
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ดินแดนแห่งน้ี “ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว” และในน ้านั้น ถา้มองอยา่งละเอียดลึกซ้ึงลงไปพบวา่ ในน ้านั้นมีส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ อาศยัอยูม่ากมายหลายประเภท เช่นพรรณ
ไมน้ ้า (Aquatic plants) ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ี เป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีช่วยสร้างสมดุลยข์องระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไมน้ ้ าเหล่าน้ี มีรูปแบบโครงสร้างท่ีแปลกตา เป็นศิลปะในธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็น

ป่าในน ้าท่ีน่าศึกษายิง่ 

บัวหลวง
ช่ือวทิยาศาสตร์     Nelumbo nucifera Gaertn. 
ช่ือสามัญ              Lotus
ลกัษณะเด่น           เป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมีอายุ
หลายฤดู  ล าตน้อยูใ่ตน้ ้ า ใบรูปเกือบกลม ขอบใบเรียบและเป็น
คล่ืน กา้นใบและกา้นดอกแขง็ 
มีตุ่มเลก็ๆทัว่ไปกลีบดอกเรียงซอ้นกนัหลายชั้น
มีฐานรองดอกท่ีขยายใหญ่ห่อหุม้รังไข่ไวภ้ายในเรียกวา่ “ 
ฝักบวั”

บัวสาย
ช่ือวทิยาศาสตร์    Nymphaea lotus L.   
ช่ือสามัญ Water  lily
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมีอายหุลายฤดู  
ล าตน้อยูใ่ตน้ ้ า แผน่ใบรูปร่างค่อนขา้งกลม ฐานใบหยกัเวา้ลึก ขอบใบ
จกัแบบฟันเล่ือย    ผวิใบดา้นบนเรียบเป็นมนั  เส้นใบดา้นล่างนูน
เห็นชดั    ดอกมีขนาดใหญ่ 
กลีบดอกรูปรีเรียงซอ้นกนัหลายชั้น 

บัวผนั  บัวเผือ่น
ช่ือวทิยาศาสตร์     Nymphaea stellata Wild.
ช่ือสามัญ Water  Lily
ลกัษณะเด่น          เป็นพืชน ้ ามีอายขุา้มฤดู แผน่ใบ
มีรูปไข่กวา้งเกือบกลม   ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน 
ฐานใบเวา้ลึก  ปลายใบกลมมน ผวิใบดา้นบนสีเขียว ดา้นล่างสีเขียว
จางถึงม่วงจาง กลีบดอกปลายแหลมเรียงซอ้นกนัหลายชั้น ดอกบวั
เผือ่นมีกลีบดอกสีขาว ปลายกลีบสีม่วงครามอ่อนๆ ส่วนดอกบวัผนั 
มีกลีบดอกสีม่วง สีชมพหูรือขาว 

บัวบา  บัวบาดอกขาว  ตับเต่าใหญ่  
ช่ือวทิยาศาสตร์ Nyphoides indica (L.)O.Kuntze

Limnanthemum indicum (L.) Thwaetes
ช่ือสามัญ Water  snow flake Nymphoides
ลกัษณะเด่น         เป็นพรรณไมน้ ้ ามีอายหุลายฤดู 
ล าตน้มีขอ้ปลอ้งชดัเจน ใบกลมขอบใบเรียบหรือหยกัเลก็นอ้ย แผน่
ใบหนาสีเขียวสด ผวิใบดา้นล่างมีเส้นใบเป็นร่างแหเห็นชดัเจน    
โคนใบเวา้เป็นรูปหวัใจ 
ดอกสีขาวออกเป็นกระจุกท่ีขอ้ของล าตน้ ขอบกลีบแตกเป็นเส้นฝอย
โคนดอกดา้นบนมีสีเหลืองสด 

สันตะวาหางไก่  สันตะวาขนไก่
ช่ือวทิยาศาสตร์ Blyxa japonica (Miq.) Maxim
ช่ือสามัญ -
ลกัษณะเด่น           เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ าอายฤุดูเดียวชอบข้ึนตาม
แหล่งน ้าน่ิงหรือท่ีน ้ าต้ืนๆ ล าตน้กลมเรียวยาว  มีรากตามขอ้ ใบมี
ขนาดเลก็เรียวยาว  ปลายใบแหลม   ดอกเป็นดอกเด่ียว  กลีบดอกสี
ขาวมี ๓ กลีบ  
ผลมีขนาดเลก็ มีเมลด็สีขาวจ านวนมาก

สันตะวาใบข้าว
ช่ือวทิยาศาสตร์ Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.  
ช่ือสามัญ Tapeggrass, Eelgrass
ลกัษณะเด่น         เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ าอายฤุดูเดียว ชอบข้ึนตาม
แหล่งน ้าน่ิงหรือท่ีน ้ าต้ืนๆ ใบเป็นแถบยาวปลายใบเรียวแหลม  ใบสี
เขียวหรือสีเขียวอมน ้าตาล  ดอกมีขนาดเลก็ กลีบดอกสีขาวมี ๓ กลีบ 
มีกา้นดอกยาว  ชูดอกข้ึนมาบานเหนือน ้ า 

จอกหูหนู
ช่ือวทิยาศาสตร์ Salvinia cuculata. Roxb.
ช่ือสามัญ   Floating moss
ลกัษณะเด่น        เป็นเฟิร์นน ้ามีอายฤุดูเดียวหรือหลายฤดู ล าตน้กลม
เรียว ใบออกตามขอ้ของล าตน้ แผน่ใบมีสีเขียวโคง้เขา้หากนัเป็นกรวย 
ใบมีขน ขอบใบเรียบ

จอก
ช่ือวทิยาศาสตร์ Pistia stratiotes L. 
ช่ือสามัญ        Water  lettuce            
ลกัษณะเด่น        เป็นพรรณไมน้ ้ าลอยน ้ ามีอายุ
หลายฤดู   ล  าตน้มีทั้งท่ีเป็นกอ  ลอยน ้าและเป็นไหลกลมเรียวยาวทอด
ไปตามพ้ืนน ้า ใบมีร่างคลา้ยล่ิม
อวบน ้าซอ้นเกยกนั ดอกมีขนาดเลก็สีขาว

กระจับ
ช่ือวทิยาศาสตร์    กระจบั ๒ เขา ปลายเขาแหลม
      Trapa bispinosa Roxb.

                      กระจบั ๒ เขาปลายเขาทู่
       Trapa bicornis Roxb.

                      กระจบั ๒ เขา 
Trapa quadrispinosa Roxb.

ช่ือสามัญ             Water  chestnut
ลกัษณะเด่น        เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกอายหุลายฤดู  
ล าตน้เป็นสายกลมยาว เห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน ใบเด่ียว ๒ แบบคือ  ใบ
ใตน้ ้ าเป็นเส้นยาวคลา้ยราก   ส่วนใบ
ลอยเป็นรูปคลา้ยส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน   ขอบใบ
จกัแหลม ผวิใบดา้นบนสีเขียวเป็นมนั ดา้นล่างสีแดงกา้นใบยาว  ดอก
มีขนาดเลก็สีขาว ข้ึนมาบานเหนือน ้า

สันตะวาใบพาย
ช่ือวทิยาศาสตร์ Ottelia alismoides (L.) Pers
ช่ือสามัญ -
ลกัษณะเด่น        เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ าหลายฤดู 
กา้นใบเปราะหกัง่าย ใบมีขนาดใหญ่ แผน่ใบกวา้งรูปไข่หรือเกือบ
กลม แผน่มีเน้ือใบยน่กรอบและบาง ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน กลีบดอก
สีขาวโคนเหลืองโคนกลีบรวมกนัเป็นท่อ  ผลเด่ียวขนาดใหญ่ มี
เมลด็จ านวนมาก

ผกัตบไทย
ช่ือวทิยาศาสตร์ Monochoria hastata (L.) Solms
ช่ือสามัญ Monochoria
ลกัษณะเด่น         เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกมีอายุ
หลายฤดู เหมือนผกัตบชวา ล าตน้มี ๓ แบบ คือมีล าตน้ใตดิ้นและมีล า
ตน้เหนือดินใบเด่ียวรูปไข่แกมสามเหล่ียมคลา้ยหวัลูกศรโคนใบเวา้ลึก 
ดอกออกเป็นช่อบริเวณโคนกา้นใบ และเกิดแน่นเป็นกระจุกท่ีปลาย
กา้นดอก ดอกมีสีม่วงคราม ผลเป็นผลแหง้ มีสีน ้ าตาลอ่อนจ านวนมาก

ขาเขียด 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl
ช่ือสามัญ Monochoria , pickerel weeds
ลกัษณะเด่น         เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกมีอายฤุดูเดียว  ล าตน้เหนือดินมี
ลกัษณะเป็นกอ ใบเด่ียวมีรูปร่างหลายแบบทั้งรูปแคบยาวคลา้ยหอกจนถึง
รูปไข่ปลายแหลมหรือรูปหวัใจดอกออกเป็นช่อท่ีบริเวณโคนกา้นดอก  
กลีบดอกสีม่วง มีเมลด็สีน ้ าตาล พืชชนิดน้ีมี ๓ พนัธ์ุ พนัธ์ุใบกวา้งเรียกวา่ 
“ผกัเป็ด” พนัธุ์ใบแคบเรียกวา่ “ขาเขียด”



ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ดินแดนแห่งน้ี “ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว” และในน ้านั้น ถา้มองอยา่งละเอียดลึกซ้ึงลงไปพบวา่ ในน ้านั้นมีส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ อาศยัอยูม่ากมายหลายประเภท เช่น
พรรณไมน้ ้า (Aquatic plants) ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ี เป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีช่วยสร้างสมดุลยข์องระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไมน้ ้ าเหล่าน้ี มีรูปแบบโครงสร้างท่ีแปลกตา เป็นศิลปะในธรรมชาติท่ีสวยงาม 

เป็นป่าในน ้าท่ีน่าศึกษายิง่

สาหร่ายพงุชะโด 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Ceratophyllum demersum L.
ช่ือสามัญ Hornwort
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ ามีอายหุลายฤดู ไม่มีราก ล า
ตน้เป็นสายกลมยาว  เห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน ใบมีขนาดเลก็แตกออกรอบ
ขอ้เป็นวง ๆ ขอบดา้นนอกหยกัเป็นฟันเล่ือย  ขอบใบดา้นในเรียบ 
ดอกมีขนาดเลก็เกิดท่ีซอกใบ 

สาหร่ายเส้นด้าย  สาหร่ายนา  
ช่ือวทิยาศาสตร์ Najas graminea Del.
ช่ือสามัญ Bushy  pond  weed
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ ามีอายหุลายฤดู  ล าตน้
เป็นสายกลมเรียว มีขอ้ปลอ้ง
เห็นไดช้ดัเจน แตกก่ิงสาขาออกมาก ไม่มีราก   ขอบใบหยกัเป็น
แบบฟันเล่ือย ใบเกิดถ่ีท าใหม้องดูเป็นกระจุกตรงปลายยอด

สาหร่ายฉัตร
ช่ือวทิยาศาสตร์ Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth  
ช่ือสามญั -
ลกัษณะเด่น          เป็นพืชใตน้ ้ ามีอายฤุดูเดียว ล าตน้กลมเรียวยาว ล า
ตน้มีขอ้ปลอ้งชดัเจน มีรากยดึติดดินใตน้ ้ า ลกัษณะใบแตกเป็นร้ิวเลก็ 
ๆ  ขอบใบเป็นฟันเล่ือยใบเหนือน ้าเป็นแผน่ใบขนาดเลก็ รูปยาวรี
ปลายแหลม ขอบใบจกัแบบฟันเล่ือย ดอกสีขาวหรือขาวอมชมพ ู

ผกับุ้ง
ช่ือวทิยาศาสตร์ pomoea aquatica. Forsk.
ช่ือสามัญ Water  morning glory  
ลกัษณะเด่น        เป็นพรรณไมน้ ้ าสะเทินน ้าสะเทินบก  ล าตน้เป็น
ไหลกลม  เรียวยาว ขา้งในกลวง  ล าตน้เล้ือยทอดไปตามผวิดินหรือผวิ
น ้า ขอ้ปลอ้งมียางสีขาว ใบรูปหวัลูกศร ปลายใบแหลม กลีบดอกสีขาว
หรือ
สีม่วงแดง เมลด็มีขนาดใหญ่

ตับเต่านา
ช่ือวทิยาศาสตร์ Hydrocharis dubia (Bl.)Back.
ช่ือสามัญ Frogbit
ลกัษณะเด่น        เป็นพรรณไมน้ ้ าลอยน ้ ามีอายหุลายฤดู  
ล าตน้เป็นไหลเรียวยาว ใบรูปร่างกลม ฐานใบเวา้เป็นรูปหวัใจ 
ขอบใบเรียบ  ใบดา้นบน
สีเขียวเขม้เป็นมนั   ใบดา้นล่างสีจางกวา่และ
กลางใบพองออกคลา้ยฟองน ้า  กลีบดอกสีขาวโคนสีเหลือง 

ผกัปอด  ผกัปุ่มปลา
ช่ือวทิยาศาสตร์ Sphenochlea zeylanica Gaerth.
ช่ือสามัญ Goose  weeds
ลกัษณะเด่น เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกมีอายฤุดูเดียว  ล าตน้ตั้ง
ตรง ส่วนโคนตน้ท่ีอยูใ่ตน้ ้ าจะพองออกคลา้ยฟองน ้าหุม้ไปจนถึงปลาย
ราก   แผน่ใบรูปไข่ปลายเรียวขอบใบเรียบ ช่อดอกสีเขียว  กลีบดอกมี 
๓ กลีบสีขาวติดกนัเป็นรูประฆงั  

สาหร่ายข้าวเหนียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Utricularia aurea Lour.
ช่ือสามัญ Leafy  bladderword
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ ามีอายหุลายฤดู ล าตน้
เป็นสายกลมยาว   ลกัษณะแผน่ใบแตกเป็นเส้นเลก็ๆ  เป็นพืชท่ี
กินสตัวเ์ป็นอาหาร
ดอกสีเหลืองมีขนาดใหญ่เห็นไดช้ดั  กา้นช่อดอกยาว  ท่ีพบใน
ประเทศไทยจะมีอีกชนิดท่ีมีดอกสีม่วง คือชนิด  Utricularia
purpurea Walt.

สาหร่ายหางกระรอก
ช่ือวทิยาศาสตร์ Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
ช่ือสามัญ Hydrilla
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ ามีอายขุา้มปี 
ล าตน้เป็นสายเรียวยาว  แตกก่ิงสาขา  แผน่ใบมีลกัษณะรูปไข่ยาว ไม่มี
กา้นใบ ขอบใบหยกัเป็นซ่ีๆ ใบแตกรอบขอ้เป็นวง ดอกขนาดเลก็ออก
ตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว ๓ กลีบ

สาหร่ายแดง  สาหร่ายขนนก  
ช่ือวทิยาศาสตร์ Myriophyllum tetandrum Roxb.
ช่ือสามัญ              -
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าใตน้ ้ ามีอายุ
ฤดูเดียว  ล าตน้กลมเรียวยาวสีออกแดง  ใบใตน้ ้ ามีลกัษณะคลา้ย
เส้นดา้ย  ใบเหนือน ้ าเป็นใบขนาดเลก็รูปยาวรีปลายแหลม ขอบ
ใบจกัแบบฟันเล่ือย กลีบดอกสีม่วงอมชมพ ู

สาหร่ายไฟ  
ช่ือวทิยาศาสตร์     Chara zeylanica Kl.ex wilid.
ช่ือสามัญ             Stone  wort, Brittle  wort, Muskgrass
ลกัษณะเด่น           เป็นพืชใตน้ ้ าท่ีชอบข้ึนในท่ีต้ืน ล าตน้มีขอ้
ปลอ้งชดัเจน รอบล าตน้มีสายกลมเรียวยาวใบเป็นเส้นๆแตก
รอบขอ้ของล าตน้ ดอกมีขนาดเลก็ 

บอน  บอนน า้  บอนเขียว
ช่ือวทิยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L) Schott

C. antiquorum Schott
C. aquatillis Hassk

ช่ือสามัญ Elephant  ear
ลกัษณะเด่น เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกมีอายุ
หลายฤดู มีขอ้ปลอ้งและตาเห็นไดช้ดั ใบเด่ียว มีกา้นใบอวบน ้าใหญ่
ยาว แผน่ใบขนาดใหญ่รูปไข่ ปลายใบแหลมฐานใบหยกัเวา้ลึก ดอกสี
ขาวนวลอมเขียว ช่อดอก
มีลกัษณะยาวรีโคนป่องสีเขียวอมเหลือง ตน้บอนมี
น ้ายางเหนียวสีขาวขุ่น ถา้ถกูจะคนั

แพงพวยน า้ ผกัแพง
ช่ือวทิยาศาสตร์ Jussiaea repens L.
ช่ือสามัญ Creeping water primrose
ลกัษณะเด่น เป็นพรรณไมน้ ้ าลอยน ้าหรือเล้ือยบน
พ้ืนดินริมน ้า มีอายหุลายปี ล าตน้เป็นไหลกลมอวบยาวเล้ือย
ทอดไปตามน ้า มีรากปกติและรากท่ีเปล่ียนเป็นทุ่นมีลกัษณะ
เป็นนวมสีขาวคลา้ยคลา้ยฟอง  กลีบดอกสีขาว มีสีเหลืองอ่อน
ท่ีโคนกลีบ



ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ค  าท่ีกล่าววา่ดินแดนแห่งน้ี “ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว” และในน ้านั้น ถา้มองอยา่งละเอียดลึกซ้ึงลงไปพบวา่ ในน ้านั้นมีส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ อาศยัอยูม่ากมายหลายประเภท เช่น
พรรณไมน้ ้า (Aquatic plants) ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ี เป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีช่วยสร้างสมดุลยข์องระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไมน้ ้ าเหล่าน้ี มีรูปแบบโครงสร้างท่ีแปลกตา เป็นศิลปะในธรรมชาติท่ีสวยงาม 

เป็นป่าในน ้าท่ีน่าศึกษายิง่

แหนแดง
ช่ือวทิยาศาสตร์ Azolla pinnata R.Br.  
ช่ือสามัญ Azolla,Water fern, Water velvet
ลกัษณะเด่น เป็นเฟิร์นน ้าขนาดเลก็ ล าตน้
กลมเรียว  ล าตน้กลมเรียวแตกก่ิงกา้นสาขาแบบขนนกแผไ่ปตามผวิน ้า  
ดา้นล่างมีรากหอ้ยอยูใ่นน ้า ใบมีขนาดเลก็ มีลกัษณะคลา้ยเกลด็  ใบ
อ่อนมีสีเขียว  ส่วนใบแก่
จะเปล่ียนเป็นสีแดงหรือน ้ าตาลเขม้ 

แหนเป็ดเลก็
ช่ือวทิยาศาสตร์ Lemna perpusilla Torr.
ช่ือสามัญ Duck  weed
ลกัษณะเด่น เป็นพรรณไมน้ ้ าลอยน ้าขนาดเลก็  ลอยเป็นอิสระ
อยูบ่นผวิน ้า  ใบรูปร่างกลมรีขนาด
ไม่เท่ากนั ขอบใบเรียบ อาจเกิดเด่ียวหรือติดกนัเป็นกลุ่มๆ ดา้นล่าง
ของใบรากจะช่วยถ่วงใหใ้บลอยน ้าไดดี้ ดอกมีขนาดเลก็มาก

แขม
ช่ือวทิยาศาสตร์    Phragmites karka (Retz) Trin.ex Steud
ช่ือสามัญ              Common  reed, Flute  reed
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ ามีอายหุลายฤดู  
ล าตน้ตั้งตรงสูง ๒ - ๓ เมตร ใบเรียงตวัสลบักนั แผน่ใบหยาบกระดา้ง 
ใบมีลกัษณะยาวเรียวปลายแหลมยาว ขอบใบมีขน ดอกเป็นช่อสี
น ้าตาล เม่ือแก่จะบานฟ ู
มีขนคลา้ยไหมสีขาว

ก้ามกุ้ง  หญ้าคมบางกลม
ช่ือวทิยาศาสตร์    Fuirena ciliaris (L.)  Roxb.

F.glomerata Lam
Scirpus ciliaris L.

ช่ือสามัญ            Umbrella  grass
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าจ  าพวกกกท่ีมีอายฤุดูเดียว 
ล าตน้กลมเรียบ ใบเด่ียวแผน่ใบ
รูปขอบขนานปลายใบเรียวแหลม มีขนท่ีขอบใบและผวิใบ  ช่อ
ดอกยอ่ยลกัษณะรูปไข่ปลายมน  กา้นช่อดอกสั้นมีขนช่อดอก
เกิดท่ีปลายยอด
ของล าตน้

แหนเป็ดใหญ่  แหนใหญ่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์    Lemna polyrhiza L.
ช่ือสามัญ Large   duckweed
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าลอยน ้ า
ขนาดเลก็ รูปร่างคลา้ยแหนเป็ดแต่มีขนาดใหญ่กวา่ ใบมีรูปร่าง
ค่อนขา้งกลม   ผวิใบเรียบดา้นบนมี
สีเขียว ดา้นล่างสีออกแดง  มกัติดกนัเป็นกลุ่ม ดอกมีขนาดเลก็
ออกเป็นช่อ

ผกัปราบ  
ช่ือวทิยาศาสตร์    Commelina benghalensis L.
ช่ือสามัญ             -
ลกัษณะเด่น         ชอบข้ึนในท่ีชุ่มช้ืนน ้าขงั ล าตน้มกัเล้ือยไป
ตามพ้ืนดินพ้ืนน ้า ล  าตน้เห็นขอ้ปลอ้งไดช้ดั  ใบเด่ียวแตกออก
จากล าตน้แบบสลบั  ดอกออกตามยอดหรือซอกใบมีกาบรอง
ช่อดอก

กกกลม
ช่ือวิทยาศาสตร์    Cyperus corymbosus L.
ช่ือสามัญ              -
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าฤดูเดียวหรือหลายฤดู ล าตน้
ชูตั้งตรงเกิดอยูร่วมกนัเป็นกระจุกหรือกระจาย ใบเรียวยาวแตก
เป็นกอหรือบางอยา่งแผน่ใบลดรูปเหลือเป็นกาบเลก็ๆ  ดอก
ออกเป็นช่อ

ผกัตบชวา
ช่ือวทิยาศาสตร์    Eichornia crassipes (Mart.)  Solms
ช่ือสามัญ              Water  Hyacinth
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกมีอายุ
หลายฤดู ล าตน้เป็นกอลอยท่ีผวิน ้ า รากแตกเป็นฝอย
ใตก้อตน้ แผน่ใบและกา้นใบบวมพอง แผน่ใบรูปหวัใจ ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อกลีบดอกสีม่วงคราม

 

กกทรงกระเทียมหวัแหวน 
ช่ือวทิยาศาสตร์     Scirpus mucronatus L. 
ช่ือสามัญ              -
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าสะเทินน ้า
สะเทินบก มีล าตน้ยาวลกัษณะล าตน้เป็นรูปสามเหล่ียมปลาย
ยอดแหลม  ใบมีลกัษณะเป็นกาบใบหุม้โคนตน้ ดอกออกเป็น
ช่อและรวมตวักนัเป็นกระจุกคลา้ยหวัแหวนท่ีดา้นขา้งช่วง
ปลายของล าตน้   ช่อดอกประกอบดว้ยช่อดอกยอ่ยรูปร่างกลม
ยาวรี 

กกขนาก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Cyperus difformis L. 
ช่ือสามัญ Small flower umbrella plant 
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกอายปีุเดียว  
มีล าตน้เป็นรูปสามเหล่ียม ค่อนขา้งอ่อน ใบยาวเรียวและอ่อน
เช่นเดียวกนั   โคนตน้มกัมีสีน ้ าตาลแดง 
ดอกออกเป็นช่อรวมแบบร่ม มีใบประดบัลกัษณะคลา้ยใบรองรับช่อ
ดอก ๒ - ๓ ใบ ช่อดอกยอ่ยสั้นและติดกนัเป็นกระจุก ๆ กา้นช่อดอก
ยอ่ย สั้นยาวไม่เท่ากนั 

กกอยีปิต์
ช่ือวทิยาศาสตร์        Cyperus papyrus L.
ช่ือสามัญ                 Egyptian Papyrus, Egyptian Paper Plant
ลกัษณะเด่น             ล  าตน้เป็นเหงา้อยูใ่ตดิ้นเหมือนกกรังกา แต่กอสูง
ใหญ่กวา่มาก ลกัษณะตน้เป็นรูปสามเหล่ียมมุมมนภายในตน้ สูงได ้
๒ – ๒.๕๐ เมตร 
มีใบประดบัตรงปลายก่ิงหรือกา้นตน้จ านวนมาก ลกัษณะเป็นเส้น
กลมเลก็ๆ ยาว ๑๕ - ๒๕ เซนติเมตร ดอกเป็นช่อสีน ้าตาล

กกสามเหล่ียมเลก็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Cyperus imbricatus Retz. 
ช่ือสามัญ -
ลกัษณะเด่น          เป็นพรรณไมน้ ้ าลม้ลุกอายหุลายฤดู ใบเจริญไดดี้   
รูปร่างเรียวยาวปลายใบแหลม  ตน้แก่ท่ี
ออกดอกจะไม่ค่อยเห็นใบ กา้นช่อดอกเป็นรูปสามเหล่ียมแขง็ ออก
ดอกเป็นช่อซ่อนกนัหลายชั้น
มีใบประดบัลกัษณะคลา้ยใบรองรับช่อดอก ๓ - ๕ ใบ 
ดอกออกตลอดปี 


