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Abstract

Weeds are one of the major causes of yield losses in rice production. The understanding
of weed species and their specific occurrence can improve an effective timing for weed
control which is an important component of integrated weed management. The objectives
of this study were to determine effect of different weed control timing on weed species
and weed dominant species and to evaluate effect of weed control timing on growth and
yield component of rice. The experiment was laid out in RCBD with four replications.
Seedlings of SPT1 rice variety were transplanted in the paddy field that was arranged into
four treatments; T1 weed-free, T2 weed control before maximum tillering stage (MT), T3
weed control after MT and T4 weedy. At the ripening stage of rice, weed species, weed
density, weed dry weight and summed dominance ratio (SDR) were recorded and then
growth and yield component of rice were estimated. The results showed that T2 had the
most weed species consisted of swamp morning-glory (Ipomoea aquatica Forsk.), yellow
bur-head (Limnocharis flava Buch.), water primrose (Ludwigia adscendens (L.) Hara.) and
torpedo grass (Panicum repens Linn.), while T3 and T4 was covered by swamp morning-
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glory and T4 was highest weed density. Weed dominant species in transplanted rice
cultivation were swamp morning-glory and yellow bur-head which they were aquatic weeds
and highly tolerance to submergence. Every treatments of weed-rice competition decreased
growth and yield of rice comparing to T1, especially in T4. The competition of weed and
rice at before (T3) or after (T2) MT stage had no difference on plant height, number of
filled grain, number of unfilled grain and 1000-grain weight. However, T3 showed more
severe decreasing of tiller numbers and grain yield than T2, suggesting that the sensitive
growth stage of rice to weed competition was vegetative stage.
Keywords: Transplanted rice, growth stage, aquatic weed, weed competition

บทคัดยอ

วัชพืชเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียผลผลิตในการผลิตขาว ความเขาใจในชนิดและความ
เฉพาะเจาะจงในการปรากฏของวัชพืชทําใหสามารถปรับปรุงชวงเวลาการกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการกําจัดวัชพืชแบบบูรณาการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลของชวงเวลาที่แตกตางกันในการกําจัดวัชพืชตอชนิดของวัชพืชและชนิดของวัชพืชเดน
และเพื่อประเมินผลกระทบของชวงเวลาการกําจัดวัชพืชตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิต
ของขาว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ทําการปกดํากลาขาวพันธุสันปาตอง 1 ในแปลง
ที่ประกอบดวย 4 กรรมวิธีคือ T1 ปราศจากวัชพืช T2 กําจัดวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุด (maximum
tillering, MT) T3 กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด และ T4 ไมกําจัดวัชพืช เมื่อขาวถึงระยะสุกแก
ทําการเก็บขอมูลวัชพืชโดยบันทึกชนิด ความหนาแนน และนํ้าหนักแหงของวัชพืช และคํานวณสัดสวน
ความเดนรวม (summed dominance ratio: SDR) ของวัชพืชแตละชนิด จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
และองคประกอบผลผลิตขาว ผลการทดลองพบวา T2 มีจํานวนชนิดของวัชพืชมากที่สุด ไดแก ผักบุง
(Ipomoea aquatica Forsk.) ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava Buch.) แพงพวยนํ้า (Ludwigia
adscendens (L.) Hara.) และหญาชันกาด (Panicum repens Linn.) สวน T3 และ T4 มีผักบุง
ชนิดเดียวที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ และ T4 มีความหนาแนนของวัชพืชมากที่สุด วัชพืชเดนที่ขึ้นแขงขันกับ
ขาวนาดําคือผักบุงและตาลปตรฤาษี ซึ่งเปนวัชพืชนํ้าที่มีความทนทานตอนํ้าทวมขัง การแขงขันของ
ขาวกับวัชพืชในแตละระยะการเจริญเติบโตสงผลใหขาวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืช การแขงขันกับวัชพืชกอนหรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาว
มี ค วามสู ง นํ้ า หนั ก แห ง จํ า นวนเมล็ ด ดี จํ า นวนเมล็ ด ลี บ และนํ้ า หนั ก 1,000 เมล็ ด แตกต า งกั น
แตการแขงขันกับวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุดสงผลใหขา วมีจาํ นวนหนอและนํา้ หนักผลผลิตลดลงมากกวา
การแขงขันกับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวาระยะการเจริญเติบโตของขาวที่ออนแอ
ตอวัชพืชคือระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ
คําสําคัญ: ขาวนาดํา ระยะการเจริญเติบโต วัชพืชนํ้า การแขงขันของวัชพืช
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คํานํา

ขาว (Oryza sativa L.) เปนพืชเศรษฐกิจและ
พืชอาหารทีส่ าํ คัญในประเทศไทย แผนการผลิตขาว
ลาสุดป 2563/64 มีเปาหมายการผลิตขาวรวม
69.409 ล า นไร และมี ก ารส ง เสริ ม การปลู ก
ขาวเหนียวถึง 16.253 ลานไร ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการประมาณการ
ผลผลิตรวม 5.770 ลานตันขาวเปลือก (สํานัก
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เมื่อพิจารณา
ปริมาณผลผลิตตอพืน้ ทีแ่ ลวปรากฏวาประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเหนียวเฉลี่ยเพียง 355 กิโลกรัม
ต อ ไร ขณะที่ พั น ธุ  ข  า วเหนี ย วที่ นิ ย มปลู ก ใน
ประเทศไทย เชน พันธุสันปาตอง 1 นั้นมีศักยภาพ
การใหผลผลิต 630 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว,
2559) การมีปริมาณผลผลิตตํ่ากวาศักยภาพของ
สายพันธุห รือการมีผลผลิตทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากแนวโนม
การผลิตระยะยาวเปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลก
ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะโลกรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตขาวในประเทศไทยนั้นไดรับผลกระทบ
อยางมาก มีรายงานวาคาสัมประสิทธิค์ วามแปรปรวน
ของผลผลิตขาวนัน้ มีความผิดเพีย้ นจากคาแนวโนม
ถึง 7.03 เปอรเซ็นต เมือ่ เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของผลผลิตขาวโลกทีม่ คี วามผิดเพีย้ น
จากคาแนวโนม 3.03 เปอรเซ็นต (ชนากานต, 2562)
ภาวะโลกรอนทําใหภูมิอากาศมีความผันผวนและ
กระทบตอผลผลิตพืช เชน การมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เปน
สาเหตุของการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
จากพื้ น ที่ ร าบสู  พื้ น ที่ สู ง มากขึ้ น การมี ป ริ ม าณ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงขึ้นทําใหพืช
สามารถเจริญเติบโตไดดขี นึ้ รวมถึงมีการระบาดของ
วัชพืชมากขึน้ การปองกันความเสียหายจากสาเหตุ
ดังกลาวจึงอาจเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตแกพืชได
ไมนอยไปกวาการเพิ่มปจจัยการผลิตอื่น ๆ

วัชพืชในนาขาวเปนปญหาทีส่ าํ คัญของชาวนา
มาอยางยาวนาน วัชพืชมีความสามารถในการแกงแยง
แขงขันปจจัยการเจริญเติบโต เชน คารบอนไดออกไซด
และไนโตรเจนในชัน้ บรรยากาศ นํา้ และธาตุอาหาร
ในดิน แสงแดดจากดวงอาทิตย และเปนสาเหตุของ
การสูญเสียผลผลิตสูงสุดถึง 100 เปอรเซ็นต (Korav
et al., 2018) การสงเสริมใหขาวสามารถแขงขัน
กับวัชพืชจึงเปนวิธีการที่ชวยลดความเสียหายของ
ผลผลิตไดเปนอยางดี การเพาะปลูกขาวนาดํามีการ
ไถเตรียมแปลงหลายรอบทัง้ ไถดะ ไถแปร และไถคราด
เปนวิธีการกําจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ การดํานา
คือการนําตนกลาของขาวที่มีอายุ 4-6 สัปดาห
ปกดําลงไปในกระทงนาที่เตรียมไวยิ่งเปนการเพิ่ม
ขอไดเปรียบในการแขงขันของขาวในการแกงแยง
ทรัพยากร ธาตุอาหารในดิน และแสงแดด ใหเหนือ
กวาวัชพืชทีเ่ พิง่ จะเริม่ งอกออกมา จากนัน้ จึงทําการ
ขังนํ้าไวในแปลงเพื่อควบคุมการงอกของวัชพืช
อีกทางหนึ่ง (เบญจวรรณ, 2563) วิธีการทํานาดํา
จึงเปนการจํากัดชนิดของวัชพืชประเภทที่ตองการ
ออกซิ เ จนในการงอกได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยางไรก็ตาม มีวัชพืชบางชนิดที่สามารถงอกและ
เจริญเติบโตในสภาพนํ้าขังสูง 1-6 เซนติเมตร เชน
หญาขาวนก หญานกสีชมพู หญาดอกขาว หนวด
ปลาดุก กกทราย แหวทรงกระเทียม ผักตับเตา
ผักปอดนา และขาเขียด (กรมการขาว, 2559) ซึง่ สามารถ
แขงขันกับขาวไดภายหลังจากขาวมีการเจริญเติบโต
ไดระยะหนึง่ และอาจเปนสาเหตุของการสูญเสียของ
ผลผลิตขาวเชนกัน การทดลองในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพื่อประเมินผลของชวงเวลาที่แตกตางกันในการ
กําจัดวัชพืชตอชนิดของวัชพืชและชนิดของวัชพืช
เดน และเพื่อประเมินผลกระทบของชวงเวลาการ
กําจัดวัชพืชตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวพันธุส นั ปาตอง 1 ทีป่ ลูกแบบนาดํา
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อุปกรณและวิธีการ

ดําเนินการทดลอง ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ทําการเพาะขาว
พันธุส นั ปาตอง 1 (SPT1) ในแปลงเพาะกลาเปนเวลา
30 วัน จากนั้นถอนกลาและปกดําในแปลงที่ขังนํ้า
สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร จํานวน 1-2 ตนตอหลุม
มีระยะหางระหวางตนและระหวางแถว 25×25
เซนติเมตร ใสปยุ สูตร 16-20-0 อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร
ที่ 15 วั น หลั ง ป ก ดํ า และสู ต ร 46-0-0 อั ต รา
20 กิโลกรัม/ไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก (55 วันหลัง
ปกดํา) วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design จํานวน 4 ซํา้ มีกรรมวิธี
การทดลอง 4 กรรมวิธี ไดแก T1 ปราศจากวัชพืช
โดยการถอนวัชพืชดวยมือตลอดการเพาะปลูก T2
กําจัดวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุด (maximum
tillering, MT) โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวง
หลังปกดําถึงระยะแตกกอสูงสุด (0-50 วันหลังปกดํา)
หลังปลูก T3 กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด
โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวงหลังระยะแตกกอ
สูงสุดถึงระยะสุกแก (50-100 วันหลังปกดํา) และ
T4 ไมกําจัดวัชพืช แตละหนวยการทดลองมีขนาด
แปลง 3×5 เมตร เมื่อขาวถึงระยะสุกแก (100 วัน
หลังปกดํา) กอนการเก็บเกีย่ วผลผลิตจะทําการเก็บ
ขอมูลวัชพืช โดยสุมวางกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat)
ขนาด 50×50 เซนติเมตร ของแตละซํ้าเพื่อเก็บ
ขอมูลชนิดและความหนาแนนของวัชพืช จากนั้น
ตัดลําตนเหนือดินของวัชพืชแตละชนิดนําไปอบดวย
ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา
72 ชั่วโมง เพื่อวัดนํ้าหนักแหง จากนั้นนําขอมูล
ทีไ่ ดมาวิเคราะหลกั ษณะเชิงปริมาณ (quantitative
characteristic) ของวั ช พื ช ที่ พ บเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ
วัชพืชเดนดวยการคํานวณสัดสวนความเดนรวม หรือ
summed dominance ratio (SDR) (สันติไมตรี
และคณะ, 2559; Anwar et al., 2012)

โดย SDR = (relative density + relative
dry weight) / 2
ซึ่ง relative density (%) = (density of a
given weed species / total weed density) × 100
relative dry weight (%) = (dry weight
of a given weed species / total weed dry
weight) × 100
จากนั้ น เก็ บ ข อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
องคประกอบผลผลิตของขาว ไดแก จํานวนหนอ
ตอกอ ความสูง นํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน จํานวน
เมล็ดดีและเมล็ดลีบตอรวง นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด
และนํ้าหนักผลผลิตตอตารางเมตร ขอมูลจะถูก
นําไปวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of
variance) ของแต ล ะป จ จั ย การทดลองและ
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี
Least significant difference โดยโปรแกรม
Statistix8 ที่ระดับ p<0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ

วัชพืชทีพ่ บในแปลงขาวมีทงั้ หมด 4 ชนิด เปน
วัชพืชใบกวาง 3 ชนิด คือ ผักบุง (Ipomoea
aquatica Forsk.) อยูในวงศ Convolvulaceae
ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava Buch.) อยูใน
วงศ Limnocharitaceae และแพงพวยนํ้ า
(Ludwigia adscendens (L.) Hara.) อยูในวงศ
Onagraceae และเปนวัชพืชใบแคบ 1 ชนิด คือ
หญาชันกาด (Panicum repens Linn.) อยูในวงศ
Poaceae (Table 1) วัชพืชทั้ง 4 ชนิดพบใน T2
ที่ มี ก ารกํ า จั ด วั ช พื ช ก อ นระยะแตกกอสู ง สุ ด
ซึ่งในกรรมวิธีนี้พบวาผักบุงมีความหนาแนนตอ
พื้นที่มากที่สุด รองลงมาไดแกตาลปตรฤาษีและ
หญาชันกาด และแพงพวยนํ้าเปนวัชพืชที่มีความ
หนาแนนตํ่าที่สุด ขณะที่ T3 คือกําจัดวัชพืชหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด และ T4 คือไมกําจัดวัชพืชนั้น

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(2):1-10 5
J. Agri. Prod.

พบเพียงผักบุงที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ในแปลงขาว เมื่อ
พิจารณาความหนาแนนโดยรวมก็พบวา T4 มีความ
หนาแนนของวัชพืชมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผักบุง
ขึน้ ปกคลุมพืน้ ทีอ่ ยางหนาแนนและเปนอุปสรรคตอ
การงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชชนิดอื่น
รองลงมาไดแก T3 และ T2 ตามลําดับ (Table 1)
ในด า นของนํ้ า หนั ก แห ง ของวั ช พื ช ทั้ ง 4 ชนิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน T2 พบวาตาลปตรฤาษีมี
นํ้าหนักแหงตอพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือหญา
ชันกาด ผักบุง และแพงพวยนํ้า ตามลําดับ สําหรับ
นํ้าหนักแหงรวมของวัชพืชพบวา T2 และ T4 นั้นมี

นํ้าหนักแหงใกลเคียงกันและมากกวา T3 เกือบ
หนึ่งเทา (Table 1) เนื่องจากวัชพืชแตละชนิด
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต
ทีแ่ ตกตางกันจึงจัดลําดับวัชพืชเดนดวยการคํานวณ
สัดสวนความเดนรวม หรือ summed dominance
ratio ซึง่ พบวาใน T2 ตาลปตรฤาษีเปนวัชพืชทีม่ คี า
ความเดนมากที่สุดถึง 53.4 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือหญาชันกาด ผักบุง และแพงพวยนํ้า ซึ่งมีคา
ความเดน 30.6 13.8 และ 2.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ขณะที่ T3 และ T4 พบเพียงผักบุง จึงมีคา ความเดน
100 เปอรเซ็นต (Table 1)

Table 1 Density, dry weight and summed dominance ratio of weeds in the presence of
different timing of weed control in SPT1 rice paddy field
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.
Weed species
Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis flava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.

Density (no./m2)
T1
T2
T3
T4
10.8 ± 2.4 32.5 ± 7.2 52.0 ± 13.1
4.5 ± 1.1
1.3 ± 0.4
4.2 ± 0.9
Dry weight (g/m2)
T1
T2
T3
T4
17.1 ± 2.8 58.7 ± 3.5 107.2 ± 16.2
66.2 ± 7.5
2.8 ± 0.9
38.0 ± 3.8
Summed dominance ratio (%)
T1
T2
T3
T4
13.8 ± 3.7 100.0 ± 0.0 100.0 ± 0.0
53.4 ± 1.9
2.2 ± 0.4
30.6 ± 5.1
-

T1 = Weed-free; T2 = Weed control before maximum tillering stage (MT); T3 = Weed control after MT;
T4 = Weedy. Values are means of four replicates ± SE.
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การกําจัดวัชพืชในชวงเวลาตางกันสงผลตอ
การเจริญเติบโตของขาวพันธุสันปาตอง 1 ที่ปลูก
แบบนาดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาการ
กําจัดวัชพืชในนาขาวกอนระยะแตกกอสูงสุด (T2)
สงผลใหขาวมีจํานวนหนอตอกอ 10.1 หนอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ปราศจากวัชพืช (T1)
จะพบวาอัตราการเกิดหนอของขาว T2 ลดลงไป
4.7 เปอรเซ็นต เมื่อมีการกําจัดวัชพืชในชวงหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด (T3) จํานวนหนอตอกอยิ่ง
ลดลงไปเหลือ 9.5 หนอ หรือมีอัตราการเกิดหนอ
ลดลง 10.4 เปอรเซ็นต และเมือ่ ไมมกี ารกําจัดวัชพืช
(T4) จํานวนหนอตอกอยิ่งตํ่าที่สุดเปน 8.7 หนอ
หรือมีอัตราการเกิดหนอลดลง 17.9 เปอรเซ็นต

(Table 2) นอกจากนีย้ งั พบวาการกําจัดวัชพืชเพียง
ชวงใดชวงหนึ่งหรือไมกําจัดวัชพืชเลยสงผลใหขาว
มีความสูงลดลงในทุกกรรมวิธแี ตไมมคี วามแตกตางกัน
ระหวาง T2-T4 แสดงวาการแขงขันกับวัชพืช
ในทุกชวงการเจริญเติบโตทําใหขา วมีความสูงลดลง
เฉลี่ย 5.4 เปอรเซ็นต (Table 2) เชนเดียวกับ
นํ้าหนักแหงสวนเหนือดินของขาวที่ลดลงเมื่อเกิด
การแขงขันกับวัชพืช โดย T2 และ T3 มีนาํ้ หนักแหง
สวนเหนือดินไมแตกตางกันและลดลงเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ T1 หรือมีคาลดลงโดยเฉลี่ย 10.0
เปอรเซ็นต สวน T4 มีนํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน
ลดลงมากที่สุดคิดเปน 16.8 เปอรเซ็นต (Table 2)

Table 2 Growth of SPT1 rice variety in the presence of different timing of weed control
Treatment
T1 Weed-free
T2 Weed control before MT
T3 Weed control after MT
T4 Weedy
mean
F-test
LSD0.05
CV (%)

Tillers
(no./hill)
10.6 ± 1.2 a
10.1 ± 0.7 ab
9.5 ± 1.6 bc
8.7 ± 0.9 c
9.7
*
0.60
23.37

Height
(cm)
93.5 ± 0.9 a
87.7 ± 0.5 b
88.2 ± 1.4 b
89.3 ± 3.4 b
89.7
*
3.45
7.77

Shoot dry
weight (g/hill)
77.8 ± 5.5 a
69.8 ± 3.6 ab
70.2 ± 10.6 ab
64.7 ± 11.3 b
70.6
*
12.43
35.58

Values (means of four replicates ± SE) in the same column followed by the same letter are not
significantly different at p<0.05. * = significantly differences at p<0.05.
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การกําจัดวัชพืชในชวงเวลาตางกันไมสงผล
ตอความแตกตางขององคประกอบผลผลิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาขาวมีคาเฉลี่ยของ
จํานวนเมล็ดดี 148.8 เมล็ดตอรวง จํานวนเมล็ดลีบ
18.3 เมล็ดตอรวง และมีนาํ้ หนัก 1,000 เมล็ดเฉลีย่
29.7 กรัม (Table 3) แม T4 จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุม
อยางหนาแนนแตเปนผักบุง เพียงชนิดเดียวซึง่ เจริญ
เติบโตทอดยอดบนผิวนํา้ มีใบยาว 6-15 เซนติเมตร
มีกา นชอดอกชูสงู 3-6 เซนติเมตรจึงอาจไมสามารถ
รบกวนกระบวนการการสังเคราะหแสงและการ
ลําเลียงสารสังเคราะหของขาวที่มีความสูง 89.3
เซนติเมตรไดอยางชัดเจน ทําใหองคประกอบผลผลิต
ของขาว T4 และ T1 ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาความแตกตาง

ของคาเฉลีย่ ของแตละกรรมวิธกี พ็ บวา T4 มีแนวโนม
จํานวนเมล็ดดีและนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดตํ่ากวา
กรรมวิธีอื่น ๆ สงผลใหเมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จึ ง มี นํ้ า หนั ก ผลผลิ ต ต อ พื้ น ที่ แ ตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา T2 มีนํ้าหนักผลผลิต
เปน 0.73 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งไมแตกตางจาก
T1 ที่มีผลผลิต 0.77 กิโลกรัม/ตารางเมตร แต T3
มีผลผลิต 0.69 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งลดลง
เล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ T1 หรือมีอัตราการ
ลดลงของผลผลิตเปน 10.0 เปอรเซ็นต ขณะที่ T4
มีผลผลิตนอยที่สุดคือ 0.60 กิโลกรัม/ตารางเมตร
หรื อ มี อั ต ราการลดลงของผลผลิ ต เป น 22.1
เปอรเซ็นต (Table 3)

Table 3 Yield and yield component of SPT1 rice variety in the presence of different timing
of weed control
Filled grain Unfilled grain
(no./panicle) (no./panicle)
T1 Weed-free
152.2 ± 5.9 12.8 ± 5.0
T2 Weed control before MT 152.8 ± 8.1 19.7 ± 5.6
T3 Weed control after MT 151.0 ± 10.7 22.8 ± 3.8
T4 Weedy
139.2 ± 9.5 18.0 ± 4.8
Mean
148.8
18.3
F-test
NS
NS
LSD0.05
11.99
7.46
CV (%)
16.30
82.12
Treatment

1,000 grain
weight (g)
30.4 ± 0.2
30.5 ± 0.5
29.2 ± 0.6
28.9 ± 0.5
29.7
NS
0.87
1.83

Grain yield
(kg/m2)
0.77 ± 0.1 a
0.73 ± 0.1 a
0.69 ± 0.2 ab
0.60 ± .01 b
0.70
*
0.04
28.52

Values (means of four replicates ± SE) in the same column followed by the same letter are not
significantly different at p<0.05. NS = not statistically difference; * = significantly differences at p<0.05.
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ชนิดของวัชพืชในนาขาวที่พบในแตละพื้นที่
จะขึ้นอยูกับระดับนํ้าในแปลงและชนิดของเมล็ด
วัชพืชที่สะสมในดิน (weed seed bank) ในพื้นที่
ดิ น ไม ขั ง นํ้ า พบหญ า ดอกขาว (Leptochloa
chinensis) เจริญเติบโตไดดมี คี วามสูงและนํา้ หนักแหง
เพิม่ ขึน้ 107 เปอรเซ็นต และมีนาํ้ หนักชอดอกเพิม่ ขึน้
183 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ขังนํ้า
หญาขาวนก (Echinochloa cruss-galli) สามารถ
เจริญเติบโตไดดใี นดินทีม่ คี วามชืน้ 75-90 เปอรเซ็นต
กกขนาก (Cyperus difformis) สามารถงอกและ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพนํ้าลึก 1 เซนติเมตร และ
พบวัชพืชนํ้าในพื้นที่ที่มีระดับนํ้าสูงและอาศัยนํ้า
ชลประทาน (Awan et al., 2015; Kaur et al.,
2018) จากผลการทดลองพบผักบุง (Ipomoea
aquatica) เปนวัชพืชเดนใน T3 และ T4 และ
ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava) เปนวัชพืชเดน
ใน T2 ซึง่ ทัง้ สองชนิดเปนวัชพืชนํา้ ทีเ่ จริญเติบโตไดดี
ในพืน้ ทีร่ ะดับนํา้ สูง สาเหตุทวี่ ชั พืชนํา้ สามารถเจริญ
เติบโตไดดีกวาวัชพืชบกเนื่องจากวัชพืชนํ้าไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (water stress) การปดเปดของ
ปากใบและกระบวนการสังเคราะหแสงจึงเกิดขึ้น
อยางปกติ (Spencer and Bowes, 1993) ซึง่ แตกตาง
จากวัชพืชบกทีต่ อ งปรับตัวตอสภาวะเครียดดังกลาว
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่ากวาวัชพืชที่ไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (Awan et al., 2015; Colmer,
2003) แสดงใหเห็นวาระดับนํ้าในแปลงปลูกมี
อิทธิพลตอประเภทของวัชพืช แตความแตกตางของ
ชนิดวัชพืชทีเ่ จริญเติบโตในกรรมวิธตี า ง ๆ ยังตองการ
การศึกษาในระยะยาวเนื่องจากมีปจจัยภายนอกที่
เกีย่ วของเปนจํานวนมาก เชน ชนิดของเมล็ดวัชพืช
ที่สะสมในดิน การพักตัวและการทําลายการพักตัว
ของเมล็ดวัชพืช ชนิดของวัชพืชทีแ่ พรระบาดในพืน้ ที่
ที่ใชระบบนํ้าชลประทานรวมกัน เปนตน เนื่องจาก

การทดลองนี้ดําเนินการในฤดูนาปและยังมีระบบ
การชลประทานที่ดีทําใหสามารถรักษาระดับนํ้าไว
ไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตรตลอดชวงการเพาะปลูก
จึงทําใหไมพบวัชพืชวงศหญาและวงศกกเพราะ
ไมสามารถงอกภายใตสภาพนํ้าขังสูง 5 เซนติเมตร
อี ก ทั้ ง เมล็ ด ของวั ช พื ช สามารถงอกได ใ นสภาพ
ออกซิเจนตํ่า (hypoxia) ที่ 28-40 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศแตไมสามารถงอก
ในสภาพดินขาดออกซิเจน (anoxia) (Spencer
and Bowes, 1993) แมขาวจะเปนพืชที่อยูใน
วงศหญาเชนเดียวกันแตขา วถูกปกดําทีอ่ ายุ 30 วัน
และขาวยังมีความสามารถในการปรับตัวตอนํ้าขัง
หรือสภาพดินขาดออกซิเจนโดยการสรางโพรงอากาศ
ในราก (aerenchyma) เพื่อลําเลียงออกซิเจนจาก
ชั้นบรรยากาศลงสูปลายรากทําใหขาวทนทานตอ
นํา้ ขัง ความสามารถในการปรับตัวดังกลาวยังพบใน
วัชพืชนํ้าหลายชนิดรวมถึงผักบุงและตาลปตรฤาษี
จึงทําใหวัชพืชนํ้าสามารถปกคลุมพื้นที่ไดมากกวา
วัชพืชบกทั่วไป (Colmer, 2003; Mongon et al.,
2014; Spencer and Bowes, 1993; Zimdahl.,
2007)
การแขงขันกับวัชพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
สงผลใหขาวสูญเสียผลผลิตอยางมากอาจสูงถึง
100 เปอรเซ็นต ในการปลูกขาวนาหวาน (Korav
et al., 2018) สําหรับการปลูกขาวนาดําการสูญเสีย
ผลผลิตจะลดลงไปตามระยะปลูกทีม่ ากขึน้ Chadhar
et al. (2020) รายงานวาที่ระยะปลูก 20×20
25×25 และ 30×30 เซนติเมตร ขาวพันธุบาสมาติ
มีผลผลิตลดลง 65.2 45.5 และ 34.8 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ในการทดลองนี้ไดกําหนดระยะปลูกที่
25×25 เซนติ เ มตรพบว า มี ผ ลผลิ ต ลดลง 22.1
เปอรเซ็นต ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่สูง ชี้ใหเห็นวายิ่ง
มีระยะปลูกที่กวางยิ่งเกิดการแขงขันกับวัชพืชสูง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืชทําให
วัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่เปนสาเหตุของการ
สูญเสียผลผลิต (Table 3) นอกจากนี้ยังมีรายงาน
วาการใสปยุ เพียงอยางเดียวโดยไมกาํ จัดวัชพืชอาจ
ทําใหผลผลิตเพิม่ ขึน้ แตผลตอบแทนทีไ่ ดไมสงู พอที่
จะทดแทนผลผลิตทีส่ ญ
ู เสียไป (Kaue et al., 2018)
การกําจัดวัชพืชเพิ่มเติมหลังการปกดําจึงชวยลด
การสูญเสียผลผลิตของขาวไดมากกวา จากผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาการกําจัดวัชพืชในชวงกอน
ระยะแตกกอสูงสุดหรือประมาณ 3-4 สัปดาหหลัง
ป ก ดํ า ทํ า ให ข  า วแตกกอได ดี ส  ง ผลให มี นํ้ า หนั ก
ผลผลิตสูงเทียบเทากับการกําจัดวัชพืชตลอดเวลา
(Table 2 and 3) ซึ่งมีชวงเวลาที่ใกลเคียงกับการ
ทดลองในประเทศปากีสถานของขาวพันธุบ าสมาติ
ที่พบวาชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการกําจัด
วัชพืชคือ 20 วันหลังปกดํา (Chadhar et al.,
2020) ขณะทีร่ ะยะวิกฤตของการกําจัดวัชพืชในนา
ข า วโดยทั่ ว ไปจะอยู  ที่ 4-6 สั ป ดาห ห ลั ง ปลู ก
(Zimdahl., 2007) และในอีกดานหนึ่งก็พบวาการ
กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุดสามารถบรรเทา
การสูญเสียผลผลิตไดเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับสําหรับการกําจัดวัชพืชจึง
ไมควรเกินระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ
ทั้งนี้ชวงเวลาที่เฉพาะเจาะจงอาจมีความแตกตาง
กันตามพื้นที่เพาะปลูก พันธุขาว ชนิดของวัชพืช
และการจัดการนํ้าซึ่งจําเปนตองพิจารณาในปจจัย
ตาง ๆ อยางถี่ถวนตอไป

สรุปผลการวิจัย

วัชพืชทีข่ นึ้ แขงขันกับขาวนาดําสวนใหญเปน
วัชพืชใบกวางมากกวาใบแคบและกก การกําจัด
วัชพืชกอนขาวเขาสูระยะการแตกกอสูงสุดทําใหมี
จํานวนชนิดของวัชพืชที่งอกภายหลังมากขึ้นโดยมี

ตาลปตรฤาษีเปนวัชพืชเดน สวนการกําจัดวัชพืช
หลังระยะแตกกอสูงสุดและไมกําจัดวัชพืชเลยมี
เพียงผักบุงชนิดเดียวที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ ซึ่งวัชพืช
เดนทั้ง 2 ชนิดเปนวัชพืชนํ้าซึ่งมีความทนทานตอ
สภาพนํ้าทวมขัง การแขงขันของขาวกับวัชพืชใน
แตละระยะการเจริญเติบโตสงผลใหขา วมีการเจริญ
เติบโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ไมมี
การกํ า จั ด วั ช พื ช เลย การแข ง ขั น กั บ วั ช พื ช ก อ น
หรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาวมีความสูง
นํ้าหนักแหง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ และ
นํา้ หนัก 1,000 เมล็ดแตกตางกัน แตการแขงขันกับ
วัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุดสงผลใหขา วมีจาํ นวน
หนอและนํ้าหนักผลผลิตลดลงมากกวาการแขงขัน
กับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวา
ระยะการเจริญเติบโตของขาวทีอ่ อ นแอตอวัชพืชคือ
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบมากกวา
ระยะการสรางผลผลิต
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