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นวรัฐ เทศพิทักษ์
คาสาคัญ ผักตบชวา
ผักตบชวามีถิ่นกาเนิดอยู่ในแถบลุ่มน ้าแอมะซอน ประเทศบราซิล ด้ วยผักตบชวามีช่อดอก
สีมว่ งที่โดดเด่นสวยงามคล้ ายกับดอกไฮยาซิน (Hyacinth) จึงได้ ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Water Hyacinth
ด้ วยดอกที่สวยงามนี่เอง จึงมีการนาไปปลูกตามสวน
พฤกษศาสตร์ ในประเทศต่ า งๆ จากนั น้ ก็ เริ่ ม
แพร่ กระจายสู่แหล่งน ้าธรรมชาติและกลายเป็ นวัชพืช
สาคัญระดับโลก โดยมีรายงานการพบในหมู่เกาะชวา
(ประเทศอินโดนีเซีย) ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2437 จากนัน้
ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั พร้ อมด้ วยสมเด็จพระนางเจ้ าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินไปเยือนชวา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ ทรงมีพระราชดาริ ที่จะนาพันธุ์ผักตบชวาที่มีดอกสวยงามกลับมาประเทศไทย
โดยเริ่มปลูกครัง้ แรกที่พระราชวังพญาไท

จนกระทั่ง พ.ศ. 2456 คือ 17 ปี หลังจากนาเข้ ามาครัง้ แรก ผักตบชวาจึงเป็ นปั ญหาในไทย
เห็นได้ จากการออกพระราชบัญญัติสาหรับกาจัดผักตบชวา โดยมี เนือ้ หาสาคัญเพื่ อกาจัดและป้องกันการ
แพร่ กระจายของผักตบชวา อย่างไรก็ ตาม จนถึงปั จจุบันผักตบชวาก็ ยังคงเป็ นวัชพื ชที่ สร้ างปั ญหาให้ กับ
ประเทศไทย
การขยายพันธ์ของผักตบชวาที่รวดเร็ วเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การกาจัดเป็ นไปได้ ยาก โดยมี
ผู้ศึกษาพบว่าผักตบชวาสามารถเจริ ญเติบโตได้ มากที่สุดถึง 73 % ต่อสัปดาห์ เมื่อวัดโดยน ้าหนัก เมล็ดของ
ผักตบชวาสามารถงอกได้ ทนั ทีที่ร่วงจากต้ นแต่หากยังไม่งอกจะสามารถมีชีวิตได้ อีกหลายปี แต่การขยายพันธ์
ที่ทาให้ ผกั ตบชวาสามารถเพิ่มจานวนได้ อย่างรวดเร็ วคือการแตกไหล ไหลเป็ นลาต้ นที่งอกออกในแนวนอนและ
สร้ างรากที่ ปลายซึ่ งสามารถงอกเป็ นต้ นใหม่ ได้ ผักตบชวาเป็ นพื ชสามารถเจริ ญเติ บโตได้ หลากหลาย
สภาพแวดล้ อม พบได้ แม้ แต่ที่สงู กว่า 1,600 เมตร อย่างแคว้ นแคชเมียร์ ของประเทศอินเดีย โดยสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตคืออุณหภูมิ 25-30 °C และความเป็ นกรด-ด่างของน ้าที่ pH 6-8 แต่สามารถทน
อุณหภูมิได้ ถึง 10-40 °C และทนความเป็ นกรด-ด่างของน ้าได้ ถึง pH 4.5-10 แต่ผกั ตบชวาไม่ทนต่อน ้าเค็มและ
ต้ องมีธาตุแคลเซียมในน ้ามากกว่า 5 mg/l สาหรับการเจริ ญเติบโต
ผักตบชวาเป็ นพื ชที่ สร้ างความเสี ยหายทัง้ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ในทาง
เศรษฐกิจ เช่น การขัดขวางการสัญจรทางน ้า เป็ นอุปสรรคต่อการทาประมงจับสัตว์น ้า ขัดขวางการไหลของน ้า
ไปยังพื ้นที่การเกษตร การทาลายโครงสร้ างของสะพานเนื่องจากอัดแน่นของผักตบชวา รวมถึงการจาเป็ นต้ อง
ใช้ งบประมาณจานวนมากในการจัดการ ในทางสังคม เช่น การทาให้ คณ
ุ ภาพแหล่งน ้าลดลงเนื่องผักตบชวาทา
ให้ ออกซิเจนในน ้าลดลงและเพิ่มซากตะกอนทับถมในแหล่งน ้า ทาให้ เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุงซึ่งเป็ นสาเหตุของ
โรคต่างๆ มี ผลต่อคุณภาพชี วิ ตของผู้อาศัยใกล้ แหล่งน า้ และในทางสิ่ งแวดล้ อม เช่น การแย่งพื น้ ที่ การ
เจริญเติบโตของพืชท้ องถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่สตั ว์ที่ใช้ พืชท้ องถิ่นนันๆ
้ เป็ นอาหาร การขัดขวางทางเดินน ้า
ทาให้ เกิดปั ญหาน ้าท่วมเนื่องจากการระบายน ้าไม่ทนั
การกาจัดผักตบชวาสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การใช้ สารเคมี การสนับสนุนให้ นามาใช้
ประโยชน์ในด้ านต่างๆ เช่น งานหัตถกรรม งานด้ านการเกษตร การใช้ การควบคุมทางชีวภาพ เช่น ปล่อยเชื ้อรา
แมลงเข้ าทาลาย แต่ในประเทศไทยนิยมใช้ การกาจัดโดยวิธี กล คื อการใช้ แรงงานหรื อเครื่ องมื อในการดึง
ผักตบชวาขึ ้นมาจากแหล่งน ้า
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