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Abstract 
Species diversity of aquatic plants was studies in Hui Kvang, Kanchanaburi province during January 2010. A 

total of 20 species, seaweed is a prominent group such Najas graminea, Utricularia sp and Hydrilla verticillata. 
Follow by aquatic plants family Poaceae and climber. A alien species was found 1 species (Acacia auriculiformis) 
and this study are review check list aquatic plants in Srinakarin reservoir.      
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บทคัดย่อ 
ศกึษาความหลากชนิดของพรรณไม้น า้ในห้วยกวาง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยท าการส ารวจเก็บตวัอย่างพรรณไม้น า้ บนัทกึ

ข้อมลู และถ่ายภาพ ในเดือนมกราคม 2553 หลงัจากนัน้น ามาจ าแนกชนิดตามหลกัอนกุรมวิธานโดยใช้เอกสารวิชาการที่
เก่ียวข้อง พบพรรณไม้น า้ 16 ชนิด โดยมีพืชกลุม่สาหร่ายเป็นชนิดพนัธุ์เด่น ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) สาหร่าย
ข้าวเหนี่ยว (Utricularia sp.) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) รองลงมาเป็นพืชกลุม่หญ้า (Poaceae) พบชนิดพนัธุ์
ต่างถ่ิน 1 ชนิด ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) รวมทัง้ได้รายงานบญัชีรายชื่อพรรณไม้น า้ที่มีรายงานการค้นพบ
ในพืน้ที่อ่างเก็บน า้เขื่อนศรีนครินทร์ไว้ด้วย  
ค าส าคัญ: พรรณไม้น า้ ห้วยกวาง เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบรีุ 
 

ค าน า 
ห้วยกวางเป็นแหลง่ต้นน า้ล าธารธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดอยู่ในพืน้ที่อนรัุกษ์ ในอ าเภอศรีสวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบรีุ ปลายน า้

ไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ ห้วยกวางเป็นแหลง่น า้ที่ส าคญัในแง่ของแหลง่น า้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และยงัเป็นแหล่งน า้ธรรมชาติ
ของสตัว์ป่าอีกด้วย แต่ปัจจบุนัมีสภาพแวดล้อมได้เปลีย่นแปลงไปมากทัง้จากการขยายตวัอย่างร็วดเร็วของชุมชนรอบพืน้ที่ป่า
อนรัุกษ์ และการท าเกษตรที่หนาแน่นขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง จงึมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ในการบริหารจดัการ แต่ปัจจุบนัพืน้ที่ดงักลา่วยงัมีข้อมลูทางนิเวศวิทยาอยู่น้อย โดยเฉพาะทรัพยากรทางน า้และพรรณไม้น า้ 
ดงันัน้การศกึษาในครัง้นี ้จะท าให้ได้ข้อมลูพรรณไม้น า้พืน้ฐานที่ส าคญั อนัจะน าไปสูก่ารอนรัุกษ์อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ศกึษาความหลากชนิดของพรรณไม้น า้ในบริเวณห้วยกวาง อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบรีุ ซึ่งเป็นล าห้วยที่ไหลลงสูอ่่าง

เก็บน า้เขื่อนศรีนครินทร์ (Figure 1) ในเดือนมกราคม 2553 โดยส ารวจเก็บตวัอย่างพรรณไม้น า้ที่ห้วยกวางและเขื่อนศรี
นครินทร์ บนัทึกข้อมูล และถ่ายภาพ จากนัน้น ามาจ าแนกชนิดตามหลกัอนุกรมวิธานโดยใช้เอกสารวิชาการที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ได้รายงานบัญชีรายชื่อพรรณไม้น า้ที่มีรายงานการค้นพบในพืน้ที่อ่างเก็บน า้เขื่อนศรีนครินทร์ไว้ด้วย 
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ผลการทดลอง 
พบพรรณไม้น า้ 16 ชนิด โดยมีพืชกลุม่สาหร่ายเป็นชนิดพนัธุ์เด่น ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) สาหร่ายข้าว

เหนียว (Utricularia sp.) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) รองลงมาเป็นพืชกลุม่หญ้า (Poaceae) พบชนิดพนัธุ์ต่าง
ถ่ิน 1 ชนิด ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) 
 

วิจารณ์ผล 
บริเวณสว่นต้นของล าธารห้วยกวาง จะพบต้นบอน (Colocasia esculenta) และผกักูด (Diplazium esculentum) เป็นพืช

ชนิดเด่น รองลงมาเป็นกลุม่หญ้า (Poales) ช่วงกลางน า้จะพบผกัหนาม (Pistia stratiotes) และพืชกลุม่หญ้าเป็นชนิดเด่น แต่
ช่วงปลายน า้ โดยเฉพาะช่วงบริเวณที่ติดต่อกบัเขื่อนศรีนครินทร์กระแสน า้จะค่อนข้างนิ่ง โดยบริเวณนีจ้ะมีองค์ประกอบชนิด
ของพรรณไม้น า้สงูสดุ และมีความหนาแน่นสงู พรรณไม้น า้ชนิดเด่นที่พบได้แก่ ดีปลนี า้ (Potamogeton malaianus), พืชกลุม่
สาหร่าย บวัแดง (Nymsilea cf. rubra) และผกัแว่น (Marsilea crenata) ซึง่องค์ประกอบชนิดของพรรณไม้น า้ในห้วยกวาง และ
ในอ่างเก็บน า้เขื่อนศรีนครินทร์จะค่อนข้างมีความคล้ายคลงึกนั 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Area of sample collection at  Hui Kvang, Kanchanaburi province.  
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Table 1 Species of aquatic plants at Hui Kvang, Kanchanaburi province. 
Family Species Thai common name 
Araceae Colocasia esculenta  บอน 
  Pistia stratiotes ผกัหนาม 
Asteraceae Tridax procumbens ตีนตุ๊กแก 
Athyriaceae Diplazium esculentum  ผกักูด 
Convolvulaceae Merremia cf. vitifolia จึง้จ้อ 
Gramineae Brachiaria mutica  หญ้าขน 
Poaceae Leersia hexandra  หญ้าไซ 
  Panicum sp. หญ้าไข่เหา 
Lentibulariaceae Utricularia sp. สาหร่ายข้าวเหนียว 
Najadaceae Najas graminea สาหร่ายเส้นด้าย 
 Hydrilla verticillata สาหร่ายหางกระรอก 
Marsileaceae Marsilea crenata ผกัแว่น 
Mimosaceae Mimosa pigra ไมยราบยกัษ์ 
Nymphaeaceae Nymsilea cf. rubra บวัแดง 
Polygonaceae Polygonum barbatum ผกัไผ่น า้ 
Potamogetonaceae Potamogeton malaianus ดีปลนี า้ 

 
Table 2 Species of aquatic plants at Srinakarin reservoir Kanchanaburi (พรพิมล, 2550) 

 
 
 

Species Thai common name 
Rhynchelytrum sp. หญ้าแดง 
Leersia sp. หญ้าไซ 
Imperata sp. หญ้าคา 
Brachiaria sp. หญ้าต้นติด 
Dactyloctenium sp. หญ้าปากควาย 
Cynodon sp. หญ้าแพรก 
Sida sp. ต้นไม้กวาด 
Chromolaena sp. สาบสอื 
Mimosa sp. ไมยราบเลือ้ย 
Scoparia sp. กระต่ายจามใหญ่ 
Stachytarpheta sp. พนังเูขียว 
Mimosa sp. ไมยราพยกัษ์ 
Tridax sp. ตีนตุ๊กแก 
Phaseolus sp. ถัว่ผี 
Aeschynomene sp. โสนดอน 
Cyperus sp. กกสามเหลี่ยมเล็ก 
Polygonum sp. เอือ้งเพ็ดม้า 
Utricularia sp. สาหร่ายข้าวเหนียว 
Salvinia sp. จอกหหูนู 
Potamogeton sp. ดีปลนี า้ 
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สรุปผล 
องค์ประกอบชนิดของพรรณไม้น า้ในห้วยกวางในช่วงปลายมีความหลากชนิดสงูที่สดุ และมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัพรรณไม้

น า้ในอ่างเก็บน า้เขื่อนศรีนครินทร์ สว่นในช่วงต้นและช่วงกลางล าธารจะพบ บอน, ผกักดู และผักหนามเป็นพืชชนิดเด่น   
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