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บทคัดย่อ 
Podostemaceae เป็นวงศ์พืชน ้ำที่มีจ้ำนวนสมำชิกมำกที่สุดของพืชมีดอก มีโครงสร้ำงทำงสัณฐำนที่

แตกต่ำงจำกพืชมีดอกทั่วไป ยำกต่อกำรก้ำหนดส่วนของรำกและล้ำต้นออกจำกกัน ไม่พบกำรปฎิสนธิคู่และกำร
สร้ำงเอนโดสเปิร์ม ซึ่งเป็นลักษณะที่ส้ำคัญของพืชมีดอก พืชเจริญเติบโตในพื นท่ีแสงแดดส่องถึง เกำะติดกับหินหรือ
วัตถุแข็งใต้น ้ำในแม่น ้ำ แก่ง หรือน ้ำตก ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน ้ำตำมฤดูกำล ช่วงกำรเจริญของโครงสร้ำงที่
ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ พืชจมอยู่ใต้น ้ำที่ไหลเช่ียวในฤดูฝน เมื่อระดับน ้ำลดในช่วงปลำยฤดูฝน พืชสร้ำงตำดอก  ดอก
บำนเมื่อพืชขึ นสู่อำกำศ สร้ำงผลและเมล็ดอย่ำงรวดเร็ว พืชจะตำยหำกอยู่ในน ้ำนิ่งหรืออยู่ในโคลนตม ถ้ำ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดน ้ำท่วมหรือน ้ำแล้งตลอดปีพืชไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้และอำจจะสูญหำยไป 
Podostemaceae ประกอบด้วย 3 วงศ์ย่อย ได้แก่ Podostemoideae, Tristichoideae และ 
Weddellinoideae วงศ์ย่อยสุดท้ำยไม่พบในประเทศไทย ทั่วโลกพบพืชวงศ์นี ประมำณ 54 สกุล 300 ชนิด 
กระจำยพันธ์ุในเขตศูนย์สูตรและเขตกึ่งศูนย์สูตร ส่วนใหญ่เป็นพืชถิ่นเดียว ประเทศไทยพบพืชวงศ์นี  47 ชนิด เป็น
พืชถิ่นเดียวถึง 34 ชนิด และ 3 พันธุ์ ในอ้ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย พบ Hydrobryum tardhuangense M. Kato 
และ H. loeicum M. Kato เจริญเติบโตตำมแก่งและน ้ำตกในแม่น ้ำเหือง พืชชนิดแรกกระจำยพันธุ์ในประเทศ 
สำธำรณประชำธิปไตยประชำชนลำวด้วย และมีสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม ส่วนพืชชนิดหลังเป็นพืชถิ่นเดียวของ
ประเทศไทย และมีสถำนภำพใกล้สูญพันธ์ุ 
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ABSTRACT 
The Podostemaceae is the largest family of aquatic angiosperms. Because of the 

unusual morphology of the plant body, it is difficult to demarcate into stem and root. Double-
fertilization and endosperm production, two defining features of angiosperms, do not occur in 
the family. They grow only in open, sunlit areas, attaching to rocks or hard substrata in beds of 
rivers, rapids or waterfalls that are subject to seasonal changes in water level. The vegetative 
plants are immersed in rapidly flowing water in the rainy season. As the water level recedes 
towards the close of the rainy season, the plants form flowers, which open as exposing to air. 
Fruits and seeds quickly develop. The plants will soon die if they are placed in standing water or 
in muddy substratum. If the environmental changes cause high water level or drought all year 
round, the plants would be incapable of existence and finally might be lost. Podostemaceae 
consists of three subfamilies which are Podostemoideae, Tristichoideae and Weddellinoideae. 
The subfamily Weddellinoideae is not present in Thailand. Approximately 54 genera and 300 
species worldwide are distributed in the tropical and subtropical regions. Most of them are 
endemic. Out of 47 species, thirty-four species and 3 varieties are endemic in Thailand. In Na 
Haeo district, Loei province Hydrobryum tardhuangense M. Kato and H. loeicum M. Kato grow in 
rapids and waterfalls along Hueang River. The former species is also distributed in Lao PDR and 
considered to be threatened while the latter species is endemic to Thailand and considered to 
be endangered according to the conservation status. 
 
ค าส าคัญ: Hydrobryum  Podostemaceae  อ้ำเภอนำแห้ว  จังหวัดเลย 
Keywords: Hydrobryum, Podostemaceae, Na Haeo District, Loei province 
 

บทน า 
Podostemaceae เป็ นพื ชมี ดอกมี แหล่ ง

อำศัยจ้ำเพำะอยู่ในน ้ำ มีโครงสร้ำงทำงสัณฐำนที่มี
ลักษณะเฉพำะ และแตกต่ำงจำกพืชมีดอกทั่วไป ยำก
ต่อกำรก้ำหนดส่วนของรำกและล้ำต้นออกจำกกัน 
(Rutishauser, 1997) เช่น ล้ำต้นของสกุล Dalzellia 
Wight มีลักษณะเป็นแผ่นกว้ำงทอดนอนไปกับพื นหิน 
ท้ำหน้ำที่สังเครำะห์ด้วยแสง มีใบและดอกเกิดด้ำนบน
ของแผ่น (รูปที่ 1B) (Imaichi et al., 2004) แต่
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกันนี ของสกุล Hydrobryum Endl. 

เป็นโครงสร้ำงรำก (รูปที่ 3A, 4A) (Zusuki et al., 
2002; Koi et al., 2012b) ดอกซึ่งเป็นโครงสร้ำง
สืบพันธุ์ ลดรูปมำกจนปรำกฎแต่เกสรเพศผู้และเกสร
เพศเมียที่เห็นเด่นชัด (รูปที่ 3C, 3D, 4C, 4D) และเป็น
ลักษณะเดียวทำงสัณฐำนวิทยำที่แสดงว่ำพืชวงศ์นี เป็น
พืชมีดอก ช่ือวิทยำศำสตร์ของพืชในอดีต มักจะสะท้อน
ภำพของพืชที่ไม่ใช่พืชมีดอก เช่น Alpinagia fucoides 
(Mart. and Zucc.) Tul. มีรูปร่ำงคล้ำยสำหร่ำยสี
น ้ำตำล สกุล Fucus L. Zeylanidium lichenoides 
(Kurz.) Engl. มีลักษณะคล้ำยไลเคนส์ หรือ Willisia 
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selaginoides (Bedd.) Warm. ex Willis มีลักษณะ
คล้ำยต้นตีนตุ๊กแก (Selaginella sp.) 

Podostemaceae เป็นวงศ์พืชน ้ำที่มีสมำชิก
มำกที่สุด (Cook and Rutishauser, 2007) 
เจริญเติบโตบนโขดหินหรือวัตถุแข็งใต้น ้ำท่ีแสงแดดส่อง
ถึงในน ้ำไหล ชีวิตในช่วงกำรเจริญเติบโตของโครงสร้ำง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศเริ่มจำกเมล็ดงอกเป็นต้นกล้ำในฝน
แรก และเจริญเติบโตขึ นพร้อมกับระดับน ้ำสูงขึ นและ
น ้ำไหลแรงขึ น พืชโตเต็มวัยอยู่ใต้น ้ำท่ีไหลเชี่ยวในฤดูฝน 
เมื่อเข้ำสู่ปลำยฤดูฝน ระดับน ้ำลด พืชจึงสร้ำงตำดอก 
เมื่อระดับน ้ำลดจนพืชอยู่เหนือน ้ำ ดอกจึงบำน และ
สร้ำงผลและเมล็ด ดังนั นที่อยู่ของพืชวงศ์นี มักจ้ำกัดอยู่
ในพื นที่ภูเขำ ตำมแก่งหรือน ้ำตกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของระดับน ้ำตำมฤดูกำล พืชจะตำยหำกอยู่ในน ้ำนิ่ง
หรืออยู่ในโคลนตม 
 

การจัดจ าแนก 
Podostemaceae จัดอยู่ ในกลุ่มโรสิดยูได

คอท (rosids eudicot) (APG III, 2009; Wurdack 
and Davis, 2009) ประกอบด้วย 3 วงศ์ย่อย ได้แก่ 
Tristichoideae Weddelinoideae และ 
Podostemoideae (Engler, 1930; Kita and Kato, 
2001; Cook and Rutishauser, 2007; Koi et al., 
2012a) วงศ์ย่อย Weddelinoideae ไม่พบในประเทศ
ไทย 

โครงสร้ำงของพืชในวงศ์ย่อย Tristichoideae 
มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสัณฐำนน้อยที่สุดซึ่งยังสำมำรถ
ก้ำหนดส่วนของรำก ล้ำต้นและใบได้ (Rutishauser, 
1997) เช่น สกุล Terniopsis C. H. Chao มีรำกเป็น
แผ่นแคบ ๆ เกำะบนแผ่นหิน และเจริญเติบโตขนำนกับ
แนวพื นหิน ล้ำต้น (หรือเรียกว่ำ ramuli) งอกออกจำก
ด้ำนข้ำงของแผ่นรำกทั งสองข้ำง มีใบเรียง 3 แถว (รูปที่ 

1A) แต่ สกุล Dalzellia ไม่มีรำก มีล้ำต้นเป็นแผ่นกว้ำง 
แบน ขอบหยักเป็นพู ใบเกิดบนแผ่นและขอบแผ่น (รูป
ที่ 1B) โครงสร้ำงของดอกในวงศ์ย่อยนี  มีจ้ำนวนเป็น 3 
ได้แก่ กลีบรวม 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน และเกสรเพศ
เมีย 3 คำร์เพล ผลเป็นชนิดแคปซูล และผิวแคปซูลมี
สันตำมยำว 9 สัน 

โครงสร้ำงของพืชวงศ์ย่อย Podostemoideae มี
กำรเปลี่ยนแปลง และมีควำมหลำกหลำยทำงโครงสร้ำง
มำก รำกมีลักษณะเป็นแผ่นยำวแคบ (รูปที่ 1C) (เช่น 
Polypleurum (Taylor ex Tul.) Warm.) หรือเป็น
แผ่นแบน กว้ำง และขอบหยักเป็นพู (รูปที่ 3A, 4A) 
(เช่น Hanseniella C. Cusset, Hydrobryum และ 
Thawatchaia M. Kato, Koi & Y. Kita) ล้ำต้นลดรูป
ม ำ ก  ใ บ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ ำ ย เ ส้ น ด้ ำ ย  ด อ ก ข อ ง 
Podostemoideae มีจ้ำนวนเป็น 2 ได้แก่ กลีบรวม 2 
กลีบ เกสรเพศผู้มี  1 -2 อัน และเกสรเพศเมีย 2  
คำร์เพล ผลแบบแคปซูล ผิวมีสันตำมยำว (รูปที่ 3, 4) 
จ้ำนวนสันไม่เท่ำกันขึ นอยู่กับชนิดของพืช 
 

ความแตกต่างจากพืชอ่ืน 
พืชในวงศ์ Podostemaceae ไม่มีกำร 

ปฎิสนธิคู่และกำรสร้ำงเอนโดสเปิร์ม (Haig, 1990; 
Murguia-Sánchez et al., 2002; Sá-Haiad et al., 
2010) ซึ่งเป็นลักษณะที่ส้ำคัญของพืชมีดอก เนื อเยื่อ
แอเรงคิมำ (aerenchyma) ที่พบในพืชน ้ำทั่วไปช่วย
กำรหมุนเวียนอำกำศ ก็ไม่พบในพืชวงศ์นี  

ควำมแตกต่ำงทำงโครงสร้ำงของพืชวงศ์ 
Podostemaceae จำกพืชมีดอกอื่น ๆ พบตั งแต่กำร
งอกและเจริญพัฒนำเป็นต้นกล้ำ พืชในวงศ์ย่อย 
Tristichoideae เช่น ต้นกล้ำของ Indotristicha 
ramosissima (Wight) P. Royen สร้ำงยอดแรกเกิดที่
จะเจริญพัฒนำไปเป็นต้นพืช แต่ไม่มีรำกแรกเกิด รำกที่
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พบของพืชชนิดนี เป็นรำกพิเศษที่เกิดจำกฐำนของต้น
อ่อนใต้ใบเลี ยง (hypocotyl) (Rutishauser, 1991; 
1997) ส่วนต้นกล้ำของ Dalzellia zeylandica 
Wight สร้ำงยอดแรกเกิด แต่หยุดกำรเจริญหลังจำกมี
ใบเกิดขึ นสองใบ และไม่สร้ำงทั งรำกแรกเกิดและรำก
พิเศษ (Imaichi et al., 2004) ล้ำต้นของวงศ์ย่อยนี พบ
เนื อเยื่อเจริญส่วนยอดเช่นเดียวกับพืชมีดอกทั่วไป 
(Imaichi et al., 2004) แต่พืชในวงศ์ย่อย 
Podostemoideae ไม่มีเนื อเยื่อเจริญส่วนยอดของล้ำ
ต้น เพรำะสูญหำยไปตั งแต่ ช่วงแรก  ๆ ของกำร
วิวัฒนำกำร (Imaichi et al., 2005) ลักษณะต้นกล้ำ
ของวงศ์ย่อย Podostemoideae เช่น Hanseniella 
heterophylla C. Cusset, Thawatchaia trilobata 
M. Kato, Koi & Y. Kita และสกุล Hydrobryum ไม่
สร้ำงทั งยอดแรกเกิดและรำกแรกเกิด (รูปที่ 1D) แต่
สร้ำงรำกพิเศษ ที่พัฒนำมำจำกเนื อเยื่อเจริญด้ำนข้ำง
ของต้นอ่อนใต้ใบเลี ยง (Koi et al., 2012; Suzuki et 
al., 2002) รำกพิเศษนี เจริญเป็นแผ่นสีเขียวเกำะบนหิน 
ท้ำหน้ำที่สังเครำะห์ด้วยแสง ไรซอยด์ (rhizoid) เกิดที่
ผิวล่ำงของรำกพิเศษ ท้ำหน้ำท่ียึดเกำะกับพื นผิวหิน 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของพื ชวงศ์ 
Podostemaceae เป็นผลของวิวัฒนำกำรแบบก้ำว
กระโดด (saltational evolution) (Koi and Kato, 
2010) เกิดขึ นในขณะที่พืชวงศ์นี เริ่มเบนออกจำกบรรพ
บุรุษที่เป็นพืชบก (Rutishauser and Huber, 1991) 
และพัฒนำขึ นในระยะกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำ 
ส่งผลให้ เกิดควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงที่มี
ลักษณะเฉพำะ และแตกต่ำงจำกพืชมีดอกวงศ์อื่น ๆ 
 

การกระจายพันธุ์ 
Podostemaceae มีกำรกระจำยพันธุ์ในเขต

ศูนย์สูตรและเขตกึ่งศูนย์สูตร มักเป็นพืชถิ่นเดียว อยู่ใน

ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์แคบๆ เช่น พบอยู่ในพื นที่เดียว 
หรือประเทศเดียว (Cook, 1999; Cook and 
Rutishauser, 2007) มีเพียง Tristicha trifaria (Bory 
ex Willd.) Sprengel ชนิดเดียว ที่กระจำยอยู่ทั งซีก
โลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก (Kita and Kato, 
2004) และ Podostemum ceratophyllum Michx. 
พบในเขตอบอุ่นทำงตะวันออกของทวีปอเมริกำเหนือ 

ขนำดของพืชแตกต่ำงกันมำก พรรณพืชที่พบ
ในทวีปเอเชียโดยเฉพำะในประเทศไทยมักมีขนำดเล็ก 
เช่น Hydrobryum varium Ampornpan, 
Werukamkul, Koi & M. Kato มีใบยำว 1-2 มม. และ
ดอกสูง 1-4 มม. (Werukamkul et al., 2012) พืชที่มี
ขนำดใหญ่ เห็นได้ ชัดเจนมักกระจำยพันธุ์ ในทวีป
แอฟริกำและอเมริกำใต้  เ ช่น Mourera fluviatilis 
Aublet มีใบยำวถึง 2 เมตร และช่อดอกยำวถึง 64 
เซนติเมตร (Rutishauser and Grubert, 1999) 

ทั่วโลกมีพรรณพืชวงศ์นี ประมำณ 54 สกุล 
300 ชนิด พบในทวีปอเมริกำกลำงและอเมริกำใต้มำก
ที่สุด 20 สกุล 137 ชนิด ทวีปแอฟริกำและสำธำรณรัฐ
มำดำกัสกำร์ มี 17 สกุล 80 ชนิด และในทวีปเอเซีย
และออสเตรเลียมี 18 สกุล 84 ชนิด (Koi et al., 
2012a) ส้ำหรับประเทศไทยมี 10 สกุล 47 ชนิด 4 
พันธุ์  (ตำรำงที่  1)  จ้ ำแนกอยู่ ในวงศ์ย่อย 
Tristichoideae 3 สกุล 13 ชนิด สกุล Terniopsis มี
สมำชิกมำกที่สุด 8 ชนิด วงศ์ย่อย Podostemoideae  
7 สกุล 34 ชนิด 4 พันธุ์ สกุล Hydrobryum มีสมำชิก
มำกที่สุด 14 ชนิด และ 2 พันธุ์  รองลงมำได้แก่ 
Polypleurum มี 12 ชนิด และ 2 พันธุ์ จำกพืช
ทั งหมด 47 ชนิด เป็นพืชถิ่นเดียวในประเทศไทยถึง 34 
ชนิด และ 3 พันธุ์ (ตำรำงที่ 1) (Kato, 2004 & 2006; 
Kato and Koi, 2009; Koi and Kato, 2012; 
Werukamkul et al., 2012) 
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รูปที่ 1 โครงสร้ำงของพืช: A. Terniopsis filiformis Werukamkul, Ampornpan, Koi & M. Kato ล้ำต้นงอก

ออกจำกด้ำนข้ำงของรำกทั งสองข้ำง, ใบเรียงสำมแถว B. Dazellia kailarsenii M. Kato ล้ำต้นเป็นแผ่น
แบน ใบเกิดด้ำนบนและด้ำนข้ำงของแผ่น C. Polypleurum pluricostatum Koi & M. Kato รำก
เกำะติดกับหิน แยกสองแฉก ดอกเกิดบริเวณที่รำกแยก D. ต้นกล้ำของ Hydrobryum japonicum 
Imamura ไม่มียอดแรกเกิดระหว่ำงใบเลี ยง 2 ใบ รำกพิเศษ ขยำยขนำดเจริญเป็นแผ่น และมีไรซอยด์ เกิด
ด้ำนล่ำงของรำกพิเศษท้ำหน้ำที่เกำะวัตถุแข็งใต้น ้ำ: สัญลักษณ์ R = รำก, c = ใบเลี ยง, h = ต้นอ่อนใต้ใบ
เลี ยง, ad = รำกพิเศษ, rh = ไรซอยด์: มำตรำส่วนของรูป A = 1 มิลลิเมตร B = 0.25 มิลลิเมตร C = 5 
มิลลิเมตร D = 0.5 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงพื นที่ที่พบ Hydrobryum loeicum (•) และ H. tardhuangense (°) ในอ้ำเภอนำแห้ว 

จังหวัดเลย (ปรับปรุงจำก Werukamkul et al., 2012) 
 

Podostemaceae ในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ในอ้ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย พบพืชวงศ์ 

Podostemaceae สองชนิดได้แก่ Hydrobryum 
loeicum M. Kato และ H. tardhuangense M. 
Kato (Kato, 2004) เจริญเติบโตอยู่บนหินตำมแก่งและ
น ้ำตก ในแม่น ้ำเหือง (รูปที่ 2) H. loeicum ซึ่งเป็นพืช
ถิ่นเดียวและมีสถำนภำพเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ พบ 16 
พื นที่ในอ้ำเภอนำแห้ว และ 5 พื นที่ในอ้ำเภอด่ำนซ้ำย 
(รูปที่ 2) ที่ติดต่อกับอ้ำเภอนำแห้ว (Werukamkul et 
al., 2012) และไม่มีรำยงำนกำรพบพืชสกุลนี ในพื นท่ีอื่น
อีก ส่วน H. tardhuangense ซึ่งมีสถำนภำพเป็นพืช
ใกล้ถูกคุกคำม (Koi and Kato, 2012; Werukamkul 
et al., 2012) พบเพียง 2 พื นที่ (รูปที่ 2) ที่น ้ำตกตำด
เหืองและแก่งวังผำลำด ในอ้ำเภอนำแห้ว (Kato, 2004; 
Werukamkul et al., 2012) และพบกำรกระจำยพันธุ์
อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ (Werukamkul 
et al., unpubl. data) และประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (Koi and Kato, 2012) 

 

ลักษณะของพืชสกุล Hydrobryum 
ราก เป็นแผ่นสีเขียว ใช้ไรซอยด์เกำะบนหิน 

ขอบรำกเป็นพูไม่สม่้ำเสมอ (รูปที่ 4A) ใบ รูปเข็มหรือ
รูปขอบขนำน เรียงเป็นกระจุก กระจำยบนแผ่นรำก 
หน่อดอก (flowering shoot) เกิดบนแผ่นรำก 
ลักษณะเอนชิดกับแผ่นรำก ตำดอกเกิดที่ปลำยยอดของ
หน่อดอก ใบประดับมี 2-8 ใบ เรียงสลับ ระนำบเดียว 
ปลอกสเปทเทลลา (spathella) หุ้มตำดอก เมื่อดอก
ใกล้บำน ปลอกสเปทเทลลำอำจจะแตกอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบที่ปลำยบน หรือแตกจำกบนลงล่ำงด้ำนเดียว 
ผิวปลอกเรียบหรือเป็นปุ่มเล็ก (papillate) ดอก เป็น
ดอกเดี่ยว มีก้ำนดอกสั น ๆ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
สมมำตรด้ำนข้ำง กลีบรวม ลดรูป มีลักษณะเป็นเส้นรูป
แถบ สีขำว 2 เส้น ติดอยู่ที่ฐำนทั งสองข้ำงของก้ำนชู
เกสรเพศผู้ กลีบดอก ไม่มี เกสรเพศผู้ มี 1 หรือ 2 (3) 
อัน ถ้ำ 2 อัน ก้ำนชูอับเรณูสองก้ำนเกิดบนก้ำนชูเกสร
เพศผู้ (andropodium, เป็นรูป “Y”) ละอองเรณูมี 3 
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ร่อง หลุดออกทีละสองอัน  (dyad) เกสรเพศเมีย 
ประกอบด้วย 2 คำร์เพล มี 1 รังไข่ มีก้ำนชูเกสรเพศ
เมีย รังไข่รูปไข่หรือรูปรี ค่อนข้ำงแบน มี 1-2 ช่อง ยอด
เกสรเพศเมีย 2 แฉก ยำวเท่ำกันหรือไม่เท่ำกัน พลำเซน
ตำรอบแกนร่วม (axile placenta) ออวุล ติดเต็มหรือ
ติดที่ขอบของพลำเซนตำ ผล ชนิดแคปซูล แตกตำม
รอยประสำน 2 ซีกเท่ำกัน ผิวมีสันตำมยำว เมล็ด รูปรี 
มักมีจ้ำนวนเท่ำกับออวุล 

 

ความแตกต่างของ Hydrobryum tardhuangense 
และ H. loeicum 

ลักษณะที่แยก H. tardhuangense (รูปที่ 3) 
ออกจำก H. loeicum (รูปที่ 4; ตำรำงที่ 2) ที่ชัดเจน
มำก ได้ แก่  1 )  ลั กษณะของใบประดับของ  H. 
tardhuangense เป็นรูปสำมเหลี่ยม ขอบใบประดับ
เผยอออกเล็กน้อย ปลำยใบประดับเรียวแหลมยำว (รูป
ที่ 3B) 2) ต้ำแหน่งที่ก้ำนชูอับเรณู 2 ก้ำน ติดบนก้ำน
เกสรเพศผู้ อยู่สูงกว่ำรังไข่มำก (รูปที่ 3C, 3D) 3) ยอด
เกสรเพศเมีย 2 แฉก แฉกหน้ำ (ventral) ด้ำนเกสรเพศ
ผู้ ชี ขึ น ยำว กว้ำงและหนำกว่ำแฉกหลัง (dorsal) ที่โค้ง
ลง 4) มีออวุลมำกกว่ำ 11-19 ออวุล ต่อ 1 ช่อง และ
ออวุลขนำดเล็กกว่ำ ติดบนขอบของผนังกั นห้อง (รูปที่ 
3E) หรือบำงครั งอำจจะมี 1 หรือ 2 ออวุล ติดกลำง
ด้ำนบนของผนังกั นห้องด้วย 5) สันบนผิวของผลมี 12-
18 สัน (รูปที่ 3F, 3G) และ 6) ก้ำนผลสั นกว่ำ (0.7-1.3 
มม.) ในขณะที่ H. loeicum  มีใบประดับ รูปไข่ ปลำย
ป้ำน (รูปที่ 4B) ต้ำแหน่งที่ก้ำนชูอับเรณู 2 ก้ำน ติดบน
ก้ำนเกสรเพศผู้ อยู่ต่้ำกว่ำรังไข่ หรือเท่ำรังไข่ (รูปที่ 4C, 
4D) ยอดเกสรเพศเมีย 2 แฉก ขนำดเท่ำกัน มีออวุล
น้อยกว่ำ (4-11 ออวุล ต่อ 1 ช่อง) และออวุลขนำด
ใหญ่กว่ำ ติดบนขอบผนังกั นห้อง และผนังกั นที่นูนขึ น
อำจแทรกอยู่ระหว่ำงออวุลตรงกึ่งกลำงรังไข่ (รูปที่ 4E) 

ผลมี 16-20 สัน (รูปที่ 4F, 4G) และก้ำนผลยำวกว่ำ 
(1.0-2.0 มม.) 

 

ผลกระทบของมนุษย์ต่อพืชวงศ์ Podostemaceae 
ในปัจจุบันแหล่งอำศัยธรรมชำติของพืชวงศ์นี  

บำงพื นที่ได้พัฒนำเป็นแหล่งน ้ำใช้ของชุมชน สร้ำงเขื่อน
ใช้เป็นแหล่งก้ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำ หรือเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยว รวมทั งพื นที่ป่ำสองฝั่งของแก่งเปลี่ยนเป็น
พื นที่กำรเกษตร หลำยพื นที่ที่ท้ำกำรติดตำมผล พบว่ำ
กำรสร้ำงเขื่อนที่ล้ำน ้ำสำนส้ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ ได้
ท้ำให้ Hanseniella heterophylla หำยไปจำกพื นที่
แก่งสำนสวรรค์ เพรำะน ้ำท่วมขังตลอดเวลำ และพื นที่
สองฝั่งของแก่งเข็ม ท้ำกำรปลูกข้ำวโพด ใช้สำรเคมี 
และเผำตอข้ำวโพด ท้ำให้ Thawatchaia trilobata 
ซึ่งเคยพบที่แก่งเข็ม ได้สูญหำยไป บริเวณหำดหินขน 
ในช่วงน ้ำลด มีชำวบ้ำนเข้ำมำจับกุ้ง หอยและปลำจำก
แก่ง และเผำน้ำมำรับประทำน เถ้ำถ่ำนและของเสียที่
เกิดจำกกิจกรรมนี  ส่งผลให้ขนำดของประชำกร H. 
loeicum ลดลงอย่ำงชัดเจน จำกอดีตที่เคยพบพืชขึ น
หนำแน่นทุกพื นหิน ดังนั นหำกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ก็จะมีผลกระทบต่อกำรด้ำรงอยู่ของพืช แต่ในพื นที่
ธรรมชำติที่ไม่มีกำรรบกวน เช่น ในอุทยำนแห่งชำติภู
สวนทรำย ขนำดของประชำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำง
ในแต่ละปีแต่ยังคงหนำแน่นอยู่ 

หำกคุณภำพของน ้ำ หรือสิ่งแวดล้อมในถิ่น 
อำศัยเปลี่ยนแปลง หรือปัญหำโลกร้อนขึ นในปัจจุบันท้ำ
ให้ลมฟ้ำอำกำศเปลี่ยนแปลง เกิดน ้ำท่วมขังหรือน ้ำแล้ง
ตลอดปี ย่อมมีผลกระทบต่อพืชกลุ่มนี อย่ำงรุนแรงและ
ในที่สุดอำจจะสูญหำยไป ดังนั น Podostemaceae จึง
สำมำรถใช้เป็นตัวบ่งชี ทำงชีวภำพต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของลมฟ้ำอำกำศและสิ่งแวดล้อมได้ระดับหนึ่ง 

 



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 815บทความบทความ วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข. ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 4 815 
 

 
รูปที่ 3 โครงสร้ำงของ Hydrobryum tardhuangense: A. รำกเป็นแผ่นสีเขียวเกำะบนหินและดอกเกิดบนรำก 

B. ตำดอกมีปลอกสเปทเทลลำหุ้ม C. ดอกเจริญเต็มวัยที่เห็นเด่นชัดคือ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย D. 
ดอกเจริญเต็มวัยแกะใบประดับและปลอกสเปทเทลลำออกหมด ประกอบด้วย กลีบรวม เกสรเพศผู้ รังไข่ 
และยอดเกสรเพศเมีย 2 แฉก E. รังไข่ที่แกะผนังรังไข่ออกหมด ออวุลติดบนขอบของพลำเซนตำ F. ผล
แบบแคปซูลยังติดอยู่บนแผ่นรำก ใบประดับ และปลอกสเปทเทลลำยังติดอยู่ G. ผลแตก 2 ซีกเท่ำกัน ผิว
มี 18 สัน: สัญลักษณ์ b = ใบประดับ, f = ดอก, o = ออวุล, ov = รังไข่, s = เกสรเพศผู้, pl = พลำเซน
ตำ, st =ยอดเกสรเพศเมีย, t = กลีบรวม: มำตรำส่วนของรูป A = 2 มิลลิเมตร B, E, G =  0.5 มิลลิเมตร 
C, D, F = 1 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 4 โครงสร้ำงของ Hydrobryum loeicum: A. รำกเป็นแผ่นสีเขียวเกำะบนหินอยู่ใต้น ้ำ (ภำพถ่ำยใต้น ้ำ) เมื่อ

รำกอำยุมำกขึ นขอบหยักเป็นพูและเริ่มเกิดใบ (ลูกศรด้ำ = ตำใบ) B. ตำดอกมีปลอกสเปทเทลลำหุ้ม C. 
ดอกเจริญเต็มวัยที่เห็นเด่นชัดคือ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย D. ดอกเจริญเต็มวัยแกะใบประดับและ
ปลอกสเปทเทลลำออกหมด ประกอบด้วย กลีบรวม เกสรเพศผู้ รังไข่ และยอดเกสรเพศเมีย 2 แฉก E. รัง
ไข่ท่ีแกะผนังรังไข่ออกเพียงด้ำนเดียว ออวุลติดบนขอบพลำเซนตำและส่วนที่พลำเซนตำยื่นไปจรดผนังรังไข่ไม่มีออวุลเกิดขึ น 
F. ผลแบบแคปซูลยังติดอยู่บนแผ่นรำก G. ผลแตก 2 ซีกเท่ำกัน ผิวมี 18 สัน: สัญลักษณ์ b = ใบประดับ, 
o = ออวุล, ov = รังไข่, s = เกสรเพศผู้, pl = พลำเซนตำ, st = ยอดเกสรเพศเมีย, t = กลีบรวม: มำตรำ
ส่วนของรูป A = 2.5 มิลลิเมตร B, C, D = 1 มิลลิเมตร E, G = 0.5 มิลลิเมตร F = 2 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพืชวงศ์ Podostemaceae ในประเทศไทย 
ล าดับที ่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเทศไทย (อ้างอิง) ประเทศอ่ืน (อ้างอิง) 
วงศ์ย่อย Podostemoideae 

 Cladopus H. Möller 
1 C. fallax C. Cusset เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขำสอยดำว, จันทบุรี 

(Kato, 2006) 
เวียดนำม (Cusset, 1973) 

2 C. taiensis C. Cusset เชียงใหม่ นครนำยก ชยัภูม ิ(Cusset, 1992; 
Kato, 2006)  

- 

 Hanseniella C. Cusset 
3 Ha. heterophylla C. Cusset น ้ำตกแก่งโสภำ, พิษณุโลก (Cusset, 1992; 

Kato, 2004) ล้ำน ้ำสำน, แก่งเกลี ยง, เลย 
(Kato, 2004; Werukamkul et al.., 2012)  

- 

4 Ha. smitinandii M. Kato ฝำง, เชียงใหม่ (Kato, 2004) - 
 Hydrobryum Endl.  
5 H. bifoliatum C. Cusset น ้ำตกแก่งโสภำ, พิษณุโลก (Cusset, 1992; 

Kato, 2004) 
- 

6 H. chiangmaiense M. Kato น ้ำตกผำม่อนและน ้ำตกอื่น, เชียงใหม่ (Kato, 
2004) 

- 

7 H. griffithi (Wall. ex Griff.) Tul. แม่อำย, เชียงใหม่ (Cusset, 1992) แมน่ ้ำ
ฝำง, เชียงใหม่ (Kato, 2004) 

เวียดนำม ลำว (Cusset, 1973) 
เนปำล อินเดีย ภูฏำน (Cusset, 
1992)  จีน (Kato and Kita, 
2003) 

8 H. japonicum Imamura เชียงใหม่, นครนำยก, เลย (Cusset, 1992; 
Kato, 2004) แม่ฮ่องสอน น่ำน (Kato, 
2004)  

เวียดนำม ลำว (Cusset, 1992) 
จีน (Kato and Kita, 2003) 
ญี่ปุ่น (Kato,  2008) 

9 H. kaengsophense M. Kato น ้ำตกแก่งโสภำ, พิษณุโลก (Kato, 2004) - 
10 H. khaoyaiense M. Kato น ้ำตกเหวนรก อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่, 

นครนำยก (Kato, 2004) 
- 

11 H. loeicum M. Kato น ้ำตกตำดเหืองและน ำ้ตกอื่น, เลย (Kato, 
2004; Werukamkul et al., 2012) 

- 

12a H. micrantherum var. 
micrantherum (P. Royen) C. D. 
K. Cook & Rutish 

แม่น ้ำฝำง, เชียงใหม;่ เขำสอยดำว, จันทบุรี 
(Cusset, 1992; Kato, 2004) - 

12b H. micrantherum var. crassum 
M. Kato 

น ้ำตกเหวสวุัติ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่, 
นครนำยก (Kato, 2004) 

- 

13 H. phetchabunense M. Kato & 
Koi 

น ้ำตกตำดพรำนบำ, เพชรบูรณ์ (Kato and 
Koi, 2009)  

- 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพืชวงศ์ Podostemaceae ในประเทศไทย (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเทศไทย (อ้างอิง) ประเทศอ่ืน (อ้างอิง) 
14 H. phurueanum Werukamkul, 

Ampornpan, Koi & M. Kato 
แก่งวังโกเหยีและแก่งสองคอน เขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำภูหลวง, เลย (Werukamkul et al., 2012) 

- 

15 H. somranii M. Kato น ้ำตกตำดค้ำ น ้ำตกตำดโพ, นครพนม (Kato, 
2004) 

- 

16 H. tardhuangense M. Kato น ้ำตกตำดเหือง, แก่งวังผำลำด, เลย (Kato, 2004; 
Werukamkul et al., 2012)  

ลำว (Koi and Kato, 
2012) 

17 H. varium Ampornpan, 
Werukamkul, Koi & M. Kato 

น ้ำตกห้วยไผ่ อุทยำนแห่งชำติภูเรือ, เลย 
(Werukamkul et al., 2012) 

- 

18 H. vientianense (M. Kato & 
Fukuoka) Koi & M. Kato  

แม่น ้ำหมันและแม่น ้ำเลย, เลย (Werukamkul et 
al., 2012) 

ลำว (Koi and Kato, 
2012) 

 Paracladopus M. Kato 
19 Pa. chiangmaiensis M. Kato ล้ำน ้ำแม่วัง, เชียงใหม่ (Kato, 2006) ลำว (Koi and Kato, 

2012) 
20 Pa. chanthaburiensis M. Kato & 

Koi 
จันทบุรี (Kato and Koi, 2009) 

- 

 Polypleurum (Taylor ex Tul.) Warm. 
21 P. erectum M. Kato น ้ำตกชะแนน เขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำภวูวั, 

หนองคำย (Kato, 2006) 
- 

22 P. insulare M. Kato & Koi น ้ำตกคลองพลู เกำะช้ำง, ตรำด (Kato and Koi, 
2009) 

- 

23 P. longicaule M. Kato น ้ำตกธำรงำม, อุดรธำน ี(Kato, 2006) - 
24 P. longifolium M. Kato น ้ำตกชะแนน เขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำภวูวั, 

หนองคำย (Kato, 2006) 
- 

25 P. longistylosum M. Kato อุทยำนแห่งชำติภูจองนำยอย, อุบลรำชธำน;ี 
น ้ำตกภูละออ, ศรีสะเกษ (Kato, 2006)    

- 

26 P. phuwuaense  M. Kato น ้ำตกเจ็ดสี เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูววั, หนองคำย 
(Kato, 2006) 

- 

27 P. pluricostatum Koi & M. Kato อุทยำนแห่งชำติภูเรือ, เลย (Werukamkul et al., 
2012) 

ลำว (Koi and Kato, 
2012) 

28 P. prachinburiense M. Kato & 
Koi  

แก่งวังใส น ้ำตกแก่งหินเพิง, ปรำจีนบุร ี(Kato 
and Koi, 2009) 

- 

29 P. schmidtianum Warm. เกำะช้ำง, ตรำด (Warming, 1901; Kato, 2006) 
เกำะช้ำงและเกำะกูด, ตรำด; น ้ำตกนำงรองและ
น ้ำตกสำริกำ, นครนำยก (Cusset, 1992)  

ลำว (Koi and Kato, 
2012) 

30 P. sisaketense M. Kato & Koi น ้ำตกภูละออ, ศรีสะเกษ (Kato and Koi, 2009) - 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพืชวงศ์ Podostemaceae ในประเทศไทย (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเทศไทย (อ้างอิง) ประเทศอ่ืน (อ้างอิง) 

31a P. wallichii var. wallichii (R. 
Br.ex Griff.) Warm. 

ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่; น ้ำตกหว้ยชำน, ศรีสะ
เกษ;  อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ,่ นครนำยก 
(Cusset, 1992; Kato, 2006)   

อินเดีย พม่ำ (Cusset, 1992; 
Kato, 2006) ลำว (Koi and 
Kato, 2012)   

31b P. wallichii var. parvum M. 
Kato 

น ้ำตกเหวนรก อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่, 
นครนำยก (Kato, 2006)   

- 

32 P. wongprasertii  M. Kato อุทยำนแห่งชำติภูจองนำยอย, อุบลรำชธำน ี
(Kato, 2006)  

- 

 Thawatchaia  M. Kato, Koi & Y. Kita 
33 T. trilobata M. Kato, Koi & Y. 

Kita  
แม่วัง, เชียงใหม่ (Kato, 2004) แก่งเข็ม แก่งถ ้ำ 
แก่งท่ำลำด แก่งรี แก่งลำดไคร้, เลย 
(Werukamkul et al., 2012) 

ลำว (Koi et al., 2012b)   

 Zeylanidium (Tul.) Engl. 
34 Z. lichenoides (Kurz) Engl. ห้วยแก้ว, เชียงใหม่ (Kato and Koi, 2009) พม่ำ อินเดีย ศรีลังกำ 

(Cusset, 1992)  
วงศ์ย่อย Tristichoideae 

 Cussetia M. Kato   
1 C. diversifolia (Lecomte) M. 

Kato  
อุบลรำชธำน ี(Kato, 2006) 

- 

 Dalzellia Wight 
2 D. angustissima M. Kato น ้ำตกสะพำนหิน, ตรำด (Kato, 2006) - 
3 D. kailarsenii M. Kato น ้ำตกตำดโตน, ชัยภูม ิ(Kato, 2006)  - 
4 D. ranongensis M. Kato ห้วยน ำ้ใส ใกล้น ้ำตกเหวโหลม, ชุมพร (Kato, 

2006) 
- 

5 D. ubonensis M. Kato แก่งล้ำดวน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ยอดโดม, 
อุบลรำชธำน ี(Kato, 2006)  

- 

 Terniopsis C. H. Chao 
6 T. brevis M. Kato แก่งล้ำดวน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ยอดโดม, 

อุบลรำชธำน ี(Kato, 2006) 
- 

7 T. chanthaburiensis M. Kato & 
Koi 

คลองใหญ่, จันทบุร ี(Kato and Koi, 2009) 
- 

8 T. filiformis Werukamkul, 
Ampornpan, Koi & M. Kato 

น ้ำตกกกทบั แก่งหัววังไฮ, เลย (Werukamkul 
et al., 2012) 

- 

9 T. heterostaminata 
Werukamkul, Ampornpan, Koi 
& M. Kato 

แก่งกวำง แก่งถ ้ำ แก่งท่ำลำด แก่งรี แกง่ลำดไคร้
, เลย (Werukamkul et al., 2012) - 
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ตารางที่ 1 รำยชื่อพืชวงศ์ Podostemaceae ในประเทศไทย (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเทศไทย (อ้างอิง) ประเทศอ่ืน (อ้างอิง) 

10 T. malayana (J. Dransf. & 
Whitmore) M. Kato 

สุไหงโกลก นรำธวิำส ชุมพร นครศรีธรรมรำช 
(Kato, 2006) 

มำเลเซีย (Kato, 
2006) 

11 T. minor M. Kato & Koi น ้ำตกคลองแก้ว บ้ำนบ่อพลอย, ตรำด (Kato 
and Koi, 2009) 

- 

12 T. ramosa M. Kato อุบลรำชธำน ี(Kato, 2006) - 
13 T. ubonensis M. Kato แก่งสะพือ แม่น ้ำมูล, อุบลรำชธำนี (Kato, 2006) - 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะของ Hydrobryum loeicum และ H. tardhuangense 

ลักษณะ H. loeicum H. tardhuangense 
ราก หนำ, พูรำกกวำ้ง 0.2-0.5 มิลลิเมตร, 6.0-17.0 

มิลลิเมตร 
0.2-0.4 มิลลิเมตร, 6.0-14.0 มิลลิเมตร 

ใบ ลักษณะ เรียวแคบ ปลำยแหลม คล้ำยเข็ม โคนเป็นกำบเล็กน้อย เรียวแคบ ปลำยแหลม คล้ำยเข็ม 
จ้ำนวนใบต่อกระจกุ, ยำว 1-3 ใบ, 0.5-3.6 มิลลิเมตร 2-6 ใบ, 3.0-7.0 มิลลิเมตร 
หน่อดอก (flowering 
shoot) สูง 

1.6-3.5 มิลลิเมตร 1.5-2.2 มิลลิเมตร 

ใบประดับ ลักษณะ รูปไข่ ปลำยปำ้น ขอบเรียบ ผิวเป็นปุ่ม
เล็ก 

รูปสำมเหลี่ยม ปลำยเรียวแหลม ขอบเรยีบ ผิวเป็นปุ่ม
เล็ก 

ขนำด ยำว x กวำ้ง  0.5-1.5 x 0.3-1.0 มิลลิเมตร 1.2-3.5 x 1.0-1.6 มิลลิเมตร 
สเปทเทลลา (spathella) 
ลักษณะ 

รูปเรือ ผิวเป็นปุ่มเล็ก รูปเรือ ผิวเป็นปุ่มเล็ก 

กำรแตก แตกไม่เป็นระเบียบ เร่ิมจำกปลำย
ด้ำนบน 

แตกตำมยำว เร่ิมจำกปลำยดำ้นบน 

ก้านดอก ยำว 0.1-0.5 มิลลิเมตร 0.3-0.7 มิลลิเมตร 
กลีบรวม จ้ำนวน, ยำว 2 กลีบ, 1.5-4.0 มิลลิเมตร 2 กลีบ, 1.5-3.0 มิลลิเมตร 
เกสรเพศผู้ จ้ำนวน, ยำว  2 อัน, 3.0-5.9 มิลลิเมตร 2 อัน, 3.0-4.5 มิลลิเมตร 
ก้ำนชูเกสรเพศผู้ ยำว 1.5-4.0 มิลลิเมตร, 1/2-2/3 จำกฐำน 1.5-3.2 มิลลิเมตร, 2/3 จำกฐำน 
จุดที่ก้ำนชูอับเรณูแยก 2 
ก้ำน 

สูงเท่ำกับ หรือต่้ำกวำ่รังไข่ อยู่สูงกวำ่รังไข่มำก 

เกสรเพศเมีย ก้ำนชูเกสร
เพศเมีย ยำว 

0.3-1.0 มิลลิเมตร 0.4-0.6 มิลลิเมตร 

รังไข่ ลักษณะ รูปไข่ หรือรูปรีค่อนข้ำงแบน รูปร ีแบน 
ขนำด ยำว x กวำ้ง 0.9-2.0 x 0.4-1.0 มิลลิเมตร 1.5-2.2 x 0.7-1.0 มิลลิเมตร 
จ้ำนวนช่อง, จ้ำนวนออวุล 2 ช่อง, 4-11 ออวุล ต่อ 1 ช่อง 2 ช่อง, 11-19 ออวุล ต่อ 1 ชอ่ง 
กำรติดของออวุล ติดบนขอบพลำเซนตำ ติดบนขอบของพลำเซนตำ หรือมี 1 หรือ 2 ออวุลติด

กลำงด้ำนบนของพลำเซนตำ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะของ Hydrobryum loeicum และ H. tardhuangense (ต่อ) 
ลักษณะ H. loeicum H. tardhuangense 

ยอดเกสรเพศเมีย ยำว ยำวเกอืบเท่ำกันหรือเท่ำกัน 
0.3-1.0 มิลลิเมตร 

ยำวไม่เท่ำกัน แฉกหนำ้ (ventral ด้ำนเกสรเพศผู้) ยำว 
0.5-0.8 มิลลิเมตร กว้ำงและหนำกวำ่แฉกหลัง ยำว 
0.4-0.7 มิลลิเมตร 

ผล ขนำด ยำว x กวำ้ง 1.2-2.0 x 0.6-1.2 มิลลิเมตร 1.5-2.2 x 0.7-1.0 มิลลิเมตร 
ก้ำนยำว 1.0-2.0 มิลลิเมตร 0.7-1.3 มิลลิเมตร 
จ้ำนวนสันบนผล 16-20 สัน 12-18 สัน 
เมล็ด ขนำด ยำว x กว้ำง 0.54-0.79 x 0.21-0.33 มิลลิเมตร 0.21-0.42 x 0.12-0.22 มิลลิเมตร 
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