ้ายา 

ชนดิของน า้ยา คา่ใชจ้า่ยรวม($) คา่ใชจ้า่ยตอ่ลติร ($) 

สบัปะรด 8.12 0.41 

มะละกอ 13.72 0.69 

         



การทดลอง  

1.พืน้ทีท่ีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชนท์ีธ่นาคารเมล็ดพันธุเ์อคโค 
เอเชยีน ามาใชเ้ป็นสถานทีท่ าการทดลอง มวีชัพชืหลาย
ชนดิขึน้ในบรเิวณนัน้ไมว่า่จะเป็นวชัพชืใบกวา้งและวชัพชื
พวกหญา้ เราใชน้ ้าเปลา่เป็นตัวเปรยีบเทยีบในการ
ทดลองครัง้นี ้น ้ายาสบัปะรดคอืมนี ้ายาก าจัดวชัพชื
สบัปะรด 1 สว่นผสมกับน ้า 3 สว่น และน ้ายามะละกอคอื

มนี ้ายาก าจัดวชัพชืมะละกอ 1 สว่นผสมกับน ้า 3 สว่น  

2. กอ่นฉีดพน่ 3 วนั ใหด้วูา่มวีชัพชืชนดิไหนบา้งและให ้
กะดดูว้ยตาเปลา่วา่มกีีเ่ปอรเ์ซนตเ์มือ่เทยีบกับวชัพชือืน่ๆ

ทัง้ทีอ่ยูใ่นกลุม่วชัพชืใบกวา้งและวชัพชืใบแคบ  

3. บรเิวณทีท่ าการทดลองแบง่เป็นแปลงเล็กๆขนาด 1ม.
X 2ม. น ้ายาทีใ่ช ้(น ้าทีใ่ชเ้ป็นตัวเปรยีบเทยีบ, น ้ายา
มะละกอ และน ้ายาสบัปะรด) ฉีดแบบสุม่ซ ้ากัน 4 ครัง้ 
โดยแปลงทดลองทัง้หมดม ี12 แปลง (น ้ายา 3 อยา่ง 

[น ้า, มะละกอ, หรอืสบัปะรด] X 4 ครัง้ของการฉีดพน่) 

4. กอ่นทีจ่ะท าการฉีดพน่ ตอ้งมกีารเก็บตัวอยา่งดนิไว ้
ทันท ี(เราสง่ตัวอยา่งดนินี้ไปทีห่อ้งทดลองของ
มหาวทิยาลัยแหง่หนึง่เพือ่ทดสอบคา่ pH และ

องคป์ระกอบทีเ่ป็นสิง่มชีวีติ) 

5. ตัดวชัพชืใหม้คีวามยาวเหลอื 10 ซม.ดว้ยเครือ่งตัดหญา้ 

6. ชัง่น ้าหนักกระดาษกรอง แลว้ใสไ่วใ้นถงุตาขา่ยไนลอน เอาฝังดนิไวโ้ดยมคีวามลกึ 8 ซม.เพือ่สงัเกตผล
ของน ้ายาก าจัดวชัพชืทีม่ตีอ่สขุภาพของสิง่มชีวีติขนาดเล็ก กระดาษกรองทีใ่ชม้ักจะถกูยอ่ยสลายโดย
จลุนิทรยีใ์นดนิ ถา้น ้ายาก าจัดวชัพชืนีม้ผีลทีไ่มด่ตีอ่จลุนิทรยี ์การยอ่ยสลายของกระดาษกรองจะหยดุลง
หรอืเกดิการยอ่ยสลายชา้ลง  

7. ในการทดสอบวา่น ้ายาก าจัดวชัพชืนีม้ผีลตอ่เมล็ดพันธุอ์ยา่งไร เราจงึใสถ่าดเพาะเมล็ดทีใ่สด่นิปลกู (แต่
ไมม่เีมล็ด) ไวต้รงกลางของแปลงขนาด 1X2 เมตร โดยขดุดนิออกเพือ่วางถาดเพาะนีใ้หล้กึลงไปประมาณ 
10 เซนตเิมตร เมือ่วางถาดเพาะลงไปในหลมุทีข่ดุแลว้ใหก้ลบดนิตรงรอบขอบถาดใหแ้น่นและเสมอกบัดนิ
ในแปลง จากนัน้ เมือ่ฉีดพน่น ้ายาแลว้ ใหข้ดุเอาถาดออกมาแลว้เอาเมล็ดใสล่งไปเพาะ เพือ่ดรูะยะเวลาการ

งอกและอัตราการงอกของเมล็ด (ภาพที ่5)  

8. ในแตล่ะแปลงใหฉ้ีดพน่น ้ายาตามทีก่ าหนดไว ้คอืน ้ายามะละกอ, น ้ายาสบัปะรด และน ้า โดยฉีดพน่ใส่

วชัพชืในแตล่ะแปลงเป็นเวลา 1 นาทดีว้ยปรมิาณ 500 มล./ตรม. วนัเวน้วัน เป็นเวลา 1 สปัดาห ์ 

9. ตอนเชา้หลังจากท าการฉีดพน่แลว้ ใหท้ าการสงัเกตแุปลงเหลา่นัน้ดว้ยตาวา่วชัพชืเกดิความเสยีหาย
จากน ้ายาไปมากนอ้ยเทา่ใดโดยใหค้ะแนนตัง้แต ่0-100 ซึง่คะแนนเต็ม 100 คอืวชัพชืตายสนทิ ซึง่คะแนน
ทีใ่หน้ีจ้ะแยกตามประเภทและชนดิพันธุข์องวชัพชืในแปลงวา่ไดค้ะแนนความเสยีหายเทา่ไร  

ภาพที ่2 (บน) สบัปะรดและมะละกอหมัก              
ภาพที ่3 (ลา่ง) ฉดีพ่นแปลงทดลองดว้ยน ้ายาก าจัด
วชัพชืจากสบัปะรดและมะละกอหมัก 



10. เมือ่ฉีดพน่ไปแลว้ 3 วนั ใหน้ าดนิมาทดสอบเพิม่เตมิเพือ่
หาคา่ pH ของดนิและสิง่มชีวีติในดนิ แลว้น าไปเปรยีบเทยีบ
กับตัวอยา่งดนิทีเ่ก็บไปกอ่นท าการทดสอบ ในวนัเดยีวกันนีใ้ห ้
เก็บถาดเพาะเมล็ดไปดว้ยแลว้น าเมล็ดถ่ัวด าลงเพาะในถาด

ชอ่งละ 1 เมล็ด 

11. สงัเกตกุารงอกของเมล็ดเป็นเวลา 10 วนั เวลาเฉลีย่ตอ่
การงอก 50% และเปอรเ์ซนตก์ารงอกของเมล็ดทีใ่ชน้ ้ายาแต่
ละชนดิจะเป็นตัวประเมนิผลของความตา้นทานน ้ายาชนดินัน้ใน

ดนิทีเ่มล็ดนัน้งอก  

12. ในวนัที ่10 หลังจากฉีดพน่ครัง้สดุทา้ย ใหเ้อากระดาษ
กรองออกมา แลว้น าไปชัง่น ้าหนักดปูรมิาณมวลน ้าหนักที่
หายไป (ปรมิาณการยอ่ยสลาย) ตัวเลขทีไ่ดน้ าไปเปรยีบเทยีบ

กับน ้าหนักของกระดาษเมือ่ตอนเริม่ท าการทดลอง 

ผลการทดลอง 
เราพบวา่การใชน้ ้ายาก าจัดวชัพชืท าใหเ้กดิความเสยีหาย

แกว่ชัพชืภายในแปลงทดลอง โดยเราไดส้งัเกตวา่ทัง้น ้ายา
มะละกอและน ้ายาสบัปะรดไดผ้ลกับวชัพชืใบกวา้งมากกวา่
วชัพชืใบแคบ(พวกหญา้) (ภาพที ่6 & 7) เราไมเ่ห็นความ
แตกตา่งมากนักระหวา่งคะแนนความเสยีหายของวัชพชืทีถ่กู
น ้ายาสบัปะรดและวชัพชืทีถ่กูน ้ายามะละกอ เพราะดนู ้ายาทัง้
สองชนดิมผีลตอ่วชัพชืพอๆกัน (ภาพที ่8)  รอ่งรอยความ
เสยีหายมเีพิม่มากขึน้หลังจากการฉีดพน่แตล่ะครัง้ และ
หลังจากฉีดพน่ครบ 4 ครัง้แลว้ วชัพชืใบกวา้งถกูท าลายไป
ประมาณ 90% ขณะทีว่ชัพชืใบแคบถกูท าลายไปประมาณ 
50% จากทัง้น ้ายามะละกอและน ้ายาสบัปะรด  

สว่นคา่ pH ในดนิทัง้กอ่นและหลังการฉีดพน่ไมพ่บความ

แตกตา่งทีว่ดัคา่ได ้เป็นไปไดท้ีค่า่ pH อาจเปลีย่นไประหวา่ง
การทดลองและอาจถกูชะลา้งไปจากดนิแลว้ในชว่งทา้ยของ
การทดลอง  

เราไดผ้ลรวมส าหรับการวัดคา่กจิกรรมของจลุนิทรยีใ์นดนิ 
การทดลองการยอ่ยสลายของกระดาษกรองท าใหเ้รารูว้า่ไมม่ี
คา่ความแตกตา่งของกจิกรรมของจลุนิทรยีใ์นดนิ ระหวา่งดนิ
ทีถ่กูน ้ายาและดนิทีไ่มไ่ดถ้กูน ้ายา ส าหรับการทดสอบปรมิาณ

จลุนิทรยีใ์นหอ้งแลปนัน้ บางแปลงทีม่กีารฉีดพน่น ้ายาพบวา่มปีรมิาณจลุนิทรยีเ์พิม่ข ึน้ และบางแปลงก็มี
จ านวนลดลง จากการทดลองทีจั่ดท าขึน้สองครัง้ไมพ่บวา่มรีปูแบบการเปลีย่นแปลงทีค่งที ่อตัราการยอ่ย
สลายของกระดาษแสดงใหเ้ห็นวา่ดนิในแปลงทีถ่กูน ้ายาไมม่คีวามแตกตา่งทีค่งทีจ่ากแปลงควบคมุ ทัง้นี้
น ้ายามะละกอมอีตัราการยอ่ยสลายต า่สดุ (ภาพที ่9) เราไดท้ าการทดลองดว้ยการคดิอตัราสว่นตา่งๆของ
น ้ายาทีเ่จอืจางเพือ่ใชป้ระเมนิสภาพของจลุนิทรยีใ์นดนิ (ดทูีส่ารเอคโค เอเชยี ฉบับที ่15 “การประเมนิ
คณุภาพของดนิ: สาเหตแุละวธิกีาร” โดย มาเซยี ครอฟท)์ แตจ่ านวนจลุนิทรยีใ์นแตล่ะแปลงมคีวาม
แตกตา่งมากกอ่นทีจ่ะท าการทดลองและหลังจากการทดลอง ดังนัน้จงึไมพ่บรปูแบบการเปลีย่นแปลงของ
จ านวนจลุนิทรยีใ์นดนิ ตัวอยา่งดนิทีไ่ดส้ง่ไปใหม้หาวทิยาลัยแมโ่จเ้พือ่การทดลองหาจ านวนจลุนิทรยีก็์

ภาพที ่4 (บน) พืน้ทีท่ีท่ าแปลงทดลองและพืน้ที่
เพาะตน้ออ่น เครือ่งหมายกากบาท(x) คอืพืน้ทีท่ี่
เก็บตวัอย่างดนิ เครือ่งหมายวงกลม คอืทีฝั่ง
กระดาษกรองไว ้และเครือ่งหมายสามเหลีย่มคอืที่
ไวถ้าดเพาะ ภาพที ่5 (ลา่ง) ถาดเพาะเมล็ดทีใ่ส่
ดนิปลกู จะน าไปวางไวใ้นแปลงทดสอบทกุแปลง
เพือ่ทดสอบผลของน ้ายาทีม่ตีอ่เมล็ด 



พบวา่มคีวามแตกตา่งกันมากดว้ย จากแปลงทดลองทัง้หมดกอ่นการทดลองมคีา่ความแตกตา่งสงูมาก จงึ
ยากทีจ่ะแยกใหช้ดัเจนวา่เป็นผลจากน ้าหรอืจากปัจจัยอืน่ๆในดนิ ดังนัน้จงึควรมกีารทดสอบเพิม่เตมิเพือ่ให ้
คา่ทีไ่ดม้คีวามชดัเจนมากยิง่ข ึน้วา่น ้ายาก าจัดวชัพชืนีเ้ป็นตัวลดหรอืเปลีย่นแปลงปรมิาณจลุนิทรยีใ์นดนิ
หรอืไม ่ 

สว่นตน้ออ่นทีเ่พาะในดนิปลกูในถาดเพาะทีถ่กูฉีดพน่ดว้ยน ้ายาสบัปะรดมคีา่เฉลีย่ระยะเวลาในการงอก
ในานทีส่ดุ และดนิทีถ่กูพน่ดว้ยน ้ายามะละกอก็ใชเ้วลาในการงอกใหถ้งึรอ้ยละ 50 นานกวา่ดนิควบคมุ แต่
อยา่งไรก็ตาม เมล็ดในดนิทีถ่กูน ้ายาสบัปะรดก็มอีตัราการงอกสงูทีส่ดุ โดยมกีารทดลองจ านวนสองครัง้และ
ในครัง้ทีส่องมเีมล็ดทีง่อกเพิม่มากขึน้เมือ่มฝีนตกหลังจากทีฉ่ีดพน่น ้ายาแลว้หลายครัง้ แสดงวา่ปรมิาณฝน
ทีต่กเพิม่ขึน้อาจชะลา้งน ้ายาออกไปจากดนิเร็วขึน้และมผีลทีไ่มม่ากนักตอ่การปลกูพชืในอนาคตและ/หรอื
ตอ่สขุภาพของจลุนิทรยีใ์นดนิ 
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ภาพที ่7 คา่ความเสยีหายทีส่งัเกตไดด้ว้ยตาทีเ่กดิขึน้กบั
วชัพชืใบแคบ(พวกหญา้)ในระยะเวลา 1 อาทติยท์ีถ่กูฉดีพ่น
ดว้ยน ้ายา สขีาวคอืคา่ความเสยีหายจากน ้ายามะละกอ สดี า
คอืคา่ความเสยีหายจากน ้ายาสบัปะรด สเีทาคอืคา่ความ
เสยีหายจากน ้าเปลา่ทีเ่ป็นตวัเปรยีบเทยีบ อกัษร A แสดง
ถงึความไม่แตกตา่ง แตอ่ักษร B แสดงถงึความแตกตา่ง
อยา่งมากเมือ่เทยีบกับน ้าเปลา่ 

ภาพที ่6 คา่ความเสยีหายทีส่งัเกตไดด้ว้ยตาทีเ่กดิขึน้กบั
วชัพชืใบกวา้งในระยะเวลา 1 อาทติยท์ีถู่กฉีดพ่นดว้ยน ้ายา 
สขีาวคอืคา่ความเสยีหายจากน ้ายามะละกอ สดี าคอืคา่
ความเสยีหายจากน ้ายาสบัปะรด สเีทาคอืคา่ความเสยีหาย
จากน ้าเปลา่ทีเ่ป็นตวัเปรยีบเทยีบ อักษร A แสดงถงึความ
ไมแ่ตกตา่ง แตอ่กัษร B แสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมาก
เมือ่เทยีบกบัน ้าเปลา่ 

ภาพที ่8 ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัวชัพชื
หลงัการฉดีพ่น 4 ครัง้ดว้ยน ้ายาสบัปะรด
และมะละกอ ภาพนีถ้่ายเมือ่วนัที ่17 ก.ค. 
2015                                             
แถวหนา้ จากซา้ยไปขวา คอืแปลงทีใ่ช ้
น ้ายาสบัปะรด น ้า และน ้ายามะละกอ     
แถวกลาง จากซา้ยไปขวา คอืแปลงทีใ่ชน้ ้า 
น ้ายาสบัปะรด และน ้ายามะละกอ         
แถวหลงั จากซา้ยไปขวา คอืแปลงทดลอง
ทีใ่ชน้ ้ายามะละกอ น ้ายาสบัปะรดและน ้า 



สรปุ  
น ้ายาก าจัดวชัพชืมะละกอและสบัปะรดสามารถท าลายวชัพชืทัง้

ชนดิใบกวา้งและหญา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีจากการสงัเกต ไมพ่บวา่เกดิ
ความเสยีหายขึน้กับจลุนิทรยีใ์นดนิ โดยทีก่ารยอ่ยสลายและการนับ
กลุม่ของจลุนิทรยีใ์นแปลงทีใ่ชน้ ้าเปลา่, ใชน้ ้ายาสับปะรดและน ้ายา
มะละกอมคีวามใกลเ้คยีงกัน สว่นเมล็ดทีป่ลกูในดนิของแปลงทีเ่คย
ถกูน ้ายาจะใชเ้วลาเฉลีย่ในการงอกใหถ้งึรอ้ยละ 50 ทีน่านกวา่ แต่

น ้ายาไมไ่ดม้ผีลตอ่อัตราการงอกโดยรวม ปรมิาณฝนอาจมผีลกับ
การดือ้ยาเพราะเมล็ดทีง่อกในดนิไดรั้บน ้ายาบอ่ยกวา่ในชว่งทีม่ฝีน
ตกเมือ่เทยีบกับดนิทีไ่ดรั้บน ้ายาในชว่งฤดแูลง้ ควรมกีารศกึษาตอ่

เพือ่ดผูลกระทบในระยะยาวทีเ่กดิจากน ้ายาในดนิและในพชืทีจ่ะปลกูหลังจากนี้ และเราจะท าการทดลอง
ตอ่ไปเพือ่แน่ใจวา่เกลอืในน ้ายาไมไ่ดต้กคา้งในดนิ และเปลีย่นแปลงคา่ pH ของดนิส าหรับการใชร้ะยะยาว 
หรอืท าลายจ านวนจลุนิทรยีใ์นดนิ แตน่ ้ายานีส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภัย นอกจากนีเ้ราคดิวา่จะท า
การทดลองใชน้ ้ายาก าจัดวชัพชืทีม่สีว่นผสมอยา่งอืน่ดว้ย เพือ่คน้หาตัวยาส าคัญ ในกรณีทีอ่าจไมต่อ้งใช ้

โซดาไฟ เพือ่ทีจ่ะท าใหน้ ้ายาก าจัดวชัพชืนีป้ลอดภยัมากขึน้ตอ่การน าไปใช ้เราอาจตอ้งเพาะเมล็ดพชืและ
ฉีดพน่น ้ายาเพือ่ทดสอบดวูา่น ้ายาจะลดความสามารถในการแขง่ขนัของวชัพชืหรอืไมโ่ดยทีไ่มเ่ป็นอันตราย
ตอ่เมล็ดพชืโดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่น ้ายาทีม่คีวามเสีย่งนอ้ยนีน่้าจะเป็นประโยชนท์ีจ่ะชว่ยเหลอืเกษตรกร
รายยอ่ยเพือ่การลดคา่ใชจ้า่ย  ลดการพึง่พาปัจจัยภายนอกทีต่อ้งซือ้มา และควบคมุการลกุลามของวชัพชื
ในสวนหรอืไรน่า 
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