รอบรูเ้ ทคโนโลยี

การป้องกันกำจัดข้าววัชพืช
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ผ่านสื่อประสม

วัชพืชในนาข้าวเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้าง
ความยุง่ ยากและเสียหายให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
และในปัจจุบนั ทีพ่ บการระบาดอยูท่ ว่ั ไป เห็นจะเป็น
ข้าววัชพืช ซึง่ มีอยูห่ ลายชนิดด้วยกัน
สามารถจำแนกตามลักษณะภายนอกได้ 3
ลักษณะคือ
ข้าวหางหรือข้าวนก
มีลกั ษณะเมล็ดสีดำหรือน้ำตาล มีหางยาว
หางอาจมีสแี ดงหรือขาว ในระยะข้าวยังสด เมล็ดร่วง
ก่อนเก็บเกีย่ ว สีของเยือ้ หุม้ เมล็ดมีทง้ั แดงไปจนถึงขาว

ข้าวแดงหรือข้าวลาย
ข้าวเปลือกมีสีเข้มไปจนถึงสีน้ำตาลแดง
เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่ไม่มีหาง เมล็ดมีทั้งร่วง
และไม่รว่ งก่อนเก็บเกีย่ ว แต่สขี องเยือ่ หุม้ เมล็ดส่วน
ใหญ่มสี แี ดง

ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง
เป็นข้าววัชพืชทีม่ ลี กั ษณะร่วงง่ายและร่วง
เร็ว โดยทยอยร่วงตัง้ แต่หลังดอกบานนาน 9 วัน
เป็นต้นไป เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่มหี างสัน้ หรือ
ไม่มหี าง สีขา้ วเปลือกส่วนใหญ่มสี เี หลืองฟาง สีของ
เยือ่ หุม้ เมล็ดมีทง้ั แดงและขาว
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คุณลักษณะของข้าววัชพืชทีท่ ำให้เป็นปัญหาร้ายแรง
1) ข้าววัชพืชมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าข้าวปลูก
จึงมีความสามารถในการแย่งธาตุอาหาร และอาจ
ล้มทับข้าวปลูกในระยะออกรวง และทำความเสียหาย
กับผลผลิตข้าวทีป่ ลูกได้
2) ข้าววัชพืชทีส่ กุ เร็วกว่าข้าวปลูก จะร่วงหล่นอยูใ่ น
พืน้ นาก่อนเก็บเกีย่ ว ทำให้เกิดการสะสมและขึน้
อย่างหนาแน่นในฤดูกาลถัดไป
3) เมล็ดข้าววัชพืชทีร่ ว่ งสะสมอยูใ่ นนา มีระยะฟัก
ตัวหลากหลาย จึงไม่งอกพร้อมกันทัง้ หมด ทำให้
ยากต่อการกำจัด
4) เมล็ดส่วนใหญ่รว่ งก่อนเก็บเกีย่ ว จึงไม่ถกู เก็บ
เกีย่ วไปพร้อมกับข้าวทีป่ ลูก หากกระจายทัว่ ทัง้ แปลง
ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงได้ถงึ 100 เปอร์เซ็นต์
5) เมล็ดข้าววัชพืชทีม่ เี ยือ่ หุม้ เมล็ดสีแดง ปะปนไป
กับผลผลิตข้าว ทำให้ถกู ตัดราคา
การป้องกันข้าววัชพืช
1) เลือกใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วทีไ่ ด้มาตรฐาน
2) ทำความสะอาดเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการ
ทำงานในแปลงทุกครัง้
3) การใช้ปยุ๋ หมัก ปุย๋ อินทรีย์ ปุย๋ ชีวภาพ ทีไ่ ม่นำ
วัสดุจากนาข้าวมาผลิต หรือต้องมั**
น่ ใจว่าไม่มขี า้ ว
วัชพืชปนมา
4) น้ำชลประทานที่ผ่านท้องที่ที่มีการระบาดของ
ข้าววัชพืช อาจมีเมล็ดข้าวลอยมากับน้ำได้ การใช้
ตาข่ายกัน้ ทางน้ำจะป้องกันข้าววัชพืชได้
การกำจัดข้าววัชพืช
1) การกำจัดเมล็ดข้าววัชพืชโดยล่อให้งอกแล้ว
ไถกลบ
2) การเปลีย่ นวิธกี ารปลูกข้าว เช่น จากหว่านเป็น
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ดำ หรือโยนกล้า
3) การตรวจตัดข้าววัชพืช
4) การเลีย้ งเป็ดไล่ทงุ่
5) การใช้สารเคมีกำจัด
6) การจัดการระบบน้ำในแปลงนา จากการทีข่ า้ ว
วัชพืชต้องการความชืน้ ในการงอกแตกต่างกัน เรา
สามารถนำวิธกี ารจัดการน้ำมาใช้ เพือ่ ลดปัญหาข้าว
วัชพืช มีวัชพืชน้อยชนิดที่สามารถงอกในน้ำได้
ดังนัน้ การทำนาดำ ซึง่ มีนำ้ ขังตัง้ แต่เริม่ ปักดำ จึงไม่
ค่อยมีปญ
ั หาเรือ่ งวัชพืช สำหรับนาหว่านน้ำตมลด
ปัญหาหญ้าข้าวนกได้ โดยปล่อยให้น้ำแห้ง หลัง
หว่านข้าวจนดินแตกระแหง แล้วจึงปล่อยน้ำเข้านา
7 วันหลังหว่านข้าว จะสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี
ถ้าเอาน้ำเข้าช้าเกินไป วัชพืชมีโอกาสงอกขึน้ มาได้
เมื่องอกได้แล้ว ก็สามารถเจริญเติบโตในสภาพ
น้ำขังต่อไปได้.

เกร็ดความรู้
สูตรน้ำหมักจากหัวไชเท้า : - คุมฆ่าวัชพืชในนา ข้าว
วัสดุทใ่ี ช้
หัวไชเท้า 1 ส่วน
ผงกลูโคส 1 ส่วน
น้ำมะพร้อมอ่อน 1 ส่วน
วิธที ำ นำส่วนผสมทั้งหมดหมักรวมกันไว้ 1 คืน
วิธใี ช้ ใช้ 7 วันต่อครัง้ ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20
ลิตร โดยใช้ในนาข้าวเมือ่ ข้าวยังเล็ก เพือ่ ควบคุมการ
เจริญเติบโตของหญ้า หรือใช้ฉดี พ่นมะนาว หรือส้มโอ
ให้ใบร่วง จากนัน้ จะเริม่ ออกดอกนอกฤดูกาลได้ อีกด้วย
(www.ban-nongkhon.com)
รวบรวมโดย จุฑามาส จงศิริ
รวบรวมจาก - องค์ความรูเ้ รือ่ งข้าว
สำนักวิจยั และพัฒนาข้าว กรมการข้าว
- www.ban-nongkhom.com

รอบรู้เทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เทคโนโลยีวชิ าการ ด้านการเผยแพร่และการสือ่ สาร ไปสูเ่ จ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
การเกษตร โดยรวบรวม เรียบเรียง จากแหล่งความรูต้ า่ งๆ
จัดทำโดย
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5793852 E-mail : agritech51@doae.go.th

