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วิถีชีวิตของชาวไทยอยูคูกับแมน้ำลำคลองมา 
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ก็เพราะเปนทั้งเสนทาง 
สัญจร แหลงรวมของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดทั้งพืช 
และสัตวที่อยูรวมกันเปนระบบนิเวศนในน้ำ ซึ่ง 
เปนทั้งแหลงอาหารใหผูคนนำมาบริโภค และ 
ชาวบานยังนำน้ำมาใชในการเกษตรไดอีกดวย 
แตเมื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
เทคโนโลยีตางๆ  มีมากขึ้น แหลงน้ำที่ เคย 
อุดมสมบูรณ เริ่ม เปลี่ยนแปลงไป มีการทิ้ ง 
ขยะและสิ่งปฏิกูลตางๆ ลงแมน้ำลำคลองมากขึ้น 
จนทำใหน้ำเนาเสียและตื้นเขิน พรรณไมริมน้ำ 
และสัตวน้ำที่เคยมีอยูก็คอยๆ ลมตายลง
 ดวยมลภาวะตาง  ๆ ท่ีเกิดจากความเจริญทาง 
เทคโนโลยี สงผลใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
ไป ฝนไมตกตามฤดูกาล อากาศรอนมากกวาเดิม 

ทำใหน้ำระเหยสูชั้นบรรยากาศมากข้ึน ปริมาณ 
น้ำฝนจึงมากกวาปกติ ประกอบกับระบบการ 
ระบายน้ำไมเพียงพอ ทำใหเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรง 
กวาที่เคยมีมา พืชพรรณหลายชนิดที่เคยดำรง 
ชีวิตอยูไดลมตาย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร 
หลายแหงก็เสียหายจนไมไดผลผลิตอยางเชนเคย
 จากเหตุการณที่ผานมาสงผลใหหลายทาน  
คำนึงถึงการดำรงชีวิตในอนาคตมากขึ้น หลัง  
น้ำลด ตนไมหลายตนลมตายไป แตก็มีบางตน  
ยังเติบโตอยูได อยางไรก็ตาม ควรวางแผน  
ลวงหนาเพื่อรับมือปญหาน้ำทวมที่อาจเกิดขึ้น  
ใหไดรับความเสียหายนอยที่สุด เรียนรูวิธีแกไข  
หากเกิดเหตุการณขึ้นอีกครั้ง และศึกษาวามี  
พรรณไมชนิดใดบางที่สามารถเติบโตอยูไดใน  
สภาพน้ำทวมขัง 

ไมทนนำ้ 
ตัวอย่าง



พรรณไมที่เราปลูกเลี้ยงกันทั่วไป สามารถเติบโต  
อยูไดในสภาพพื้นที่ที่แตกตางกันไป หลายชนิด  
เติบโตผลิดอกออกผลไดในสภาพพื้นที่ที่แหงแลง  
ขาดความอุดมสมบรูณ จนไดชือ่วาเปนไมทนแลง  
(drought tolerant plant) บางชนิดเมื่อนำมา  
ปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด (เกลือ)  
ในดนิสงู เชน รมิชายทะเล กย็งัเจรญิเตบิโตอยู  
ได เรยีกกนัวา ไมทนเคม็ (salt tolerant plant)  
และอีกหลายชนิดแมจะมีน้ำทวมขังยาวนานกวา  
2 เดือน แตก็สามารถผลิดอกออกผลไดตาม  
ปกติหลังน้ำลด จนไดชื่อวา ไมทนน้ำ (water  
tolerant plant) 
 คำวา  “ไมทนน้ำ” หมายถึง พืชที่สามารถ  
เจรญิเตบิโตอยูในสภาพพืน้ทีท่ีม่นีำ้ทวมขงัได โดย  
รากพืชยังสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารเพ่ือใช  
ในการเจริญเติบโตไดตามปกติ หลายชนิดทน  
นำ้ทวมขงัในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น เชน ยางนา  
ตะเคียน พะยอม ตะโกนา จัน - อิน ขี้เหล็ก  
พญาสัตบรรณ เตยหอม ลั่นทม ยี่โถ รำเพย  
เปนตน แตบางชนิดก็สามารถเติบโตอยูไดทั้ง  
บนบกและในน้ำ เชน ไครยอย จิกสวน ลำพู  
ฝาดแดง มะกอกน้ำ เปนตน รวมทั้งอีกหลาย  
ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดอยูริมทะเล พื้นที่ปาชายเลน  
ที่มีน้ำกรอย ซึง่นอกจากจะทนน้ำทวมแลวยงัทน  
ดนิเคม็อกีดวย ที่เรียกกันวา “ไมชายเลน” นั่นเอง 

สภาพแวดลอมกับการ  
เจรญิเติบโตของ 
พรรณไมแตละชนดิ 

พุทธรักษาสามารถเติบโตตามพื้นที่ชื้นแฉะริมน้ำ  
และทนน้ำทวมไดในระดับหนึ่ง 

ตัวอย่าง
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เมื่อรากพืชไดรับน้ำมากจะแตกรากฝอย  
เพื่อแลกเปลี่ยนกาซ ดูดน้ำและธาตุอาหาร 

ตัวอย่าง
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 ไมทนนำ้แตละชนดิสามารถพฒันาสวนตางๆ  
ของพืชใหเติบโตอยูไดในสภาพน้ำขัง เชน การ  
สรางชองอากาศ (lenticel) ตามเปลอืก ตน และ  
ผิวราก ลักษณะเปนตุมนูนคลายรอยแผล เปน  

ชองเปดที่ทำหนาที่แลกเปล่ียนกาซระหวางลำตน  
หรือรากกับบรรยากาศรอบๆ และการสรางราก  
พิเศษในกลุมไมชายเลนเพื่อชวยพยุงลำตนใหยืน  
อยูได ไมลมตามแรงนำ้ แบงเปน 4 ประเภท คอื 

รากพอน (buttress root) เปนสวนหนึ่งที่พัฒนา  
จากลำตนใหแผขยายออก เชน ตะบูนขาว  
หงอนไกทะเล ทองหลางน้ำ ทองหลางลาย 

รากหายใจ (pneumatophore root) เปนสวนหน่ึงของ  
รากแขนง ลักษณะเปนแทงแหลม ยาว  10  -  50  
เซนติเมตร โผลขึ้นเหนือผิวน้ำ ทำหนาที่หายใจ  
สามารถทนน้ำทวมไดเปนเวลานาน มักพบในพืชวงศ  
ลำพู (Sonneratiaceae) วงศแสม (Verbanaceae)  
บางชนิด เชน แสมดำ แสมขาว แสมทะเล 

ตัวอย่าง
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 นอกจากนี้ พืชน้ำหลายชนิดยังสรางสวนที่  
ชวยพยุงลำตนใหลอยน้ำ ผลิดอกออกผล และ  
แพรพันธุไปยังพื้นที่ตางๆ เชน ผักกระเฉดที่  
สรางนวมหอหุมลำตนไว ผกัตบชวามีสวนกานใบ  

ที่พองออกเพ่ือชวยใหตนลอยน้ำ ผลตนลำพ ู 
ผลมะพราว และจิกสวนที่ลอยน้ำได ซึ่งชวย  
ในการแพรพันธุ 

รากค้ำ (prop root หรือ stilt root) คือรากที่แตก  
จากลำตนและหยั่งลงสูพื้นดินใตผิวน้ำ เชน พืช  
ในวงศโกงกาง  (Rhizophoraceae) และวงศเตย  
(Pandanaceae) 

รากรูปหัวเขา (knee root) เปนรากท่ีโผลพนดินและ  
โคงงอเหมือนหัวเขา พบในพืชวงศโกงกางบางชนิด  
เชน พังกาหัวสุม โปรงขาว โปรงแดง เปนตน 

ตัวอย่าง
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ปจจัยสำคัญที่ทำให 
ไมทนนำ้ 
ดวยสภาพภูมิประเทศของไทยสวนใหญเปนพื้นที่  
ลุม จึงหลีกเล่ียงไมไดที่จะตองพบกับน้ำทวมใน  
ฤดูน้ำหลากทุกป แตชาวบานสามารถดำรงชีวิต  
รวมกบันำ้ไดอยางปกติ เพราะบานเรอืนท่ีออกแบบ  
ใหมีใตถุนสูง และเลือกปลูกพรรณไมรอบๆ บาน  
ใหสามารถเจริญเติบโตอยูไดในระหวางน้ำทวม  
และหลังน้ำลด อยางไรก็ตาม ตนไมแตละชนิด  
สามารถทนน้ำทวมไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ  
ปจจัยดังตอไปนี้ 

• ระดับความสูงของน้ำที่ทวมขัง พืชบางชนิด  
สามารถเติบโตตอไปไดหลังน้ำลด หากระดับน้ำ  
ไมสูงจนมิดตน เชน กามกุง เตยหอม หมาก  
เหลือง หมากผูหมากเมีย 
• ความแรงของน้ำ ถาน้ำที่ทวมมีความรุนแรง  
พัดดินบริเวณโคนตนและรากหลุดออกจนตน  
ลอยไปตามน้ำ และหากมีปริมาณตะกอนดิน  
อินทรียวัตถุตางๆ ที่ละลายในน้ำมาก จนเขาไป  
อุดตันตามชองอากาศตางๆ ของเซลลพืช ทำให  
รากพืชแลกเปลี่ยนกาซไมได โอกาสลมตายก็มี  
สูงมาก 
• ระยะเวลาท่ีนำ้ทวม หากนำ้ทวมขงัเปนเวลานาน  
จนซากพืชซากสัตวเนาเสีย ไมมีการหมุนเวียน  
ของนำ้ อกีทัง้มีปรมิาณสารเคมทีีล่ะลายในนำ้มาก  
ออกซิเจนในน้ำจะลดนอยลง เม่ือรากพืชขาด  
ออกซิเจน โอกาสที่พืชจะเติบโตตอไปไดมีนอย  
มาก 
• ลักษณะวิสัยและถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ และ  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชแตละชนิด  
เปนสิง่สำคญัมาก เพราะปจจยัเหลานีส้งผลใหพชื  
ทนทานแตกตางกัน หากถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ  
ของพืชชนิดนั้นมีน้ำทวมถึงหรืออยูในดินที่ชื้นแฉะ  
ตลอดเวลา เชน ปาชายเลน พืชจะปรับตัว  
ใหดำรงชีวิตอยูได เชน การสรางรากหายใจ  
การสรางชองอากาศตามลำตนเพ่ือเปนชองทาง  
แลกเปลี่ยนกาซเขา - ออก รากค้ำของปาลมเขยง 

ตัวอย่าง
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เทคนคิการดแูลตนไม
กอนและหลังน้ำทวม 
1. หากเปนไมพุมระดบักลางถงึเตีย้ กอนนำ้ทวม  
ควรขุดยายตนใหพนน้ำ โดยตัดแตงกิ่งออนและ  
ใบออกกอน จากนั้นจึงขุดลอมดินบริเวณโคนตน  
ไมควรใหตุมดนิใหญ เพราะอาจทำใหตุมแตกงาย  
แลวใชกระสอบและเชือกพันตุมใหแข็งแรง  
อยางไรกต็าม ไมประดบับางชนดิมลีกัษณะเฉพาะ  
ตองศึกษารายละเอียดใหแนชัด 

กอนน้ำทวม ขุดลอมดินรอบโคนตน 

ใชกระสอบและเชือกพันตุม  
ใหแข็งแรง วางในที่ชุมชื้น  

และมีแสงแดดสองถึง 

ตัวอย่าง
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