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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ไดรับความสําเร็จจากทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขาพเจาขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ใหโอกาสและสนับสนุนงาน
วิจัย และขอขอบคุณศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในการอนุเคราะหทุนวิจัยสนับสนุนบางสวนจนสามารถดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จลุลวง 
และขอขอบคุณ โครงการหลวงวัดจันทรซึ่งอนุเคราะหสถานที่พักตลอดการดําเนินงานวิจัย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย พฤกษ ยิบมันตะสิริ ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนํา และขอ
ขอบคุณคุณสุวรรณ วุฒิเจริญการ ผูชวยวิจัยบนพื้นที่ บานหวยบง ต. บานจันทร อ. แมแจม ที่ชวย
ประสานงานในการดําเนินงานในพื้นพื้นที่เกษตรกรลุลวงไปดวยดี 
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การปลูกขาวไรติดกันในพื้นที่เดียวกัน ในพื้นที่ปาหมุนเวียนหรือไรหมุนเวียนบนพื้นที่สูง พบวาหญาคามี
การขยายตัวและทวีความรุนแรงตั้งแตปที่ 2 จนไมสามารถรักษาเสถียรภาพของผลผลิตขาวไรได งานวิจัยการจัด
การหญาคาเพื่อพัฒนาการใชที่ดินอยางถาวรบนพื้นที่สูงนี้  ไดประเมิน ประสิทธิผลของระบบการปลูกพืชตางๆ
ในพื้นที่ที่มีการปลูกขาวไรติดตอกัน 5 ป และมีหญาคาหนาแนน ตั้งแต 246-396 ตน/ตารางเมตร ในงานทดลอง
ในพื้นที่ของปาเกาะญอ บานหวยบง              ต.  บานจันทร อ. แมแจม จ. เชียงใหม ผลการทดลองพบวา ระบบ
การปลูกขาวโพด เชน ขาวโพดเดี่ยว ขาวโพดแซมมะแฮะ อัตรา 4:1 แถว และขาวโพดรวมกับถั่วสไตโล 
(Stylosanthes spp) ยังคงมีประชากรหญาคา 124, 196 และ 72 ตน/ตารางเมตร ตามลําดับหลังจากเก็บเกี่ยว
ขาวโพดที่     120 วัน สําหรับระบบการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน การปลูกมะแฮะอยางเดียว ซึ่งโตชาในปแรก ไม
สามารถควบคุมหญาคาไดดีเหมือนขาวโพด สวนถั่วสไตโล สามารถควบคุมหญาคาไดดี แตไมสามารถควบคุม
วัชพืชใบกวางได การปลอยใหที่ดินวาง (fallow) หญาคาเจริญเติบโตไดดีในชวง 60 วันแรก แตหลังจากนั้นจะถูก
วัชพืชใบกวางบดบัง  มี เพียงระบบขาวโพดที่สามารถใหผลตอบแทนในปแรก โดยใหผลผลิตไมแตกตางกัน เฉล่ีย 
443 กก./ไร 
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Abstract 
 

Continuing cultivation of upland rice in the same field in forest fallow or bush 
fallow on the highland resulted in wide spread of Imperata cylindrica after the second 
year of cropping, and would lower the stability of upland rice.  This research on 
management of Imperata for sustainable landuse on highland attempted to evaluate the 
effectiveness of different cropping patterns on the upland rice fields which had been 
continuously cropped for 5 years and severely infested with Imperata with population 
densities ranged from 246-396 plants/m2.  The experiment was conducted on-farm in the 
Karen village at Ban Huai Bong, Tombol Ban Chan, Amphur Mae Cham, Changwat 
Chiang Mai. 

 The results showed that the maize based cropping patterns such as sole maize, 
maize intercropped with pigeonpea at 4:1 rows ratio, and maize mix-cropped with 
Stylosanthes sp. still maintained the Imperata population densities at 124, 196, and 72 
plants/m2, respectively at 120 days at maize harvest.  The legume based patterns such 
as pigeonpea sole crop which exhibited slow growth in the first year, could not provide 
better imperata control than maize.  The Stylosanthes on the other hand could suppress 
imperata growth, but could not provide complete cover to the broad leaf weeds.  The 
Imperata in the fallow plot showed better growth for the first 60 days but was later 
suppressed by the broad leaf weeds. Only the maize based cropping pattern provided 
benefit in the first year, with non-significantly different grain yield among three maize 
based patterns, averaging 443 kg/rai. 
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บทนํา 
 

ชุมชนปาเกาะญอบนพื้นที่สูงมีวิธีการใชที่ดินในปาหมุนเวียนโดยการปลูกขาวไรหนึ่งป
สลับกับการปลอยที่ดินเพื่อพื้นฟูความอุดมสมบูรณนาน 5-9 ป ในการปลูกพืชแตละครั้งจะเริ่มดวย
การแผวถางและเผา ทําใหไมสามารถจัดรูปแบบการผลิตแบบถาวรได ถึงแมระบบการใชที่ดินแบบ
หมุนเวียนตามดวยการแผวถางและเผาจะเปนวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณและรักษาระดับผล
ผลิตขาวไรได แตวิธีการดังกลาวไดรับการคัดคานจากหนวยงานภายนอก ซึงพยายามผลักดันให
ชุมชนปาเกาะญอพัฒนารูปแบบการใชที่ดินแบบถาวรโดยลดการแผวถางและเผา 

การศึกษาของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรบนพื้นที่สูง ต. บานจันทร อ. แมแจม จ. 
เชียงใหม พบวาการปลูกขาวไรในพื้นที่เดิมติดตอกันนาน 5 ป ผลผลิตขาวลดลง สวนหนึ่งเกิดจาก
การถดถอยความอุดมสมบูรณของดิน และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มความรุนแรงของหญาคา
โดยเฉพาะตั้งแตปที่สอง เปนตนไป จนทําใหเกษตรกรไมสามารถควบคุมประชากรของหญาคาได 
และปลอยที่ดินวางเปลา ซึ่งผลกระทบดังกลาวเปนอุปสรรคตอการพัฒนารูปแบบการใชที่ดินแบบ
ถาวร 

 หญาคา (Imperata cylindrica) เปนวัชพืชขามปกระจายอยูทั่วไปในเขตรอนชื้น โดย
เฉพาะในพื้นที่ ๆ มีฝนตกชุก   ปจจุบันยังไมสามารถประเมินพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากการ
แพรกระจายของหญาคา  ในอินโดนีเซียไดประมาณการวาพื้นที่ๆ ไดรับความเสียหายตั้งแต 7.5-
65 ลานเฮกตาร (IRRI/NRI, 1996) แตสําหรับประเทศไทยยังไมมีรายงานพื้นที่เสียหายที่เกิดจาก
หญาคา   

 หญาคาจัดไดวาเปนพืชบุกเบิกซึ่งสามารถปรับตัวและมีการแพรกระจายไดดีในพื้นที่ๆมี
การรื้อถาง  พื้นที่ที่เปนปา พื้นที่รกรางและตามขางถนน สวนของรากของหญาคาสามารถปรับตัว
ทนตอความรอนไดดีเมื่อเกิดไฟไหม เมื่อไมถูกรบกวนจากไฟไหม ประชากรหญาคาจะมีจํานวน 3 
ถึง 5 ลานหนอ/เฮกตาร น้ําหนักแหงสวนเหนือดินถึง 18 ตัน/เฮกตาร และสวนที่เปนราก 11 ตัน/
เฮกตาร  (IIRI/NAI, 1996) ฉะนั้นการกําจัดหญาคาดวยการดายหญาเปนเรื่องคอนขางยากเนื่อง
จากการจับตัวกันหนาแนนของรากหญาคา ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูบุกเบิกที่ดิน ตองละทิ้งที่ดิน
หลังจากปลูกพืชติดตอกันหลายป 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักที่จะหาวิธีการจัดการหญาคาในพื้นที่เกษตรกรของชุมชน
ปาเกาะญอ ซึ่งมีปญหากับหญาคามาตลอด หลังจากเปดพื้นที่ทํากิน เพื่อลดการแผวถางและนํา
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ไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนตอไป โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
วิธีการปลูกพืชตางๆ ที่ใชในการควบคุมหญาคา โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงหญาคาและวัชพืชใบ
กวาง (Harada, 1987)  ภายใตการจัดการที่แตกตางกันดังกลาว 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ดําเนินการวิจัยในพื้นที่เกษตรกร ในบานหวยบง ต. บานจันทร อ. แมแจม จ. เชียงใหม ซึ่ง
เปนหมูบานพัฒนาภายใตมูลนิธิโครงการหลวง โดยเลือกแปลงที่มีการปลูกขาวติดตอกัน 5 ป และ
มีหญาคาปกคลุม แปลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของพื้นที่โครงการวิจัยผลกระทบระยะยาวของการ
ใชที่ดินแบบแผวถางและเผาของชุมชนปาเกาะญอบนพื้นที่ ต. บานจันทร ของศูนยวิจัยเพอเพิ่มผล
ผลิตทางเกษตร 
 ไดกําหนดตํารับการทดลองซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการหญาคาภายใตการไดดําเนินการในสภาพอาศัย
น้ําฝนไวดังนี้ 
 
ตํารับทดลองที่ การจัดการ 

T1 ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ระยะปลูก 25×75 ซม. 
T2 ปลูกมะแฮะ ระยะปลูก 25×75 ซม. 
T3 ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วสไตโล (Stylosanthes spp.) อัตรา 3 กก./ไร 
T4 ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พรอมกับปลูกมะแฮะ ในอัตรา 4:1 แถว 
T5 ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พรอมกับพืชคลุมดินตระกูลถั่วสไตโล(Stylosanthes spp.) 
T6 ใชสารเคมี glyphosate ควบคุมวัชพืช 
T7 ปลอยพื้นที่วาง 

 
 ใหหนวยทดลองยอยมีพื้นที่ 20×5 ตารางเมตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(randomized complete block) มี 4 ซ้ํารวมพื้นที่ทดลองประมาณ 1600 ตารางเมตร กอนดําเนิน
การทดลองทําการสุมเก็บตัวอยางหญาคาภายในบริเวณแปลงทดลอง รวม 6 จุดๆละ 1      ตาราง
เมตร เพื่อวิเคราะหความหนาแนนและน้ําหนักแหง หลังจากนั้นเตรียมการกําจัดวัชพืชและหญาคา
โดยการแผวถางและเผาตามวิธีการของเกษตรกร 
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การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตในหนวยการทดลองยอยไดดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยาง
หญาคาในพื้นที่ 0.25 ตารางเมตรทุก 30 วัน หลังปลูกพืชตลอดฤดูปลูก เพื่อวัดน้ําหนักแหง 
สําหรับพืชปลูก ไดเก็บขอมูลผลผลิตขาวโพดเพียงอยางเดียว สําหรับมะแฮะ และ ถั่วสไตโลไม
สามารถเก็บตัวอยางพืชได  ในการวิเคราะหไดปรับขอมูลตัวอยางวัชพืชและหญาคาตอหนวยพื้นที่
ใหเปนหนึ่งตารางเมตร 

ผลการทดลอง 

 ความหนาแนนของหญาคากอนการปลูกพืช 

การใชที่ดินในปาหมุนเวียนปลูกขาวไรติดตอกัน 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา ทําให
ปริมาณหญาคาในพื้นที่เพิ่มข้ึน ในแปลงทดลองนี้พบวากอนการปลูกพืชทดลองหญาคามีความ
หนาแนนเฉลี่ย 321 ตน/ตารางเมตร (ตารางที่ 1)  ซึ่งในฤดูแลงถึงแมสวนเหนือพื้นดินของหญาคา
จะเหี่ยวแหง แตการเจริญเติบโตของสวนรากยังปกติ โดยเฉลี่ยน้ําหนักใบและน้ําหนักรากเทากับ 
200 และ 293 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ หรือสัดสวน ใบ:ราก เทากับ 0.68:1ซึ่งเมื่อไดรับฝนแรก
หญาคาเหลานี้จะเจริญเติบโตและแผขยายอยางรวดเร็ว การเตรียมดินโดยการพลิกดินและขุดราก
หญาคาในฤดูแลงกุมภาพันธและมีนาคม จําเปนตองใชแรงงานมาก เฉลี่ย 8 คนวันตอไร 

ตารางที่ 1  ความหนาแนนของหญาคากอนการปลูกพืชในแปลงที่มีการปลูกขาวไรติดตอกัน 5 ป 
ตัวอยาง จํานวนตน/ม2 นน.ตน 

(กรัม/ม2) 
นน.ราก 
(กรัม/ม2) 

นนรวม 
(กรัม/ม2) 

สัดสวนตน/ราก 

1 298 167.4 256.7 424.1 0.65 
2 246 222.4 111.8 334.2 1.99 
3 298 155.8 305.2 461.0 0.51 
4 357 113.6 270.4 384.0 0.42 
5 332 321.8 534.7 856.5 0.60 
6 396 222.4 284.0 506.4 0.78 

เฉล่ีย+ sd 321+52 200.6+72.6 293.8+136.6 494.4+187.2 0.68 
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2.   การเปลี่ยนแปลงของประชากรหญาคาหลังปลูกพืช 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรหญาคาพรอมทั้งความหลากหลายของชนิดวัช

พืชที่เกิดขึ้นที่ระยะเวลาตั้งแต 30 –150 วัน หลังการปลูกพืชพบวา นอกจากจะมีความผันแปรของ
ประชากรแลว วัชพืชใบกวางที่มีการแขงขันกับหญาคาประกอบดวย: 

Mitracarpus villosus (sw.) DC. (กระดุมขน กระดุมใบ)  
Borreria laevis (Lank.) Griseb  (ผักมวง หญาเขมร) 
Ageratum conyzoides Linn (สาบแรงสาบกา) 
B. latifolia (Aubl.) K. Sch (กระดุมใบใหญ) 
Eupatorium adenophorum Spreng (สาบหมา) 
Commeline benghalensis Linn. (ผักปราบ) 
Euphorbia pilulifera L. (น้ํานมราชสีห) 
Phyllanthus amarus Schumach. &Thonn. (ลูกใตใบ) 
Centipeda minima L. (กระตายจามขน) 

โดยวัชพืชชนิด Mitracarpus villosus ซึ่งมีดอกสีขาวมีสัดสวนที่มากกวาชนิดอื่นอยางชัด
เจน และเกือบทุกชนิดในแปลงยอย วัชพืชดอกขาวชนิดดังกลาวสามารถแขงขันและบดบังหญาคา
ชที่กลายเปนวัชพืชหลัก หลังจากปลูกพืชไปแลว 90 วัน 

ความหนาแนนของหญาคาในตํารับการจัดการตางๆ พบวามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาตั้งแต 30-150 วันหลังปลูกแตกตางกัน หลังจากเสร็จส้ินฤดูปลูกขาวโพด พบวา
ประชากรของหญาคาในแปลงปลูกพืชจะนอยกวากอนการปลูกพืช  ความหนาแนนอยูระหวาง 94-
178 ตน/ตารางเมตร ในขณะที่แปลงปลอยวาง ความหนาแนนของหญาคาเฉลี่ย 296 ตน/ตาราง
เมตร ซึ่งใกลเคียงกับกอนการปลูกพืช สวนแปลงที่ใชสารเคมีควบคุมวัชพืช glyphosate พบวา
ปริมาณหญาคาลดลงจนไมสามารถเก็บเกี่ยวตัวอยางได อยางไรก็ตามพบวา ความหนาแนนของ
วัชพืชใบกวางโดยเฉพาะ M. villosus  ไดเขามาครอบครองพื้นที่แทนหญาคาเกือบทุกแปลง ยก
เวนแปลงปลูกมะแฮะเดี่ยว (T2) ประชากรวัชพืชชนิดใบกวางทั้งหมด ในแปลงอื่นๆเฉลี่ยตั้งแต 
266-384 ตน/ตารางเมตร (รูปภาพที่ 1) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการสะสมน้ําหนักแหงของหญา
คาและวัชพืชใบกวาง (รูปภาพที่ 2) มีรูปแบบที่คลายคลึงกันกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ประชากร   
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3.   บทบาทของพืชปลูก 

 ระบบพืชขาวโพด เชนขาวโพดปลูกเดี่ยว ขาวโพดแซมดวยมะแฮะ ขาวโพดปลูกรวมกับ  
ถั่วสไตโล ทําใหประชากรหญาคามีความหนาแนนเฉลี่ย 124, 196 และ 72 ตน/ตารางเมตร หลัง
เก็บเกี่ยวขาวโพดที่ 120 วันหลังปลูก การปลูกขาวโพดรวมกับถั่วสไตโลดูเหมือนจะควบคุมทั้ง
หญาคาไดดีกวาสองระบบอื่นของขาวโพด แตหลังจากเก็บเกี่ยวทั้ง 3 ระบบของขาวโพด ใหผล
ลัพธใกลเคียงกัน กลาวคือ ประชากรของหญาคามีความหนาแนน 104, 108 และ 106 ตน/ตาราง
เมตร ตามลําดับที่ 150 วันหลังปลูกพืช สําหรับพืชตระกูลถั่วปลูกเดี่ยว ถั่วมะแฮะในปแรกไม
สามารถควบคุมหญาคาไดดีเหมือนขาวโพด เนื่องจากมีการเจริญเติบโตชากวาขาวโพด สวนถั่วส
ไตโลปลูกเดี่ยว การครอบคลุมพื้นที่ดี สามารถบดบังการเจริญเติบโตของหญาคาไดดีกวาถั่วมะ
แฮะ แตไมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชใบกวางได 

4. การปลอยพื้นที่วาง (fallow) 

 การปลอยพื้นที่วางหนึ่งฤดูปลูกพบวามีการเปลี่ยนแปลงของชนิดวัชพืชระหวางชนิดใบ
กวางและหญาคา โดยที่ระยะ 60 วันแรก หญาคามีความหนาแนนและมีการเจริญเติบโตไดดีกวา
ใบกวาง แตในระยะเวลาตอมา การเจริญเติบโตของวัชพืชใบกวาง สรางรมเงาบดบังการเจริญเติบ
โตของหญาคา 
5. การใชสารเคมีควบคุมวัชพืช 

 สารเคมี glyphosate เปนสารกําจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ในงานทดลองครั้งนี้ แปลงทดลอง
ยอยดังกลาว อยูติดกับแปลงปาหมุนเวียน บดบังการเจริญเติบโตของหญาคาได จนไมสามารถสุม
นับประชากรได 120 วัน หลังปลูก สวนวัชพืชใบกวางมีการเจริญปกติ แตไมมากเหมือนกับการ
ปลอยใหพื้นที่วาง 
6. ผลผลิตของพืชปลูก 

 การประเมินผลผลิตของพืชปลูก ไดดําเนินการสุมตัวอยางจากระบบขาวโพดเทานั้น  ไมได
มีการเก็บตัวอยางตัวอยางของมะแฮะหรือถั่วสไตโลในปที่หนึ่ง 

 ผลผลิตขาวโพดในระบบพืชตางๆ ไมมีความแตกตางกัน เฉลี่ย 443 กก/ไร (ตารางที่ 2)  
ขาวโพดที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนขาวโพดลูกผสม DK888 ซึ่งเปนพันธุใหผลผลิตสูงในแหลง
ปลูกขาวโพดหลักของประเทศ ในสภาพที่สูงและอาศัยน้ําฝน ผลผลิตดังกลาวใกลเคียงหรือสูงกวา
พันธุพื้นเมืองของเกษตรกรเพียงเล็กนอย 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตขาวโพดในระบบพืชตางๆที่ใชในการจัดการหญาคา ที่ ต. บานจันทร อ. แมแจม   
   จ. เชียงใหม 2541 
ระบบพืช ผลผลิต (กก./ไร) 
ขาวโพดเดี่ยว 443 
ขาวโพด/มะแฮะ 414* 
ขาวโพด/ถั่วสไตโล 471 
เฉล่ีย 443 

หมายเหตุ : * สัดสวนปลูกขาวโพด : มะแฮะ เทากับ 4แถว:1แถว ขอมูลผลผลิตขาวโพดไดปรับลดพื้น 
       ที่ในสวนที่ไมไดปลูกขาวโพดไปแลว 

 

 
วิจารณผลและขอเสนอแนะ 

หญาคาในระบบการใชที่ดินบนที่สูง 

 รูปแบบบการใชที่ดินเพื่อใชในการปรับปรุงระบบการใชที่ดินแบบดั้งเดิมของปาเกาะญอ 
เชน ระบบปาหมุนเวียน ระบบไรหมุนเวียน จําเปนตองพิจารณาความสามารถในการฟนฟูความ
อุดมสามบูรณของดิน การรักษาเสถียรภาพของผลผลิตพืชปลูก และความสามารถในการควบคุม
หรือลดการแพรกระจายของวัชพืช ทั้งนี้ภายใตการจัดการที่พึ่งพิงปจจัยภายนอกนอย หรือการจัด
การที่ปาเกาะญอสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ในการทดลองปแรกนี้ ไดพิจารณารูปแบบการปลูกพืชเพื่อลดการแพรกระจายของหญาคา
เปนหลัก แตในขณะเดียวกันไดตระหนักถึงผลกระทบในปตอไป อยางไรก็ตาม การวิเคราะหได
จํากัดเฉพาะเวลาฤดูเดียวในเวลาเพียง 150 วันของปแรกเทานั้น 

 ในระบบดังเดิมของปาเกาะญอ เชน ปาหมุนเวียน ซึ่งมีระยะพักตัวนาน 7 ป โอกาสที่หญา
คาจะมีอิทธิพลตอการลดผลผลิตขาวไรมีนอยมาก เนื่องจากพรรณไมชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตใน
ระหวางการพักตัวของพื้นที่ จะบดบังหญาคา จนไมสามารถเจริญเติบโตได แตในไรหมุนเวียน 
ระยะพักตัว 2-3 ป หญาคามีบทบาทสูงเนื่องจากไมมีไมใหญในระบบไรหมุนเวียน 

 งานทดลองระยะยาวของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร บนพื้นที่บานจันทร ไดแสดง
ใหเห็นวา การใชที่ดินปลูกขาวติดตอกันเปนเวลา 5 ป ผลผลิตขาวลดลงจาก 330 กก./ไร ในปแรก 
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จนถึง 140 กก./ไร ในปที่ 5 สวนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดความอุดมสมบูรณของดิน และการแพร
ขยายของหญาคา พรอมทั้งการปฏิสัมพันธ (interaction) ของสองปจจัยดังกลาว 

 ในงานทดลองครั้งนี้ไดชี้วา แปลงที่ผานการใชเพื่อปลูกขาวไรติดตอกัน 5 ป และไดมีการ
กําจัดหญาคากอนการปลูกพืชทุกครั้งประชากรหญาคายังคงมีความหนาแนน 321 ตน/ตาราง
เมตร ซึ่งใหน้ําหนักแหงรวมสูงถึง 493 กรัม/ตารางเมตร โดยมีน้ําหนักแหงเหนือดินเพียง 40 
เปอรเซ็นตเทานั้น การเจริญเติบโตสวนใหญจะสะสมอยูในสวนของราก ซึ่งจะแผกระจายปกคลุม
หนาดินลึก 20 ซม. ดังนั้นในการเตรียมดินปลูกขาวไร ปาเกาะญอใชแรงงานสูงถึง 8 คนวัน ในการ
ขุดถอนเพื่อกําจัดหญาคาในแปลงที่มีหญาคากระจายตัวอยางหนาแนน 
 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรหญาคาและวัชพืชใบกวาง 

 หลังจากการปลูกพืช งานทดลองปแรก พบวาหญาคาในระยะ 60 วันแรกมีการเจริญเติบ
โตรวดเร็วกวาพืชปลูก ถึงแมจะผานการขุดถอนเมื่อเตรียมแปลง  ในขณะเดียวกัน หญาคาจะตอง
แขงขันกับพืชปลูก และวัชพืชใบกวาง หลังจากระยะเวลา 60 วัน การเจริญเติบโตของหญาคา ซึ่ง
เปน  วัชพืชที่ไมทนตอรมเงา จะไมสามารถแขงขันกับพืชปลูก และวัชพืชใบกวางได ดังนั้นการ
เลือกพืชเกษตร ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางลําตนรวดเร็วในระยะ 60 วันแรก จะสามารถแขงขัน
กับหญาคา และบดบังอิทธิพลของหญาคาได โดยทั่วไป ปาเกาะญอมักจะปลูกขาวไรในแปลงไร
หมุนเวียน และจะตองทําการกําจัดวัชพืช 2 คร้ังในชวง 60 วันแรก ถาไมปฏิบัติดังกลาว ขาวไรก็จะ
ไมสามารถใหผลผลิตไดเลย 

 พืชที่นํามาทดลองครั้งนี้เปนขาวโพดลูกผสมโดยคัดเลือกพันธุพาณิชย ที่ใหผลผลิตสูงสุด
ในพื้นที่ปลูกขาวโพดหลักของประเทศ ซึ่งคาดวาการเจริญเติบโตจะสามารถแขงขันกับหญาได ผล
ผลิตเฉลี่ยเทากับ 443 กก./ไร  โดยมีการใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ใหผลผลิตประมาณ 
40-50 เปอรเซ็นตของผลผลิตพันธุลูกผสมดังกลาว ในเขตที่ทําการปลูกขาวโพดของภาคเหนือตอน
ลาง 
บทบาทของพืชตระกูลถั่วบํารุงดิน 

 การใชพืชตระกูลถั่วบํารุงดิน เชน มะแฮะ และถั่วสไตโลในงานทดลองครั้งนี้ ยังไมสามารถ
ประเมินศักยภาพของพืชทั้งสองชนิดดังกลาว ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญาคาไดในปแรก 
แตผลทดสอบเบื้องตนชี้ใหเห็นวา พืชทั้งสองชนิดแมวาจะเปนพืชขามป แตมีอัตราการเจริญเติบโต
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ชาในระยะแรก โดยเฉพาะในป 2541 ปริมาณน้ําฝนของตําบลบานจันทร มีเพียงครึ่งหนึ่งของป
ปกติ (670 มม.) มะแฮะจะเจริญเติบโตดีในปที่สอง (ขอมูลจากแปลงทดลองในสถานีมูลนิธิโครง
การหลวงวัดจันทร) สําหรับถั่วสไตโลจะทิ้งใบในฤดูแลง และฟนฟูการเจริญเติบโตเมื่อไดรับ
ความชื้นจากฝนแรกจนครอบคลุมพื้นที่ไดดี และบดบังวัชพืชได นอกจากนี้ ถั่วสไตโลยังสามารถใช
เปนพืชอาหารสัตวได ซึ่งในระยะที่ปลอยใหดินพักตัวโดยไมปลูกพืช ถั่วสไตโลจะคลุมดินไดดีในปที่
สองและสาม ซึ่งจะทําใหพื้นที่ดังกลาวเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได และการใชที่ดินในไรหมุนเวียนจะ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเพื่อหารูปแบบการปลูกพืชสําหรับการจัดการหญาคาอยางมีประสิทธิภาพและ 
อยางมีประสิทธิผลในปแรกนี้ ถึงแมจะไมสมบูรณ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรมีความผันแปรสูงโดย
เฉพาะในพื้นที่อาศัยน้ําฝน แตพอจะชี้ใหเห็นวาการใชระบบการปลูกพืชมีโอกาสที่จะควบคุมหญา
คาได โดยเฉพาะการเลือกพืชปลูก  

 งานทดลองควรจะติดดําเนินการติดตามในปที่ 2 เพื่อวัดผลการแขงขันระหวางมะแฮะและ
หญา ถั่วสไตโลและหญาคา ในขณะเดียวกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของวัชพืชใบกวาง 

 นอกจากนี้จะตองประเมินประโยชนหรือผลตอบแทนที่ไดจากการใชมะแฮะ และถั่วสไตโล
เขาไปในระบบการจัดการหญาคา 

 กระบวนการประเมินวิธีการจัดการในพื้นที่เกษตรกรจําเปนตองใหเกษตรกรมีสวนรับรูและ
มีสวนรวมในการตัดสินใจเพราะจะเปนผูที่ใชผลงานวิจัยนี้โดยตรง 
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