ฤดูนาํ ้ หลากใกล้ มา! กับปั ญหากอง “ผักตบชวา” ที่กวนเส้ นทางคมนาคมทางนํา้
•

สจล. โชว์ นวัตกรรมวิจัย “กําจัดผักตบชวาอย่ างยั่งยืน ด้ วยสารสกัดจากสมุนไพร” ฉีดพ่ นทําลายสาร
คลอโรฟิ ลล์ ยับยั่งการเจริญเติบโต พร้ อมย่ อยสลายซากเหี่ยวแห้ ง ไม่ ก่อให้ เกิดสารพิษตกค้ างใน
แหล่ งนํา้ และไม่ เป็ นอันตรายต่ อสิ่งมีชีวิต

“ผักตบชวา” ถือเป็ นวัชพืชร้ ายคูส่ ายนํ ้าในประเทศไทยมาอย่างช้ านาน การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ วและมหาศาลของวัชพืช
ชนิดนี ้ ไม่เพียงส่งผลเสียต่อการกีดขวางการไหลของกระแสนํ ้า ซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญในช่วงฤดูฝนหรื อฤดูนํ ้าหลากก่อให้ เกิดนํ ้าท่วม
เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งนํ ้าอันเป็ นต้ นตอทําให้ นํ ้าเน่าเสียและสัตว์นํ ้าตาย รวมไปถึงการทําลายทัศนียภาพอัน
สวยงามของแม่นํ ้าลําคลองจนกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวด้ วย
โดยจากสถิตกิ ารสํารวจปริ มาณผักตบชวาเมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2559 ที่ผา่ นมา พบว่าแหล่งนํ ้าทัว่ ประเทศมีปริ มาณ ผักตบชวา
รวมทังสิ
้ ้น 6,205,355 ตัน จึงกล่าวได้ วา่ การกําจัดผักตบชวาถือเป็ นหน้ าที่ของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือร่วมใจกําจัดให้ ลดน้ อยลงและ
หมดไปจากแหล่งนํ ้า แต่อย่างที่ทราบกันดีวา่ การกําจัดผักตบชวาให้ สิ ้นซากนันไม่
้ ใช่เรื่ องง่าย ด้ วยปริ มาณที่เยอะมากและการ
แพร่กระจายที่รวดเร็ ว ประกอบกับลอยอยูใ่ นแหล่งนํ ้าจึงยากต่อการเก็บทําลาย แต่ทําให้ ในละปี ภาครัฐต้ องทุม่ งบประมาณหลักร้ อย
ล้ านบาท สําหรับดําเนินการเก็บกู้เพื่อเปิ ดทางระบายนํ ้าและคืนนํ ้าใสสูช่ มุ ชน
จากปั ญหาความยากลําบากในการกําจัดผักตบชวาในแหล่งนํ ้า ซึง่ ปั จจุบนั นิยมทํา 4 วิธีหลัก คือ 1. การใช้ สารเคมี
(Chemical Control) ซึง่ เป็ นที่นิยมเพราะเป็ นวิธีที่ง่ายและประหยัดเวลา แต่ในขณะเดียวกันหากผู้ฉีดพ่นไม่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญ อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์นํ ้า สภาพแวดล้ อม และประชาชนได้ 2. การกําจัดโดยวิธีกล ( Mechanical Control) คือการใช้
แรงงานคนและเครื่ องมือเครื่ องจักรในการกําจัด เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดสะเทิ ้นนํ ้าสะเทิ ้นบก เรื อยนต์ และแพยนต์ ในการลาก ดึง หรื อ
ยก ขึ ้นจากแหล่งนํ ้า ข้ อดีคือไม่ทําให้ เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้ อม แต่ข้อเสียคือต้ องใช้ กําลังคนจํานวนมากและความพร้ อมของ
อุปกรณ์เครื่ องจักร 3. การนําไปใช้ ประโยชน์ ( Utilization) เช่น การนําไปแปรรูปและผลิตเป็ นเครื่ องจักรสาน ช่วยสร้ างอาชีพและ
รายได้ ให้ กบั ชาวบ้ านได้ อีกทาง แต่ด้วยปริ มาณที่แพร่กระจายเยอะมากเกินกว่ากําลังในการจักรสาน วิธีนี ้จึงช่วยแบ่งเบาและบรรเทา
ปั ญหาได้ เพียงบางส่วน และ 4. การกําจัดโดยชีววิธี (Biological Control) โดยการใช้ สงิ่ มีชีวิต เช่น แมลง โรคพืช หรื อศัตรู เข้ าไปกัด
กินหรื อทําลายผักตบชวา วิธีนี ้เป็ นอีกหนึง่ วิธีที่มีประสิทธิภาพแต่ยงั คงมีข้อจํากัด ในแง่ของการศึกษาวิจยั ที่ต้องใช้ ระยะเวลาค่อนข้ าง
นาน
ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ ที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานโครงการกําจัดผักตบชวาอย่ างยั่งยืนด้ วยพืชสมุนไพร กล่าวว่า ด้ วยข้ อจํากัดใน
กําจัดผักตบชวาที่แพร่กระจายตามแหล่งนํ ้าทัว่ ประเทศ สจล. จึงได้ วิจยั และพัฒนานวัตกรรม “การกําจัดผักตบชวาอย่ างยั่งยืนด้ วย
สารสกัดจากพืชสมุนไพร” โดยคิดค้ นตามกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และทดลองสูตรที่เหมาะสม จนได้ สตู รที่ดีที่สดุ ในการ
กําจัดผักตบชวา 3 สูตร คือ 1. Extract-Wayacin ค้ นพบจากสารสกัดจากพืชสมุนไพรเข้ มข้ นและจุลนิ ทรี ย์ชีวภาพ ที่เหมาะสมสําหรับ
การกําจัดผักตบชวาโดยที่ไม่มีผลกระทบจากสิง่ แวดล้ อม 2. Micro-Organ และ 3. Super-Organ ค้ นพบจากสารสกัดจากพืชสมุนไพร
เจือจางและจุลนิ ทรี ย์ชีวภาพ ที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดผักตบชวาและเพื่อกินก๊ าซไข่เน่า
(Hydrogen Sulfide) ซึง่ ทุกสูตรมี
องค์ประกอบของ มะรุม ( Moringa Oleifera Lam) , กระเทียม (Allium Sativum) , กรดอะมิโน Amino Acid Residue และ จุลนิ ทรี ย์
Microorganisms แต่ในส่วนของค่าความเป็ นกรดด่างและอัตราส่วนผสมจะแตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการฉีดพ่นเข้ าทําลายสาร
คลอโรฟิ ลล์ของผักตบชวา และทําหน้ าที่สลายซากผักตบชวาที่เหี่ยวแห้ งและตาย โดยไม่ก่อให้ เกิดสารพิษตกค้ างในแหล่งนํ ้าและไม่
เป็ นอันตรายต่อสิง่ มีชีวิต

ทังนี
้ ้ นวัตกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรโดยการฉีดพ่นเพื่อกําจัดผักตบชวา ใช้ ระยะเวลาไม่เกิน
3 ขันตอน
้
ดังนี ้

45 วัน แบ่งออกเป็ น

1. ฉีดพ่ นด้ วย Extract - Wayacin : เพื่อสกัดการสังเคราะห์แสงและการสังเคราะห์โปรตีนของใบผักตบชวาใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 7 - 10 วัน จะทําให้ ใบแห้ งเหี่ยวตาย
2. ฉีดพ่ นด้ วย Micro - Organ : เพื่อสกัดการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์โปรตีนของใบผักตบชวา ซึง่ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ
เมื่อต้ นแม่ใกล้ จะตายจะผลิตลูกต้ นอ่อนขึ ้นมาแทน ใช้ ระยะเวลาประมาณ 7 - 14 วัน จะทําให้ ต้นอ่อนตายและต้ นแม่เริ่ มเน่าเปื่ อยจาก
ใบจนถึง ราก - เมล็ด – ไหล
3. ฉีดพ่ นด้ วย Super – Organ : เพื่อกินก๊ าซไข่เน่าจํานวนมาก ใช้ ระยะเวลาประมาณ 7 - 14 วัน จะช่วยปรับสภาพนํ ้าให้ มี
คุณภาพดีขึ ้น
“จากการนําต้ นผักตบชวามาทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงในขันตอนต่
้
างๆ เริ่ มตังแต่
้ การดูดซึม
ของราก การดูดซับนํ ้า คุณภาพนํ ้า ใบแห้ งเหี่ยวตาย การเกิดต้ นอ่อนใหม่ การเริ่ มเน่าเปื่ อยจากใบจนถึงราก-เมล็ด-ไหล การเกิดก๊ าซ
ไข่เน่า การปรับสภาพนํ ้าให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น และนํ ้าใสขึ ้น พบว่า ต้ นผักตบชวาหนัก 1,000 กรัม หลังจากตากให้ แห้ งจะมีนํ ้าหนักเหลือ
ประมาณ 50 กรัม คิดเป็ นนํ ้าหนักของกากแห้ งเฉลีย่ ร้ อยละ 5 แต่ฉีดพ่นด้ วยสารสกัดดังกล่าวแล้ ว ปล่อยให้ เน่าเปื่ อยและย่อยสลายใน
นํ ้า จะเหลือส่วนที่เป็ นรากและไหลที่เมื่อนํามาตากแห้ งจะเหลือนํ ้าหนักเพียง 10 กรัม คิดเป็ นนํ ้าหนักของกากแห้ งเฉลีย่ ร้ อยละ 1
ในขณะที่ การวิเคราะห์และหาค่าประมาณการโดยเฉลีย่ ความหนาแน่นของผักตบชวา ไร่ จะมีนํ ้าหนัก 80 ตัน หรื อ 80,000 กิโลกรัม
ถ้ าถูกกําจัดด้ วยนวัตกรรมใหม่จะเหลือซากคิดเป็ นนํ ้าหนักเพียง 80 กิโลกรัมต่อไร่ ตกทับถมลงในใต้ นํ ้า ซึง่ ซากหรื อตะกอนที่รอการย่อย
สลายตามธรรมชาติเพียง 1% จะไม่สง่ ผลทําให้ แม่นํ ้าลําคลองตื ้นเขิน จึงสรุปได้ วา่ ในการกําจัดผักตบชวาด้ วยนวัตกรรมใหม่นี ้จะส่งผล
ดีในการรักษาระบบนิเวศน์ในนํ ้าได้ เป็ นอย่างดี” ดร.สามารถ กล่าว
นักเรี ยน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทัว่ ไป สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรื อเข้ าไปที่ www.kmitl.ac.th

