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บทคัดย่อ 
 การส้ารวจรวบรวมพรรณไม้น ้า ได้ทั งไม้น ้าที่วัชพืชทั่วไป ซึ่งมีทั งพืชที่พืชท้องถิ่น และพืชต่าง
ถิ่น และไม้น ้าที่พบในปริมาณและความถี่ต่้ามาก 8 ชนิด ได้แก่  สันตะวาใบลอย (Ottelia ovalifolia  
(R.Br.) L.C. Rich)  โพลง (Monochloria elata Ridl.)  ผักกะโฉม หัวระพาน ้า ผักรา (Limnophila 
rugosa (Roth) Merr.) ผั ก แ ว่ น ใบ มั น  (Marsilea scalaripes D.M.Johnson) Ricciocarpus 
natans L. ขาเขียด (Sagittaria sagittifolia L.)  เต่าเกียด/ผักคางไก่ (Sagittaria guayanensis 
Humb., Bonpl. & Kunth) หญ้ากองลอย (Alisma plantago-aquatica L.) และพืชที่รุกราน หรือ
แล้ว 3 ชนิด ได้แก่ ผักกระเฉด (Neptunia sp.)  จอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta D. S. Mitchell) 
และ ตับเต่าเล็ก (Nymphoides cristata (Roxb.) Kuntze)  พืชที่พบน้อยลง เป็นพืชที่มีความ
สวยงาม หรือเคยใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นพืชผักพื นเมือง ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
น้ามาใช้ประโยชน์โดยการช่วยขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ เป็นการรักษาพันธุ์นอกแหล่งธรรมชาติ 
ส้าหรับพืชที่รุกราน ระบาดลงสู่แหล่งน ้า จ้าเป็นต้องหาทางควบคุมต่อไปด้วย   
 
Abstract 
 Survey and collection of aquatic plant in water body outside forest and 
national park, found 8 species of aquatic plants with low density and frequency, high 
risk to be disappeared. They are (Ottelia ovalifolia  (R.Br.) L.C. Rich),  Monochloria 
elata Ridl., Limnophila rugosa (Roth) Merr., Marsilea scalaripes D.M.Johnson) 



Ricciocarpus natans L., Sagittaria sagittifolia L, Sagittaria guayanensis Humb., Bonpl. 
& Kunth and Alisma plantago-aquatica L.. And 3 invasive weeds are invading to 
swamp or water body, they are Neptunia sp.,  Salvinia molesta D. S. Mitchell and 
Nymphoides cristata (Roxb.) Kuntze.  The high risk of disappear species should be 
manage for utilization which will bring out the ex-situ conservation. But the invader 
one must be manage to control too. 
บทน า 
 พรรณไม้น ้าหรือพืชน ้า (Aquatic plants) หมายถึงพืชที่อยู่ในน ้าโดยอาจจะจมอยู่ใต้น ้าทั งหมด
หรือ โผล่บางส่วนขึ นมาอยู่เหนือน ้า หรือเป็นพืชที่ขึ นอยู่ตามริมน ้า ชายตลิ่ง นอกจากนี ก็ยังรวมถึงพืชที่
เจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ลุ่มน ้าขังหรือที่ชื นแฉะอีกด้วย Zungsontiporn (2003) รายงานว่าแว่นแก้ว 
(Hydrocotyle umbellata L.) ซึ่งเป็นไม้น ้า น้าเข้าจากต่างประเทศ มีจ้าหน่ายทั่วไปตามร้านค้าพรรณ
ไม้มีถิ่นก้าเนิดในอเมริกาใต้ เป็นพืชล้มลุกอายุข้ามปี ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนซึ่งเป็น
แหล่งก้าเนิดพรรณไม้น ้าสวยงามท่ีนิยมหลายชนิดอีกทั งภูมิประเทศของประเทศไทยมีความเหมาะสม
ส้าหรับการแพร่ขยายพันธุ์ของพรรณไม้น ้าหลายชนิด พรรณไม้น ้าแบ่งออกตามลักษณะทางนิเวศน์ดังนี  

- พืชใต้น ้า (submerge) เป็นพวกที่มีการเจริญเติบโตอยู่ใต้น ้าทั งหมด อาจมีรากยึดเกาะกับ
ดินใต้น ้า หรือไม่ก็ได้ บางชนิดมีใบและต้นอยู่ใต้น ้า มีเพียงส่วนดอกที่เมื่อบานที่ผิวน ้า หรือพ้นผิวน ้า เช่น 
สันตะวาใบพาย สันตะวาใบข้าว สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว 

- พืชโผล่เหนือน ้า (emerged plants) เป็นพรรณไม้น ้าที่มีการเจริญเติบโตอยู่ใต้น ้าบางส่วน
และเหนือน ้าบางส่วน โดยมีรากหรือทั งรากและล้าต้นเจริญอยู่ในดินใต้น ้า ส่งส่วนของใบและดอกขึ นมา
เจริญเหนือน ้า เช่น บัวสาย บัวบา ผักตับเต่า   

- พืชลอยน ้า (Floating plants) เป็นพวกที่เจริญลอยอยู่ที่ระดับน ้า มีรากห้อยลอยอยู่ในน ้า 
ส่วนต้น ใบและดอก เจริญปิ่มน ้า หรือเหนือน ้า รากอาจหยั่งหรือยึดพื นดินใต้น ้าก็ได้ มีหลายชนิดที่ลอย
เป็นอิสระในน ้า เช่น ผักตบชวา จอก ผักกระเฉด แหน จอกหูหนู เป็นต้น 

- ไม้ชายน ้า (marginal plants)  เป็นไม้น ้าที่มักขึ นตามชายน ้า ริมตลิ่ง ชายคลอง หนองน ้า 
มักมีรากและล้าต้นเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน บางส่วนของต้น ใบ และดอกเจริญเหนือน ้า เช่น ธูปฤๅษี  
โพลง ขาเขียด  ผักตบไทย เตยหอม  เป็นต้น 

- ไม้น ้าหลายชนิด สามารถเจริญได้ทั งบนบกและในน ้า เช่น ผักแว่น ธูปฤๅษี ผักบุ้ง ไมยราบ
ยักษ์ ผักกระเฉด เป็นต้น 
 การศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส้ารวจ และรวบรวมพรรณ
ไม้น ้าท้องถิ่น และไม้น ้าต่างถิ่น เพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้พืชต่างถิ่นเหล่านั น เจริญ แพร่พันธุ์ แทนที่
ไม้ท้องถิ่น โดยการส้ารวจ รวบรวม ตรวจสอบชนิดของไม้น ้าท้องถิ่น และหาทางน้ามามาใช้ประโยชน์ 
ส้าหรับไม้น ้าต่างถิ่น ส้ารวจ ตรวจสอบชนิด และหาทางป้องกันไม่ให้เป็นวัชพืชในแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติ 



 
วิธีด าเนินการ 
    อุปกรณ์  
 - การส้ารวจได้แก่ แผนที่ สมุดบันทึก กรรไกร ถุงพลาสติก ปากกาเขียนพลาสติก หรือ
กระดาษป้ายชื่อ และกล้องถ่ายภาพ  
 - อุปกรณ์ส้าหรับปลูกพืชทดสอบและสารเคมี ได้แก่ กระถาง ดิน ป้ายก้ากับการทดลอง ปุ๋ย
และสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช  
 - การจัดท้าตัวอย่างแห้ง ได้แก่ แผงอัดพรรณไม้ส้าหรับจัดท้าตัวอย่างแห้ง กระดาษฟูก 
กระดาษซับ ฟองน ้าส้าหรับรองตัวอย่าง กระดาษติดตัวอย่างพรรณไม้พร้อมปก พร้อมกระดาษป้ายชื่อ 
 - สารเคมีส้าหรับกันเชื อราและแมลง ได้แก่ เมทานอล (Methanol) คลอโรฟอร์ม และเมอคิว
รี่ คลอไรด์ พร้อมเครื่องแก้วต่างๆ ที่จ้าเป็น 
 - การตรวจสอบชนิดพืช ได้แก ่แว่นขยายขนาด 10 เท่า กล้อง กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้า
แบบใช้แสง เข็มเขี่ย ปากคีบ หนังสือคู่มือการจ้าแนกพรรณไม้ต่างๆ 
    วิธีการ 
 ส้ารวจการแพร่กระจายของไม้น ้า ในแหล่งน ้าตามธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ไม่รวมพื นที
อุทยานแห่งชาติ หรือป่าไม้ หากไม่สามารถระบุชนิดได้  น้ามาปลูกในเรือนทดลองของกลุ่มวิจัยวัชพืช 
เพ่ือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ตรวจสอบชนิดโดยการเทียบกับตัวอย่างพืชแห้งของพิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ และเอกสารด้านอนุกรมวิธานและคู่มือตรวจสอบชนิดพืชต่างๆ  
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 พืชน ้าที่ส้ารวจและรวบรวมได้ มีทั งที่เป็นพืชที่พบทั่วไป และเฉพาะที่ แต่ไม่มีการพบใหม่ 
(new record หรือชนิดใหม่ (new species) แต่อย่างใด พืชที่พบสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตาม
ลักษณะการระบาดของพืช คือพืชที่พบน้อย และมีแนวโน้มถูกคุกคาม แย่งที่อยู่อาศัย และอีกกลุ่ม
ได้แก่พืชน ้าที่มีแนวโน้มระบาด โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดของพืชดังนี   
 1.พืชที่พบน้อยและมีแนวโน้มถูกคุกคาม ได้แก่ 
 1.1  สันตะวาใบลอย (Ottelia ovaliolia (R.Br.) L.C.Rich พืชใบเลี ยงเดี่ยว เป็นสมาชิก
วงศ์  Hydrocharitaceae เป็นน ้าประเภทรากยึดเกาะ จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุข้ามปี ล้าต้นเป็นเหง้า
สั นใต้ดิน ใบเดี่ยวแตกจากต้นใต้ดิน ก้านใบยาวตามระดับความลึกของน ้า แผ่นใบรูปหอกแกมรี ปลาย
ใบมน   รากยึดเกาะ ปลายมน ฐานเว้า คล้ายรูปหัวใจ ใบอยู่ที่ผิวน ้า ดอกเดี่ยวออกเป็นช่อ ทยอยบาน 
ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีขาว ชูเหนือน ้า (Fig 1) ผลเดี่ยว ภายในมีเมล็ดจ้านวนมาก ขยายพันธุ์ด้วย
เมล็ด 



  
Fig.1  Swamp Lilly, Ottelia ovalifolia (R.Br.) L.C.Rich  (1) habit (2) flower 

 สันตะวาใบลอย นี พบเพียงแห่งเดียว ในหนองน ้าค่อนข้างตื น ข้างทางหลวง เขตจังหวัดตราด 
สามารถน้ามาปลูกในกระถางขนาดใหญ่ มีน ้าขังตลอดเวลา และได้รับแสงเต็มที่ จะออกดอกและทยอย
กันบาน นานประมาณ 1 เดือน ออกดอกตลอดปี แต่จะออกดอกมากในช่วงพฤศจิกายน -ธันวาคม 
เป็นพืชที่สมควรอนุรักษ์ และส่งเสริมปลูกเป็นไม้ประดับต่อไป 
 
 1.2 โพลง (Monochloria elata Ridl.) พืชใบเลี ยงเดี่ยว วงศ์ Pontederiaceae ไม้น ้า
ประเภทรากยึดเกาะ อายุหลายฤดู ล้าต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ล้าต้นเหนือดินเป็นกอใบที่แตกจากเหง้า ก้าน
ใบอาจยาวได้ถึง 180 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ปลายใบรูปหอก ปลายแหลม ฐานเว้าเล็กน้อย ก้านใบมีทั ง
แบบเหลี่ยมและกลม (โพลงที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีก้านใบกลม แต่โพลงในภาคใต้มีก้าน
ใบเป็นเหลี่ยม ช่อดอกออกบนก้านใบ บริเวณใกล้ฐานใบ สีม่วง ทยอยบานจากโคนหาปลาย ออกดอก
ตลอดป ี(Fig.2) 

  
Fig.2  Monochloria elata Ridl. (1) habit, (2) inflorescence 

  

  



 โพลงมีรูปร่างทรงต้นที่สูง โปร่ง ออกดอกตลอดปี ดอกมีความสวยงาม และเป็นผักพื นเมือง
ของประชาชนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในตลาดบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ช่อดอกอ่อนโพลงวางจ้าหน่าย 
 ปัจจุบันพบโพลงขึ นนอกจากการคุกคามของธูปฤๅษีเข้าไปในแหล่งน ้าตื นๆ แล้ว ยังมีการขยาย
พื นที่ถนน และเมือง โดยการถมที่ ท้าให้แหล่งที่ของโพลงถูกท้าลาย ปัจจุบัน พบเพียงประชากรขนาด
เล็ก และมักพบธูปฤๅษีในพื นที่นั นด้วย 
 1.3 ผักกะโฉม หัวระพาน้ า ผักรา (Limnophila rugosa (Roth) Merr.)  เป็นพืชใบเลี ยง
คู่ วงศ์ Scrophulariaceae  ขึ นในที่น ้าท่วมขังหรือความชื นสูง เป็นไม้ล้มลุก อายุฤดูเดียว ล้าต้นอวบ
น ้า ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ปลายมน ฐานใบสอบ ก้านใบสั น ขอบใบเรียบ เส้นใบชัดเจน ดอกเดี่ยว ดอก 
สีม่วง ออกตามซอกใบ เมล็ดกลมสีน ้าขนาดเล็กประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ขยายพันธุ์ด้วยส่วนของล้าต้น 
และเมล็ด ใบมีกลิ่นหอมคล้ายโหระพาเมื่อขยี ดม เป็นผักพื นบ้านทางภาคใต้ (Fig.3)  
 พบขึ นในนาข้าวและที่ชื นแฉะ ในเขตอ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ประชาชนในภาคใต้ 
โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฏร์ธานีนิยมรับประทานเป็นผักสดเครื่องเคียงบนโต๊ะอาหาร และสามารถหาซื อ
ได้ง่ายในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตามร้านจ้าหน่ายผักสดทั่วไป 
 

  
Fig.3   Limnophila rugosa (Roth) Merr.)  

 

 3.4 ผักแว่นใบมัน (Marsilea scalaripes D.M.Johnson)  เฟิร์นน ้า อายุหลายฤดู วงศ์ 
Marsileaceae  ลักษณะเหมือนผักแว่นหรือผักลิ นปี่ คือมีล้าต้นเป็นไหลตามผิวดิน หรือในน ้า  ไหล
กลมเรียวยาว  แต่ต้องมีส่วนที่ติดดิน สร้างสปอโรคาร์ปเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบบนก้านใบใบที่ไม่
สร้างสปอโรคาร์ปมีลักษณะเหมือนใบของผักลิ นปี่คือลักษณะบาง (Fig.4) พบเมื่อน้าผักแว่นใบมันมา
ปลูกในสภาพดินแห้ง หรือเมื่อปลูกไว้นานๆ ในพื นที่จ้ากัด โดยไม่มีการบ้ารุ งดิน จะเกิดยอดที่มีใบสี



เขียวอ่อนและบางเหมือนผักลิ นปี่ ก้านใบเล็กกว่าใบที่สร้างสปอโรคาร์ป เจริญเติบโตเพ่ิมจ้านวนเร็ว 
จนท้าให้ใบมันหรือใบนวลหายไปในที่สุด และถึงแม้จะมีการบ้ารุงดิน หรือให้น ้าก็จะไม่เกิดใบที่มี
ลักษณะเป็นใบมันอีกเลย คือไม่เกิดใบที่สร้างสปอโรคาร์ป จากใบท่ีไม่สร้างสปอโรคาร์ป 

 
Fig. 4  Marsilea scalaripes D.M.Johnson  

 เนื่องจากพืชในสกุล Marsilea L. มีลักษณะคล้ายกัน คือบนหนึ่งก้านใบ จะมีใบท่ีปลายแยก
ออกเป็น 4 แฉก โดยออกจากจุดกลางใบเหมือนกัน แต่มีลักษณะใบแผ่นใบแตกต่างกัน ส้าหรับผักแว่น
ใบมัน ซึ่งเป็นพืชทีม่ีถ่ินก้าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเชีย ไทย เวียดนาม) และในไทยเพ่ิงพบ
เมื่อปี 2549 (ศิริพร, 2550) มีลักษณะที่แตกต่างจากผักลิ นปี ดังนี  (Table 1) 
 สภาพนิเวศน์ ทั งผักแว่น และผักแว่นใบมัน พบขั นในที่น ้าท่วมขัง แต่ผักแว่นใบมันพบในที่น ้า
ท่วมขัง และในล้าธารน ้าไหล ส่วนผักแว่น/ผักลิ นปี่ พบเป็นที่ชื นแฉะ เป็นวัชพืชในนาข้าว และมีการ
ปลูกเพ่ือการค้าในจังหวัดนครปฐม โดยปลูกในคลอง 
 ลักษณะใบ ผักแว่นใบมันมีใบที่สร้างสปอโรคาร์พและไม่สร้างสปอโรคาร์บ ที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ใบที่สร้างสปอโรคาร์พมีก้านใบอ่อนโดยเฉพาะระยะใบอ่อน ที่ขึ นในแหล่งน ้ามันมีใบลอยที่
ผิวน ้า เมื่อน ้าลดจึงเห็นใบราบไปกับพื น แผ่นขนาดใกล้เคียงกับ ผักแว่น/ผักลิ นปี่ แต่ใบจะหนา เป็นมัน
วาว ส่วนที่ชื นแฉะใบมีก้านใบแข็ง ชูใบตั งขึ นมา ใบหนามีสีเขียวนวล ส่วนใบที่ไม่สร้างสปอโรคาร์บจะมี
แผ่นใบที่บาง-ใส โดยทั่วไปจะพบใบที่สร้างสปอโรคาร์พมากกว่า แต่ใบที่ไม่สร้างสปอโรคาร์พจะเกิดใน
บางสภาพเท่านั น  ส่วนผักแว่น/ผักลิ นปี มีแผ่นใบบาง ใส ก้านใบแข็ง ชูแผ่นใบเหนือน ้า มีลักษณะ
เหมือนใบที่ไม่สร้างสปอโรคาร์พของผักแว่นใบมัน  (Table 1-Leaf) ดังนั นในธรรมชาติเมื่อพบผักแว่น/
ผักลิ นปี อาจเป็นผักแว่นใบมันที่ไม่สร้างสปอโรคาร์พก็ได้ การที่จะพิสูจน์ทราบสามารถท้าได้โดยน้ามา
ปลูกในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และสังเกตจากการสร้างสปอโรคาร์ปในฤดูแล้ง ในช่วงพฤศจิกายน –
มกราคม ที่ผักแว่น/ลิ นปี่จะสร้างสปอโรคาร์พ แต่ผักแว่นใบมันที่มีแต่ใบที่ไม่สร้างสปอโรคาร์พจะไม่
เห็นสปอโรคาร์ปเลย  



 ต าแหน่งการสร้างสปอโรคาร์พ ผักแว่นใบมันจะสร้างสปอโรคาร์พบนก้านใบ โดยเรียง
ตัวอย่างเป็นแถว ก้านชูสปอโรคาร์พแต่ละอันมีแต่ละอันมี เพียง 1 อันติดที่ปลาย อยู่ห่างกันเป็นระยะ
เท่าๆ กัน  แต่ผักแว่น/ผักลิ นปี สร้างสปอโรคาร์พเป็นกลุ่มที่โคนก้านใบ ก้านชูสปอโรคาร์ปแต่ละอันมี
ออกจากจุดเดียวกัน (Table 1 – position of sporocarp) 
Table 1 Comparing of M. scalaripes D.M. Johnson and M. crenata L. 

Marsilea scalaripes D.M. Johnson Marsilea crenata L. 

  
Habitat 

  
Leaf 

  
Position of sporocarp  



Marsilea scalaripes D.M. Johnson Marsilea crenata L. 

  
Shape of sporocarp 

 
Young shoot in market 

 
 รูปร่างของสปอโรคาร์พ  ผักแว่นใบมันมีสปอโรคาร์พรูปไข่ ติดอยู่บนปลายของก้านชูสปอ
โรคาร์พ แต่ผักแว่น/ผักลิ นปี มีสปอโรคาร์ปรูปไต ที่มีก้านชูสปอโรคาร์ปเยื องไปด้านข้าง (Table 1-
shape of sporocarp) 
 ยอดอ่อน ที่วางจ้าหน่ายเป็นผักพื นเมือง มีความแตกต่างกัน ผักแว่นใบมันมีสีเขียว-แดง ใบมัน
วาว ขนาดของล้าต้นใหญ่กว่า ส่วนผักแว่น/ผักลิ นปี มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ทั งยอดสีออกเขียว และ
มักมีราคาถูกกว่า (Table 1-young shot in market) 
 1.5 Ricciocarpus natans L. พืชน ้าที่ไม่มีท่อน ้าเลี ยง จัดอยู่ในวงศ์ Ricciaceae ชื่อสามัญ
ภาษาอังกฤษคือ purple-fringed riccia  ลักษณะคล้ายแหน แต่แตกแขนงเป็นสองเท่าๆ กัน ใบสี
เขียวเข้ม เป็นมันวาว ลอยอย่างอิสระบนผิวน ้า  (Fig.5) พบในแหล่งน ้าในจังหวัดล้าพูน และเชียงใหม่  

  
Fig. 5  Ricciocarpus natans L. 

M. crenata L. 

M. crenata L. 



 
 1.6 ขาเขียด (Sagittaria sagittifolia L.) ไม้น ้า ประเภทรากยึดเกาะ ก้านใบและใบอยู่
เหนือน ้า ใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายลูกศร ปลายแหลม ฐานใบเว้าลึก ก้านใบยาว ช่อดอกแทงจากล้าต้นใต้
ดิน ระหว่างก้านใบ ดอกแยกเพศ อยู่บนก้านช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่ด้านล่าง ดอกเพศเมียอยู่
ด้านล่าง (Fig.6) พบเป็นวัชพืชในนาข้าว และตามแหล่งน ้าตื นๆ ในอ้าเภอเวียงแหง อ้าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ไม่มีการใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืช  

  
Fig. 6 Sagittaria sagittifolia L. 

 1.7 เต่าเกียด/ผักคางไก่ (Sagittaria guayanensis Humb., Bonpl. & Kunth)  ไม้น ้า
ประเภทรากยึดเกาะกับดิน ใบเดี่ยว แตกจากโคน ปลายใบแหลม ฐานใบเว้ายักลึก คล้ายรูปศร ช่อ
ดอกแทงจากกลางกอ ดอกแยกเพศ อยู่บนช่อดอกเดียวกัน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด (Fig.7)  พบขึ นในที่น ้า
ท่วมขัง-ดินมีความชื นสูง พบในนาข้าวที่น ้าท่วมขัง ทนแล้งได้ พบในจังหวัดปราจีนบุรีและปทุมธานี ผัก
คางไก่หรืเต่าเกียดนี บางแห่งใช้เป็นผักพื นบ้านชนิดหนึ่ง 

 
Fig. 7 Sagittaria guayanensis Humb., Bonpl. & Kunth 

 
 1.8 หญ้ากองลอย (Alisma plantago-aquatica L.) ใบเลี ยงเดี่ยว วงศ์ Alismataceae
พืชน ้าประเภทรากยึดเกาะกับดินอายุหลายฤดู ล้าใต้ใบเดี่ยว แตกจากโคน ช่อดอกแทงจากกลางกอ 
ก้านช่อดอกแข็ง ยาวมาก ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ อยู่บนช่อเดียวกัน กลีบดอก 3 สีขาว (Fig.8) 



ขยายพันธุ์โดยเมล็ด พบขึ นในที่น ้าท่วมขัง-ดินมีความชื นสูง พบในนาข้าวที่น ้าท่วมขัง ในจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล้าพูน  

  
Fig. 8 Alisma plantago-aquatica L. 

 1.9 สันตะวา (Ottelia sp.)  วัชพืชในนาข้าว ที่พบบ่อยได้แก่ สันตะวาใบพาย Ottelia 
alismoides (L.) Pers  ในการศึกษาครั งนี  พบพืชสกุลนี ที่มีความแตกต่างกัน ดังนี  
  1) รูปร่างกลีบดอกและสี เป็นวัชพืชในนาข้าวเหมือนกัน แต่มีดอกขนาดใหญ่กว่า
เล็กน้อย กลีบดอกสีขาว ตรงกลางสีชมพู-ขาว รูปร่างกลีบดอกปลายแหลม เมื่อเทียบกับสันตะวาใบ
พาย (Fig. 9) และใบมีปลายแหลม 

  
Fig 9.  Ottelia alismoides, white Flower (1) and white-pink flower (2) 

 
 2) ลักษณะใบ สันตะวาใบพายที่พบในนาข้าว มีลักษณะใบทั งปลายแหลมและปลายมนอยู่ใน
ต้นเดียวกัน และใบมักเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล-เขียว ก้านใบไม่ยาว (Fig 10-1) แต่สันตะวาใบพายที่พบใน
แหล่งน ้าไหล เช่นคลองชลประทาน แม่น ้าแม่กลอง มีใบสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่ (Fig.10-2) และมีก้าน

  



ใบยาวตามความลึกของน ้า เช่น ที่แม่ขึ นในแม่น ้าแม่กลองมีความยาวมากกว่า1 เมตร  ส้าหรับลักษณะ
ดอกมีลักษณะเหมือนกัน แต่ขนาดแตกต่างกัน คือสันตะวาใบพายที่พบในแหล่งน ้าหลมีขนาดดอกเล็ก
กว่า และในแต่ละช่อดอกมีเพียง 1 ดอกเท่านั น แต่มีผลขนาดใหญ่ ไม่สามารถระบุได้ว่าความแปรผัน
ของพืชชนิดเดียวกัน หรือเป็นพืชต่างชนิดกัน  

  
Fig.10  Ottelia alismoides in paddy field (1) and Ottelia sp. in irrigation canal (2) 

 
 
 
 2. พืชน้ าที่มีแนวโน้มรุกราน หรือระบาด ในการศึกษานี  พบว่าแหล่งน ้าหลายแห่งที่มีพืชน ้า
บางชนิดมีปริมาณมาก จนมีแนวโน้มระบาด พืชเหล่านี ได้แก่ นอกจากนี พบ ไม้ประดับที่เริ่มระบาดลงสู่
แม่น ้าแม่กลองแล้ว คือ 
 2.1 ผักกระเฉด (Neptunia sp.) เป็นวัชพืชอายุข้ามปี เจริญเติบโตในน ้าเช่นเดียวกับผักกะ
เฉด แต่เมื่อขึ นหนาแน่น ยอดจะยกสูงขึ นเหนือน ้า คล้ายไมยราบยักษ์ ทนแล้งได้ดี ติดเมล็ดได้มาก 
สามารถงอกได้ทันทีเมื่อมีความชื น แม้กระทั่งฝักที่ติดอยู่บนต้น พบระบาดในหนองน ้าหลายแห่งใน
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกษตรกรบางคนให้ข้อมูลว่าเป็นผักกะเฉดพันธุ์
เกษตร  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการน้าไปปลูกในแหล่งน ้าต่างๆ จึงเป็นปัจจัยให้พืชนี ระบาดทั่วไปใน
แหล่งน ้า เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชน ้าอื่นๆ (Fig.11) 

  



 
Fig. 11 Neptunia sp.: habit (1)  inflorescence (2) and pods (3) 

 2.2 จอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta D. S. Mitchell) เฟิร์นน ้าอายุหลายฤดู ลอยเป็น
อิสระบนผิวน ้า (Fig. 12)  ขยายพันธุ์โดยการแตกยอดใหม่จากซอกใบเดิม สามารถเจริญเติบโตเพ่ิม
ปริมาณได้อย่างรวดเร็ว จัดเป็นพืชที่รุกรานที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ระบาดแหล่งน ้าหลายแห่งในภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส  และพบในนาข้าวในจังหวัดสงขลาด้วย ในภาคกลางได้แก่  
แม่น ้าแม่กลองส่วนเหนือเขื่อนแม่กลอง ถูกระบายลงแม่น ้าแม่กลองตอนล่าง และคลองชลประทาน จึง
มีรายงานการพบระบาดในจังหวัดอ่ืนๆ ที่รับน ้าจากเขื่อนแม่กลอง ซึ่งในระยะแรกมีการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาด ให้ความรู้แก่หน่วยงานท้องถิ่น และกระตุ้นให้มีการเฝ้าระวังและก้าจัด ปัจจุบันพบระบาด
ในล้าสะแทด จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงที่มีน ้าท่วมเป็นพื นที่กว้าง ท้าให้การแพร่กระจายออกไป
กว้างขวาง เมื่อน ้าลดลง จึงพบจอกหูหนูยักษ์ในแหล่งน ้าหลายแห่งในอ้าเภอโนนสูง  อ้าเภอคง และ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้หนังสือแจ้งให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด
นครราชสีมาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ น และแนวทางในการควบคุม ก้าจัด และแจ้งด้วยว่ากรม
วิชาการเกษตรยินดีให้ความร่วมมือต่อไป 

 

 

 



 
Fig. 13 Salvinia molesta D. S. Mitchell 

 
 2.3 ตับ เต่ า เล็ ก  (Nymphoides cristata (Roxb.) Kuntze) พื ช ใบ เลี ย งเดี่ ยว  วงศ์ 
Menyanthaceae เป็นไม้น ้าประเภทพืชลอยน ้า ล้าต้นเป็นไหลกลมเรียวยาว ต้นอ่อนที่งอกใหม่ล้าต้น
มีรากยึดดินไว้ ใบแตกเป็นกอ ใบเดี่ยว แผ่นรูปกลม ใบมักหลุดออกจากต้น โดยมีก้านใบติดมา ดอก
เดี่ยวเกิดเป้นกระจุกตรงโคนก้านใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาว พบระบาดในแม่น ้าแม่กลอง ส่วนเหนือเขื่อน
แม่กลอง ลอยติดเป็นแพ และพบต้นอ่อนจ้านวนมากบริเวณหาดทรายในแม่น ้าแม่กลอง  

  
 

  นอกจากนี พบ ไม้ประดับที่เริ่มระบาดลงสู่แม่น ้าแม่กลองแล้ว คือ 



  - แว่นแก้ว (Hydrocotyle umbrellata L.) เป็นไม้ประดับที่ยังมีการจ้าหน่ายใน
ตลาดพรรณไม้ พบระบาดลงแหล่งน ้าข้างทางหลายแห่งในภาคกลาง และภาคใต้ สามารถแข่งขันกับ
ผักบุ้งและหญ้าขนได้  
  - อเมซอนใบพาย (Sagittaria lancifolia L.) ไม้น ้าอายุหลายปี รากยึดเกาะ สูงมาก
ว่า 1 เมตร พบขึ นในแม่น ้าแม่กลอง  พืชสามารถขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 ไม้น ้าชนิดที่เป็นพืชรุกราน หากมีปล่อยให้ระบาดแล้ว มักควบคุมได้ยาก เพราะมักสามารถ
ล่องลอยไปตามน ้าได้  ดังนั นจึงควรมีการเฝ้าระวัง ให้การศึกษาต่อผู้นิยมปลูกไม้น ้าเป็นไม้ประดับให้
ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่ทิ งพืชเหล่านั่นลงสู่แหล่งน ้า ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาอันเกิดจากการ
ระบาดของวัชพืชน ้าแล้ว ยังเป็นการปกป้องแหล่งน ้า และสิ่งมีชีวิตอ่ืนในแหล่งน ้านั นด้วย ส่วนไม้น ้าที่
ถูกรุกราน หรือไม้น ้าท้องถิ่นที่มีความสวยงาม หรือสามารถน้ามาใช้เประโยชน์เป็นพืชผักได้  ควร
ส่งเสริมให้มีการน้ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือจะได้มีการปลูกเพ่ิมเติม เป็นการรักษานอกแหล่งธรรมชาติ  
และลดการใช้พืชต่างถิ่นด้วย ส้าหรับพืชสะเทินน ้า-สะเทินบก ได้แก่ ผักกะเฉด (Neptunia sp.) 
ตลอดจนไม้ประดับที่มาจากต่างประเทศ เริ่มระบาดลงสู้แหล่งน ้า ควรมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เพ่ือลดการแพร่ระบาดไม้น ้าต่างถ่ินที่รุกราน 
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