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บทคัดย่อ 
ช่ืองานวิจัย  “อปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้” 
คณะผู้วิจัย  1.เด็กหญิงขวญัทิวำ   ตัง้มัน่ 
   2.นำงสำวปรำงวลยั  จ ำปำลี 
   3.นำยอภิชำต ิ  อนุยับรรณ 
ช่ือครูท่ีปรึกษา  นำยวิชยั   ทองมำก 
ช่ือนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา    ดร.นนัทวนั   นนัทวำนิช 
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา   จังหวัดศรีสะเกษ 
 กำรศกึษำนี ้เป็นกำรศกึษำประสิทธิภำพของ อปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้ ท่ีชว่ยเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปลกูยำงพำรำในระยะเร่ิมปลกู เพ่ือแก้ปัญหำให้เกษตรกรผู้ปลกูยำงพำรำและน ำผลกำรทดลองท่ีได้มำ
พฒันำสิ่งประดษิฐ์ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ และน ำควำมรู้ท่ีได้รวมทัง้สิ่งประดษิฐ์ ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้
น ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้ำงตอ่ไป จำกกำรทดลองหำประสิทธิภำพทัง้ 6 ด้ำน ของอปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้  
ในระยะเวลำกำรทดลอง 90 วนั  ได้ผลกำรทดลองดงันี ้ 
 ด้ำนประสิทธิภำพกำรชว่ยเพิ่มกำรเจริญเติบโตของต้นยำงพำรำท่ีปลกู ทดลองทัง้หมด 200 ต้น แบง่เป็น
สองกรณี พบวำ่ยำงท่ีปลกูแบบไมใ่ช้อปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้ มีควำมสงูเฉล่ีย 35.09 เซนติเมตร และ
ยำงพำรำท่ีปลกูโดยใช้อปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้ มีควำมสงูเฉล่ีย 35.78 เซนตเิมตร  

ด้ำนประสิทธิภำพในกำรป้องกนักำรเกิดของวชัพืชรอบโคนต้นยำงพำรำภำยใต้สว่นท่ีอปุกรณ์คลมุถึง
พบวำ่ ยำงพำรำท่ีไมใ่ช้อปุกรณ์ มีหญ้ำวชัพืชเกิดรอบโคนต้น 100%  และยำงพำรำท่ีใช้อุปกรณ์มีหญ้ำวชัพืชรอบ
โคนต้น 0% และไมมี่หญ้ำวชัพืชรอบโคนต้น 100% หมำยถึงอปุกรณ์ท่ีประดษิฐ์ขึน้สำมำรถควบคมุกำรเกิดของ
วชัพืชภำยใต้สว่นท่ีอปุกรณ์คลมุถึง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสงู คือสำมำรถควบคมุวชัพืชได้ 100% 
 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรชว่ยลดอตัรำกำรตำยของยำงพำรำ ผลกำรทดลองพบวำ่ ยำงพำรำท่ีไมใ่ช้
อปุกรณ์ มีอตัรำกำรรอดชีวิต 85% และมีอตัรำกำรตำย 15% สว่นยำงพำรำท่ีปลกูแบบใช้อปุกรณ์ มีอตัรำกำร
รอดชีวิต 100 % และมีอตัรำกำรตำย 0%   
 ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยลดอณุหภมูิของดนิรอบโคนต้นยำงพำรำพบว่ำสำมำรถช่วยลดอณุหภมูิในดนิ
ท่ีควำมลึก 5 เซนตเิมตรได้ เฉล่ีย 2 องศำเซลเซียส 
 กำรทดลองประสิทธิภำพด้ำนกำรก ำจดัวชัพืชท่ีเกิดบริเวณรอบๆโคนต้นยำงพำรำ พบวำ่ สำมำรถก ำจดั
วชัพืชได้ร้อยละ 76.27  และมีพืน้ท่ีท่ีมีวชัพืช  ร้อยละ 23.73 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ภำยใต้สว่นท่ีอปุกรณ์คลมุถึง   
  ด้ำนประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมชืน้ในดนิและกำรชว่ยประหยดัน ำ้  พบวำ่ สำมำรถลดกำรใช้น ำ้ใน
กำรรดน ำ้ยำงพำรำในชว่งฤดแูล้ง ได้ดีกวำ่กำรรดน ำ้แบบปกติ 4.25 เทำ่  
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ค าส าคัญ: อปุกรณ์ก ำจดัวชัพืชอนรัุกษ์น ำ้ หมำยถึงอปุกรณ์ท่ีผู้วิจยัประดษิฐ์ขึน้เองจำกวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินมี
สว่นประกอบ 3 ส่วน คือ สว่นคลมุหญ้ำวชัพืช ส่วนกดทบั และสว่นกกัเก็บน ำ้  และมีประสิทธิภำพจำกกำร
ทดลอง 6  ประกำร ได้แก่  

1. ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยเพิ่มกำรเจริญเตบิโตของต้นยำงพำรำท่ีปลกู  
2. ประสิทธิภำพด้ำนกำรป้องกนักำรเกิดของวชัพืชรอบโคนต้นยำงพำรำภำยใต้อปุกรณ์สว่นคลมุหญ้ำ

วชัพืช 
3. ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยลดอตัรำกำรตำยของต้นยำงพำรำท่ีปลกู  
4. ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยลดอณุหภมูิของดนิบริเวณภำยใต้อปุกรณ์สว่นคลมุหญ้ำวชัพืช 
5. ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยก ำจดัวชัพืชท่ีเกิดรอบโคนต้นยำงพำรำ  
6. ประสิทธิภำพด้ำนกำรชว่ยรักษำควำมชืน้และประหยดัน ำ้ในกำรรดต้นยำงพำรำในชว่งฤดแูล้ง  
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ABSTRACT 
Titel    “The equipment eradicates the weed to conserve the water.” 
Researcher  1.Miss Kwantiwa   Tangman 
   2.Miss Prangwalai   Jampalee 
   3.Mr. Arpichat   Auniban 
Advisor Mr. Wichai   Thongmak 
Scientist  Advisor      Dr.Nantawan  Nantawanit 
Plumsalonwittaya  school.  Srisaket  Province    

 Thai agriculturists have had difficulty in rubber tree farm.This research help solve that  
problem between 1-2 years  after the trees  planting. With the innovation  name is “ The equipment  
eradicates the  weed to conserve  the  water” at the researchers invent  by oneself. We disseminate  
the  equipment  and knowledge to other  agriculturist also. The result  of learning there are six types   
Such as, first, helping boost growth of the rubber trees age of  90 days amount 200 trees by using 
the equipment and doesn’t using it.The average height is 35.09 cm. for don’t using and 35.78 cm.for 
using the equipment. Second, protection of  weed growing around the trees, there are the  weed 
100% around the trees if don’t use equipment and there isn’t the weed if using the  equipment. So, 
the equipment is the best quality. Third, helping the death of the trees, 15% of  death  without the 
equipment and 0% of death that using it. Fourth, helping cooling of ground  around the trees so, the 
equipment can help cooling in the ground  5 cm. for deep and there are    2 oc  better than not using 
it.  Fifth, disposal the weed around the trees, if using the equipment can  eliminate the weed 76.27%  
in the time  90 days. And, sixth, nurture damp of land and saving  some  water to find that the 
equipment can save  some  water  that  using to  sprinkle  the trees in  summer  than normal  water  
4.25X  in the times  90 days. 
 
  
 
 
 
 


