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Species Diversity of Aquatic Plants in Bangkruai Canal, Nontaburi Province
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Abstract
Species diversity of aquatic plants was studies in Bangkruai canal, Nontaburi province during February –
March 2009. A total of 22 species, aquatic plants family Poaceae is a prominent group, follow by aquatic plants
family Araceae, Cyperaceae, Lemnaceae and Pontederiaceae. Most aquatic plants are brackish water ecosystem
and some aquatic plants are loss such as Nypa fruticans Wurmb and wetland area become lower too.
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บทคัดย่ อ
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ น ้าในเขตคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยสารวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ น ้า บันทึก
ข้ อมูล และถ่ายภาพ ตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ – มีนาคม 2552 จากนั ้นนามาจาแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานโดยใช้ เอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้ อง พบพรรณไม้ น ้า 22 ชนิด 16 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจานวนชนิดมากที่สดุ คือ Poaceae รองลงมาเป็ นวงศ์
Araceae, Cyperaceae, Lemnaceae และ Pontederiaceae พรรณไม้ น ้าส่วนใหญ่เป็ นพืชในระบบนิเวศน ้ากร่อย จากการ
เก็บข้ อมูลในพื ้นที่ทาให้ ทราบว่า ปั จจุบนั พรรณไม้ น ้าหลายชนิดได้ หายไปจากพื ้นที่ เช่น ต้ นจาก (Nypa fruticans Wurmb) อีก
ทั ้งพื ้นที่ของระบบนิเวศพรรณไม้ น ้าป่ าชายเลนของคลองบางกรวยในปั จจุบนั ลดลงมาก
คาสาคัญ: พรรณไม้ น ้า บางกรวย นนทบุรี
คานา
คลองบางกรวยเป็ นลานาสาขาของแม่น ้าเจ้ าพระยาที่ได้ รับอิทธิพลจากน ้าทะเล ตั ้งอยู่ในเขตอาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เป็ นแหล่งน ้าที่มีความสาคัญในด้ านของการอุปโภค บริโภค และการคมนาคมมาแต่อดีต แต่ในปั จจุบนั แหล่งน ้า
ดังกล่าวเสือ่ มโทรมลง (สานักสิง่ แวดล้ อม, 2551) ส่งผลต่อระบบนิเวศในคลองบางกรวย โดยเฉพาะพืชและสัตว์น ้ากร่อยหลาย
ชนิดได้ สญ
ู หายไปจากพื ้นที่ เช่น ปลาตีน (Boleophthalmus sp.)
จากเหตุผลข้ างต้ น จึงมีความจาเป็ นต้ องศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ น ้าในเขตคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
เป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพรรณไม้ น ้า เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการระบบนิเวศคลองบาง
กรวยอย่างยัง่ ยืน และ เป็ นการกระตุ้นเตือนให้ คนท้ องถิ่นหันมาให้ ความสาคัญกับสิง่ แวดล้ อมรอบตัว มากยิ่งขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ น ้าในเขตคลองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (Figure 1) ระหว่างเดือน
กุมภาพันธุ์ – มีนาคม 2552 แบ่งสถานีศกึ ษาออกเป็ น 3 สถานี ได้ แก่ ตอนต้ นของคลอง, ตอนกลาง และคลองตนปลายบริเวณ
ที่เชื่อมต่อกับแม่น ้าเจ้ าพระยา โดยสารวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้ น ้า บันทึกข้ อมูล และถ่ายภาพ จากนั ้นนามาจาแนกชนิดตาม
หลักอนุกรมวิธานโดยใช้ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรมประมง (2538) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2545) ยุพา (2544)
เศรษฐมันตร์ (2551) และ ลัดดา (2550)
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Figure 1 Area of sample collection at Bangkruai canal, Nontaburi.

ผลการทดลอง
พบพรรณไม้ น ้า 22 ชนิด 16 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจานวนชนิดมากที่สดุ คือ Poaceae รองลงมาเป็ นวงศ์ Araceae,
Cyperaceae, Lemnaceae และ Pontederiaceae พรรณไม้ น ้าส่วนใหญ่เป็ นพืชในระบบนิเวศน ้ากร่อย (Table 1)
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Table 1 Species of aquatic plants in Bangkruai canal, Nontaburi.
Family
Species
Acanthaceae
Acanthus ebracteatus
Apocynaceae
Cerbera odollam
Araceae
Lasia spinosa
Pistia stratiotes
Cabombaceae
Cabomba caroliniana
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum cf. demersum
Convolvuaceae
Ipomoea aquatica
Cyperaceae
Cyperus sp.
Eleocharis dulcis
Dennstaedtiaceae
Acrostichum aureum
Flagellariaceae
Flagellaria indica
Hydrocharitaceae
Hydrocharis dubia
Lemnaceae
Lemna perpusilla
Wolffia cf. arrhiza
Mimosaceae
Neptunia oleracea
Myristicaceae
Horsfieldia irya
Poaceae
Brachiaria mutica
Leersia cf. hexandra
Oryza sativa
Pontederiaceae
Eichornia crassipes
Monochoria hastate
Sonneratiaceae
Sonneratia caseolaris
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Thai common name
เหงือกปลาหมอ
ตีนเป็ ดน ้า
จอก
ผักหนาม
สาหร่ ายบัว
สาหร่ ายพุงชะโด
ผักบุ้ง
แห้ วทรงกระเทียม
กกสามเหลี่ยม
ปรงทะเล
หวายลิง
ตับเต่าน ้า
แหนเป็ ด
ไข่น ้า
ผักกระเฉด
กรวย
หญ้ าขน
หญ้ าไซ
ข้ าว
ผักตบชวา
ผักตบไทย
ลาพู

วิจารณ์ ผล
พรรณไม้ น ้าส่วนใหญ่ที่พบในเขตคลองบางกรวย เป็ นพรรณไม้ น ้าในระบบนิเวศน ้ากร่อย ได้ แก่ ลาพู (Sonneratia
caseolaris), กรวย (Horsfieldia irya), เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus) หรือ ปรงทะเล (Acrostichum aureum)
เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ สานักสิ่งแวดล้ อม (2551) ที่รายงานว่าคลองบางกรวยเป็ นคลองที่ได้ รับอิทธิพลจากน ้าทะเล และจากการ
ตรวจวัดค่าความเค็มโดยผู้วิจยั พบว่า คลองบางกรวยมีค่าความเค็มในระหว่างที่ทาการศึกษาเฉลีย่ ประมาณ 5 ppt พรรณไม้
น ้าหลายชนิดคนในพื ้นที่มีการเพาะปลูกในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ข้ าว (Oryza sativa), ผักกระเฉด (Neptunia oleracea) และ
ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica)
จากการสอบถามข้ อมูลจากคนในพื ้นที่ทาให้ ทราบว่า พรรณไม้ น ้าท้ องถิ่นในอดีตที่พบหนาแน่น เช่น ต้ นกรวย (Horsfieldia
irya) และ ผักตบไทย (Monochoria hastata) ปั จจุบนั ลดจานวนลงมาก อีกทั ้งมีพรรณไม้ น ้าหลายชนิดที่ปัจจุบนั สูญหายไป
จากคลองบางกรวยแล้ ว เช่น ต้ นจาก (Nypa fruticans) สอดคล้ องกับการรายงานของ สุรพงษ์ (2536) ที่กล่าวว่าการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในจังหวัดนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง จากพื ้นที่เกษตรกรรมเดิมเปลีย่ นไป
เป็ นที่ตั ้งโรงงานอุตสาหกรรมและหมูบ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยเป็ นเหตุผลให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบนิเวศวิทยาทางน ้าจาก
สรุ ปผล
พบพรรณไม้ น ้า 22 ชนิด 16 วงศ์ ในเขตคลองบางกรวย ซึง่ พรรณไม้ น ้าส่วนใหญ่เป็ นพรรณไม้ น ้าในระบบนิเวศน ้ากร่ อย พรรณ
ไม้ น ้าบางส่วนคนในพื ้นที่นามาใช้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และจากการศึกษาเบื ้องต้ นทาให้ ทราบว่าปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี อาจส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรพรรณไม้ น ้า
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