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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-

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



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
วัชพืชเปนหน่ึงในสาเหตุหลักของการสูญเสียผลผลิตในการผลิตขาว ความเขาใจในชนิดและความ

เฉพาะเจาะจงในการปรากฏของวัชพืชทําใหสามารถปรับปรุงชวงเวลาการกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการกําจัดวัชพืชแบบบูรณาการ การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค
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 และน้ําหนักแหงของวัชพืช และคํานวณสัดสวน
ความเดนรวม (summed dominance ratio: SDR) ของวัชพืชแตละชนิด จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
และองคประกอบผลผลิตขาว ผลการทดลองพบวา T2 มีจํานวนชนิดของวัชพืชมากท่ีสุด 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 ซึ่งเปนวัชพืชนํ้าท่ีมีความทนทานตอนํ้าทวมขัง การแขงขันของ
ขาวกับวัชพืชในแตละระยะการเจริญเติบโตสงผลใหขาวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืช การแขงขันกับวัชพืชกอนหรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาว
มีความสูง นํ้าหนักแหง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดแตกตางกัน 
แตการแขงขนักบัวชัพชืกอนระยะแตกกอสูงสดุสงผลใหขาวมจีาํนวนหนอและนํา้หนกัผลผลติลดลงมากกวา
การแขงขันกับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวาระยะการเจริญเติบโตของขาวท่ีออนแอ
ตอวัชพืชคือระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ
คําสําคัญ: ขาวนาดํา ระยะการเจริญเติบโต วัชพืชนํ้า การแขงขันของวัชพืช
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คํานํา
ขาว (Oryza sativa L.) เปนพชืเศรษฐกจิและ

พชือาหารท่ีสาํคัญในประเทศไทย แผนการผลิตขาว
ลาสุดป 2563/64 มีเปาหมายการผลิตขาวรวม 
69.409 ลานไร  และมีการสงเสริมการปลูก
ขาวเหนยีวถงึ 16.253 ลานไร ในพ้ืนทีภ่าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการประมาณการ
ผลผลิตรวม 5.770 ลานตันขาวเปลือก (สํานัก
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) เมื่อพิจารณา
ปรมิาณผลผลติตอพืน้ทีแ่ลวปรากฏวาประเทศไทย
สามารถผลิตขาวเหนียวเฉล่ียเพียง 355 กิโลกรัม
ต อไร  ขณะท่ีพันธุ ข าวเหนียวท่ีนิยมปลูกใน
ประเทศไทย เชน พันธุสันปาตอง 1 นั้นมีศักยภาพ
การใหผลผลิต 630 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว, 
2559) การมีปริมาณผลผลิตตํ่ากวาศักยภาพของ
สายพนัธุหรอืการมผีลผลติทีผ่ดิเพีย้นไปจากแนวโนม
การผลิตระยะยาวเปนปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก
ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะโลกรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตขาวในประเทศไทยนั้นไดรับผลกระทบ
อยางมาก มรีายงานวาคาสมัประสทิธิค์วามแปรปรวน
ของผลผลิตขาวนัน้มคีวามผิดเพีย้นจากคาแนวโนม
ถงึ 7.03 เปอรเซน็ต เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาสมัประสทิธิ์
ความแปรปรวนของผลผลิตขาวโลกท่ีมคีวามผดิเพีย้น
จากคาแนวโนม 3.03 เปอรเซน็ต (ชนากานต, 2562) 
ภาวะโลกรอนทําใหภูมิอากาศมีความผันผวนและ
กระทบตอผลผลติพืช เชน การมอีณุหภมูสิงูขึน้เปน
สาเหตุของการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
จากพ้ืนที่ราบสู พื้นที่สูงมากขึ้น การมีปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงขึ้นทําใหพืช
สามารถเจริญเติบโตไดดขีึน้รวมถึงมีการระบาดของ
วชัพืชมากข้ึน การปองกันความเสียหายจากสาเหตุ
ดังกลาวจึงอาจเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตแกพืชได
ไมนอยไปกวาการเพิ่มปจจัยการผลิตอื่น ๆ

วชัพชืในนาขาวเปนปญหาท่ีสาํคญัของชาวนา
มาอยางยาวนาน วชัพชืมคีวามสามารถในการแกงแยง
แขงขนัปจจยัการเจรญิเตบิโต เชน คารบอนไดออกไซด
และไนโตรเจนในช้ันบรรยากาศ นํา้และธาตุอาหาร
ในดนิ แสงแดดจากดวงอาทติย และเปนสาเหตขุอง
การสูญเสยีผลผลิตสงูสดุถึง 100 เปอรเซน็ต (Korav 
et al., 2018) การสงเสริมใหขาวสามารถแขงขัน
กับวัชพืชจึงเปนวิธีการท่ีชวยลดความเสียหายของ
ผลผลิตไดเปนอยางดี การเพาะปลูกขาวนาดํามกีาร
ไถเตรยีมแปลงหลายรอบทัง้ไถดะ ไถแปร และไถคราด 
เปนวิธีการกําจัดวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพ การดํานา
คือการนําตนกลาของขาวท่ีมีอายุ 4-6 สัปดาห 
ปกดําลงไปในกระทงนาที่เตรียมไวยิ่งเปนการเพิ่ม
ขอไดเปรียบในการแขงขันของขาวในการแกงแยง
ทรพัยากร ธาตอุาหารในดนิ และแสงแดด ใหเหนอื
กวาวชัพชืทีเ่พิง่จะเริม่งอกออกมา จากนัน้จงึทาํการ
ขังนํ้าไวในแปลงเพ่ือควบคุมการงอกของวัชพืช
อีกทางหนึ่ง (เบญจวรรณ, 2563) วิธีการทํานาดํา
จึงเปนการจํากัดชนิดของวัชพืชประเภทที่ตองการ
ออกซิเจนในการงอกไดอย างมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม มีวัชพืชบางชนิดท่ีสามารถงอกและ
เจริญเติบโตในสภาพนํ้าขังสูง 1-6 เซนติเมตร เชน 
หญาขาวนก หญานกสีชมพู หญาดอกขาว หนวด
ปลาดุก กกทราย แหวทรงกระเทียม ผักตับเตา 
ผกัปอดนา และขาเขียด (กรมการขาว, 2559) ซึง่สามารถ
แขงขันกับขาวไดภายหลงัจากขาวมกีารเจรญิเตบิโต
ไดระยะหนึง่และอาจเปนสาเหตขุองการสญูเสยีของ
ผลผลติขาวเชนกัน การทดลองในครัง้นีจ้งึมวีตัถุประสงค
เพื่อประเมินผลของชวงเวลาที่แตกตางกันในการ
กําจัดวัชพืชตอชนิดของวัชพืชและชนิดของวัชพืช
เดน และเพ่ือประเมินผลกระทบของชวงเวลาการ
กําจัดวัชพืชตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวพนัธุสนัปาตอง 1 ทีป่ลกูแบบนาดาํ

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



อุปกรณและวิธีการ
ดาํเนินการทดลอง ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ จงัหวดัเชยีงใหม ทาํการเพาะขาว
พนัธุสนัปาตอง 1 (SPT1) ในแปลงเพาะกลาเปนเวลา 
30 วัน จากนั้นถอนกลาและปกดําในแปลงท่ีขังนํ้า
สงูประมาณ 5-10 เซนตเิมตร จาํนวน 1-2 ตนตอหลมุ 
มีระยะหางระหวางตนและระหวางแถว 25×25 
เซนตเิมตร ใสปุยสตูร 16-20-0 อตัรา 35 กโิลกรมั/ไร 
ที่ 15 วันหลังปกดํา และสูตร 46-0-0 อัตรา 
20 กิโลกรัม/ไร ที่ระยะกําเนิดชอดอก (55 วันหลัง
ปกดํา) วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design จาํนวน 4 ซํา้ มกีรรมวธิี
การทดลอง 4 กรรมวิธี ไดแก T1 ปราศจากวัชพืช 
โดยการถอนวัชพืชดวยมือตลอดการเพาะปลูก T2 
กําจัดวัชพืชกอนระยะแตกกอสูงสุด (maximum 
tillering, MT) โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวง
หลงัปกดาํถงึระยะแตกกอสงูสดุ (0-50 วนัหลงัปกดาํ) 
หลังปลูก T3 กําจัดวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด 
โดยการถอนวัชพืชดวยมือในชวงหลังระยะแตกกอ
สูงสุดถึงระยะสุกแก (50-100 วันหลังปกดํา) และ 
T4 ไมกําจัดวัชพืช แตละหนวยการทดลองมีขนาด
แปลง 3×5 เมตร เมื่อขาวถึงระยะสุกแก (100 วัน
หลงัปกดาํ) กอนการเกบ็เกีย่วผลผลติจะทาํการเกบ็
ขอมูลวัชพืช โดยสุมวางกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat) 
ขนาด 50×50 เซนติเมตร ของแตละซ้ําเพ่ือเก็บ
ขอมูลชนิดและความหนาแนนของวัชพืช จากนั้น
ตดัลาํตนเหนือดนิของวัชพชืแตละชนิดนาํไปอบดวย
ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
72 ชั่วโมง เพื่อวัดนํ้าหนักแหง จากนั้นนําขอมูล
ทีไ่ดมาวเิคราะหลกัษณะเชงิปรมิาณ (quantitative 
characteristic) ของวัชพืชที่พบเพ่ือจัดลําดับ
วชัพชืเดนดวยการคาํนวณสดัสวนความเดนรวม หรอื 
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

จากนั้นเก็บข อมูลการเจริญเติบโตและ
องคประกอบผลผลิตของขาว ไดแก จํานวนหนอ
ตอกอ ความสูง นํ้าหนักแหงสวนเหนือดิน จํานวน
เมล็ดดีและเมล็ดลีบตอรวง นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
และนํ้าหนักผลผลิตตอตารางเมตร ขอมูลจะถูก
นําไปวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of 
variance) ของแตละปจจัยการทดลองและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Least significant difference โดยโปรแกรม 
Statistix8 ที่ระดับ p<0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ
วชัพชืท่ีพบในแปลงขาวมทีัง้หมด 4 ชนดิ เปน

วัชพืชใบกวาง 3 ชนิด คือ ผักบุง (Ipomoea 
aquatica Forsk.) อยูในวงศ Convolvulaceae 
ตาลปตรฤาษี (Limnocharis flava Buch.) อยูใน
วงศ Limnocharitaceae และแพงพวยนํ้า 
(Ludwigia adscendens (L.) Hara.) อยูในวงศ 
Onagraceae และเปนวัชพืชใบแคบ 1 ชนิด คือ 
หญาชันกาด (Panicum repens Linn.) อยูในวงศ 
Poaceae (Table 1) วัชพืชท้ัง 4 ชนิดพบใน T2 
ที่มีการกําจัดวัชพืชก อนระยะแตกกอสูงสุด 
ซึ่งในกรรมวิธีนี้พบวาผักบุงมีความหนาแนนตอ
พื้นท่ีมากท่ีสุด รองลงมาไดแกตาลปตรฤาษีและ
หญาชันกาด และแพงพวยน้ําเปนวัชพืชที่มีความ
หนาแนนตํ่าท่ีสุด ขณะที่ T3 คือกําจัดวัชพืชหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด และ T4 คือไมกําจัดวัชพืชนั้น 
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พบเพียงผักบุงที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ในแปลงขาว เมื่อ
พจิารณาความหนาแนนโดยรวมก็พบวา T4 มคีวาม
หนาแนนของวัชพืชมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผักบุง
ขึน้ปกคลุมพืน้ทีอ่ยางหนาแนนและเปนอปุสรรคตอ
การงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชชนิดอื่น 
รองลงมาไดแก T3 และ T2 ตามลําดับ (Table 1) 
ในดานของนํ้าหนักแหงของวัชพืชทั้ง 4 ชนิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน T2 พบวาตาลปตรฤาษีมี
นํ้าหนักแหงตอพื้นที่มากท่ีสุด รองลงมาคือหญา
ชันกาด ผักบุง และแพงพวยนํ้า ตามลําดับ สําหรับ
นํ้าหนักแหงรวมของวัชพืชพบวา T2 และ T4 นั้นมี

นํ้าหนักแหงใกลเคียงกันและมากกวา T3 เกือบ
หนึ่งเทา (Table 1) เนื่องจากวัชพืชแตละชนิด
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต
ทีแ่ตกตางกนัจงึจดัลาํดบัวชัพชืเดนดวยการคาํนวณ
สดัสวนความเดนรวม หรอื summed dominance 
ratio ซึง่พบวาใน T2 ตาลปตรฤาษเีปนวชัพชืทีม่คีา
ความเดนมากที่สุดถึง 53.4 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือหญาชันกาด ผักบุง และแพงพวยน้ํา ซึ่งมีคา
ความเดน 30.6 13.8 และ 2.2 เปอรเซน็ต ตามลําดบั 
ขณะที ่T3 และ T4 พบเพยีงผกับุงจงึมคีาความเดน 
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
Density (no./m2)

T1 T2 T3 T4

Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis fl ava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.

-
-
-
-

10.8 ± 2.4
4.5 ± 1.1
1.3 ± 0.4
4.2 ± 0.9

32.5 ± 7.2
-
-
-

52.0 ± 13.1
-
-
-

Weed species
Dry weight (g/m2)

T1 T2 T3 T4

Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis fl ava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.

-
-
-
-

17.1 ± 2.8
66.2 ± 7.5
2.8 ± 0.9
38.0 ± 3.8

58.7 ± 3.5
-
-
-

107.2 ± 16.2
-
-
-

Weed species
Summed dominance ratio (%)

T1 T2 T3 T4

Ipomoea aquatica Forsk.
Limnocharis fl ava Buch.
Ludwigia adscendens (L.) Hara.
Panicum repens Linn.

-
-
-
-

13.8 ± 3.7
53.4 ± 1.9
2.2 ± 0.4
30.6 ± 5.1

100.0 ± 0.0
-
-
-

100.0 ± 0.0
-
-
-

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 เม่ือมีการกําจัดวัชพืชในชวงหลัง
ระยะแตกกอสูงสุด (T3) จํานวนหนอตอกอย่ิง
ลดลงไปเหลือ 9.5 หนอ หรือมีอัตราการเกิดหนอ
ลดลง 10.4 เปอรเซ็นต และเมือ่ไมมกีารกาํจดัวชัพชื 
(T4) จํานวนหนอตอกอย่ิงตํ่าที่สุดเปน 8.7 หนอ 
หรือมีอัตราการเกิดหนอลดลง 17.9 เปอรเซ็นต 

(Table 2) นอกจากนีย้งัพบวาการกาํจดัวชัพชืเพยีง
ชวงใดชวงหนึ่งหรือไมกําจัดวัชพืชเลยสงผลใหขาว
มคีวามสูงลดลงในทุกกรรมวิธแีตไมมคีวามแตกตางกัน
ระหวาง T2-T4 แสดงวาการแขงขันกับวัชพืช
ในทุกชวงการเจรญิเตบิโตทําใหขาวมคีวามสงูลดลง
เฉลี่ย 5.4 เปอรเซ็นต (Table 2) เชนเดียวกับ
นํ้าหนักแหงสวนเหนือดินของขาวท่ีลดลงเม่ือเกิด
การแขงขันกบัวชัพชื โดย T2 และ T3 มนีํา้หนกัแหง
สวนเหนือดินไมแตกตางกันและลดลงเล็กนอยเม่ือ
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
Tillers 

(no./hill)
Height 
(cm)

Shoot dry 
weight (g/hill)

T1 Weed-free
T2 Weed control before MT
T3 Weed control after MT
T4 Weedy

10.6 ± 1.2 a
10.1 ± 0.7 ab
9.5 ± 1.6 bc
8.7 ± 0.9 c

93.5 ± 0.9 a
87.7 ± 0.5 b
88.2 ± 1.4 b
89.3 ± 3.4 b

77.8 ± 5.5 a
69.8 ± 3.6 ab
70.2 ± 10.6 ab
64.7 ± 11.3 b

mean 9.7 89.7 70.6

F-test 
LSD0.05

CV (%)

*
0.60
23.37

*
3.45
7.77

*
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 โดยพบวาขาวมีคาเฉล่ียของ
จาํนวนเมล็ดดี 148.8 เมล็ดตอรวง จาํนวนเมล็ดลีบ 
18.3 เมลด็ตอรวง และมีนํา้หนกั 1,000 เมลด็เฉลีย่ 
29.7 กรัม (Table 3) แม T4 จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุม
อยางหนาแนนแตเปนผกับุงเพยีงชนดิเดยีวซึง่เจรญิ
เตบิโตทอดยอดบนผวินํา้ มใีบยาว 6-15 เซนตเิมตร 
มกีานชอดอกชูสงู 3-6 เซนตเิมตรจึงอาจไมสามารถ
รบกวนกระบวนการการสังเคราะหแสงและการ
ลําเลียงสารสังเคราะหของขาวที่มีความสูง 89.3 
เซนตเิมตรไดอยางชดัเจน ทาํใหองคประกอบผลผลติ
ของขาว T4 และ T1 ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาความแตกตาง

ของคาเฉลีย่ของแตละกรรมวธิกีพ็บวา T4 มแีนวโนม
จํานวนเมล็ดดีและนํ้าหนัก 1,000 เมล็ดตํ่ากวา
กรรมวิธีอื่น ๆ  สงผลใหเมื่อทําการเก็บเก่ียวผลผลิต
จึงมีนํ้าหนักผลผลิตตอพื้นท่ีแตกตางกันอยางมี
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 ขณะท่ี T4 
มีผลผลิตนอยท่ีสุดคือ 0.60 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
หรือมีอัตราการลดลงของผลผลิตเป 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

Treatment
Filled grain 

(no./panicle)
Unfi lled grain 
(no./panicle)

1,000 grain 
weight (g)

Grain yield 
(kg/m2)

T1 Weed-free
T2 Weed control before MT
T3 Weed control after MT
T4 Weedy

152.2 ± 5.9
152.8 ± 8.1
151.0 ± 10.7
139.2 ± 9.5

12.8 ± 5.0
19.7 ± 5.6
22.8 ± 3.8
18.0 ± 4.8

30.4 ± 0.2
30.5 ± 0.5
29.2 ± 0.6
28.9 ± 0.5

0.77 ± 0.1 a
0.73 ± 0.1 a

0.69 ± 0.2 ab
0.60 ± .01 b

Mean 148.8 18.3 29.7 0.70

F-test
LSD0.05

CV (%)

NS
11.99
16.30

NS
7.46
82.12

NS
0.87
1.83

*
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) ในพ้ืนที่
ดินไมขังนํ้าพบหญาดอกขาว (Leptochloa 
chinensis) เจริญเตบิโตไดดมีคีวามสงูและน้ําหนกัแหง
เพิม่ขึน้ 107 เปอรเซ็นต และมนีํา้หนกัชอดอกเพ่ิมขึน้ 
183 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ขังน้ํา 
หญาขาวนก (Echinochloa cruss-galli) สามารถ
เจรญิเตบิโตไดดใีนดนิทีม่คีวามชืน้ 75-90 เปอรเซน็ต 
กกขนาก (Cyperus difformis) สามารถงอกและ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพน้ําลึก 1 เซนติเมตร และ
พบวัชพืชน้ําในพ้ืนที่ที่มีระดับนํ้าสูงและอาศัยนํ้า
ชลประทาน (Awan et al., 2015; Kaur et al., 
2018) จากผลการทดลองพบผักบุง (Ipomoea 
aquatica) เปนวัชพืชเดนใน T3 และ T4 และ
ตาลปตรฤาษ ี(Limnocharis flava) เปนวชัพชืเดน
ใน T2 ซึง่ทัง้สองชนดิเปนวัชพชืนํา้ทีเ่จรญิเตบิโตไดดี
ในพ้ืนทีร่ะดบันํา้สงู สาเหตุทีว่ชัพชืน้ําสามารถเจรญิ
เติบโตไดดีกวาวัชพืชบกเนื่องจากวัชพืชนํ้าไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (water stress) การปดเปดของ
ปากใบและกระบวนการสังเคราะหแสงจึงเกิดขึ้น
อยางปกติ (Spencer and Bowes, 1993) ซึง่แตกตาง
จากวชัพชืบกทีต่องปรับตัวตอสภาวะเครยีดดงักลาว
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่ากวาวัชพืชที่ไมเกิด
สภาวะเครียดนํ้า (Awan et al., 2015; Colmer, 
2003) แสดงใหเห็นวาระดับนํ้าในแปลงปลูกมี
อทิธพิลตอประเภทของวชัพืช แตความแตกตางของ
ชนดิวัชพืชทีเ่จริญเติบโตในกรรมวิธตีาง ๆ  ยงัตองการ
การศึกษาในระยะยาวเน่ืองจากมีปจจัยภายนอกท่ี
เกีย่วของเปนจาํนวนมาก เชน ชนิดของเมลด็วชัพชื
ที่สะสมในดนิ การพักตัวและการทําลายการพักตัว
ของเมล็ดวชัพชื ชนดิของวัชพชืทีแ่พรระบาดในพ้ืนที่
ที่ใชระบบน้ําชลประทานรวมกัน เปนตน เนื่องจาก

การทดลองนี้ดําเนินการในฤดูนาปและยังมีระบบ
การชลประทานท่ีดีทําใหสามารถรักษาระดับนํ้าไว
ไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตรตลอดชวงการเพาะปลูก 
จึงทําใหไมพบวัชพืชวงศหญาและวงศกกเพราะ
ไมสามารถงอกภายใตสภาพนํ้าขังสูง 5 เซนติเมตร 
อีกทั้งเมล็ดของวัชพืชสามารถงอกไดในสภาพ
ออกซิเจนตํ่า (hypoxia) ที่ 28-40 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศแตไมสามารถงอก
ในสภาพดินขาดออกซิเจน (anoxia) (Spencer 
and Bowes, 1993) แมขาวจะเปนพืชที่อยูใน
วงศหญาเชนเดยีวกันแตขาวถูกปกดาํท่ีอาย ุ30 วนั 
และขาวยังมีความสามารถในการปรับตัวตอนํ้าขัง
หรอืสภาพดนิขาดออกซิเจนโดยการสรางโพรงอากาศ
ในราก (aerenchyma) เพื่อลําเลียงออกซิเจนจาก
ชั้นบรรยากาศลงสูปลายรากทําใหขาวทนทานตอ
นํา้ขัง ความสามารถในการปรับตวัดงักลาวยังพบใน
วัชพืชนํ้าหลายชนิดรวมถึงผักบุงและตาลปตรฤาษี
จึงทําใหวัชพืชนํ้าสามารถปกคลุมพื้นที่ไดมากกวา
วัชพืชบกท่ัวไป (Colmer, 2003; Mongon et al., 
2014; Spencer and Bowes, 1993; Zimdahl., 
2007)

การแขงขันกับวัชพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
สงผลใหขาวสูญเสียผลผลิตอยางมากอาจสูงถึง 
100 เปอรเซ็นต ในการปลูกขาวนาหวาน (Korav 
et al., 2018) สาํหรบัการปลกูขาวนาดาํการสญูเสยี
ผลผลิตจะลดลงไปตามระยะปลูกท่ีมากข้ึน Chadhar 
et al. (2020) รายงานวาท่ีระยะปลูก 20×20 
25×25 และ 30×30 เซนติเมตร ขาวพันธุบาสมาติ
มีผลผลิตลดลง 65.2 45.5 และ 34.8 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ในการทดลองนี้ไดกําหนดระยะปลูกที่ 
25×25 เซนติเมตรพบวามีผลผลิตลดลง 22.1 
เปอรเซ็นต ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่สูง ชี้ใหเห็นวายิ่ง
มีระยะปลูกท่ีกวางยิ่งเกิดการแขงขันกับวัชพืชสูง
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีการกําจัดวัชพืชทําให
วัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมพ้ืนที่เปนสาเหตุของการ
สูญเสียผลผลิต (Table 3) นอกจากน้ียังมีรายงาน
วาการใสปุยเพียงอยางเดียวโดยไมกาํจดัวัชพืชอาจ
ทาํใหผลผลติเพ่ิมขึน้แตผลตอบแทนทีไ่ดไมสงูพอที่
จะทดแทนผลผลติทีสู่ญเสยีไป (Kaue et al., 2018) 
การกําจัดวัชพืชเพิ่มเติมหลังการปกดําจึงชวยลด
การสูญเสียผลผลิตของขาวไดมากกวา จากผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวาการกําจัดวัชพืชในชวงกอน
ระยะแตกกอสูงสุดหรือประมาณ 3-4 สัปดาหหลัง
ปกดําทําใหขาวแตกกอไดดีสงผลใหมีนํ้าหนัก
ผลผลิตสูงเทียบเทากับการกําจัดวัชพืชตลอดเวลา 
(Table 2 and 3) ซึ่งมีชวงเวลาท่ีใกลเคียงกับการ
ทดลองในประเทศปากีสถานของขาวพันธุบาสมาติ
ที่พบวาชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการกําจัด
วัชพืชคือ 20 วันหลังปกดํา (Chadhar et al., 
2020) ขณะทีร่ะยะวกิฤตของการกาํจัดวชัพชืในนา
ขาวโดยท่ัวไปจะอยู ที่ 4-6 สัปดาหหลังปลูก 
(Zimdahl., 2007) และในอีกดานหน่ึงก็พบวาการ
กาํจดัวชัพชืหลังระยะแตกกอสูงสดุสามารถบรรเทา
การสูญเสียผลผลิตไดเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น 
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับสําหรับการกําจัดวัชพืชจึง
ไมควรเกินระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ 
ทั้งนี้ชวงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจงอาจมีความแตกตาง
กันตามพื้นที่เพาะปลูก พันธุขาว ชนิดของวัชพืช 
และการจัดการนํ้าซึ่งจําเปนตองพิจารณาในปจจัย
ตาง ๆ อยางถี่ถวนตอไป

สรุปผลการวิจัย
วชัพชืทีข่ึน้แขงขนักบัขาวนาดําสวนใหญเปน

วัชพืชใบกวางมากกวาใบแคบและกก การกําจัด
วัชพืชกอนขาวเขาสูระยะการแตกกอสูงสุดทําใหมี
จํานวนชนิดของวัชพืชที่งอกภายหลังมากข้ึนโดยมี

ตาลปตรฤาษีเปนวัชพืชเดน สวนการกําจัดวัชพืช
หลังระยะแตกกอสูงสุดและไมกําจัดวัชพืชเลยมี
เพียงผักบุงชนิดเดียวที่ขึ้นปกคลุมพื้นท่ี ซึ่งวัชพืช
เดนท้ัง 2 ชนิดเปนวัชพืชนํ้าซ่ึงมีความทนทานตอ
สภาพนํ้าทวมขัง การแขงขันของขาวกับวัชพืชใน
แตละระยะการเจรญิเตบิโตสงผลใหขาวมกีารเจรญิ
เตบิโตและผลผลิตลดลงโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือไมมี
การกําจัดวัชพืชเลย การแขงขันกับวัชพืชกอน
หรือหลังระยะแตกกอสูงสุดไมทําใหขาวมีความสูง 
นํ้าหนักแหง จํานวนเมล็ดดี จํานวนเมล็ดลีบ และ
นํา้หนกั 1,000 เมลด็แตกตางกนั แตการแขงขนักบั
วชัพชืกอนระยะแตกกอสูงสดุสงผลใหขาวมีจาํนวน
หนอและนํ้าหนักผลผลิตลดลงมากกวาการแขงขัน
กับวัชพืชหลังระยะแตกกอสูงสุด แสดงใหเห็นวา
ระยะการเจริญเตบิโตของขาวท่ีออนแอตอวชัพชืคอื
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบมากกวา
ระยะการสรางผลผลิต
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