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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยั “การบริหารจดัการผกัตบชวาในระบบลุ่มนํ้ า” คร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ผกัตบชวาในระบบลุ่มนํ้ าแลว้นาํไปถ่ายทอดและขยายผลในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าท่ีประสบปัญหาต่อไปทั้งน้ีสืบเน่ือง
จากพื้นท่ีลุ่มนํ้ าหน่ึงมีขอบเขตของพื้นท่ีแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะภูมินิเวศของพื้นท่ี และดว้ยเหตุผลท่ี
ระบบลุ่มนํ้ าจะตอ้งมีการจดัการทั้งพื้นท่ีตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ าไปพร้อม ๆ กนั การจดัการลุ่มนํ้ าในแต่
ละพื้นท่ีจะเช่ือมโยงผลกระทบระหวา่งกนั โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดต่อปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการ
ไหลของนํ้ า ผกัตบชวาเป็นวชัพืชนํ้ าท่ีก่อปัญหาหน่ึงในระบบลุ่มนํ้ าทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
การไหลของนํ้ า เน่ืองจากเป็นพืชลอยนํ้ าและสามารถกระจายไปไดต้ามกระแสนํ้ า อีกทั้งยงัเป็นพืชท่ีมีอายุ
หลายฤดู ทนได้ทั้งอากาศร้อนและเยน็ ผลการศึกษาคน้พบองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของ
ผกัตบชวา สาเหตุการระบาดของผกัตบชวาในประเทศไทย แนวทางการรับมือการระบาดของผกัตบชวา 
และแนวทางการกาํจดัผกัตบชวา นอกจากน้ียงัไดค้น้พบแนวทางในการกาํจดัผกัตบชวาโดยการนาํไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่ตามบริเวณแม่นํ้ า ลําคลองท่ีมีการ
แพร่กระจายของผกัตบชวา ควรจะนาํมาใชเ้ป็นกลยทุธ์หน่ึงในการบริหารจดัการท่ีสามารถควบคุมวชัพืชนํ้ า
ชนิดน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื. 
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Abstract 
 This is a documentary research of water hyacinth management in watershed, aims to 
gather knowledge related to water hyacinth management in watershed and also used to transfer 
and expand in other problems watershed. Due to in each watershed has differences 
characteristics area and landscape ecological. The main reason that the watershed management 
will be managed from upstream, middle stream and downstream simultaneously. Watershed 
management in each region will be linked between each impact, especially the impact on 
quality, quantity and timing of water flow. Water hyacinth is a weed that causes water 
problems in the watershed as a quantitative quality and timing of water flow due to water 
hyacinth is a floating water plants and can be spread by currents. Moreover, it is also a multi-
season plant life which resistant to both hot and cold. This study found the knowledge about 
the characteristics of water hyacinth, cause of outbreaks of water hyacinth in Thailand, 
guidelines for outbreak control of water hyacinth and guidelines for water hyacinth removal. 
In addition, this research also discovered ways to remove the water hyacinth to use in varieties 
of benefits. The participation of communities who live along the river, canal in the spread of 
water hyacinth area should be used as a strategy to control the water weed species for 
sustainable management. 
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การบริหารจัดการผกัตบชวาในระบบลุ่มนํา้ 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ผกัตบชวาเป็นวชัพืชนํ้ าท่ีก่อปัญหาในบริเวณแม่นํ้ า ลาํคลองสายต่างๆเป็นจาํนวนมาก การ

กระจายตวัของวชัพืชนํ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ผกัตบชวา” เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นพืชประเภทลอย
นํ้าและสามารถกระจายไปไดต้ามกระแสนํ้า อีกทั้งเป็นพืชท่ีมีอายหุลายฤดู ทนไดท้ั้งอากาศร้อนและเยน็ จาก
ผลการศึกษาวิจยัของสถาบนัทรัพยากรชายฝ่ัง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีแจง้ว่า เมล็ดของผกัตบชวา
สามารถอยู่ได้นานถึง 30 ปีและสามารถสืบพนัธ์ุได้ด้วยวิธีการแตกไหลแล้วกลายเป็นลาํต้น เม่ือโดน
กระแสนํ้ าในกรณีท่ียงัไม่รวมกลุ่มกนัแน่น จะทาํใหไ้หลขาดออกจากกนั จะเป็นผลทาํใหเ้กิดการกระจายตวั
ของผกัตบชวาออกเป็นส่วนย่อยๆ สะดวกต่อการกระจายพนัธุ์ไปในท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการกระจายพนัธุ์ท่ี
รวดเร็วและจะเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ จนหนาแน่นในเวลาอนัรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติการณ์ต่อแหล่ง
นํ้ าทั้งในดา้นของส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และนนัทนาการ รวมทั้งส่งผลกระทบไปในหลายๆภาคส่วน 
ทั้งการชลประทาน การประมงและการคมนาคมทางนํ้ า โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ตอ้งอาศยั แหล่งนํ้ า
โดยตรง ดงันั้นการควบคุมวชัพืชนํ้ าอย่างผกัตบชวาจึงควรมีการจดัการในลุ่มนํ้ าอย่างเป็นระบบ เพื่อจาํกดั
การเจริญเติบโตของผกัตบชวาอย่างถาวร ควรมีการรณรงคเ์พื่อให้ความรู้เก่ียวกบั ผกัตบชวาเพื่อให้มีการ
จดัเก็บและกาํจดัตามแหล่งนํ้ าต่างๆในเขต อบต. เทศบาล และชุมชนของตนเอง โดยจดัตั้งจุดสกดัตามริมฝ่ัง
นํ้ าเป็นช่วงๆในพื้นท่ีแหล่งนํ้ าท่ีประสบปัญหาการกระจายตวัของผกัตบชวา จะทาํให้มีระบบการจดัการ
ผกัตบชวาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากผลกระทบตามที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ผกัตบชวาก็ยงัมีส่วนท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่นประการแรก  การนํามาใช้ในการบําบัดนํ้ าเสีย ดังเช่นหน่ึงในหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงใช้ อธรรมปราบอธรรม เป็นพระราชดาํรัสท่ีทรงนํากฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลกัการปฏิบติัท่ีสําคญัในการแกปั้ญหาและปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติเขา้สู่
ระบบท่ีเป็นปกติ เช่นการบาํบดันํ้ าเสียโดยใชผ้กัตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนใน
นํ้าท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นไตธรรมชาติ ตามแนวทฤษฎีการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ “บึงมกักะสนั” เป็น 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 1 บึงมกักะสัน 
(จาก http://www.thaigoodview.com/library/...)  
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แนวพระราชดาํริท่ีทรงแนะนาํใหเ้มืองใหญ่ทุกเมืองตอ้งมี “ปอด” ซ่ึงไดแ้ก่สวนสาธารณะไวห้ายใจหรือฟอก
อากาศ ในขณะเดียวกนั ก็จดัใหมี้แหล่งนํ้ าไวส้าํหรับกลัน่กรองส่ิงโสโครกเน่าเสีย ทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็น “ไต
ธรรมชาติ” ซ่ึงไดท้รงใช ้บึงมกักะสันเป็นไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีเก็บกกัและฟอกนํ้ าเสีย 
โดยมีการทดลองใชผ้กัตบชวาในบึงมกักะสัน เพื่อดูดซบัความสกปรก และสารพิษต่างๆจากนํ้ าเน่าเสีย (จาก 
ศูนย์บริการวิชาการสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2550 อา้งอิงใน สํานักงาน กปร. 2548:21-22) 
ประการท่ีสอง การนาํผกัตบชวามาใชใ้นการทาํอาหารสัตว ์เพราะปลาบางชนิดกินผกัตบชวาในนํ้ า และมี
เกษตรกรบางรายนาํผกัตบชวามาตม้ใหห้มูกิน จากผลการวิจยัของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดศึ้กษาถึง
การใชป้ระโยชน์จากผกัตบชวาดว้ยการนาํมาทาํเป็นอาหารปลาอดัเม็ด โดยในกระบวนการผลิตจะใชส่้วน
ของใบซ่ึงมีโปรตีนและเยื่อใยอยูสู่ง มาทาํเป็นอาหารปลาในรูปอาหารเมด็ ประการท่ีสาม การนาํผกัตบชวา
มาทาํเป็นวสัดุสาํหรับเพาะเห็ด ประการท่ีส่ี การนาํผกัตบชวาและวชัพืชนํ้ามาทาํปุ๋ยหมกั เน่ืองจากผกัตบชวา 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 2 การกาํจดันํ้าเน่าเสียจากผกัตบชวา (จาก

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/…)  
มีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีอุดมไปดว้ยธาตุอาหารหลกั ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยในการลดการใชปุ๋้ยเคมี รวมทั้งช่วยในการรักษาสมดุลสภาพแวดลอ้มจากการนาํของเสียในแหล่ง
นํ้ ามาใชป้ระโยชน์ ประการท่ีห้า การนาํผกัตบชวามาใชใ้นการผลิตแก๊สชีวภาพ  โดยนาํผกัตบชวามาหมกั
ร่วมกบัมูลสตัวใ์นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการยอ่ยจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตแก๊สชีวภาพ ประการท่ีหก มีการ
นาํผกัตบชวาไปผ่านกระบวนการตม้และฟอกสีจนไดเ้ยื่อกระดาษ แลว้นาํมาประดิษฐ์ตกแต่งท่ีเป็นสินคา้ 
OTOP ในปัจจุบนั  จึงถือวา่การส่งเสริมใหมี้การนาํผกัตบชวามาใชป้ระโยชน์ เป็นกลยทุธหน่ึงในการบริหาร
จดัการท่ีสามารถควบคุมวชัพืชนํ้าไดใ้นระดบัหน่ึง 

2.คุณลักษณะทั่วไปของผักตบชวา  
โดยทั่ว  ๆ  ไปผักตบชวาจะไม่สืบพันธ์ุโดยเมล็ด 

นอกจากในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเช่น ในตอนท่ีนํ้ าแห้งในฤดู
แลง้ ซ่ึงตน้ผกัตบชวาแหง้ตายหมด คร้ันพอถึงฤดูฝนเมลด็ท่ีพกัตวั
อยู่ในดินจะเร่ิมงอกข้ึนมาเป็นต้นอ่อน และในไม่ช้าก็จะ
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เจริญเติบโตข้ึน การสืบพนัธุ์ของผกัตบชวาท่ีพบเห็นอยู่ทัว่ไปและเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดก็คือ การ
แตกไหล (รูปท่ี3 ) แลว้กลายเป็นลาํตน้ติดอยูก่บัตน้แม่เป็นจาํนวนมากจนเกิดเป็นกอใหญ่ หลงัจากท่ีตน้อ่อน
เกิดรากและใบของตนเองไดภ้ายในเวลาเพียงไม่ก่ีวนั ตน้อ่อนเหล่าน้ีก็จะเร่ิมสร้างตน้อ่อนต

รูปท่ี 4  ผกัตบชวา (จาก 

Upload.wikimedia.org/Wikipedia/common
s/thumb/e/ee/Water_hyacinth.jpg/243px-) 

่

ใบแต่ละใบ

อไปเป็นช่วงท่ี
สาม ไดมี้ผูร้ายงานว่า ตน้ผกัตบชวาเพียง 2 ตน้ สามารถสร้างลูกหลานไดเ้ป็นจาํนวนถึง 300 ตน้ภายในเวลา
เพียง 20 วนั และเพิ่มเป็น 1200 ตน้ ภายใน 4 เดือน แต่ในสภาพตามธรรมชาติ มีผูส้ังเกตว่าผกัตบชวาจะเพิ่ม
ปริมาณเป็นสองเท่าภายใน 10 วนั ถา้หากมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ตน้ผกัตบชวา 10 
ตน้ จะสร้างลูกหลานไดถึ้ง 600,000 ตน้ ครอบคลุมพื้นท่ีนํ้ า 2.5 ไร่ ภายในเวลา 8 เดือน 

 

3 ความสามารถพเิศษของผกัตบชวา 
ใบของผกัตบชวา (รูปท่ี 4) ไดถู้กจดัเรียงกนัอยา่งดี โดยท่ี

จะไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ีเพื่อปรุงอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การท่ีตน้ลอยอยูใ่นนํ้า ช่วยใหห้มดปัญหาในเร่ืองการดูดนํ้าเพื่อหล่อ
เล้ียงตน้ โดยทัว่ไป แหล่งนํ้าส่วนใหญ่มกัจะมีอาหารแร่ธาตุอยูบ่ริบูรณ์ 
ช่

ในท
วยเร่งการเจริญเติบโตของผกัตบชวา ซ่ึงมีระบบรากท่ีแผก่ระจายได้

อ้งนํ้ าและดูดแร่ธาตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นเยีย่ม เม่ือกลุ่ม
ผกัตบชวาลอยเป็นแพอยูใ่นนํ้าท่ีไม่หนาแน่น คล่ืน ลม และ
กระแสนํ้าจะทาํใหไ้หลขาดออกจากกนั และช่วยแยกกอของ

ผกัตบชวาออกไปเป็นส่วนยอ่ย ๆ เพื่อความสะดวกในการกระจายพนัธ์ุไปตามท่ีต่างๆ โดยล่องลอยไปตาม
นํ้า ระหวา่งนั้น แต่ละส่วนกจ็ะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเร่ือยๆ จนในท่ีสุดพื้นนํ้านั้นๆ กจ็ะเตม็ไปดว้ยผกัตบชวา
ข้ึนเตม็จนแน่น หากเกิดเด่ียวๆ ผกัตบชวาจะมีทรงตน้มัน่คงไม่คว ํ่าไดง่้ายๆ แมว้า่จะถูกลมพายพุดัทั้งน้ีก็
เพราะมีโครงสร้างท่ีสมดุล ไดส้ดัส่วนและประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นลาํตน้ลอยอยูใ่ตผ้วินํ้ า โดยมีกาบใบ
ห่อหุม้อยูเ่ป็นการช่วยป้องกนัภยนัตรายต่างๆ เช่นอากาศหนาวเยน็ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว และทาํลาย
ใบเหนือนํ้าตายหมด แต่ลาํตน้อยูใ่ตน้ํ้ าจะไม่ไดรั้บอนัตรายเลย พออากาศอบอุ่นข้ึน ลาํตน้กส็ามารถแตกใบ
ใหม่และเจริญเติบโตต่อไปได ้ ยิง่ไปกวา่นั้น การฉีดยากาํจดัวชัพืช ถา้ความเขม้ขน้ไม่สูงพอ กไ็ม่อาจทาํลาย
ลาํตน้น้ีได ้แมว้า่ใบทั้งหมดจะถูกทาํลายหมด เม่ือถูกดึงข้ึนจากนํ้า กาบใบท่ีหุม้ลาํตน้อยูจ่ะช่วยป้องกนัไม่ให้
ลาํตน้แหง้ตายเป็นเวลานาน ตน้ท่ีอยูล่่าง ๆ ของกองผกัตบชวาอาจมีชีวติอยูไ่ดน้านถึง 3 สปัดาห์ แมว้า่จะเป็น
พืชอยูใ่นนํ้าจืด แต่ผกัตบชวากส็ามารถทนอยูใ่นนํ้าเคม็ไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ ไดมี้ผูพ้บผกัตบชวาลอยออก
ปากแม่นํ้ าแห่งหน่ึงแลว้ลอยไปตามฝ่ังทะเลเขา้ไปในอีกแม่นํ้าหน่ึง ลาํตน้ท่ีมีกาบใบห่อหุม้อยู ่ จะทนต่อ
สภาพนํ้าเคม็ไดห้ลายวนั เม่ือแหล่งนํ้าแหง้ลง ผกัตบชวากป็รับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพนํ้าแหง้น้ีได ้ โดยการหยัง่
รากลงในโคลนขณะที่โคลนยงัเปียกอยู ่ ตน้ผกัตบชวาท่ีเคยใหญ่โตจะลดขนาดลงจนเหลือเป็นตน้แคระ มี
กา้นใบสั้นเพียง 1-2 ซม. แทนท่ีจะเป็น 90 ซม. ท่ีมนัเคยเป็นในขณะท่ีมีนํ้ าบริบูรณ์ คร้ันถึงหนา้นํ้า ตน้
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ผกัตบชวาแคระท่ีรอดตายกจ็ะหลุดลอยออกจากดิน แลว้เร่ิมแตกใบใหม่ และค่อย ๆ เจริญใหญ่โตข้ึนเหมือน
สภาพปกติท่ีมีนํ้ าบริบูรณ์ ซ่ึงนอกจากทาํหนา้ท่ีรับแสงเพื่อปรุงอาหารแลว้ ใบของผกัตบชวายงัใชแ้ทนใบ
หรือเพื่อรับลมสาํหรับลอยตามกระแสลม และบางคร้ังอาจลอยทวนกระแสนํ้าข้ึนไปได ้

หากนาํผกัตบชวาไปหัน่เป็นช้ิน ๆ ช้ินส่วนหลายช้ินจะสามารถสืบพนัธ์ุต่อไปไดห้ากนาํไปทิ้ง
ในนํ้ าอีก มีผูล้องผา่ซีกตามยาว แต่ละซีกก็สามารถสืบพนัธ์ุไดอี้กเช่นกนั ถา้เอาซีกท่ีผา่ตามยาวน้ีไปหัน่ตาม
ขวางอีกที แต่ละช้ินส่วนท่ีถูกตดัออกกส็ามารถแตกหน่อสืบพนัธ์ุต่อไปไดอี้ก นอกจากน้ีผกัตบชวายงัเป็นพชื
ท่ีมีความสามารถพิเศษในการสร้างโครงสร้างของมนัดียิ่งกว่าพืชอ่ืน ๆ ทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นโลกน้ี ยกตวัอยา่ง
เช่น ในพื้นท่ีหน่ึงไร่ ผกัตบชวาสามารถสร้างสารอินทรีย ์(แหง้) ไดถึ้ง 24 ตนัต่อปี ในดา้นความรวดเร็วใน
การเจริญเติบโต เราอาจจะสังเกตเห็นการยืดของกา้นใบภายในเวลาเพียงชัว่โมงเดียว สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะความสามารถพิเศษในการสร้างอาหาร และเปล่ียนเป็นโครงสร้างซ่ึงประกอบดว้ยนํ้ าถึง 19 ส่วนต่อ
สารแหง้เพียงหน่ึงส่วน การท่ีโครงสร้างของผกัตบชวาสดมีนํ้ าอยูถึ่ง 95% จึงเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีผกัตบชวา
ระบาดแผก่ระจายอาณาเขตในแหล่งนํ้าไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่พืชอ่ืน ๆ ทั้งหมดในโลกน้ี 

4. สาเหตุการระบาดของผกัตบชวาในประเทศไทย 
จากพระราชบญัญติัสําหรับกาํจดัผกัตบชวา พ.ศ.2456 ท่ีไดค้ดัขอ้ความบางส่วนจาก”รวม

กฎหมาย ทรัพยากรนํ้ า กรมทรัพยากรนํ้ า ความว่า “ ท่ีมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวดาํรัสเหนือเกลา้ฯ ให้ประกาศจงทราบทัว่กนัว่า พนัธุ์ไม้
อย่างหน่ึงซ่ึงเรียกในประเทศน้ีว่า “ผกัตบชวา” เพราะเหตุท่ีไดพ้นัธ์ุมาจากเมืองชวาเม่ือราว พ.ศ. 2444 เป็น
พนัธ์ุไมท่ี้ประกอบดว้ยโทษ เพราะเหตุท่ีเกิดแลงอกงามรวดเร็วเหลือเกิน มีพนัธ์ุในท่ีใดไม่ชา้ก็เกิดพืชพนัธุ์
งอกงามเป็นแพ แผเ่ตม็ไปในทอ้งท่ีนั้น จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียผลประโยชน์การทาํนา เป็นอนัตรายแก่ท่ีเล้ียง
สัตวน์ํ้ า แลเป็นความลาํบากขดัขอ้งแก่การเดินเรือในแม่นํ้ าลาํคลองโดยทัว่ไป ในบนัดาทอ้งท่ีซ่ึงมีพืชผกั
ชนิดน้ีเกิดข้ึน เจา้พนกังานผูป้กครองทอ้งท่ีไดพ้ยายามกาํจดัมาหลายปี ก็ยงัไม่สาํเร็จประโยชน์ไดด้งัสมควร 
เพราะมกัมีคนท่ีโง่เขลาเอาพนัธ์ุผกัตบชวาพาไปในที่ต่างๆ ไปปลูกเป็นหลา้กลํ่า เล้ียงปลา โดยหลงนิยมไปวา่
เป็นพนัธ์ุผกัท่ีงอกเร็วทนัใจบา้ง ผูห้ากุง้สดบรรทุกรถไฟเรือไฟไปเท่ียวจาํหน่ายต่างเมือง เอาผกัตบชวาปิด
ปากตะกร้ากนัแสงแดด ดว้ยเห็นว่าเป็นของหาง่ายบา้ง บางจาํพวกยงัไม่รู้จกัโทษของผกัตบชวา เห็นแต่เป็น
ไมมี้ดอกงามปลูกรักษาง่าย ก็พาเอาไปปลูกไวดู้เล่น พนัธ์ุผกัตบชวาจึงแพร่หลายข้ึน ไปทางหัวเมืองขา้ง
เหนือนํ้ า ไปเกิดพืชพนัธ์ุตามหว้ยหนองทอ้งนาแลว้ไหลลอยลงมาตามลาํแม่นํ้ าท่ีกีดขวางทางเรือเดินมากขึ้น
ทุกที ถา้ท้ิงไวช้า้ อนัตรายแลความลาํบากท่ีเกิดจากผกัตบชวาจะยิง่มากขึ้น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
พระปริวิตกในขอ้น้ี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เสนาบดีกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน พร้อมดว้ย
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเสนาบดีกระทรวงนครบาล นําพระราชปรารภปรึกษาในท่ีประชุม
เทศาภิบาลในคราวประชุมประจาํปีท่ี 19 พ.ศ. 2456 ท่ีประชุมปรึกษามีความเห็นพร้อมกนั ให้นาํความขึ้น
กราบบงัคมทูลพระกรุณาว่าในการท่ีจะกาํจดัผกัตบชวาให้ไดจ้ริง จาํจะตอ้งมีพระราชบญัญติัหา้มปรามมิให้
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ผูห้น่ึงผูใ้ดพาผกัตบชวาไปตามทอ้งท่ีต่างๆ แลผกัตบชวามีอยูใ่นทอ้งท่ีใดให้เป็นหนา้ท่ีของผูน้ั้นท่ีจะทาํลาย
เสียให้หมด แต่การท่ีจะกาํจดัผกัตบชวาในชั้นแรกน้ี หัวเมืองมณฑลขา้งตอนใตท้างแม่นํ้ าเจา้พระยา แม่
นํ้ าท่าจีน แม่นํ้ าแม่กลอง และแม่นํ้ าบางปะกง ผกัตบชวายงัมีมากนัก เหลือกาํลงัท่ีราษฎรจะกาํจดัไดโ้ดย
ลาํพงัอยา่งมณฑลท่ีห่างไกลออกไป ซ่ึงยงัไม่มีผกัตบชวาออกไปถึงหรือยงัมีแต่เลก็นอ้ย การกาํจดัผกัตบชวา
ในมณฑลหัวเมืองตอนใตท่ี้กล่าวมาแลว้จาํจะตอ้งใชก้าํลงัของรัฐบาลช่วยกาํจดัเสียชั้นหน่ึงก่อน ต่อพนัธ์ุ
ผกัตบชวาเบาบางพอกําลังราษฎรจะกําจัดได้เอง จึงควรใช้พระราชบัญญัติให้เหมือนกันทั่วไป ทรง
พระราชดาํริห์เห็นว่า ความเห็นซ่ึงท่ีประชุมเทศาภิบาลกราบบงัคมทูลทั้งน้ี ชอบดว้ยพระราชบริหารแลว้ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชบญัญติัไวสื้บไป” 
 จากพระราชบญัญติัสําหรับกาํจดัผกัตบชวาทาํให้ทราบว่า ผกัตบชวาถูกนาํเขา้มาจากอินโดนีเซีย 
เน่ืองจากผกัตบชวาเป็นพืชท่ีมีลกัษณะทรงพุ่มและใบสวย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มีลกัษณะดอกและช่อดอกท่ี
สวยงามมาก คือมีกลีบท่ีมีลวดลายสวยงาม มีสีฟ้า เป็นช่อตั้ง ดงันั้น จึงทาํใหผู้ท่ี้พบเห็นไดน้าํไปปลูกตามท่ี
ต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่ชวา หรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบนั และต่อมา
จึงไดแ้พร่กระจายไปยงัประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคน้ี ในประเทศไทย ไดมี้ผูน้าํเขา้มาตั้งแต่ปี 2444 และได้
แพร่ออกไปไดร้วดเร็วมากจนกระทัง่ทางการตอ้งตราพระราชบญัญติัเป็นพืชตอ้งห้ามท่ีตอ้งพยายามจาํกดั
หรือทาํลาย เม่ือปี 2456 และจนถึงปัจจุบนั สาํหรับสาเหตุของการแพร่กระจายนั้นเน่ืองจากผกัตบชวาเป็นพืช
ท่ีขยายพนัธ์ุง่าย จึงทาํให้มีผูนิ้ยมนาํไปปลูกกนัมากข้ึน ภายในระยะเวลาไม่นานนกั ผกัตบชวาก็แพร่หลาย
ทัว่ไปจนลงไปถึงแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติและยิง่เพิ่มจาํนวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากผกัตบชวาน้ีเป็นพืชท่ี
ทนทานมาก จึงมีโอกาสแพร่ไปไดไ้กลๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนบางคน เช่น การอนุรักษแ์ละ
ปลูกเล้ียงโดยคนบางประเภทในประเทศไทย เช่นเดียวกบัในหลาย ๆ ประเทศท่ีรณรงคก์าํจดัผกัตบชวาอยูใ่น
ขณะน้ี มีบุคคลท่ีเป็นนกัอนุรักษนิ์ยม ท่ีมองทางดา้นบวกของผกัตบชวาท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้
มากมาย แต่มิไดค้าํนึงถึงผลกระทบในภาพรวมของระบบลุ่มนํ้ าท่ีเป็นเร่ืองสาํคญักว่าเม่ือเป็นประเด็นปัญหา
ท่ีมนัก่อใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงพอจะสรุปภาพรวมของกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่กระจายผกัตบชวาในแหล่งนํ้าไดด้งัน้ี 
 1) กลุ่มองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํจดัผกัตบชวา คนงานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโครงการ หากไม่มีความ
เขา้ใจวิธีการกาํจดัผกัตบชวาท่ีถูกตอ้ง ถ่ายเทผกัตบชวาจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง และเม่ือกาํจดัตามระบบ
งบประมาณที่ไดรั้บไปแลว้แต่ไม่สามารถกาํหนดมาตรการในการจาํกัดการแพร่กระจายได  ้ทุกปีก็ตอ้ง
จดัสรรงบประมาณมากาํจดั 
 2) กลุ่มผูเ้ล้ียงหมู นอกจากจะเป็นผูแ้พร่พนัธ์ุผกัตบชวาไปทุกหนทุกแห่งแลว้ ส่วนใหญ่ยงัเป็นนกั
อนุรักษผ์กัตบชวาตวัฉกาจ ซํ้ าร้ายบางคนถึงกบัลงมือนาํผกัตบชวาไปปลูกในท่ีต่างๆ เพื่อท่ีตนจะไดไ้ปเก็บ
มาเล้ียงหมูไดท้นัที จากเหตุดงักล่าวน้ีจึงทาํให้ผกัตบชวามีโอกาสแพร่ไป เกือบทัว่ประเทศ และยิ่งถา้เป็น
พื้นท่ีเป็นตน้นํ้ าลาํธารดว้ยแลว้ การแพร่กระจายก็ยิ่งเกิดไดดี้มากข้ึน เพราะธรรมชาติจะช่วยพาไปดว้ย 
กล่าวคือ เม่ือผกัตบชวาลงไปสู่แม่นํ้าลาํคลองกจ็ะเพิ่มจาํนวนมากขึ้น และถูกนํ้าพดัไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ทางตอน
ปลายนํ้า 
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 3) กลุ่มผูเ้ล้ียงปลาตามแหล่งนํ้ าสาธารณะบางแห่งไดใ้ชผ้กัตบชวาเป็นท่ีล่อปลาให้เขา้มาพาํนกัอยู่
ภายใตผ้กัตบชวาท่ีไดร้วมกลุ่มเป็นแพ เพราะมีทั้งความร่มเยน็ อาหาร และท่ีหลบซ่อนอยา่งดี ดงัเช่น ท่ีมีการ
ทาํพุ่มกลํ่าในคลองบางขาม (อาํเภอท่าวุง้และบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี) และท่ีทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง ในการ
ทาํพุ่มกลํ่านั้น ราษฎรจะใชไ้มร้วกปักไวเ้ป็นวงในลาํนํ้ า แลว้นาํเอาผกัตบชวา (และวชัพืชนํ้ าอ่ืน ๆ) เขา้ไป
ปลูกเล้ียงไวใ้นวงพุ่มกลํ่า เม่ือสังเกตว่ามีปลาเขา้ไปอาศยัอยูม่ากพอแลว้ก็เอาตาข่ายไปลอ้มพุ่มกลํ่าไว ้ ดึง
ผกัตบชวาออก แลว้ลงมือจบัปลาในหน้านํ้ าโดยใชเ้คร่ืองมือจบัปลา เช่น อวน แห สวิง ส่วนผกัตบชวาจะ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนชาวบา้งตอ้งปล่อยผกัตบชวาออกไปจากพุม่กลํ่า แลว้ไปทาํความเดือดร้อนใหแ้ก่
พื้นท่ีอ่ืนต่อไป  

 4) กลุ่มนกัพฒันาแหล่งนํ้า ในระยะหลงัน้ี ประเทศไทยไดมี้การเร่งพฒันาไปทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะ
แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและการผลิตพลงังาน ไดมี้การดาํเนินการกนัอยา่งกวา้งขวางทัว่ทุกภาค ดว้ยเหตุน้ี จึง
เกิดอ่างเกบ็นํ้าและทะเลสาบต่าง ๆ มากมาย แหล่งนํ้าเหล่าน้ีท่ีเกิดจากการนาํเคร่ืองจกัร เขา้มาทาํการก่อสร้าง
มีการขนยา้ยดินขดุและดินถม ไดช่้วยใหผ้กัตบชวามีสถานท่ี ท่ีจะเพาะและขยายพนัธ์ุตวัเองเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 
ผกัตบชวาจาํนวนมาก ๆ น้ี ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาแก่แหล่งนํ้านั้น ๆ เป็นอเนกประการ และยิง่กวา่นั้น เม่ือหลุด
ออกจากแหล่งนํ้าดงักล่าวน้ีได ้ กจ็ะไปก่อใหเ้กิดปัญหาในท่ีต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางต่อไป เหมือนอยา่ง
ผกัตบชวาบริเวณปากแม่นํ้ าลพบุรี (รูปท่ี 5) หรือ แม่นํ้าท่าจีน (รูปท่ี 6) 
 
 
 
 
 
  
 
 

แมนํ่าลพบรีุ 
 
 
 

รูปท่ี 5   ผกัตบชวาบริเวณปากแม่นํ้าลพบุรีซ่ึงแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยา (มองตามนํ้า) 
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รู ี่ 6  ผกัตบชวาในแม่นํ้าท่าจีน 

5) กลุ่มผูใ้ช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ าเพื่อ
การเกษต ละอ

ี่ด

ปท

semtele/2009/09/08/entry-1 และ entry

รแ ุตสาหกรรมการเพิ่มพนูอาหารธาตุใน
นํ้ า นอกจาการพฒันาแหล่งนํ้ าแลว้ การใชป้ระโยชน์

ในท ินในกิจกรรมต่างๆทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีส่วนในการระบายนํ้ าภายหลงัจากการ
ใช้ประโยชน์ลงสู่แหล่งนํ้ า ผลอันหน่ึงของการพฒันาเหล่าน้ีก็คือการเพิ่มพูนอาหารธาตุในนํ้ า 
(eutrophication) ซ่ึงกลายเป็นปุ๋ยอยา่งดีของผกัตบชวา เช่น 
 -การตดัเผาป่าเพื่อใชท่ี้ดินเพือ่การกสิกรรมนั้น ไดก่้อใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน และ
นาํเอาอาหารธาตุซ่ึงธรรมชาติไดส้ะสมไวเ้ป็นเวลาชา้นาน ลงไปสู่หว้ยหนองคลองบึง 
 -การกสิกรรมสมยัใหม่ นิยมใชปุ๋้ยและยาปราบศตัรูพืชเพื่อช่วยผลผลิต ต่อมาสารเคมีเหล่าน้ี ส่วน
หน่ึงกจ็ะถูกชะลา้งไหลลงไปสู่หว้ยหนองคลองบึงเช่นกนั 
 -การเล้ียงปศุสตัว ์ ไม่วา่สตัวเ์ลก็หรือใหญ่ ต่างกมี็ส่ิงขบัถ่ายซ่ึงมกัจะมีท่ีระบายลงสู่หว้ยหนองคลอง
บึงอยูเ่สมอ 
 -ประชากรของมนุษยท่ี์นบัวนักมี็แต่จะเพิ่มข้ึน กมี็ส่วนช่วยทาํใหเ้กิดความสกปรกใหแ้ก่แหล่งนํ้าทั้ง
จากนํ้าท้ิงจากบา้นเรือนและส่ิงขบัถ่ายประจาํวนั 
 -การพฒันาอุตสาหกรรมมกัจะอาศยัแหล่งนํ้าเป็นปัจจยัสาํคญั ซ่ึงทาํใหแ้หล่งนํ้านั้นๆ สกปรกยิง่ข้ึน
จากการปล่อยนํ้าท้ิงท่ียงัไม่ไดท้าํใหส้ะอาด 

5. แนวทางรับมือการระบาดของผกัตบชวา 
 ปัญหาการระบาดของผกัตบชวานั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธุ์ระหว่างมนุษย ์ทรัพยากรนํ้า 
และส่ิงแวดลอ้มทางนํ้านั้นมีปัญหา และกาํลงัทวีความรุนแรงข้ึนทุกทีจะเห็นได้จากในลุ่มนํ้ าท่าจีนใน
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บางช่วงเกิดการสะสมจนหนาทึบเป็นอุปสรรคต่อการไหลของนํ้ า ต่อการคมนาคมทางนํ้ าและมีผลต่อ
การดาํรงชีวิตของชุมชนที่อยู่ตามริมนํ้ าต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้ า หรือหมายความว่า ความ
สัมพนัธุ์น้ีได ้พน้เกินขีดจาํก ัด  ทั้งๆที่ไม่ได ้ตั้ งใจจะให้เกิด ข้ึน  ซ่ึงได ้แก่การที่ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆได้นาํเอาทรัพยากรมาใช้และสร้างมลภาวะเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งๆที่ชุมชน
และโรงงานเหล่านั้นต่างตระหนักถึงปัญหาความเส่ือมโทรม แต่ไม่มีใครเร่ิมตน้ท่ีจะเขา้มาแก้ปัญหา 
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัสาํหรับกาํจดัผกัตบชวา พ.ศ. 2456 ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูจ่นถึงปัจจุบนั ฉะนั้น 
เราจึงควรจะช่วยกนัป้องกนัมิใหมี้การแพร่กระจายของผกัตบชวาไดอี้กต่อๆ ไป จากท่ีไดก้ล่าวแลว้ ผลเสีย
ของผกัตบชวานั้น มีมากมาย และไดก่้อใหเ้กิดปัญหาในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลาถึง 60 กว่า
ปีแลว้ ดงันั้น ทุกคนจึงควรท่ีจะร่วมมือกนัแกปั้ญหาน้ีใหห้มดส้ินไป โดยการใชว้ิธีการกาํจดัวิธีต่าง ๆ ท่ีได้
กล่าวแลว้ แต่ละทอ้งท่ีอาจเลือกใชว้ิธีการกาํจดัท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บัสภาพการณ์และความเหมาะสม
ของในแต่ละทอ้งท่ี หลงัจากนั้นก็ควรช่วยกนัป้องกนัมิใหเ้กิดการแพร่กระจายหรือระบาดของผกัตบชวาให้
เกิดข้ึนไดอี้ก ซ่ึงชุมชนท่ีอยูต่ามริมฝ่ังแม่นํ้าลาํคลองสามารถใชแ้นวทางรับมือกบัผกัตบชวาไดด้งัน้ี 
 (1) หมัน่ลอกคูคลอง หรือทอ้งร่องใหน้ํ้ าไหลผา่นไดส้ะดวก เพราะผกัตบชวาจะเติบโตไดย้ากในท่ีท่ี
มีนํ้ าไหลแรง 
 (2) หมัน่ตรวจดูแหล่งนํ้ าใกล้ๆ  บา้นอยูเ่สมอ หากพบผกัตบชวา ก็ให้ดึงข้ึนจากนํ้ าและทาํลายเสีย 
โดยการตากแหง้และเผา อยา่ปล่อยท้ิงไวห้รือเข่ียท้ิงไหล้อยไปท่ีอ่ืนอีกการปฏิบติัเช่นน้ีท่านจะไดช่ื้อว่าเป็น 
“ปัดสวะ” 
 (3) หากพบเห็นผูใ้ดปลูกหรือกกัผกัตบชวาเอาไวใ้ช้ประโยชน์ ก็ควรแนะนาํให้รู้ถึงโทษของ
ผกัตบชวา และชกัชวนใหช่้วยกนัทาํลายใหห้มดส้ิน 
 (4) หากพบว่ามีแหล่งเพาะขยายพนัธ์ุผกัตบชวาเกิดข้ึน และเกินกาํลงัท่ีจะกาํจดัเองไดห้มด ก็ใหแ้จง้
ผูน้าํชุมชนและช่วยกนักาํจดัใหห้มดส้ิน 

6. การกาํจัดผกัตบชวา 
 สามารถจาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการกาํจดัผกัตบชวา ได ้2 ประการคือ 
 1) การกาํจดัให้หมดไปโดยสมบูรณ์ (Eradication) การกาํจดัวิธีน้ีหมายถึง กาํจดัผกัตบชวาใหห้มด
ไปจากสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึง แบบไม่ให้เหลือซาก วิธีน้ีทาํไดไ้ม่ยาก ถา้การระบาดของผกัตบชวาอยูใ่น
ระยะเร่ิมแรก มีจาํนวนนอ้ย และอยูใ่นบริเวณจาํกดั 
 2) การกาํจดัโดยวิธีควบคุม (Control) วิธีน้ีเป็นการควบคุมผกัตบชวาทางดา้นปริมาณมิใหแ้พร่หรือ
ขยายปริมาณออกไปไดเ้องตามธรรมชาติ เป็นการควบคุมใหผ้กัตบชวาจาํกดัอยูใ่นสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง
โดยเฉพาะ วิธีน้ีปฏิบติักนัทัว่ไปในเม่ือไม่สามารถทาํลายผกัตบชวาใหห้มดไปได ้
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 กรรมวิธีเก่ียวกบัการกาํจดัผกัตบชวาท่ีนิยมปฏิบติักนัทัว่ไป มีดงัน้ี :-สืบคน้และปรับปรุงขอ้มูลน้ี
จาก 
http://www.school.net.th/library/webcontst2003/100team/dlbs085/interEx/informate/paktob/eradi
_ch.htm 

 
- การกาํจดัดว้ยสารเคมีกาํจดัวชัพืช (Chemical Control)
- การกาํจดัโดยวิธีกล (Mechanical Control)
- การกาํจดัทางชีววิธี (Biological Control)

(1) การกาํจัดด้วยสารเคมีกาํจัดวชัพชื (Chemical Control) 
การกาํจดัผกัตบชวาดว้ยสารเคมีกาํจดัวชัพืช (ซ่ึงเรียกว่า ยาฆ่าหญา้ หรือ Herbicide) เป็นท่ีนิยม

กนัมากโดยเฉพาะในประเทศที่พฒันาแลว้ เพราะเป็นวิธีท่ีง่าย ประหยดัรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการกาํจดัแบบอ่ืน แต่การใชส้ารเคมีช่วยกาํจดัวชัพืชนํ้าอยา่งผกัตบชวานั้น ถา้ผูใ้ชไ้ม่มีความรู้
ในระดบัพื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองราวทางวิทยาการวชัพืชและนิเวศวิทยาแลว้ อาจทาํให้เกิดอนัตรายต่อมนุษย ์
สัตว ์และสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยง่าย ดงันั้น การอบรมให้ความรู้แก่ผูมี้หนา้ท่ีกาํจดัผกัตบชวาโดยวิธีการใช้
สารเคมีกาํจดัวชัพืช จึงเป็นกญุแจสาํคญัของความสาํเร็จ 

ชนิดของสารเคมีท่ีนิยมและมีอตัราการใชท่ี้เหมาะสม เพือ่กาํจดัผกัตบชวา มีดงัต่อไปน้ี  
ก.ประเภทคลอโรฟีนอคซี (Chlorophenoxy) สารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทคลอโรฟีนอคซีน้ี มี

คุณสมบติัพิเศษกวา่สารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทอ่ืนตรงท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไปตามส่วนต่างๆ ของพืชได ้จึง
ทาํให้สามารถออกฤทธิกาํจดัผกัตบชวาไดดี้และมีประสิทธิภาพสูง ประกอบกบัผกัตบชวามีลกัษณะการ
เจริญเติบโตแบบเดียวกบัพืชท่ีมีอายหุลายปี กล่าวคือ มีการเจริญเติบโตทางส่วนของลาํตน้ท่ีสามารถผลิตเห
ง่าเพื่อขยายพนัธ์ุไดม้ากมาย ซ่ึงสารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทอ่ืนท่ีไม่มีคุณสมบติัในการเคล่ือนตวัไปตามส่วน
ต่างๆ ของผกัตบชวาได ้จะไม่สามารถออกฤทธิกาํจดัผกัตบชวาน้ีไดส้มบูรณ์ หรือไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอไจเท่า
สารเคมีประเภทฟีนอคซีสารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทคลอโรฟีนอคซี เป็นสารเคมีท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายใน
ทอ้งตลาด ชนิดท่ีสาํคญัๆ มีอยู ่3 ชนิด คือ 

(1) ทู โฟ-ดี (2, 4-D : 2, 4-dichlorophenoxy acetic acid) 
(2) เอมซีพีเอ (MCPA : 2-methyle-4-chlorophenoxy acetic acid) 
(3) ทู โฟ โฟว-์ที (2, 4, 5-T : 2, 4, 5-trichlorophenoxy acetic acid) 
ข.ประเภทกลยัโฟเสต (Glyphosate:N-(phosphonomethyl giycine) 
สารเคมีกาํจดัวชัพืชชนิดน้ีเป็นสารเคมีชนิดใหม่ล่าสุดท่ีมีคุณสมบติัและมีแนวโนม้ท่ีสามารถ

นาํมากาํจดัผกัตบชวาไดเ้หมือน ทู โฟ-ดี เน่ืองจากสารเคมีชนิดน้ีมีคุณสมบติัท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไปตาม
ส่วนต่าง ๆ ของพืชไดเ้ช่นเดียวกบั ทู โฟ-ดี นัน่เอง และยงัเป็นสารเคมีประเภทท่ีไม่มีฤทธิตกคา้งแต่อยา่งใด
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จึงทาํใหก้ารใชป้ลอดภยัมากกว่า ทู โฟ-ดี อตัราท่ีนิยมใชอ้ยูร่ะหว่าง 0.18-0.36 กก. ของสารออกฤทธิต่อไร่ 
เน่ืองจากสารเคมีกาํจดัวชัพืชชนิดน้ีเป็นสารใหม่ จึงมีราคาสูงกวา่ ทู โฟ-ดี 

ค.ประเภทไบไพริดิล (Bipyridyl)  
สารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทไบไพริดิล เป็นสารเคมีท่ีทาํลายผกัตบชวาไดเ้ช่นเดียวกบัทู โฟ-ดี 

สารน้ีจะเขา้สู่วชัพืชอยา่งรวดเร็ว จากนั้นปฏิกิริยาในการทาํลายวชัพืชจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และผกัตบชวา
จะถูกฆ่าตามภายใน 2-3 วนั ปฏิกิริยาจะส้ินสุดลงในระยะเวลาอนัสั้น และจะไม่พบผลตกคา้งหลงัจากการใช้
ยาแล้ว 10 วนั อีกทั้ งยงัไม่เป็นอันตรายต่อปลาและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแหล่งนํ้ านั้ น 
สารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภทไบไพริดิล ท่ีจาํหน่ายในประเทศไทยมีอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือ 

(1)ไดควอต (diquat) เป็นยากาํจดัวชัพืชท่ีราคาถูกและใชแ้พร่หลายในการกาํจดัวชัพืชทัว่ไป 
(2)พาราควอต (paraquat) มีราคาถูกและสามารถใชก้าํจดัผกัตบชวาไดดี้ อาจใชผ้สมกบั ทู โฟ-

ดี สาํหรับอตัราใชข้องสารเคมีชนิดน้ีคือ 400 ซีซี. ของผลิตภณัฑ ์ (ซ่ึงมีสารออกฤทธิ 20%) ผสมนํ้า 80 ลิตร 
ใชฉี้ดพน่ในพื้นท่ี 1 ไร่ 

ข้อควรระวงั 
แมว้า่การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชจะเป็นวิธีการท่ีงาย ประหยดั สะดวก และมีประสิทธิภาพท่ีสุด

ในบรรดาวิธีการกาํจดัผกัตบชวาทั้งหลาย แต่กค็วรระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี 
(1) สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะมีขีดความปลอดภยัในการใชต่้อผูใ้ชเ้อง ต่อชีวิตของสัตวน์ํ้ า และ

ระบบนิเวศวิทยาสกัเพียงใดกต็าม กไ็ม่ปลอดภยัถึง 100% โดยเฉพาะหากผูใ้ชไ้ม่ไดศึ้กษาวิธีการอยา่งถูกตอ้ง
เสียก่อน 

(2) ก่อนใช ้ ควรศึกษาปัญหาท่ีแทจ้ริง และสภาพแวดลอ้มตลอดจนประสิทธิภาพของสารเคมี
กาํจดัวชัพืช อตัราการใช ้วิธีการผสม วิธีการฉีดพ่น ความคงทนของสารเคมี ตลอดจนความเป็นพิษต่อผูใ้ช้
และส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ในการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชในแหล่งนํ้ า ควรคิดอยูเ่สมอว่า นํ้ าเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสตัว ์ถา้เป็นแหล่งนํ้าสาํหรับใชบ้ริโภค อยา่ไดใ้ชว้ิธีกาํจดัโดยการใชส้ารเคมีเป็นอนั
ขาด หากมีพืชปลูกอ่ืนๆ เช่น บวั กระจบั ขา้ว ฯลฯ ข้ึนอยูใ่นแหล่งนํ้ าเดียวกนั ก็อยา่ใชว้ิธีน้ีเพราะพืชเหล่าน้ี
อาจจะพลอยถูกทาํลายไปดว้ย ถา้การใชไ้ม่ถูกตอ้ง ในการฉีดพ่น ควรระวงัอยา่ใหส้ารเคมีปลิวไปถูกวชัพืช 
ปลูกอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียง 

(4) ควรพิจารณาถึงความจาํเป็นรีบด่วนในการจดัการปริมาณของผกัตบชวาและปัจจยัอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในดา้นค่าใชจ่้ายประกอบในการตดัสินใจเลือกวิธีทางเคมี โปรดระลึกอยูเ่สมอว่าสารเคมีกาํจดั
วชัพืชทุกชนิด เรายงัผลิตเองไม่ได ้ จึงจาํตอ้งเสียเงินตราต่างประเทศสั่งเขา้มาใช ้ยิ่งไปกว่านั้น ซากของ
ผกัตบชวาท่ีถูกทาํลายจะจมลงใตพ้ื้นนํ้า และค่อยๆ สลายตวั ระหว่างการสลายตวันั้น จะทาํใหก๊้าซออกซิเจน
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ในนํ้ าลดนอ้ยลง ถา้การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง การขาดออกซิเจนจะรุนแรงจนทาํให้
ปลา และสตัวน์ํ้ าอ่ืน ๆ ตายไดท้ั้ง ๆ ท่ีสารเคมีนั้นไม่ไดเ้ป็นพิษต่อชีวิตสตัวท์ั้งหลายเลย 

2.การกาํจัดโดยวธีิกล (Mechanical Control) 
การกาํจดัผกัตบชวาโดยวิธีน้ี หมายถึงการใชแ้รงคน แรงสตัว ์เคร่ืองมือ หรือ เคร่ืองจกัรช่วยใน

การกาํจดัผกัตบชวา เช่น โดยการถก ลาก ดึง ตกั หรือยก ผกัตบชวาขึ้นจากแหล่งนํ้า การกาํจดัผกัตบชวาดว้ย
วิธีกลน้ีทาํไดง่้าย สะดวก และไม่ทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพษิแต่อยา่งใด แต่การปฏิบติัตอ้งใชแ้รงงานมากและ
ตอ้งมีอุปกรณ์พร้อมเพรียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ก.โดยการใชแ้รงงาน (Manual Device) วิธีน้ี ไดแ้ก่ การใชแ้รงงานคนหรือสัตว ์ดึง คราด ลาก 
ฉุด กวาด ตกั เก่ียว ฯลฯ ผกัตบชวาข้ึนจากลาํนํ้ าไปทาํลายเสียดว้ยวิธีการใดวิธีหน่ึง วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดั
และไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรกลและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง จึงเหมาะสําหรับโครงการพฒันาชุมชนโดยใช้
แรงงานโดยอาจจะจดัตั้งจุดสกดัตามริมฝ่ังนํ้ าเป็นช่วงๆในพื้นท่ีแหล่งนํ้ าท่ีประสบปัญหาการกระจายตวัของ
ผกัตบชวา จะทาํใหมี้ระบบการจดัการผกัตบชวาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี เราอาจเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทาํงานโดยใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ เช่น เชือก โซ่ คราด มีด ฯช่วยในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีอาจจะ
ไม่เหมาะสมในกรณีจาํเป็นรีบด่วน หรือในทอ้งท่ีท่ีไม่สามารถจะเขา้ไปปฏิบติัการได ้

ข.โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล (Machine-operated Device) วิธีน้ีอาจจะใชเ้คร่ืองจกัรกลแบบง่าย ๆ 
ราคาถูก ทาํงานร่วมกบัวิธีแรก ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีแรกไดเ้ป็นอยา่งมาก เช่น ใชแ้ทรกเตอร์
ช่วยในการลาก ใชป้ั้นจัน่ช่วยในการยก ใชเ้รือยนตช่์วยในการฉุดลาก ฯลฯ หรือโดยใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมีราคา
แพงและทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น รถขดุแบบสะเทิ้นนํ้ าสะเทิ้นบก (Marsh Dragline) ของกรม
ชลประทาน และท่ีกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานเคยใช  ้โดยต่อเป็นแพเหล็กสําหรับบรรทุกรถขุด-ตกั 
(Backhoe) เพื่อให้รากของมนัหลุดลอยนํ้ าแลว้ค่อยชกัรอกนาํข้ึนฝ่ังไปทาํลายซ่ึงมีราคาคนัละประมาณสอง
ลา้นบาท และเสียค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการไร่ละสองพนับาท (โดยยงัไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองซ่ึงมี
อายใุชง้านประมาณ 10 ปี) แต่เคร่ืองจกัรกลแบบน้ีเหมาะสาํหรับวชัพืชนํ้าประเภทพุ่งข้ึนมาเหนือนํ้ าเช่นพวก 
พง ออ้ ลาํเจียก หรือพวกวชัพืชใตน้ํ้ า เช่น พวกสาหร่ายมากกวา่ ทั้งน้ีเพราะผกัตบชวาเป็นวชัพืชประเภทลอย
นํ้ า ซ่ึงสามารถกาํจดัไดง่้ายกว่าวชัพืชประเภทใตน้ํ้ า ดงันั้น การใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมีราคาแพง มากาํจดั
ผกัตบชวา จึงใหผ้ลไม่คุม้ค่า โดยเฉพาะในขณะที่นํ้ ามนัมีราคาแพง และมีแรงงานอยูอ่ยา่งเหลือเฟือ 

ในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขาดแคลนแรงงาน ได้มีการประดิษฐ์
เคร่ืองจกัรกลท่ีใชส้าํหรับกาํจดัผกัตบชวาโดยตรง และสามารถทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ 
แต่กเ็สียค่าใชจ่้ายมากมายมหาศาล ทั้งค่าเคร่ืองจกัรกล (เคร่ืองละหลายลา้นบาท) และค่าปฏิบติังาน 

คาํแนะนําในการกาํจัดผกัตบชวาด้วยวธีิกล 
การใชแ้รงงานคนและสัตว ์ และเคร่ืองจกัรกลในการปราบผกัตบชวาในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงมี

สภาพแตกต่างกนัอาจไดผ้ลไม่เหมือนกนั หัวหนา้โครงการควรจะไดพ้ิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสมและมี

 16 



อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมมูล วิธีต่อไปน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งของการกาํจดัผกัตบชวาดว้ยวิธีกล แต่อาจดดัแปลง
แกไ้ขหรือใชห้ลาย ๆ วิธีร่วมกนักไ็ด ้

(1) หากเป็นแหล่ง
นํ้ าท่ีสามารถควบคุมระดับนํ้ า
ได้ (รูปท่ี 7) ก็ทาํการลดระดับ
นํ้ า เพื่อปล่อยให้ผกัตบชวาเกย
ต้ืนแห้งตาม  แล้วทําลายหรือ
นาํไปใชป้ระโยชน์ ก่อนท่ีจะ
ปล่อยให้ระดบันํ้ าเท่าเดิม อาจ
ใช้ล วดส ลิ ง ติ ด ทุ่ นลอยกั้ น
ผกัตบชวาไวก่้อนลดระดับนํ้ า 
เพื่อไม่ให้มนัลอยนํ้ าถอยร่นลง
มา  วิ ธี น้ี นับว่ า สะดวกและ
ประหยดัท่ีสุด รูปท่ี 7  ประตรูะบายนํ้าบนลาํนํ้าแม่นํ้าลพบุรี บริเวณบา้นโคกหมอ้ 

 
(2) หากเป็นลาํนํ้าเช่นคูคลองท่ีมีนํ้ าไหล ควรใชว้ิธีกั้นรอ (trap) หรือลวดสลิงติดทุ่นลอยขวาง

กั้นผกัตบชวาไวเ้ป็นทุ่นลู่มาทางใดทางหน่ึง แลว้เกบ็ข้ึนมากทาํลาย ถา้หากทาํได ้ควรทาํสายพานติดตั้งอยูริ่ม
ตล่ิง แลว้ใชแ้รงคนโกยขึ้นบนสายพาน (เพือ่ช่วยผอ่นแรง) นาํข้ึนไปทาํลายต่อไป 

(3) หากเป็นแอ่งเกบ็นํ้า ทะเลสาบ กวา๊น บึง ฯลฯ ควรใชเ้รือติดทุ่นลอย (อาจตอ้งใชถึ้ง 2 ลาํ) 
ลากผกัตบชวาขึ้นมาเกยต้ืนแลว้ปล่อยใหแ้หง้ตาย หากไม่มีฝ่ังท่ีลาดเอียงพอ ควรลากไปไวใ้นท่ีอบัลม แลว้
กาํจดัดว้ยวิธีอ่ืน เช่น ใชค้นดึงข้ึนหรือใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชฉีดพน่ 

(4) ใชแ้รงคนและสตัว ์รวมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เท่าท่ีจะหาได ้ เช่น เชือก โซ่ คราด มีด 
ฯลฯ เขา้ช่วยในการ ดึง คราด ลาก ฉุด กวาด ตกั เก่ียว ยก แบบ ดนั ฯลฯ ผกัตบชวาใหข้ึ้นจากแหล่งนํ้าแลว้
นาํไปทาํลายหรือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

(5) ใชไ้มไ้ผก่ั้นเป็นคอกอยูใ่นแหล่งนํ้า แลว้เกบ็ผกัตบชวาโยนเขา้ไปใหท้บัถมอยูใ่นคอกใหต้าย
ไปเอง 

การกาํจดัโดยวิธีกลน้ี นอกจากจะไม่ทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษแต่อยา่งใดแลว้ ยงัมีทางท่ีจะนาํ
ผกัตบชวาท่ีกาํจดัแลว้ไปใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ยการกาํจดัผกัตบชวาควรกาํจดัโดยวิธีกล อาศยัแรงงานมนุษย์
และเคร่ืองจกัร ควบคู่ไปกบัการป้องกนัการแพร่กระจายโดยอาศยัพระราชบญัญติัสําหรับกาํจดัผกัตบชวา 
พ.ศ. 2456 ซ่ึงจะดีกว่าการกาํจดัโดยสารเคมี เน่ืองจากตอ้งทราบอตัราส่วนในการใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสมกบั
ปริมาณผกัตบชวาและอาจเกิดปัญหาสารเคมีตกคา้งและมีผลต่อประชาชนท่ีอาศยันํ้ าจากแม่นํ้ าลาํคลอง สัตว์
นํ้ าและส่ิงมีชีวิตอ่ืนในลาํนํ้า  
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แนวทางเพื่อกาํจดัผกัตบชวาอยา่งเร่งด่วน อาจใชว้ิธีกาํจดัผกัตบชวาโดยใชเ้รือกาํจดัผกัตบชวา 
(Water Hyacinth Harvester) (รูปท่ี 8 และ 9) ซ่ึงเป็นผลงานประดิษฐข์อง ร.ศ. ดร.จาํรูญ ตนัติพิศาลกลุ และ
คณะ (2527) (รางวลัชมเชยผลงาน
ส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี และมอบลิขสิทธ์ให้
บริษทัซูเทค เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็น
ผูผ้ลิตและจาํหน่ายเรือกาํจดัผกัตบชวา 
ในราคาประมาณ 13 ลา้นบาท (โดยไม่
มีการใหเ้ช่าแต่อยา่งใด) ซ่ึงเป็นเรือท่ี
ประดิษฐจ์ากวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีใน
ประเทศ เนน้ใหส้ามารถเกบ็ผกัตบชวา
ท่ีมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นหรือค่อนขา้งแน่น 
ทาํงานไดท้ั้งในแม

รูปท่ี 8  เรือกาํจดัผกัตบชวา (Water Hyacinth Harvester) 

่นํ้ าและบึงใหญ่ มี
ขนาดกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 4.8 เมตร 
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รูปท่ี 9  แบบของเรือกาํจดัผกัตบชวา (Water Hyacinth Harvester) 
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และมีลกัษณะรูปร่างท่ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัคือ 1)ตวัเรือ 2)ชุดขบัเคล่ือนเรือ 3)ชุดตดัและระบบลาํเลียง 
4)ตน้กาํเนิดกาํลงั ซ่ึงไดมี้การดาํเนินการกาํจดัผกัตบชวาโดยเรือท่ีโรงงานนํ้าตาลราชบุรี ใชเ้วลาทั้งหมด 245 
ชัว่โมงสามารถกาํจดัผกัตบชวาไดเ้ป็นพื้นท่ี 40,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นนํ้าหนกั 4,000 ตนั (163 m2/hr, 
16.3 ton/hr) (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษทัซูเทคเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  77/64 อาคารสินธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.กรุง

ธนบุรี แขวงคลองตนั เขตคลองสาน กทม. 10600 โทรศพัท ์0 2440 0195-9 โทรสาร 0 2440 0208 ) 

นอกจากน้ียงัมีวิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีออกแบบและสร้างเรือกาํจดัผกัตบชวาใหแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหวา้ อาํเภอบางประ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา หากตอ้งการใช้เรือดังกล่าวสามารถติดต่อ อบต.บ้านหวา้ได้โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อคร้ัง 

3.การกาํจัดทางชีววธีิ (Biological Control) 
การกาํจดัวชัพชืตามวิธีน้ีหมายถึงการใชส่ิ้งมีชีวิต เช่น แมลง โรคพืช หรือศตัรูอ่ืนเขา้กดักิน

หรือทาํลายวชัพืชใหห้มดส้ินไป การกาํจดัวชัพืชโดยวิธีน้ีถือกนัวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก ถา้มีส่ิงท่ีมี
ชีวิตท่ีเหมาะสม แต่การกาํจดัโดยวิธีน้ี ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาวจิยัมาก และในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ด
คน้พบกรรมวธีิกาํจดัผกัตบชวาโดยชีววิธีท่ีไดผ้ลอยูท่ี่ใด ส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีมกัจะอา้งกนัในเอกสารต่างๆ วา่ช่วย
ควบคุมปริมาณของผกัตบชวาไดก้มี็ ตวัมานาตี (manatee) ซ่ึงเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนาํลกัษณะคลา้ยตวัพยนู 
และปลาเฉาฮ้ือ สาํหรับตวัมานาตีนั้นตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะมาก ออกลูกปีกละตวั ไม่ยอมผสมพนัธ์ุ
หากถูกกกัขงั เน้ือมีรสชาติอร่อย เป็นสตัวท่ี์เช่ืองและสุภาพมาก จึงไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชค้วบคุมผกัตบชวา
ในประเทศไทย ส่วนปลาเฉาฮ้ือนั้น แมว้า่จะกินผกัตบชวาบา้ง แต่ส่วนมากชอบวชัพชืมากกวา่ 

แนวทางในการกาํจัดผกัตบชวาโดยการนํามาใช้ประโยชน์ 
การท่ีผกัตบชวาเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและเกิดข้ึนอยา่งเดียวลว้น ๆ ทาํใหลู่้ทางใน

การนาํไปใชป้ระโยชน์มีมากข้ึน เพราะมีปริมาณมาก และเกิดทดแทนส่วนท่ีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
รวดเร็ว การลอยนํ้าไดข้องผกัตบชวา ช่วยใหก้ารเกบ็เก่ียวง่ายข้ึนโดยเฉพาะถา้มีลม หรือกระแสนํ้า ช่วยพดั
พามายงัสถานท่ีท่ีตั้งอุปกรณ์การเกบ็เก่ียว หากเป็นในแม่นํ้ าลาํคลอง การขึงลวดสลิงติดทุนลอยขวางลาํนํ้ าให้
เป็นมุมลู่มาทางท่ีตั้งเคร่ืองเกบ็เก่ียว กจ็ะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเกบ็เก่ียวไปไดม้าก อีกทั้งยงัเป็นการ
ป้องกนัมิใหผ้กัตบชวาลอยต่อไปยงัอ่างเกบ็นํ้าหรือแหล่งนํ้าอ่ืน แลว้ไปขยายพนัธ์ุในท่ีซ่ึงกวา้งขวางยากแก่
การกาํจดั 

ผกัตบชวาสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
- อาหารสตัว ์ - ปุ๋ย 
- เพาะเห็ด - เคร่ืองถกัสาน 
- ทาํก๊าซหุงตม้ - ช่วยแกน้ํ้ าเสีย 
- ทาํแท่งเพาะชาํ 
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ก.อาหารสตัว ์ โดยปกติ ปศุสตัวห์ลายชนิดกินผกัตบชวาอยูแ่ลว้ กล่าวคือ ววั ควาย แพะ แกะ 
หินผกัตบชวาท่ีข้ึนอยูริ่มฝ่ังตามธรรมชาติ ปลาบางชนิดกินผกัตบชวาในนํ้า หมูกินผกัตบชวาท่ีผูเ้ล้ียงเกบ็มา
ตม้ใหกิ้น สตัวเ์หล่าน้ี จะช่วยกาํจดัผกัตบชวาใหล้ดนอ้ยลงได ้ และเรายงัไดป้ระโยชน์จากสตัวเ์ล้ียงเหล่าน้ี
ดว้ย อยา่งไรกต็าม เจา้ของสตัวเ์ล้ียงเหล่าน้ีไม่ควรปลูกเล้ียงผกัตบชวาในท่ีสาธารณะ เพราะเป็นการช่วย
ส่งเสริมการแพร่กระจายของผกัตบชวาไปในที่ต่าง ๆ อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายตาม พรบ. สาํหรับกาํจดั
ผกัตบชวาอีกดว้ย ในปัจจุบนั ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีการนาํผกัตบชวาไปแปรรูปเป็นอาหารสตัว์
โดยการบดเอานํ้าออก อบใหแ้หง้ แลว้อดัเป็นเมด็แบบเดียวกบัมนัสาํปะหลงัเมด็ ผกัตบชวาแหง้มีโปรตีน 
11.15% ซ่ึงนบัวา่สูงพอสมควร 

ข.ปุ๋ย ผกัตบชวามีธาตุโปแตสเซียมอยูม่ากเป็นพิเศษ ส่วนธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส กมี็
พอสมควรและขึ้นอยูก่บัสภาพของนํ้าท่ีมนัข้ึนอยู ่เราอาจจะนาํผกัตบชวาไปทาํปุ๋ยได ้3 วิธี คือ 

(1) ปล่อยใหแ้หง้ แลว้เผาเพือ่เกบ็ข้ีเถา้ซ่ึงมีโปแตสเซียมอยูถึ่ง 20% เอาไปใส่ใหแ้ก่พชืปลูก ซ่ึง
มีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีไม่ตอ้งขนหนกั แต่กไ็ดเ้ผาอินทรียวตัถุท่ีพืชตอ้งการไปหมด 

(2) ทาํเป็นปุ๋ยหมกัโดยกองสลบัชั้นกบัดิน ปุ๋ยคอก ขยะ ฯลฯ ซ่ึงจะเน่าเป่ือยเป็นปุ๋ยหมกั 
นาํไปใชไ้ดภ้ายใน 2 เดือน ระหวา่งหมกั ควรกลบักองปุ๋ยหมกัทุกๆ 15 วนั โดยเอาส่วนบนลงล่างและ
ส่วนล่างข้ึนบน กลบักองปุ๋ยหมกัสกั 2 คร้ัง จากนั้นกป็ล่อยใหค้่อยๆ กลายเป็นปุ๋ยหมกัซ่ึงจะมีสีดาํคลํ้า ปุ๋ย
หมกัจากผกัตบชวา (ผสมดิน) มีองคป์ระกอบคือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% 
ธาตุทั้งสามอยา่งนั้นเป็นอาหารธาตุท่ีจาํเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกนัไม่ใหว้ชัพืชข้ึน 
และเม่ือสลายตวั กก็ลายเป็นอินทรียวตัถุและปุ๋ยใหแ้ก่พชืปลูก 

(3) ทาํวสัดุคลุมดิน โดยการนาํผกัตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพื่อช่วยรักษาความชุ่มช้ืนไวใ้นดิน 
ป้องกนัไม่ใหว้ชัพืชข้ึน และเม่ือสลายตวั กก็ลายเป็นอินทรียวตัถุและปุ๋ยใหแ้ก่พืชปลูก 

ค.เพาะเห็ด ผกัตบชวาท่ีตากแดดจนแหง้ดีแลว้ สามารถนาํมาเพาะเห็ดฟางไดดี้ วิธีท่ีเหมาะท่ีสุด
คือใชผ้กัตบชวาแห้ง 1 ส่วน สลบักบัฟางขา้ว 1 ส่วน ควรใชล้งัไมเ้ป็นแบบในการกองเห็ด ขนาดของลงั
ประมาณ 30 x 30 x 50 ซม. เพื่อความสะดวกในการยกกองเห็ดออกจากลงั ควรทาํลงัไมเ้ป็น 2 ส่วน ไม่มีฝา
บนและล่าง แลว้ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยใชส้ายยเูก่ียว วางลงัท่ีประกอบแลว้ลงบนแผน่ไม ้วางผกัตบชวา
แห้งท่ีแช่นํ้ าให้ชุ่มลงในลงั เป็นชั้นสูงประมาณ 10 ซม. แลว้กดให้แน่น โรยเช้ือเห็ดตามริม (ลึกเขา้ไป
ประมาณ 2-3 ซม.) วางฟางขา้วท่ีแช่นํ้ าให้ชุ่มเป็นชั้น แบบเดียวกบัชั้นผกัตบชวา แลว้โรยเช้ือเห็ดดว้ยวิธี
เดียวกนั วางผกัตบชวาและฟางขา้วสลบัชั้นเช่นน้ีจนกระทัง่ถึงปากลงั ดา้นบนโรยเช้ือเห็ดทั้งหมด กองหน่ึง
ใชเ้ช้ือเห็ดประมาณคร่ึงกระป๋อง (กระป๋องละ 3 บาท) จากนั้นกแ็กะไมแ้บบลงัออก ยกกองเห็ดเขา้ไปไวใ้นท่ี
อบัลมและช้ืน เช่นใตถุ้นบา้นเพื่อช่วยใหเ้ห็ดมีความช้ืนมากๆ ควรทาํท่ีกาํบงัลมโดยใชแ้ผงจากแฝก หรือแผน่
พลาสติกกั้น รักษาใหค้วามช้ืนอยูเ่สมอ จะเกิดดอกเห็ดทั้งดา้นขา้งส่ีดา้นและดา้นบนประมาณวนัท่ี 7 ปริมาณ
เห็ดท่ีเกิดดา้นบนไดป้ระมาณกองละ 1 กิโลกรัม ซากผกัตบชวาและฟางขา้วท่ีเกบ็เห็ดไปหมดแลว้ ใชเ้ป็นปุ๋ย
หมกัหรือวสัดุคลุมดินไดเ้ป็นอยา่งดี การกองเห็ดกองขนาดน้ีจะใชเ้วลาไม่เกิน 10 นาที หากสามารถทาํไดทุ้ก
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วนัๆ ละกองจะมีเห็ดฟางรับประทานวนัละ 1 กิโลกรัม ถา้หากรับประทานไม่หมด ก็สามารถนาํไปจาํหน่าย
ไดใ้นราคาเฉล่ียประมาณกิโลกรัม 15 บาท โดยลงทุนค่าเช้ือเห็ดเพียง 1.5 บาท หรือไดก้าํไรถึง 10 เท่า
ถึงแมว้า่ไดมี้การคิดคน้วิธีการป้องกนัอยา่งขนานใหญ่ แต่จนบดัน้ี กย็งัไม่มีวิธีการใด ๆ ท่ีจะไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ี 
ดงัความจริงท่ีว่า ตั้งแต่ผกัตบชวาเร่ิมระบาดไปในประเทศในเขตร้อนและก่ึงร้อน กว่า 50 ประเทศ ทัว่ทุก
ทวีป ในระยะเวลาไม่ถึง 100 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีประเทศไหนเลย ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีร่ํารวยมหาศาล เช่น 
สหรัฐอเมริกา หรือมีประชากรมากมาย เช่น อินเดีย บงัคลาเทศ หรือ อินโดนีเซีย จะประสบความสาํเร็จใน
เร่ืองน้ี เป็นท่ีเช่ือว่าสงครามระหว่างมนุษยชาติกบัผกัตบชวาคงมีอยูต่ลอดไป และจะรุนแรงยิง่ข้ึนเป็นลาํดบั 
หากมิไดมี้การวางแผนป้องกนัการระบาดเสียแต่ตน้มือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองการเพิ่มอาหารธาตุในนํ้ า
จากกิจกรรมนานาประการของมนุษย ์ท่ีนบัวนักจ็ะมีประชากรมากขึ้นทุกที 

เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นน้ี หากเราจะมวัตั้งหนา้ตั้งตากาํจดัผกัตบชวากนัอยา่งไม่ลืมหูลืมตา เรา
ก็จะตอ้งเสียเงินเสียทอง แรงงาน และเวลาใหแ้ก่การกาํจดัผกัตบชวาตลอดไปอยา่งมิรู้จกัจบจกัส้ิน และไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าในการลงทุนน้ีเลย การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผกัตบชวาทาํให้การ
กาํจดัตอ้งดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองไม่รู้จกัจบส้ิน ถา้หากเราจะพิจารณาอีกแง่หน่ึง เราจะพบวา่ ผกัตบชวาหาได้
มีแต่โทษ และก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแต่เพียงอยา่งเดียวไม่  

7.ส่วนดีของผกัตบชวาซ่ึงคนทัว่ไปมองไม่ค่อยเห็น  

 (1)ช่วยทาํใหน้ํ้ าสะอาดขึ้น สารอินทรียแ์ละอนินทรียท่ี์ไดถู้กพดัพาไหลลงมาสู่ลาํนํ้ าจากแหล่งต่างๆ 
เช่น จากส่ิงสกปรกโสโครก และส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์ และสัตวต์ลอดจนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
การชะลา้งพงัทลายของดินในป่าเขาท่ีถูกโค่นป่าไมล้ง และจากผนืดินท่ีทาํการเพาะปลูกโดยการใส่ปุ๋ยเคมี
เพิ่มเติมให ้ ลว้นแลว้แต่เป็นตน้เหตุของการทาํใหน้ํ้ าเสียทั้งส้ิน หากไม่มีผกัตบชวาข้ึนอยูใ่นนํ้ าคอยดูดธาตุ
อาหาร เหล่าน้ีไวน้ํ้ ากจ็ะสกปรกจากการปนเป้ือนสารพิษต่างๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ยิง่ไปกว่านั้น แร่ธาตุต่างๆ ก็จะ
ถูกนํ้ าพดัพาไปและในที่สุดก็จะตกตะกอนสู่ใตพ้ื้นนํ้ าในแม่นํ้ า ลาํคลอง อ่างเก็บนํ้ า ทะเลสาป ทะเล หรือ
มหาสมุทร อนันบัเป็นการสูญเสียอาหารธาตุโดยเปล่าประโยชน์ ผกัตบชวาเป็นพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีเยีย่ม
ในการดาํรงอยูใ่นนํ้ าท่ีมีอาหารธาตุมาก (highly eutrophicated) และเปล่ียนอาหารธาตุเหล่าน้ีเป็นโครงสร้าง
ของมนัอยา่งรวดเร็ว จึงช่วยลดการสูญเสียอาหารธาตุ และสามารถนาํกลบัมาใชแ้ลว้ใชอี้ก (recycle) ได ้หาก
เรานาํผกัตบชวาท่ีไดก้าํจดัไปมาใชป้ระโยชน์ 
 (2)ช่วยสะสมพลงังานจากดวงอาทิตย ์ พลงังานท่ีมนุษยใ์ชอ้ยู่ในปัจจุบนัมีตน้กาํเนิดมาจากดวง
อาทิตยแ์ทบทั้งส้ิน เราไดใ้ชพ้ลงังานจากดวงอาทิตยท่ี์โลกสะสมไวเ้ป็นเวลาหลายร้อยลา้นปีในรูปของนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ จนเกือบจะหมดแลว้ ในปัจจุบนัน้ี การสะสมพลงังานจากดวงอาทิตยท่ี์
นบัว่ามีประสิทธิภาพดีไดม้าจากขบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ของพืช ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของ
พลงังาน ตลอดจนปัจจยัส่ีของมนุษย ์ แต่เม่ือมีมนุษยม์ากข้ึน และมีการร่อยหรอไปของพลงังานดึกดาํบรรพ ์
การเสาะแสวงหาพลงังานจากแหล่งอ่ืนจึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น ผกัตบชวาจดัไดว้่าเป็นพืชมีประสิทธิภาพดีเยีย่ม
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ในการสะสมพลงังานจากดวงอาทิตย ์ ทั้งน้ีเพราะมนัมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีนํ้ า 
และอาหารธาตุบริบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซ่ึงมีอุณหภูมิเหมาะต่อการเจริญเติบโตของมนั
ตลอดปี พลงังานท่ีผกัตบชวาสะสมไวใ้นโครงสร้างของมนัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า หากได้
มีการศึกษาคน้ควา้หาวิธีการท่ีเหมาะสม 
 (3) ช่วยทาํให้อากาศบริสุทธิและเยน็สบาย พืชทุกชนิดมีคุณสมบติัพิเศษกล่าวคือ ช่วยคายก๊าซ
ออกซิเจน ซ่ึงเป็นผลผลิตพลอยไดข้องขบวนการสังเคราะห์แสง และช่วยลดอุณหภูมิของอากาศจาก
ขบวนการคายนํ้ า (transpiration) แต่ผกัตบชวาเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชอ่ืน ๆ จึงช่วยทาํให้เกิดก๊าซ
ออกซิเจนมากกว่า และลดอุณหภูมิของอากาศไดดี้กว่าพืชอ่ืน ๆ ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีจาํเป็นสาํหรับการ
หายในของมนุษย ์สตัว ์และส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งมวล 
 (4) ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากวชัพืชใตน้ํ้ า ผกัตบชวาลดปริมาณของวชัพืชใตน้ํ้ าลงอยา่งมากทั้งน้ีเพราะ
ผกัตบชวาลอยอยูเ่หนือนํ้ า จึงไปบดบงัแสงแดด และดูดธาตุอาหารส่วนใหญ่ในนํ้ าไป หากกาํจดัผกัตบชวา
จนหมดส้ินไป วชัพืชใตน้ํ้ าจะเจริญเติบโตข้ึนแทนท่ี และเป็นปัญหาท่ีแกย้ากกว่าผกัตบชวามากมาย ตวัอยา่ง
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ น้ีก็คือการระดมลูกเสือชาวบา้นกาํจดัผกัตบชวาอยา่งราบคาบท่ีกวา๊นพะเยามีผลทาํใหเ้กิด
สาหร่ายใตน้ํ้ าข้ึนอยา่งหนาทึบจนไม่มีทางปราบไดส้าํเร็จ แมว้่าชาวบา้นจะไดน้าํไปเล้ียงหมูเป็นประจาํ ก็ไม่
สามารถสูก้บัการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของสาหร่ายเหล่าน้ีได ้
 (5) เป็นท่ีอยู่ของปลาและสัตวน์ํ้ า สภาพใตแ้พผกัตบชวาเหมาะสาํหรับการดาํรงชีพของปลาและ
สัตวน์ํ้ าอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นอาหารบริบูรณ์ การทาํพุ่มกลํ่า ท่ีคลองบางขาม อาํเภอท่าวุง้ และอาํเภอบา้นหม่ี จงัหวดั
ลพบุรีและท่ีทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ (ต่อผูเ้ล้ียงปลา) ของผกัตบชวา 
 (6) ช่วยทาํให้เกิดทศันียภาพท่ีเจริญตา แมว้่าแพผกัตบชวาจะเป็นท่ีรําคาญตาของคนบางประเภท 
โดยเฉพาะถา้ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่คนเหล่านั้น แต่ผกัตบชวาท่ีข้ึนอยูใ่นคูคลองท่ีไม่ไดมี้การสัญจรทางนํ้ า 
และการใชป้ระโยชน์อ่ืนใด ก็เป็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงาม มีสีเขียวท่ีสดใส และมีดอกสีฟ้าท่ีงดงามทาํให้
เกิดความเจริญตาเจริญใจ ดีกวา่ปล่อยใหเ้ห็นพื้นนํ้ าครําดาํสกปรกส่งกล่ินเหมน็ตลบอบอวลหรือมีหญา้อยา่ง
อ่ืนข้ึนรกรุงรัง 

8.สรุปวธีิการแก้ปัญหาผกัตบชวา 
 แหล่งนํ้ าท่ีมีผกัตบชวาข้ึนอยู ่ เป็นสาเหตุท่ีทาํให้ไม่สามารถจะใชป้ระโยชน์ของแหล่งนํ้ านั้นๆ ได้
เตม็ตามเป้าหมาย เราจึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง แต่ก่อนท่ีจะหาวิธีการ ควรจะพิจารณาถึงขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

1. แหล่งนํ้าแห่งนั้นมีวตัถุประสงคจ์ะใชเ้พือ่อะไร 
2. วิธีการท่ีจะใชมี้ความปลอดภยัต่อตวัท่านเองและส่ิงแวดลอ้มเพยีงใด 
3. วิธีการท่ีจะใชน้ั้น สามารถจนแกปั้ญหาระยะสั้นหรือระยะยาวไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
4. วิธีการนั้นประหยดัเพยีงใด 
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วิธีการแกปั้ญหาผกัตบชวามีวิธีการต่างๆ กนั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ตอนตน้ นอกจากนั้น ก็ยงัมี
วิธีการท่ีจะกาํจดัผกัตบชวาโดยการนาํมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นแนวทางสาํหรับผูที้จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํการ
พฒันาชุมชนไดพ้ิจารณา ก่อนท่ีจะทาํการแกปั้ญหาผกัตบชวาแต่ละทอ้งท่ี 

การใชแ้รงคนสาํหรับการแกปั้ญหาผกัตบชวา ควรจะมีโครงการซ่ึงจดัทาํโดยผูน้าํกลุ่มพฒันา
สาํหรับแต่ละทอ้งท่ี ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํงานต่าง ๆ กนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น คลองซ่ึงใชส้ําหรับการ
คมนาคมทางนํ้ าไม่ควรปล่อยให้มีผกัตบชวาเลย ในกรณีน้ี โครงการท่ีจดัทาํข้ึนก็ควรจะเป็นโครงการกาํจดั
ผกัตบชวาก่อนปฏิบติัการ ควรศึกษาสภาพทัว่ๆ ไป เช่น ผกัตบชวา มีมากในหนา้นํ้ า โดยมาตามคลองระบาย
นํ้ า หนา้แลง้ จะไปคา้งอยูต่ามบึง หนอง ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ถา้จะมีโครงการกาํจดัผกัตบชวาก็ควรทาํใน
หนา้แลง้ โดยจดัการกาํจดัผกัตบชวาตามบึง หนองต่าง ๆ เพื่อไม่ใหแ้พร่กระจายในหนา้นํ้ า ซ่ึงการกาํจดัใน
หนา้น้ีจะเพิ่มค่าใชจ่้ายข้ึนอีกมาก 

สาํหรับแหล่งนํ้ าท่ีไม่ใชใ้นการคมนาคม เช่น คูคลองริมถนน ซ่ึงเป็นท่ีรองรับนํ้ าโสโครกจาก
บา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีน้ี ควรจะเป็นโครงการควบคุมผกัตบชวา เพราะผกัตบชวา ช่วย
ทาํให้นํ้ าสะอาดขึ้น และควรจะมีการจดัเก็บผกัตบชวาข้ึนเป็นระยะๆ เพื่อนาํผกัตบชวาท่ีเก็บข้ึนไปใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ โดยสงัเกตจากการเจริญเติบโตและควรเกบ็เม่ือโตเตม็ท่ี เพื่อกนัไม่ใหท้บัถม ทาํใหดู้ต้ืนเขิน 
แต่ควรท่ีจะจาํกดัขอบเขตให้กบัผกัจบชวา เพื่อเปิดช่องให้เป็นทางนํ้ าไหลถ่ายเทได ้กาํหนดพื้นท่ี (Zoning) 
บริเวณโรงงานหรือท่ีชุมชนหนาแน่นแลว้มาพิจารณาทางเลือกว่าจะจะคงพื้นท่ีผกัตบชวาก่ีส่วนเพื่อใชใ้น
การดูดซบัของเสียและฟอกอากาศ หรือจะกาํจดัทั้งหมดแลว้จดัทาํระบบ Treatment ท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงมาก
แต่แกไ้ขอยา่งสมบูรณ์ 

9.มาตรการในการลดปัญหาจากผกัตบชวา 
 -ประชาสัมพนัธ์ุใหผู้ท่ี้พกัอาศยัอยูริ่มนํ้ าใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติั สาํหรับกาํจดัผกัตบชวา เช่น 
ผูท่ี้อยูริ่มนํ้าควรจะช่วยกนันาํผกัตบชวาขึ้นไปเผา อยา่ปล่อยใหก้ระจายพนัธ์ุไปในท่ีอ่ืนๆ  
 - ส่งเสริมใหมี้การนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งง่าย ๆ เช่น นาํมาทาํปุ๋ยหมกัสาํหรับสวนครัวในบา้น เพาะ
เห็ดรับประทานหรือจาํหน่าย และทาํเป็นเคร่ืองจกัสาน เป็นตน้ 
 - อยา่ตดัถางป่า โดยเฉพาะในท่ีลาดเอียงมาก ๆ ซ่ึงควรจะเกบ็รักษาไวเ้ป็นตน้นํ้าลาํธาร 
 - แนะนาํไม่ใหผู้ท่ี้อยูริ่มนํ้าและท่ีอ่ืน ๆ ท้ิงหรือถ่ายส่ิงปฏิกลูลงในนํ้า 
 - ช่วยกนัต่อตา้นการปล่อยนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และของคอกปศุสตัวล์งแหล่งนํ้า
สาธารณะ 
 - ถา้ผกัตบชวาลอยผา่นท่ีของผูใ้ด ควรจะช่วยกนัเก็บข้ึน ไม่ควรจะปล่อยใหล้อยนํ้ าต่อไปแบบปัด
สวะ ซ่ึงจะเป็นการปล่อยใหไ้ปแพร่ขยายพนัธ์ุมากข้ึนต่อไป 
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