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คำนำ คำนำ 
ในแหลงน้ําของประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่คอนขาง

อุดมสมบูรณ ท้ังทรัพยากรสัตวนํ้าและพรรณไมนํ้า  โดยเฉพาะทรัพยากรพรรณไมนํ้า
ของไทยท่ีไดรับความนิยมสูง ทั้งการนํามาประดับตกแตงในตูปลา ในลักษณะ 
Aquarium Plants และนาํมาประดบัตกแตงสวนนํ้า รวมทัง้นํามาปลูกเปนไมกระถาง
สําหรับตกแตงตามบานเรือน อาคาร สถานที่ตางๆ พรรณไมน้ําสวยงามเหลาน้ี 
นอกจากผลิตขายตลาดภายในประเทศแลว บางชนดิยังผลิตเพ่ือสงออกไปจาํหนาย
ในตลาดตางประเทศ นาํเงินรายไดกลับเขามาในประเทศอกีดวย จนทาํใหเกดิอาชพี
การเพาะขยายพันธุพรรณไมน้ําสวยงามควบคูกับการผลิตสัตวน้ําสวยงาม 
อยางไรก็ตาม พรรณไมน้ําของไทยหลายชนิดมีความเส่ียงท่ีจะสูญพันธุจากแหลง
ที่อยูอาศัยในธรรมชาติ สาเหตุเนื่องมาจากมีการเก็บเกี่ยวจากแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติเพ่ือการคาอยางตอเน่ือง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมจากการ
กระจายตัวของสังคมมนุษยหรือจากภาวะโลกรอน รวมท้ังการถูกรุกรานจาก
ชนิดพันธุตางถิ่น เปนตน

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดทําการศึกษาวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
ของพรรณไมน้ําบางชนิดเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตเพื่อการคา  ในขณะเดียวกัน 
การอนุรักษพรรณไมน้ําในแหลงที่อยูอาศัยในธรรมชาติก็เปนสิ่งจําเปน รวมท้ัง
การอนุรักษพันธุกรรมพืช และปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ  เพือ่คงความหลากหลายทางชีวภาพทีส่มบูรณและใหทรพัยากรธรรมชาติ
ของไทยมีใชอยางยั่งยืน ตลอดไป

กรมประมง โดยสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด ไดตระหนักถึงคุณคา
ของการศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในประเทศไทย เพื่อ
เก็บไวเปนฐานขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพรรณไมน้ํา
ของไทย จึงไดจัดทําหนังสือ “ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย” เพ่ือเผยแพรองคความรูใหแก 
เยาวชนและประชาชนผูสนใจ รวมทั้งผูมีอาชีพดานธุรกิจพรรณไมน้ําสวยงาม 
ไวใชประโยชนตอไป
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บทนำ 
 
ปจจุบันไดมีการนำพรรณไมน้ำของไทยหลากหลายชนิดมาประดับตูปลา  

(Aquarium plants) หรือนำมาประดับสวนน้ำและปลูกในกระถางเพื่อเปนไมประดับ 
ตามสถานท่ีตางๆ ซ่ึงพรรณไมน้ำบางชนิดขยายพันธุไดงายและมีปริมาณมากในธรรมชาติ 
บางชนิดขยายพันธุไดยาก เจริญเติบโตชา และมีปริมาณนอยในธรรมชาติ เม่ือมีการ
เก็บรวบรวมพรรณไมน้ำเหลาน้ีในธรรมชาติอยางตอเนื่องเพื่อการคา ทำใหปริมาณ 
ในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว เชน พรรณไมน้ำสกุล Cryptocoryne ซึ่งเปนชนิดที่ไดรับ
ความนิยมในการนำมาประดับตูปลาและสามารถสงออกขายตางประเทศ แมวา 
จะสามารถเพาะขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อได แตเน่ืองจากมีการเจริญ
เติบโตชาในแปลงท่ีปลูกจึงยังมีการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน 
การทำลายความหลากหลายทางธรรมชาติของพรรณไมน้ำทางหน่ึง นอกจากน้ี  
จากความนิยมนำพรรณไมน้ำมาประดับตูปลาเพื่อความสวยงามดังกลาว ทำใหมีการ
นำเขาพรรณไมน้ำจากตางประเทศหลายชนิด เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุแลวจำหนาย
ในประเทศและสงออกขายตางประเทศ เมื่อมีการเพาะเลี้ยงในปริมาณมากจึงมี 
สวนหนึ่งท่ีแพรพันธุลงไปในแหลงน้ำธรรมชาติของไทย เชน สาหรายคาบอมบา  
Cabomba caroliniana กระจับญี่ปุน Ludwigia sedioides เดนซา Egeria densa และ 
สาหรายญ่ีปุน Myriophylum brasiliense เปนตน ซึ่งพรรณไมน้ำดังกลาวสามารถ 
ปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของไทยไดด ี จึงแพรกระจายพันธุอยางรวดเร็ว 
จนอาจมีผลกระทบตอแหลงน้ำและชนิดพันธุพื้นเมืองของไทยในอนาคตได  

การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ำ ทำใหทราบถึงสถานภาพ
เกี่ยวกับการแพรกระจายพันธุและชีววิทยาบางประการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพรรณไมน้ำท้ังชนิดพ้ืนเมืองและชนิดพันธุตางถ่ิน เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชประโยชน
ในการจัดการทรัพยากร กำหนดแนวทางในการอนุรักษ การปองกันการรุกรานของ 
ชนิดพันธุตางถ่ิน รวมท้ังเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุท่ีเหมาะสม 
ในเชิงการคา เพื่อทดแทนการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติตอไป 
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การศกึษาชนดิและการกระจายพนัธุของพรรณไมนำ้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ไดกำหนดพืน้ทีก่ารศึกษาใน 8 จงัหวดั ไดแก จงัหวดักาฬสินธุ 
ขอนแกน มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และเลย (ภาพที่ 1)  
ระยะเวลาที่สำรวจต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2551-กันยายน 2552 โดยบันทึกชนิด 
พรรณไมน้ำที่สำรวจพบ การกระจายพันธุ สภาพนิเวศวิทยา ถายภาพพรรณไมน้ำ 
ลักษณะการกระจายพันธุในธรรมชาติ เก็บตัวอยางรูปแบบตัวอยางแหง (herbarium) 
หรือตัวอยางสด สำหรับชนิดที่ไมสามารถแยกชนิดได เพื่อนำมาศึกษาในหองปฏิบัติการ  

เลย เลย 
อุดรธานี อุดรธานี 

หนองคาย หนองคาย 

สกลนคร สกลนคร 

กาฬสินธุ กาฬสินธุ มุกดาหาร มุกดาหาร 

นครพนม นครพนม 

หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ที่ทำการสำรวจ 
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ผลการศึกษา 
 

1. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ำทุกชนิดและชนิดพันธุพื้นเมือง 
ของไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

พรรณไมน้ำที่สำรวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และ 
เลย ระยะเวลาท่ีสำรวจตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551-กันยายน 2552 พบท้ังหมด  
267 ชนิด (Species) ใน 77 ครอบครัว (Family) โดยครอบครัวที่พบจำนวนชนิด 
มากท่ีสุดคือ Cyperaceae รองลงมาคือ Poaceae, Araceae, Lentibulariaceae, 
Scrophulariaceae, Eriocaulaceae, Asteraceae และ Hydrocharitaceae โดยพบ 
จำนวน 44, 20, 9, 9, 9, 9, 8, และ 8 ชนิด ตามลำดับ (ตารางที่ 1) เปนพรรณไมน้ำ
พื้นเมือง 245 ชนิด 76 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 91.76 ของพรรณไมน้ำที่พบทั้งหมด  

 
2. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ำท่ีเปนชนิดพันธุตางถิ่นในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
พรรณไมนำ้ตางถ่ินทีพ่บกระจายในแหลงนำ้ธรรมชาตใินภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ตอนบน มีจำนวน 22 ชนิด ใน 15 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 8.24 ของพรรณไมน้ำ 
ที่พบทั้งหมด ไดแก อเมซอน Echinodorus spp. ผักเปดน้ำ Alternanthera  
philoxeroides (Mart.) แวนแกว Hydrocotyle umbellate L. บอนดำ Colocasia esculenta 
(L.) Schott “Black Magic” จอก Pistia stratiotes L. พุทธรักษาอินเดีย Canna indica  
L. กระดุมทองเลื้อย Wedella triobata (L.) Hitchc. กกราชินี Cyperus involucratus 
Rottb. กกอียิปต Cyperus papyrus L. กกอียิปตแคระ C. prolofer L. สาหรายญี่ปุน 
Myriophylum brasiliense ฝนน้ำ Hydrocleys nymphoides, Willd. B. คลาน้ำชอต้ัง 
Thalia dealbata J. Fraser คลาน้ำชอหอย T. geniculata L. ไมยราบยักษ Mimosa 
pigra L. บัวฝรั่ง Nymphaea spp. หญาโขยง Rottboellia cochinensis (Lour.) W.C. 
ออ Arundo dunax L. หญาคา Imperata cylindraca กระจับญี่ปุน Ludwigia sedioides 
Humb. & Bonpl. ผักตบชวา Eichornia crassipes Mart. Solms ชอครามน้ำ Pontederia  
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cordata L. และ ธูปฤ าษี Typha angustifolia L. สำหรับ ไมยราบยักษ หญาคา  
ผักเปดน้ำ และ ผักตบชวา เปนวัชพืชรายแรงในแหลงน้ำหลายๆ แหง แตไดมีการนำ 
มาใชประโยชน เชน ผักตบชวา และ กกราชินี นำมาสานเปนเครื่องใชสอย ธูปฤๅ ษี  
นำมาบำบัดน้ำเสีย ตกแตงสถานที่เพื่อความสวยงาม ผักเปดน้ำ นำมาบริโภค เปนตน  

 
3. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมนำ้ไทยชนดิหายากในเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบน 
ชนิดของพรรณไมน้ำไทยหายากในแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 18 ชนิด 11 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 6.74 ของ
พรรณไมน้ำที่พบท้ังหมด ไดแก หางนกยูงใบยาว Hygrophila angustrifolia R.Br. 
หางนกยูงใบสั้น H. stricta (Vahl.) Lindau. เล็บมา Caldesia sp. ชบาแดง Aponogeton 
rigidifolia Schultze ชบาน้ำ Aponogeton undulates Roxb. วานน้ำ Acorus calamus 
L. คริปอัลบิดา Cryptocoryne albida Parker ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne balansae 
Gagnep ผมหอม Cryptocoryn tonkinensis Gangep. ดอกดิน Burmannia wallichii  
(Miers) Hook.f. กระดุมภูกระดึง Eriocaulon kradungemse Satake กระดุมจ๋ิว Eriocaulon 
minimum Lam. จุกนกยูง Eriocaulon siamensis Moldenke สันตะวาใบขาว Blyxa 
aubertii (Rich) ดีปลาไหล Hydrolea zeylanica (L.) Vahl สาหรายขาวเหนียว Utricularia  
inflata Walter ไสปลาไหล Barclaya longifolia Wall. และรากดำใบใหญ Bolbitis  
heteroclite (Presl) Ching ex. C.Chr.  
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4. ชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ำไทยสวยงามในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 

พรรณไมน้ำไทยสวยงามที่พบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 78 
ชนิด 37 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 29.21 ของพรรณไมน้ำที่พบทั้งหมด พรรณไมน้ำที่
นิยมใชประดับตูปลา อาทิเชน วานน้ำ Acorus calamus L. หางนกยูงใบยาว Hygrophila 
angustrifolia R.Br. หางนกยูงใบสั้น H. stricta Vahl.Lindau. ผักเปดไทย Alternanthera 
sessilis L.DC. ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne balansae Gangep สาหรายพุงชะโด 
Ceratophyllum dimersum L. หญาหัวไมขีด Eleocharis parvulus Roem. & Schult  
หญาหัวหงอก Eriocaulon cinereum R.Br. สาหรายหัวไมขีด E. setaceum L. สาหราย
ขนนก Myriophyllum tetandrum Roxb. สันตะวาใบขาว Blyxa echinosperma C.B. 
Clarke สันตะวาหางไก Blyxa japonica Miq. Maxim สาหรายหางกระรอก Hydrilla 
verticillata L.f. Royle สันตะวาใบพาย Ottelia alismoides (L.) Pers มอสน้ำ Vescicularia 
dubyana (C. Muell) Broth สาหรายขาวเหนียว Utricularia aurea Lour. สาหราย 
ขาวเหนียวเล็ก U. gibba L. โรทาลา Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne. สาหราย
แปรงลางขวด R. wallichii (Hook.Fil) Koehne ไสปลาไหล Barclaya longifolia Wall.  
บัวสาย Nymphaea lotus Linn. ผักกูดเขากวาง Ceratopteris thalictroides (L.)  
Brongn. รากดำใบใหญ Bolbitis heteroclite (Presl) Ching ex. C.Chr. รากดำใบยาว 
Microsorium pteropus (Blume) Copel. ดีปลีน้ำ Potamogeton malaianus Miq แนน 
Potamogeton natan พรมมิ Bacopa monnieri Pennell ผักแขยง Limnophila  
aromatica (L.) Merr และสาหรายฉัตร Limnophilla heterophylla Roxb. เปนตน  
สวนพรรณไมน้ำสวยงามที่นิยมนำมาประดับสวนน้ำ อาทิ เชน กกรม หรือ กกรังกา 
Cyperus alternifolius L. กกกลม C. corymbosus Rottb. หญาถอดปลอง Equisetum 
debile Roxb. Ex Vauch. บัวบา Nymphoides indica (L.) O. Kuntze คลาน้ำ 
Schumaniathus dichotomus (Roxb.) Gagnep เปนตน 
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

1. FAMILY ACANTHACEAE       

Acanthus ebracteatus Vahl. เหงือกปลาหมอ 
ดอกขาว

 √   √

Hygrophila angustifolia R.Br. หางนกยูงใบยาว  √ √   

H. corymbosa (Bl.) Lindau พริกน้ํา √ √ √  √

H. stricta (Vahl.) Lindau. หางนกยูงใบสั้น  √ √   

2. FAMILY ALISMATACEAE       

Caldesia sp. เล็บมา √     

Echinodorus sp. อเมซอน √ √   √

Sagittaria quayanensis 
H.B.K.

ตับเตา √   √  

S. sagittiforia L. ขาเขียด เตาเขียด 
ผักคางไก

√   √  

S. triforia L. ผักคางไก  นางกวัก √   √  

3. FAMILY AMARANTHACEAE       

Alternanthera philoxeroides 
(Mart.)

ผักเปดน้ํา √ √ √ √ √

A. sessilis (L.) R. Br. ex DC. ผักเปดไทย √ √ √ √ √

4. FAMILY AMEREYLLIDACEAE       

Crinum amabile Donn. พลับพลึงสีชมพู     √

C. asiaticum L. พลับพลึง     √

Hymenocallis littoralis 
Salisb.

พลับพลึงตีนเปด     √
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

5. FAMILY APIACEAE       

Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก ผักหนอก √ √ √ √ √

Hydrocotyle umbellata  L. แวนแกว √ √   √

Oenanthe javanica (Bl.) DC. ผักชีลอม √ √   √

6. FAMILY APOCYNACEAE       

Cerbera odollam Gaertn. ตีนเปดทะเล  √   √

7. FAMILY AIZOACEAE       

Glinus oppositifolius (L.) 
A.DC

ขี้กวง ขี้ขวง 
ผักขวง

    √

8. FAMILY APONOGETONA-
CEAE

      

Aponogeton rigidifolius 
Schultze.

ชบาแดง ชบาน้ํา  √    

A. undulatus Roxb. ชบาน้ํา  √    

9. FAMILY ARACEAE       

Acorus calamus L. วานน้ํา  √ √   

Colocasia esculenta (L.) 
Schott

บอน √ √ √  √

Colocasia esculenta (L.) 
Schott

บอนดํา √    √

Colocasia esculenta (L.) 
Schott

เผือก     √

Cryptocoryne albida Parker คริป อัลบิดา  √ √   

C. balansae Gagnep. ใบพายเขาใหญ  √ √   

C. tonkinensis Gagnep. ผมหอม คริป  √ √   

Lasia spinosa (L.) Thwaites ผักหนาม √ √ √   

Pistia stratiotes L. จอก √ √  √  
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

10. FAMILY ASTERACEAE       

Eclipta prostata L. กะเม็ง √ √ √ √ √

Emilia sonchifolia (L.) DC. หางปลาชอน √ √ √ √ √

Enydra fl uctuans Lour. ผักบุงรวม 
ผักบุงปลิง

√   √ √

Grangea  maderaspatana 
(L.) Poir

พญามุตติ √   √ √

Sphaeranthus africanus L. หญาฆอนกลอง √   √ √

Spilanthes paniculata Wall. 
ex DC.

ผักเผ็ด ผักคราด 
ผักตุมหู

√ √  √ √

Synedrella nodifl ora (L.) 
Gaertn.

ผักแครด สับกา √ √  √ √

Tridox procumbens L. ตีนตุกแก √ √  √ √

11. FAMILY ATHYRIACEAE       

Diplazium esculentum 
(Retz.) Sw.

ผักกูด √ √   √

12. FAMILY AZOLLACEAE       

Azolla pinnata R.Br. แหนแดง √   √  

13. FAMILY BALSAMINACEAE       

Hydrocera trifl ora (L.) 
Wt & Arn.

เทียนน้ํา    √ √

14. FAMILY BARRINGTONIA-
CEAE

      

Barringtonia acutangula (L.) 
Gaertn.

จิกน้ํา จิกนา √ √   √

B. racemosa Roxb. จิกสวน √ √   √
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

15. FAMILY BURMANNIA-
CEAE

      

Burmannia coelestis D.Don จรัสจันทร ดอกดิน   √  √

B. disticha L. หญาขาวก่ํา   √  √

B. wallichii (Miers) Hook. f. ดอกดิน    √ √

16. FAMILY BUTOMACEAE       

Limnocharis fl ava (L.) Buch. ตาลปตร ษี 
บอนจีน 

√   √  

Tenagocharis  latifolia 
(D.Don) Buch.

ผักพาย √   √  

17. FAMILY CANNACEAE       

Canna indica L. พุทธรักษาอินเดีย √ √   √

C. glauca L. พุทธรักษาไทย √ √   √

18. FAMILY CAPPARACEAE       

Cleome rutidosperma DC. ผักเสี้ยนขน    √ √

Crateva magna (Lour.) DC. กุมน้ํา √ √    

19. FAMILY CERATOPHYL-
LACEAE

      

Ceratophyllum demersum L. สาหรายพุงชะโด √ √  √  

20. FAMILY CHARACEAE       

Chara zeylanica Kl.ex willd สาหรายไฟ √   √  

Nitella sp. สาหรายไฟ √   √  

21. FAMILY CARYOPHYL-
LACEAE

      

Drymaria  diandra BL. หญาเกล็ดหอย √   √ √

22. FAMILY COMBRETACEAE       

Combretum quadrangulare 
Kurz

สะแกนา √    √
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ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

23. FAMILY COMMELINACEAE       

Commelina benghalensis L. ผักปราบใบกวาง √ √ √ √ √

C. diff usa Burm.f. ผักปราบใบแคบ √ √ √ √ √

Cyanotis axillaris Roem. & 
Schult.

ผักปราบนา    √ √

Floscopa scandens Lour. ผักปราบชาง 
ปลายราง

√  √ √ √

Murdannia giganteum (Vahl) 
G. Br.

หงอนนาค  
น้ําคางกลางเที่ยง

  √  √

M. nudifl oria (L.) Brenan กินกุงนอย    √ √

Murdannia spp. หงอนนาคเล็ก    √  √

24. FAMILY COMPOSITAE       

Pluchea indica Less. ขลู     √

Wedelia trilobata (L.) Hitch. เบญจมาศเครือ √ √  √ √

25. FAMILY CONVOLVULA-
CEAE

      

Ipomoea aquatica Forsk ผักบุง  
ผักทอดยอด

√ √  √ √

26. FAMILY CYPERACEAE       

Cyperus alternifolius L. กกรม กกรังกา √ √ √   

C. babakan Steud กกเหลี่ยม   √   

C. brevifolius (Rottb.) Hassk กกตุมหู √ √ √ √ √

C. castaneus Willd. กกเล็ก √ √  √ √

C. cephalotes Vahl กกแพรกน้ํา 
กกลอยแพ

√ √   √

C. compactus Retz. หญาใบคม √ √   √

C. diff ormis L. กกขนาก √   √ √

C. digitatus Roxb. กกรังกา  
หญารังกา

√   √ √

C. haspan L. กกนา √   √ √
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C. involucratus Rottb. กกราชินี √    √

C. imbricatus Retz. กกสามเหลี่ยมเล็ก √    √

C. iria Linn. กกทราย √ √ √ √ √

C. kyllingia Endl. กกตุมหู √ √ √ √ √

C. pygmaeus Rottb. กกรังกา √   √ √

C. pilosus Vahl กกสามเหลี่ยม √   √ √

C. platystylis R.Br. กกรังกานอย √  √  √

C. procerus Rottb. หญาตะกรับ    √ √

C. pulcherrimus Willd ex 
Kunth

กกขี้หมา กกเล็ก    √ √

C. rotundus L. แหวหมู √   √ √

C. corymbosus Rottb. กกกลม √    √

C. papyrus L. กกอียิปต √    √

C. prolifer Lam. กกอียิปตแคระ √    √

Eleocharis acutangula 
(Roxb.) Schult

พรงเหลี่ยม √     

E. dulcis (Burm.f.) Trin ex 
Henschel

แหวทรงกระเทียม √   √ √

E. parvulus (L.) Roem. & 
J.A. Schult.

หญาหัวไมขีด √ √  √ √

E. spiralis (Roltb.) Schult จูดสามเหลี่ยม √    √

E.vivipara Link. หญาหัวไมขีด √ √    

Fimbristylis dichotoma (L.) 
Vahl

หญาหนวดปลาดุก √ √  √ √

F. dipsacea (Rottb.) C.B. 
Clarke

หญาหนวดแมว √   √ √

F. disticha Boeck. กกดอกเรียง  √ √  √

F. miliacea (L.) Vahl หญาหนวดแมว √ √  √ √
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F. schoenoides (Retz.) Vahl หญาหัวขาว 
กกปุม

√   √  

Fuirena ciliaris Lepr. ex 
Steud

หญาใบคม กามกุง √   √ √

Lepironia articulata (Retz.) 
Domin

กระจูด √     

Lipocarpha chinensis 
(Osbeck) J.Kern

หญาหงอนเงือก √   √ √

Rhynchospora corymbosa 
(L.) Britton

กกกอ 
หญาคมบาง

√ √  √ √

R. rubra (L.) Makino หญาหัวแดง √   √ √

Scleria levis Retz. หญาสามคม  √ √  √

S. poaeformis Retz. ปรือ แวง √    √

S. sumatrensis Retz. กกคมบาง √ √ √  √

Scirpus articulatus L. แหวทรงกระเทียม
โปง

   √ √

S. grossus L.f. กกสามเหลี่ยม
แหวกระดาน 

√ √  √ √

S. juncoides Roxb. กกพรงกลมใหญ    √ √

S. mucronatus L. กกทรงกระเทียม
หัวแหวน

√   √ √

27. FAMILY DROSERACEAE       

Drosera burmannii Vahl จอกบวาย   √  √

D. indica L. หญาน้ําคาง   √  √

28. FAMILY ELATINACEAE       

Bergia capensis L. หญาอินทขิล √   √ √

29. FAMILY EQUISETACEAE       

Equisetum debile Roxb. ex 
Vauch

หญาถอดปลอง 
หญาหูหนวก

 √ √ √ √
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30.FAMILY ERIOCAULACEAE       

Eriocaulon cinereum R. Br. หญาหัวหงอก 
กระดุมเงิน

√ √ √ √ √

E. echinulatum Mart. หญาดอกขาว    √ √

E. henryanum Ruhle. มณีเทวา 
กระดุมเงิน

  √  √

E. kradungense Satake กระดุมภูกระดึง     √

E. minimum Lam. กระดุมจิ๋ว     √

E. setaceum L. สาหรายหัวไมขีด √   √ √

E. siamensis Moldenke จุกนกยูง     √

E. smitinandii Moldenke มณีเทวา     √

Eriocaulon spp. หญาหัวหงอก    √ √

31 FAMILY EUPHORBIACEAE       

Homonoia riparia Lour. ไครน้ํา ไครหิน  √ √   

32. FAMILY FABACEAE       

Aeschynomene americana 
Linn.

โสนดอน โสนขน    √ √

A. aspera Linn. โสนคางคก    √ √

A. indica L. โสนหางไก    √ √

Sesbania javanica Miq. โสน โสนหิน √ √  √ √

33. FAMILY FLAGELLARIACEAE      

Flagellaria indica L. หวายลิง      

34. FAMILY GENTINACEAE    √  √

Nymphoides indica (L.) 
Kuntze

บัวบา ตับเตาใหญ √   √  

N. parvifolia (Griseb.)  
Kuntze

บัวบา 
บาดอกขาวเล็ก 

√   √  

35. FAMILY GLEICHENIACEAE       

Dicranopteris linearis 
(Burm.f.) Underw

กูดปด กูดหมึก 
กูดแตม

√ √ √  √



 ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â • ด

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

36. FAMILY HALORAGACEAE       

Myriophyllum brasiliense 
Camb.

สาหรายญี่ปุน √    √

M. tetandrum Roxb. สาหรายขนนก √   √  

37. FAMILY HYDROCHARI-
TACEAE

      

Blyxa aubertii  Rich. สันตะวาใบขาว เทป √ √  √  

B. echinosperma (C.B.Clarke) สันตะวาใบขาว √ √  √  

B. japonica (Miq.) Maxim สันตะวาหางไก √ √  √  

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle. สาหรายหางกระรอก √ √  √  

Hydrocharis dubia (Bl.) Back. ตับเตานา √   √  

Ottelia alismoides (L.) Pers สันตะวาใบพาย √ √  √  

Vallisneria gigantea Graebn. เทปยักษ เทปใหญ √     

V. spiralis L. เทปเล็ก √ √    

38. FAMILY HYDROPHYL-
LACEAE

      

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ดีปลาไหล สะเดาดิน √   √  

39. FAMILY HYPNACEAE       

Vesicularia dubyana 
(C.Muell) Broth

มอสน้ํา  √ √   

40. FAMILY LEMNACEAE       

Lemna perpusilla Torr. แหนเปด แหนเล็ก √ √  √  

Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleid.

แหนเปดใหญ √ √  √  

S. oligorrhiza (Kurz.) 
Hegelm

แหนเปด √ √  √  

Wolffi  a arrhiza (L.) Wimm. ไขน้ํา ผํา √ √  √  
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41. FAMILY LENTIBULARIACEAE      

Utricularia aurea Lour. สาหรายขาวเหนียว √ √  √  

U. bifi da L. หญาสีทอง  √ √ √ √

U. coerulea L. หญาเข็ม   √  √

U. delphinioides Thor ex Pell. ดุสิตา 
หญาขาวก่ํานอย

    √

U. gibba L. สาหราย
ขาวเหนียวเล็ก

√ √  √  

U. hirta Klein ex Link หญาฝอย     √

U. infl ata Walter สาหรายขาวเหนียว √   √  

U. minutissima Vahl ทิพเกสร 
หญาฝอยเล็ก

√  √  √

U. purpurea Walt. สาหรายขาว
เหนียวดอกสีมวง

√ √ √  √

42. FAMILY LILIACEAE       

Gloriosa  superba Linn. ดองดึง กามปู     √

43. FAMILY LYCOPODIACEAE       

Lycopodium cernuum (L.)  กูดขน สามรอยยอด 
รังไก

√  √  √

L. fl exuosum (L.) Sw. ลิเภาใหญ กูดกอง 
กูดเครือ

√   √ √

L. microphyllum (Cav.) R.Br. ลิเภายุง 
กระฉอดหนู

√   √ √

44. FAMILY LYTHRACEAE       

Ammania baccifera L. มะไฟนกคุม 
มะไฟนา

√   √ √

Rotala rotundifolia (Roxb.) 
Koehne

โรทาลา ทับทิม √ √ √ √ √

R. wallichii (J.D. Hooker) 
Koehne

สาหราย
แปรงลางขวด 

√   √ √
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45. FAMILY MELASTOMATACEAE      

Melastoma malabathricum L. โคลงเคลง จุกนารี √    √

M. villosum Lodd. โคลงเคลงขน เอนอา √    √

M. saigonense (Kuntze) Merr. โคลงเคลงยวน √    √

M. sanguineum Sims มังเครชาง  √ √   

Osbeckia stellata Ham เอนอาขน     √

O. chinensis L. เอนอานอย 
หญาพองขน

  √  √

Schumaniathus dichotomus 
(Roxb.) Gagnep

คลาน้ํา √ √   √

Thalia dealbata  Fraser ex 
Roscoe

คลาน้ําชอตั้ง √     

T. geniculata L. คลาน้ําชอหอย √     

47. FAMILY MARSILEACEAE       

Marsilea crenata Presl. ผักแวน √ √ √ √ √

48. FAMILY MIMOSACEAE       

Mimosa pigra L. ไมยราบยักษ  √ √   √

Neptunia oleracea Lour. ผักกะเฉด √ √    

Neptunia sp. ผักกระฉูด √ √   √

49. FAMILY MYRTACEAE       

Syzygium ripicola (Craib) 
Merr. & L.M.Perry

หวาขี้นก   √  √

50. FAMILY NAJADACEAE       

Najas graminea Del. สาหรายนา √   √  

51. FAMILY NEPENTHACEAE       

Nepenthes mirabilis (Lour) 
Druce

หมอขาว
หมอแกงลิง

√ √    
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52. FAMILY NYMPHAEACEAE       

Barclaya  longifolia Wall. ไสปลาไหล  √    

Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง √   √  

Nymphaea cyanea Roxb. บัวขาบ ปานดํา 
นิลอุบล

√   √  

Nymphaea lotus Linn. บัวสาย √   √  

N. stellata Willd. บัวผัน บัวเผื่อน √   √  

N. spp. บัวฝรั่ง √     

53. FAMILY ONAGRACEAE       

Jussiaea linifolia Vahl เทียนนา √ √ √ √ √

J. repens L. พังพวยน้ํา ผักแพง √ √  √ √

J. suff ruticosa L. พญารากดํา  √ √  √ √

Ludwigia sedioides Humb. 
& Bonpl.

กระจับญี่ปุน √ √    

54. FAMILY OXALIDACEAE       

Oxalis corniculata L. สมกบ √ √ √ √ √

55 . FAMILY PANDANACEAE       

Pandanus amaryllifolius 
Roxb.

เตยหอม √ √   √

P. capusii Mart. เตยน้ํา  √ √   

P. humilis Lour. เตยหนู   √   

P. immersus Ridl. เตยน้ํา √ √    

56. FAMILY PARKERIACEAE       

Adiantum capillus-veneris L. เฟรนกานดํา 
กูดผา

 √ √  √

A.  philippense  L. กูดหูแควก 
กระฉอดหนู

 √ √  √

Ceratopteris thalictroides 
(L.) Brongn

ผักกูดเขากวาง √ √ √ √  
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57. FAMILY POACEAE       

 Arundo donax L. ออ ออหลวง √ √   √

Brachiaria mutica (Forsk.) 
Stapf

หญาขน √ √  √ √

Coix aquatica Roxb. ลําเอียก ออน้ํา  √    

Cynodon dactylon (L.) Pers. หญาแพรก √ √ √ √ √

Echinochloa crus-galli (L.) 
P. Beauv.

หญาขาวนกชมพู    √ √

E. colonum (L.) Link หญาขาวนก    √ √

E. stagnina (Retz.) P. 
Beauv.

หญาขาวนกใหญ    √ √

Hygroryza aristata (Retz.) 
Nees

หญาพองลม √ √    

Hymenachne pseudointer-
rupta C.Muell

หญาปลอง √ √  √ √

Imperata cylindrica (L.) 
Beauv.

หญาคา √ √  √ √

Isachne globosa (Thunb.) 
Kuntze

หญาประกับ √ √  √ √

Ischaemum rugosum Salisb. หญาแดง    √ √

Leersia hexandra Sw. หญาไซ √ √  √ √

Leptochloa chinensis (L.) 
Nees.

หญาดอกขาว √ √  √ √

Oryza sativa L. ขาว    √  

Paspalum conjugatum 
Berg.

หญาเห็บ 
หญานมหนอน

√   √  

Phragmites karka (Retz.) 
Trin. ex St.

แขม √ √   √

Rottboellia cochinensis 
(Lour.) W.D. Clayton

หญาโขยง    √ √
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Saccharum spontaneum L. แขมดอกขาว เลา √ √   √

Sacciolepis indica (L.) 
Chase

หญาปลองกานธูป √    √

58. FAMILY POLYGALACEAE       

Salomonia cantoniensis 
Lour.

เนียมนกเขา    √ √

59. FAMILY POLYGONACEAE       

Polygonum barbatum L. สรอยทับทิม √ √   √

P. glabrum Willd. ผักไผน้ํา √ √ √  √

P. hydropiper  L. ผักไผน้ํา √ √    

P. lapathifolium L. ผักไผน้ํา √ √   √

P. minus Huds. ผักไผน้ํา √ √    

P. odoratum Lour. ผักไผ ผักแพว √ √   √

P. tomentosum Willd. เอื้องเพ็ดมา √ √  √ √

60. FAMILY POLYPODIACEAE        

Bolbitis heteroclita (Presl) 
Ching ex C.Chr.

รากดําใบใหญ  √ √  √

Microsorium pteropus  
Blume

รากดําใบยาว  √ √   

61. FAMILY PONTEDERIACEAE       

Eichornia crassipes (Mart.) 
Solms.

ผักตบชวา √ √    

Monochoria elata Ridl. โพลง √   √ √

M. hastata (L.) Solms ผักตบไทย √   √ √

M. vaginaris (Burm.f.) Presl นิลุบล ผักอีอิน √ √  √ √

M. vaginaris (Burm.f.) Presl ขาเขียด √ √  √ √

Pontederia cordata L. ชอครามน้ํา √     



 ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â • บ

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

แหลงอาศัย

I
น้ํานิ่ง

II
น้ําไหล

III
น้ําตก

IV
นาขาว

V
ที่ชื้นแฉะ

62. FAMILY PIPERACEAE       

Peperomia pellucida  L. ผักกระสัง กะสัง 
ผักกูด

√ √ √ √ √

63. FAMILY POTAMOGETONACEAE      

Potamogeton crispus L. แนน ดีปลีน้ํา √ √    

P. malaianus Miq. ดีปลีน้ํา ใบไผ √ √    

64. FAMILY PTERIDACEAE       

Stenochlaena palustris 
(Burm.f.) Bedd.

ลําเท็ง ผักกูดแดง √    √

65. FAMILY RUBIACEAE       

Hedyotis corymmbosa (L.) 
Lam.

หญาลิ้นงู √   √ √

H. diffl  usa Willd โหมแจวนา √   √ √

66. FAMILY SALVADORACEAE       

Azima sarmentosa (Bl.) 
Benth. & Hook

หนามพังดอ 
หนามพุงดอ

√    √

67. FAMILY SALVINIACEAE       

 Salvinia cucullata Roxb. จอกหูหนู √ √  √  

68. FAMILY SCROPHULARIACEAE      

Adenosma indiana (Lour.) 
Merr.

กระตายจาม    √ √

Bacopa monnieri (L.) 
Pennell

พรมมิ √   √ √

Limnophila aromatica (L.) 
Merr.

ผักแขยง √   √  

L. heterophylla (Roxb.) 
Benth

สาหรายฉัตร √ √  √  
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L. laotica Bonati นางรักทุง √   √ √

L. sessilifl ora (Vahl) Blume สาหรายฉัตรเล็ก √ √    

Lindernia ciliata Pennell หญาเงี่ยงปา √    √

Lindernia crustacea (L.) 
F. Muell

หญาหมันเหลิง √    √

Scoparia dulcis L. กระตายจามใหญ √    √

69. FAMILY SPHAGNACEAE       

Sphagnum spp. ขาวตอก ษี     √

70. FAMILY SPHENOCLEACEAE      

Sphenoclea zeylanica 
Gaertn.

ผักปอด 
ผักปุมปลา

√   √  

71. FAMILY STERCULIACEAE       

Pentapetes phoenicea L. เซงใบยาว 
บานเที่ยง

√   √ √

Melochia corchorifolia L. เซงใบมน    √ √

72. FAMILY THELYTPERIDACEAE      

Thelypteris interrupta (Willd.) 
K.Iwats.

ผักกูดชาง √  √  √

73. FAMILY TRAPACEAE       

Trapa bispinosa Roxb. กระจับ 2 เขา √     

T. quadrispinosa Roxb. กระจับ 4 เขา  
กระจอม

√     

74. FAMILY TYPHACEAE       

Typha angustifolia L. ธูป ษี √ √   √

75. FAMILY VERBENACEAE       

Lippia nodifl ora  L. หญาเกล็ดปลา √ √  √ √
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76. FAMILY XYRIDACEAE       

Xyris diff ormis Chapman กระถินทุง   √  √

X. indica L. กระถินนา หญาบัว √   √ √

X. kradungensis B. Hansen หญาบัวแบ     √

X. paucifl ora Willd กุง กระดุมทอง 
หญาบัว

    √

Xyris spp. หญาบัว     √

77. FAMILY ZINGIBERACEAE       

Costus speciosus (Koen.) 
Smith

เอื้องหมายนา 
เอื้องดิน

√   √ √

หมายเหตุ      

น้ำนิ่ง  = บึง อางเก็บน้ำ คูน้ำ นาขาว = นาขาว   

น้ำไหล = แมน้ำ  คลองชลประทาน คลองน้ำไหล   ที่ชื้นแฉะ = ที่ชื้นแฉะ  ชายน้ำ ที่น้ำขังตื้นๆ   

น้ำตก = น้ำตกและลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก ชายเลน = ปาชายเลน ที่น้ำทะเลทวมถึง     
 



ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

¾ÃÃ³äÁŒ¹้Ó 
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ของพรรณไมน้ําที่สํารวจพบใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย
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 ภาพที่ 1 เหงือกปลาหมอดอกสีขาว Acanthus ebracteatus Vahl. 

 ภาพที่ 2 หางนกยูงใบยาว หลิวน้ำ Hygrophila angustifolia R.Br.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หางนกยูงใบยาว หลิวน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Hygrophila angustifolia R.Br.  
ชื่อวงศ  ACANTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเหนือน้ำมีลักษณะกลมเรียว สีเขียว มีขนสีขาว ใบเด่ียวมี 

สีเขียวเขม แตกออกจากลำตนแบบตรงขามสลับฉาก ใบรูปหอกปลายใบแหลม 
ขอบใบหยักมนเล็กนอย โคนใบมน ใบยาว 5-10 ซม. กวาง 1-1.5 ซม. ลำตนใตน้ำ
มีลักษณะกลมเรียวยาว สีน้ำตาลแดง ไมมีขน แผนใบบางเรียวยาว สีเขียวออน  
ใบยาว 15-30 ซม. กวาง 1-1.5 ซม. ฐานใบเรียวแหลมติดกับลำตน ใบใตน้ำ 
มักจะมีขนาดความยาวมากกวาใบเหนือน้ำ 2-3 เทา พล้ิวตัวไปตามกระแสน้ำ  
ดอกออกเปนชอตามซอกใบ ชอดอกแบบ umbellet หรือ panicle ดอกประกอบดวย
กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว ตอนโคนของกลีบเล้ียงติดกันเปนหลอด กลีบดอก  
มี 2 กลีบ สีมวงออน กลีบลางซอนอยูกับกลีบบน กลีบลางดานในมีลักษณะเปน 
ริ้วนูนขึ้นมา ผลเปนแบบ capsule ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบเจริญอยูเหนือน้ำหรือแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ ขึ้นริมลำธาร น้ำตก  
การใชประโยชน     เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 

ชื่อไทย เหงือกปลาหมอดอกสีขาว 
ชื่อสามัญ Sea holly 
ชื่อวิทยาศาสตร Acanthus ebracteatus Vahl. 
ชื่อวงศ ACANTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมขนาดกลางสูง 1-2 เมตร ลำตนอวบมีหนาม ใบเด่ียว  

ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขามกัน  
ดอกออกเปนชอตามยอด วงกลีบดอกสีขาว ใบประดับสั้นกวา 
กลีบเลี้ยง มีใบประดับยอยในระยะแรกแตจะรวงหลนเร็ว  
กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ผลเปนฝกสีเขียวรูปไขยาวรี มี 2-4 เมล็ด   

การกระจายพันธุ ชายน้ำที่เปนน้ำกรอย-น้ำจืด ริมฝงคลองบริเวณปากแมน้ำหรือ 
ที่น้ำทะเลทวมถึง 

การใชประโยชน มีสรรพคุณดานสมุนไพร ทั้งตน ราก ตมอาบแกพิษไข ผื่นคัน 
โรคผิวหนังทุกชนิด หรือรับประทาน เปนยาแกพิษฝดาษ และ 
ฝอื่นๆ ตนสด ตำใหละเอียดเอาพอกปดฝหรือแผลเรื้อรัง  

 

1 

2 



4 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 3 พริกน้ำ Hygrophila corymbosa (Bl.) Lindau. 

 ภาพที่ 4 หางนกยูงใบสั้น Hygrophila stricta (Vahl) Lindau 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หางนกยูงใบสั้น สตริคตา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Hygrophila stricta (Vahl) Lindau 
ชื่อวงศ ACANTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเหนือน้ำมีลักษณะกลมเรียว สีเขียวอมน้ำตาล มีขนสีขาว 

ใบเด่ียวมีสีเขียวเขม แตกออกจากลำตนแบบตรงขามสลับฉาก ใบรูปขอบขนาน
แกมรูปไขปลายใบแหลม ขอบใบหยักมนเล็กนอย โคนใบมน ใบยาว 5-10 ซม. 
กวาง 1-2.5 ซม. กานใบยาว 1-2.5 ซม. ลำตนใตน้ำมีลักษณะกลมเรียวยาว  
สีน้ำตาลแดง ไมมีขน ขอปลองจะสั้นกวาตนเหนือน้ำ แผนใบบางเรียบ สีเขียวออน 
ใบใตน้ำยาว 10-20 ซม. กวาง 1.5-4 ซม. ฐานใบเรียวแหลมติดกับลำตน ใบใตน้ำ
มักจะมีขนาดความยาวและความกวางมากกวาใบเหนือน้ำ 1-2 เทาตัว ดอกออก
เปนชอตามซอกใบ ชอดอกแบบ umbellet ดอกประกอบดวยกลีบเล้ียง 5 กลีบ  
สีเขียว ตอนโคนของกลีบเล้ียงติดกันเปนหลอด กลีบดอก มี 2 กลีบ สีมวงออน 
กลีบลางซอนอยูกับกลีบบน กลีบลางดานในมีลักษณะเปนริ้วนูนขึ้นมา ผลเปนแบบ 
capsule ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก  

การกระจายพนัธุ พบเจริญอยูเหนอืนำ้หรือแบบครึง่บกคร่ึงนำ้ พบบริเวณนำ้ตก ลำธาร 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
 

4 

ชื่อไทย              พริกน้ำ 
ชื่อสามัญ Giant hygrophila 
ชื่อวิทยาศาสตร    Hygrophila corymbosa (Bl.) Lindau. 
ชื่อวงศ ACANTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลำตนต้ังตรงมีขอปลอง รากและ 

ลำตนใหมเกิดจากขอของลำตนเดิม ใบเปนใบเด่ียวรูปหอก ปลายใบแหลม  
ออกจากลำตนแบบตรงขามกัน แผนใบกวาง 1.5-7 ซม. ยาว 3.2-22 ซม.  
กานใบยาว 3-5 ซม. ดอกออกเปนชอแบบ Cyme แตละชอมีดอกยอยจำนวนมาก  
ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ มีกลีบดอก 5 กลีบ บริเวณโคนดอกติดกัน 
เปนหลอด ตอนบนของดอกมีสีมวงยาวประมาณ 7-8 มม. เม่ือดอกบาน 
กลีบดอกท้ัง 5 กลีบแยกเปน 2 สวน สวนบนมี 2 แฉก ผิวดานในของกลีบดอก 
สวนลางบริเวณตรงกลางจะพองตัวนูนขึ้นมามีลักษณะยนๆ เรียกวา Vallous palate  
มีสีมวงปนขาว ผิวดานนอกของกลีบดอกมีขนเล็กๆ ละเอียดคลายกำมะหยี่  
กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ แตละกลีบยาวไมเทากัน ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.25-1.5 ซม. 
ภายในมีเมล็ดมาก 

การกระจายพันธุ  พบตามริมน้ำ ริมคลอง ที่ชื้นแฉะ  
การใชประโยชน   เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 

3 
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 ภาพที่ 5 เล็บมา Caldesia sp. 

 ภาพที่ 6 อเมซอน Echinodorus spp. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  เล็บมา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Caldesis sp. 
ชื่อวงศ ALISMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ อยูใตดินมีรากยึดไว ลำตนเหนือดินเปนกอ 

มีใบแตกรอบๆ ใบเดี่ยวหนาแข็ง แผนใบมีรูปรางคอนขางกลม ฐานใบหยักเวา  
ผิวใบเรียบมัน กานใบแข็งแรง โคนกานใบแผกวางหุมประกบกันไว ใบท่ีออกใหมๆ 
จะมีแผนใบและกานใบนิ่มมีสีเขียวออนแผลอยน้ำ จากนั้นแผนใบจะหนาแข็งสีเขียว
เขม กานใบหนาแข็งสีเขียวเขมชูใบข้ึนเหนือน้ำ ดอกออกเปนชอแบบชอประกอบ 
มีดอกยอยจำนวนมากเจริญอยูทั้งบนกานชอดอกใหญและกานชอดอกยอย  
กานชอดอกยาว 30-40 ซม. ดอกยอยออกเปนคูหรือมากกวา มีใบประดับสีเขียว
รองรับเปนระยะ ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยงสีเขียว 3 กลีบ กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ  

การกระจายพันธุ บงึนำ้จดืขนาดใหญในภาคอสีานตอนบน เชน บงึกดุทิง บงึโขงหลง 
จังหวัดหนองคาย (ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดบึงกาฬ) 

การใชประโยชน  ประดับสวนน้ำ 

ชื่อไทย  อเมซอน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Echinodorus spp.  
ชื่อวงศ ALISMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ อยูใตดินมีรากยึดไว ลำตนเหนือดินเปนกอ 

มีใบแตกรอบๆ ใบเดี่ยวหนาแข็ง แผนใบมีรูปรางหลายแบบ รูปหัวใจ คอนขางกลม 
รูปหอก หรือรูปรี อเมซอนใบกลม Echinodorus cordifolius (L.) Griseb จะมี 
แผนใบคลายรูปหัวใจ ฐานใบหยักเวา อเมซอนใบยาว Echinodorus lancifolia (L.) 
จะมีแผนใบเรียวยาว ผิวใบเรียบมัน กานใบแข็งแรง โคนกานใบแผกวางหุมประกบ
กันไว ดอกออกเปนชอแบบชอประกอบ มีดอกยอยจำนวนมากเจริญอยูทั้ง 
บนกานชอดอกใหญและกานชอดอกยอย กานชอดอกยาว บางครั้งพบวายาวถึง  
1-1.5 เมตร ดอกยอยออกเปนคูหรือมากกวา มีใบประดับสีเขียวรองรับเปน 
ระยะ ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยงสีเขียว 3 กลีบ กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ เกสรเพศผู
จำนวนมากสีเหลืองสด เกสรเพศเมียภายในมีรังไขขนาดเล็กเกิดเปนกลุมบนฐาน
รองดอกเดียวกัน ผลยอย 1 ผล มี 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ เปนพรรณไมนำเขามาเพื่อปลูกประดับสวนน้ำและประดับ
ตูปลา 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา อางน้ำ และสวนน้ำ 

5 
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 ภาพที่ 7 ตับเตา Sagittaria quayanensis H.B.K. 

 ภาพที่ 8 ขาเขียด Sagittaria sagittifolia  L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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7 

8 

 ชื่อไทย  ตับเตา 
ชื่อสามัญ arrowhead, swamp-potato, arrowhead lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sagittaria quayanensis H.B.K.  
ชื่อวงศ ALISMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนสั้น มีใบแตกเปนกอรอบตน รากยึดดินใตน้ำ ใบเดี่ยวมี 2 แบบ 

ใบใตน้ำเปนใบที่เกิดกอน ลักษณะเปนแถบแบนเรียวยาว ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม  
ใบยาว 5-8 ซม. กวาง 1-2 ซม. ใบลอยน้ำเกิดทีหลัง มีแผนและกานใบชัดเจน แผนใบ 
รูปไขปลายแหลมมน ฐานใบหยักเวาลึก ยาว 4-10 ซม. กวาง 3-5 ซม. ผิวใบเรียบเปนมัน 
ขอบใบเรียบ โคนกานใบหุมประกบกันไวสงแผนใบขึ้นมาลอยที่ผิวน้ำ กานใบบวมพองยาว
มากกวาระดับน้ำเล็กนอย ดอกออกเปนชอ มีดอกยอยประมาณ 2-6 ดอก กานชอดอก
บวมพอง สงชอดอกขึ้นมาบานเหนือน้ำ มีใบประดับรองรับชอดอกสีเขียว 2 ใบ ดอกยอย
มีทั้งที่เปนดอกสมบูรณเพศและดอกแยกเพศ มีกานดอกยอย ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยง
สีเขียว 3 กลีบ กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ แยกกัน เสนผาศูนยกลางดอกประมาณ 3 ซม. 
เกสรเพศผู 6-12 อัน ดอกเพศเมียมีรังไขขนาดเล็กอยูรวมกันเปนกลุมเมื่อเจริญเปนผล
แลวเหมือนเปนผลเดี่ยวลักษณะกลมโต ขนาด 1.5 ซม. และยังมีกลีบเลี้ยงติดอยูจนแก 

การกระจายพันธุ บึง หนองน้ำ นาขาว  
การใชประโยชน  นิยมนำมารับประทานเปนผักสด ในภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ชื่อไทย  ผักคางไก ขาเขียด หูกวาง นางกวัก ผักตีนกา  
ชื่อสามัญ  arrowhead 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sagittaria sagittifolia L. 
ชื่อวงศ ALISMATACEAE  
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาเล็กๆ อยูใตดิน ลำตนเหนือดินเปนกอมี 5-7 ใบ  

สูงประมาณ 80 ซม. รากเกิดเปนกระจุกใตกอ ใบเดี่ยวแผนใบเปนรูปสามเหลี่ยมแคบ 
คลายหัวลูกศร ใบแตกจากเหงาเปนกอเหนือดินหรือใตน้ำ กานใบอวบเรียวยาว  
30-60 ซม. โคนกานอวบหนา เปนรองแบบรางน้ำเรียงซอนเกยกันเปนกอ ปลายกานใบ
อวบเรียวรองรับแผนใบ ตอนโคนแผเปนกาบ (sheathing basally) หุมประกบกันไว  
ดอกเปนชอประกอบดวยกานชอดอกอวบแข็งแทงข้ึนมาจากเหงา ดอกยอยออกเปนคู
ตรงกันขาม ดอกแยกเปนดอกเพศผูและดอกเพศเมีย ดอกประกอบดวยกลีบเล้ียงสีเขียว
ขนาดเล็ก 3 กลีบ กลีบดอกสีขาวบาง 3 กลีบ หลุดงาย ดอกเพศผูมีเกสรเพศผูสีเหลือง  
8 อัน ยาว 2 อัน สั้น 6 อัน ดอกเพศเมียมีรังไขขนาดเล็กอยูรวมกันเปนกลุม เมื่อเจริญ
เปนผลมีลักษณะกลมโตขนาด 1.5-2.0 ซม. จัดวาเปนผลกลุมที่มีผลยอยรวมติดกันเหมือน
ผลเดียวกัน และยังมีกลีบเลี้ยงติดอยูจนผลแก 

การกระจายพนัธุ  พบขึน้อยูตามท่ีนำ้ขงั หรอืนาขาว โดยเฉพาะตามภาคเหนอืและภาคอีสาน 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามใชประดับสวนน้ำ 
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 ภาพที่ 9 ผักคางไก นางกวัก Saqittaria trifolia L. 

 ภาพที่ 10 ผักเปดน้ำ Alternanthera philoxeroides (Mart.) 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักคางไก นางกวัก  
ชื่อสามัญ  Threeleaf arrowhead 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sagittaria trifolia L. 
ชื่อวงศ ALISMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุก ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแตกเปนกอ มีกานใบยาวเปนรูป

สามเหล่ียม ลักษณะใบคลายกับใบหอก ปลายใบแหลม ฐานใบ
เปนหางยาว 2 ขางของกานใบ กานชอดอกยาวแข็งแรง ดอกออก
เปนชั้นๆ ละ 3 ดอก กลีบดอกสีขาว รูปรางเกือบกลม เกสรตัวผู 
สีเหลืองมีจำนวนมาก ผลเปนผลรวมรูปรางกลม เมล็ดสีน้ำตาล
ออน 

การกระจายพันธุ  พบขึ้นอยูตามที่น้ำขัง และนาขาว  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามใชประดับสวนน้ำ 
 

ชื่อไทย  ผักเปดน้ำ 
ชื่อสามัญ Alligator weed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.  
ชื่อวงศ AMARANTACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเล้ือยทอดไปตามน้ำ ปลายชูกระดกตั้งตรงสูงประมาณ  

30 ซม. แตกก่ิงกานสาขา มักขึ้นรวมกันเปนแพใหญ ถาน้ำตื้น 
รากที่ออกตามขอจะยึดติดพื้นดิน ลำตนสีเขียว ภายในกลวง  
มีขอปลองชัดเจน ใบเดี่ยวออกจากลำตนแบบขามกัน แผนใบ 
รูปไขกลับยาว 2-4 ซม. กวาง 1-2 ซม. กานใบสั้น ดอกออก 
เปนชอตามซอกใบ ชอดอกลักษณะทรงกลม กวางประมาณ  
0.5-1 ซม. ชอดอกประกอบดวยดอกยอยสีขาวเรียงกันแนน 
ตรงปลาย กานชอดอกยาว 3-4 ซม. ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ 
กลีบรวมเปนเยื่อบางเหนียวขนาดเล็ก จำนวน 5 กลีบ ผลเดี่ยว
ขนาดเล็ก เมล็ดกลมสีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ พบลอยเปนแพริมน้ำ ขึ้นตามชายน้ำ 
การใชประโยชน  ยอดออนนำมารับประทานเปนอาหาร 
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 ภาพที่ 11 ผกัเปดแดง ผกัเปดไทย Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC.   

 ภาพที่ 12 พลับพลึงสีชมพู Crinum amabile Donn.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักเปดแดง ผักเปดไทย 
ชื่อสามัญ Alligator weed, Sessile joyweed 
ชื่อวิทยาศาสตร Alternanthera sessilis (L.) R.Br. DC. 
ชื่อวงศ AMARANTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป เจรญิเตบิโตไดทัง้ในนำ้และบนบก ลำตนมทีัง้ทีข่ึน้ตัง้ตรง เล้ือยทอด

ไปตามพืน้ดินหรือลอยน้ำ มขีอปลองเห็นชัดเจน มรีากงอกจากขอ
ของลำตน ลำตนท่ีข้ึนต้ังตรงจะมีลักษณะแข็งเล็กเรียว สูงประมาณ 
30 ซม. ลำตนที่ลอยน้ำจะมีลักษณะพองกลวง ใบเปนใบเดี่ยว 
รูปหอกออกตรงขามกัน ขอบใบเรียบ ปลายใบอาจแหลมหรือทู
หรือมนกลม กานใบสั้น ตนที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะจะมีขนาดของใบใหญ
กวาใบของตนท่ีข้ึนในท่ีแหงและใตน้ำ ดอกออกเปนชอ ประกอบดวย
ดอกยอยเล็กๆ อัดกันแนนแบบ head ดอกมีสีขาวเรียงตัวเปน 
กระจุกที่ซอกใบ ไมมีกานชอดอกและกานชอดอกยอย 

การกระจายพันธุ  พบบริเวณที่มีน้ำทวมขัง ที่ชื้นแฉะหรือบริเวณคอนขางแหง  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา ปุยพืชสด อาหารสัตว  

ชื่อไทย พลับพลึงสีชมพู 
ชื่อสามัญ Giant lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Crinum amabile Donn. 
ชื่อวงศ AMARYLLIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู สูงประมาณ 1 เมตร ลำตนเปนหัว 

อยูใตดิน ลำตนเหนือดินเปนกาบใบอัดกันแนนสีขาว ใบเด่ียวเรียงซอนสลับเปนวง  
ใบหนาอวบกวาง 7-15 ซม. ยาวประมาณ 1 เมตร ปลายใบแหลม ดอกออก 
เปนชอ กลีบดอกสีขาวแกมชมพู กานชอดอกอวบใหญ ดอกออกเปนกระจุก 
ที่ปลายกาน ทยอยบาน กลีบดอกตอนโคนเชื่อมติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยก
เปนกลีบแคบๆ 6 กลีบ เกสรเพศผู 6 อัน ผลคอนขางกลม 

การกระจายพันธุ พบขึ้นริมคลอง ที่ชื้นแฉะ  
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับริมน้ำ มีสรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดลนไฟ 

ใหออนตัวลง ประคบแกเคล็ดยอก ช้ำบวม สารสกัดจากใบมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรียและตานการเจริญเติบโตของเน้ืองอก ใบและ
หัวใตดินมีสารกลุมแอลคาลอยด ชื่อ Lycorine ซึ่งมีฤทธิ์ตานไวรัส
ที่เปนสาเหตุของโรคโปลิโอและหัด แตสารนี้มีความเปนพิษสูง  
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 ภาพที่ 13 พลับพลึง Crinum asiaticum L.  

 ภาพที่ 14 พลับพลึงตีนเปด Hymenocallis littoralis Salisb. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย พลับพลึง 
ชื่อสามัญ Crinum lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Crinum asiaticum L. 
ชื่อวงศ AMERYLLIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนหัวอยูใตดิน ลำตนเหนือดิน

เปนกาบใบอัดกันแนนสีขาว ใบเดี่ยวอวบหนากวาง 7-15 ซม. 
ยาวประมาณ 1 เมตร ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอสีขาว  
มกีลิน่หอม กานชอดอกอวบใหญ ดอกออกเปนกระจกุท่ีปลายกาน 
ทยอยบาน กลบีดอกตอนโคนเชือ่มตดิกันเปนหลอดยาว ปลายแยก
เปนกลีบแคบๆ 6 กลีบ เกสรเพศผู 6 อัน ผลคอนขางกลม 
สีเขียวออน 

การกระจายพันธุ พบขึ้นริมคลอง ที่ชื้นแฉะ ริมน้ำที่ปลูกประดับตามสวนสาธารณะ 
การใชประโยชน  มีสรรพคุณทางสมุนไพรเชนเดียวกับพลับพลึงสีชมพู 
 
 

ชื่อไทย พลับพลึงตีนเปด 
ชื่อสามัญ Spider lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hymenocallis littoralis Salisb. 
ชื่อวงศ AMERYLLIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนหัวอยูใตดิน ลำตนเหนือดิน

ขึ้นเปนกอ ใบเดี่ยวรูปหอก แผนใบหนาออนนุม กวาง 5-7 ซม.  
ยาวประมาณ 60-80 ซม. ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอ มีกาน
ชดูอกแขง็แรง ดอกสขีาวมกีลบีดอกเรียวยาว 6 กลบี โคนกลบีดอก
เช่ือมติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยกเปนกลีบแคบๆ 6 กลีบ 
เกสรเพศผู 6 อัน ผลคอนขางกลมหรือเรียวสีเขียวออน 

การกระจายพันธุ พบขึ้นริมคลอง ที่ชื้นแฉะ ริมน้ำที่ปลูกประดับตามสวนสาธารณะ 
การใชประโยชน  ใชปลูกเปนไมประดับริมน้ำ  
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 ภาพที่ 15 บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. 

 ภาพที่ 16 แวนแกว Hydrocotyle umbellata L. 

พบนอย พบปานกลาง พบมาก

พบนอย พบปานกลาง พบมาก
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ชื่อไทย  บัวบก ผักหนอก (เหนือ-อีสาน) ผักแวน (ใต) 
ชื่อสามัญ Asiatic pennywort 
ชื่อวิทยาศาสตร  Centella asiatica (L.) Urb.  
ชื่อวงศ APIACEAE (UMBELLIFERAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกหลายฤดู ลำตนเลื้อยไปตามพ้ืนดินมีรากงอก 

ออกมาตามขอของลำตน ใบเดี่ยวรูปรางกลมรูปหัวใจหรือรูปไต 
ขอบใบเปนรอยหยกัตืน้ๆ ใบออกเปนกระจกุตามขอๆ ละ 2-10 ใบ  
มีกานใบยาว ดอกออกเปนชอคลายรม มีกานชูดอกรวมออกจาก
โคนกานใบ กานดอกยอยสั้นกลีบดอกสีขาวหรือสีชมพู 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามใชประดับตูปลา และรับประทานเปน 

ผกัสด นำ้คัน้จากใบสดดืม่เปนเครือ่งดืม่แกชำ้ใน ลดการกระหายน้ำ 
บำรุงกำลัง แกทองอืด ทองเสีย บิด ดีซาน ตกเลือด อาเจียน 
เปนเลือด ตาแดง เจ็บคอ แผลบวมอักเสบมีหนอง ขับปสสาวะ 
แกโรคเรื้อน ตับอักเสบ 

ชื่อไทย  แวนแกว บัวแกว 
ชื่อสามัญ Water pennywort 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hydrocotyle umbellata L.  
ชื่อวงศ APIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกหลายฤดู ลำตนเปนไหลเล้ือยไปตามพ้ืนดินมีราก

และใบแตกออกมาตามขอของลำตน ใบเดี่ยวรูปรางคอนขางกลม 
ขอบใบเปนรอยหยักโคงกวางๆ กานใบยาวติดกับตัวใบท่ีบริเวณ
กลางใบ ดอกออกเปนชอคลายรม มีกานชอดอกยาว ดอกยอย 
มีขนาดเล็กสีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลบี และเกสร
เพศผู 5 อัน 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมตลิ่ง ที่ชื้นแฉะ เปนพรรณไมนำเขามาเพื่อปลูกประดับ
สวนน้ำ 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามใชประดับตูปลา อางน้ำ และสวนน้ำ 
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 ภาพที่ 17 ผักชีลอม Oenanthe javanica (Bl.) DC.  

 ภาพที่ 18 ตีนเปดทะเล Cerbera odollam Gaertn 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักชีลอม ผักอันออ (เชียงใหม) 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Oenanthe javanica (Bl.) DC., Oenanthe stolonifera Wall. 
ชื่อวงศ APIACEAE (UMBELLIFERAE) 
ลักษณะทั่วไป  เปนพชืลมลกุโผลเหนอืนำ้หรอืทอดเล้ือยตามผวิดนิ สงู 10-80 ซม. 

ลำตนกลวงผิวภายนอกเปนรอง ใบประกอบแบบขนนก 1-3 ชั้น 
ใบยอยรูปรีแคบหรือรูปไข กวาง 0.2-3.5 ซม. ยาว 0.8-6 ซม. 
โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย ดอกออกเปนชอ
แบบซีร่ม ดอกยอยขนาดเลก็ มสีขีาว กลีบเล้ียง 5 กลบี เกสรเพศผู 
5 อัน ผลเด่ียวแบบผลแหงแกแลวแตกเปนสองสวน รูปรางคอนขาง
กลมเปนสัน ขนาด 2-3 ซม. และมีกานเกสรเพศเมียที่ไมหลุดรวง 
ยาว 1-3 มม.  

การกระจายพันธุ  ที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ ที่น้ำขัง 
การใชประโยชน  ยอดออนรับประทานเปนผักสด นิยมรับประทานทั่วทุกภาค 

ของไทย ตนและผล มีสรรพคุณแกบวม เหน็บชา หอบหืด ไอ 
คลื่นไสอาเจียน และชวยขับเหงื่อ 

ชื่อไทย ตนีเปดทะเล สัง่ลา (กระบี)่ มะตะกอ (มลายู-นราธวิาส) 
ชื่อสามัญ - 
ช่ือวิทยาศาสตร  Cerbera odollam Gaertn. 
ชื่อวงศ APOCYNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมยืนตน ลำตนมักแตกก่ิงต่ำ สูง 3-10 เมตร เปลือกเรียบ 

สีเทา มีชองหายใจขนาดใหญกระจายท่ัวไป ยอดแผกวาง ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ
รอบก่ิง แผนใบรูปหอกแกมไขกลับ กวาง 4-8 ซม. ยาว 15-30 ซม. ผิวใบเกล้ียง 
ทั้งสองดาน ปลายใบเปนติ่งแหลม โคนใบสอบแคบเขาหากานใบ เสนแขนงใบ  
20-30 คู กานใบยาว 2-3 ซม. ดอกออกเปนชอ ดอกสีขาวมีแตมเหลืองกลางดอก 
กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดปากแตร ยาว 1.5-2 ซม. ปลายหลอดแยกเปน  
5 กลีบ ผลคอนขางกลม เปนสองพูตื้นๆ สีเขียว เมื่อแกจัดสีเขียวอมมวงถึงมวงเขม
ยาวประมาณ 7 ซม. กวางประมาณ 6 ซม. 

การกระจายพันธุ ริมคลอง ริมน้ำ และบริเวณที่มีน้ำกรอยเขาถึง ปาชายเลน  
การใชประโยชน  ปลกูเปนไมประดับ มสีรรพคณุทางสมนุไพร เปลือกตน เปนยาถาย 

แกนิ่ว แกน แกอัมพฤกษ ดอก แกริดสีดวงทวาร ราก ใชขับเสมหะ 
ใบ รักษากลากเกล้ือน แกไขหวัด เมล็ด รักษาหิด ใสผมแกผมหงอก  
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 ภาพที่ 19 ขี้กวง ขี้ขวง ผักขวง Glinus oppositifolius (L.) A. DC. 

 ภาพที่ 20 ชบาแดง Aponogeton rigidifolius Schultze  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ขี้กวง สะเดาดิน ผักขี้ขวง ผักขวง ขวง 
ชื่อสามัญ fleshy labiaweed 
ชื่อวิทยาศาสตร Glinus oppositifolius (L.) A. DC. 
ชื่อวงศ  AIZOACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ลำตน ทอดเล้ือยแตกแขนงแผออกครอบคลุมผิวดินคลายพรม  

ใบมีขนาดเล็กเรียวยาว ออกจากบริเวณขอของลำตนขอละ  
4-5 ใบ ขอบใบเรียบ กานใบส้ัน ดอกเปนดอกเด่ียวออกรอบๆ 
ขอๆ ละ 4-6 ดอก มีกลีบดอกสีขาวอมเขียว 5 กลีบ ผล รูปยาวรี 
เมื่อผลแกจะแตกออกเปนสามแฉก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลแดง
จำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบขึ้นบริเวณที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  พืชสมุนไพร บำรุงน้ำดี แกไข แกรอนใน แกหวัด แกไอ ทาแก

ฟกช้ำ บวม อักเสบ แกโรคผิวหนัง แกคัน ใชหยอดหูแกปวดหู 
 

ชื่อไทย ชบาแดง ชบาน้ำ 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Aponogeton rigidifolius Schultze. 
ชื่อวงศ APONOGETONACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาอยูในดินใตน้ำ ใบเดี่ยวแตกจากลำตนเปนกอ ใบมี 

2 ชนิด ใบลอยน้ำมีกานใบยาวสงแผนใบข้ึนมาลอยที่ผิวน้ำ  
กานใบยาว 10-20 ซม. แผนใตน้ำลักษณะเรียวยาวรูปขอบขนาน 
ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบสอบ แผนใบกวาง 2.5-3 ซม.  
ยาว 15-20 ซม. มีสีเขียวอมน้ำตาล ขอบใบหยักเปนคลื่น ใบ 
เหนือน้ำเล็กกวาใบใตน้ำแตหนากวาสีเขียวเปนมัน ดอกออก 
เปนชอ ดอกยอยเรียงอยูรอบกานชอดอกใหญ สงดอกชูเหนือน้ำ 
ดอกยอยขนาดเล็กสีขาว มีกลีบรวม 2 กลีบ ผลมีขนาดเล็ก 

การกระจายพันธุ คลองขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดป ชบาแดงมีระยะพักตัว (Resting 
stage) คือจะสลัดใบเหลือแตหัวหรือเหงาบางฤดูกาลและงอก 
ใบใหมภายหลัง เปนพรรณไมน้ำหายาก พบนอยในธรรมชาติ 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา สงออกขายตางประเทศ 
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 ภาพที่ 21 ชบาน้ำ Aponogeton undulatus Roxb. 

 ภาพที่ 22 วานน้ำ Acorus calamus  L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ชบาน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Aponogeton undulatus Roxb. 
ชื่อวงศ APONOGETONACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนหัวอยูในดินใตน้ำ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-4 ซม.  

ใบเดี่ยวแตกจากลำตนเปนกอ ใบมี 2 ชนิด ใบลอยน้ำมีกานใบยาวสงแผนใบขึ้นมา
ลอยท่ีผิวน้ำ ใบเหนือน้ำเล็กกวาใบใตน้ำแตหนากวาสีเขียวเปนมัน ลักษณะเรียว
ยาวรูปขอบขนาน ปลายใบมน ฐานใบเวา กานใบยาว 10-15 ซม. แผนใบกวาง  
2-2.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. แผนใตน้ำลักษณะเรียวยาวรูปขอบขนาน ปลายใบมน
หรือแหลม ฐานใบสอบ แผนใบกวาง 3-5 ซม. ยาว 20-40 ซม. มีสีเขียวอมน้ำตาล 
ขอบใบหยักเปนคล่ืน ดอกออกเปนชอ ดอกยอยเรียงอยูรอบกานชอบานเหนือ 
แตมักไมพบดอกบาน แตจะพบตนออนงอกจากกานดอก บางคร้ังงอกซอนกัน  
2-3 ชัน้ จุดท่ีงอกออกมาจะเห็นเปนปุมกลมๆ แตกตนและใบออกมาใหเห็นอยาง
ชัดเจน ตนออนท่ีงอกออกมาจากกานดอกจะหลุดออกมาเอง สามารถนำตนออน
มาปกลงกรวดปลูกเปนตนใหมได 

การกระจายพันธุ คลองทีม่นีำ้ไหลตลอดป ชบานำ้มรีะยะพกัตวั เชนเดียวกบัชบาแดง 
เปนพรรณไมน้ำหายาก พบนอยในธรรมชาติ 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา สงออกขายตางประเทศ 

ชื่อไทย วานน้ำ สมชื่น ฮางคาวผา 
ชื่อสามัญ Myrtlegrass, sweet flag 
ชื่อวิทยาศาสตร  Acorus calamus L., A. angustifolia Schott 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาเล้ือยทอดอยูใตดิน มีขอปลองถ่ี รากแตกทาง 

ดานลางของเหงายึดพื้นดินไว ลำตนเหนือดินสูง 15-80 ซม. ประกอบดวยกอใบ 
ที่แตกเรียงกันเปนแผง โคนกานใบแผหุมลำตนไว ใบเด่ียวลักษณะเรียวยาวสีเขียว
เปนมัน ไมมีกานใบ แผนใบยาว 70-80 ซม. กวาง 1-2 ซม. ดอกออกเปนชอแบบ
ดอกยอยจำนวนมากเกดิบนกานชอดอกตดิกันเปนแทงรูปทรงกระบอกยาว 3-6 ซม. 
อยูตรงขางๆ แผนใบ ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ ประกอบดวยกลีบรวม 6 กลีบ 
เกสรเพศผู 6 อัน รังไขมีเพียง 2-3 ชอง ภายในมีไขออนหลายใบ ผลเด่ียวแบบ 
ผลสดเปลือกเปนเมือกหุม มีเมล็ด 2-3 เมล็ด 

การกระจายพันธุ ตามลำธาร น้ำตก 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมนำ้ประดบัตูปลาและสวนนำ้ เหงานำมาทำเปนสมุนไพร 

มีการวิจัยพบวาสามารถสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่เรียกวา  
“Oil of calamus” จากลำตนมาใชประโยชน 
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 ภาพที่ 23 บอน Colocasia esculenta (L.) Schott 

 ภาพที่ 24 บอนดำ Colocasia esculenta (L.) Schott “Black Magic” 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย บอน 
ชื่อสามัญ Elephant ear 
ชื่อวิทยาศาสตร  Colocasia esculenta (L.) Schott  
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนหัวเล็กๆ อยูในดินอาจจะ

เปนแบบ rhizome หรือ stolon ชูกานใบโผลขึ้นมา มีไหลเลื้อยไปเกิดเปนตนใหม 
ขยายพันธุไดรวดเร็ว ใบเดี่ยว โคนใบแผเปนกาบ มีกานอวบน้ำใหญยาว ใบมีรูปราง
หลายแบบคลายหัวลูกศร กานใบติดกับแผนใบทางดานลาง โคนกานใบแผกวางหุม
ประกบกนั ดอกออกเปนชอ กานชอดอกส้ันกวากานใบมีกาบหุมดอกยาวรีสเีหลอืงออน 
โคนปองมีชองเปดเห็นชอดอกตรงกลาง สวนบนของชอดอกเปนดอกตัวผู สวนลาง
เปนดอกตัวเมีย ผลมีขนาดเล็กสีเหลืองและจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเมื่อแก 

การกระจายพันธุ ชายน้ำหรือที่ลุมน้ำขัง ริมคู คลอง แมน้ำ  
การใชประโยชน  ยอดออนใชรับประทานเปนผัก กานใบใชรับประทานประเภทแกง 

เชน แกงบอน แกงสม (นิยมรับประทานบอนหวานมากกวาบอนคัน วิธีสังเกต 
บอนหวานจะมีสีเขียวสดหรือเขียวออกน้ำตาล ไมมีนวลสีขาวเคลือบอยูตามกานใบ 
สวนบอนคันจะมีสีเขียวนวลและมีนวลเกาะตามกานใบ) กานใบมีสรรพคุณแกพิษ
จากเล็บคางคก (ตัดหัวทายลนไฟบิดเอาน้ำหยอดแผล) ทั้งตน แกไอ ขับเสมหะ 

ชื่อไทย บอนดำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Colocasia esculenta (L.) Schott “Black Magic” 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะเหมือนบอน แผนใบสีน้ำตาลแดงเขมเกือบดำ รูปไขแกม

หัวใจ ปลายใบแหลมและมักหอยลง โคนใบเวาลึกมีกานใบยาว 
กานใบติดกับแผนใบทางดานลาง โคนกานใบแผกวางหุม 
ประกบกัน กานใบและกานดอกเปนสีเดียวกับแผนใบ ดอกออก
เปนชอ มีกาบหุมดอกสีเหลืองตั้งตรงรูปรางแคบยาว ชอดอกเปน
แทงสั้นกวากาบหุมดอกมาก ปลายชอดอกเรียวแหลม สวนบน
ของชอดอกเปนดอกตัวผู สวนลางเปนดอกตัวเมีย ผลมีขนาดเล็ก
สีเหลืองและจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเมื่อแก 

การกระจายพันธุ ชายน้ำหรือที่ลุมน้ำขัง 
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับตามสวนน้ำ 
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 ภาพที่ 25 เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott 

 ภาพที่ 26 คริปอัลบิดา Cryptocoryne albida Parker 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย เผือก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Colocasia esculenta (L.) Schott  
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะเหมือนบอน แผนใบสีน้ำตาลแดงเขมเกือบดำ รูปไขแกม

หัวใจ ปลายใบแหลมและมักหอยลง โคนใบเวาลึกมีกานใบยาว 
กานใบตดิกบัแผนใบทางดานลาง โคนกานใบแผกวางหุมประกบกัน 
กานใบและกานดอกเปนสีเดียวกับแผนใบ ดอกออกเปนชอ  
มีกาบหุมดอกสีเหลืองตั้งตรงรูปรางแคบยาว ชอดอกเปนแทง 
สั้นกวากาบหุมดอกมาก ปลายชอดอกเรียวแหลม สวนบนของ 
ชอดอกเปนดอกตัวผู สวนลางเปนดอกตัวเมีย ผลมีขนาดเล็ก 
สีเหลืองและจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเมื่อแก 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  เปนพืชเศรษฐกิจปลูกไวรับประทาน 
 

ชื่อไทย ใบพายอัลบิดา คริปอัลบิดา 
ชื่อสามัญ Crypts  
ชื่อวิทยาศาสตร Cryptocoryne albida Parker 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ และมีไหลแตกเปนตนใหม ใบเด่ียวแตกจาก

ลำตนเปนกอ โคนกานใบแผกวางเปนแผนหุมประกบกัน แผนใบ
รูปไขเรียวยาว ขอบใบหยักเปนคล่ืนเล็กนอย ปลายใบแหลม  
ตนเหนือน้ำใบสีเขียวเขมหรืออมน้ำตาล ใบใตน้ำเรียวยาวมีสีเขียว 
ลักษณะดอกเปนชอแบบ spadix ยาว 10-15 ซม. ชอดอก 
อยูภายในใบประดับขนาดใหญ ใบประดับยาวเรียวและบิดเล็กนอย 
สีเหลืองออน 

การกระจายพันธุ น้ำตก ซอกหินตามลำธารน้ำไหลเอื่อยๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดบัตูปลา  
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 ภาพที่ 27 ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne balansae Gagnep. 

 ภาพที่ 28 ผมหอม Cryptocoryne tonkinensis Gagnep. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ใบพาย ใบพายเขาใหญ ใบพายมวกเหล็ก 
ชื่อสามัญ Crypts 
ชื่อวิทยาศาสตร Cryptocoryne balansae Gagnep. 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาสั้นๆ และมีไหลแตกเปนตนใหม ใบเดี่ยว มีกานใบ

สั้นกวาแผนใบซ่ึงมีลักษณะเรียวยาว แตกจากลำตนเปนกอ โคนกานใบแผกวาง 
เปนแผนหุมประกบกัน แผนใบเรียวยาว ไมเรียบเปนคล่ืนเล็กนอย ปลายใบแหลม 
ใบสีเขียวสด ใบใตน้ำยาว 20-30 ซม. กวาง 1-2 ซม. กานใบยาว 10-15 ซม.  
ตนเหนือน้ำจะมีใบและตนขนาดเล็ก แผนใบยาว 7-10 ซม. กวาง 0.8-1 ซม.  
ดอกสมบูรณเพศ ลักษณะดอกเปนชอแบบ spadix ยาว 10-15 ซม. ชอดอก 
อยูภายในใบประดับขนาดใหญ ใบประดับยาวเรียวและบิดเล็กนอย หุมชอดอกไว 

การกระจายพันธุ น้ำตกและลำธารท่ีมีน้ำไหลเอ่ือยๆ เมื่อระดับน้ำสูงจะปรับตัว 
อยูใตน้ำโดยรูปรางและสีสันของใบจะเปลี่ยนไป  

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา เปนพืชเศรษฐกิจสงออก
ขายตางประเทศและไดรับความนิยมอยูในอันดับตนๆ เน่ืองจาก
เจริญเติบโตชาไมตองเสียเวลาตัดแตง มีความทนทาน ปจจุบัน
สามารถเพาะขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ชื่อไทย ใบพาย ผมหอม 
ชื่อสามัญ Crypts 
ชื่อวิทยาศาสตร Cryptocoryne tonkinensis Gagnep. 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาสั้นๆ และมีไหลแตกเปนตนใหม ใบเดี่ยว มีกานใบ

สั้นกวาแผนใบซ่ึงมีลักษณะเรียวยาว แตกจากลำตนเปนกอ โคนกานใบแผกวาง 
เปนแผนหุมประกบกัน แผนใบเรียวยาว ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบสีเขียวสด  
ใบใตน้ำยาว 10-15 ซม. กวาง 0.2-0.3 ซม. ตนเหนือน้ำ แผนใบยาว 7-10 ซม. 
กวางประมาณ 0.5 ซม. ตนเหนือน้ำเม่ือระดับน้ำสูงจะปรับตัวอยูใตน้ำโดยแผนใบ
จะเปลี่ยนไปมีลักษณะเรียวยาว และมีสีน้ำตาลแดง ดอกสมบูรณเพศ ลักษณะดอก
เปนชอแบบ spadix ยาว 7-10 ซม. ชอดอกอยูภายในใบประดับขนาดใหญ  
ใบประดับยาวเรียวและบิดเล็กนอย หุมชอดอกไว 

การกระจายพันธุ น้ำตกและลำธารที่มีน้ำไหลเอื่อย ๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา เปนพืชเศรษฐกิจสงออก

ขายตางประเทศและไดรับความนิยมอยูในอันดับตนๆ เน่ืองจาก
เจริญเติบโตชาไมตองเสียเวลาตัดแตง มีความทนทาน ปจจุบัน
สามารถเพาะขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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 ภาพที่ 29 ผักหนาม Lasia spinosa (L.) Thwaites 

 ภาพที่ 30 จอก Pistia stratiotes L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักหนาม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lasia spinosa (L.) Thwaites 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาเล้ือยทอดไปใตผิวดินบางสวนอาจโผลพนดิน  

ใบเดี่ยวมักมีรูปรางไมแนนอนยาวประมาณ 30 ซม. ขอบใบหยักเวาลึกเปนแฉก  
มีหนามตามกานใบ กานดอก และเสนใบดานลาง ดอกออกเปนชอ กานชอ  
ดอกยาวแทงออกมาจากโคนตน ปลายกานประกอบดวยดอกขนาดเล็กเรียงติดกัน
เปนชอ กาบหุมดอกเปนแผนเรียวยาวบิดเปนเกลียวคลายสวานสีมวงคล้ำเกือบดำ
เปดแยกใหเห็นชอดอกอยูภายใน ผลติดกันเปนชอเปนเม็ดกลมสีเขียว ลักษณะ
คลายฝกขาวโพด เมล็ดรูปคลายหัวใจมนๆ 

การกระจายพันธุ ดินเลนชายน้ำ ที่น้ำขัง บึงน้ำ ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก 
การใชประโยชน  ยอดออน ใบออนนำมารับประทานเปนผัก แตเนื่องจากผักหนาม

มี Hydrocyanic acid จะตองนำไปทำใหสุกหรือดองกอนจึงจะรับประทานได  
นิยมนำไปลวก ตม หรือตมกับกะทิทานกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงเปนแกงสมและ
ผัด เหงามีสรรพคุณแกไอ ขับเสมหะ แกคันเน่ืองจากพิษหัด เหือด สุกใส ดำแดง 
และถอนพิษ รากและใบมีสรรพคุณขับเสมหะ 

ชื่อไทย จอก 
ชื่อสามัญ Water lettuce 
ชื่อวิทยาศาสตร  Pistia stratiotes L. 
ชื่อวงศ ARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำมีอายุหลายฤดู มีรากเปนฝอยเล็กละเอียด 

แตกออกคลายขนนก ใบเดี่ยวไมมีกานใบ แผนใบแผกวางและ
อวบพอง ชวยพยุงใหกอลอยน้ำได ใบมีรูปรางคลายล่ิม อวบน้ำ 
มีสีเขียวซอนเกยกันอยูบนแกนที่เปนสวนของตนสั้นๆ มีไหล 
ยื่นออกไปงอกเปนตนใหมหรือแตกตนออนตามซอกใบ ดอก 
มีขนาดเล็กสีขาวออกรวมเปนชอตามซอกใบ ชอดอกมีแผนสีเขียว
คลายใบเล็กๆ หุมไว ขยายพันธุไดรวดเร็วมาก 

การกระจายพันธุ  พบทั่วไปตามบึง คูน้ำ อางเก็บน้ำ หนองน้ำหรือนาขาว 
การใชประโยชน  ประดับสวนน้ำ กระถางไมน้ำ หรือนำมาทำปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 31 กะเม็ง Eclipta prostata L. 

 ภาพที่ 32 หางปลาชอน Emilia sonchifolia (L.) DC. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กะเม็ง 
ชื่อสามัญ White head, False daisy 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eclipta prostata L.  
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ตามลำตนมีขนสากคายมือ ลำตนเปน

ขอ และมักมีรากงอกออกตามขอ ใบเดี่ยวเกิดเปนคูๆ ตรงกันขาม 
ลักษณะใบยาวเรียวปลายแหลม ไมมีกานใบ ชอดอกเปนรูปกลม 
สีขาว รูปรางเปนหลอดอัดกันแนน ดอกออกตามซอกใบหรือ 
ที่ยอดอาจมีชอดอกออกเดี่ยวหรือออกเปนคู ผลมีขนาดเล็ก 
เปนรูปลูกขาง เม่ือแกมีสีน้ำตาลออนจะแตกใหเมล็ดหลุดออกมา 
ออกดอกตลอดป 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง 

ชื่อไทย  หางปลาชอน (กลาง) หปูลาชอน (อสีาน) ผกับ้ัง (เหนือ)  
 ผักกาดนกเขา ผักแดง (กลาง, ลำปาง) 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Emilia sonchifolia (L.) DC.  
ชื่อวงศ ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชอายุปเดียว ลำตนสูง 20-60 ซม. ใบเด่ียวเรียงสลับรูปไข

แกมขนมเปยกปูน ทองใบสีเขียว หลังใบสีมวงออน ขอบใบเรียบหรือหยักเปน 
ฟนหางๆ ใบท่ีอยูสวนบนรูปหอก ดอกออกเปนชอหรือกระจุกท่ีปลายกิ่ง รูปรี  
ฐานรองชอดอกแผออก กาบประดบัรูปกรวยหรือคอนขางกลม กลีบยอยจำนวนมาก 
สีแดงหรือสีชมพูเขม ผลขนาดเล็กสีเหลืองหรือน้ำตาลรูปขอบขนาน มีขนปุยสีขาว
ปลิวลม 

การกระจายพันธุ ที่ลุมริมน้ำ ที่ชื้นแฉะ นาขาว 
การใชประโยชน  ยอดออนและใบออนรับประทานเปนผักสดกินกับน้ำพริก ลาบ 

(เหนือ/อีสาน) ทั้งตน มีสรรพคุณบรรเทาความรอนในรางกาย ดื่มแกไข ขับเสมหะ 
หามเลือด ฝาดสมาน แกไอ เม็ดผ่ืนคันตามตัว แกทอนซิลอักเสบ บิด ลดอาการ
บวมน้ำ พอกแผลแกแผลไฟไหม น้ำรอนลวก ราก แกปวดหลัง ปวดเอว แกทองเสีย  
ใบ คั้นใชหยอดตาแกตาเจ็บหยอดหู ใบและดอก ใชหามเลือด 
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 ภาพที่ 33 ผักบุงรวม Enydra fluctuans Lour.  

 ภาพที่ 34 พญามุตติ Grangea maderaspatana (L.) Poir. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  พญามุตติ หญาจามหลวง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Grangea maderaspatana (L.) Poir. 
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ไมลมลุก สูง 20-30 ซม. แตกกิ่งกานออกจากโคนลำตน ที่ผิวมีขน

ทั่วไป ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหอก ยาว 1-5 ซม. กวาง 0.5-2 ซม. ปลายใบแหลม
เล็กนอย ฐานใบสอบเรียว ขอบใบหยักเปนคล่ืนไมเปนระเบียบ เน้ือใบอวบเล็กนอย  
ผิวใบมีขนท้ังสองดาน กานใบมีสวนเนื้อใบแผเปนปก ดอกชอแบบแพนิเคิล  
ออกท่ีปลายยอด ดอกยอยแบบเฮดรูปกลม วงใบประดับมี 3 ชั้น เน้ือใบมีสีเขียว  
ผวิดานนอกมีขนประปราย ดอกม ี 2 วง ดอกวงนอกเปนดอกเพศเมีย มจีำนวนมาก  
กลีบดอกสีเหลืองออน เช่ือมกันเปนหลอดยาว 1.5-2 มม. ปลายแยกเปนแฉก
เล็กนอย มี 2 แฉก เกสรเพศเมีย รังไขรูปรี สีเขียว ยาว 3-3.5 มม. ผิวดานนอก 
ขนตอม กานชูเกสรยาว 1.8-2.2 มม. ยอดเกสรปลายแยกเปนสองแฉก ดอกวงใน
เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกสีเขียว เชื่อมกันเปนหลอดที่ฐาน ยาว 1-1.5 มม. 
ผิวดานนอกมีขนตอม ปลายแยกเปน 5 แฉกแตละแฉกยาว 0.1-0.3 มม. เกสร 
เพศผู มี 5 อันติดกัน กานชูเกสรเปนแทงยาว 0.2-0.3 มม. ติดบริเวณฐานของ
หลอดกลีบดอก อับเรณูรูปกระสวยยาว 0.1-0.2 มม. เกสรเพศเมีย รังไขรูปรี  
ยาว 3.5-4 มม. ผิวดานนอกมีขนตอม กานชูเกสรเปนแทง 1.5-2 มม. ยอดเกสร 
แยกเปน 2 แฉกเล็กนอย แตละแฉก ยาว 0.1-0.2 มม. ผิวมีขนตอม 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง นาขาว 
การใชประโยชน  นำมาทำเปนปุยพืชสด อาหารสัตว 
 

ชื่อไทย  ผักบุงรวม ผักบุงปลิง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Enydra fluctuans Lour.  
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ลำตนกลมภายในกลวงมีขนสีขาว ลำตนชูขึ้นหรือทอดยอดไปทาง

เหนือพ้ืนดินและพื้นน้ำ ใบเด่ียวแตกออกจากตนแบบตรงขาม  
ใบรูปแคบยาวไมมีกานใบ ขอบใบเรียบ จักตรง หรือจักแบบฟนเล่ือย 
ชอดอกออกตามซอกใบ ลำตนและใบมีกลิ่นฉุน 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  นำมาทำปุยพืชสด อาหารสัตว 

33 

34 
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 ภาพที่ 35 หญาฆอนกลอง Sphaeranthus africanus L.   

 ภาพที่ 36 ผักเผ็ด Spilanthes paniculata Wall. ex. DC.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาฆอนกลอง 
ชื่อสามัญ Ox’s tough purslane 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sphaeranthus africanus L.  
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกแตกก่ิงกานมาก ตนสูง 25-50 ซม. ลำตนตอนบน 

สีเขียว ตอนลางสีเขียวปนน้ำตาล ตามลำตนและใบมีขน ใบเดี่ยว
เกิดแบบสลับ ปลายใบแหลมขอบใบเปนจักหางๆ ไมมีกานใบ 
โคนใบทั้ง 2 ดานสอบเขาหาเสนกลางใบ ไปบรรจบกับใบที่อยู
ดานลาง ทำใหดูเหมือนปกของลำตน ดอกมีขนาดเล็กสีเขียวออน
ปนชมพูเปนตุมกลมคลายดอกกระถิน 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง นาขาว 
การใชประโยชน  นำมาทำปุยพืชสด อาหารสัตว 

ชื่อไทย  ผักเผ็ด ผักคราด ผักตุมหู 
ชื่อสามัญ Para cress 
ชื่อวิทยาศาสตร  Spilanthes paniculata Wall. ex. DC. 
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนแตกก่ิงมาก ลำตนชูขึ้นหรือ

ทอดยอดไปทางเหนือพื้นดินและพ้ืนน้ำ ใบเดี่ยวแตกออกจาก
ตนแบบตรงขาม ฐานใบเรียวแคบเปนกานใบ ปลายใบแหลม 
หรือปาน ขอบใบเปนคล่ืนแกมเปนจักฟนเล่ือย ผิวใบคอนขาง
เรียบไมมีขน ดอกออกเปนชอเกิดตามซอกใบ ดอกสีเหลือง 
เกิดเปนกระจุกแนนรูปไข มีกานดอกยาว  

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  ยอดออนใชปรุงอาหารประเภทตมแกง 
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 ภาพที่ 37 ผักแครด Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.  

 ภาพที่ 38 ตีนตุกแก Tridox procumbens L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักแครด สับกา 
ชื่อสามัญ American weed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.  
ชื่อวงศ ASTERRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนและใบมีขนคอนขางหยาบ 

ลำตนชูขึ้นแตกก่ิงมาก ใบเดี่ยวแตกออกจากตนแบบตรงขาม  
ใบรูปไขหรือรูปรี ปลายใบและโคนใบแหลม กานใบส้ัน ขอบใบ
เปนจักฟนเล่ือย ดอกออกเปนชอเกิดตามซอกใบ ดอกสีเหลือง
เกิดเปนกระจุกแนนที่โคนกานใบกับกิ่ง เมล็ดมีสีดำหรือน้ำตาล
เขม ใบขนาดเล็กรูปทรงกระบอก ปลายใบมีขนเปนหนามแหลม
ยาวหลายอัน  

การกระจายพันธุ  ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  ทั้งตนนำมาปรุงเปนยาแกโรคไขขออักเสบ หรือค้ันเอาน้ำเปนยา

หยอดหูแกหูอักเสบ น้ำคั้นจากใบเปนยาแกปวดทองหรือตมกิน
เปนยาระบาย  

ชื่อไทย ตีนตุกแก 
ชื่อสามัญ Wild Daisy 
ชื่อวิทยาศาสตร  Tridox procumbens L. 
ชื่อวงศ ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกทอดเล้ือยชูยอดเหนือดิน สูง 30-50 ซม. มีขน

ละเอียดปกคลุม ใบเด่ียวออกตรงขามกัน รูปปลายหอก กวาง  
2 ซม. ยาว 3 ซม. ปลายใบแหลม ทองใบและหลังใบมีขนปกคลุม 
ดอกสีเหลืองออน ออกเปนชอกลมตามซอกใบ ขนาด 9-11 มม. 
กานชอดอกยาว 10-20 ซม . ดอกยอยอัดแนนบนชอดอก  
ดอกรอบนอกเปนดอกเพศเมียสีขาวนวลปลายกลีบแผเวาเปน  
3 แฉก ดอกดานในเปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกเชื่อมติดกัน
เปนหลอด ยาว 8 มม. ผลแหงไมแตก เปลือกเหนียวมีขนสีน้ำตาล
ปกคลุม 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ  
การใชประโยชน  ตนออนใชเปนอาหารสัตว 
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 ภาพที่ 39 ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Swartz 

 ภาพที่ 40 แหนแดง Azolla pinnata R.Br 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักกูด กูดกิน 
ชื่อสามัญ Paco, Vegetable Fern 
ชื่อวิทยาศาสตร Diplazium esculentum (Retz.) Swartz 
ชื่อวงศ ATHYRIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชจำพวกเฟรน ลำตนมีลักษณะเปนเหงา ตั้งตรงสูงมากกวา 

1 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผนใบมีขนาดตางกัน 
กานใบยาว 50-70 ซม. กลุมใบยอยคูลางมักลดขนาดลง ปลาย
เรียวแหลม โคนรูปกึ่งหัวใจ ขอบหยักเวาลึกเปนแฉกเกือบถึง 
เสนกลาง ใบยอยแฉกปลายมน ขอบหยัก แผนใบบาง กลุมอับสปอร
อยูตามความยาวของเสนใบยอย มักเช่ือมกับกลุมอับสปอรที่อยู
ในแฉกติดกันซึ่งมีเสนใบมาสานกัน  

การกระจายพันธุ ที่ชุมชื้นบริเวณชายน้ำ ริมลำธาร 
การใชประโยชน ยอดออนและใบออนนำมาตมหรือลวกราดกะทิ รับประทาน 

รวมกับน้ำพริก ผัดกับไข แกงจืด แกงเลียง แกงสม หรือยำ ใบ  
มีสรรพคุณแกไขตัวรอน แกพิษอักเสบ บำรุงสายตา บำรุงโลหิต 
แกโลหิตจาง ปองกันเลือดออกตามไรฟน ขับปสสาวะ 

 

ชื่อไทย แหนแดง 
ชื่อสามัญ Azolla, Water fern, Water velver 
ชื่อวิทยาศาสตร  Azolla pinnata R.Br. 
ชื่อวงศ AZOLLACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำขนาดเล็ก ลำตนทอดราบไปตามผิวน้ำแตกสาขา

แบบ pinnately branch ใบมีขนาดเล็กเรียงแบบสลับอยูตาม 
กิ่งกานมีลักษณะคลายเกล็ด ยาวประมาณ 1 มม. ใบออนมีสีเขียว 
ใบแกเปลี่ยนเปนสีแดงหรือน้ำตาลเขม ขยายพันธุโดยการแตกหัก
ของใบแยกเปนตนใหมและแบบใชสปอร มีรากยาวอยูดานลาง
ของใบ ในสวนชองวางของใบและรากจะมีสาหรายสีน้ำเงิน 
แกมเขียวพวก Anabaena ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
ไดมาอาศัยรวมอยูดวย 

การกระจายพันธุ พบทั่วไปทั้งแหลงน้ำขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ แหลงน้ำขังหรือ
นาขาว  

การใชประโยชน  นำมาทำปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 41 เทียนน้ำ Hydrocera triflora (L.) Wt. & Arn. 

 ภาพที่ 42 จิกน้ำ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  เทียนน้ำ 
ชื่อสามัญ Mash henna 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hydrocera triflora (L.) Wt. & Arn. 
ชื่อวงศ BALSAMINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพชืลมลกุอายฤุดเูดยีว ลำตนอวบไมมขีนเปนเหล่ียม 5 เหล่ียม 

ภายในกลวง ใบเด่ียวแตกแบบสลับ รูปแคบยาว ปลายใบแหลม 
ขอบใบเปนจัก ดอกออกเปนชอ กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกจากกัน 
กลบีนอกสดุอยูดานลาง 2 กลบี มขีนาดยาวสีออกแดง เกสรเพศผู 
มี 5 อัน มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลเปนแบบแคปซูล มีเหลี่ยม 
ตามยาว 5 เหลี่ยม ผลออนมีสีเขียวเมื่อแกจะมีสีมวงแดง 

การกระจายพันธุ ชอบขึ้นในที่น้ำทวม ที่น้ำขังชื้นแฉะ นาขาว 
 

ชื่อไทย  จิกน้ำ จิกนา กระโดนน้ำ กระโดนทุง ปุยสาย (เหนือ)  
 ลำไพ (อุตรดิตถ) 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 
ชื่อวงศ BARRINGTONIACEAE (LECYTHIDACEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 6-8 เมตร ใบเดี่ยวรูปไขกลับหรือรูปรี 

กวาง 3-8 ซม. ยาว 6-16 ซม. ปลายใบทู โคนใบสอบ ดอกออกเปนชอหอยลงจาก
ปลายก่ิง กลีบดอกสีชมพูแกมแดง โคนกลีบเล้ียงเช่ือมติดกันเปนทอส้ันๆ รูปส่ีเหล่ียม 
ปลายแยกเปน 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผูจำนวนมาก กานเกสรยาว 
เรียงเปน 3 ชั้น โคนเชื่อมติดกันและติดกับกลีบ ผลเปนรูปสี่เหลี่ยม กวาง 1-3 ซม. 
ยาว 2-6 ซม. ภายในมีเมล็ดเดียว 

การกระจายพนัธุ รมิแมนำ้ ปาพร ุปาชายเลน กระจายพนัธุทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับริมน้ำ มีสรรพคุณทางสมุนไพร น้ำจากใบ 

แกทองเสีย เปลือกเปนยาลดไขและรักษาไขมาลาเรีย ผลแกไอ  
แกหวัด เมล็ดแกจุกเสียด น้ำคั้นจากเมล็ดเปนยาหยอดตา  
รากเปนยาระบายออนๆ และทำใหอาเจียน 
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 ภาพที่ 43 จิกสวน Barringtonia racemosa Roxb.  

 ภาพที่ 44 สรัสจันทร ดอกดิน Burmannia coelestis D.Don 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  จิกสวน จิกน้ำ จิกบาน ปูตะ (มลายู-นราธิวาส) 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Barringtonia racemosa Roxb. 
ชื่อวงศ BARRINGTONIACEAE (LECYTHIDACEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร ลำตนมักมีปุมปม เปลือก 

สีเทาถึงน้ำตาล เปลือกชั้นในสีเหลืองแกมน้ำตาลถึงอมชมพู  
มีเสนใยเหนียว ใบเดี่ยวเรียงสลับกันเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง แผนใบ
รูปรีแกมรูปไขกลับ หรือรูปหอก กวาง 6-18 ซม. ยาว 20-35 ซม.  
ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดานปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบ
หยกัละเอยีด เสนแขนงใบ 13-18 คู กานใบอวนสัน้ ยาว 0.5-1 ซม. 
ดอกใหญออกเปนชอหอยลงจากปลายก่ิง ยาว 30-60 ซม.  
กลีบดอกสีชมพูแกมแดง เกสรเพศผูกานยาวรวมกันเปนพู ผล 
รูปไข กวาง 3-4 ซม. ยาว 5-8 ซม. ผลแกสีเขียวถึงชมพูแกมแดง  

การกระจายพันธุ ริมคลองหรือแมน้ำที่ไมไกลจากทะเล กระจายพันธุในภาคกลาง 
ตะวันออก และภาคใต 

การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับริมน้ำ 

ชื่อไทย สรัสจันทร ดอกดิน หญาหนวดเสือ  
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Burmannia coelestis D. Don  
ชื่อวงศ BURMANNIACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก สูง 18-25 ซม. ใบเด่ียวออกเปนกระจุกท่ีโคนตน 

ยาว 4-7 มม. กวาง 1-2 มม. รูปหอก ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ 
ขอบใบเรียบ ชอดอกแบบชอกระจุกหรือชอกระจะ มี 2-3 ดอก 
หรือดอกเดี่ยว ดอกสีมวง กลีบดอกมี 6 กลีบ เชื่อมกันเปนหลอด 
ปลายแยกเปน 3 กลีบ มีขนาดใหญ รูปไขปลายแหลม เกสรเพศผู 
มี 3 อัน เกสรเพศเมีย มีกานชูเกสร 1 กาน ปลายแยกเปน 3 พู 
รังไขอยูใตวงกลีบ  

การกระจายพันธุ  ชอบขึ้นตามที่มีน้ำแฉะและบนภูเขา ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
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 ภาพที่ 45 หญาขาวก่ำ Burmannia disticha L. 

 ภาพที่ 46 ดอกดิน Burmannia wallichii (Miers) Hook.f. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาขาวก่ำ  
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Burmannia disticha L. 
ชื่อวงศ BURMANNIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนต้ังตรงสูง 20-50 ซม. ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปแถบ 

คลายใบหญา ดอกสีมวงเขม ออกเปนดอกเด่ียวหรือเปนชอเล็กๆ  
4-8 ดอก ชอดอกยาว 10-20 ซม. กลีบดอก 3 กลีบ รูปขอบขนาน
เช่ือมติดกันเปน 3 พู ปลายกลีบแหลม ตอนปลายดอกมีอับเรณู 
สเีขยีวออนโผลพนหลอดกลบีออกมา ลกัษณะคลายโดม (ดอกยอย
คลายกับดอกสรัสจันทร Burmannia coelestris) 

การกระจายพันธุ  ชอบขึ้นตามทุงหญาท่ีมีแหลงน้ำซับแถวภูเขาสูงๆ และมักข้ึน 
รวมกับพันธุพืชเล็กๆ ชนิดอื่น ชวงเดือนตุลาคม-มกราคม 

 

ชื่อไทย ดอกดิน  
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Burmannia wallichii (Miers) Hook.f. 
ชื่อวงศ BURMANNIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก เปนพืชท่ีไมมีการสรางคลอโรฟลล ลำตนยาวเรียว 

สีมวงเขม สูง 4-11.5 ซม ใบออกเปนกระจุกรอบโคนตน และมัก
ลดรูปจนมองไมเห็น ดอกแบบชอกระจะ มี 1-3 ดอก ดอกสีมวง 
กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอด ขนาด 2-3.5 มม.  

การกระจายพันธุ  นำ้ตกหรอืแหลงนำ้ซบับรเิวณภเูขาสงูกวาระดบันำ้ทะเล 700 เมตร
ขึ้นไป ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
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 ภาพที่ 47 ตาลปตรฤๅษี Limnocharis flava (L.) Buch.  

 ภาพที่ 48 ผักพาย Tenagocharis latifolia (D.Don) Buch. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ตาลปตรยายชี ตาลปตรฤๅษี นางกวัก (กลาง)  
 บอนจีน (ปตตานี) ผักกานจอง ผักคันจอง   

ผักพาย (อีสาน) บัวกวั๊ก (เหนือ)  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Limnocharis flava (L.) Buch. 
ชื่อวงศ BUTOMACEAE (LIMNOCHARITACEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนเหงาขนาดเล็กอยูใตดิน 

สงใบขึ้นมาเหนือน้ำ กานใบยาวเปนเหลี่ยมอวบใหญมีกาบใบหุมตั้งแตเหงาขึ้นมา  
ตัวใบแบนมีขนาดใหญรูปไขหรือรูปรีปอม ฐานใบรูปหัวใจ ใบออนแผนใบมวน
เขาหากัน ดอกออกเปนกระจุกที่ปลายกานชอ ประมาณ 7-10 ดอก กานชอดอก 
มีลักษณะคลายกานใบ กลีบดอกบางมีสีเหลืองเปนรอยยับยนมี 3 กลีบ กลีบเลี้ยง 
3 กลีบ ผลกลมเกิดรวมเปนกระจุก เมล็ดสีน้ำตาลหรือออกดำ สืบพันธุดวยไหล 
เมล็ดหรือตนใตดิน 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง นาขาว 
การใชประโยชน  ตนออน กานใบออน ดอกออน รับประทานเปนผักสด หรือลวก 

ทานกับน้ำพริก ทางอีสานนำมาทำกอยผักพาย  

ชื่อไทย ผักพาย  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Tenagocharis latifolia (D.Don) Buch. 
ชื่อวงศ BUTOMACEAE (LIMNOCHARITACEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนเหงาขนาดเล็กอยูใตดิน 

กานใบยาวอวบน้ำ ยาว 5-10 ซม. แผนใบแบนมีขนาดใหญ 
รูปยาวรี กวาง 2-3 ซม. ยาว 10-20 ซม. แตกออกรอบลำตน 
ดอกออกเปนกระจุกที่ปลายกานชอ กานชอดอกยาว มักยาว 
เลยข้ึนไปสูงเกือบเทากับปลายใบหรือสูงกวา กลีบดอกสีขาว  
มี 3 กลีบ  

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง นาขาว 
การใชประโยชน  ตนออน กานใบออน ดอกออน รับประทานเปนผักสด หรือลวก 

ทานกับน้ำพริก ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนำมาทำกอย
ผักพาย  
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 ภาพที่ 49 พุทธรักษาอินเดีย Canna indica L.   

 ภาพที่ 50 พุทธรักษาไทย Canna glauca L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย พุทธรักษาอินเดีย 
ชื่อสามัญ Indian shot 
ชื่อวิทยาศาสตร  Canna indica L., C. edulis Ker-Gawl,  
 V. orientalis Rose. 
ชื่อวงศ CANNACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาอยูใตดิน สงกานใบและใบขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน 

ลำตนเหนือดินสูง 80-100 ซม. ประกอบดวยกลุมของกานใบแผเปนกาบหุมประกบ
กันไว ใบเดี่ยว แผนใบใหญรูปไขขนาน ยาว 30-50 ซม. กวาง 10-15 ซม. ขอบใบ 
สีขาว ดอกออกเปนชอท่ีปลายยอด ชอดอกแบบดอกยอยเกิดเรียงกันอยูบนกาน
ชอดอกใหญ ดอกยอยมีกานดอกส้ันเปนดอกสมบูรณเพศ ทยอยบานทีละ  
1-3 ดอก ดอกประกอบดวยกลีบดอก 3 กลีบ ลักษณะเรียวยาว สีสมปนสีเหลือง  
มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูซอนเหลื่อมกันและมีเกสรเพศผูซึ่งเปล่ียนรูปรางไปเหมือน
กลีบดอกมีขนาดใหญสีแดงสม มีแตมสีเหลืองสดอยูขางใน ผลกลมภายในมีเมล็ด
ขนาดใหญหลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะหรือริมคู คลอง 
การใชประโยชน  เปนไมประดับ ปจจุบันมีการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการฉายรังสี 

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกใหมีหลากสี  

ชื่อไทย พุทธรักษาไทย 
ชื่อสามัญ Canna 
ชื่อวิทยาศาสตร  Canna glauca L., C. siamensis Kranzi 
ชื่อวงศ CANNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนเหงาอยูใตดิน สงกานใบ

และใบขึ้นมาเหนือพื้นดิน ลำตนเหนือดินสูง 80-100 ซม. ประกอบดวยกลุมของ
กานใบแผเปนกาบหุมประกบกันไว ใบเดี่ยวกานใบ เสนใบยอยแตกจากเสนกลางใบ
แบบขนาน แผนใบรูปหอก ยาว 30-40 ซม. กวาง 9-11 ซม. ขอบใบสีจาง  
ดอกออกเปนชอท่ีปลายยอด ชอดอกแบบดอกยอยเกิดเรียงกันอยูบนกานชอดอก
ใหญ ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ ประกอบดวย กลีบเล้ียง 3 กลีบ รวงงาย  
ยาว 1.5-2.0 ซม. กลีบดอก 3 กลีบ ลักษณะเรียวยาวปลายแหลมสีขาวขุนอม
เหลือง เกสรเพศผูที่เปนหมันขนาดใหญสีเหมือนกลีบดอก 3 อัน และขนาดเล็ก  
1 อัน เกสรเพศผูที่สมบูรณ 1 อัน กานชูเกสรเพศเมียมีลักษณะเล็กเรียวยาวตั้งตรง 
ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ผลกลมภายในมีหลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ หนองน้ำหรือริมคู คลอง 
การใชประโยชน  เปนไมประดับ 
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 ภาพที่ 51 ผักเสี้ยนขน Cleome rutidosperma DC.   

 ภาพที่ 52 กุมน้ำ Crateva magma (Lour.) DC. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักเสี้ยนขน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cleome rutidosperma DC. 
ชื่อวงศ CAPPARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก ลำตนต้ังข้ึนหรือแผกระจาย มีขน สูง 20-50 ซม.  

ใบประกอบแบบสามใบ ใบยอยรูปรี กวาง 1-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. 
ผิวใบมีขนกระจายคอนขางเหนียว ดอกเปนดอกเดี่ยวออกจาก
ปลายยอดหรือตามซอกใบ กลีบดอก 4 กลีบ สีมวงโคนกลีบสีขาว 
กลีบเล้ียง 4 กลีบ เกสรเพศผูแยกออกเปน 6 อัน รังไขอยูเหนือ
กลีบดอก รูปรี โคงคลายพระจันทรเส้ียว ผลเปนแบบฝกแหง  
แกแลวแตก เสนผาศูนยกลาง 3-5 มม. ยาว 4-7 ซม. เมล็ดสีดำ
หรือน้ำตาลเขม แบนดานขาง ผิวเปนคลื่นตามขวาง 

การกระจายพันธุ ริมค ูคลอง นาขาว 
 

ชื่อไทย กุมน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Crateva magna (Lour.) DC.  
ชื่อวงศ CAPPARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมขนาดกลาง ลำตนสูง 5-20 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ 

แบบมีใบยอย 3 ใบ ใบยอยรูปหอก กวาง 1.5-6.5 ซม. ยาว  
4.5-18 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอกสีขาวอมชมพูออน 
คอยๆ เปล่ียนเปนสีเหลือง ออกเปนชอท่ีปลายยอด กลีบเล้ียง 
รูปไข กลีบดอกรูปกลมแบบรี เกสรเพศผูสีมวง มี 15-25 อัน  
กานชูเกสรเพศเมีย ยาว 3.5-8 ซม. รังไขรูปรีอยูที่ปลายกาน  
ผลสีนวลรูปกลมรี กานผลยาว 8-13 ซม. มีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  พื้นที่ชุมน้ำ ริมฝงแมน้ำ 
การใชประโยชน  เปลือกตนเปนยาระงบัพิษท่ีผวิหนงั แกไข ยาบำรุง ยาเจรญิอาหาร 

ยาระบาย  
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 ภาพที่ 53 สาหรายพุงชะโด Ceratophyllum demersum L.  

 ภาพที่ 54 สาหรายไฟ Chara zeylanica Kl.ex Willd.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  สาหรายพุงชะโด สาหรายหางมา 
ชื่อสามัญ Coontail, Hornwort 
ชื่อวิทยาศาสตร  Ceratophyllum demersum L. 
ชื่อวงศ CERATOPHYLLACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนสาหรายน้ำจืดที่มีอายุหลายฤดู ไมมีราก ลำตนผอมยาว 

เปนเสนเล็ก ตามขอมีใบออกมาโดยรอบเปนช้ันแตกก่ิงกานมาก
จนดูเปนกลุมใหญใตผิวน้ำ ใบเปนเสน ขอบใบจักหยาบ ปลายใบ
แตกเปน 2 แฉก ขอบใบจกัแบบฟนเล่ือยปลายใบแหลม ดอกเด่ียว
แยกเพศแตอยูตนเดียวกันมขีนาดเลก็ เกดิทีซ่อกโคนใบ ดอกเพศผู
เห็นไดชัดมีแตเกสรเพศผูสีขาวอยูเปนกระจุก ไมมีกลีบดอก ไมมี
กานดอก สวนดอกเพศเมียจะเห็นชัดเจนเม่ือติดผลแลว ผลเปน
รูปไขสีดำ มีหนามยื่นยาว 3 อัน 

การกระจายพันธุ หนองบึง คลอง คู อางเก็บน้ำ นาขาว  
การใชประโยชน  นำมาประดับตูปลา 
 

ชื่อไทย สาหรายไฟ มาดไฟ 
ชื่อสามัญ Stone wort, Brittle wort, Muskgrass 
ชื่อวิทยาศาสตร  Chara zeylanica Kl.ex Willd. 
ชื่อวงศ CHARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใตน้ำไมมีดอก จัดเปนพวกสาหรายน้ำจืด ลำตนเปนเสน

กลมเล็กๆ เห็นขอปลองชัดเจน มีใบเปนเสนๆ อยูตามขอรอบ
ลำตน เซลลที่ขอจะเจริญยืดยาวออกไปหุมปลองโดยยืดขึ้นไป 
ดานบนครึ่งหนึ่ง และยืดลงดานลางคร่ึงหน่ึง ทำใหเห็นวาปลอง 
มีลักษณะเปนรองรอบตนตามใบจะมีอวัยวะเพศเมียเปนเม็ด 
กลมๆ สีเหลืองติดอยูดานใตของอวัยวะเพศผูซึ่งเปนเม็ดกลมๆ  
สีสม 

การกระจายพันธุ พบทั่วไปทั้งแหลงน้ำขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ มักจะขึ้นริมฝง
ที่ระดับน้ำตื้น 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 55 สาหรายไฟ Nitella sp.  

 ภาพที่ 56 หญาเกล็ดหอย Drymaria diandra BL. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก



 ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â • 57

55 

56 

ชื่อไทย สาหรายไฟ มาดไฟ 
ชื่อสามัญ Stone wort, Brittle wort, Muskgrass 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nitella sp. 
ชื่อวงศ CHARACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใตน้ำไมมีดอก จัดเปนพวกสาหรายน้ำจืด ลำตนเปนสาย

ลักษณะเปนเสนกลมเล็ก เห็นขอปลองชัดเจน มีใบเปนเสนๆ 
แตกตามขอรอบลำตน ผิวของลำตนเรียบและตอกันเปนขอๆ  
ไมมีรองรอบลำตน ปลายใบหรือกิ่งจะแตกออกเปน 2 แฉก  

การกระจายพันธุ  พบทั่วไปทั้งแหลงน้ำขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ มักจะขึ้นริมฝง
ที่ระดับน้ำตื้น 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
 

ชื่อไทย หญาเกล็ดหอย 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Drymaria diandra BL. 
ชื่อวงศ  CARYOPHYLLACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ไมลมลุก อายุปเดียวหรือหลายป มักขึ้นแผเปนผืน ลำตน แตกกิ่ง

ทอดไปตามพื้น แลวต้ังข้ึน สูงประมาณ 15 ซม. ใบเด่ียวออก 
ตรงขาม โคงมนถึงรูปหัวใจ ขนาดประมาณ 1 ซม. ชอดอก ออกที่
ปลายยอดหรือซอกใบ ดอกยอยขนาดเล็ก กลีบเล้ียง 5 กลีบ  
สีเขียวออน ดานหลังมีขน ปลายเปนตอมเหนียว กลีบดอก  
5 กลีบ แตละกลีบรูปขอบขนาน ปลายแหลม ผล รูปไข เม่ือแก 
จะแตกเปน 3 แฉก เมล็ด สีน้ำตาลแดง รูปไขลักษณะแบน 
ดานขาง 

การกระจายพันธุ  ที่โลงตามชายน้ำริมบึง หรือที่ชุมชื้นทั่วไป 
 



58 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 57 สะแกนา Combretum quadragulare Kurz. 

 ภาพที่ 58 ผักปราบใบกวาง Commelina benghalensis L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อพื้นเมือง  สะแกนา (กลาง) แก (ตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 แพง (เหนือ) ขอนแข (แพร) ซังแก (ปราจีนบุรี) 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Combretum quadrangulare Kurz. 
ชื่อวงศ  COMBRETACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ตนคอนขางตรง เปลือก 

บางเรียบ สีน้ำตาลออนหรือสีเทาแกมขาว ลำตนหรือกิ่งออนมีหนาม thorn เรียงตัวแบบ
ตรงขาม ใบ ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบตรงขามกัน ผิวใบเรียบ รูปไขกลับหรือรูปรี ขอบใบเรียบ 
ปลายใบแหลม โคนใบคอนขางมน ใบกวาง 4-6 ซม. ยาว 18-23 ซม. กานใบแบนดานหลงัใบ 
ยาว 2-3 ซม. ดอก ดอกชอแบบ spike เกิดท่ีซอกใบหรือปลายก่ิง ดอกยอยเรียงตัวคอนขาง
แนน มักมีใบปรากฏในชอดอกดวย ดอกยอยขนาดเล็ก สมบูรณเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
ติดกันที่ฐาน ปลายแยกเปน 5 แฉกเล็กๆ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข สีขาว รวงงายมาก เกสร
เพศผู 8-10 อัน สีเหลืองออน เกสรเพศเมีย 1 อัน รังไขแบบ inferior ovary มีขนเล็กๆ 
ปกคลุม ผลแหงแกแลวไมแตก มีเมล็ดเดียว เปลือกผลมีปกบางๆ ยื่นออก 4 ทิศ 4 ปก 
ปกยาวประมาณ 1-2 ซม.  

การกระจายพันธุ  พบทุกภาคของประเทศ ขึ้นริมน้ำ ริมธารชายปา ปาชายเลนที่มีน้ำขัง
ตลอด  

การใชประโยชน  ใบปรุงเปนยาแกปวดเมื่อยตามรางกาย รากเปนยาแกกามโรค หนองใน 
เมล็ดแกมีสาระสำคัญคือ Flavonoid ชื่อ Combretol ใชเปนยาขับพยาธิในเด็ก โดยนำ
เมล็ดแก 1 ชอนหรือประทาน 10-20 เมล็ด ตำละเอียดผสมไขทอดใหเด็กรับประทาน  
ไมควรใชมากเกินไปเพราะมีผลขางเคียง 

 

ชื่อไทย ผักปราบใบกวาง 
ชื่อสามัญ Dayflower, Wandering jew 
ชื่อวิทยาศาสตร  Commelina benghalensis L. 
ชื่อวงศ COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนเหงาอยูใตดิน สงกานใบ

และใบขึ้นมาเหนือพื้นดิน ลำตนเล้ือยทอดไปตามดินยาว 30-50 ซม. ปลายยอด 
ชูตั้งเล็กนอย ลำตนอวบกลมมีขนละเอียดปกคลุม รากแตกตามขอ ใบเดี่ยวสีเขียว
เขมขนาดใหญ ออกสลับ รูปหอกปลายใบแหลม ใบยาว 3-7 ซม. กวาง 1-3 ซม. 
ขอบใบเรียบเปนคล่ืน เสนใบขนานกันแบบใบกลวย โคนกานใบแผเปนกาบหุม
ลำตนหลวมๆ ดอกออกเปนชอตั้งตรงที่ปลายยอดหรือตามซอกใบ ทยอยบานทีละ 
1-3 ดอก ดอกยอยมีกลีบดอก 3 กลีบติดกันตรงฐานกลีบดอกสีมวงน้ำเงินขนาด 
ไมเทากัน มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยูซอนเหลื่อมกันและมีเกสรเพศผูซึ่งเปลี่ยนรูปราง
ไปเหมือนกลีบดอกมีขนาดใหญ ผลเด่ียวแบบผลแหง ผลกลมผิวขรุขระภายใน 
มีเมล็ดกลมสีดำ  

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง คู คลอง 
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 59 ผักปราบใบแคบ Commelina diffusa Burm.f.  

 ภาพที่ 60 ผักปราบนา Cyanotis axillaris Roem & Schult 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักปราบใบแคบ กินกุงนอย 
ชื่อสามัญ Spreading day flower 
ชื่อวิทยาศาสตร  Commelina diffusa Burm.f. 
ชื่อวงศ COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนแผไปตามพ้ืน อวบน้ำ ใบคลาย

หญา เรียบไมมีขน มีรากตามขอท่ีติดดิน ใบเดี่ยวโคนใบแผเปน
กาบหุมรอบลำตน ดอกออกเปนชอที่ปลายยอดหรือซอกใบ  
ดอกสีมวงคราม กลีบดอกมี 3 กลีบแยกจากกัน ฐานกลีบดอกยาว
เรียวแคบเปนกาน มีกาบรองชอดอกเปนรูปคลายเรือ ภายใน 
มีน้ำเมือกใสๆ กานดอกส้ัน เม่ือบานเต็มท่ีจึงจะชูกานขึ้นยาว 
โผลเหนือกาบรองชอดอก 

การกระจายพันธุ  ที่ชุมชื้นหรือในน้ำริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  ยอดออนนำมาแกงเลียง แกงสม หรือตมรับประทานกับน้ำพริก 

ทั้งตนมีสรรพคุณเปนยาเจริญอาหาร แกโรคเร้ือน เปนยาระบาย 
บรรเทาอาการปวด แกอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง 

ชื่อไทย ผักปราบนา 
ชื่อสามัญ Day flower 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyanotis axillaris Roem & Schult 
ชื่อวงศ COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลำตนเปนขออวบน้ำ มีขน ขอแกที่ 

แตะดินจะงอกรากแตกเปนตนใหม ใบเรียวยาวคลายใบหญาไมมี
กานใบ ปลายใบแหลมโคนใบแผออกเปนกาบหุมลำตนและ 
พองออก มีดอกออกจากซอกใบ สีมวงอมชมพู มี 3 กลีบ  
กานเกสรเพศผูเปนขน เกสรสีเหลือง 

การกระจายพันธุ พบทั้งบนบกที่ชุมชื้นหรือในน้ำริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 61 ผักปราบชาง ปลายราง Floscopa scandens Lour. 

 ภาพที่ 62 หงอนนาค Murdannia giganteum (Vahl) G. Br. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักปราบชาง ปลายราง 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Floscopa scandens Lour. 
ชื่อวงศ  COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพชืลมลกุใบเลีย้งเดีย่ว มลีกัษณะเปนเถายาวประมาณ 50 ซม. 

ทอดตัวไปบนพื้นดิน ลำตนเปนขอมีรากงอกตามขอ ชอบข้ึนใน 
ที่ชื้นแฉะ ใบเปนใบเดี่ยวออกสลับกัน ปลายใบและโคนใบแหลม 
เสนใบขนานกันจนสุดปลายใบ โคนกานใบแผออกเปนกาบหุม
ลำตน ลำตนใบและดอกมีขน ดอกสีมวงมีกลีบดอก 3 กลีบ  
ออกเปนชอที่ปลายยอด 

การกระจายพันธุ พบทั้งบนบกที่ชุมชื้นหรือในน้ำริมตลิ่ง 
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว  
 

ชื่อไทย หงอนนาค หงอนเงือก หญาหงอนเงือก  
 น้ำคางกลางเที่ยง (ภาคใต) 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Murdannia giganteum (Vahl) G. Br. 
ชื่อวงศ  COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนสูง 1-2 เมตร คอนขางอวบน้ำ ใบเด่ียว กวาง 4-12 มม.  

ยาว 15-40 ซม. ออกสลับรอบขอ ดอกออกเปนชอที่ปลายก่ิง
หรือปลายยอด ดอกสีมวงออนหรือมวงน้ำเงิน บางครั้งจะพบ
ดอกสีขาวหรือสีชมพูแตคอนขางหายาก กลีบดอก 3 กลีบ กลีบ
ตรงกลางดานบนจะต้ังฉากกับกลีบดานขางท้ัง 2 กลีบ ยามเชา 
จะหุบดอกแลวจะบานเมื่อมีแสงแดดจัด สวนลางของดอกมักมี
หยดน้ำติดอยูใหเห็นทุกดอก แมวาจะเปนชวงยามเท่ียงท่ีมีแสงแดด
แรงกลากต็าม ออกดอกตลอดป แตมมีากในราวเดือน ก.ย.-ต.ค.  

การกระจายพันธุ ตามลานหินดินทรายท่ีมีน้ำขังหรือทุงหญาปาสนบนภูเขาสูงๆ ที่
ชุมชื้นและมอีากาศเย็น พบทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และภาคใต 
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 ภาพที่ 63 กินกุงนอย Murdannia nudiflora (L.) Brenan 

 ภาพที่ 64 หงอนนาคเล็ก Murdannia spp. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก



 ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â • 65

63 

64 

ชื่อไทย กินกุงนอย 
ชื่อสามัญ Common Spiderwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Murdannia nudiflora (L.) Brenan 
ชื่อวงศ  COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ลำตนตั้ง สูง 15-55 ซม. หรือทอดเอนเลื้อยไปบนพื้นดิน และมัก

ออกรากตามขอที่ติดดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปคลายใบหอก  
ชอดอกออกตามงามใบและปลายกิ่ง ขนาดเล็ก แยกแขนง 2-6 แขนง แตละแขนงมี 
2-5 ดอก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ขนาดใกลเคียงกัน รูปคลายใบหอกแกมรูปไขปลายมน 
กลีบดอก 3 กลีบ สีมวงน้ำเงินหรือมวงอมชมพู ขนาดไมเทากัน รูปรีกวางหรือรูปไข
กลับกวาง เกสรเพศผู 6 อัน เปนเกสรที่สมบูรณ 2-3 อัน และเกสรไมสมบูรณ  
3-4 อัน รังไขมี 3 ชอง ปลายกานชูเกสรเพศเมียเปนกระเปาะมี 2 พู ผลยาว  
3-5 มม. ภายในมี 3 ชอง แตละชองมี 2 เมล็ด เมื่อแกและแหงจะแตกออกเปน  
3 ซีก เมล็ดผิวขรุขระเปนรองและเปนหลุม 

การกระจายพันธุ นาขาว ริมน้ำ ที่ชื้นแฉะ ทั่วทุกภาคของไทย 
การใชประโยชน  เปนพชืสมุนไพร ใชเปนยาลดไข ลดอาการบวม แกบดิ แกปสสาวะขัด 

ใบพอกแกปวด  

ชื่อไทย หงอนนาคเล็ก 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Murdannia spp. 
ชื่อวงศ  COMMELINACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนสงู 0.5-1 เมตร คอนขางอวบนำ้ ใบเดีย่ว กวาง 0.3-0.8 มม. 

ยาว 10-15 ซม. ออกสลับรอบขอ ดอกออกเปนชอที่ปลายก่ิง
หรือปลายยอด ดอกสีมวงออนหรือมวงน้ำเงิน กลีบดอก 3 กลีบ 
กลีบตรงกลางดานบนจะตั้งฉากกับกลีบดานขางทั้ง 2 กลีบ  

การกระจายพันธุ ลานหินตามน้ำตก ลานหินทรายที่มีน้ำขังบนภูเขาสูงๆ ที่ชุมช้ืน
และมีอากาศเย็น  
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 ภาพที่ 65 ขลู Pluchea indica Less.  

 ภาพที่ 66 เบญจมาศเครือ กระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata (L.) Hitch.   

 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ขลู ขลู (ใต)  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Pluchea indica Less. 
ชื่อวงศ  COMPOSITAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมขนาดเล็ก พุมต้ังตรง ขึ้นอยูรวมกันเปนกอ แตกก่ิงกานมาก 

สูง 0.8-1.5 เมตร มีขนเล็กละเอียดปกคลุมตามก่ิง ใบเด่ียวเรียงตัวแบบสลับ แผนใบรูป 
ไขกลับขนาดกวาง 1-3 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบมนหรือกลม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบ
หยักฟนเล่ือย มีขนปกคลุมเล็กนอย แผนใบสีเขียว กาบส้ันมาก ใบมีกลิ่นหอมฉุน  
ดอกออกเปนชอแบบชอกระจุกแนนเปนพุม กานชอดอกยาว 0.3-0.5 ซม. วงใบประดับ
รูประฆัง ฐานกลม ใบประดับเรียงตัวเปนแถว ฐานดอกเกลี้ยง กลีบดอกรูปเสนดาย  
ยาว 0.3 ซม. สีมวงออน ผลเปนแบบผลแหงเมล็ดลอน รูปทรงกระบอกขนาดเล็ก  

การกระจายพันธุ ริมน้ำตอนบนของปาชายเลน หรือพ้ืนท่ีที่เปนดินเค็มในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

การใชประโยชน ตนนำมาตมปรุงเปนยาขับปสสาวะ แกวัณโรคที่ตอมน้ำเหลือง เปนยา
ชวยยอย เปลือกตมน้ำเอาไอรมทวารหนักและรับประทานแกโรคริดสีดวงทวาร หรือใช 
สับมวนบุหร่ีสูบแกโพรงจมูกอักเสบ ใบตมน้ำด่ืมแทนชาแกปวดเมื่อย ขับระดูขาว แกแผล
อักเสบ ใบสดตำพอกบริเวณที่เปนแผล แกอักเสบ ใบออนใชรับประทานเปนผัก ใบและ
รากแกโรคบิด ขับเหงื่อ  

ชื่อไทย กระดุมทองเลื้อย เบญจมาศเครือ 
ชื่อสามัญ Climbing wedelia, Singapore Dailsy 
ชื่อวิทยาศาสตร Wedelia trilobata (L.) Hitch. 
ชื่อวงศ  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
ลักษณะทั่วไป ลำตนแตกแขนงทอดราบไปตามพืน้ดนิ ปลายก่ิงมกัชูตัง้ขึน้ ใบเดีย่ว

เรียงตรงขาม รูปรีปลายแหลม โคนสอบ ขอบใบจัก กานใบส้ัน
หรือไมมี ดอกออกเปนชอแบบกระจุกตามงามใบ โคนชอดอก 
มีใบประดับรูปรีเรียงซอนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 4-5 ใบ ดอกวงนอก
เปนดอกเพศเมียมี 8-10 ดอก กลีบดอกสีเหลืองติดกันเปนแผน 
โคนติดกันเปนหลอดสั้น ๆ ปลายแยกเปน 3 แฉก ดอกวงในเปน
ดอกสมบูรณเพศขนาดเล็กและมีจำนวนมากกวา กลีบดอกสีเหลือง
ตดิกนัเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 แฉก ผลรูปไขกลับ เมลด็ขนาดเล็ก
มีสีดำเปนมันรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม 

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ นิยมปลูกคลุมดินริมน้ำ  
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับ  
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 ภาพที่ 67 ผักบุง Ipomoea aquatica Forsk.  

 ภาพที่ 68 กกรม กกรังกา Cyperus alternifolius L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักบุง ผักทอดยอด 
ชื่อสามัญ Swamp morning glory, Water morning glory 
ชื่อวิทยาศาสตร  Ipomoea aquatica Forsk., I. reptans Poir. (Syn.) 
ชื่อวงศ CONVOLVULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชสะเทินน้ำสะเทินบก ลำตนกลวงมีขอค่ันเปนปลองๆ  

มียางสีขาว รากออกตามขอ ใบเด่ียวมีรูปรางหลายแบบ 
ทั้งสามเหล่ียม รูปหอกหรือรูปหัวลูกศร ขอบใบเรียบมีกานใบยาว 
ปลายใบแหลมออกสลับ โคนใบเปนรูปหัวใจตัดตรง ดอกมี 2 สี 
คือสีขาวหรือสีมวงแดง ออกเปนชอตามซอกใบ 1-7 ดอก 
โคนกลีบดอกเปนหลอดปลายแผออกเปนรูปแตร 

การกระจายพันธุ พบเลื้อยทอดไปตามผิวดินหรือผิวน้ำทั่วไป ที่น้ำขังที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  รากผักบุงมีสรรพคุณถอนพิษผิดสำแดง ยอดออน ใบออน

รับประทานสด หรือ นำไปตม แกง ผัด ตนผักบุง มีสรรพคุณ 
แกเลอืดกำเดาออก ทองผกู เปนยาระบายออน ๆ หนองใน เบาขัด 
แกโรคประสาท การเส่ือมสมรรถภาพ โรคนอนไมหลบั ถายเปนเลือด 
ราก แกสตรีมีตกขาว เบาขัด ไอเรื้อรัง เหงื่อออกมาก  

ชื่อไทย กกรม กกรังกา กกลังกา 
ชื่อสามัญ Umbrella plant, Umbrella sedge 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus alternifolius L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป ลำตนเปนเหงาอยูใตดิน แตกกอแนน 

สูงประมาณ 1 เมตร ใบเด่ียวออกเวียนสลับ เปนกาบรูปสามเหล่ียม
หรือเกอืบกลม ดอกออกเปนชอทีป่ลายยอด คลายรม กานชอดอก
ยาวประมาณ 1.3-1.5 ซม. ตามซอกใบประดับมีชอดอกยอย 
ขนาดเล็ก ออกดอกตลอดป 

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก  
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ รากนำมาตมน้ำมีสรรพคุณแกช้ำใน  

ลดอาการตกเลือดจากอวัยวะภายใน หัวใตดิน เปนยาบำรุงรางกาย 
ขับน้ำลายและขับเสมหะ น้ำตมท้ังตน กินแกทอน้ำดีอักเสบ  
น้ำตมจากดอก ใชอมกลั้วคอแกปากเปอยเปนแผล 
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 ภาพที่ 69 กกเหลี่ยม Cyperus babakan Steud. 

 ภาพที่ 70 กกตุมหู Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกเหลี่ยม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus babakan Steud. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนประกอบดวยกลุมใบและลำตน 

ที่สรางชอดอก ลำตนรูปสามเหล่ียม ดานขางเวา สูง 30-45 ซม. 
เสนผาศูนยกลางประมาณ 10 ซม. ใบเรียวยาว แผนใบยาว  
40-60 ซม. กวาง 2-2.5 ซม. โคนใบกวางแลวเรียวแคบไปทาง
ปลายใบ กานใบเปนกาบหุมลำตน เรียงเปนสามแถวที่โคน  
ชอดอกเปนชอรวมแบบซ่ีรมเชิงซอนเกิดที่ปลายตน ชอดอกมีเสน
ผาศูนยกลางประมาณ 10-15 ซม. มีใบประดับรองรับชอดอก  
3 ใบ ยาว 15-40 ซม. ชอดอกยอยรูปแบนเรียวแกมรูปขอบขนาน 
ยาว 5-10 ซม. กวาง 3-4 ซม. เรียงซอนกันเปน 2 แถว และ 
รวมเปนกลุม กาบหุมดอกรูปเรือ ผลมีขนาดเล็ก รูปขอบขนาน
แกมรูปไข ยาว 6-9 ซม. 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก นาขาว ปาพรุ 
 

ชื่อไทย กกตุมหู 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุขามป มีลำตนใตดินทอดยาวออกไป ตนสูง  

20-40 ซม. เจริญเติบโตแบบแตกกอ ใบมีขนาดเล็กรูปรางยาว
เรียวแตกรอบโคนตน ชอดอกมีสีเขียว ดอกมีขนาดเล็กมาก 
เบียดกันแนนเปนกระจุกกลม อาจมีสองหรือสามกระจุกรวมกัน
อยูก็ได 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ นาขาว ที่ชื้นแฉะ 
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 ภาพที่ 71 กกเล็ก Cyperus casteneus Willd. 

 ภาพที่ 72 กกแพรกน้ำ Cyperus cephalotes Vahl 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกเล็ก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus casteneus Willd. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุขามป ลำตนประกอบดวยกลุมใบและลำตน 

ที่สรางชอดอก ตนสูง 20-30 ซม. เจริญเติบโตแบบแตกกอ ใบมี
ขนาดเล็กรูปรางยาวเรียวแตกรอบโคนตน ชอดอกมีสีเขียว 
อมน้ำตาล ชอดอกเปนชอรวมแบบซ่ีรมเชิงซอนเกิดท่ีปลายตน 
ชอดอกมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 3-5 ซม. มีใบประดับรองรับ
ชอดอก 3 ใบ ชอดอกยอยรูปแบนเรียวแกมรูปขอบขนาน ยาว  
1-2 ซม. กวางประมาณ 0.2 ซม. เรียงซอนกัน และรวมกัน 
เปนกลุม มีกาบหุมดอกสีเขียวอมน้ำตาล ผลมีขนาดเล็ก 

การกระจายพนัธุ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ 
 

ชื่อไทย  กกแพรกน้ำ กกลอยแพ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus cephalotes Vahl 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป กกอายุหลายป มไีหลทอดยาว ลำตนเปนสามเหล่ียม สงู 10-25 ซม. 

ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน กวาง 0.5-2 มม. ยาว 7-15 ซม. ปลายเรียว
แหลม กาบใบยาว 2-5 ซม. สีน้ำตาล ใบประดับ 3-5 ใบ โคนแผ
สวนปลายเรียวแหลม ดอกเปนกระจุกท่ีปลายยอด ชอดอกยอย
รูปไข 1-4 ชอ แกนชอดอกยอยยาว 3-4 ซม. กวาง 1.8-2.5 มม. 
ปลายแหลม มีเสนสีน้ำตาล 3-5 เสน ขอบแผเปนเยื่อบาง  
เกสรเพศผู จำนวน 3 อนั ผลรปูไขรปูสามเหล่ียม แบนขาง ทีฐ่าน 
มแีทนรองคลายฟองน้ำ 

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ที่ชื้นแฉะ ที่ตื้นเขิน  
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 ภาพที่ 73 หญาใบคม Cyperus compactus Retz.  

 ภาพที่ 74 กกขนาก Cyperus difformis L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาใบคม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus compactus Retz. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินสั้นๆ ลำตนเหนือดิน 

มีลักษณะกลมยาวเรียวคอนขางแข็ง ใบยาวเรียวคอนขางหนา 
ขอบใบมีหนามเล็กละเอียดสากคายมือ ดอกออกเปนชอรวมแบบ
รม ชอดอกรวมตัวกันเปนกระจุก ชอดอกยอยมีลักษณะแบน
ประกอบดวยดอกยอย 3-5 ดอก 

การกระจายพันธุ ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะน้ำทวมขัง เชน ในนาขาว 
 

ชื่อไทย กกขนาก 
ชื่อสามัญ Small flower umbrella plant 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus difformis L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียว ตนสูง 30-70 ซม. ลำตนเปนรูป

สามเหล่ียม คอนขางออน ใบเด่ียวลักษณะยาวเรียวและออน  
โคนตนมักมีสีน้ำตาลแดง ดอกออกเปนชอรวมแบบรม มีใบประดับ
ลักษณะคลายใบรองรับชอดอก 2-3 ใบ ชอดอกยอยสั้นและ 
ติดกันเปนกระจุก กานชอดอกยอยสั้นยาวไมเทากัน 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง คูน้ำ นาขาว 
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 ภาพที่ 75 กกรังกา หญารังกา Cyperus digitatus Roxb. 

 ภาพที่ 76 กกนา Cyperus haspan L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกรังกา หญารังกา 
ชื่อสามัญ Digitate cyperus 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus digitatus Roxb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุหลายฤดู ลำตนใตดินเปนเหงา ลำตนเหนือดินแตกเปนกอ 

หรือเกิดเดี่ยวๆ สูง 50-180 ซม. เสนผาศูนยกลาง 2-7 มม. ลักษณะสามเหลี่ยม  
ผิวเรียบ ใบเดี่ยวแตกเปนสามแถว แผนใบรูปแถบ ยาว 100-150 ซม. กวาง 5-15 มม. 
ปลายใบเรียวแหลม แผนใบแผแบนถึงพับจีบ กาบใบยาว 5-10 ซม. สีน้ำตาลเขม ชอดอก
เปนชอประกอบ มีใบประดับรองรับชอดอกจำนวน 3-8 ใบ ใบยาวที่สุด 50-60 ซม.  
ชอดอกยาว 15-45 ซม. กวาง 15-40 ซม. กานชอดอกชั้นแรกยาว 5-25 ซม. มีจำนวน  
10 กาน กานชอดอกชั้นที่สองยาว 1-5 ซม. ประกอบดวยชอดอกยอยจำนวนมาก ติดกับ
แกนกลางที่แผเปนปก ลักษณะทรงกระบอก ชอดอกยอยรูปแถบ ยาว 5-20 ซม. กวาง  
1-1.5 มม. แตละชอมีดอกยอยจำนวน 9-15 ดอก ดอกยอยที่กาบดอกรูปรีแคบถึงรูปรี 
ยาว 1.5-2 มม. กวาง 1-1.2 มม. ปลายเปนติ่งแหลมออน ลักษณะบางคลายเยื่อ มีเสนใบ 
1-2 เสน น้ำตาลเหลืองออนปนน้ำตาลแดง อับเรณูยาว 0.4-0.5 มม. ผลมีลักษณะ 
เปนสามมุม รูปรีแกมรูปทรงกระบอกถึงรูปไขแกมรูปทรงกระบอก ยาว 0.9-1 มม. กวาง  
0.3-0.5 มม. สีน้ำตาลปนเหลือง  

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง คูน้ำ นาขาว 

ชื่อไทย กกนา 
ชื่อสามัญ sheathed cyperus 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus haspan L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุฤดูเดียว ลำตนใตดินเปนเหงา ลำตนเหนือดินแตกเปนกอ 

หรือเกิดเด่ียวๆ สูง 8-35 ซม. เสนผาศูนยกลาง 0.5-2 มม. ลักษณะสามเหล่ียมมีขอบ
แหลมชัดเจน ผิวเรียบสีเขียว ใบเด่ียวแตกเปน 3 แถว แผนใบรูปแถบ ยาว 3-20 ซม.  
กวาง 2-5 มม. ปลายใบแหลม พับจีบแบน กาบใบยาว 6-10 ซม. สีน้ำตาลปนแดง  
ชอดอกเปนแบบชอเดี่ยวหรือชอประกอบ มีใบประดับรองรับชอดอกจำนวน 2-3 ใบ  
ใบยาวท่ีสุดยาวประมาณ 12 ซม. ชอดอกยาว 2-15 ซม. กวาง 3-15 ซม. กานชอดอก 
ชั้นแรกยาว 1.5-15 ซม. มีจำนวน 10-20 กาน กานชอดอกชั้นที่สองยาว 1-2.5 ซม.  
บางครั้งไมพบ ประกอบดวยชอดอกยอยจำนวน 3-8 ชอ ติดกับแกนกลางลักษณะเปน 
กลุมคลายนิ้วมือ ชอดอกยอยรูปขอบขนานแกมรูปแถบ ยาว 5-10 ซม. กวาง 1-1.5 มม. 
แตละชอมีดอกยอยจำนวน 9-20 ดอก ดอกยอยที่กาบดอกรูปไขหรือรูปใบหอกแกมรูปไข 
ยาว 1 มม. กวาง 0.7-0.8 มม. ปลายมน ลักษณะบางคลายเยื่อ ดอกยอยเปนดอก 
สมบูรณเพศ เกสรเพศผูจำนวน 1-3 อัน ผลมีลักษณะเปนสามมุม รูปไขกลับแบน ยาว  
0.4-0.5 มม. กวาง 0.4-0.7 มม. สีเหลืองครีม ผิวเปนตุมขนาดเล็ก  

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง คูน้ำ นาขาว 
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 ภาพที่ 77 กกราชินี Cyperus involucratus Rottb. 

 ภาพที่ 78 กกสามเหลี่ยมเล็ก Cyperus imbricatus Retz.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกราชินี 
ชื่อสามัญ Umbrella plant 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus involucratus Rottb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตนเหนือดินสรางชอดอก แตกเปนกอ 

รูปสามเหลี่ยมภายในตัน ใบเด่ียว ลดรูปเปนเกล็ดหรือแผนสีน้ำตาล เรียงตัวเปน 
กระจุกรอบโคนตน ดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาล ดอกออกเปนชอแบบชอซ่ีรมยอย 
ที่ปลายกิ่ง ชอดอกแตกแขนงยอย 20-25 แขนง กวาง 12-20 ซม. มีใบประดับ
รองรับชอดอก 4-10 ใบ กวาง 6-10 มม. ยาว 15-25 ซม. แตละแขนงมี 
ดอกยอยชอละ 8-20 ดอก ดอกยอยมีกาบหุม กวางประมาณ 1 มม. ยาว 1-2 มม. 
ผลแหงรูปรีหรือรูปไข กวาง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.9-1 มม. สีน้ำตาล เปลือกแข็ง  
มีเมล็ดเดียว 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ริมตลิ่ง  
การใชประโยชน  เปนพืชสมุนไพร ใชใบตำพอกฆาพยาธิบาดแผล ดอกตมเอาน้ำ 

แกแผลพุพองในปาก ปจจุบันเปนพืชเศรษฐกิจ นอกจากจะใชประดับสวนน้ำแลว 
ยังนำมาปลูกเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑสานเสื่อ ในภาคอีสาน เชนเดียวกับกกกลม 

 

ชื่อไทย กกสามเหลี่ยมเล็ก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus imbricatus Retz. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ตนสูงประมาณ 1 เมตร ลำตนใตดิน

เปนเหงาขนาดเล็ก ใบเจริญไดดี รูปรางเรียวยาวปลายใบแหลม 
ตนแกที่ออกดอกจะไมคอยเห็นใบ กานชอดอกเปนรูปสามเหลี่ยม
แข็ง ออกดอกเปนชอซอนกันหลายช้ัน มีใบประดับลักษณะคลาย
ใบรองรับชอดอก 3-5 ใบ  

การกระจายพันธุ ที่ลุมน้ำทวมขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 79 กกทราย Cyperus iria Linn.  

 ภาพที่ 80 กกตุมหู Cyperus kyllingia Endl.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกทราย หญารังกาขาว กกหัวแดง  
 หญาหัวแดง (สิงหบุรี) หญากกเล็ก (อางทอง) 
ชื่อสามัญ Umbrella sedge, Rice flatsedge 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus iria Linn. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ตนแตกเปนกอสูง 10-60 ซม. ใบเรียว

ปลายแหลม ใบยาว 10-20 ซม. โคนใบแผเปนกาบหุมลำตน  
ดอกออกเปนชอสีเหลืองทอง ดอกยอยมีขนาดเล็กรูปรางมน 
เรียงซอนกันเปน 2 แถว 

การกระจายพันธุ นาขาว คูน้ำ ที่น้ำทวมขัง ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  นำ้ตมทัง้ตนกนิเปนยาบำรงุรางกาย หวัใตดนิ ตมกบัหวัหญาแหวหม ู

เปนยาลดไข 
 

ชื่อไทย กกตุมหู หญาขนหนู 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus kyllingia Endl. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุขามป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตนเหนือดิน

สรางชอดอก แตกเปนกอ ลำตนรูปสามเหล่ียมมุมแหลม สูง  
20-40 ซม. เจริญเติบโตแตกเปนกอ ใบแคบเรียวยาว แตกรอบ
โคนตน ชอดอกมีสีขาว เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 ซม.  
ดอกยอยมีขนาดเล็กมาก อยูรวมอัดกันแนนมองดเูปนกระจุกกลม 
มีใบประดับรองรับชอดอก 3-4 ใบ 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมคลอง ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  นำ้ตมจากหวัใตดนิ แกทองเสยี บำรุงรางกาย ลดไข แกกระหายน้ำ 

ขับปสสาวะ ขับเหง่ือ ถอนพิษตางๆ และแกตับอักเสบ ดอก  
ใชพอกเพื่อใหเล็บงอก 
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 ภาพที่ 81 กกรังกา Cyperus pigmaeus Rottb. 

 ภาพที่ 82 กกสามเหลี่ยม Cyperus pilosus Vahl 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก



 ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â • 83

81 

82 

ชื่อไทย กกรังกา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus pigmaeus Rottb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุขามป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตนเหนือดิน

สรางชอดอก แตกเปนกอ ลำตนรูปสามเหล่ียมมุมแหลม สูง  
20-50 ซม. เจริญเติบโตแตกเปนกอ ใบแคบเรียวยาว แตกรอบ
โคนตน ชอดอกมีสีเขียว เม่ือแกจะมีสีขาวแซม เสนผาศูนยกลาง 
1-1.5 ซม. ดอกยอยมีขนาดเล็กอยูรวมกันเปนกระจุก มีใบประดับ
รองรับชอดอก 3-4 ใบ 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ 
 

ชื่อไทย กกสามเหลี่ยม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus pilosus Vahl 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตน 

เหนือดินสรางชอดอก ลำตนรูปสามเหลี่ยมแข็ง สูง 50-100 ซม.  
ใบเรียวแคบยาว ขอบใบสากคายมือ ดอกออกเปนชอรวมแบบรม 
กานชอดอกยาวไมเทากัน ชอดอกยอยเปนเสนตรงประกอบดวย
ดอกขนาดเล็ก 5-7 ดอก 

การกระจายพันธุ  ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำทวมขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 83 กกรังกานอย Cyperus platystylis R.Br. 

 ภาพที่ 84 หญาตะกรับ Cyperus procerus Rottb. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกรังกานอย 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus platystylis R.Br. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพชือายหุลายฤดู ลำตนใตดนิเปนเหงาสัน้ ลำตนเหนอืดนิแตกเปนกอ 

สูง 30-100 ซม. เสนผาศูนยกลาง 3-6 มม. ลักษณะสามเหลี่ยมมีขอบแหลมชัดเจน  
มีขนสาก ใบเดี่ยวแตกเปน 3 แถว แผนใบรูปแถบถึงรูปแถบกวาง ยาว 50-90 ซม. กวาง  
5-15 มม. ปลายเรียวแหลม แผนใบแบนถึงพับจีบ กาบใบยาว 15-20 ซม. สีน้ำตาลจนถึง
น้ำตาลปนมวง ชอดอกเปนแบบชอเดี่ยวหรือชอประกอบ มีใบประดับรองรับชอดอก
จำนวน 4-12 ใบ ขนาดไมเทากัน ใบยาวที่สุดยาว 30-80 ซม. ชอดอกยาว 7-25 ซม. 
กวาง 5-10 ซม. กานชอดอกชั้นแรกยาว 2-10 ซม. มีจำนวน 10-20 กาน กานชอดอก 
ชั้นที่สองยาว 1-4 ซม. ประกอบดวยชอดอกยอยจำนวน 2-3 ชอ ติดกับแกนกลางลักษณะ
เปนกลุมคลายนิ้วมือ ชอดอกยอยรูปหอกแกมขอบขนาน ยาว 5-20 ซม. กวาง 2.5-3 มม. 
ลักษณะคอนขางแบน แตละชอมีดอกยอยจำนวน 9-23 ดอก ดอกยอยมีกาบดอกรูปไข
หรือรูปไขกวาง ยาว 2-2.5 มม. กวาง 1.5-2 มม. ปลายมีติ่ง ลักษณะคลายแผนหนังหนา
หรือบางคลายเย่ือ มีเสนใบ 3 เสนไมชัดเจน สีน้ำตาล ผลมีลักษณะเปนสามมุม รูปทรง
กระบอกแกมรปูรหีรอืแกมรปูไข แบนดานขาง ดานบนโคง ยาว 1.5-2 มม. กวาง 0.8-1 มม. 
ขอบดานนอกสีน้ำตาล  

การกระจายพันธุ  ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำทวมขัง นาขาว 

ชื่อไทย หญาตะกรับ กกตะกรับ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus procerus Rottb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนกกขนาดใหญที่มีอายุหลายป ลำตนเปนเหงาใตดิน ลำตน

เหนือดินเปนกอ ประกอบดวยกลุมใบและลำตนท่ีสรางชอดอก ลำตนรูปสามเหล่ียม  
สูง 50-150 ซม. กวาง 4-10 มม. โคนตนสีน้ำตาลเขม ในกอหนึ่งมีหลายใบ ใบรูป
ขนานยาวเรียว ปลายแหลม แผนใบมีลักษณะเปนรองสามเหลี่ยมยาวตลอด  
แผนใบยาว 50-200 ซม. กวาง 1-2 ซม. ชอดอกเปนชอรวมแบบคันรม กานชอ
ดอกยาวและมีรูปรางเปนสามเหล่ียม มีใบประดับรองรับชอดอกจำนวน 2-4 ใบ 
ชอดอกมีสีน้ำตาลออน ชอดอกประกอบดวยแขนงยอย 5-7 แขนง ความยาว 
ไมเทากัน แตละแขนงมีชอดอกยอยเกิดเปนกระจุกรอบปลายแขนง 5-7 ชอ  
ชอดอกยอยยาว 1-3 ซม. ประกอบดวยดอกยอย 10-30 ดอก ผลแบบผลแหง 
แกแลวไมแตกรูปสามเหลี่ยม ตรงกลางเปนสันนูนยาว 

การกระจายพันธุ นาขาว ที่น้ำทวมขัง  
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 ภาพที่ 85 กกเล็ก กกขี้หมา Cyperus pulcherrimus Willd.  

 ภาพที่ 86 หญาแหวหมู Cyperus rotundus L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกขี้หมา แหวหมูนา 
ชื่อสามัญ Elegant cyperus 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus pulcherrimus Willd. ex Kunth 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป แหวหมูนามีลักษณะคลายแหวหมู แตตนสูงกวา สูง 20-50 ซม.  

มีหัวแข็งๆ ที่โคนตนแตหัวไมมีกลิ่น ใบยาวเรียวกวาแหวหมู  
ยาว 20-40 ซม. กานชอดอกเปนรูปสามเหลี่ยม ชอดอกเปนแบบ
รมสีนำ้ตาลแดงหรือเขยีว มใีบประดบัรูปรางคลายใบรองรบัชอดอก 
3 ใบ ยาวไมเทากัน ชอดอกยอยสั้นและเล็กละเอียดกวาแหวหมู 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง นาขาว 
 

ชื่อไทย  แหวหมู หญาขนหมู 
ชื่อสามัญ Nutgrass, Cocograss 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus rotundus L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนหัวและมีไหลใตดิน ยาวเล้ือยไปตามพ้ืนดิน ใบแบน

เรียบกวาง 0.5 ซม. ยาว 25 ซม. ผิวใบเปนมัน เสนกลางใบทางดานหลังเปนสัน
ทำใหดานหนาของใบเปนรอง กาบใบที่หุมโคนตนสีน้ำตาลอมแดง กานชอดอกยาว
เปนรูปสามเหล่ียม ชอดอกมีใบประดับ รูปรางคลายใบแตสั้นกวา 3 ใบ กานชอ
ดอกยอยสั้นบางยาวบาง ดอกสีน้ำตาลซอนอัดกันแนน 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง นาขาว ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  หัวใตดิน ใชเขาเครื่องยา ขับปสสาวะ ขับลม บำรุงธาตุ ขับระดู 

ขับเหงื่อ สงบประสาท แกบิด ทองเสีย ทองมาน ชวยยอยอาหาร 
แกอาเจียน ลดไข แกกระหายน้ำ ตับอักเสบ ถาใชปริมาณมากๆ 
ขับพยาธิตัวกลมได ใชรวมกับสมุนไพรอื่นๆ เชน ตมกับใบบัวบก
และหญาคากินแกนิ่วในไต น้ำมันจากหัวใตดินสามารถยับย้ัง 
การเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ได 
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 ภาพที่ 87 กกกลม Cyperus corymbosus Rottb.   

 ภาพที่ 88 กกอียิปต Cyperus papyrus L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กกกลม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus corymbosus Rottb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินเปนไหลยาว ตนบนดิน 

มีลักษณะกลมยาวเปนเสน ภายในกลวง มีผนังบางๆ กั้นเปนชอง
ตามขวาง สูง 80-100 ซม. ใบมีลักษณะเปนกาบหุมโคนตนสีมวง
แดง ดอกออกเปนชอเกิดตรงปลายตน กานชอดอกยาวมีดอก
ยอยจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง นาขาว ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  ตนบนดินนำมาทำผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานตางๆ หรือใชสานเส่ือ 

ปจจุบันมีการปลูกเพ่ิมในแหลงน้ำที่มีน้ำขังตื้นๆ หรือที่เพื่อนำมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

 

ชื่อไทย  กกอยีิปต 
ชื่อสามัญ Egyptain papyrus  
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus papyrus L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู เจริญเติบโตเปนกอ ลำตนเหนือดิน 

มีลักษณะเปนกานแข็งกลม สูง 1.2-2.4 เมตร ใบมีขนาดส้ัน 
แผเปนกาบหุมสวนโคนของลำตน ดอกออกเปนชอกลมสีน้ำตาล
แดงท่ีปลายยอด มีใบประดับที่ปลายลำตนเปนเสนกลมเล็กยาว 
12-24 ซม. หอยโนมลง 50-100 เสน 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมคลอง หรือที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ หรือกระถางไมน้ำ 
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 ภาพที่ 89 กกอียิปตแคระ Cyperus prolifer Lam.  

 ภาพที่ 90 พรงเหลี่ยม Eleocharis acutangula (R.) Schult 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กกอียิปตแคระ 
ชื่อสามัญ Egyptain papyrus  
ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus prolifer Lam. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู เจริญเติบโตเปนกอ ลำตนเหนือดิน 

มีลักษณะเปนกานแข็งกลม สูง 80-100 ซม. ใบมีขนาดสั้นแผเปน
กาบหุมสวนโคนของลำตน ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด  

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ หรือกระถางไมน้ำ 
 

ชื่อไทย  พรงเหลี่ยม  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินเปนไหลยาว ตนบนดิน 

มีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียม ภายในกลวง มีผนังบางๆ กั้นเปน
ชองตามขวาง ใบมีลักษณะเปนกาบหุมโคนตนสีมวงแดง ดอก
ออกเปนชอยาว รูปทรงกระบอก เกิดอยูปลายตนไมมีกานดอก 
ชอดอกยาว 1.5-2.5 ซม. ประกอบดวยดอกจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขัง นาขาว  
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 ภาพที ่91 แหวทรงกระเทียม Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin ex Henschel 

 ภาพที่ 92 หญาหัวไมขีด Eleocharis parvulus (L.) Roem. & J.A. Schult.   

 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  แหวทรงกระเทียม หญาทรงกระเทียม 
ชื่อสามัญ Spike rush  
ชื่อวิทยาศาสตร  Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin ex Henschel 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินเปนไหลยาว ตนบนดิน 

มีลักษณะกลมยาวเปนเสน ภายในกลวง มีผนังบางๆ กั้นเปนชอง
ตามขวาง ใบมีลักษณะเปนกาบหุมโคนตนสีมวงแดง ดอกออก
เปนชอยาว รูปทรงกระบอก เกิดอยูปลายตนไมมีกานดอก  
ชอดอกยาว 2-5 ซม. ประกอบดวยดอกจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขัง นาขาว ขึ้นไดทั้งในน้ำจืดและน้ำกรอย 
 
 

ชื่อไทย หญาหัวไมขีด 
ชื่อสามัญ Hair grass 
ชื่อวิทยาศาสตร Eleocharis parvulus (L.) Roem. & J.A. Schult. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนใตดินมีลักษณะเปนเหงาขนาดเล็กหรือเปนไหลเล้ือยไปตาม

พื้นดิน ลำตนเหนือดินมีขนาดเล็กชูตั้งขึ้นมาเปนกลุม มีลักษณะ
คลายตนหญา ไมมีขอปลอง ความสูงของตน 5-8 ซม. ใบลดขนาดลง
จนไมมีตัวใบ ดอกออกเปนชอแบบ spike รูปทรงกระบอกบริเวณ
สวนปลายของลำตน แตละชอประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะตามลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
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 ภาพที่ 93 จูดสามเหลี่ยม Eleocharis spiralis (Roltb.) Schult 

 ภาพที่ 94 หญาหัวไมขีด Eleocharis vivipara Link 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  จูดสามเหลี่ยม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eleocharis spiralis (Roltb.) Schult 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินเปนไหลยาว ตนบนดิน 

มีลักษณะเปนสามเหลี่ยม สูง 50-100 ซม. ใบลดรูปลงมีลักษณะ
เปนกาบหุมโคนตนสีมวงแดง ดอกออกเปนชอยาว รูปทรงกระบอก 
เกิดอยูปลายตนไมมีกานดอก ชอดอกยาวประมาณ 2-5 ซม. 
ประกอบดวยดอกยอยจำนวนมากมองดูเหมือนขนพองออก 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง ขึ้นไดดีบริเวณน้ำกรอย 
การใชประโยชน  ใชสานเสื่อ ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 
 
 

ชื่อไทย หญาหัวไมขีด 
ชื่อสามัญ Hair grass 
ชื่อวิทยาศาสตร Eleocharis vivipara Link (1827) 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนใตดินมีลักษณะเปนเหงาขนาดเล็กหรือเปนไหลเล้ือยไปตาม

พื้นดิน ลำตนเหนือดินมีขนาดเล็กชูตั้งขึ้นมาเปนกลุม มีลักษณะ
คลายตนหญา ไมมีขอปลอง ความสูงของตน 15-30 ซม. หากพบ
ในแหลงน้ำที่มีน้ำไหล ลำตนจะยาว 30-50 ซม. ทอดยาวไปตาม
กระแสน้ำ ใบลดขนาดลงจนไมมีตัวใบ ดอกออกเปนชอแบบ spike 
รูปทรงกระบอกบริเวณสวนปลายของลำตน แตละชอประกอบดวย
ดอกยอยจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ตามลำธารที่มีไหล หรือนาขาว คลองที่มีน้ำไหล 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
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 ภาพที่ 95 หญาหนวดปลาดุก Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.   

 ภาพที่ 96 หญาหนวดแมว Fimbristylis dipsacea (Rottb.) C.B. Clarke 

 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาหนวดปลาดุก 
ชื่อสามัญ Tall fringe rush 
ชื่อวิทยาศาสตร  Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุฤดูเดียว ลำตนแข็ง สูง 20-50 ซม. ใบเรียบเรียวยาว

ปลายใบมน ขึ้นเปนกอใหญและเจริญรวดเร็ว มีลักษณะคลายกับ
หญาหนวดแมว แตตนเล็กกวา กานชอดอกกลม ชอดอกยอยเปน
ตุมรี ออกดอกตลอดป 

การกระจายพันธุ  นาขาว ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ 
 

ชื่อไทย  หญาหนวดแมว 
ชื่อสามัญ Grass like fimbristylis 
ชื่อวิทยาศาสตร  Fimbristylis dipsacea (Rotth.) C.B. Clarke 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนใตดินมีลักษณะเปนเหงาขนาดเล็กหรือเปนไหลเล้ือยไปตาม

พื้นดิน ลำตนเหนือดินมีขนาดเล็กชูตั้งขึ้นมาเปนกลุม มีลักษณะ
คลายตนหญา ไมมีขอปลอง ความสูงของกอตน 5-10 ซม. ใบลด
ขนาดลงจนไมมีตัวใบ ดอกออกเปนชอแบบชอรมตรงสวนปลาย 
ของลำตน ชอดอกสีเขียว แตละชอประกอบดวยชอดอกยอย 
จำนวนมาก ชอดอกยอยประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก 
อัดกันแนนเปนรูปกลม สีเขียว ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  
3 มม. 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ มักพบในอางเก็บน้ำ หรือบึงน้ำ บริเวณที่น้ำแหงลง  
 



98 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 97 กกดอกเรียง Fimbristylis disticha Boeck. 

 ภาพที่ 98 หญาหนวดแมว Fimbristylis miliacea (L.) Vahl  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกดอกเรียง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Fimbristylis disticha Boeck.  
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพชืลมลกุ สงู 10-25 ซม. ใบรูปแถบโคงคลายเคียว ปลายแหลม

หรือตัดเฉียง ขอบมีขนแข็งเอียง ออกแนนที่บริเวณโคน ยาว  
2.5-8 ซม. กวาง 1-3 มม. ใบประดับชอดอกคลายใบ มี 2-4 ใบ 
ดอกออกเปนชอคลายชอซี่รมเชิงประกอบ ยาว 2-3 มม. มี  
4-8 ชอ มีชอดอกยอยจำนวนมาก รูปขอบขนานแกมรูปหอกหรือ
รูปไข แบน กาบชอยอย 10-15 กาบตอชอยอย เรียงสลับ  
เกสรเพศผูมี 2 อัน เกสรเพศเมียมีกานเกสรรูปเสนดาย มี 3 ปก 
ปลายแยกเปน 3 แฉก ผลรูปไขกลับแคบหรือรูปไขกลับ ผลแก 
สีขาวแกมเหลอืงถึงน้ำตาลออน  

การกระจายพันธุ  ใกลลำธาร ที่น้ำขัง ลานหินที่มีน้ำชุมชื้นบนที่สูง ริมน้ำ  
 

ชื่อไทย  หญาหนวดแมว 
ชื่อสามัญ Lesser fimbristylis, Grass like fimbristylis 
ชื่อวิทยาศาสตร  Fimbristylis miliacea (L.) Vahl 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุฤดูเดียว ลำตนแข็งสูง 30-50 ซม. ใบเรียบเรียวยาว

ปลายใบแหลม งอกขึ้นมาจากโคนตนเจริญเปนกอใหญ กานชอ
ดอกแข็งรูปรางสี่เหลี่ยมเปนรองเห็นไดชัด มีใบประดับลักษณะ
เปนเสนเล็กส้ันเห็นไมชัด ชอดอกยอยเปนตุมกลมคลายเมล็ดพืช
สีน้ำตาล ออกดอกตลอดป 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 99 หญาหัวขาว กกปุม Fimbristylis schoenoides (Retz.) Vahl. 

 ภาพที่ 100 กามกุง Fuirena ciliaris Lepr. ex Steud 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาหัวขาว กกปุม 
ชื่อสามัญ Ditch Fimbry 
ชื่อวิทยาศาสตร  Fimbristylis schoenoides (Retz.) Vahl 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุฤดูเดียว ลำตนแข็งสูง 30-50 ซม. ใบเรียบเรียวยาว

ปลายใบแหลม งอกข้ึนมาจากโคนตนเจริญเปนกอใหญ กานชอดอก
แข็งรูปรางส่ีเหล่ียม มีใบประดับลักษณะเปนเสนเล็กส้ันเห็นไมชัด 
ชอดอกยอยเปนตุมกลมคลายเมล็ดพืชสีน้ำตาล ออกดอกตลอดป 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำขัง นาขาว 
 
 

ชื่อไทย  หญาใบคม กามกุง 
ชื่อสามัญ Umbrella grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Fuirena ciliaris Lepr. ex Steud. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนกกชนิดหนึ่งลักษณะลำตนและใบคลายหญา มีอายุปเดียว  

มีลำตนกลมเรียวสูง 20-50 ซม. ใบแคบยาวปลายแหลม ใบยาว 
10-15 ซม. ขอบใบเปนแผน ใบดานบนมีขน ชอดอกออกเปน 
กระจุกท่ีซอกใบและปลายยอด มีชอดอกยอยซอนกัน มีหางแหลม
ยาวและเปนขน ทำใหเห็นชอดอกเปนขนฟู 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง ที่ชื้นแฉะ นาขาว 
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 ภาพที่ 101 กระจูด Lepironia articulata (Retz.) Domin 

 ภาพที่ 102 หญาหงอนเงือก Lipocarpha chinensis (Osbeck) J. Kern. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กระจูด 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lepironia articulata (Retz) Domin, L. mucronata C.C. Rich 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนใตดินเปนเหงา ตนบนดิน 

มีลักษณะกลม ตรงเรียวยาว สูง 50-200 ซม. เสนผาศูนยกลาง  
2-7 มม. มีแผนบางก้ันเปนระยะ ใบลดรูปลงมีลักษณะเปนกาบ
หุมโคนตน 2-3 กาบ มีเกล็ด 4-5 เกล็ด ดอกออกเปนชอใกล 
ปลายยอดหรือที่ยอด รูปรี รูปไข หรือรูปขอบขนาน สีน้ำตาลหรือ
มวงเมื่อแกจัด ยาว 10-35 มม. เสนผาศูนยกลาง 3-7 มม.  
ใบประดับรูปเรียว กลม ปลายแหลมคลายลำ ประดับดานบน 
ของชอตอจากลำ กาบรองดอกเล็ก รูปไข มีหลายอันเรียงสลับ 
เกยกันแนน 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง ปาพรุ ขึ้นเปนกอสนุน ตามบึงน้ำจืดขนาดใหญ 
การใชประโยชน  ลำตนนำมาสานเสื่อ ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ชื่อไทย  หญาหงอนเงือก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lipocarpha chinensis (Osbeck) J. Kern. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนไมมีขอ สูง 20-70 ซม. กวาง  

1-2 มม. แผนใบเรียวแหลม ยาว 15-40 ซม. กวาง 1.5-3 มม. 
งอกขึ้นมาจากโคนตนเจริญเปนกอ ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด 
ชอดอกมีลักษณะกลมแนนหรือทรงกระบอกเกือบกลม สีขาวอม
เหลือง เสนผาศูนยกลาง 10-20 มม. มีใบประดับรองรับชอดอก  
3-4 ใบ ใบประดับยาว 2.5-15 ซม. ชอดอกยอยมีขนาดเล็ก 
เรียงชิดกันเปนแทงรูปเกือบกลม ยาว 0.5-0.7 มม.  

การกระจายพันธุ รมิลำธารทีม่นีำ้ไหล ทีน่ำ้ขงัหรอืทีช่ืน้แฉะ มกัพบเจรญิบนกอพืชนำ้
ในบึงขนาดใหญ  
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 ภาพที่ 103 กกกอ หญาคมบาง Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 

 ภาพที่ 104 หญาหัวแดง Rhynchospora rubra (L.) Makino  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กกกอ หญาคมบาง หญาใบคม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนรูปสามเหลี่ยม สูง 50-100 ซม. 

แผนใบยาว 50-100 ซม. กวาง 1-1.5 ซม. งอกขึ้นมาจากโคนตน
เจริญเปนกอ ดอกออกเปนชอท่ีปลายยอด ชอดอกเปนแบบรม 
สีน้ำตาล มีใบประดับรองรับชอดอก 3-5 ใบ ยาวไมเทากัน  
ชอดอกยอย มีกานชอดอกยาวไมเทากัน ดอกยอยมีขนาดเล็ก
เรียงชิดกัน 

 การกระจายพันธุ  ที่น้ำขัง บึงน้ำขนาดใหญ 
 

ชื่อไทย  หญาหัวแดง กกปรือ กกตาแดง กกตะกรับ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Rhynchospora rubra (L.) Makino 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนรูปสามเหล่ียม ไมมีขอ สูง  

20-70 ซม. กวาง 1-2 มม. แผนใบเรียวแหลม ยาว 15-50 ซม. 
กวาง 1.5-3 มม. งอกขึ้นมาจากโคนตนเจริญเปนกอๆ ละ 3-7 ใบ 
ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด ชอดอกมีลักษณะกลมแนน สีสม
แดงแกมน้ำตาล เสนผาศูนยกลาง 10-20 มม. มีใบประดับรองรับ
ชอดอก 4-8 ใบ ยาว 2.5-15 ซม. ดอกยอยมีขนาดเล็กเรียงชิดกัน
เปนแทงรูปหอกปลายแหลม ยาว 6-8 มม. กวาง 1.5-2 มม.  
มีกาบขนาดเล็ก 6-8 กาบ เรียงเกยซอนกันเปนสองแถว 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำขัง มักพบเจริญบนกอพืชน้ำในบึง หรือข้ึนแทรก 
บนกอจอกหูหนู 
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 ภาพที่ 105 หญาสามคม Scleria levis Retz.  

 ภาพที่ 106 ปรือ แวง Scleria poaeformis Retz.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาสามคม หญาคมบาง หญาพุงเมน 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scleria levis Retz. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนกกอายุหลายป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตนเหนือดินเรียว

ยาวเปนสันสามเหลี่ยมสากมือ ผิวเรียบหรือมีขน สูง 90-150 ซม. กาบใบแผเปน
ครีบ ใบเดี่ยวเรียงสลับซอนกัน 3 แถว ใบรูปดาบแคบยาว กวาง 0.5-1 ซม. ยาวได
ถึง 1 เมตร ผิวใบเรียบหรือมีขน ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด ดอกยอยจำนวนมาก 
ชอดอกยอยแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน ดอกยอยสีน้ำตาล ไมมีกลีบดอก ผลแหง 
ไมแตกรูปไขแกมทรงกลม ผิวมัน มีขนเล็กนอย 

การกระจายพันธุ ที่ลุมน้ำขัง ลำธารที่ไหลมาจากที่สูง บึงน้ำขนาดใหญ ปาพรุ 
การใชประโยชน  มีสรรพคุณทางสมุนไพร ชาวเขาเผามูเซอใชรากตมน้ำด่ืมหรือ

เคี้ยวกิน แกปวดทอง อาหารไมยอย อาหารเปนพิษ โรคกระเพาะ
อาหาร ตำรายาพ้ืนบานใชทั้งตนผสมหญาคมบางตมน้ำดื่มแกโรค
ตับพิการ ฝในทอง สารสกัดท้ังตนดวยแอลกอฮอลมีฤทธิ์ยับย้ัง
การเจริญของแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของทองเสีย 

 

ชื่อไทย  ปรือ แวง 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scleria poaeformis Retz. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนกกอายุหลายป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง แตกหนอเปน 

กอใหญ ลำตนเหนือดินรูปเหลี่ยมหลายมุม ดานขางเวาเล็กนอย 
มีขอ 2-3 ขอ สูง 90-170 ซม. ใบเรียง 3 แถวชิดกันที่โคนลำและ 
1-3 ใบ ตามขอลำ แผนใบท่ีโคนลำเรียวแหลมยาว 90-200 ซม. 
กวาง 1-2.5 ซม. กาบใบหนา เน้ือโปรงคลายฟองน้ำ ดอกออก
เปนชอแยกแขนงที่ปลายลำ ยาว 9-20 ซม. กวาง 4-10 ซม.  
ชอดอกยอยจำนวนมาก ดอกขนาดเล็กเรียงสลับกัน 2-3 ดอก  
รูปขอบขนาน ปลายมน ยาว 3-5 มม. กวาง 1-1.5 มม. มีกาบ
ขนาดเล็กเรียงเวียนสลับเกย 5-7 กาบ ผลกลมสีแดงแตมดำ 
ที่ปลายเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 มม. 

การกระจายพันธุ ที่ลุมน้ำขัง ปาพรุ 
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 ภาพที่ 107 กกคมบาง Scleria sumatrensis Retz.  

 ภาพที่ 108 แหวทรงกระเทียมโปง Scirpus articulatus L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กกคมบาง 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scleria sumatrensis Retz. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนกกอายุหลายป ลำตนใตดินเปนเหงาแข็ง ลำตนเหนือดิน 

รูปสามเหล่ียมมีสันคมสากคาย สูง 1-3 เมตร ใบรูปแถบยาว  
15-30 ซม. แผนใบเปนสามรอง ดอกออกเปนชอแยกแขนง  
ชอดอกยอยแยกเพศ ดอกเพศเมียรูปไข ยาว 3.5-4 มม. ชอดอก
เพศผู รูปหอก ยาว 3.5-4 มม. ปลายแหลม เกสรเพศผูจำนวน  
3 อัน ผลคอนขางกลม ยาว 2-3 มม. สีเทา เมื่อแกจะเปลี่ยนเปน 
สีดำมีแผนแข็งสีแดงรูปถวย ยาวประมาณครึ่งหนึ่งของผล  

การกระจายพันธุ ชายน้ำ บึงน้ำขนาดใหญ ที่ลุมน้ำขัง 
 

ชื่อไทย  ทรงกระเทียมหัวแหวน แหวทรงกระเทียมโปง 
ชื่อสามัญ Bulrush  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scirpus articulatus L. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเสนกลมยาวปลายแหลม ภายในกลวง มีผนังบางๆ  

กั้นเปนชองอยูภายในตลอดลำตน ใบเปนกาบสีน้ำตาลหุมเปน
ปลอกอยูท่ีโคนตน ดอกออกเปนชอรวมตัวกันเปนกระจุกอยูบริเวณ
โคนตน มีดอกเล็กจำนวนมากอัดกันแนน ชอดอกแกมีสีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 109 กกสามเหลี่ยมแหวกระดาน Scirpus grossus L.f.   

 ภาพที่ 110 กกพรงกลมใหญ Scirpus juncoides Roxb.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กกสามเหลี่ยมแหวกระดาน กกปรือ (กลาง)  
 กกคมบาง (ประจวบฯ)  
ชื่อสามัญ Bulrush  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scirpus grossus L.f. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู แตกเปนกอขนาดใหญ สูง 1-2 เมตร 

ใบยาว 50-100 ซม. ลกัษณะใบคอนขางกวางเปนรอง ปลายใบแหลม 
ดอกออกเปนชอรวม มีกานชอดอกเปนรูปสามเหล่ียมขนาดใหญ 
มีใบประดับ 3 ใบ รองรับชอดอก ชอดอกยอยมีขนาดเล็กเปน
จำนวนมาก สีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง นาขาว คูน้ำ 
การใชประโยชน  รากมีสรรพคุณเปนยาลดไข ยาระบาย บำรุงตับ แกแพสารพิษ 

บางชนิด ขับปสสาวะ บรรเทาอาการทอน้ำดีอักเสบ แกทองเสีย 
และแกอาเจียน หัวใตดินตมกินแกทองเสียและแกอาเจียน ลำตน 
นำมาทำผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ชื่อไทย  กกพรงกลมใหญ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Scirpus jungcoides Roxb. 
ชื่อวงศ CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุก ลำตนกลมเรียวเล็ก สูง 30-60 ซม. ใบลดรูปลง

เหลือเปนกาบหุมลำตน ดอกออกเปนชอตรงกลางคอนไปทาง
ปลายของลำตน แตละชอดอกประกอบดวยดอกยอย 3-8 ดอก 
ดอกยอยมีลักษณะกลมขนาด 6-9 มม. มีสีน้ำตาลปนเขียว 

การกระจายพันธุ นาขาว ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ 
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 ภาพที่ 111 กกทรงกระเทียมหัวแหวน Scirpus mucronatus L. 

 ภาพที่ 112 จอกบวาย Drosera burmannii Vahl.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กกทรงกระเทียมหัวแหวน 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร Scirpus mucronatus L. 
ชื่อวงศ  CYPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชสะเทินน้ำสะเทินบก มีลำตนยาวลักษณะลำตนเปนรูป

สามเหลี่ยมปลายยอดแหลม ขึ้นรวมกันเปนพุมหนาแนน ใบมี
ลักษณะเปนกาบใบหุมโคนตน ดอกออกเปนชอและรวมตัวกัน
เปนกระจุกคลายหัวแหวนท่ีดานขางชวงปลายของลำตน ชอดอก
ประกอบดวยชอดอกยอยรูปรางกลมยาวรี มีดอกเปนจำนวนมาก
อัดกันแนน ชอบขึ้นในที่น้ำทวมที่มีระดับน้ำไมลึกมาก 

การกระจายพันธุ นาขาว ที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ 
 

ชื่อไทย  จอกบวาย 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Drosera burmannii Vahl.  
ชื่อวงศ DROSERACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนพืชกินแมลงขนาดเล็ก เปนไมลมลุกปเดียวใบเด่ียวเรียงเปน 

กระจุกใกลรากยาว 4-5 มม. กวาง 3-4 มม. รูปซอน ปลายตัด 
ฐานเรียวแหลม แผนใบมีขนตอม สีแดง ดอกออกเปนชอแบบ
กระจะ ออกทีป่ลายกิง่ กลบีเลีย้งม ี5 กลบี เชือ่มกนัทีฐ่าน ดอกตมู
มีกลีบเลี้ยงจรดกัน กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกกัน สีขาวปลายสีแดง
เรียงซอนเหล่ือมกนั เรียงสลบักับกลบีเลีย้งรปูหอกกลบั เกสรเพศผู
มี 5 อัน ติดท่ีฐานดอก กานชูยาว 2-2.5 มม. เกสรเพศเมีย  
มีรังไขเกล้ียงอยูเหนือวงกลีบ รูปไข ดอกออกเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

การกระจายพันธุ  ทุงหญาที่มีน้ำขัง ลานหินที่ชื้นแฉะบนภูเขาสูง  
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 ภาพที่ 113 หญาน้ำคาง Drosera indica L.  

 ภาพที่ 114 หญาอินทขิล Bergia capensis L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาน้ำคาง 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Drosera indica L.  
ชื่อวงศ DROSERACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนพืชกินแมลงขนาดเล็ก เปนไมลมลุกปเดียว สูง 5-10 ซม. 

ลำตนมีขนแบบตอมสีน้ำตาล มีเมือกใสเหนียว ใบเด่ียวเรียงตัว
แบบเวียน กวาง 0.5-1 มม. ยาว 5-25 มม. รูปแถบปลายแหลม 
ใบแกปลายใบมวนงอ มีขนตอมสีแดงหนาแนน ดอกออกเปนชอ
แบบกระจะ กานชอยาวประมาณ 5.5 ซม. ออกทีซ่อกใบ กลีบเล้ียง
มี 5 กลีบ เชื่อมติดกันเปนหลอดที่ฐาน ดอกตูมมีกลีบเลี้ยงจรดกัน 
มีขนตอม กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกกัน รูปไขกลับ สีมวงแดงเรียง
สลับกับกลีบเลี้ยง กลีบดอกซอนเหลื่อมกัน เกสรเพศผูมี 5 อัน 
เกสรเพศเมีย มีรังไขเกลี้ยงอยูเหนือวงกลีบ มีกานเกสร 3 อัน 
ดอกออกเดือน ตุลาคม-ธันวาคม  

การกระจายพันธุ  ทุงหญาที่มีน้ำขัง ลานหินที่ชื้นแฉะบนภูเขาสูง  
 

ชื่อไทย  หญาอินทขิล 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Bergia capensis L. 
ชื่อวงศ ELATINACEAE  
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกที่มีอายุปเดียวหรือหลายป ลำตนอวบน้ำ รากยึดดินและ

มีรากตามขอลาง ๆ ลำตนแตกแขนงบาง สูง 15-30 ซม. ใบเดี่ยว
แตกแบบตรงขามเปนคูสลับกัน แผนใบรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม 
ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อยละเอียด กานใบสั้นหรือไมมี หูใบ 2 อัน 
ดอกออกเปนชอ ชอดอกขนาดเล็กออกเปนกระจุกตรงซอกใบ 
กานดอกสั้น กลีบดอกสีชมพู เปนดอกสมบูรณเพศ ประกอบดวย
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน เกสรเพศผู 10 อัน 
เกสรเพศเมียมีรังไขอยูเหนือสวนของดอก ภายในรังไขมี 5 ชอง 
ผลเปนแบบผลแหงแกแลวแตก เมล็ดมีจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  ที่ลุมน้ำขัง หรือนาขาว  
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 ภาพท่ี 115 หญาถอดปลอง หญาหหูนวก Equisetum debile Roxb. ex Vauch 

 ภาพที่ 116 หญาหัวหงอก Eriocaulon cinereum R.Br.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาถอดปลอง หญาหูหนวก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Equisetum debile Roxb. ex Vauch 
ชื่อวงศ  EQUISETACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนเฟรนนำ้ เจรญิโผลเหนอืนำ้ มเีหงาใตดนิ เจรญิเปนพุม สงูไดถงึ 

1 เมตร ลำตนเหนือดิน กลม สีเขียวเขม มีขอปลองเห็นชัดเจน  
ใบลดรูปเปนเกล็ดเล็กๆ เรียงรอบลำตนตามขอ แตละขอแตกก่ิง
กาน 2-5 ก่ิง มีสวน Cone ท่ีปลายลำลักษณะกลมรีขนาดประมาณ  
1 ซม. ภายในมีอับสปอรที่ใชขยายพันธุได  

การกระจายพันธุ จะพบตามที่ชุมชื้น ริมลำธาร น้ำตก  
การใชประโยชน  ใชรักษาโรคหนองใน  
 

ชื่อไทย หญาหัวหงอก หญาหวัไมขีด 
ชื่อสามัญ Pipewort  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon cinereum R.Br. 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนและใบคลายกก ขึ้นเปนกอมีรากหยั่งดิน ใบเปนใบเดี่ยว 

รูปเรียวยาวปลายแหลม ความยาวของตัวใบ 2-8 ซม. กวาง  
0.1-0.2 ซม. โคนใบแผกวางออกสลับถี่รอบโคนตน 20-30 ใบ 
ดอกมีสีขาวขนาดเล็กออกเปนกระจุกกลมคลายไมยอนหู เสนผา
ศูนยกลางประมาณ 0.5-1 ซม. กานชอดอกชูดอกต้ังตรง ยาว  
10-30 ซม. ยาวเลยปลายใบข้ึนไป ภายในดอกมีเมล็ดขนาดเล็ก 
สีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ นาขาว ทุงหญาที่มีน้ำขัง 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
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 ภาพที่ 117 หญาดอกขาว Eriocaulon echinulatum Mart. 

 ภาพที่ 118 กระดุมเงิน Eriocaulon henryanum Ruhle  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาดอกขาว 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon echinulatum Mart.  
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนส้ันมาก ใบออกเปนกระจุก 

ใกลราก ยาว 10-40 ซม. กวาง 1-4 มม. รูปใบดาบ ปลายใบแหลม 
ชอดอกรูปคร่ึงวงกลมถึงรูปไข ยาว 4-7 ซม. เสนผาศูนยกลาง  
5-11 มม. ดอกเพศผูมีกลีบรวม ชั้นนอกเชื่อมกัน รูปซอน ปลาย
แยกเปน 3 แฉก กลีบรวมชั้นในเชื่อมกัน รูปกรวย ปลายแยกเปน 
3 แฉก เกสรเพศผูมี 6 อัน ดอกเพศเมีย มีกลีบรวมชั้นนอก  
3 กลบี กลบีหนึง่รปูใบหอก กลบีแคบ หนา ปลายแหลม อกี 2 กลีบ
รูปรีกวาง กลีบรวมช้ันในมี 3 กลีบ รูปแถบ อีกสองกลีบมีขนาด
เล็กกวา สีน้ำตาลเกล้ียง รังไขเหนือวงกลีบ มี 3 ชอง เมล็ดสีเหลือง 
มีปุมนูนสีเหลืองใส  

การกระจายพันธุ ที่ชื้น ลานหินทราย ที่ชุมน้ำบนภูเขา 
 

ชื่อไทย กระดุมเงิน หญาตุมหู มณีเทวา 
ชื่อสามัญ Pipewort  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon henryanum Ruhle 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ อยูใตดิน ใบแตกเปนกอเหนือดิน ใบเดี่ยว

ขนาดเล็กรูปเรียวยาวปลายใบโคง แผนใบยาว 5-10 ซม .  
กวางประมาณ 5 มม. โคนใบแผกวางเรียงซอนกันเปนวงติดดิน  
ดอกออกเปนชอกลมอยูปลายตน ชอดอกมีใบประดับเล็กๆ  
สีเขียวหลายใบรองรับ ดอกยอยขนาดเล็กสีขาวเรียงอัดกันแนน
บนฐานรองดอก ขนาดเสนผาศนูยกลางประมาณ 5 มม. ดอกยอย
แยกเพศ กลีบรวมช้ันนอกอยูแยกกันหรือติดกัน เปนหลอด  
เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ นาขาว ทุงหญาที่มีน้ำขังตื้นๆ  
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 ภาพที่ 119 กระดุมภูกระดึง Eriocaulon kradungense Satake. 

 ภาพที่ 120 กระดุมจิ๋ว Eriocaulon minimum Lam.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กระดุมภูกระดึง 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon kradungense Satake. 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกปเดียวหรือหลายป ลำตนส้ันหรือเปนเหงาส้ันๆ  

ใบแตกเปนกระจุกที่โคนตน มีกานชอดอก 1-3 กาน กานชอดอก 
ยาว 20-35 ซม. ชอดอกกลม ดอกยอยสีขาวเรียงอัดกันแนน 
บนฐานชอดอก มองดเูหมอืนดอกเดีย่ว เม่ือชอดอกแกจะมองเหน็
เปน 3 ชั้น ชอดอกมีเสนผาศูนยกลาง 8-9 มม.  

การกระจายพันธุ ริมลำธาร ที่ชื้นแฉะบนที่สูง (เปนชนิดที่พบบนภูกระดึง)  
 

ชื่อไทย กระดุมจิ๋ว กระดุมหัวไมขีดไฟ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon minimum Lam. 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกปเดียวหรือหลายป ลำตนส้ันหรือเปนเหงาส้ันๆ  

ใบออกเปนกระจุกที่โคนตน แตละตนมีกานชอดอกจำนวนมาก 
10-20 กาน แตละกานยาว 5-6 ซม. หรือยาวไดถึง 12 ซม.  
ชอดอกรูปไขหรือทรงกลม ยาว 2-4 มม. ดอกยอยสีขาวเรียง 
อัดกันแนนบนฐานชอดอก มีเสนผาศูนยกลาง 3-4 มม. หรือ 
มีขนาดเทาหัวไมขีดไฟ  

การกระจายพันธุ ริมลำธาร ที่ชื้นแฉะบนที่สูง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ภาพที่ 121 สาหรายหัวไมขีด Eriocaulon setaceum L. 

 ภาพที่ 122 จุกนกยูง Eriocaulon siamense Moldenke 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สาหรายหัวไมขีด หญาหัวหงอก 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon setaceum L. 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใตน้ำ ลำตนเปนสายกลมเรียวยาวตามระดับน้ำ รากยึด

พ้ืนดินใตน้ำ ใบแตกเปนเกลียวรอบลำตน ลักษณะใบคลายเสนดาย
เรียวยาวประมาณ 3-10 ซม. มีเสนกลางใบเพียง 1 เสน ดอกออก
เปนชออยูที่ปลายยอด กานชอดอก ยาว 4-10 ซม. สงดอกขึ้นมา
เจริญเหนือน้ำ ชอดอกมีใบประดับสีเขียวเล็กๆ จำนวนมากรองรับ 
ดอกยอยสีขาวเรียงอัดกันแนนบนฐานชอดอกท่ีบวมพองมอง
เหมือนดอกเดี่ยว ดอกยอยแยกเพศ ผลแหงแกแลวแตก ภายในมี
เมล็ดชองละ 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ นาขาว บึงน้ำตื้นๆ ที่น้ำทวมขัง 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
 

ชื่อไทย จุกนกยูง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon siamense Moldenke 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกปเดียวหรือหลายป ลำตนส้ันหรือเปนเหงาส้ันๆ  

ใบออกเปนกระจุกที่โคนตน ใบและกาบหุมโคนกานดอกสีแดง 
แตละตนมีกานชอดอกจำนวนมาก 10-20 กาน แตละกานยาว  
10-15 ซม. หรือยาวไดถึง 25 ซม. ชอดอกรูปครึ่งวงกลมหรือ 
ทรงกลม ยาว 5-7 มม. ดอกยอยสีขาวเรียงอัดกันแนนบนฐาน 
ชอดอก มีเสนผาศูนยกลาง 5-9 มม.  

การกระจายพันธุ ริมลำธาร พื้นที่โลงและชุมชื้นบนที่สูง (เปนชนิดที่พบบนภูกระดึง)  
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 ภาพที่ 123 มณีเทวา Eriocaulon smitinandii Moldenke 

 ภาพที่ 124 กระดุมเงิน หญาหัวหงอก Eriocaulon spp. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาหัวหงอก กระดุมนายเต็ม มณีเทวา 
ชื่อสามัญ Pipewort  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon smitinandii Seidenf. & Thorut 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ อยูใตดิน ใบแตกเปนกอเหนือดิน ใบเดี่ยว

ขนาดเล็กรูปเรียวยาวปลายใบโคง โคนใบแผกวางเรียงซอนกัน
เปนวง ดอกออกเปนชอกลมอยูปลายตน ดอกยอยขนาดเล็ก 
สีขาวเรียงอัดกันแนนบนฐานรองดอก ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 5 มม. ดอกยอยแยกเพศ กลีบรวมช้ันนอกอยูแยกกัน
หรือติดกัน เปนหลอด ผลเปนผลแหง ชนิดเมื่อแกแลวไมแตก
เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ ทุงหญาที่มีน้ำขังตื้นๆ ที่ชุมชื้นบนภูเขา 
 

ชื่อไทย กระดุมเงิน หญาหัวหงอก 
ชื่อสามัญ Pipewort  
ชื่อวิทยาศาสตร Eriocaulon spp. 
ชื่อวงศ ERIOCAULACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาส้ันๆ อยูใตดิน ใบแตกเปนกอเหนือดิน ใบเดี่ยว

ขนาดเล็กรูปเรียวยาว ดอกออกเปนชอกลมอยูปลายตน ดอกยอย
ขนาดเล็กสีขาวเรียงอัดกันแนนบนฐานรองดอก ดอกยอยวง 
ดานในเรียงตัวแนนเปนคร่ึงรูปวงกลม วงนอกยื่นออกมาเปนแฉก  
ชอดอกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-5 มม. เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ ทุงหญาที่มีน้ำขังตื้นๆ ที่ชุมชื้นบนภูเขา 
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 ภาพที่ 125 ไครน้ำ Homonia riparia Lour.   

 ภาพที่ 126 โสนดอน โสนขน Aeschynomene americana L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ไครน้ำ ไครหิน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Homonia riparia Lour. 
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมอายุหลายป มีลำตนตั้งตรง แตกกิ่งกาน สูง 1.5-4 เมตร

ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปหอกแคบ กวาง 1-2 ซม. ขอบใบเรียบหรือ
หยักซี่ ผิวใบดานลางเปนเกล็ดเล็กๆ ดอกออกเปนชอตามซอกใบ 
ดอกยอยแยกเพศอยูคนละตน ดอกยอยขนาดเล็กไมมีกลีบดอก 
ผลแหงรูปกลมขนาดเล็กมีขน 

การกระจายพันธุ น้ำตก ลำธาร ริมแมน้ำ 
การใชประโยชน  ตำราพื้นบานลานนาใชรากดองเหลาดื่ม แกปวดทอง ตำรายาไทย

ใชราก มีรสจืด ขับปสสาวะ แกกษัย กลั้นปสสาวะไมอยู แกน 
ใชผสมสมุนไพรอื่นๆ ตมน้ำดื่มแกไข มีรายงานวาสารสกัดสวนตน
เหนือดินมีฤทธิ์ยับยั้งการเกร็งตัวของลำไสในสัตวทดลอง 

ชื่อไทย  โสนดอน โสนบก โสนขน โสนดอก 
ชื่อสามัญ American jointvetch, jointvetch 
ชื่อวิทยาศาสตร Aeschynomene americana L.  
ชื่อวงศ  Papilionaceae Americana L.  
ลักษณะทั่วไป  ลำตน ตั้งตรง แตกแขนงเปนพุมสูงประมาณ 1-2 เมตร ตามลำตน

มีขนปกคลุมท่ัวไป ลำตนมีสีน้ำตาลแดง ใบ เปนใบประกอบ  
ใบยอยรูปรี ขอบใบขนานยาวประมาณ 1 ซม. ปลายใบเรียวแหลม 
ใบมีสีเขียว แตขณะใบออน มีสีน้ำตาลปนแดง ดอก เปนชอแบบ
ชอกระจะ (raceme) ออกตามซอกใบ โคนกานดอกมีกาบ  
กลีบดอกมี 5 กลีบ สีชมพูบริเวณใจกลางดอกจะมีสีแดงเขม 
ออกดอกชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม ผล ติดผลเปนฝก ฝกยาว
ประมาณ 2-3 ซม. รูปรางเรียวยาวโคงเล็กนอย ภายในมีเมล็ด 
สีเหลืองออน 6-10 เมลด็ 

การกระจายพันธุ  ริมตลิ่ง นาขาว ริมคูน้ำ ที่น้ำขัง หรือที่โลงทั่วไป 
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 ภาพที่ 127 โสนคางคก Aeschynomene aspera Linn.   

 ภาพที่ 128 โสนหางไก Aeschynomene indica L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  โสนคางคก 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Aeschynomene aspera Linn. 
ชื่อวงศ FABACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมลมลุก ตนสูง 1-2 เมตร ลำตนเปนไมเนื้อออน ตั้งตรง 

มีขนสากมือ ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยมีขนาดเล็ก รูปรียาว 
ดอกออกเปนชอหรือเปนดอกเดี่ยวกลีบดอกสีเหลือง ผลเปนฝก 
มีลักษณะแบนเรียวยาว 5-8 ซม. มีเมล็ดสีดำฝกละประมาณ  
8-12 เมล็ด เมล็ดมีรูปรางคลายไตหรือเมล็ดถั่ว 

การกระจายพันธุ  ริมตลิ่ง นาขาว ริมคูน้ำ ที่น้ำขัง 
 

ชื่อไทย  โสนหางไก 
ชื่อสามัญ Joinvetch 
ชื่อวิทยาศาสตร  Aeschynomene indica L. 
ชื่อวงศ FABACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมลมลุก มีลำตนเปนไมเน้ือออน ตนต้ังตรงสูง 0.5-1.5 

เมตร ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยมีขนาดเล็ก รูปรียาว ดอก
ออกเปนชอหรือเปนดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง สีออนกวา 
และมีขนาดเล็กกวาดอกโสน ฝกมีลักษณะแบนเรียวยาว 3-5 ซม. 
มีเมล็ดสีดำฝกละประมาณ 8-12 เมล็ด เมล็ดมีรูปรางคลายไต
หรือเมล็ดถั่ว 

การกระจายพันธุ นาขาว ชายน้ำ คูน้ำ  
การใชประโยชน  ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 
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 ภาพที่ 129 โสน Sesbania javanica Miq.   

 ภาพที่ 130 หวายลิง Flagellaria indica L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  โสน โสนหิน โสนกินดอก (กลาง) ผักฮองแฮง (เหนือ)  
ชื่อสามัญ Sesbania 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sesbania javanica Miq. 
ชื่อวงศ FABACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว สูงประมาณ 1-3 เมตร มีลำตนตั้งตรง 

ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยขนาดเล็กคลายใบมะขามแตแคบและยาวกวา 
ดอกสีเหลืองออกเปนชอตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ลักษณะชอหอยลง แตละชอมี  
10-15 ดอก ลักษณะดอกคลายดอกถั่ว มีกลีบดอก 5 กลีบ รูปรางไมเหมือนกัน 
กลีบนอกสุดมีขนาดใหญที่สุด เกสรเพศผูมี 10 อัน ผลเปนฝกเรียวยาว แกแลว 
แตกเปน 2 ซีก มีเมล็ดจำนวนมาก มีผนังกั้นระหวางเมล็ด 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ นาขาว ที่น้ำขัง 
การใชประโยชน  ดอกใชรับประทานโดยการผัด ตม ทอดผสมกับไข ลวกแลวราด

ดวยกะทิ แลวนำมารับประทานกับน้ำพริก หรือนำมาปรุงเปนอาหารประเภทแกงสม 
บางครั้งนำมาทำขนม โดยนำดอกโสนมานึ่งใหสุก นำมาคลุกรวมกับแปงขาวเหนียว 
แปงสาลี มะพราว หรือนำน้ำค้ันน้ำจากดอกโสนมาทำเพิ่มสีเหลืองในขนมบัวลอย
และขนมตาล ใบมีสรรพคุณแกปวดฝ ถอนพิษ รากแกรอนในกระหายน้ำ 

ชื่อไทย  หวายลิง หวายเย็บจาก หวายลี (ใต) 
ชื่อสามัญ  -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Flagellaria indica L. 
ชื่อวงศ FLAGELLARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป มีลำตนเปนเถาเลื้อยเกาะกับไมชนิดอื่น 

ใบเด่ียวรูปปลายหอก โคนใบแผเปนกาบโอบรอบลำตน ปลายใบ
เรียวแหลม เม่ือใบเจริญเต็มท่ีปลายใบจะมวนงอเพื่อเกาะเก่ียว 
กับส่ิงอ่ืน ดอกออกเปนชอท่ีปลายยอด ประกอบดวยดอกยอย 
ขนาดเล็กไมมีกานดอก สีขาวอมเหลือง ผลเปนรูปกลม ปลายผล
มีติ่งแหลม ผิวเรียบเปนมัน ผลออนมีสีเขียวเม่ือแกจะเปลี่ยนเปน
สีแดง มีเมล็ด 1-3 เมล็ด 

การกระจายพันธุ ปาชายเลน ดินเลนที่น้ำทะเลทวมถึง  
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 ภาพที่ 131 บัวบา Nymphoides indica (L.) Kuntze 

 ภาพที ่132 บวับา บาดอกขาวเล็ก Nymphoides parvifolia (Griseb.) Kuntze. 

 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  บัวบา ตับเตาใหญ 
ชื่อสามัญ Water snowflake, Nymphoides 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nymphoides indica (L.) Kuntze 
ชื่อวงศ GENTIANACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำที่มีลำตนเปนไหลลักษณะคลายกานใบ ปลายไหล 

จะแตกรากเปนกระจุก ลำตนจะแยกออกไปมีใบและกลุมของดอก
ออกตรงปลายตอไปเรื่อยๆ ใบเดี่ยวคลายใบบัวแตมีขนาดเล็กกวา 
ฐานใบหยักเปนรูปหัวใจ กานใบยาว ดอกสีขาวดานโคนกลีบดอก
มีสีออกเหลือง ดอกออกเปนกระจุกที่โคนกานใบ โคนกลีบดอก
เชื่อมกันเปนหลอดสั้นๆ ปลายแยกเปน 5-8 กลีบ ขอบกลีบแตก
เปนเสนฝอย เม่ือบานเสนผาศูนยกลาง 1.5-3 ซม. เกสรเพศผูมี  
5 อัน ผลเปนรูปรีมีขนาดเล็กอยูใตน้ำ  

การกระจายพันธุ หนองน้ำ คู คลอง บึงน้ำ 
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ หรือปลูกประดับในอางปลา 
 

ชื่อไทย บา บัวบา บาดอกขาวเล็ก 
ชื่อสามัญ Water snowflake, Nymphoides 
ชื่อวิทยาศาสตร Nymphoides parvifolia (Griseb.) Kuntze. 
ชื่อวงศ  GENTIANACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชน้ำลมลุกขนาดเล็ก พบทั่วไปตามหนองบึง นาขาว มีหลาย

ลักษณะคลายกานใบ ปลายไหลจะแตกรากเปนกระจุก ใบลักษณะ
คลายใบบัวคอนขางกลมแตมีขนาดเล็กกวาโคนใบเวาเปนรูปหัวใจ 
ดอกสีขาวออกเปนกระจุก โคนกลีบดอกเช่ือมกันเปนหลอดส้ัน 
ปลายแยกเปน 5 กลีบ ขอบกลีบแตกเปนเสนฝอย ลักษณะของ
ตน ใบ ดอก คลายกับบา Nymphoides indica มาก 

การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ หรือปลูกประดับในอางปลา 
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 ภาพที่ 133 กูดปด กูดหมึก Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. 

 ภาพที่ 134 สาหรายญี่ปุน Myriophyllum brasiliense Camb. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย กูดปด กูดหมึก กูดแตม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.  
ชื่อวงศ GLEICHENIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนทอดยาว มีขนสีน้ำตาลดำ ใบประกอบแบบขนนก กานใบ

รูปสามเหลี่ยม แยกเปนงามหลายครั้ง มีตาตรงกลางงาม ยาว  
30-50 ซม. กานใบสีฟางขาว โคนกานใบมีขนสีน้ำตาลเล็กนอย 
ใบยอยรูปแถบ ยาว 20-50 ซม. กวาง 4.5-5 ซม. ฐานใบรูปลิ่ม 
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักเวา ผิวใบเรียบ เนื้อใบหนา  
เสนกลางใบนูนขึ้นชัดเจน เสนใบแยกออกเปนงาม 2 ครั้ง กลุม 
อับสปอรรูปกลม เรียงเปนแถวระหวางเสนใบ แอนนูลัส (annulus) 
ประกอบดวยเซลลเพยีงแถวเดยีว เรยีงตวัแนวขวางและอยูตรงกลาง
ของอับสปอร ไมมีเยื่อคลุมกลุมอับสปอร  

การกระจายพันธุ  ใกลลำธาร ที่น้ำขัง ที่ชื้นริมบึงน้ำ  
 

ชื่อไทย  สาหรายญี่ปุน 
ชื่อสามัญ Water milfoil 
ชื่อวิทยาศาสตร  Myriophyllum brasiliense Cambess 
ชื่อวงศ HALORAGACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใตน้ำ มีลำตนเปนสายยาวชูยอดข้ึนเหนือน้ำ ไมคอยแตก

กิ่งกาน ปลายยอดอาจชูเหนือน้ำไดสูงถึง 20 ซม. ใบใตน้ำจะแตก
ออกเปนเสน 6-18 เสน เรียงเปนวงรอบขอๆ ละ 4-6 ใบ ใบที่อยู
เหนือน้ำมีลักษณะแข็งอวบและส้ันกวาใบท่ีอยูใตน้ำ ดอกเกิดอยู
บนกานสั้นๆ ที่แกนใบเหนือ น้ำกลีบดอกสีขาวมี 4 กลีบ แตมัก
จะไมคอยพบดอก 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง เชน หนอง บึง 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำที่นำเขามาเพื่อประดับตูปลาและสวนน้ำ 
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 ภาพที่ 135 สาหรายขนนก Myriophyllum tetandrum Roxb.   

 ภาพที่ 136 สันตะวาใบขาว เทป Blyxa aubertii Rich. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  สาหรายขนนก สาหรายฉัตร สาหรายแดง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Myriophyllum tetandrum Roxb. 
ชื่อวงศ HALORAGACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนเปนสายยาวชูยอดขึ้นเหนือ

น้ำ รากยึดติดพื้นดิน ใบใตน้ำเปนใบประกอบแบบขนนกเรียงเปน
วงรอบขอ ใบที่อยูเหนือน้ำมีลักษณะแข็งอวบและสั้นกวาใบท่ีอยู
ใตน้ำ ดอกเกิดอยูตามซอกใบเหนือน้ำ ดอกไมมีกานชอดอกหรือ
มีกานชอดอกสั้น 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
 

ชื่อไทย สันตะวาใบขาว เทป 
ชื่อสามัญ Roundfruit Blyxa 
ชื่อวิทยาศาสตร Blyxa aubertii Rich. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาหรือไหล ใบแตกออกจากลำตนเปนกอ ใบมีรูปราง

แถบยาวปลายเรียวแหลม โคนใบแผเปนกาบหุมประกบกันไว  
ใบสีน้ำตาล ยาวประมาณ 60-80 ซม. ดอกเด่ียว เปนดอกสมบูรณ
เพศ ลักษณะของดอกไดสัดสวนกัน กานดอกยาวสงดอกขึ้นเจริญ
เหนือผิวน้ำ กลีบดอกมี 3 กลีบ สีขาวสวนโคนติดกัน เล็กนอย
แลวแยกออกจากกัน บางครั้งสวนปลายกลีบโคงประกบกัน ทั้ง  
3 กลีบ เกสรเพศผูมี 3 อัน อับเรณูมี 2 ชอง ยอดเกสรเพศเมีย 
มี 3 อัน ผลรูปกลม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบทั้งแหลงน้ำนิ่งและน้ำไหล นาขาว  
การใชประโยชน เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา ใบออนรับประทานเปนผักสด หรือ

นำไปแกงสม มีสรรพคุณชวยลดความรอนในรางกาย 
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 ภาพที่ 137 สันตะวาใบขาว Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) H.f.  

 ภาพที่ 138 สันตะวาหางไก Blyxa japonica (Miq.) Maxim 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สันตะวาใบขาว (กลาง) ผักรวย (ใต) 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) H.f. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาหรือไหล ใบแตกออกจากลำตนเปนกอ ใบมีรูปราง

แถบยาวปลายเรียวแหลม โคนใบแผเปนกาบหุมประกบกันไว  
ใบสีเขียวออกน้ำตาล ยาวประมาณ 60 ซม. ดอกเดี่ยวขนาดเล็ก 
เปนดอกสมบูรณเพศ ลักษณะของดอกไดสัดสวนกัน กานดอก
ยาวสงดอกข้ึนเจริญเหนือผิวน้ำ สวนของดอกมีกาบหุม ลักษณะ
เปนหลอดยาว มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว กลีบดอกมี 3 กลีบ  
สีขาวยาวกวากลีบเล้ียง ดอกมีขนาดเล็กกวา Blyxa aubertii  
เกสรเพศผูมี 3 อัน อับเรณูมี 2 ชอง ยอดเกสรเพศเมียมี 3 อัน 
ผลรูปทรงกระบอก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบทั้งแหลงน้ำนิ่งและน้ำไหล เชน ลำธาร นาขาว ที่น้ำขัง  
การใชประโยชน เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา ใบออนรับประทานเปนผักสด หรือ

นำไปแกงสม มีสรรพคุณชวยลดความรอนในรางกาย 

ชื่อไทย สันตะวาหางไก, สันตะวาขนไก 
ชื่อสามัญ Bamboo plant 
ชื่อวิทยาศาสตร Blyxa japonica (Miq.) Maxim 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนไหลมีลักษณะผอมยาว มีรากออกตามขอ แตกก่ิงกาน

มาก ใบเปนแผนแบนเรียวยาว ขนาดเล็ก มีความยาว 2-5 ซม. 
กวาง 1-3 มม. ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อยเล็กๆ ปลายใบแหลม 
และไมมีกานใบ ใบออกสลับและเกิดถ่ีทำใหดูเปนกระจุกตามปลายก่ิง 
ดอกเดีย่วสขีาวมขีนาดเลก็ มกีานดอกชูดอกข้ึนมาท่ีผวินำ้ กานดอก
แตกตามซอกใบโดยมีกาบดอกติดกับลำตน เปนดอกสมบูรณเพศ 
ผลจะเห็นชัดเมื่อแกโดยติดอยูที่โคนกานใบ ผลมีขนาดเล็ก รูปราง
เรียวยาว มีความยาว 1.5-2.0 ซม. มีเมล็ดสีขาวจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบทั้งแหลงน้ำนิ่ง และน้ำไหล เชน นาขาว ลำธาร 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
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 ภาพที่ 139 สาหรายหางกระรอก Hydrilla verticillata (L.f.) Royle.   

 ภาพที่ 140 ตับเตานา Hydrocharis dubia (Bl.) Back.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สาหรายหางกระรอก 
ชื่อสามัญ Hydrilla 
ชื่อวิทยาศาสตร Hydrilla verticillata (L.f.) Royle  
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนมีลักษณะเปนสายเรียวยาวตามความสูงของระดับน้ำ  

แตกก่ิงกานมาก รากยึดพื้นดิน ใบเปนแผนบางเรียวยาวขนาดเล็ก ไมมีกานใบ  
ขอบใบจักเปนซี่เล็กๆ แตกรอบขอของลำตนเปนชั้นๆ ละ 3-8 ใบ ความกวาง 
ของใบ 2 มม. ยาว 10-15 มม. ใบมีสีเขียวแก ดอกเพศเมียและดอกเพศผูอยูใน 
ตนเดียวกัน ดอกเพศผูมีขนาดเล็ก สีขาวอมมวง เปนดอกเดี่ยวมีกานดอกสั้น  
มีกลีบดอก 3 กลีบ กลีบรอง 3 กลีบ ดอกออกตามซอกใบใตระดับน้ำ เมื่อดอกแก
จะหลุดออกและลอยข้ึนมาบานเหนือผิวน้ำ ดอกเพศเมียออกตามซอกใบเชนเดียวกัน
แตจะมีกานดอกยาว สงดอกขึ้นมาบานเหนือน้ำ มีกลีบดอก 3 กลีบ กลีบเลี้ยง  
3 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโปงอวบน้ำ ทำใหสามารถลอยอยูบนผิวน้ำไดดี 
แมจะเกิดกระแสน้ำดอกก็จะไมจมน้ำ 

การกระจายพันธุ  ชอบขึน้ตามคนูำ้ หนองบงึ อางเก็บนำ้ พบท่ีระดับนำ้ลึก 0.6-1.0 เมตร  
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว และ เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 

ชื่อไทย  ตับเตานา 
ชื่อสามัญ Frog bit  
ชื่อวิทยาศาสตร  Hydrocharis dubia (ZBl.) Back. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำ ถาน้ำต้ืนก็จะหยั่งรากลงยึดพ้ืนดินได ลำตนเปน

ไหลเรียวยาว ใบเดี่ยวรูปรางกลม ฐานใบเวาเปนรูปหัวใจ ขอบใบ
เรียบ แตกท่ีขอของลำตนเปนกลุมชูขึ้นเหนือน้ำ มีรากเกิดเปน 
กระจุกทางดานลางของกลุมใบ ใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน  
ใบดานลางสีจางกวาและกลางใบจะพองออกคลายฟองน้ำ  
ชวยพยุงลำตน ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีขาวมี 3 กลีบ เกิดตาม 
ซอกใบ มีกานชูดอกเรียวยาว 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง เชน บึง นาขาว อางเก็บน้ำ  
การใชประโยชน  ตนออนนำมารับประทานเปนผักสด 
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 ภาพที่ 141 สันตะวาใบพาย Ottelia alimoides (L.) Pers.   

 ภาพที่ 142 เทปยักษ Vallisneria gigantea Graebn. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สันตะวาใบพาย สันตะวา (กลาง) ผักโตวา  
 ผักกะโตวา (อีสาน) 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Ottelia alismoides (L.) Pers. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนมีขนาดเล็กเปนแทงฝงอยูใตดิน สงใบขึ้นมาเปนกระจุก ใบของ

ลำตนที่เกิดในน้ำนิ่งระดับน้ำลึก มีรูปรางกลม รูปหัวใจ หรือรูปไข ขนาดใบใหญอาจยาวถึง 
20 ซม. และกวางถึง 15 ซม. ใบของลำตนท่ีเกิดบริเวณน้ำไหลจะมีรูปรางยาวลูไปตาม
กระแสน้ำ แผนใบมีเนื้อยนกรอบและบาง ขอบใบหยักเปนคล่ืน กานใบยาวเปราะหักงาย 
ความยาวของกานใบขึ้นกับระดับความลึกของน้ำ ดอกตัวเมียและดอกตัวผูอยูในตน
เดียวกัน ดอกเดี่ยวสีขาวหรือขาวอมมวง มีกานดอกยาวสงดอกขึน้มาบานเหนอืนำ้ ความยาว
ของกานดอกขึน้กบัระดบัความลกึของนำ้ กลบีดอกมี 3 กลีบ สีขาว แตบริเวณโคนกลีบ 
มีสีเหลือง โคนกลีบรวมกันเปนทอ ผลเปนฝกรูปรางยาวหนา ที่ขอบมีสันเปนคล่ืนย่ืน 
ออกมาตามแนวยาว เมล็ดมีจำนวนมาก  

การกระจายพันธุ หนองน้ำตื้นๆ และในนาขาว ที่น้ำทวมขัง อางเก็บน้ำบริเวณที่แสงสอง
ถึงพื้นน้ำ 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา ใบออน ดอกออนใชรับประทานเปน 
ผักสด มีสรรพคุณชวยลดความรอนในรางกาย 

ชื่อไทย เทปยักษ 
ชื่อสามัญ Giant Vallis 
ชื่อวิทยาศาสตร Vallisneria gigantea Graebn. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนไหลเลื้อยทอดขนานไปในดินใตน้ำ สงใบแตกเปนกอ 

ใหเจริญเหนือผิวดินใตน้ำและมีรากยึดเกาะกับดิน ตอนโคนแผเปนกาบหุม 
ประกบกันไว ใบเด่ียวไมมีกานใบ แผนใบเปนริ้วแบนยาวแบบริบบิ้นสีเขียวเขม  
เสนใบมี 7 เสน ขนานยาวไปตามความยาวของใบ และมีเสนใบส้ันๆ เห็นไมคอย
ชัดตัดขวาง ปลายใบแหลม ขอบใบบริเวณปลายใบมีขอบหยักเปนซ่ีฟนเลื่อยเล็กๆ 
ดอกเพศผูและเพศเมียเกิดคนละตน ดอกเพศเมียมีขนาดใหญมีกาบดอกบางๆ  
หุมไว สวนปลายแยกเปนสองแฉก กานดอกเพศเมียเปนเสนผอมยาวขนานไปกับ
ผิวน้ำ ชูดอกข้ึนมาเจริญท่ีผิวน้ำ ดอกเพศเมียมีขนาดใหญ ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 
3 กลีบ กลีบดอกมีขนาดเล็กมากจำนวน 3 กลีบ ดอกเพศผูมีขนาดเล็กเกิดที่โคนใบ 
มีกาบดอกหุมไวเชนกัน 

การกระจายพันธุ พบในบึงน้ำขนาดใหญ ที่มีน้ำขังตลอดป  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา  
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 ภาพที่ 143 เทปเล็ก Vallisneria spiralis L.   

 ภาพที่ 144 ดีปลาไหล สะเดาดิน Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ดีปลาไหล สะเดาดิน ทับทิมนา ทับทิมคลี  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Hydrolea zeylanica (L.) Vahl. 
ชื่อวงศ  HYDROPHYLLACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชน้ำลมลุกอายุหลายฤดู ชอบขึ้นตามท่ีชื้นแฉะมีน้ำขัง 

ลำตนอวบน้ำ แตกก่ิงกานมาก โคนตนทอดเลื้อยออกรากทั่วไป 
สวนปลายลำตนต้ัง ใบเปนใบเดีย่วรปูใบหอกปลายแหลมกานใบสัน้ 
ดอกเกิดเดี่ยวหรือเปนชอที่มีใบประดับรองรับ ดอกขนาดเล็ก 
สีมวง มีกลีบ 5 กลีบ ลักษณะกลีบกวาง ปลายกลีบโคง กานเกสร
ตัวผูสีมวง ผลรูปรีมีเมล็ดเล็กจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบในบึงน้ำตื้นๆ  
การใชประโยชน  ยอดออนมีรสขมใชรับประทานเปนผักได 
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ชื่อไทย เทปเล็ก เทป 
ชื่อสามัญ Tapeglass, eelglass 
ชื่อวิทยาศาสตร Vallisneria spiralis L. 
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนไหลเลื้อยทอดขนานไปในดินใตน้ำ สงใบแตกเปนกอ 

ใหเจริญเหนือผิวดินใตน้ำและมีรากยึดเกาะกับดิน ใบเดี่ยวไมมีกานใบ แผนใบเปน
ริ้วแบนยาวแบบริบบิ้นสีเขียว ตอนโคนแผเปนกาบหุมประกบกันไว แตละกอจะมี
จำนวนใบ 5-20 ใบ ความกวางของใบ 4-21 มม. ความยาว 20-80 ซม. เสนใบ
จำนวน 5 เสน ยาวขนานไปตามความยาวของใบ และมีเสนใบเห็นชัดเจนตัดขวาง
กับเสนยาว ปลายใบมีขอบหยักเปนซี่ฟนเลื่อยเล็กๆ ดอกตัวผูและตัวเมียเกิด 
คนละตน ดอกมีกาบดอกหุมไวมีลักษณะยาวเปนรูปทรงกระบอก ตอนปลายแยก
เปน 2 สวน กานดอกเพศเมียยาวมาก ชูดอกขึ้นมาเจริญท่ีผิวน้ำ ดอกเพศเมีย
ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกมีขนาดเล็กมากจำนวน 3 กลีบ ดอกเพศผู
ประกอบดวยกลบีรวม 3 กลีบ เกสรเพศผู 2 ผลรูปทรงกระบอกยาว มเีมลด็จำนวนมาก 

การกระจายพันธุ พบในบึงน้ำตื้นๆ คลองหรือลำธารที่มีน้ำไหลตื้นๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา  
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 ภาพที่ 145 มอสน้ำ Vescicularia dubyana (C. Muell) Broth.   

 ภาพที่ 146 แหนเปด แหนเล็ก Lemna perpusilla Torr.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย มอสน้ำ  
ชื่อสามัญ Java moss 
ชื่อวิทยาศาสตร Vescicularia dubyana (C. Muell) Broth. 
ชื่อวงศ  HYPNACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชน้ำขนาดเล็กจัดเปนพืชชั้นต่ำ ลำตนมีลักษณะเปนสายยาว

แตกกิ่งกานสาขา ใบเปนเกล็ดขนาดเล็ก สีเขียวสด ยาวประมาณ 
1 มม. ติดตามลำตนและกิ่งกานสาขาแบบทแยงรอบแกนกลาง
เรียงติดกัน 

การกระจายพันธุ พบในบึงน้ำตื้นๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา  
 

ชื่อไทย แหนเปด แหนเล็ก 
ชื่อสามัญ Duckweed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Lemna perpusilla Torr. 
ชื่อวงศ LEMNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำขนาดเล็ก ประกอบดวยใบ (ทัลลัส) มีรูปรางกลมรี 

มีขนาดไมเทากันมีสีเขียวทั้งสองดาน ทัลลัสมีลักษณะแบนหรือ
พองเล็กนอย มีเสนใบเล็กๆ 1-5 เสน แตกตรงขอดานลางของ
ทัลลัส รากจะชวยถวงใหทัลลัสลอยน้ำไดดี ดอกมีขนาดเล็กมาก 
มีกาบดอกรูปทรงกระบอกหุมอยู 

การกระจายพันธุ  หนองบึง คู คลอง สระน้ำทั่วไป  
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 147 แหนเปดใหญ Spirodela polyrhiza (L.) Schleid 

 ภาพที่ 148 แหนเปด Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  แหนเปด  
ชื่อสามัญ Thin duckweed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Spirodella oligorrhiza (Kurz.) Hegelm. 
ชื่อวงศ LEMNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำขนาดเล็ก ประกอบดวยใบ (ทัลลัส) คอนขางแบน 

ลอยปริ่มน้ำหรือเหนือน้ำเล็กนอย มักติดกันเปนกลุม 2-5 ทัลลัส 
บนทัลลัสมีสีเขียวเขม ดานลางสีมวงแดง มีราก 2-3 ราก ทัลลัส
เปนแผนรูปไขเกือบกลม ยาวประมาณ 0.4 ซม. มีเสนใบ 1-5 เสน 
ชอดอกมีขนาดเล็กตองดูดวยกลองจุลทรรศน เกิดในถุงตรงขอบ
ทัลลัส ประกอบดวยดอกตัวเมีย 1 ดอก ดอกตัวผู 2 ดอก ผลมี
ลักษณะเปนถุงเล็กๆ เมล็ดมีสัน 

การกระจายพันธุ หนองบึง คู คลอง สระน้ำทั่วไป  
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
 

ชื่อไทย  แหนเปด แหนใหญ 
ชื่อสามัญ Large duckweed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Spirodella polyrhiza (L.) Schleid. 
ชื่อวงศ LEMNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำขนาดเล็ก รูปรางลักษณะคลายแหนเปดแตมีขนาด

ใหญกวา ประกอบดวยใบ (ทัลลัส) รูปรางคอนขางกลม มักติดกัน
เปนกลุม 2-5 ทัลลัส ผิวใบเรียบ ดานบนมีสีเขียว ดานลาง 
สีออกแดง มีเสนใบ 5-11 เสน มีรากประมาณ 3-15 เสน ดอกมี 
ขนาดเล็กออกเปนชอ ประกอบดวยดอกตัวเมีย 1 ดอก ดอกตัวผู 
2 ดอก ยื่นออกมาจากถุงที่ซอกทัลลัส ผลมีลักษณะเปนถุงเล็กๆ 
เมล็ดมีสัน 

การกระจายพันธุ หนองบึง คู คลอง สระน้ำทั่วไป  
การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 149 ไขน้ำ ผำ Wolffia arrhiza (L.) Wimm.  

 ภาพที่ 150 สาหรายขาวเหนียว Utricularia aurea Lour.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ไขน้ำ ผำ 
ชื่อสามัญ Wolffia, Water meal  
ชื่อวิทยาศาสตร  Wolffia arrhiza (L.) Wimm., W. globosa Hartog & Plas. 
ชื่อวงศ LEMNACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลอยน้ำขนาดเล็กมาก เปนพืชมีดอกท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

ในโลก มองเห็นเปนเพียงเม็ดสีเขียว รูปรางกลมหรือเกือบกลม  
มีเสนผาศูนยกลาง 0.5-1.5 มม. ลอยอยูบนผิวน้ำ ไมมีราก  
อาจเกิดเดี่ยวหรือติดกันเปนคู ดอกมีขนาดเล็กออกเปนชอ 
เกิดตรงถุงตามขอบใบ ประกอบดวยดอกตัวผู 1 ดอก ดอกตัวเมีย  
1 ดอก 

การกระจายพันธุ หนองบึง คูน้ำ 
การใชประโยชน  รับประทานเปนอาหารประเภทผัด ยำ ในภาคเหนือ หรือออม  

ในภาคอีสาน  
 

ชื่อไทย  สาหรายขาวเหนียว 
ชื่อสามัญ Leafy bladderwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Utricularia aurea Lour. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป มีลำตนเปนสายกลมเรียวยาว มีขอปลองลักษณะออนหักงาย  

ใบออกตรงกันขามเปนคูหรือเปนกระจุก 4 ใบ ใบแตกเปนเสนเล็กๆ เปนพืชท่ีกิน
สัตวเปนอาหาร ที่โคนกานใบจะพองออกมาเปนถุงเล็กกระจายอยูทั่วตน ใชดักจับ
สัตวน้ำขนาดเล็กกินเปนอาหาร ภายในถุงมีตอมเล็กๆ สรางน้ำยอยใชยอยสัตวน้ำ
ขนาดเล็กท่ีหลุดเขาไป ถุงเหลาน้ียังชวยพยุงลำตนใหลอยน้ำอีกดวย ดอกออกเปน
ชอๆ ละ 3-10 ดอก กานชอดอกยาวแข็งแรง สงดอกขึ้นมาเจริญเหนือน้ำ  
ดอกยอยสเีหลอืงสด ดอกประกอบดวยกลบีเลีย้งสเีขยีวออกเหลือง 2 กลบี โคนกลบี
ตดิกนั กลบีดอกแยกเปน 2 สวน สวนบนขนาดเลก็ม ี2 แฉก สวนลางขนาดใหญกวา
มี 3 แฉก ดานลางมีลักษณะเปนจะงอย โคนกลีบมีเกสรเพศผูลักษณะกลมๆ ติดอยู 
2 อัน ผลเด่ียวคอนขางกลม เมล็ดขนาดเล็ก ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมแบน 

การกระจายพันธุ  แหลงน้ำนิ่งทั่วไป หนองน้ำ บึง นาขาว อางเก็บน้ำ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา ทำปุยพืชสด  
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 ภาพที่ 151 หญาสีทอง Utricularia bifida L. 

 ภาพที่ 152 หญาเข็ม Utricularia coerulea L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาสีทอง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Utricularia bifida L. 
ชื่อวงศ  LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ชอบข้ึนตามชายน้ำหรือที่น้ำทวมขัง 

เปนพืชกินแมลง โดยมีใบที่เปลี่ยนรูปไปเปนถุงเล็กๆ ดักจับแมลง
ขนาดเล็กกินเปนอาหาร ดอกออกเปนชอ ยาว 10-20 ซม. มีดอก 
สีเหลืองชอละ 3-10 ดอก กลีบดอกตอนโคนเช่ือมติดกัน ตอนปลาย
แยกเปน 2 สวน สวนลางยื่นยาวเปนจะงอย ดอกเมื่อบานมีขนาด
กวางประมาณ 0.6-1 ซม. ผลมีลักษณะกลมแบนเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 4 มิลลิเมตร เมื่อแกจะแตกออก 

 

ชื่อไทย หญาเข็ม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Utricularia coerulea L. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกที่มีอายุปเดียว เปนพืชกินแมลง ขนาดเล็ก (carnivorous 

plant หรือ insectivorous plant) ใบเด่ียวเรียงเปนกระจุกแบบกุหลาบ
ซอนขนาดเล็ก ยาว 8-10 มม. กวางประมาณ 2 มม. รูปขอบขนาน
หรือรูปซอน ดอกออกเปนชอแบบกระจะ ยาว 15-30 ซม.  
ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสมมาตรดานขาง กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ สีมวง
เวานูนมาก ปลายมน กลีบดอกมี 5 กลีบ เชื่อมกันเปนหลอด 
รูปปากเปด สีมวง กลีบบนเล็กกวา มีเดือย เกสรเพศผูมี 2 อัน 
ติดกับหลอดกลีบดอก เกสรเพศเมียอยูเหนือวงกลีบ ผลแบบแคปซูล 

การกระจายพันธุ  ลานหินที่น้ำขังแฉะในบริเวณที่เปนเนินเขา ริมลำธารบนที่สูง 
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 ภาพที ่153 ดสุติา หญาขาวกำ่นอย Utricularia delphinioides Thor. ex Pell. 

 ภาพที่ 154 สาหรายขาวเหนียวเล็ก Utricularia gibba L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ดุสิตา หญาขาวก่ำนอย 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Utricularia delphinioides Thor. Ex Pell. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียวหรือหลายป ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปแถบ 

เปนพืชกินแมลง (carnivorous plant หรือ insectivorous plant) มีถุงจับแมลงออกที่
ลำตนและใบ รูปคอนขางกลมถึงรูปไข ยาวประมาณ 1 มม. ปลายมีขนแข็งยาว โคง 
ดอกเด่ียวหรือชอดอกแบบกระจะ กานชอดอกยาว 8-18 ซม. มีใบประดับ 2 ชั้น 
เรียงแบบเวียน ชั้นนอกรูปหอก ยาว 2-3 มม. ปลายแหลม ชั้นในรูปแถบ กลีบเลี้ยง
รูปหอก ยาว 4-5 มม. เกลี้ยง กลีบดอกสีมวง หรือสีน้ำเงินเขม เชื่อมกัน กลีบบน
เล็กกวากลีบลาง รูปคอนขางกลม กลีบลางมีแถบสีเหลืองตรงกลาง 2 แถบ มีขน
แบบปุมเล็ก เดือยเรียงขนานกับกลีบดอกดานบน เกสรเพศผูมี 2 อัน ติดอยูที่ฐาน 
เกสรเพศเมียมีรังไขเหนือวงกลีบ รูปไข เกล้ียง ผลกลม ดอกออกระหวางเดือน
สิงหาคม-มกราคม 

การกระจายพันธุ  ลานหินที่น้ำขังแฉะในบริเวณที่เปนเนินเขา ริมลำธารบนที่สูง 
 

ชื่อไทย  สาหรายขาวเหนียวเล็ก 
ชื่อสามัญ Humped bladderwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Utricularia gibba L. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป มีลำตนเปนสายกลมเรียวยาว มีขอปลอง ใบเปนเสนเรียวยาว 

บางสวนเปลี่ยนรูปไปเปนกระเปาะดักแมลง ที่ปากกระเปาะ 
มีรยางคคลายขนแตกแขนงเปนฝอย ดอกออกเปนชอ ชูขึ้น 
เหนือน้ำหรือโผลพนน้ำเปนบางสวน ดอกยอยสีเหลืองสด ดอก
ประกอบดวยกลีบเล้ียงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 2 แฉกขนาด
ใกลเคียงกัน กลีบดอกเชื่อมติดกัน มีสวนลางย่ืนเปนจงอย  
ปลายแยกเปน 2 สวน ผลแหงแกแลวแตก รูปกลม ปลายยื่น 
และมีกลีบเล้ียงยังคงติดอยู เมล็ดขนาดเล็ก รูปรางคอนขางกลม 
ที่ขอบมีปก  

การกระจายพันธุ  แหลงน้ำตื้นๆ  
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 ภาพที่ 155 หญาฝอย Utricularia hirta Klein ex Link 

 ภาพที่ 156 สาหรายขาวเหนียว Utricularia inflata Walter. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาฝอย 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Utricularia hirta Klein ex Link 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE  
ลักษณะทั่วไป พชืลมลกุ ใบเดีย่วเรยีงสลบั รปูแถบ เปนพชืกินแมลง (carnivorous 

plant หรือ insectivorous plant) มีถุงจับแมลงที่ลำตนและใบ  
รูปไข ปลายหยักซ่ีฟน ชอดอกแบบกระจะ กานชอดอกยาว  
5-10 ซม. มีขนยาวสีขาว มีใบประดับ 2 ชั้น เรียงแบบเวียน  
ชั้นนอกรูปหอก ชั้นในรูปแถบ มีขนสีขาว กลีบเลี้ยงรูปไข มีขน 
กลีบดอกสีมวง เชื่อมกัน กลีบบนรูปไข โคนแคบ กลีบลางมน 
เหนือปากหลอด กลีบดอกดานในนูน เดือยตั้งฉากกับกลีบดอก
ดานบน เกสรเพศผูมี 2 อัน ติดอยูท่ีฐาน เกสรเพศเมียมีรังไขเหนือ 
วงกลีบ เกล้ียง ผลกลม มีเมล็ดจำนวนมาก ดอกออกระหวางเดือน
สิงหาคม-มกราคม 

การกระจายพันธุ  ลานหินที่น้ำขังแฉะในบริเวณที่เปนเนินเขา ริมลำธารบนที่สูง 

ชื่อไทย  สาหรายขาวเหนียว 
ชื่อสามัญ Leafy bladderwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Utricularia inflata Walter. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป มีลำตนเปนสายกลมเรียวยาว มีขอปลอง ใบเปนเสนเรียวยาว 

บางสวนเปล่ียนรูปไปเปนกระเปาะดักแมลง ที่ปากกระเปาะมี
รยางคคลายขนแตกแขนงเปนฝอย ดอกออกเปนชอ ชูขึ้นเหนือน้ำ 
ตรงสวนที่ชอดอกชูขึ้นจะมองเห็นลำตนแยกแขนงออกเปนฟอง
นวมสีขาว 5-7 แฉก เพ่ือพยุงสวนดอกใหลอยผิวน้ำ ดอกยอย 
สีเหลืองสด ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยก
เปน 2 แฉกขนาดใกลเคียงกัน กลีบดอกเช่ือมติดกัน มีสวนลาง 
ยื่นเปนจะงอย ปลายแยกเปน 2 สวน ผลแหงแกแลวแตก รูปกลม 
ปลายย่ืนและมีกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู เมล็ดขนาดเล็ก รูปราง 
คอนขางกลม ที่ขอบมปีก  

การกระจายพันธุ  แหลงน้ำตื้นๆ  
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 ภาพที่ 157 ทิพเกสร หญาฝอยเล็ก Utricularia minutissima Vahl. 

 ภาพที่ 158 สาหรายขาวเหนียวดอกมวง Utricularia purpurea Walt. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ทิพเกสร หญาฝอยเล็ก 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Utricularia minutissima Vahl 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียวหรือหลายป ใบเด่ียวเรียงสลับ รูปแถบ 

เปนพืชกินแมลง (carnivorous plant หรือ insectivorous plant)  
มีถุงจับแมลงที่ลำตนและใบ รูปไขปลายมีรยางคแข็ง ปลายแหลม
ตรง ชอดอกแบบเชิงลด กานชอดอกยาว 10-20 ซม. มีใบประดับ
เรียงแบบเวียน รูปหอก ปลายแหลม กลีบเลี้ยงมีสีเหลือง รูปหอก 
มขีนแบบปุมเลก็หนาแนน กลบีดอกสีมวงปนขาว เชือ่มกนั กลีบบน
เล็กกวากลีบลาง รูปหอกขนาน ปากลาง ปลายเวาต้ืน เดือย 
ตั้งฉากกับกลีบดอกดานบน มีขนแบบปุมส้ัน เกสรเพศผูมี 2 อัน  
ติดอยูที่ฐาน เกสรเพศเมียมีรังไขเหนือวงกลีบ เกล้ียง ผลกลม  
มีขนแบบปุมเล็ก ดอกออกระหวางเดือนสิงหาคม-มกราคม 

การกระจายพันธุ  ลานหินที่น้ำขังแฉะในบริเวณที่เปนเนินเขา ริมลำธารบนที่สูง 
 

ชื่อไทย  สาหรายขาวเหนียวดอกมวง 
ชื่อสามัญ Humped bladderwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Utricularia purpurea Walt. 
ชื่อวงศ LENTIBULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป มีลำตนเปนสายกลมเรียวยาว มีขอปลอง ใบเปนเสนเรียวยาว 

บางสวนเปลี่ยนรูปไปเปนกระเปาะดักแมลง ที่ปากกระเปาะ 
มีรยางคคลายขนแตกแขนงเปนฝอย ดอกออกเปนชอ ชูขึ้น 
เหนือน้ำหรือโผลพนน้ำเปนบางสวน ดอกยอยสีมวงออน ดอก
ประกอบดวยกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 2 แฉก ขนาด
ใกลเคียงกัน กลีบดอกเชื่อมติดกัน มีสวนลางยื่นเปนจะงอย  
ปลายแยกเปน 2 สวน ผลแหงแกแลวแตก รูปกลม ปลายยื่น 
และมีกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู เมล็ดขนาดเล็ก รูปรางคอนขางกลม  

การกระจายพันธุ  แหลงน้ำตื้นๆ บึงขนาดใหญ แองน้ำใกลน้ำตก  
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 ภาพที่ 159 ดองดึง กามปู Gloriosa superba Linn.   

 ภาพที่ 160 กูดขน สามรอยยอด รังไก Lycopodium cernuum (L.) 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ดองดึง กามปู คมขวาน ดาวดึงส 
ชื่อสามัญ Climbing lily 
ชื่อวิทยาศาสตร Gloriosa superba Linn. 
ชื่อวงศ LILIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุกเกาะตนไมอื่น ลำตนใตดินรูปทรงกระบอกโคง  

ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปหอกกวาง 2-3.5 ซม. ยาว 10-14 ซม. ปลายใบยืดยาว
ออกทำหนาท่ีเปนมือเกาะ ดอกเด่ียวออกที่ซอกใบใกลปลายเถา กานดอกยาว 
กลีบดอกสีเหลือง ปลายกลีบแดง เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีแดงทั้งดอก ขอบกลีบ 
เปนคลื่น เกสรเพศผูมี 6 อัน ชี้ออกเปนรัศมีตามแนวนอน ผลแหงแกแลวแตก  
รูปทรงกระบอกมี 3 พู เมล็ดกลม สีสมแกมน้ำตาล  

การกระจายพันธุ  ที่ชื้น ปาชายเลนดานใน  
การใชประโยชน  มีสรรพคุณทางสมุนไพร ในเหงาและเมล็ดมีสี colchicines  

ซึ่งปจจุบันสกัดเปนสารบริสุทธิ์ ทำเปนยาเม็ดรักษาโรคปวดขอ จัดเปนสารที่มี 
ความเปนพิษสูงการใชตองอยูในความควบคุมของแพทย ประโยชนดานเกษตร 
ใชเปนสารเพ่ิมจำนวนโครโมโซมของพืช ทำใหไดพืชพันธุใหม จึงเปนพืชเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญและมีความตองการในตลาดโลกสูงชนิดหนึ่ง  

ชื่อไทย กูดขน สามรอยยอด รังไก รวยไก หญากานเพียง  
 ดอกหิน  
ชื่อสามัญ Creeping Club Moss 
ชื่อวิทยาศาสตร Lycopodium cernuum (L.)  
ชื่อวงศ LYCOPODIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนมีสองลักษณะคือ มีทั้งลำตนท่ีทอดเล้ือยไปกับพ้ืนดิน 

และลำตนต้ังตรง อาจสูงถึงครึ่งเมตรหรือมากกวา แตกก่ิงกาน
สาขามาก ที่กิ่งมีใบเล็กๆ ปกคลุมหนาแนน ลักษณะใบเรียวแหลม
และลูไปทางปลายก่ิง ยาว 3-5 มม. สีเขียวออน สวนขยายพันธุ
ทำหนาที่สรางสปอร เรียก stobilus เกิดที่ปลายกิ่งโคงหอยลงมา 
ยาว 0.5-1.5 ซม. มลีกัษณะเปนใบเกล็ดเล็กๆ อดักันแนนรอบแกน 
ที่โคนใบเกล็ดดานในติดกับแกนลำตน มีอับสปอรติดอยูที่โคน 
ใบเกล็ด  

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ที่มีน้ำขัง ที่ราบบนภูเขาสูง 
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 ภาพที่ 161 ลิเภาใหญ Lycopodium flexuosum (L.) Sw. 

 ภาพที่ 162 ลิเภายุง กระฉอดหนู Lycopodium microphyllum (Cav.) R.Br. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ลิเภาใหญ กูดจอง กูดดอย กูดยอง กระฉอด  
ชื่อสามัญ String Fern 
ชื่อวิทยาศาสตร Lycopodium flexuosum (L.) Sw.  
ชื่อวงศ LYCOPODIACEAE 
ลักษณะทั่วไป มีเหงาส้ันอยูในดิน มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเล้ือยปนปายไปไดสูง 

หลายเมตร กานใบสวนท่ีออกจากเหงายาวไดมากกวา 50 ซม. โคนกานสีน้ำตาลออน 
ถึงเขม ผิวเกือบเกล้ียง มีขนปกคลุมประปราย ผิวดานบนเปนครีบสันแคบ แกนกลางใบ
หรือสวนที่เปนเถาเลื้อย มีครีบสันตลอดความยาว ปกคลุมดวยขนสีน้ำตาลออนประปราย
อยูระหวางครีบสัน แกนยอยชั้นแรกหรือกานใบยอยยาว 5 มม. มีขนปกคลุม แกนยอย 
ชั้นที่สองแตกออกเปนแบบขนนก 1-2 ชั้น ใบยอยรูปขอบขนานถึงแกมสามเหล่ียม  
ปลายแหลมขนาดยาว 10-25 ซม. กวาง 7-12 ซม. ใบยอยใกลโคน เปนใบประกอบขนนก
อีกชั้น หรือเปนใบยอยชั้นที่ 3 เปน 3 แฉก หรือแฉกแบบมือหรือเปนใบเดี่ยวปกติ ใบยอย
ปลายสุดยาว 15 ซม. กวาง 2.5 ซม. ปลายแหลมหรือคอยๆ สอบแหลม ขอบในหยักเปน
ซี่ฟน โคนใบมีกานเห็นไดชัดยาว 1 ซม. มีขนประปราย ที่โคนใบและกานไมมีขอตอ 
ที่จุดเชื่อม แผนใบบาง ผิวบนเกือบเกล้ียง ใตใบมีขนบริเวณเสนใย อับสปอรเกิดที่สวนต่ิง 
ที่ยื่นออกของขอบของใบยอยชั้นที่สาม ขนาดของอับสปอรยาว 1 ซม. กวาง 1 มม.  

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ที่มีน้ำขัง  
การใชประโยชน  ทำเครื่องจักสาน รากและใบสามารถนำมาใชรักษาโรคผิวหนัง เชน

กลากเกลื้อน 

ชื่อไทย ลิเภายุง กระฉอดหนู 
ชื่อสามัญ Climbing maidenhair, Snake fern, Small-leaved  

Climbing Fern, Old World climbing fern 
ชื่อวิทยาศาสตร Lycopodium microphyllum (Cav.) R. Br.  
ชื่อวงศ LYCOPODIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ใบเปนเถา แตกกิ่งไดอิสระ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-3 มม. มีขน 

สีน้ำตาลเขมปกคลุมหนาแนน ใบเลื้อยปนปาย เติบโตยาวเปนเถาไปไดหลายเมตร กานใบ
สวนที่ออกจากเหงายาว 10 ซม. สีฟางเขมผิวคอนขางเกลี้ยงตลอดความยาวมีครีบแคบๆ 
ที่ผิวดานบนแกนกลางใบ สวนที่เปนเถาหลัก ลักษณะเหมือนกานใบชวงบน มีใบยอย
จำนวนมาก แยกออกทุกระยะ 5-10 ซม. กานใบยอย ยาว 5 ซม. หรือมากกวา  
สวนปลายสุดมีขนสีน้ำตาลปกคลุมแนน แกนกลางใบยอย ยาว 5-8 ซม. ผิวคอนขาง
เกล้ียง มีครีบสัน มีใบยอยดานขางจำนวนหลายคู ใบยอย มีกานใบ 2-3 มม. ใบรูปสามเหล่ียม
ถึงรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม สอบเล็กลงสูปลาย โคนใบรูปลิ่มกวางหรือกึ่งตัดตรง  
หรือเปนติ่งหู ขอบใบเรียบ ผิวใบคอนขางเกลี้ยง ขนาดใบ ยาว 1.5-3 ซม. กวาง 1 ซม. 
ใบมี 2 แบบ ใบปกติขอบเรียบกับใบท่ีสรางสปอรขอบหยัก อับสปอรเกิดที่ขอบหยักของ 
ใบสปอร  

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ที่มีน้ำขัง ที่ชื้น  
การใชประโยชน  ทำเครื่องจักสาน ยอดออนนำมากินเปนผักได 
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 ภาพที่ 163 มะไฟนกคุม มะไฟนา Ammania baccifera L. 

 ภาพที่ 164 โรทาลา ทับทิม Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย มะไฟนกคุม มะไฟนา หญารักนา 
ชื่อสามัญ Acrid weed, Tooth cup 
ชื่อวิทยาศาสตร Ammania baccifera L. 
ชื่อวงศ  LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชลมลุกชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะเชนในนาขาว ตนสูง 30-40 ซม. 

ทุกสวนของลำตนมักมีสีอมแดง ใบเปนใบเดี่ยวมีขนาดเล็กรูปราง
แคบขอบขนาน ปลายใบแหลม ออกตรงกันขามเปนคูๆ ไมมี 
กานใบ ชอดอกเกิดตามซอกใบเปนกระจุกแนน เปนกลุม 
มีกานชอสั้น ไมมีกลีบดอก ดอกออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีแดง  
ผลกลมปานมีเมล็ดสีดำขนาดเล็กเปนจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  ทุงนา ริมน้ำ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำขังทั่วไป  
 

ชื่อไทย โรทาลา ทับทิม 
ชื่อสามัญ Rotala 
ชื่อวิทยาศาสตร Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne 
ชื่อวงศ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนกลมยาว ตั้งตรงเมื่ออยูใตน้ำหรือเล้ือยไปตามพื้นดิน 

ในบริเวณที่ชื้นแฉะ มีรากออกตามขอ ใบเดี่ยวใบเหนือน้ำรูปไข
กลมเรียงตัวตรงขามกัน ใบมีขนาดความยาว 1-1.5 ซม. กวาง  
0.8-1.0 ซม. ไมมีกานใบ มีสีเขียว ใบใตน้ำยาวเรียวหรือรูปไขรี 
ความยาว 1-2 ซม. กวาง 0.2-0.4 ซม. ดอกเดี่ยวออกเปนกระจุก
ตรงมุมโคนกานใบ หรือออกเปนชอปลายกิ่ง กลีบดอกสีมวงออน 
ผลเปนแบบ capsule  

การกระจายพันธุ แหลงน้ำน่ิง เชน บึงน้ำ หรือนาขาว หรือในน้ำไหลที่เปนลำธาร
บนที่สูง 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
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 ภาพที ่165 สาหรายแปรงลางขวด Rotala wallichi (J.D. Hooker) Koehne. 

 ภาพที่ 166 โคลงเคลงขน จุกนารี Melastoma malabathricum L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สาหรายแปรงลางขวด วอลลิชชี่ 
ชื่อสามัญ wallichii 
ชื่อวิทยาศาสตร Rotala wallichii (J.D.Hooker) Koehne 
ชื่อวงศ LYTHRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนกลมยาว ตั้งตรงเมื่ออยูใตน้ำหรือเล้ือยไปตามพื้นดิน 

ในบริเวณที่ชื้นแฉะ ใบแตกออกลำตนเปนวง ขอละ 10-16 ใบ  
ใบเหนือน้ำยาว 0.5-0.8 ซม. กวาง 0.1 ซม. มีสีเขียว ไมมีกานใบ 
ใบใตน้ำเรียวยาวเปนฝอย คลายสาหราย ขนาดใบยาว 0.5-2 ซม. 
สีเขียวอมน้ำตาล เมื่อไดรับปริมาณแสงท่ีเหมาะสมสวนยอดจะมี 
สีชมพูหรือแดง 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง เชน บึงน้ำ หรือนาขาว ชอบขึ้นในพื้นที่เปนดินโคลน 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
 

ชื่อไทย  โคลงเคลง จุกนารี 
ชื่อสามัญ Indian-rhododendron 
ชื่อวิทยาศาสตร  Melastoma malabathricum L.  
ชื่อวงศ MELASTOMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมสูง 1.5-2.4 เมตร ลำตนสีแดงคล้ำ มีขนละเอียดปกคลุม 

ไปทั่ว ใบเด่ียวออกตรงขาม แผนใบรูปหอกยาวรี ฐานใบมนหรือ
แหลม ปลายใบเรียวแหลม ใบยาว 12 ซม. ขอบใบเรียบ มีเสนใบ 
3-5 เสน ออกจากโคนใบไปจรดปลายใบมองเห็นชัดเจน ดอกออก
เปนชอท่ีปลายกิ่ง กลีบเล้ียง 3-6 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ มีทั้ง 
สีชมพู มวงออน มวงเขม เมื่อดอกบานเต็มที่กวาง 5-7 ซม.  
แรกๆ กลีบดอกจะบานอา เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกมักจะงองุม 
เกสรเพศผู 10 อัน แบงเปน 2 ชุดๆ แรกมีขนาดใหญ อับเรณู 
สีมวงแดง มีรยางคโคงงอ เชื่อมติดกับกานเกสร อับเรณูสีเหลือง 
รงัไขอยูใตวงกลบี ผลเม่ือแกเปลอืกจะแหงและแตกออก ผลมเีน้ือนุม
หลายเมล็ด  

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ที่โลงริมบึง ที่ชุมชื้น 



168 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 167 โคลงเคลงขน เอนอา Melastoma villosum Lodd.   

 ภาพที่ 168 โคลงเคลงยวน Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  โคลงเคลงขน มายะ (ตราด) เอ็นอา (อุบลราชธานี) 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Melastoma villosum Lodd.  
ชื่อวงศ MELASTOMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมสูง 1-2 เมตร แตกกิ่งมาก ใบเดี่ยวออกตรงขาม แผนใบ 

รูปขอบขนานแกมรูปไข หรือรูปใบหอกแกมรูปไข กวาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4-8 ซม. 
ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบใบเรียบมีเสนใบออกจากโคนใบ 4-5 เสน แผนใบ
ดานบนสีเขียวเขม มีขนบางๆ ดานทองใบสีซีด มีขนหนาแนน กานใบยาวมีขน
ปกคลุม เม่ือจับแผนใบจะรูสึกสากมือ ดอกออกเปนชอท่ีปลายก่ิง ชอดอกประกอบดวย
ดอกยอย 3-6 ดอก กานชอดอกยาวประมาณ 0.5 ซม. วงกลีบเลี้ยงยาวสีมวงแดง 
มีขนปกคลุม กลีบดอกมีขนาดใหญ 5 กลีบ แตละกลีบไมติดกัน สีชมพูอมมวง  
เกสรเพศผู 10 อนั ขนาดใหญ 5 อนั มกีานสเีหลอืงและสมีวง สวนบนโคง ขนาดเล็ก 
5 อัน สีเหลืองและเหยียดตรง ผลแกแลวแตก สีมวง มีเมล็ดหลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ ปาชายเลน ที่น้ำทะเลทวมถึง 
 

ชื่อไทย  โคลงเคลงยวน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.  
ชื่อวงศ MELASTOMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป โคลงเคลงเปนไมพุมขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 1 เมตร 

ลำตนกลมมีกิ่งกานสาขามาก เล็กเรียว มีขนละเอียดปกคลุมไปทั่ว ใบเดี่ยว รูปหอก 
ปลายใบแหลม มีเสนกลางใบ 3 เสน มีขนสั้นๆ ปกคลุม แผนใบหนา แข็งเล็กนอย 
มีสีเขียวอมเหลือง ทองใบสีออน ดอกเปนชอออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง 3-6 กลีบ 
กลีบดอก 5 กลีบ มีสีมวงเขม เมื่อดอกบานเต็มที่กวาง 5-7 ซม. แรกๆ กลีบดอก 
จะบานอา เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกมักจะงองุม เกสรเพศผู 10 อัน แบงเปน 2 ชุด 
ชุดแรกมีขนาดใหญ อับเรณูสีมวงแดง มีรยางคโคงงอ เชื่อมติดกับกานเกสร ชุดเล็ก 
อับเรณูสีเหลือง รังไขอยูใตวงกลีบ ผลเมล็ดกลมรูปถวย มีขนปกคลุม ผลเมื่อแก
เปลือกจะแหงและแตก มีเนื้อนุมหลายเมล็ด เมล็ดเล็กละเอียด หัวหรือโคนตน
เปนกระเปาะ เนื้อแข็งผิวขาว  

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ที่โลงริมบึง ที่ชุมชื้น 
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 ภาพที่ 169 มังเครชาง Melastoma sanguineum Sims. 

 ภาพที่ 170 เอนอาขน Osbeckia stellata Ham.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  โคลงเคลงชาง มังเครชาง มังเครขน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Melastoma sanguineum Sims.  
ชื่อวงศ MELASTOMATACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมสูง 1-3 เมตร แตกก่ิงมาก ใบเด่ียวออกตรงขาม

สลับฉาก แผนใบรูปหอก ฐานใบมน ปลายใบเรียวแหลม ใบกวาง 
2.5-3.5 ซม. ยาว 10-13 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนเกลี้ยง 
ผิวใบดานลางมีขนแข็ง เม่ือจับแผนใบจะรูสึกสากมือ ดอกออก
เปนชอท่ีปลายก่ิง หรือดอกเด่ียวออกท่ีซอกใบ ฐานรองดอก 
รูปถวย มีขนแข็งสีแดง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปหอกผิวดานนอก 
มีขนส้ันนุม ผิวดานในเกล้ียง กลีบดอกมี 5 กลีบ แตละกลีบ 
ไมติดกัน สีชมพูอมมวง เกสรเพศผู 10 อัน เกสรเพศเมียมีรังไข 
ขนแข็งสีทองหนาแนนอยูใตวงกลีบ ผลแกแลวแตก มีเมล็ด 
หลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ ริมลำธาร น้ำตก 
 

ชื่อไทย เอนอาขน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Osbeckia stellata Ham. 
ชื่อวงศ  MELASTOMATACEAE  
ลักษณะทั่วไป  เปนไมพุมสูง 1-2 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม ใบรูปรี 

แกมขอบขนานมีขนละเอียดปกคลุมท่ัวใบ ดอกออกรวมเปนชอ 
ที่ปลายกิ่ง มีดอกยอยจำนวนมาก ดอกสีชมพูถึงสีมวง กลีบดอก 
4 กลีบ ดอกออกท้ังป ผลเปนผลสด ผลแกแตกออก มักพบบริเวณ 
ทุงหญาโลง ที่ชื้นแฉะบนลานหิน ริมน้ำ 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชุมชื้น 
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 ภาพที่ 171 เอนอานอย หญาพองขน เอ็นอา Osbeckia  chinensis L. 

 ภาพที่ 172 คลาน้ำ Schumaniathus dichotomus (Roxb.) Gagnep. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย เอนอานอย หญาพองขน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Osbeckia chinensis L. 
ชื่อวงศ  MELASTOMATACEAE  
ลักษณะทั่วไป  ไมลมลุก สูง 20-35 ซม. ลำตนเปนส่ีเหล่ียม ใบเดี่ยวเรียงเปน 

คูตรงขาม ยาว 2-5.5 ซม กวาง 1.5-3 ซม. รูปไขหรือรูปขอบขนาน 
ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย ใบมีขนสีน้ำตาล
ออนท้ังสองดาน ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกท่ีปลายกิ่ง  
มี 3-5 ดอก กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบดอกแยกกัน  
มี 4 กลีบ สีมวงอมชมพู เกสรเพศผูมี 8 อัน ขนาดเทากัน  
เกสรเพศเมียมีรังไขใตวงกลีบ รังไขมี 4 หอง ผลแหงแตกรูประฆัง
หรือรูปคนโท เมล็ดรูปกนหอย 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง ที่ชุมชื้น 
 

ชื่อไทย  คลาน้ำ 
ชื่อสามัญ water canna 
ชื่อวิทยาศาสตร  Schumaniathus dichotomus (Roxb.) Gagnep. 
ชื่อวงศ MARANTACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป ลำตนเปนเหงาใตดินตนสูงประมาณ  

2 เมตร ใบเดี่ยวรูปไขยาวปลายแหลมคลายใบพุทธรักษา เสนใบ
แตกเปนเสนขนานเห็นชัด กานใบดานลางแผเปนกาบประกบลำตน 
ดอกออกเปนชอ ชอดอกมีกานชอยาวแข็ง ชูชอดอกข้ึนมาเหนือ
กลุมใบ ดอกยอยสีขาว ไมมีกานดอก 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมคลอง  
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับสวนน้ำ หรือในกระถางท่ีมีน้ำ ลำตนเหนือดิน

ใชลอกเปลือกนำมาทำเครื่องจักสาน 
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 ภาพที่ 173 คลาน้ำชอตั้ง Thalia dealbata Fraser ex Roscoe 

 ภาพที่ 174 คลาน้ำชอหอย Thalia geniculata L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  คลาน้ำชอตั้ง พุทธรักษาน้ำ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Thalia dealbata Fraser 
ชื่อวงศ MARANTACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป ลำตนเปนเหงาใตดินสงกอใบและดอก

เจริญขึ้นเหนือน้ำ กอใบสูง 1.5-2 เมตร ใบเดี่ยว กานใบกลมเรียวยาวแข็ง สวนที่ติด
กับฐานใบมีสีแดง โคนกานใบแผเปนกาบหุมประกบกันไว แผนใบใหญ รูปไขยาว
ปลายแหลม ขอบใบเรียบ เสนใบยอยแตกขนานกันจากเสนกลางใบแบบขนนก 
เปนเสนขนานเห็นชัด โคนกานใบแผเปนกาบประกบลำตน ออกดอกเปนชอ  
กานชอดอกกลมเรียวยาวแข็งเจริญจากเหงาใตดิน สงชอดอกใหเจริญเหนือกอใบ  
ที่ปลายกานชอดอกแตกเปนแขนงยอยหลายแขนง โคนกานชอดอกมีใบประดับ 
ดอกยอยไมมีกานดอกเกิดเปนคูติดเรียงกันบนแขนงยอยมีใบประดับ 2 ใบ หุมดอก
ตอนออน ดอกยอยประกอบดวยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ มีสีมวงเขม 
เกสรเพศผู 1 อัน ผลเดี่ยวขนาดเล็ก 

การกระจายพันธุ เปนพืชที่นำเขามาจากตางประเทศ เพื่อเปนไมประดับ 
การใชประโยชน  ปลูกประดับตามริมสระน้ำ หรือปลูกในกระถาง  

ชื่อไทย คลาน้ำชอหอย 
ชื่อสามัญ water canna 
ชื่อวิทยาศาสตร Thalia geniculata L. 
ชื่อวงศ  MARANTACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกที่มีอายุหลายป ลำตนเปนเหงาใตดิน สงกอใบและ

ดอกเจริญเหนือน้ำ สูงประมาณ 2 เมตร ใบเด่ียว โคนกานใบ 
แผเปนกาบหุมประกบไว แผนใบใหญรูปไขยาว ขอบใบเรียบ ปลาย
ใบแหลมขนาดใบประมาณ 15-25 ซม. ดอกออกเปนชอแบบ 
ชอดอกรวม กานชอดอกกลมเรียวยาว แข็ง เจริญจากเหงาใตดิน 
สงดอกใหเจริญเหนือกอใบ ดอกยอยประกอบดวยกลีบเลี้ยง  
3 กลีบขนาดเล็ก กลีบดอก 3 กลีบ สีมวงออน เกสรเพศผู 1 อัน 
เกสรเพศผูที่เหมือนกลีบดอกและเปนหมัน 2 อัน รังไขมี 3 ชอง 
ผลเดี่ยวรูปไขยาวประมาณ 2.5 ซม. 

การกระจายพันธุ เปนพืชที่นำเขามาจากตางประเทศ เพื่อเปนไมประดับ  
การใชประโยชน  ปลูกประดับตามริมสระน้ำ หรือปลูกในกระถาง  
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 ภาพที่ 175 ผักแวน Marsilea crenata Presl.  

 ภาพที่ 176 ไมยราบยักษ Mimosa pigra L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักแวน (กลาง อีสาน เหนือ ใต) ผักลิ้นป (ใต) 
ชื่อสามัญ Water clover, Clover fern 
ชื่อวิทยาศาสตร  Marsilea crenata Presl. 
ชื่อวงศ MARSILEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนกานยาวเลื้อยไปตามพื้น แตกรากและใบตามขอหรือตา

ที่แตะกับพ้ืนและงอกเปนตนใหม มีกานใบยาวชูแผใบเหนือน้ำ  
ใบเมื่อยังออนมีลักษณะเปน circinate leaf เหมือนเฟรนทั่วไป แต
ใบปกติจะเปนใบประกอบ มีใบยอย 4 ใบ ใบยอยรูปรางแบบ
สามเหลี่ยมปลายใบโคงกลมโคนใบสอบเขาหากัน ขอบใบเรียบ
หรือเปนคลื่นหรือเปนจักฟนเลื่อย ไมมีดอกแตจะมีอับสปอรเปน
เม็ดดำคลายเม็ดถั่วเขียวออกเปนชอที่โคนกานใบ 

การกระจายพันธุ พบทั่วไปบริเวณที่แฉะ ที่น้ำทวมขัง หรือในนาขาว 
การใชประโยชน  ยอดออน ไหลออนรบัประทานเปนผกัสดกับนำ้พรกิ หรอืแกงรสจดื

ทางใต ทั้งตนมีสรรพคุณสมานแผลในปากคอ ระงับรอน แกไข 
รอนใน กระหายน้ำ ดับพิษ แกดีพิการ 

ชื่อไทย  ไมยราบยักษ ไมยราบน้ำ ไมยราบตน 
ชื่อสามัญ Giant mimosa 
ชื่อวิทยาศาสตร  Mimosa pigra L. 
ชื่อวงศ MIMOSACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุม ลำตนต้ังตรงสูง 2-4 เมตร มีหนามปกคลุมลำตน  

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยมีขนาดเล็ก มีความรูสึกไวตอสิ่งเรา 
เมื่อถูกสัมผัสหรือถูกกระทบกระเทือนจะหุบใบ กานใบและแกนใบ
มีหนามแหลม ชอดอกออกตามซอกใบ 1-3 ชอ ชอดอก 
เปนกระจุกกลม สีชมพู ผลเปนฝกแบนยาวมีขนเรียบปกคลุม  
เกาะเปนกลุมประมาณ 10 ฝก  

การกระจายพันธุ ที่ลุมและชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ เปนวัชพืชท่ีรายแรง ขยายพันธุไดเร็ว
และทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม กำจัดยาก 
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 ภาพที่ 177 ผักกระเฉด Neptunia oleracea (Lour.) 

 ภาพที่ 178 ผักกระฉูด Neptunia sp. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ผักกระเฉด ผักรูนอน ผักฉีด (ใต) ผักหนอง  
 ผักหละหนอง (เหนือ) ผักกะเสดน้ำ (อีสาน) 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Neptunia oleracea Lour. 
ชื่อวงศ MIMOSACEAE (LECUMIMOSAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ตนลอยน้ำหรือเลื้อยแผใกลชายฝง 

ลำตนเปนปลอง ตนแกจะมีนวมหนาสีขาวที่เรียกวานม หุมปลองเปนชวงๆ เวน
สวนท่ีเปนขอ ชวยพยุงตัวใหลอยน้ำไดดี ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 
มีขนาดเล็กไวตอสิ่งเรา เม่ือสัมผัสถูกใบจะหุบ ขนาดใบยอยยาว 4-10 มม. กวาง  
1.2-3 มม. แผนใบสีเขียว หรือเขียวอมน้ำตาล ขอบใบสีมวง ใบรูปไข ดอกมีสีเหลือง
ออกเปนชอรวมเปนรูปกระจุกลมตามซอกใบ มีกานชอดอกยาว ดอกมีกลีบดอก  
5 แฉก ดอกยอยทีอ่ยูสวนลางของชอดอกไมมเีพศ ดอกตรงกลางเปนดอกเพศผูและ
ตรงยอดเปนดอกสมบูรณเพศ ผลเปนฝกแบนมีเมล็ด 4-20 เมล็ด 

การกระจายพันธุ  คู คลอง หนอง บึงทั่วไป 
การใชประโยชน ยอดออน รับประทานเปนผักสดจิ้มน้ำพริก นำมาผัด หรือแกงสม 
 

ชื่อไทย  ผักกระฉูด 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Neptunia sp. 
ชื่อวงศ MIMOSACEAE (LECUMIMOSAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ตนลอยน้ำ เปนตนขึ้นตามชายน้ำ

หรือที่น้ำขัง ที่ชื้นแฉะ ตนลอยน้ำมีลักษณะเหมือนผักกระเฉด  
แตมีลำตนใหญและแข็งกวา แผนใบใหญกวาและมีสีเขียวสด ตนที่
ขึ้นชายน้ำหรือบนดินท่ีชื้นแฉะจะมีลำตนแข็งสีน้ำตาลไมมีนม 
สขีาวหุม ตนสงู 1-1.5 เมตร ดอกมสีเีหลืองออกเปนชอเชนเดยีวกบั
ผักกระเฉด ผลเปนฝกแบนเม่ือออนมีสีเขียวและเปล่ียนเปน 
สีน้ำตาลเมื่อแก ฝกแกแลวแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก 

การใชประโยชน ยอดออน รับประทานเปนผักสดจิ้มน้ำพริก นำมาผัด หรือแกงสม 
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 ภาพที ่179 หวาข้ีนก Syzygium ripicola (Craib) Merr. & L.M.Perry 

 ภาพที่ 180 สาหรายนา Najas graminea Del.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หวาขี้นก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Syzygium ripicola (Craib) Merr. & L.M.Perry  
ชื่อวงศ MYRTACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนสูง 5-10 เมตร ใบเด่ียวเรียงตรงกันขาม แผนใบยาว  

5-13.5 ซม. กวาง 1.5-3 ซม. รูปขอบขนาน รูปหอกแกมรูป 
ขอบขนาน หรือรูปรี ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลมหรือเวาบุม  
ขอบใบเรียบ ชอดอกเปนชอแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง 
ยาวประมาณ 9 ซม. ฐานดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ  
แยกกัน กลีบดอกมี 4 กลีบ แยกกัน มีตอม 5-8 ตอมตอกลีบ 
เกสรเพศผูมีจำนวนมาก เกสรเพศเมียมีรังไขใตวงกลีบ มี 2 หอง 
ผลสดรูปขอบขนาน 

การกระจายพันธุ  ริมลำธาร ริมแมน้ำ  
 

ชื่อไทย  สาหรายเสนดาย สาหรายนา 
ชื่อสามัญ Bushy pond weed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Najas greminea Del. 
ชื่อวงศ NAJADACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใตน้ำมีอายุหลายฤดู สามารถลอยอยูใตน้ำอยางอิสระ

โดยทีร่ากไมยดึพืน้ดนิ ลกัษณะลำตนกลม ผอม ยาว แตกก่ิงกานมาก 
มีรากออกตามขอ ใบมีลักษณะแคบยาวเปนกาบหุมใบจักเปน 
ฟนเล็กๆ หางๆ โคนใบแผเปนกาบหุมลำตน ใบมีเปนจำนวนมาก
เรียงตัวตรงขามกันหรือเกือบจะเปนแบบแตกรอบวง ไมมีกานใบ 
ดอกมีขนาดเล็กมากออกตามมุมโคนใบ ไมมีกานชอดอก 

การกระจายพันธุ  ชอบขึ้นในที่น้ำนิ่ง เชน หนองบึง คู คลอง อางเก็บน้ำ 
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 ภาพที่ 181 หมอขาวหมอแกงลิง Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 

 ภาพที่ 182 ไสปลาไหล Barclaya longifolia Wall. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หมอขาวหมอแกงลิง เขนงนายพราน 
ชื่อสามัญ Common Swamp Pitcher-Plant  
ชื่อวิทยาศาสตร  Nepenthes mirabilis (Lour) Druce 
ชื่อวงศ NEPENTHACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชที่มีลำตนออน มักขึ้นรวมกันเปนกอหนาแนน หรือลำตน

เลื้อยไปตามพื้นดิน หรือเกาะไมพุมขนาดเล็ก ใบยาว 12-18 ซม. 
ปลายใบเปนกระเปาะคลายเหยือก ยาว 10-15 ซม. กระเปาะเมื่อ
ยังออนฝาจะปด กระเปาะมีหลายสี เชน สีเขียว สีน้ำตาลอมแดง 
และสีเขียวปนแดง ภายในกระเปาะมีขนปองกันแมลงที่ตกเขาไป
ไมใหออกได ผิวกระเปาะมีรูเล็กๆ จำนวนมากปลอยน้ำยอย 
ออกมาขังไวในกระเปาะ เพ่ือยอยสลายแมลงเปนอาหาร ดอก
ออกเปนชอตามสวนยอดของลำตน กานชอดอกยาว 50-100  
ซม. ดอกเพศผูและเพศเมียแยกกันอยูคนละตน เมื่อผสมพันธุแลว
ดอกเพศเมียจะกลายเปนฝกที่มีเมล็ดจำนวนมากอยูภายใน 

การกระจายพันธุ  ชอบขึ้นในบึงที่น้ำนิ่ง หรือริมน้ำตามลำธารที่มีน้ำไหล 
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับ  

ชื่อไทย  ไสปลาไหล 
ชื่อสามัญ Orchid lily  
ชื่อวิทยาศาสตร  Barclaya longifolia Wall. 
ชื่อวงศ NYMPHAEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนหัวขนาดเล็กใตดิน ใบเจริญใตน้ำ กานใบแตกจากลำตน

เปนกอ แผนใบเรียวยาวรูปหอก ดานบนของใบสีเขียวหรือเขียวอมน้ำตาล  
ดานลางใบมีสีมวง แผนใบบางน่ิม ขอบใบหยักเปนคล่ืน ฐานใบเวาเปนรูปหัวใจ 
เสนใบสีแดงหรือน้ำตาลเห็นเดนชัด ใบยาวสูงสุดประมาณ 30 ซม. กวาง 3-4 ซม.  
กานใบยาว ดอกเด่ียว กานดอกเรียวยาว ชูดอกบานเหนือน้ำสวนของดอก
ประกอบดวยใบประดับรูปรางเรียวยาว 2-3 ซม. จำนวน 5 กลีบ กลีบรวม 8-10 
กลีบยาว 1-2 ซม. เรียงกัน 2 ชั้นเหนือรังไข กลีบรวมที่เรียงกันอยูชั้นนอกของกลีบ
มีสีเขียว ดานในสีมวงแดง กลีบรวมที่เรียงกันอยูชั้นในมีสีมวงแดง ทั้ง 2 ดาน  
โคนกลีบติดกันเปนหลอด เกสรตัวผูเจริญติดโคนกลีบดอกจำนวนมาก ผลเปนแบบ 
Berry เสนผาศูนยกลาง 1.5-1.8 ซม. เมล็ดมีขนาดเล็ก ผิวนอกของเมล็ดปกคลุม
ดวยหนามเล็ก ๆ  

การกระจายพันธุ  ชอบขึ้นในลำธารที่มีน้ำไหลในพื้นที่เปนดินทราย 
การใชประโยชน  ใชปลูกประดับในตูปลา เปนพรรณไมน้ำสงออกขายตางประเทศ  
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 ภาพที่ 183 บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn.  

 ภาพที่ 184 บัวขาบ ปานดำ นิลอุบล Nymphaea cyanea Roxb. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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184 ชื่อไทย  บัวขาบ ปานดำ นิโลบล นิโลตบล นิลอุบล 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nymphaea cyanea Roxb., Nymphaea stellata Willd. 
ชื่อวงศ NYMPHAEACEAE 
ลักษณะทั่วไป  พชืลมลุกท่ีมอีายหุลายป ลำตนเปนเหงาใตดนิ ใบเด่ียวแตกเปนกอ 

แผนใบเปนรูปลอยท่ีผิวน้ำ ใบกวาง ยาว 25-30 ซม. ผิวใบ 
ดานบนสีเขียวคล้ำ ดานลางสีออกมวงแดง ดอกเด่ียวมีกานดอก 
สีออกแดง ชูดอกเหนือผิวน้ำ ดอกขนาดใหญ เมื่อบานเต็มที่กวาง
ประมาณ 15-20 ซม. สวนของดอกประกอบดวยกลีบเล้ียง  
4 กลีบ กลีบดานนอกสีเขียวคล้ำ ดานในสีเหมือนสีดอก กลีบดอก
สีมวงน้ำเงิน จำนวน 20-22 กลีบ ดอกมีกล่ินหอม ผลเจริญ 
อยูใตน้ำ เปนผลสด เปลือกหนา ภายในลักษณะนุมโปรง มีเมล็ด
จำนวนมาก  

การกระจายพันธุ  พบตามแหลงน้ำทั่วไป  
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ สระน้ำ หรือปลูกประดับในกระถางท่ีมีน้ำ

ตนใตน้ำใชปลูกประดับในตูปลา  
 

ชื่อไทย  บัวหลวง 
ชื่อสามัญ Lotus 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nelumbo nucifera Gaertn. 
ชื่อวงศ NYMPHAEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาและไหลอยูใตดิน ลำตนใตดินเมื่อออนจะมีลักษณะกลม

เรียวยาว เมื่อแกจะอวบอวนเพราะสะสมอาหารไวมากมองเห็นขอปลองชัดเจน ใบเดี่ยว
ขนาดใหญชูเหนือน้ำ รูปเกือบกลม ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น เสนใบมีลักษณะนูน  
ทางดานลางของใบกระจายออกจากเสนกลางใบออกไปในแนวรัศมี จำนวน 18-23 เสน 
ใบมีคิวตินฉาบหนาทำใหน้ำและของเหลวจับบนใบไมได กานใบและกานดอกแข็งยาวมีตุม
เล็กๆ ทั่วไป ดอกเดี่ยวขนาดใหญ ชูเหนือน้ำ กลีบเลี้ยงมี 4-6 กลีบ กลีบดอกจำนวนมาก
เรียงซอนกันหลายช้ัน กลีบดอกจำนวนมากกวากลีบเลี้ยงและแตกตางไปแตละสายพันธุ 
เกสรเพศผูมีจำนวนมาก ผลรูปกลมรีจำนวนมากอยูในฝกรูปกรวย บัวหลวงมีชนิดหลักอยู 
3 ชนิด คือ ชนิดดอกลา ดอกซอน ซึ่งมี 2 สี คือสีชมพู และสีขาว และชนิดที่มีดอกสีชมพู 
และสีขาว และชนิดที่มีดอกสีชมพูขนาดเล็ก เรียกวา บัวเข็ม หรือบัวปกกิ่ง 

การกระจายพันธุ หนองน้ำ คู คลอง บึง อางเก็บน้ำ  
การใชประโยชน  ยอดออนไหลบัวนำมาตมกะทิจิ้มน้ำพริก ผัด หรือแกงสม เมล็ดใช

รับประทาน หรือนำไปทำขนมหวาน รากบัวนำมาเชื่อม เกสร นำมาปรุงเปนยาหอมและ
เปนยาชูกำลัง ราก ระงับอาหารทองรวง เหงาและเมล็ด เปนยาบำรุงกำลัง รักษาอาการ
รอนใน แกกระหายน้ำ รักษาเสมหะ อาการพุพอง เมล็ดมี embryo สีเขียวเรียกวา ดีบัว  
มีอัลคาลอยดหลายชนิด มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ 
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 ภาพที่ 185 บัวสาย Nymphaea lotus Linn.  

 ภาพที่ 186 บัวผัน บัวเผื่อน Nymphaea stellata Willd.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  บัวสาย ปานแดง (เหนือ) บัวขี้แพะ (นครราชสีมา) 
ชื่อสามัญ Water lily 
ชื่อวิทยาศาสตร Nymphaea lotus Linn. 
ชื่อวงศ NYMPHAEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเจริญอยูในดินและเหนือดินใตน้ำ มีทั้งเปนหัว เหงา และเปนไหล 

ใบเดี่ยว มีกานใบติดอยูทางดานหลังของแผนใบ กานใบกลมเรียวยาว แผนใบมี 2 แบบ 
คือใบเหนือน้ำและใบใตน้ำ ใบใตน้ำแผนใบบางน่ิม ขอบใบเรียบหรือหยักเปนคล่ืนเล็กนอย 
แผนใบเปนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข ฐานใบเวาลึกเปนรูปหัวใจ ดานบนของแผนใบมีสีเขียว
อมน้ำตาล ดานลางมีสีมวง สวนใบเหนือน้ำ แผนใบหนาและอวบน้ำกวาใบใตน้ำ ดานบน
ของแผนใบมีสีเขียวเรียบเปนมัน ดานลางมีสีมวง ใบรูปไขหรือรูปไขคอนขางกลม ฐานใบ
เวาลึกเปนรูปหัวใจ ขอบใบอาจเรียบหรือหยักเปนฟนแหลม ดอกเดี่ยวสมบูรณเพศ มีกาน
ดอกยาวสงดอกขึ้นมาเจริญเหนือน้ำ ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ดานนอกของ 
กลีบเล้ียงมีสีน้ำตาลอมเขียว สวนดานในสีเดียวกับกลีบดอก กลีบดอกมีสีชมพูเขม  
เกสรเพศผูและเกสรเพศเมียมีสีแดงเขม ดอกจะบานเฉพาะในตอนเชา ผลสดแบบ berry 
เจริญอยูใตน้ำ 

การกระจายพันธุ พบทั่วไปตามหนอง คลอง บึง สระหรืออางที่มีพื้นเปนดินโคลน  
การใชประโยชน  เปนไมประดับในสระน้ำ หรือกระถางท่ีมีน้ำ ตนใตน้ำใชปลูกประดับ 

ในตูปลา กานดอกนำมาผัดหรือแกงกะทิ ไหลบัวนำมาผัด ดอก มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ  
แกไขตัวรอน เมล็ด บำรุงกำลัง หัวหรือเหงา บำรุงครรภ รักษาบำรุงธาตุ 

 

ชื่อไทย  บัวผัน บัวเผื่อน 
ชื่อสามัญ Water lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nymphaea stellata Willd. 
ชื่อวงศ NYMPHEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนหัวใตดินมีขนาดเล็ก ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยัก 

เปนคลื่น ฐานใบเวาลึก เสนใบไมนูน ใบออกสลับถี่ลอยบนผิวน้ำ
เรียงเปนวง ดอกเดี่ยวขนาดเล็ก ชูเหนือน้ำ มีกานดอกยาว  
มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกปลายแหลมเรียงซอนกันหลายชั้น 
เกสรเพศผูจำนวนมาก ผลกลมมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก เปน
บัวพื้นเมืองของไทยมี 2 ชนิด คือบัวเผื่อนดอกสีขาวปลายกลีบ 
สีมวงครามออนๆ และบัวผันดอกสีมวงออนแลวเปล่ียนเปน 
สีชมพู บางครั้งอาจพบเปนสีขาวปลอด 

การกระจายพันธุ หนองน้ำ คู คลอง บึง นาขาว 
การใชประโยชน  เปนไมประดบัในสระนำ้หรือกระถางท่ีมนีำ้ กานดอกใชรบัประทาน

เชนเดียวกับบัวสาย  
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 ภาพที่ 187 บัวฝรั่ง Nymphaea spp.  

 ภาพที่ 188 เทียนนา Jussiaea linifolia Vahl.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  บัวฝรั่ง 
ชื่อสามัญ Water lily 
ชื่อวิทยาศาสตร  Nymphaea spp.  
ชื่อวงศ NYMPHEACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนหัวใตดินหรือเหงา ใบเด่ียว แตกจากตนใตดิน ใบรูปไข

หรือรูปกลม ฐานใบหยักเวาชิดหรือหางกัน ขอบใบเรียบหรือ 
หยักแหลม กานใบเรียบเกลี้ยงติดกับแผนใบดานหลังตรงฐานใบ 
ผิวใบเรียบ ดอกเดี่ยว กานดอกสงดอกขึ้นมาเจริญท่ีผิวน้ำหรือ 
ชูเหนือน้ำ กานใบและกานดอกมีลักษณะเหมือนกัน ดอก
ประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ กลีบดอกจำนวนมาก มีสีตางๆ 
ตั้งแต ขาว ชมพู เหลือง แสด มวง คราม ฟา หรือน้ำเงิน  
กลีบดอกซอนกันหลายชั้น เกสรเพศผูจำนวนมาก เรียงซอนกัน
รอบฐานรังไข ผลเดี่ยวแบบ berry ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ เปนพืชน้ำที่มีการกระจายทั่วโลก ในประเทศไทยพบตาม คู คลอง 
หรือสระน้ำที่สรางขึ้นเพื่อตกแตงสถานที่ตางๆ  

การใชประโยชน  เปนไมประดับในสระน้ำหรือกระถางที่มีน้ำ  

ชื่อไทย  เทียนนา 
ชื่อสามัญ Water primrose 
ชื่อวิทยาศาสตร  Jussiaea linifolia Vahl. 
ชื่อวงศ ONAGRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำอายุปเดียว ลำตนตั้งตรง สูง 30-50 ซม. ลำตนเปน

เหล่ียมไมมีขน มักมีสีมวงแดง ใบเด่ียวรูปหอกยาวเรียวปลายแหลม
ไมมีขน ดอกเด่ียวขนาดเล็กมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ และกลีบดอก 
สีเหลือง 4 กลีบ กลีบดอกมีขนาดส้ันแตใหญกวากลีบเล้ียงเล็กนอย 
ดอกออกตามซอกใบ ผลเปนรปูทรงกระบอก มเีมลด็เปนจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ที่น้ำทวมขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 189 พังพวยน้ำ Jussiaea repens L 

 ภาพที่ 190 พญาดำราก Jussiaea suffruticosa L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  แพงพวยน้ำ ผักแพง 
ชื่อสามัญ Creeping water primrose 
ชื่อวิทยาศาสตร  Jussiaea repens Linn. 
ชื่อวงศ ONAGRACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนอวบน้ำกลมผิวมัน ตามขอของลำตนท่ีลอยน้ำมีรากออก

เปนกลุมๆ และมีนวมสีขาวคลายฟองน้ำชวยพยุงใหลอยน้ำไดดี 
ใบเดี่ยวรูปไขปลายมนออกสลับกัน ผิวใบดานบนเปนมัน 
กานใบยาว ดอกเดีย่ว กลบีดอกม ี5 กลบี มสีขีาวและสีเหลืองออน
ที่โคนกลีบ เกสรเพศผูมี 10 อัน เกสรเพศผูมีสีเหลืองติดอยูบน
กลบีดอก ผลมรีปูรางเปนหลอดยาวคลายเทียนนา มเีมล็ดมาก 

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ หนองน้ำ คู คลอง บึง นาขาว 
การใชประโยชน  ยอดออนลวกใหสกุ แลวนำไปยำ หรือ แกงสม ทั้งตนมีสรรพคุณ

ขับปสสาวะ ใบ ดับพิษรอน ถอนพิษไข พอกดับพิษปวดแสบ 
ปวดรอน  

 

ชื่อไทย  พญารากดำ หญารักนา 
ชื่อสามัญ Water primrose 
ชื่อวิทยาศาสตร  Jussiaea suffruticosa L. 
ชื่อวงศ ONAGRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำอายุปเดียว ลำตนต้ังตรงและมีสีมวงแดง ตามลำตน

และใบมีขน ใบเด่ียว แผนใบยาวเรียวปลายแหลม ขอบใบเรียบ 
ดอกเด่ียวสีเหลือง มีกลีบดอก 4 กลีบ ออกตามซอกกานใบ  
มีขนาดคอนขางใหญ พญารากดำจะมีลำตน ใบ ดอกและผล 
คลายกับเทียนนามาก แตมีขนาดตนและดอกใหญกวาและลำตน 
ใบมีขน 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ หนองน้ำ คู คลอง บึง  
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 ภาพที่ 191 กระจับญีปุ่น Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) Hara 

 ภาพที่ 192 สมกบ Oxalis corniculata L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กระจับญี่ปุน กระจับแกว 
ชื่อสามัญ false loosestrife 
ชื่อวิทยาศาสตร  Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) Hara 
ชื่อวงศ ONAGRACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป ลำตนเปนสายกลมเรียวมีขอปลอง  

รากออกตามขอ ใบเดี่ยวแตกตรงปลายลำตนเปนวงรอบ แผนใบ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ขอบใบสีมวงแดงหยักเล็กนอย ปลายใบ
แหลม ขนาดใบยาวประมาณ 2 ซม. กวางประมาณ 1 ซม.  
กานใบสีมวงแดงกลมเรียวยาว มีกระเปาะพองเล็กนอยชวยพยุง
ใหแผนใบลอยที่ผิวน้ำ ดอกเดี่ยวเกิดตรงโคนกานใบ กานดอก
สงดอกบานเหนือน้ำเล็กนอย ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4 กลีบ 
กลีบดอกสีเหลืองสด 4 กลีบ ผลเจริญอยูใตน้ำ  

การกระจายพันธุ เปนพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตรอน ถูกนำเขามาปลูกเปน 
ไมประดับในสวนน้ำ หรือกระถางน้ำ ปจจุบันเริ่มพบกระจายพันธุ
ในแหลงน้ำธรรมชาติของไทย เชน หนองน้ำ คลอง บึง  

การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับ สวนน้ำ หรือสระน้ำ 

ชื่อไทย  สมกบ 
ชื่อสามัญ Indian sorrel, Yellow wood sorrel 
ชื่อวิทยาศาสตร  Oxalis corniculata L.  
ชื่อวงศ OXYLIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายป ลำตนเลื้อยแตกรากและยอดใหม 

ตามขอท่ีแตะกับดิน ลำตนและใบมีขน ใบประกอบมีใบยอย 
รูปหัวใจ 3 ใบ ขนาดเทากัน กานใบยาว ดอกสีเหลืองออกเปนชอ 
แตอาจเกิดเด่ียวหรือเปนคู กานดอกยาว ดอกออกตามวอกระหวาง
ใบกับลำตน ผลเปนฝกรูปทรงกระบอกมี 5 เหล่ียม ปลายแหลม 
มีขนปกคลุม เม่ือแกและแหงจะแตกตัว ดีดเมล็ดออกมาจากฝก 
เมล็ดมขีนาดเล็กสีน้ำตาลแดงจำนวนมาก  

การกระจายพันธุ ที่รมที่ชื้นแฉะใกลน้ำ  
การใชประโยชน  รับประทานเปนผัก มีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค 
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 ภาพที ่193 เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.  

 ภาพที่ 194 เตยน้ำ เตยพรุ Pandanus capusii Mart. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  เตยหอม 
ชื่อสามัญ Pandanus  
ชื่อวิทยาศาสตร  Pandanus amaryllifolius Roxb. 
ชื่อวงศ PANDANACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวลักษณะแตกกอเปนพุมขนาดเล็ก ลำตนเปน

ขอ ใบออกเปนพุมบริเวณปลายยอด เม่ือโตจะมีรากค้ำจุน 
ชวยพยุงลำตนไว ใบเด่ียวเรียงสลับเรียงเปนเกลียวข้ึนไปจนถึง
ยอด ลักษณะใบยาวเรียวคลายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบ ผิวใบเปนมัน เสนกลางใบเวาลึกเปนแอง ถาดูดานทองใบ
จะเห็นเปนรูปคลายกระดูกงู ใบมีกลิ่นหอม 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมคลอง ที่ชื้นแฉะ 
การใชประโยชน  ปลกูประดับตามสวนนำ้หรอืสระน้ำ ใบนำมาคัน้นำ้เพือ่ใชในอาหาร

เพิม่กล่ินหอมสขีองอาหาร (สเีขยีวออน) ใบสดใชดับกลิ่น 
 

ชื่อไทย  เตยน้ำ เตยพรุ  
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Pandanus capusii Mart. 
ชื่อวงศ PANDANACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมขนาด ใบเด่ียวเรียงเวียนเปนเกลียวเกยกัน แผนใบต้ัง

รูปเรียว ยาว ซม. กวาง ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผกวาง
เปนกาบส้ันๆ ขอบใบและสันทองใบมีหนามแหลม ดอกเปน 
ชอตามงามใบ มีกลีบประดับสีขาวหรือเหลืองนวลหุมชอดอกและ 
ชอยอย ดอกเล็กสีขาวแยกเพศอยูตางกัน ผลกลมรูปทรงกระบอก
ยาว ซม. เสนผาศูนยกลาง ซม. ประกอบดวยผลยอยขนาดเล็ก
จำนวนมาก ปลายผลยอยแตละผลมีหนามแหลม 1 อัน 

การกระจายพันธุ ริมน้ำที่เปนลำธาร ที่ลุมน้ำขังใกลชายฝงทะเล ปาพรุ 
 



196 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 195 เตยหนู Pandanus humilis Lour.   

 ภาพที่ 196 เตยน้ำ Pandanus immersus Ridl.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  เตยหนู กะเปยะหนู (นราธิวาส) 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Pandanus humilis Lour. 
ชื่อวงศ PANDANACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมขนาดเล็ก ลำตนทอดเอนยาว 50-150 ซม. ใบเดี่ยว

เรียงเวียนเปนเกลียวเกยกัน แผนใบเรียวแคบ ยาว 100-150 ซม. 
กวาง 1.5-2 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผกวางเปนกาบ 
สั้นๆ ขอบใบและสันทองใบมีหนามแหลม ดอกเปนชอแยกแขนง
ออกท่ีปลายลำ ยาว 4-5 ซม. มีกลีบประดับหุมชอดอกและ 
ชอยอย ดอกเล็กสีขาวแยกเพศอยูตางกัน ผลกลมเสนผาศูนยกลาง  
4-5 ซม. ชอหน่ึงมี 1-3 ผล แตละผลประกอบดวยผลยอย 
ขนาดเล็กจำนวนมาก ปลายผลยอยแตละผลมีหนามแหลม 1 อัน 

การกระจายพันธุ ริมน้ำที่เปนลำธารไหลมาจากน้ำตก ในปาที่ลุม ชายปาพรุ 
 

ชื่อไทย  เตยน้ำ  
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Pandanus immersus Ridl. 
ชื่อวงศ PANDANACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมพุมขนาดใหญ ลำตนส้ัน แตกหนอเปนกอใหญ ใบเด่ียว

เรียงเวียนเปนเกลียวเกยกัน แผนใบตั้งรูปเรียว ยาว 150-300 ซม. 
กวาง 10-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผกวางเปนกาบ 
สั้นๆ ขอบใบและสันทองใบมีหนามแหลม ดอกเปนชอตามงามใบ 
มกีลบีประดบัสขีาวหรือเหลอืงนวลหุมชอดอกและชอยอย ดอกเล็ก
สีขาวแยกเพศอยูตางกัน ดอกเพศผูแยกแขนงเปนชอยอย แตละ
ชอยาว 50-80 ซม. ชอดอกเพศเมียไมแยกแขนง ผลกลม 
รูปทรงกระบอกยาว 20-30 ซม. เสนผาศูนยกลาง 10-15 ซม. 
ประกอบดวยผลยอยขนาดเล็กจำนวนมาก ปลายผลยอยแตละผล
มีหนามแหลม 1 อัน 

การกระจายพันธุ ริมน้ำที่เปนลำธาร ที่ลุมน้ำขังใกลชายฝงทะเล ปาพรุ 
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 ภาพที่ 197 เฟรนกานดำ กูดผา Adiantum capillus-veneris L. 

 ภาพที่ 198 กูดหูแควก กระฉอดหนู Adiantum philippense L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย เฟรนกานดำ กูดผา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Adiantum capillus-veneris L.  
ชื่อวงศ PARKERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนเปนเหงาสั้น ตั้งตรง แตกก่ิงกานสาขา มีสีดำเปนเงามัน  

ใบประกอบแบบขนนก 1-4 ชั้น กานใบสีดำมัน มีเกล็ดเล็กนอย 
ปลายใบมีตาที่แตกรากและเกิดเปนตนออน เม่ือสัมผัสกับพ้ืนดิน 
ใบยอยเรยีงแบบสลบั บนแกนกลางของใบ ใบยอยรปูพดั แผนใบบาง 
ผิวใบทั้งสองดานเรียบ ผิวใบดานบนเปนเงามัน แกนหลักกลางใบ
เหยียดตรงหรือออนโคง กลุมอับสปอรอยูริมขอบใบ ขอบใบมวน
พับลงมาปดกลุมอับสปอร ขอบใบมวนพับลงมาปดกลุมสปอร 

การกระจายพันธุ น้ำตก ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกชวงตนๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับสวนน้ำ  
 

ชื่อไทย กูดหูแควก กระฉอดหนู หางชิงชา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Adiantum philippense L.  
ชื่อวงศ PARKERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนส้ัน ตั้งตรง ใบประกอบแบบขนนกช้ันเดียว กานใบสีดำมัน 

มีเกล็ดเล็กนอย ปลายใบมีตาที่แตกรากและเกิดเปนตนออน  
เม่ือสัมผัสกับพ้ืนดิน ใบยอยเรียงแบบสลับ บนแกนกลางของใบ 
ใบยอยรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ยาว 2-3 ซม. กวาง 1-1.5 ซม.  
ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบดานลางเกือบเปนเสนตรง ขอบใบดานบน
หยักเวาเปนพู ใบเกล้ียง กลุมอับสปอรรูปยาวรีเกิดบนปลายเสน
ใบยอย มีเยื่อคลุมกลุมอับสปอรเทียมท่ีเกิดจากขอบใบหักพับ 
ลงมาคลุมกลุมอับสปอร  

การกระจายพันธุ น้ำตก ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกชวงตนๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับสวนน้ำ  
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 ภาพที่ 199 ผักกูดเขากวาง Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 

 ภาพที่ 200 ออ ออหลวง Arundo donax L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักกูดเขากวาง ผักกูดนา ผักกูดน้ำ  
ชื่อสามัญ Water sprite, Water horn fern, Indian fern,  
 Sumatra fern, Floating fern 
ชื่อวิทยาศาสตร Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 
ชื่อวงศ PARKERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนมีลักษณะเปนเหงา รากงอกจากโคนและขอของลำตน ใบมี 

2 แบบ ไดแก fertile frond เปนใบที่มีสปอร มีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก 
แตกแบบสลับ ใบยอยแตละใบจะมีขอบใบมวนลงดานลางหุมสปอรที่ติดอยูบริเวณ
ใตใบเอาไวทำใหเห็นลักษณะเปนเสน ใบชนิดน้ีพบในลำตนท่ีขึ้นในท่ีชื้นแฉะหรือ
ระดับน้ำตื้นๆ เปนใบที่ไมเจริญอยูในน้ำ ใบอีกแบบเรียกวา sterile frond เปนใบที่
ไมมีสปอร มีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนกเชนเดียวกัน พบในลำตนที่เจริญอยู
ใตน้ำและลอยอยูเหนือน้ำ ลักษณะแผนใบกวางและหยักนอยกวาใบที่เจริญใตน้ำ 

การกระจายพันธุ ชายน้ำ นาขาว ลำธาร ที่น้ำขังตื้นๆ  
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา ตนออนนำมารับประทาน

เปนผักสดจิ้มน้ำพริก 
 

ชื่อไทย  ออ ออหลวง 
ชื่อสามัญ Giant-reed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Arundo donax L. 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนสูงกวา 2 เมตร สวนปลองกลวง สวนขอตัน ตนจะแทงข้ึน

มาจากตนใตดินท่ีมีลักษณะเปนแทง ใบมีลักษณะคลายใบออย 
กวาง 5-6 ซม. ยาวประมาณ 30 ซม. โคนใบแผเปนกาบหุมลำตน 
ผิวใบเรียบ ริมใบจักเปนฟนละเอียด ดอกสีขาวออกเหลือง มีชอ
ดอกยาว 30-60 ซม. กลีบดอกเปนขนมี 3 กลีบ โคนกานเกสร 
เพศผูและเกสรเพศเมียมีขนปุยสีขาวยาวกวากลีบดอก 

การกระจายพันธุ  ที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ ริมแมน้ำ ลำธารที่มีน้ำไหล 
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 ภาพที่ 201 หญาขน Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf 

 ภาพที่ 202 ลำเอียก ออน้ำ Coix aquatica Roxb.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาขน 
ชื่อสามัญ Paragrass, Buffalo grass, Panicum grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf  
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนหญาสะเทินน้ำสะเทินบก มีอายุหลายป มีไหลเลื้อยทอด 

ไปตามดินหรือน้ำ ลำตนต้ังตรงหรือเลื้อยทอด ชูยอดข้ึนต้ังตรง  
มีขนขาวยาวฟูตามใบ กาบใบและขอเห็นไดชัด ใบรูปหอกปลายแหลม
ยาว 10-20 ซม. กวาง 1-2 ซม. ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด  
มีกานชอดอกยาว ชอดอกยอยมี 10-20 ชอ สีเขียวคล้ำปนดำ  

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ เจริญงอกงามแผลงน้ำ 
 

ชื่อไทย  ลำเอียก เอื้อง ออน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Coix aquatica Roxb. 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุหลายฤดู มีขนาดคอนขางใหญ ลำตนมีทั้งตั้งตรงและ

เลื้อยทอดนอนไปกับพื้นน้ำ แลวสงปลายยอดชูขึ้น ลำตนอวบ
ใหญแข็งแรง ใบใหญ มีกาบใบหุมลำตนไว แผนใบยาว 8-100 ซม. 
กวาง 1.5-5 ซม. ใบรูปยาวหรือรูปไขยาว เสนกลางใบกวางและ 
มีสีออน ชอดอกเกิดที่ปลายยอดหรือซอกใบ แตละชอดอก 
มีดอกยอย ทั้งเพศเมียและเพศผูอยูดวยกัน 

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ตามแมน้ำ คู คลอง อางเก็บน้ำ 
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 ภาพที่ 203 หญาแพรก Cynodon dactylon (L.) Pers.  

 ภาพที่ 204 หญาขาวนกชมพู Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาแพรก หญาแผด 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cynodon dactylon (L.) Pers. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลกุอายุหลายป ลำตนกลมทอดเล้ือยไปกบัพืน้ ชปูลายดอก

ตั้งขึ้นสูง 5-15 ซม. ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ปลายแหลม ลิ้นใบ 
เปนเยื่อบาง สวนปลายมีขนสีขาว ดอกออกเปนชอแบบกระจะ  
สีขาว เรียงบนกานคลายนิ้วมือ จำนวน 3-6 ชอ ดอกยอยเรียง 
บนแกนทางดานเดียว จำนวน 2 แถวชิดกัน กาบชอยอยบน 
และลางเปนเยื่อบาง อับเรณูมี 2 อัน สีขาว 

การกระจายพันธุ  พบตามริมคู คลอง บึง ที่ชุมน้ำ 
 

ชื่อไทย  หญาขาวนกสีชมพู หญาปลองละมาน  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป  หญาอายุหลายป ลำตนเปนกอ สูง 80-150 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง 

ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 30-50 ซม. ดอกออก
เปนชอเรยีงสลบับนแกนแบบกระจะ ชอดอกยอยจำนวน 12-30 ชอ 
เรียงบนแกนชอดอกแบบสลับ ชอยอยรูปไข กวาง 1.5-1.7 มม. 
ยาว 3-3.2 มม. ปลายเรียวแหลมเปนรยางค กาบชอยอยเปน 
เย่ือบาง แผนลางส้ันกวาแผนบน แผนบนปลายเปนรยางคแข็ง 
ยาว 0.5-1 ซม. กาบคลุมรางรูปหอก เปนเย่ือบาง เปนรยางค 
ยาว 1-1.5 ซม. กาบคลุมบนรูปรี เนื้อแข็ง ผิวเกล้ียงเปนมัน  
ขอบเปนเยื่อบางโอบโคง ปลายเปนจะงอยแข็ง อับเรณู 3 อัน  
สีเหลืองหรือน้ำตาล ปลายเกสรเพศเมียสีชมพูหรือน้ำตาลออน 
ผลสีเหลืองหรือน้ำตาล รูปรี ยาวประมาณ 1 มม. ผิวเกลี้ยง  

การกระจายพันธุ  ที่ลุมริมบึง เปนวัชพืชในนาขาว  
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 ภาพที่ 205 หญาขาวนก Echinochloa colonum (L.) Link. 

 ภาพที ่206 หญาขาวนกใหญ Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาขาวนก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Echinochloa colonum (L.) Link. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป หญาอายุปเดียว ลำตนเปนกอ สูง 20-70 ซม. กาบใบแบน  

ดานขางเปนสัน มีขนบริเวณใกลฐาน ไมมีลิ้นใบ ใบเดี่ยวรูปขอบ
ขนาน กวาง 0.5-1.5 มม. ยาว 10-20 ซม. ผิวเกลี้ยง ขอบคายมือ 
ที่โคนใบมีขนกระจายท่ัว ดอกออกเปนชอเรียงสลับบนแกนแบบ
กระจะ ชอดอกยอยเรียงบนแกนทางดานเดียว ยาว 2.5-4 มม. 
รังไขผิวเกลี้ยง ปลายแยกเปน 2 พู สีมวงเขม  

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ที่ชุมน้ำ นาขาว 
 

ชื่อไทย  หญาขาวนกใหญ หญาปลองใหญ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป  เปนหญาลอยน้ำหรือขึ้นตามชายฝงและทอดลอยลงไปในน้ำ อายุ

หลายป ลำตนยาวประมาณ 2 เมตร สวนปลายต้ังขึน้สงู 30-60 ซม. 
ผิวเกล้ียง บริเวณขอบมักจะมีขน ใบเด่ียวรูปขอบขนานฐานมน 
กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-40 ซม. ผิวเกล้ียง ปลายเรียวแหลม 
ดอกออกเปนชอเรียงสลับบนแกนแบบกระจะ ชอดอกยอยเรียง
บนแกนทางดานเดียว ดอกยอยรูปไข กวาง 0.5-1.5 มม. มีรยางค 
ปลายสีมวงเขม กาบชอยอยลางเนื้อหยาบ เสนภายใน 6 เสน  
มีรยางคยาวประมาณ 1.5 ซม. สีมวงเขม กาบคลุมรางรูปไข  
เน้ือแข็งผิวมัน กาบคลุมบนเนื้อบาง โปรงใส เกสรเพศผู 3 อัน 
รังไขรูปรี ปลายแยกเปน 2 พู สีมวงเขม เมล็ดรูปนูนโคง 

การกระจายพันธุ พบตามท่ีลุมริมบึงน้ำ หรือข้ึนเปนแพบนผิวน้ำรวมกับจอกหูหนู 
นาขาว 
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 ภาพที่ 207 หญาพองลม Hygroryza aristata (Retz.) Nees 

 ภาพที่ 208 หญาปลอง Hymenachne pseudointerrupta C. Muell 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาพองลม หญาลอยน้ำ 
ชื่อสามัญ Floating grass 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hygroryza aristata (Retz.) Nees 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤด ูลอยอยูบนผวิน้ำเปนแพใหญ ถาน้ำต้ืน

รากจะฝงในดิน มีลำตนเปนไหลยาวเรียว เห็นขอปลองชัดเจน 
ตามขอมีรากยอยลอยอยูในน้ำ แตกกิ่งกานสาขาชูขึ้นเหนือน้ำ  
ใบเด่ียวรูปไขยาว ปลายใบแคบมน ฐานใบรูปหัวใจ แผนใบ 
เรียบแบน กาบใบแผหุมลำตนและโปงพองออก ชวยใหลอยน้ำ 
ไดดี ดอกออกเปนชอสั้นที่ปลายยอดมีชอดอกยอยไมมากนัก  
ชอดอกยอยมีกานชอยาว  

การกระจายพันธุ คลอง หนอง บึง หรือลำธารที่น้ำไหลชาๆ 
 

ชื่อไทย  หญาปลอง หญาไสตะเกียง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hymenachne pseudointerrupta C. Muell 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุหลายป มีลำตนใตดินเปนแทง 

มีรากออกตามขอของใตดิน ลำตนกลมอวบเลื้อยทอดไปตามพื้น 
ชูยอดข้ึนแตกรากตามขอแก ภายในลำตนจะมีเน้ือเย่ือโปรงสีขาว
คลายฟองน้ำ ทำใหลอยตวัในนำ้ไดด ีตนสูงประมาณ 60-120 ซม. 
ใบมีรูปรางแคบยาวปลายใบแหลม ใบยาว 15-25 ซม. กวางประมาณ 
1 ซม. กาบใบกวางเรียบดอกเปนชอเด่ียวคลายหญาคา แตดอก
ไมมีขนฟูเหมือนหญาคา 

การกระจายพันธุ เจริญไดดีทั้งในสภาพพ้ืนดินแฉะแลวเจริญเลื้อยลงน้ำ และ 
ในสภาพน้ำทวมขัง 
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 ภาพที่ 209 หญาคา Imperata cylindrica (L.) Beauv.  

 ภาพที่ 210 หญาประกับ Isachne globosa (Thunb.) Kuntze 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาคา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป  หญาอายุหลายป ลำตนเปนไหลใตดิน คอนขางกลมทอดลาย 

ไปไกล ลำตนเหนือดินเปนกอตั้งตรงสูง 40-150 ซม. ใบเดี่ยวแตก
จากโคนกอรูปขอบขนาน เนื้อหยาบแข็ง กวาง 0.5-1.5 ซม. ยาว 
30-70 ซม. ลิ้นใบเปนแผนเนื้อแข็งยาวประมาณ 3 มม. ชอดอก 
สีขาวรูปรีหรือทรงกระบอกกวาง 1-1.5 มม. ยาว 6-15 ซม.  
ชอดอกยอยรูปหอก มีขนสีขาวคลายไหม กาบชอยอยรูปเรือ  
เนื้อบางคลายเย่ือ กาบคลุมลางเน้ือโปรงบาง กาบคลุมบน 
รูปหอก เน้ือบางชมพูออน อับเรณู 2 อัน สีเหลืองหรือสม  
ยอดเกสรเพศเมียสีชมพูหรือมวง  

การกระจายพันธุ ที่มีความชื้นสูง ที่โลง หรือขึ้นเปนแพบนผิวน้ำรวมกับจอกหูหนู 
การใชประโยชน  รากและเหงาใชเปนยาขับปสสาวะ ใบใชมุงหลังคา 

ชื่อไทย  หญาประกับ หญาผัวราย 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Isachne globosa (Thunb.) Kuntze. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป  หญาอายุหลายป สวนลางของลำตนทอดเลื้อย ชูยอดตั้งตรง 

สูง 15-50 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง ยาว 2-5 ซม. ใบเปนใบเด่ียว  
รปูแถบ กวาง 6-12 มม. ยาว 8-13 ซม. ตามเสนใบมีขนสากมือ  
ลิ้นใบเปนแถบขนสีขาว ดอกสีฟางขาวออกเปนชอแยกแขนง  
ชอดอกยอยรูปรี มีดอกยอย 2 ดอก ยาวประมาณ 3 มม.  
กาบชอยอยเปนแผน เน้ือหยาบ รูปไข ยาวเทากับความยาวของ
ชอดอกยอย ดานหลังมีขน กาบรองดอกลางรูปรี เนื้อแข็ง  
ขอบสวนบนมีขน กาบรองดอกบนรูปรี เน้ือแข็ง อับเรณู 3 อัน 
ยอดเกสรเพศเมียสีขาวหรือชมพู ผลขนาดเล็กรูปรี 

การกระจายพันธุ ที่ลุม คูน้ำและนาขาว หรือขึ้นเปนแพบนผิวน้ำ 
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 ภาพที่ 211 หญาแดง Ischaemum rugosum Salisb.   

 ภาพที่ 212 หญาไซ Leersia hexandra Sw.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาแดง หญาแพรกแดง หญากระดูกไก  
 กะเดือยหนู 
ชื่อสามัญ wrinkle duck-beak, saramattaggrass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Ischaemum rugosum Salisb., I. alkoense Honda 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลำตนแตกเปนกอสูง 60-120 ซม.  

ตรงขอตอนลางมีรากแตกออกยึดพ้ืนดิน ใบเด่ียวแผนใบเล็กเรียวยาวเปนรูปหอก 
ปลายใบแหลม ยาว 10-30 ซม. กวาง 5-13 มม. ระหวางแผนใบและกาบใบเปน
เย่ือบางรูปสามเหล่ียมมน กาบใบสีเขียวหรือมวงแดงหุมลำตนไวหลวมๆ ที่ผิว 
ดานนอกมีขนละเอียด ชอดอกเปนแบบมีชอยอยเกิดเรียงกันบนแกนกลาง ในระยะ
ที่ยังออนอยูมองดูเหมือนมีเพียงชอดอกเดียว แตเมื่อแกจะแยกออกเปน 2 ชออยู
บนตนเดียวกัน ชอดอกยาวประมาณ 5-10 ซม. ชอดอกยอยสีเขียวออกเหลือง 
ยาว 6 มม. ประกอบดวยดอกยอย 2 ดอก ดอกหนึ่งมีกานดอก อีกดอกหนึ่งไมมี 
กลีบรองดอกมีรยางคยาว กลีบรองดอกกลีบลางมีรองตามขวาง 3-6 รอง ผลเปน
ผลแหงที่มีเพียง 1 เมล็ด สีน้ำตาลแดง  

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขัง เปนวัชพืชรายแรงในนาขาว  

ชื่อไทย  หญาไซ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Leersia hexandra Sw. 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู จัดเปนหญาสะเทินน้ำสะเทินบก 

ชนิดหนึ่งมีรากหยั่งลงดิน ลำตนตั้งตรงแตคอนขางออนไมแข็งมาก  
มีไหลอยูใตดิน ใบมีรูปรางแคบยาวปลายใบแหลม ดอกและ 
ชอดอกมีลักษณะคลายขาว แตดอกมีขนาดเล็กกวา และกาน 
ชอดอกมักมีสีชมพู 

การกระจายพันธุ  ชายน้ำเลื้อยไปบนผิวน้ำ หรือริมตลิ่งแฉะๆ 
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 ภาพที่ 213 หญาดอกขาว Leptochloa chinensis (L.) Nees. 

 ภาพที่ 214 ขาว Oryza sativa L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาดอกขาว หญายอนหู 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Leptochloa chinensis (L.) Nees. 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุปเดียวหรือหลายป ลำตนแตกเปนกอแข็งแรง 

สูงประมาณ 30-120 ซม. ลักษณะลำตนเรียวยาวเจริญตั้งตรงหรือ
โคงบางเล็กนอย ตามขอลางๆ มีรากออกยึดพ้ืนดินไว ใบเดี่ยว
ลักษณะเรียวยาวใบบาง ปลายใบแหลม ผิวใบดานบนหยาบ  
แผนใบยาว 10-20 ซม. กวาง 3-10 มม. รอยตอระหวางแผนใบ
กับกาบใบมีลิ้นใบลักษณะเปนเยื่อบางปลายแตกเปนแฉก ชอดอก
เปนแบบชอรวม ยาวประมาณ 20-60 ซม. กานชอดอกแตก 
เปนแขนงยอยๆ จำนวนมาก แขนงยอยยาว 2-13 ซม. ชอดอก
ยอยยาว 3-4 มม. สเีขยีวออนหรือสอีอกแดง มดีอกยอย 3-7 ดอก 
กลีบรองชอดอกยอยมี 2 กลีบ ขนาดไมเทากัน ผลเปนแบบแหง 
ที่มีเมล็ดเพียง 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ  รองน้ำ ที่น้ำขัง นาขาว 

ชื่อไทย ขาว 
ชื่อสามัญ rice 
ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L. 
ชื่อวงศ  POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียว ลำตนเปนเหงาส้ันๆ ใตดิน ลำตน

เหนือดินประกอบดวยกาบใบหุมประกบกันไว กอหน่ึงๆ มี 
หลายตนอยูรวมกัน มีลำตนท่ีสรางชอดอก รากออกเปนกระจุก 
ใตกอยึดติดดินไวแนน ใบเดี่ยวแตกจากลำตนแบบเปนกอ แผนใบ 
รูปขนานเรียวยาวประมาณ 90 ซม. ปลายใบแหลมกาบใบ 
ยาวประมาณ 1-2 ซม. ชอดอกรวมขนาดใหญยาว 15-40 ซม. 
ประกอบดวยกานชอดอกยอยจำนวนมาก ชอดอกยอยเปนดอก
สมบูรณเพศ ผลเปนแบบผลแหง ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ เปนพืชเศรษฐกิจท่ีเปนอาหารหลักของคนไทย จึงปลูกกันท่ัวไป 
โดยเฉพาะที่ราบลุมที่มีน้ำอุดมสมบูรณ มีหลายพันธุ 

การใชประโยชน  เปนอาหารหลักของคนไทย 
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 ภาพที่ 215 หญาเห็บ หญานมหนอน Paspalum conjugatum Berg. 

 ภาพที่ 216 แขม Phragmites karka (Retz.) Trin.ex. Steud 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาเห็บ หญานมหนอน 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Paspalum conjugatum Berg.  
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก ลำตนสูง 20-45 ซม. ลำตนเปนไหลทอดยาวขนาน

กับพื้น แผนใบยาว 5-20 ซม. กวาง 0.5-1.5 ซม. รูปขอบขนาน 
ปลายเรียวแหลม ฐานมน มีขนสีขาว ลิ้นใบมีเยื่อบาง ผิวเกล้ียง 
ชอดอกแยกแขนง ชอดอกยอยแบนดานบน-ลาง มี 2 แถว  
กาบชอยอยลางไมมี กาบชอยอยบนรูปขาหรือรูปรี เปนเย่ือบาง 
ดอกลางไมสมบูรณ มีเพียงกาบลางเปนเยื่อบาง รูปไขหรือรูปรี 
ดอกบนสมบูรณเพศ กาบลางเปนแผนแข็ง กาบบนรูปรี กลีบเกล็ด
มี 2 กลีบ รูปกรวย เกสรเพศผูมีอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมีย 
มีรังไขเหนือวงกลีบ ยอดเกสรสีเหลือง ผลแบนคลายเลนสนูน  
ผิวเกลี้ยง  

การกระจายพันธุ  พื้นที่ชุมน้ำ ที่ชื้นแฉะ ริมน้ำ 

ชื่อไทย  แขม 
ชื่อสามัญ Common reed, Flute reed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Phragmites karka (Retz.) Trin.ex Steud 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุหลายฤดู ลำตนมีเหงาใหญแข็งแรงอยูใตดิน หรือ 

เปนไหลเลื้อยทอดตามพื้นดิน ลำตนตั้งตรง 2-3 เมตร ใบเรียงตัว
สลับกัน แผนใบหยาบกระดาง ใบยาวเรียวปลายแหลมยาว  
30-80 ซม. กวาง 1-3 ซม. มีเสนกลางใบสีขาวชัดเจน ตามขอบใบ
เปนขน ดอกออกเปนชอสีน้ำตาล เม่ือแกจะบานฟู มีขนคลาย
ไหมสีขาวอยูทั่วไป 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ ริมคลองหรือลำธารที่มีน้ำไหล 
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 ภาพที ่217 หญาโขยง Rottboellia cochinensis (Lour.) W. D. Clayton 

 ภาพที่ 218 แขมดอกขาว เลา Saccharum spontaneum L.   

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญาโขยง หญาโปรงควาย หญากอ 
ชื่อสามัญ itchgrass, corngrass, itchy grass,  
 kokomagrass, raoulgrass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W. D. Clayton 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป ลำตนต้ังตรงข้ึนเปนกอ สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยวรูปหอกแคบ  

มีขนแข็งปกคลุม ยกเวนบริเวณลิ้นใบ ระคายเคืองเมื่อสัมผัส  
ดอกออกเปนชอแบบกระจะ (raceme) คลายชอเชิงลด (spike)  
รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10 ซม. ชอดอกยอยออกเปนคูๆ  

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมคูคลอง ที่โลงขอบถนน 
 

ชื่อไทย  แขมดอกขาว เลา 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร  Saccharum spontaneum L. 
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนพชือายหุลายป ลำตนกลวง แขง็ตัง้ขึน้สูง 1-2 เมตร บรเิวณขอ

มีตาราก 2 แถว กาบใบผิวเกลี้ยง มีขนท่ีขอบ ใบรูปขอบขนาน
แคบ กวาง 0.5-1.5 ซม. ยาว 60-100 ซม. ขอบใบมีขนสากมือ 
ลิ้นใบเปนแผนแข็งปลาย ดอกออกเปนชอสีขาวแกมเทา ชอดอก
ยอยรูปไขหรือรูปหอก ยาว 3-4 ซม. กาบชอยอยรูปเรือ เนื้อบาง 
ผิวเกลี้ยง ขอบมีขนออนนุมคลายไหม กาบเปนขนบาง ขอบบน 
มีขน กลีบเกล็ดรูปกรวย รังไขรูปกระสวย ยอดเกสรสีมวงหรือ
ชมพู อับเรณูสีเหลือง จำนวน 3 อัน 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ริมคูคลอง แมน้ำ  
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 ภาพที่ 219 หญาปลองกานธูป Sacciolepis indica (L.) Chase 

 ภาพที่ 220 เนียมนกเขา Salomonia cantoniensis Lour. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย หญาปลองกานธูป หญาปลองเล็ก 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Sacciolepis indica (L.) Chase  
ชื่อวงศ POACEAE (GRAMINEAE) 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก ลำตนสูง 70-90 ซม. เปนกอ ตั้งตรงหรือทอดยาว 

ไปกับพื้น แผนใบยาว 12-35 ซม. กวาง 2.5-5 ซม. รูปขอบขนาน  
มีขนสาก ฐานใบสอบ ปลายใบแหลม กาบใบโอบลำตนแบบหลวม 
ขอบมขีน ชอดอกแบบชอเชงิลด ชอดอกยอยรูปไข กาบชอยอยลาง
รูปไข เปนเยื่อบาง ปลายแหลม กาบชอยอยบนรูปไข ปลายแหลม 
สวนบนมีขน ดอกลางไมมีเพศ กาบลางเน้ือบาง สวนบนมีขน 
ดอกบนเพศเมียหรือสมบูรณเพศ กาบลางรูปหอก ผิวมัน เนื้อแข็ง 
กาบบนเปนแผนแข็ง กลีบเกล็ด รูปกรวย เกสรเพศผูมีอับเรณู 
สีเหลือง เกสรเพศเมียมีรังไขเหนือวงกลีบ ผลรูปรีสีเหลืองหรือ
น้ำตาล  

การกระจายพันธุ  พื้นที่ชุมน้ำ หนองบึง นาขาว 

ชื่อไทย เนียมนกเขา หมากดิบน้ำคาง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Salomonia cantoniensis Lour.  
ชื่อวงศ POLYGALACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก ลำตนสูง 20-30 ซม. ลำตนมีรยางคคลายปก  

ใบเดี่ยวเรียงสลับยาว 15-25 ซม. กวาง 8-16 ซม. รูปไขกวาง  
ฐานตัดหรือรูปหัวใจ ปลายแหลมและมีติ่งหนามขอบเรียบ  
ผิวทั้งสองดานเกือบเกล้ียง ชอดอกแบบชอเชิงลด ยาวประมาณ 
10 ซม. ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ แยกกันมี 
2 ชั้น กลีบปกมี 2 กลีบคลายกลีบดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ  
เชื่อมกันที่ฐานคลายดอกถั่ว กลีบดอกดานบนมี 2 กลีบ กลีบ 
คูลางมี 1 กลีบคลายทองเรือ เกสรเพศผูมี 8 อัน เกสรเพศเมีย 
มีรังไขอยูเหนือวงกลีบ มี 2 คารเพล ผลแบบแคปซูล  

การกระจายพันธุ  ทุงหญาและที่โลงบริเวณที่ชุมชื้น  
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 ภาพที่ 221 สรอยทับทิม Polygonum barbatum L.   

 ภาพที่ 222 ผักไผน้ำ Polygonum grabrum Willd.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  สรอยทับทิม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Polygonum barbatum L. 
ชื่อวงศ POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนตั้งตรง สูง 30-60 ซม. เห็น 

ขอปลองชัดเจน ใบเดี่ยวรูปหอกปลายใบแหลม ผิวใบมันขอบใบ
เรียบมีขนท่ีริมใบและเสนกลางใบข้ึนแบบสลับ กานใบส้ันและมี
กาบใบแผเปนแผนบางหุมรอบลำตน ทำใหบรเิวณขอโปงพองออก 
ดอกออกเปนชอยาวที่ปลายยอดหรือซอกโคนกิ่งดอกมีสีชมพู 
อมมวง 

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขังต้ืนๆ ชายน้ำ หรือริมคูคลอง ลำธารท่ีมีน้ำไหลจาก 
ที่สูง 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
 

ชื่อไทย  ผักไผน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Polygonum glabrum Willd. 
ชื่อวงศ POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนต้ังตรงมีรากออกตามขอ  

สูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบเด่ียวออกสลับกัน ใบผอมเปนรูป
หอกปลายแหลม กานใบส้ันและกาบใบเปนแผนบางหุมรอบลำตน 
ดอกออกเปนชอตั้งตรงที่ปลายยอด หรือซอกโคนกิ่ง ดอกมีสีชมพู
หรือชมพูขาว 

การกระจายพันธุ ที่น้ำทวมขังต้ืนๆ ชายน้ำ หรือริมคูคลอง ลำธารท่ีมีน้ำไหลจาก 
ที่สูง 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
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 ภาพที่ 223 ผักไผน้ำ Polygonum hydropiper L. 

 ภาพที่ 224 ผักไผน้ำ Polygonum lapathifolium L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักไผน้ำ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Polygonum hydropiper L. 
ชื่อวงศ  POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามกอหญา

ที่ลอยอยูในน้ำมีรากออกตามขอ เห็นขอปลองชัดเจนและมีสีแดง 
ใบเด่ียวออกสลับกัน แผนใบรูปหอกแกมรูปไขออก ปลายเรียว
แหลม ความยาว 5-10 ซม. กวาง 1-2 ซม. โคนใบสอบแผนใบ 
สีน้ำตาลอมแดง ดอกเปนชอออกท่ีปลายยอด ชอดอกสีขาวหรือ
ชมพูออน ยาวประมาณ 1.5-3 ซม. ชอดอกประกอบดวย 
ดอกยอยจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ หนอง บึงขนาดใหญ ชายน้ำที่น้ำทวมถึง  
การใชประโยชน  ยอดออนนำมารับประทานเปนผักสด  
 

ชื่อไทย ผักไผน้ำ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Polygonum lapathifolium L. 
ชื่อวงศ  POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนต้ังตรงเห็นขอปลองชัดเจนและ

มีสีแดง ใบเดี่ยวออกสลับกัน แผนใบรูปหอก ปลายเรียวแหลม 
ความยาว 15-20 ซม. กวาง 2-3 ซม. โคนใบสอบแผนใบสีเขยีวเขม 
กานใบส้ันมีหูใบลักษณะเปนปลอกหุมรอบลำตัว บริเวณเหนือขอ 
ดอกเปนชอออกท่ีปลายยอด ชอดอกมีขนาดใหญทำใหสวน 
ปลายชอหอยลง ยาวประมาณ 8-12 ซม. ชอดอกประกอบดวย
ดอกยอยจำนวนมาก ดอกยอยมีสีขาวหรือชมพูออน 

การกระจายพันธุ หนอง บึง ชายน้ำ ที่น้ำขัง 
การใชประโยชน  ยอดออนนำมารับประทานเปนผักสด  
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 ภาพที่ 225 ผักไผน้ำ Polygonum minus Huds. 

 ภาพที่ 226 ผักไผ Polygonum odoratum Lour. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักไผน้ำ 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Polygonum minus Huds. 
ชื่อวงศ  POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนต้ังตรงสูงประมาณ 30 ซม.  

มีรากออกตามขอ ใบเด่ียวออกสลับกัน แผนใบรูปหอกแกม 
รูปไขออก ปลายเรียวแหลม ความยาว 5-8 ซม. กวาง 2-3 ซม.  
โคนใบสอบ ออกเปนชอออกท่ีปลายยอด ชอดอกประกอบดวย
ดอกยอยขนาดเล็กสีชมพูออน  

การกระจายพันธุ ชายน้ำ ริมลำธารที่มีน้ำไหล  
 

ชื่อไทย ผักไผ ผักแพว พริกมา หอมจันทร จันทรโฉม 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Polygonum odoratum Lour. 
ชื่อวงศ  POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู เปนไมพุมขนาดเล็กสูง 30-35 ซม. 

ลำตนตั้งตรง เห็นขอปลองชัดเจนและมีรากออกตามขอ ลำตน
อาจเล้ือยไปตามพ้ืนดิน และมีรากงอกออกมาตามสวนที่สัมผัส 
กบัดิน ใบเด่ียวออกสลับกัน แผนใบรูปหอกแกมรปูไข ขอบใบเรียบ 
ปลายเรียวแหลม ฐานใบรปูลิม่ ใบกวาง 2.5-3 ซม. ยาว 5.5-8 ซม. 
กานใบส้ันมีหูใบลักษณะเปนปลอกหุมรอบลำตัว บริเวณเหนือขอ 
ดอกเปนชอออกทีป่ลายยอด ชอดอกมดีอกยอยสีขาวหรอืชมพมูวง 
ผลมีขนาดเล็กมาก 

การกระจายพันธุ ริมคลอง หนอง บึง ชายน้ำ  
การใชประโยชน  รับประทานเปนผักสด  
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 ภาพที่ 227 เอื้องเพ็ดมา ผักไผน้ำ Polygonum tomentosum Willd.  

 ภาพที ่228 รากดำใบใหญ Bolbitis heteroclita (Presl.) Ching ex C. Chr. 

 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  เอื้องเพ็ดมา ผักไผน้ำ 
ชื่อสามัญ Knotweed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Polygonum tomentosum Willd. 
ชื่อวงศ POLYGONACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเลื้อยไปตามพื้นดินเห็น 

ขอปลองชัดเจน มีรากออกตามขอ กิ่งต้ังตรงขึ้นไปสูงประมาณ  
1 เมตร ใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบคอนขางกวางเปนรูปหอกปลาย
แหลม เปนขนท้ัง 2 ดาน กานใบส้ันและกาบใบเปนแผนบางหุม
รอบลำตน ทำใหบริเวณขอโปงพองออก ดอกออกเปนชอตั้งตรง 
ที่ปลายยอด หรือซอกโคนก่ิง ดอกมีสีขาวเกสรเพศผูมีสีชมพู  
ติดเมล็ดไดดี 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ ที่น้ำทวมขังตื้นๆ  
การใชประโยชน  ยอดออน ใบออน กินเปนผักสดได ใบสดผสมยาเสนคั้นน้ำรักษา

เกลื้อนและอาการคัน 
 

ชื่อไทย  รากดำใบใหญ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Bolbitis heteroclite (Presl) Ching ex C.Chr. 
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชกลุมเฟรน ลำตนและใบเจริญเหนือน้ำแตสามารถปรับตัว

เจริญใตน้ำไดดี ลำตนเปนเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยวแผนใบมีลักษณะ 
3 แฉก ความยาวของใบ 10-20 ซม. แผนใบสีเขียวเขม ใบใตน้ำ 
สีเขียวออน แผนใบยน สั้นและบางกวาใบเหนือน้ำ 

การกระจายพันธุ ที่ชื้นใกลน้ำตกหรือลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก เจริญบนดินหรือ
เกาะกอนหิน 

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา หรือตูที่ตกแตงแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ  
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 ภาพที่ 229 รากดำใบยาว Microsorium pteropus (Blume) Copel. 

 ภาพที่ 230 ผักตบชวา Eichornia crassipes (Mart.) Solms.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  รากดำใบยาว 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Microsorium pteropus Blume 
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชกลุมเฟรน ลำตนและใบเจริญเหนือน้ำแตสามารถปรับตัว

เจริญใตนำ้ไดด ีลำตนเปนเหงาอยูใตดนิ เจริญออกไปทางดานขาง 
ใบเดีย่วแผนใบรูปหอก ความยาวของใบ 5-15 ซม. กวาง 2-3 ซม. 
แผนใบสีเขียวเขมเปนมัน ใบใตน้ำสีเขียวออน แผนใบยน นิ่มและ
บางกวาใบเหนือน้ำ เมื่อเลี้ยงในตูปลาเปนเวลานาน จะมีตนออน
งอกออกมาตามขอบใบ 

การกระจายพันธุ เจริญบนกอนหินหรือซอกหินตามน้ำตกหรือลำธารท่ีไหลมาจาก
น้ำตก  

การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา หรือตูที่ตกแตงแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ  
 

ชื่อไทย  ผักตบชวา ผักปอง สวะ 
ชื่อสามัญ Water hyacinth 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eichornia crassipes (Mart.) Solms 
ชื่อวงศ POACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำลมลุกอายุหลายฤดู มีลำตนส้ัน แตกใบเปนกอลอยไป

ตามน้ำ มีไหลซึ่งเกิดตามซอกใบแลวเจริญเปนตนออนที่ปลายไหล 
ถาน้ำตื้นจะหยั่งรากลงดิน ใบเดี่ยวรูปไขหรือเกือบกลม ใบเรียง
ซอนกัน กานใบกลมอวบน้ำ ตรงกลางพองออกภายในเปน 
ชองอากาศคลายฟองน้ำชวยใหทรงตัวและลอยน้ำไดดี ดอกเกิด
เปนชอที่ปลายยอดมีดอกยอย 3-25 ดอก สีมวงออน มีกลีบดอก  
6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญกวากลีบอ่ืนๆ และมีจุดเหลือง 
ที่กลางกลีบ  

การกระจายพันธุ พบในแหลงน้ำทั่วไป ที่น้ำขังหรือที่น้ำตื้นเขิน 
การใชประโยชน  ยอดออน ใบออนและดอกออนลวกใหสุกรับประทานเปนผักหรือ

นำไปแกงสม ประโยชนอื่นๆ เชน ทำปุยพืชสด อาหารสัตว 
ผลิตภัณฑเครื่องใชประเภทจักสาน 
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 ภาพที่ 231 โพลงกานเหลี่ยม Monochoria elata Ridl.  

 ภาพที่ 232 ผักตบไทย Monochoria hastata (L) Solms.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  โพลง โพลงกานเหลี่ยม 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Monochoria elata Ridl. Var. quadrata 
ชื่อวงศ PONTEDERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุขามฤดู มีรากหย่ังดิน ลำตนมีทั้ง

แบบเปนเหงาใตดิน และเปนลำตนเหนือดินท่ีกำเนิดชอดอก  
ใบแตกจากเหงาแบบสลับเปน 2 แถบ กานใบผอมเรียวยาว 
เปนเหลี่ยม ใบเปนใบเดี่ยว ลักษณะใบแคบเรียวยาวคลาย 
หัวลูกศร ฐานใบเวาลึก มีขนาดเล็กมากเม่ือเทียบกับกานใบ  
ดอกออกเปนชอสีมวงท่ีกานใบ มีกาบหุมคลายดอกผักตบไทย  
แตมีกานชอดอกยาวกวาผักตบไทย  

การกระจายพันธุ ขึ้นเปนกลุมที่น้ำทวมขังตื้นๆ  
การใชประโยชน  ปลูกเปนไมประดับ  
 

ชื่อไทย  ผักตบไทย 
ชื่อสามัญ Monochoria 
ชื่อวิทยาศาสตร  Monochoria hastata (L.) Solms 
ชื่อวงศ PONTEDERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชน้ำลมลุกอายุหลายฤดู รากมักจะหยั่งลึกลงดิน แตบางครั้ง

ก็พบลอยตามน้ำเหมือนผักตบชวา ลำตนมีขนาดเล็กมักจะฝงอยูในดินสงหนอ 
ขึ้นมา ทุกหนอจะมีกาบใบหุม กาบใบมีขนาดยาวกวา 70 ซม. ตอนปลายสุดของ
กานใบจะแผออกเปนแผนใบ ใบเด่ียวออกสลับ รูปไขแกมสามเหล่ียมคลาย 
หัวลูกศร โคนเวาลึกกานใบผอมยาว ชอดอกออกท่ีกานใบมีกาบหุมชอดอกยาว
ประมาณ 1 ซม. ดอกสีมวงออกเปนชอแนน กานดอกยาว 3-4 ซม. มีกลีบดอก
บอบบางรวม 6 กลีบ  

การกระจายพันธุ  ที่น้ำขังตื้นๆ ชายน้ำ 
การใชประโยชน  ตนออน ใบออนและดอกออนใชรับประทานเปนผักสด หรือนำไป

ปรุงอาหารประเภทแกง แกงเลียง หรือผัด มีสรรพคุณขับพิษรอน 
ขับปสสาวะ หรือผสมกับผักกระเฉดตำค้ันเอาน้ำรับประทาน 
แกพิษเบื่อเมา  



234 • ¾ÃÃ³äÁŒ¹éíÒ : ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍμÍ¹º¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

 ภาพที่ 233 นิลุบล ผักอีฮิน Monochoria vaginaris (Burm.f.) Presl 

 ภาพที่ 234 ขาเขียด Monochoria vaginaris (Burm.f.) Presl 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  นิลุบล ผักอีฮิน 
ชื่อสามัญ Monochoria, Pickerel weed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl 
ชื่อวงศ PONTEDERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชอายุฤดูเดียว ใบเดี่ยวมีรูปรางหลายแบบต้ังแตรูปแคบยาว

คลายหอกจนถึงรูปไขปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปหัวใจ  
ใบสีเขียวเขมเปนมัน แตกแบบสลับกันเปน 2 แถบ กานใบยาว
โคนกานแผออกเปนกาบ ดอกออกเปนชอต้ังตรง มีดอกยอย  
2-5 ดอก กลีบดอกสีมวง มี 6 กลีบ มีเมล็ดมาก  

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขังตื้นๆ นาขาว 
การใชประโยชน  ยอดออนและดอกออนใชรับประทานเปนผัก หรือนำไปปรุงเปน

อาหารประเภทแกงสม ใบ คั้นน้ำรับประทานแกไอ ขับปสสาวะ 
ตำพอกฝ ลดความรอนในรางกาย 

 

ชื่อไทย  ขาเขียด ผักเขียด (กลาง) ผักอีฮิน ผักฮิ้น (อีสาน)  
ผักฮิ้นน้ำ (เหนือ) 

ชื่อสามัญ Monochoria, Pickerel weed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl 
ชื่อวงศ PONTEDERIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชสะเทินน้ำสะเทินบกอายุฤดูเดียว มีรากหยั่งดิน ใบเปนรูป

หัวใจ สีเขียวเขมเปนมัน ใบแตกแบบสลับเปน 2 แถบ กานใบยาว 
โคนกานแผออกเปนกาบ ชอดอกออกท่ีบริเวณโคนกานใบ โดย
แทงชอออกมาตรงขามกับกาบที่หุมชอดอก ชอดอกหนึ่งๆ จะมี 
ดอกยอยสีมวง 6-15 ดอก กลีบดอกมี 6 กลีบ โคนกลีบติดกัน 
มีเมล็ดมาก  

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขังตื้นๆ นาขาว 
การใชประโยชน  ยอดออนและดอกออนใชรับประทานเปนผัก หรือนำไปปรุงเปน

อาหารประเภทแกงสม ใบ คั้นน้ำรับประทานแกไอ ขับปสสาวะ 
ตำพอกฝ ลดความรอนในรางกาย 
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 ภาพที่ 235 ชอครามน้ำ Pontederia cordata L.  

 ภาพที่ 236 ผักกระสัง Peperomia pellucida L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  ชอครามน้ำ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Pontederia cordata L. 
ชื่อวงศ PONTEDERACEAE  
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชลมลุกอายุหลายป สูง 0.5-1 ม. ใบเดี่ยวรูปไข กวาง 8 ซม. 

ยาว 22 ซม. ฐานใบเวารูปหัวใจ ปลายใบแหลม กานใบกลมอวบ 
ยาว 30-50 ซม. โคนกานใบแผเปนกาบหุมซอนกัน ดอกออก 
เปนชอ สีมวงครามมีแตมเหลือง ชอตั้งขึ้นยาว 10 ซม. ดอกยอย
ขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู 6 อัน สั้นและ
ยาวอยางละ 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเปนแฉก สีมวงออน  
ผลเดี่ยวมีเปลือกเปนเยื่อบางๆ  

การกระจายพันธุ ชายน้ำตื้นๆ เปนพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ  
การใชประโยชน  เปนไมประดับสวนน้ำ  

ชื่อไทย  ผักกระสัง ผักกูด กะสัง ชากรูด ผักราชวงศ  
ผักสังเขา ผักฮากกลวย 

ชื่อสามัญ Silver bush, ratta tempa, silverbush 
ชื่อวิทยาศาสตร Peperomia pellucida L. 
ชื่อวงศ  PIPERACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ลำตน มีขนาดเล็กสูง 10-20 ซม. สีเขียวใส เปราะหักงาย ใบ  

เปนใบเด่ียว สีเขียวใส ออกจากลำตนแบบตรงขาม ใบเปนรูปหัวใจ 
ขอบใบเรียบ แผนใบหนาลาเปนคลื่นเล็กนอย ดอก ออกเปนแบบ
ชอเชิงลด (spike) ตามปลายยอดชอดอก มีสีเขียวออนหรือสีครีม 
ผล ผลเม็ดเดียวแข็ง (drupe) พบขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
ในแปลงผัก ในสวน และตามสนามหญา บริเวณบานขยายพันธุ
โดยใชเมล็ด 

การใชประโยชน  ใชผัดหรือนึ่งเปนอาหารได 
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 ภาพที่ 237 แนน ดีปลีน้ำ Potamogeton crispus L. 

 ภาพที่ 238 ดีปลีน้ำ ใบไผ Potamogeton malaianus Miq.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย แนน ดีปลีน้ำ 
ชื่อสามัญ  curly pondweed  
ชื่อวิทยาศาสตร  Potamogeton crispus L. 
ชื่อวงศ POTAMOGETONACEAE  
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกที่มีอายุหลายป เปนพืชใตน้ำ หรือลอยน้ำบางสวน 

ลำตนพบทั้งที่เปนเหงาใตดิน เปนไหลตามพื้นดินใตน้ำและเปน
สายยาวตามระดับความลึกของน้ำ มีขอปลองเห็นไดชัดเจน  
รากออกตามขอตอนลาง ใบเดี่ยวแตกจากลำตนแบบสลับ ไมมี
กานใบ แผนใบเปนขอบขนานยาว 5-8 ซม. กวางประมาณ 1 ซม. 
ฐานใบสอบมน ปลายใบมน ขอบใบเปนคล่ืน มีหูใบสั้นๆ ดอก
ออกเปนชอแบบดอกยอยไมมีกานดอก ชอดอกยาวประมาณ  
3 ซม. ดอกยอยเปนดอกสมบูรณเพศ ผลเดี่ยวแบบผลแหงแกแลว
ไมแตก 

การกระจายพันธุ  พบตามแหลงน้ำที่เปนบึงขนาดใหญ เชน หนองหาร จังหวัด
สกลนคร หรือตามแมน้ำ 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา 

ชื่อไทย ดีปลีน้ำ ไผน้ำ 
ชื่อสามัญ Pondweed 
ชื่อวิทยาศาสตร Potamogeton malaianus Miq. 
ชื่อวงศ POTAMOGETONACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนมี 3 แบบ คือลำตนที่เปนเหงาอยูในดินใตน้ำ เปนไหลเลื้อย

ทอดไปบนพ้ืนดินใตน้ำ และลำตนท่ีเปนสายทอดตามระดับความลึกของน้ำซ่ึงมี
ลักษณะเรียวกลม ลำตนเห็นขอปลองชัดเจน ใบเดี่ยว มี 2 แบบ คือใบเหนือน้ำ
แผนใบหนาเปนมันสีเขียวสด ลอยแบนติดกับผิวน้ำ ลักษณะใบรูปไขคอนขางรี 
กวางประมาณ 2-4 ซม. ยาว 5-20 ซม. ใบใตน้ำเปนแผนบางใสสีเขียวปนน้ำตาล 
เรียวยาวปลายใบแหลมกวาใบเหนือน้ำ กวาง 1-3.5 ซม. ยาว 6-28 ซม. ขอบใบ
เปนคลื่นเล็กนอย หูใบมีลักษณะเรียวยาว บางใส ปลายแหลม ยาว 3-9 ซม. เกิด
บริเวณลำตนที่ลอยในน้ำ ดอกออกเปนชอแบบดอกยอยเรียงติดกันบนกานชอดอก 
ไมมีกานดอกยอย กานชอดอกจะเจริญยืดยาวชูชอดอกโผลเหนือน้ำ กานชอดอก
ยาว 3.5-10 ซม. ชอดอกยาว 3-6 ซม. ดอกยอยมีขนาดเล็กเปนดอกสมบูรณเพศ  

การกระจายพันธุ แหลงน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ำ แหลงน้ำไหล 
เชน คลองชลประทาน  

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว เปนพรรณไมน้ำประดับตูปลา 
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 ภาพที ่239 ลำเท็ง ผกักดูแดง Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. 

 ภาพที่ 240 หญาลิ้นงู Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ลำเท็ง ปรงสวน ผักกูดแดง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. 
ชื่อวงศ  PTERIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพชืพวกเฟรน ลำตน เปนเถายาว แตกกิง่แยกแขนง เล้ือยคลมุ

พื้นดินและพืชอื่นๆ ใบเปนใบประกอบ เรียงสลับ แผนใบ รูปขอบ
ขนาน ใบยอยรูปเรียวแหลมแคบ กานส้ัน ขนาดของใบยอย 
ไมแนนอน มีหนามแหลมคมท่ีปลายหยัก ใบยอยสรางสปอร 
รูปเรียวแคบ ขนาดไมแนนอน ขอบใบมวนข้ึนดานบน ดานลาง 
มีอับสปอร สีน้ำตาลคลุมเต็มพ้ืนท่ี ยกเวนบริเวณเสนกลางใบ 
และขอบใบ 

การกระจายพันธุ ที่ลุมที่น้ำเค็มขึ้นถึง ปาชายเลน บึงน้ำจืดที่มีน้ำขังตลอดป 
การใชประโยชน  ใบออน นำมาลวกจิ้มน้ำพริกรับประทานได 

ชื่อไทย หญาลิ้นงู 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 
ชื่อวงศ RUBIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพชืลมลกุ สงู 5-40 ซม. ลำตนมขีนสัน้ๆ บางครัง้เล้ือยคลมุดนิ

แตกกิ่งกานสาขา ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขาม ใบเรียวเล็กรูปรี 
แคบยาว กวาง 0.5-6 มม. ยาว 7-25 มม. แผนใบดานบนมีขนสัน้ๆ 
แผนใบดานลางมีขนท่ีเสนกลางใบ กานใบสั้นมาก หูใบเปน 
แฉกเล็กๆ ดอกออกเปนชอแบบซี่รมเชิงลดที่ซอกใบและปลาย
ยอด กลีบดอกสีขาว โคนเช่ือมเปนหลอดปลายแยกออกเปน  
4 แฉก ผลรูปไขกลับ มีกลีบเลี้ยงหุมติดคงทน  

การกระจายพันธุ ที่ชุมชื้น ที่มีน้ำขัง  
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 ภาพที่ 241 โหมแจวนา Hedyotis diffusa Willd. 

 ภาพที ่242 หนามพงัดอ หนามพงุดอ Azima sarmentosa (Bl.) Benth. & Hook 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย โหมแจวนา 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Hedyotis diffusa Willd. 
ชื่อวงศ RUBIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนไมลมลุก แตกกิ่งมาก แผคลุมดิน ใบเดี่ยวเรียงตรงขามกัน 

แผนใบเรียวแคบยาว 2-3 ซม. กวาง 1-2 ซม. ผิวใบเกล้ียง 
ท้ังสองดาน ใบแหงสีน้ำตาลเขมถึงดำ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม  
โคนใบแหลม กานใบสั้น หูใบเล็กเชื่อมติดกัน ดอกขนาดเล็ก  
สีขาวมีกลีบดอก 4 กลีบ ออกตามงามใบ 1-3 ดอก ผลคอนขาง
กลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 มม. มีเมล็ดมาก  

การกระจายพันธุ ที่ลุมที่น้ำเค็มขึ้นถึง แหลงน้ำกรอย ปาชายเลน ที่ลุมน้ำขังทั่วไป 
นาขาว  

 

ชื่อไทย หนามพังดอ หนามพุงดอ ขี้แฮด ปดเตาะ 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Azima sarmentosa (Bl.) Benth. & Hook 
ชื่อวงศ SALVADORACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไมเถาเลื้อย ใบเดี่ยวออกตรงขาม สีเขียวสดเปนมัน ใบมีรูปราง

หลายแบบ ที่โคนใบมีหนามแหลมเรียวยาว 2 อัน ดอกออก 
เปนชอ แตกเรียงกันหลายชั้น ดอกเล็ก ผลกลมสีเขียวเม่ือแก 
จะเปลี่ยนเปนสีขาวภายในมีเมล็ด 2-3 เมล็ด 

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ที่ลุมชื้นแฉะ แนวปาละเมาะชายทะเล หรือที่ดินเค็ม 
การใชประโยชน  รากใชถอนพิษ แกไข ใชฝนกับสุราแกพิษคางทูม 
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 ภาพที่ 243 จอกหูหนู Salvinia cucullata Roxb.  

 ภาพที่ 244 กระตายจาม Adenosma indiana (Lour.) Merr. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย จอกหูหนู 
ชื่อสามัญ Floating moss 
ชื่อวิทยาศาสตร  Salvinia cucullata Roxb. 
ชื่อวงศ SALVINIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนเฟรนน้ำลมลุกอายุฤดูเดียว ลักษณะเปนพืชลอยน้ำขนาดเล็ก 

ลำตนเปนแทงกลมทอดขนานไปกับผิวน้ำ ใบออกตามขอของ
ลำตน ขอหน่ึงๆ มีใบ 3 ใบ ใบ 2 ใบมีสีเขียวลอยบนผิวน้ำ ลักษณะ
เปนแผนโคงเขาหากันเปนรูปถวยคลายหูหนู ใบมีขน ขอบใบเรียบ 
สวนใบที่ 3 แตกเปนฝอยคลายรากสีน้ำตาลคล้ำอยูใตน้ำ และเปน
ที่เกิดของสปอรดวย 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ นาขาว มักจะลอยอยูบน
ผิวน้ำที่อับลม 

การใชประโยชน  ปุยพืชสด อาหารสัตว 
 

ชื่อไทย กระตายจาม 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Adenosma indiana (Lour.) Merr. 
ชื่อวงศ SCROPHULARIOACEAE 
ลักษณะทั่วไป ไมลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนตั้งตรง สูง 10-35 ซม. มีขนอุยสีขาว 

ใบเดี่ยวเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ยาว 6-35 มม. กวาง 4-15 มม. 
รูปรี รูปหอกกลับ รูปหอก หรือรูปไข ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ
เรียว ขอบใบหยักซ่ีฟน มีขนที่แผนใบท้ังสองดาน ชอดอก 
ออกเปนกระจุกท่ีปลายยอด กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ เช่ือมติดกัน 
เปนหลอดปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ เชื่อมกันรูป 
ปากเปด แฉกดานหนาม ี3 แฉก แฉกดานหลังม ี2 แฉก เกสรเพศผู
มี 2 คู ยาวไมเทากัน ดานหนาไมมีเดือย เกสรเพศเมียมีกานเกสร 
รูปเสนดาย ปลายพองออกคลายกรวย มีรังไขเหนือวงกลีบ  
มี 2 หอง ผลแกแลวแตก มีเมล็ดจำนวนมาก  

การกระจายพันธุ ที่ชื้นแฉะ ลานหินทรายตามน้ำตก 
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 ภาพที่ 245 พรมมิ Bacopa monnieri L. Pennell 

 ภาพที่ 246 ผักแขยง Limnophila aromatica (L.) Merr.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย พรมมิ หยดน้ำตา 
ชื่อสามัญ Dwart bacopa 
ชื่อวิทยาศาสตร Bacopa monnieri (L.) Pennell 
ชื่อวงศ SCROPHULARIOACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลักษณะลำตนอวบน้ำ ไมมีขน สีเขียว มีขอปลองเห็นชัดเจน  

เลื้อยทอดไปตามพื้นและชูยอดข้ึน มีรากงอกจากขอของลำตน ลำตนที่ขึ้นใตน้ำ 
มักจะขึ้นตั้งตรง ใบเดี่ยวรูปไขคอนขางยาว โคนใบแคบ ปลายใบกวางมนกลม  
แผนใบเรียบโดยเฉพาะท่ีอยูเหนือน้ำใบจะหนาและเรียบเปนมัน ขอบใบเรียบ 
ขนาดของแผนใบกวาง 0.5-1.0 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. ไมมีกานใบ แตกจากลำตน
แบบตรงกันขาม ดอกเปนดอกเด่ียวแบบสมบูรณเพศ ออกตามซอกใบ กลีบดอก 
สีขาวหรือสีครามออน ตอนโคนติดกันเปนหลอด ตอนปลายแยกเปน 5 กลีบ  
โดยแยกเปน 2 สวน สวนบนมี 2 กลีบ สวนลางมี 3 กลีบ กลีบเล้ียงสีเขียวมี  
5 กลีบ แตละกลีบแยกจากกันแตซอนกันอยู กลีบเล้ียงท่ีอยูดานนอกมีขนาด 
ใหญกวากลีบที่อยูดานใน เกสรเพศผูติดกับกลีบดอกมี 4 อัน ผลเปนแบบ capsule  

การกระจายพันธุ ท่ีชื้นแฉะ ชายน้ำและลอยเปนแพอยูผิวน้ำ 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 
 

ชื่อไทย ผักแขยง 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Limnophila aromatica (Lomk.) Merr. 
ชื่อวงศ SCROPHULARIOACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุก ชอบขึ้นในน้ำหรือท่ีชื้นแฉะหรือในนาขาว ลำตน

อวบน้ำสูง 15-20 ซม. ใบเด่ียว รูปหอก ไมมีกานใบ ขอบใบจัก
เปนฟนเลื่อย ใบออกตรงขามและตั้งฉากกับคูถัดไป ดอกออกเปน
ชอที่มุมโคนก่ิง กานชอดอกยาวมีขน กลีบดอกสีมวงแดง  
โคนกลีบติดกันเปนหลอดยาว ปลายกลีบแบงเปน 2 สวน สวน 
ที่หน่ึงมี 2 กลีบ อีกสวนหน่ึงมี 3 กลีบ ตนและใบเมื่อหักดูจะมี
กลิ่นหอมฉุน 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง น้ำขัง ลำธารน้ำไหลเอื่อย ๆ นาขาว 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา ใชรับประทานเปนผักสด

หรือปรุงอาหารประเภทตมแกง  
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 ภาพที่ 247 สาหรายฉัตร Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth. 

 ภาพที่ 248 นางรักทุง Limnophila laotica Bonati 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย สาหรายฉัตร 
ชื่อสามัญ Ambulia 
ชื่อวิทยาศาสตร Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth.,  

L. reflexa Benth. 
ชื่อวงศ SCROPHULARIOACEAE 
ลักษณะทั่วไป ลำตนยาวกลมเรียว ความยาวขึ้นกับระดับความลึกของน้ำ อาจมี

ความยาวถึง 50 ซม. ลำตนเจริญใตน้ำแตอาจมีบางสวนโผลเหนือน้ำ ตามขอแกๆ 
มักมีรากแตกออกมา ใบแตกจากลำตนรอบขอแบบ whorled ขอหน่ึงมี 6-9 ใบ 
ลักษณะใบที่อยูใตน้ำจะมีลักษณะเปนเสนเล็กๆ แตกแขนงออกไปมากมาย  
ปลายใบแตกเปนฝอย ใบเหนือน้ำเปนรูปยาวรีปลายแหลม ขอบใบจักแบบฟนเล่ือย  
แตกใบตรงกันเปนคูๆ มีสีเขียวเขมและอวบกวาใบใตน้ำ ดอกเดี่ยวแบบสมบูรณเพศ 
มีขนาดเล็กออกตามซอกใบเหนือน้ำ กลีบดอกสีขาวหรือมวงออน มีกลีบดอก  
5 กลีบ โคนกลีบดอกติดกันเปนกรวย ปลายแยกเปน 2 สวน สวนหน่ึงมี 2 แฉก  
อีกสวนหนึ่งมี 3 แฉก ผลเดี่ยวขนาดเล็กแบบผลแหงแกแลวแตก ภายในมีเมล็ดมาก 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง น้ำขัง ลำธารน้ำไหลเอื่อยๆ นาขาว 
การใชประโยชน เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 

ชื่อไทย นางรักทุง 
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Limnophila laotica Bonati 
ชื่อวงศ  SCROPHULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชลมลุกชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ เชน ในนาขาว ลักษณะลำตน

กลมทอดเอนไปตามพ้ืน แตกกิ่งตั้งขึ้น สวนออนของลำตนมีขน
ปกคลุม ใบเปนใบเด่ียวรูปไขขอบขนานมีขน ขอบใบเปนจักฟนเล่ือย 
ชอดอกเกิดท่ีปลายกิ่ง หรือซอกโคนใบ ดอกสีมวง กานดอกยาว
ประมาณ 1 ซม. 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง น้ำขัง นาขาว เจริญบนพรรณไมน้ำที่ลอยเปนกอสนุน
ตามบึงใหญๆ  
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 ภาพที่ 249 สาหรายฉัตรเล็ก Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume 

 ภาพที่ 250 หญาเงี่ยงปา Lindernia ciliata Pennell 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  สาหรายฉัตรเล็ก  
ชื่อสามัญ -  
ชื่อวิทยาศาสตร Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume 
ชื่อวงศ SCROPHULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกที่มีอายุปเดียว ลำตนคอนขางอวบน้ำ ลักษณะเปนสาย

กลมยาว ลำตนตอนลางอาจจะเลื้อยทอดไปตามพื้นดินเล็กนอย 
สวนปลายยอดชูตั้งตรง ชอบขึ้นในน้ำต้ืนๆ และบนพื้นดินแฉะๆ 
ใบแตกเปนวงรอบขอประมาณขอละ 8-12 ใบ ใบแตกเปน 
ริ้วเล็กๆ สีเขียวสด ใบเหนือน้ำและใตน้ำมีลักษณะคลายกัน  
ดอกเดี่ยวขนาดเล็กเกิดตามซอกใบเหนือน้ำ ดอกสีมวงออน 

การกระจายพันธุ  พบตามริมธารน้ำไหลตื้นๆ รองสวนตื้นๆ 
การใชประโยชน  เปนพรรณไมน้ำสวยงามประดับตูปลา 

ชื่อไทย  หญาเงี่ยงปา เงี่ยงปลา ผักหอมหอปา  
หญากะรอน หอมฮอปา 

ชื่อสามัญ Haired slitwort 
ชื่อวิทยาศาสตร Lindernia ciliata (Colsm.) Penn.  
ชื่อวงศ  SCROPHULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป  ลำตน ลำตนแตกกิ่งกานทอดไปตามพื้นดิน ใบ เปนใบเดี่ยว รูปไข

ปลายมน ขอบใบจักแหลม ติดเรียงตรงขามกัน ไมมีกานใบ ดอก 
ออกเปนชอแบบชอเชิงลด (spike) ที่ยอด ดอกสีมวง ผลเปนฝก  
(pod) คลายหลอดยาวๆ จะแตกเมื่อแก เมล็ด สีดำมีจำนวนมาก 
เปนวัชพืชในถั่วเหลือง ฝาย นาขาวและขาวไร มีอายุฤดูเดียว 

การกระจายพันธุ แหลงน้ำนิ่ง น้ำขัง นาขาว ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำทวมถึง 
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 ภาพที่ 251 หญาหมันหลิง Lindernia crustacea (L.) F. Muell 

 ภาพที่ 252 กระตายจามใหญ กรดน้ำ Scoparia dulcis L. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  หญามันหลิง หญากาบหอยตัวเมีย โตะตีเตกัง 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lindernia crustacea (L.) F. Muell 
ชื่อวงศ SCROPHULARIACEAE 
ลักษณะทั่วไป พืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียวหรือหลายป ลำตนเกล้ียงหรือมีขน

ละเอียดประปรายสูงประมาณ 20 ซม. ใบเดี่ยว รูปไขขอบขนานหรือรูปหอก  
กานใบยาวประมาณ 0.5 มม. แผนใบยาว 1.0-1.5 ซม. กวาง 0.6-1.0 ซม.  
ปลายใบมนหรือแหลมทู ขอบใบหยักหางๆ หรือเรียบ ใบแตกจากลำตนแบบ 
ตรงขาม ดอกเดี่ยวสมบูรณเพศออกตามซอกใบ หรือออกปลายยอด หรือปลายกิ่ง 
เปนชอ 2-3 ดอก กานดอกยาวประมาณ 3 ซม. สวนของดอกประกอบดวย  
กลีบเล้ียงท่ีติดกันเปนกรวย ปลายแยกเปน 5 แฉก กลีบดอกติดกันเปนกรวยปากแตร 
ปลายแยกเปน 2 สวน สวนบนมี 2 แฉก สวนลางมี 3 แฉก ยื่นยาวกวาสวนบน 
กลีบดอกสีมวงหรือน้ำเงิน ดอกยาวประมาณ 1 ซม. เกสรเพศผูมี 4 อัน สั้น 2 อัน 
อยูลึกเขาไปในหลอด สวนอีก 2 อัน ยาวและอยูใกลปากหลอด ผลเดี่ยวแบบ 
ผลแหง แกแลวแตก รูปขอบขนาน ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก 

การกระจายพันธุ  พบตามริมธาร พื้นที่ชื้นแฉะ  

ชื่อไทย กระตายจามใหญ กรดน้ำ กัญชาปา มะไฟเดือนหา  
ขัดมอนเทศ ขางไลดุ ตานซาน 

ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Scoparia dulcis L. 
ชื่อวงศ  SCROPHULARIACEAC 
ลักษณะทั่วไป  พืชฤดูเดียว สูง 25-60 ซม. ลำตนเปนสัน ผิวเกลี้ยง ใบเดี่ยว  

รูปไขกลับ กวาง 4-8 มม. ยาว 7-20 มม. ติดแบบตรงขามหรือ
เวียนรอบขอ ขอบใบจักเปนฟนเล่ือย หลังใบเกล้ียงทองใบมีขน
ตามเสนใบ ดอก แยกเพศ ออกตามซอกใบ กานดอกยาว  
0.5-1 ซม. กลีบเล้ียงแยกกัน 4 กลีบ กลีบดอกจำนวน 4 กลีบ 
โคนกลีบสีมวงเขม มีขนสีขาวคลุม เมื่อบานเต็มที่กลีบจะลูไปดาน
หลัง เกสรเพศผู 4 อัน รังไข อยูเหนือกลีบดอก รูปไข ผล เปนฝก
รูปไข หรือคอนขางกลม เสนผาศูนยกลาง 2-3 มม. สีน้ำตาลเหลือง 
เมล็ด เปนเหลี่ยม ทรงรูปไข สีน้ำตาล 

การกระจายพันธุ  พบในเอเชียถึงทวีปอเมริกาเขตรอน ขึ้นเปนกลุมบริเวณชายฝง
ชายน้ำ ริมบึงหรือที่ชื้นแฉะ 
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 ภาพที่ 253 ขาวตอกฤๅ ษี Sphagnum spp. 

 ภาพที่ 254 ผักปอด Sphenoclea zeylanica Gaertn.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ขาวตอกฤๅ ษี 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Sphagnum spp.  
ชื่อวงศ SPHAGINACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชพวกมอสท่ีมีอายุหลายป ลำตนทอดยาว ปลายยอดเจริญ

ตอไปไดเรื่อยๆ ใบเกล็ดที่ติดตามลำตนและก่ิงแขนงนั้นมีขนาดตางกัน ใบเกล็ด 
ที่ติดตามลำตนมีขนาดเล็กกวาและก่ิงแขนงเซลลที่อยูในใบจะมีรูปรางสองแบบสลับ
กันคือ ชนิดแรกจะเปนเซลลขนาดเล็ก สีเขียว เรียกวา living cell มีชีวิตและ 
ทำหนาที่สังเคราะหแสง ชนิดที่สองเปนเซลลที่มีขนาดใหญไมมีสี เรียกวา dead cell 
หรือ hyaline cell เปนเซลลที่ไมมีชีวิต ตามผนังเซลลจะมีรูเปนระยะไป ใชสำหรับ 
ใหน้ำผานเขาออกไดงายและเร็ว เซลลพวกนี้จะเก็บน้ำไดถึง 100-200 เทา ของ
น้ำหนัก  

การกระจายพันธุ  ที่สูงที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงหรือมีน้ำขัง ถาเจริญในน้ำ 
จะงอกงามคลุมพื้นดินโดยรอบ พรอมกับดูดน้ำเขาไปจนชุม  

การใชประโยชน  เปลือกตนเปนยาระงบัพิษท่ีผวิหนงั แกไข ยาบำรุง ยาเจรญิอาหาร 
ยาระบาย 

ชื่อไทย  ผักปอด ผักปุมปลา ผักกุมปง (เหนือ) 
ชื่อสามัญ Gooseweed 
ชื่อวิทยาศาสตร  Sphenoclea zeylanica Gaertn. 
ชื่อวงศ SPHENOCLEACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนตั้งตรง สูง 20-70 ซม. สวนของ

โคนตนที่อยูใตน้ำจะพองออกคลายฟองน้ำหุมรอบ ใบเปน 
ใบเด่ียวแตกจากลำตนแบบสลับเวียนไปปลายใบแหลมกานใบสั้น 
ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด ชอดอกลักษณะคลายดอกดีปลีน้ำ
แตไมแข็ง ดอกมีสีขาวออกตลอดป 

การกระจายพันธุ  ที่น้ำทวมขัง เปนวัชพืชในนาขาว  
การใชประโยชน  ยอดออนนำมาลวกแลวหั่นละเอียดใสในแกงปลา หรือตมกิน 

แกผดผื่นคัน 
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 ภาพที่ 255 เซงใบยาว Pentapetes phoenicea L. 

 ภาพที่ 256 เซงใบมน Melochia corchorifolia L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย เซงใบยาว บานเที่ยง 
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร Pentapetes phoenicea L. 
ชื่อวงศ  STERCULIACEAE 
ลักษณะทั่วไป  เปนพืชลมลุกอายุป เดียว ชอบขึ้นในท่ีน้ำทวมขัง พบมาก 

ในนาหวาน ลำตนตั้งตรง สูงถึง 1.5 เมตร แตกกิ่งกานมาก ใบเปน
ใบเดี่ยว ออกสลับกัน ใบมีลักษณะเรียวยาวปลายแหลม ขอบใบ
จักหยาบดานหลังใบเปนขน กานใบส้ัน ดอกเปนดอกเด่ียว  
ออกตามซอกโคนใบมีกลีบดอก 5 กลีบ สีแดงเขม ลักษณะผล
คลายผลกระเจ๊ียบ แตมีขนาดเล็กกวา มีขนเห็นไดชัด เมล็ดมีรูปราง
คอนขางกลมเปนเหลี่ยม สีน้ำตาลเขม 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง นาขาว 
 

ชื่อไทย  เซงใบมน 
ชื่อสามัญ Wire burh 
ชื่อวิทยาศาสตร  Melochia corchorifolia L., M. concatenata L. 
ชื่อวงศ STERCULIACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ลำตนตรงสูงประมาณ 60-100 ซม. 

ตามลำตนมีขนเล็กๆ เปนกระจุกคลายดาว ใบเดี่ยวออกแบบสลับ 
ปลายใบแหลมโคนใบกวาง ขอบใบเปนจัก ดอกออกเปนกระจุก 
ที่ปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กสีชมพูออน กระจุกชอดอกเปนขน 
ผลมีลักษณะกลมเปนพู เมื่อแกจะแตกออก 

การกระจายพันธุ ที่น้ำขัง นาขาว 
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 ภาพที่ 257 ผักกูดชาง Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.   

 ภาพที่ 258 กระจับ 2 เขา Trapa bispinosa Roxb.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย ผักกูดชาง กูดยาง กูดหมอน (เหนือ) กูด (ใต)  
ชื่อสามัญ - 
ชื่อวิทยาศาสตร Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats. 
ชื่อวงศ THELYTPERIDACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชจำพวกเฟรน ลำตนเรียวยาว เลื้อยทอดยอดแตกหนอเปน

กอใหญ ยอดออนมีเกล็ดสีน้ำตาลคล้ำคลุม ใบประกอบแบบ 
ขนนก เรียงสลับเวนระยะ แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก  
ปลายเรียวแหลม ยาว 40-60 ซม. กวาง 15-25 ซม. กานใบ 
สีเขียวออน ยาว 45-70 ซม. ใบยอยรูปหอกเรียว ยาว 10-20 ซม. 
กวาง 1-1.5 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนกวาง มนหรือสอบ  
กานใบส้ัน ขอบใบหยักเปนลอนลึกประมาณหน่ึงในสามถึง 
คร่ึงหน่ึงของความกวางจากขอบถึงเสนกลางใบยอย ปลายมน
กลมมีติ่งแหลม กลุมของอับสปอรเรียงชิดกันเปนแถว บริเวณ
กึ่งกลางของเสนแขนงของลอน มีแผนเยื่อขนาดเล็กคลุม  

การกระจายพันธุ ชอบขึ้นในที่น้ำทวมขัง ชายปาพรุ ริมลำธาร 
 

ชื่อไทย  กระจับ 2 เขา 
ชื่อสามัญ Water chestnut 
ชื่อวิทยาศาสตร  Trapa bispinosa Roxb. 
ชื่อวงศ TRAPACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลักษณะเปนกอลอยน้ำ ใบมี 2 แบบ 

คือ ใบใตน้ำ เปนเสนยาวคลายราก สวนใบลอยน้ำรูปคลายส่ีเหล่ียม
ขนมเปยกปูน ขอบใบจักแหลม ผิวใบดานบนสีเขียวเปนมัน  
ดานลางมีสีแดง กานใบยาวตรงกลางพองออก ดอกเด่ียวสีขาว 
ออกท่ีโคนกานใบ มีกลีบดอก 4 กลีบ บานเหนือน้ำ เม่ือเปนผล
จะจมลงใตน้ำ ผลหรือฝกกระจับมีสีดำขนาดใหญ เปลือกหนาแข็ง
มีเขางอโคงคลายเขาควาย กระจับชนิดนี้มีปลายเขาแหลม 

การกระจายพันธุ คู คลอง 
การใชประโยชน  ผลนำมารับประทานได นำมาปลูกประดับสวนน้ำ 
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 ภาพที่ 259 กระจับ 4 เขา Trapa quadrispinosa Roxb.  

 ภาพที่ 260 ธูปฤๅษี Typha angustifolia L.  

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กระจับ 4 เขา กระจอม ดาวเทียม 
ชื่อสามัญ Water chestnut 
ชื่อวิทยาศาสตร  Trapa quadrispinosa Roxb. 
ชื่อวงศ TRAPACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลักษณะเปนกอลอยน้ำ ใบมี 2 แบบ 

คือ ใบใตน้ำ เปนเสนยาวคลายราก สวนใบลอยน้ำรูปคลายส่ีเหล่ียม
ขนมเปยกปูน ขอบใบจักแหลม ผิวใบดานบนสีเขียวเปนมัน  
ดานลางมีสีแดง กานใบยาวตรงกลางพองออก ดอกเด่ียวสีขาว 
ออกท่ีโคนกานใบ มีกลีบดอก 4 กลีบ บานเหนือน้ำ เม่ือเปนผล
จะจมลงใตน้ำ ผลหรือฝกมีขนาดเล็กผิวเรียบ เปลือกหนาแข็ง 
มีลักษณะเปนเขา 4 เขา มีขนาดไมเทากัน ปลายเขาแหลม 
เรียวยาว ที่ปลายเปนจักฟนเลื่อยคลายหัวลูกศร 

การกระจายพันธุ คู คลอง 
การใชประโยชน  ผลนำมารับประทานได นำมาปลูกประดับสวนน้ำ 
 

ชื่อไทย  ธูปฤๅษี กกชาง 
ชื่อสามัญ Narrow leaved cattait, Elephant Grass 
ชื่อวิทยาศาสตร  Typha angustifolia L. 
ชื่อวงศ TYPHACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ตนสูง 1-2.5 เมตร มีตนใตดินเปน

เหงาและมีไหลขยายตัวไดรวดเร็วมาก ลำตนเหนือดินมีใบ 
แตกออกเปนแผงทั้ง 2 ขาง ใบเดี่ยว แผนใบแบนเรียบเรียวยาว
กวา 1 เมตร โคนใบแผเปนกาบอวบหนาประกบกัน ดอกออกเปน
ชอรูปทรงกระบอกสีน้ำตาลคลายธูปขนาดใหญ สวนโคนชอเปน
ดอกตัวเมีย สวนปลายชอเปนดอกตัวผูทั้ง 2 สวนจะเวนหางกัน
เมล็ดมีขนยาวจำนวนมาก ปลิวตามลมไดดี 

การกระจายพันธุ  บึงน้ำ หนองน้ำตื้นๆ ที่ชื้นแฉะ ที่น้ำขัง 
การใชประโยชน  ใชปลูกเพื่อบำบัดน้ำเสีย ปลูกประดับสวนน้ำ ปจจุบันนิยมนำมา

ประดับในการตกแตงดอกไมตามงานตางๆ  
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 ภาพที่ 261 หญาเกล็ดปลา Lippia nodiflora L. 

 ภาพที่ 262 กระถินนา กระถินทุง Xyris difformis Chapman 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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ชื่อไทย  กระถินนา หญาบัว หญาขี้กลาก  
ชื่อสามัญ  Yellow-eyed grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Xyris difformis Chapman 
ชื่อวงศ XYRIDACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียว ลำตนส้ันๆ อยูใตดิน ใบแตกจาก

ลำตนเปนกอเหนือดิน ใบเดี่ยวแข็งไมมีกาน แผนใบลักษณะเปนแถบยาวปลาย
เรียวแหลม แผนใบแบน ใบยาวประมาณ 50-70 ซม. กวางประมาณ 1 ซม.  
ดอกออกเปนชอแบบดอกยอยออกติดๆ กัน ตรงปลายกานชอดอกเหมือนเปน
ดอกเดี่ยวรูปทรงกระบอก กานชอดอกยาว 60-80 ซม. ชูดอกอยูเหนือกลุมใบ  
ดอกยอยแตละดอกมีใบประดับสีน้ำตาลใหญรองรับ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ เปนเยื่อบาง
ขนาดไมเทากัน กลีบหนึ่งใหญลักษณะเปนจะงอย อีกสองกลีบเล็ก กลีบดอก 
สีเหลืองสด 3 กลีบ เกสรเพศผู 6 อันเปนหมันเสีย 3 อัน รังไขมี 3 ชอง  
ภายในมีไขออนมาก ผลเดี่ยวแบบผลแหงแกแลวแตก เมล็ดขนาดเล็กรูปไขยาว
ปลายใบแหลม ผิวเมล็ดเปนรองตามยาว  

การกระจายพันธุ  ทุงนาหรือทุงที่มีน้ำขัง  
 

261 

262 

ชื่อไทย  หญาเกล็ดปลา 
ชื่อสามัญ frog fruit 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lippia nodiflora L. 
ชื่อวงศ VERBENACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชท่ีขึ้นไดทั้งบนบกและในน้ำ มีตนเล้ือยรวมกันเปนผืน  

มีรากออกตามขอ ใบรูปรี หรือรูปคลายเกล็ดปลาขอบใบหยัก  
ใบมีขนสีขาวหยาบๆ ดานลาง ดอกออกเปนชอตรงมุมโคน 
ใบเกล็ด มีกานชอดอกยาว ดอกยอยมีสีออกมวง 

การกระจายพันธุ  ชายน้ำ ที่ชื้นแฉะ นาขาว 
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 ภาพที่ 263 กระถินนา Xyris indica L. 

 ภาพที่ 264 หญาบัวแบ Xyris kradungensis B. Hansen 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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263 

264 

ชื่อไทย  กระถินทุง หญาบัว หญากระเทียม กระถินนา  
หญาขี้กลาก  

ชื่อสามัญ  Yellow-eyed grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Xyris indica L.  
ชื่อวงศ XYRIDACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกท่ีมีอายุปเดียว ลำตนส้ันๆ อยูใตดิน สูงประมาณ 

30 ซ.ม. ใบแตกจากลำตนเปนกอเหนือดิน ใบเด่ียวแข็งไมมีกาน แผนใบลักษณะ
เปนแถบยาวปลายเรียวแหลม แผนใบแบนหรือเปนรูปรางน้ำตามยาว ใบยาวประมาณ 
50 ซม. กวางประมาณ 1 ซม. ดอกออกเปนชอแบบดอกยอยออกติดๆ กัน  
ตรงปลายกานชอดอกเหมือนเปนดอกเด่ียวรูปทรงกระบอก กานชอดอกยาวชูดอก
อยูเหนือกลุมใบ ดอกยอยแตละดอกมีใบประดับสีน้ำตาลใหญรองรับ กลีบเล้ียง  
3 กลีบ เปนเยื่อบางขนาดไมเทากัน กลีบหนึ่งใหญลักษณะเปนจะงอย อีกสองกลีบ
เล็ก กลีบดอกสีเหลืองสด 3 กลีบ เกสรเพศผู 6 อันเปนหมันเสีย 3 อัน รังไขมี  
3 ชอง ภายในมีไขออนมาก ผลเด่ียวแบบผลแหงแกแลวแตก เมล็ดขนาดเล็กรูปไข
ยาวปลายใบแหลม ผิวเมล็ดเปนรองตามยาว  

การกระจายพันธุ  ทุงนาหรือทุงที่มีน้ำขัง  

ชื่อไทย  หญาบัวแบ หญากระเทียม  
ชื่อสามัญ  - 
ชื่อวิทยาศาสตร  Xyris kradungensis B. Hansen  
ชื่อวงศ XYRIDACEAE  
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกที่มีอายุปเดียว ลำตนเปนเหงาหรือหัวใตดิน สูง  

10-15 ซม. แผนใบแบนหรือเปนรูปรางน้ำตามยาว ใบยาวประมาณ 
5-9 ซม. กวางประมาณ 0.5-0.8 ซม. เน้ือภายในใบพรุนแบบฟองน้ำ 
ชอดอกออกตรงปลายยอด มกีานชอดอกยาว 8-15 ซม. ปลายกาน
ชอดอกเหมือนเปนตุมดอกที่มีกาบโคงสีแดงคล้ำเรียงสลับซอน 
ตดิกนัแนนเปนกอนกลม มเีสนผาศนูยกลาง 5-8 มม. ระหวางกาบ
มีกลีบดอกบางๆ สีเหลืองยื่นพนออกมากาบละ 3 กลีบ ผลแบบ
ผลแหงแกแลวแตก เมล็ดขนาดเล็ก 

การกระจายพันธุ  ที่น้ำขังหรือที่ชุมชื้นบนที่สูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 ภาพที่ 265 กุง กระดุมทอง หญาบัว Xyris pauciflora Willd. 

 ภาพที่ 266 หญาบัว Xyris spp. 

พบนอย

พบนอย

พบปานกลาง

พบปานกลาง

พบมาก

พบมาก
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265 

266 

ชื่อไทย กุง หญาขนไก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หญาบัว  
หญากระเทียม (ปราจีนบุรี) กระถินทุง  
กระถินนา (ตราด) ขี้กลาก (ภาคกลาง) 

ชื่อสามัญ  Yellow-eyed grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Xyris pauciflora Willd.  
ชื่อวงศ XYRIDACEAE  
ลักษณะทั่วไป ลำตนข้ึนอยูเปนกอคลายกอหญา มีเหงาหรือหัวอยูใตดิน สูงประมาณ 

30 ซ.ม. ใบรูปรางน้ำหรือดาบ 1-1.5 ซม. ยาว 8-20 นิ้ว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ 
และขนาน โคนใบแผออกเปนกาบหุมลำตน ใบคลายใบหญาแตออนและบอบบางกวา 
ภายในเน้ือใบจะพรุนแบบฟองน้ำจึงเปราะและหักงาย ใบออกเปนกระจุกคลายกอหญา 
โดยเรียงซอนสลับกันแนนใกลผิวดิน ดอกออกเปนชอโผลขึ้นมาจากเหงาใตดิน โดยแทรก
ขึ้นมาระหวางใบ ชอดอกสูง 10-45 ซม. มีลักษณะคลายกานธูป ปลายกานชอดอกจะมี
กาบหรือใบประดับซอนเหลื่อมสลับซับซอนคลายเกล็ดปลาอัดกันแนนเปนตุมหรือ 
กอนกลม ดอกสีเหลืองสดมี 3 กลีบ ดอกจะทยอยบานทีละดอกตอวัน โดยเริ่มจากโคนชอ
ไปปลายชอ ดอกออกเดือน ก.ค.-ม.ค. แตมีมากในเดอืน ต.ค.-พ.ย.  

การกระจายพันธุ  แหลงที่พบในไทยข้ึนอยูเปนทุงขนาดใหญตามทุงนาหรือทุงหญาที่มี 
น้ำขัง ตลอดจนที่ชื้นแฉะบนภูเขาสูง พบทั่วไปทุกภาค 

ชื่อไทย  หญาบัว หญากระเทียม  
ชื่อสามัญ  Yellow-eyed grass  
ชื่อวิทยาศาสตร  Xyris spp. 
ชื่อวงศ XYRIDACEAE  
ลักษณะทั่วไป ลำตนขึ้นอยู เปนกอคลายกอหญา มีเหงาหรือหัวอยู ใตดิน  

สูงประมาณ 30-40 ซม. ใบรูปรางน้ำหรือดาบ 1-1.5 ซม. ยาว  
8-20 นิ้ว ปลายแหลม ขอบใบเรียบและขนาน โคนใบแผออกเปน
กาบหุมลำตน ใบออกเปนกระจุกคลายกอหญา ดอกออกเปนชอ
โผลขึ้นมาจากเหงาใตดิน โดยแทรกข้ึนมาระหวางใบ ชอดอกสูง 
20-30 ซม. กลีบดอกสีเหลืองสด 3 กลีบ เกสรเพศผู 6 อัน  
ผลแบบผลแหงแกแลวแตก เมล็ดขนาดเล็ก 

การกระจายพันธุ  ที่ชื้นแฉะบนภูเขาสูง  
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 ภาพที่ 267 เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Smith 

พบนอย พบปานกลาง พบมาก
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267 ชื่อไทย  เอื้องหมายนา เอื้องดิน เอื้องชาง 
ชื่อสามัญ Crape ginger, Spiral flag 
ชื่อวิทยาศาสตร  Costus speciosus (Koen.) Smith 
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE 
ลักษณะทั่วไป เปนพืชลมลุกอายุหลายฤดู ลำตนเปนหัวอยูใตดิน ลำตนเหนือดิน

อวบน้ำ สูง 1.5-2 เมตร ใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบตน ใบเปนรูป
หอกปลายแหลม ใตใบมีขนละเอียดสีขาวคลายกำมะหย่ี โคนใบ
แผเปนกาบสีเขียวหรือน้ำตาลแดงหุมตน ดอกออกเปนชอกระจุก
แนนท่ีปลายยอด ดอกยอยอยูรวมกันแนน ดอกยอยรูปกรวย 
กลีบดอกสีขาว มี 3 กลีบ มีกลีบหนึ่งขนาดโตและกวางเปนจงอย 
ขอบหยักเปนคล่ืน ดอกตูมมีกาบสีแดงคล้ำหุมอยู มีใบประดับ 
สีแดง ดอกทยอยบานทีละ 1-2 ดอก ผลรูปไขสีแดง เมล็ดสีดำ 

การกระจายพันธุ ริมน้ำ ที่ชื้นแฉะทั่วไป  
การใชประโยชน  เปนพืชสมุนไพร เหงาใชขับปสสาวะ เปนยาขับถาย แกอาการ

บวมน้ำ ตกขาว โรคติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ แผลอักเสบบวม 
มีหนอง ฆาพยาธิ เหงาสดมีพิษมาก กินปริมาณมากทำใหอาเจียน
ทองรวงรุนแรง รากใชเปนยาขม ขับเสมหะ แกไอ ขับพยาธิและ
โรคผิวหนัง 
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หญาแดง  213

หญาตะกรับ  85

หญาตุมหู  119

หญาถอดปลอง  117

หญาทรงกระเทียม 93

หญานมหนอน 217

หญาน้ําคาง 115

หญาบัว  263, 265
หญาบัว หญากระเทียม 267

หญาบัวแบ  265

หญาใบคม 75, 101, 105, 
หญาประกับ  211

หญาปลอง  209
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หญาปลองกานธูป  221

หญาปลองละมาน 205

หญาปลองเล็ก 221

หญาปลองใหญ 207

หญาโปรงควาย  219

หญาผัวราย 211

หญาแผด 205

หญาฝอย 157

หญาฝอยเล็ก 159

หญาพองขน 173

หญาพองลม  209

หญาพุงเมน 107

หญาแพรก  205

หญาแพรกแดง  213

หญามันหลิง  253

หญายอนหู 215

หญารักนา 165, 191

หญารังกา 77

หญารังกาขาว  81

หญาลอยน้ํา 209

หญาลิ้นงู 241

หญาสามคม  107

หญาสีทอง 153

หญาไสตะเกียง 209

หญาหงอนเงือก 63, 103

หญาหนวดปลาดุก 97

หญาหนวดแมว 99, 97

หญาหนวดเสือ  45
หญาหัวขาว  101
หญาหัวแดง  81, 105

หญาหัวไมขีด 93, 95, 117

หญาหัวหงอก 117,123, 125 

หญาหูหนวก 117

หญาเห็บ  217

หญาอินทขิล 115

หนามพังดอ  243

หนามพุงดอ  243

หมอขาวหมอแกงลิง  183

หมากดิบน้ําคาง 221

หยดน้ําตา 247

หลิวน้ํา 3

หวาขี้นก 181

หวายเย็บจาก  131

หวายลิง  131

หวายลี 131

หอมจันทร  227

หอมฮอปา 251

หางชิงชา 199

หางนกยูงใบยาว  3

หางนกยูงใบสั้น  5

หางปลาชอน  33

หูกวาง  9

หูปลาชอน  33
เหงือกปลาหมอดอกสีขาว 3

แหนแดง 41
แหนเปด 147, 149

แหนเล็ก 147

แหนใหญ 149
แหวทรงกระเทียม  93

แหวทรงกระเทียมโปง 109
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แหวหมู  87

แหวหมูนา 87

โหมแจวนา 243

อ
อเมซอน 7

ออ  201

ออน้ํา 203

ออหลวง 201

เอ็นอา 169

เอนอาขน 171

เอนอานอย  173

เอื้อง  203

เอื้องชาง 269

เอื้องดิน  269

เอื้องเพ็ดมา  229

เอื้องหมายนา  269

ฮางคาวผา 23
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A
Acanthus ebracteatus 3 

Acorus calamus  23 

Adenosma indiana 245 

Adiantum capillus-veneris  199 

Adiantum philippense  199 

Aeschynomene americana   127 

Aeschynomene aspera 129 

Aeschynomene indica 129 

Alternanthera philoxeroides  11 

Alternanthera sessilis 13 

Ammania baccifera  165 

Aponogeton rigidifolius 21 

Aponogeton undulatus 23 

Arundo donax 201 

Azima sarmentosa 243 

Azolla pinnata 41 

 
B
Bacopa monnieri 247 
Barclaya longifolia 183 

Barringtonia acutangula 43 
Barringtonia racemosa 45 

Bergia capensis 115 

Blyxa aubertii 137 
Blyxa echinosperma 139 

Blyxa japonica 139 
Bolbitis heteroclite 229 

Brachiaria mutica   203 

Burmannia coelestis  45 

Burmannia disticha 47 

Burmannia wallichii 47 

 
C
Caldesis sp. 7 

Canna glauca 51 

Canna indica 51 

Centella asiatica  17 

Ceratophyllum demersum  55 

Ceratopteris thalictroides  201 

Cerbera odollam  19 

Chara zeylanica  55 

Cleome rutidosperma 53 

Coix aquatica 203 

Colocasia esculenta  25, 27 

Combretum quadrangulare 59 

Commelina benghalensis 59 

Commelina diffusa 61 

Costus speciosus 269 

Crateva magna  53 

Crinum amabile 13 

Crinum asiaticum 15 
Cryptocoryne albida 27 

Cryptocoryne balansae 29 
Cryptocoryne tonkinensis 29 
Cyanotis axillaris 61 

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร� 
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Cynodon dactylon 205 

Cyperus alternifolius 69 

Cyperus babakan 71 

Cyperus brevifolius 71 

Cyperus casteneus 73 

Cyperus cephalotes 73 

Cyperus compactus 75 

Cyperus corymbosus 89 

Cyperus difformis 75 

Cyperus digitatus 77 

Cyperus haspan 77 

Cyperus imbricatus 79 

Cyperus involucratus 79 

Cyperus iria Linn. 81 

Cyperus kyllingia Endl. 81 

Cyperus papyrus  89 

Cyperus pigmaeus 83 

Cyperus pilosus 83 

Cyperus platystylis 85 

Cyperus procerus 85 

Cyperus prolifer 91 

Cyperus pulcherrimus 87 

Cyperus rotundus 87 

 
D
Dicranopteris linearis  135 

Diplazium esculentum 41 

Drosera burmannii  113 
Drosera indica  115 
Drymaria diandra 57 

 

E
Echinochloa colonum 207 

Echinochloa crus-galli 205 

Echinochloa stagnina  207 

Echinodorus spp.  7 

Eclipta prostata 33 

Eichornia crassipes 231 

Eleocharis acutangula 91 

Eleocharis dulcis 93 

Eleocharis parvulus 93 

Eleocharis spiralis 95 

Eleocharis vivipara 95 

Emilia sonchifolia  33 

Enydra fluctuans  35 

Equisetum debile 117 

Eriocaulon cinereum 117 

Eriocaulon echinulatum  119 

Eriocaulon henryanum 119 

Eriocaulon kradungense 121 

Eriocaulon minimum 121 

Eriocaulon setaceum 123 

Eriocaulon siamense 123 

Eriocaulon smitinandii 125 

Eriocaulon spp. 125 

 
F
Fimbristylis dichotoma 97 

Fimbristylis dipsacea 97 
Fimbristylis disticha  99 

Fimbristylis miliacea 99 
Fimbristylis schoenoides 101 
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Flagellaria indica 131 

Floscopa scandens 63 

Fuirena ciliaris 101 

 
G
Glinus oppositifolius 21 

Gloriosa superba 161 

Grangea maderaspatana 35 

 
H
Hedyotis corymbosa 241 

Hedyotis diffusa 243 

Homonia riparia 127 

Hydrilla verticillata  141 

Hydrocera triflora  43 

Hydrocharis dubia 141 

Hydrocotyle umbellate  17 

Hydrolea zeylanica 145 

Hygrophila angustifolia  3 

Hygrophila corymbosa 5 

Hygrophila stricta 5 

Hygroryza aristata 209 

Hymenachne pseudointerrupta  209 

Hymenocallis littoralis 15 

 
I

Imperata cylindrica 211 

Ipomoea aquatica  69 
Isachne globosa 211 

Ischaemum rugosum  213 
 

J
Jussiaea linifolia 189 

Jussiaea repens 191 

Jussiaea suffruticosa 191 

 
L
Lasia spinosa 31 

Leersia hexandra 213 

Lemna perpusilla 147 

Lepironia articulata 103 

Leptochloa chinensis 215 

Limnocharis flava 49 

Limnophila aromatica 247 

Limnophila heterophylla 249 

Limnophila laotica 249 

Limnophila sessiliflora 251 

Lindernia ciliate  251 

Lindernia crustacean 253 

Lipocarpha chinensis 103 

Lippia nodiflora 263 

Ludwigia sedioides 193 

Lycopodium cernuum   161 

Lycopodium flexuosum  163 

Lycopodium microphyllum  163 

 
M
Marsilea crenata 177 

Melastoma malabathricum  167 
Melastoma saigonense  169 

Melastoma sanguineum.  171 
Melastoma villosum  169 
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Melochia corchorifolia 257 

Microsorium pteropus 231 

Mimosa pigra 177 

Monochoria elata 233 

Monochoria hastata 233 

Monochoria vaginalis 235 

Murdannia giganteum 63 

Murdannia nudiflora 65 

Murdannia spp. 65 

Myriophyllum brasiliense Cambess 135 

Myriophyllum tetandrum 137 

 
N
Najas greminea 181 

Nelumbo nucifera 185 

Nepenthes mirabilis 183 

Neptunia oleracea 179 

Neptunia sp. 179 

Nitella sp. 57 

Nymphaea cyanea 185 

Nymphaea lotus 187 

Nymphaea stellata 187 

Nymphoides indica 133 

Nymphoides parvifolia 133 

 
O
Oenanthe javanica 19 

Oryza sativa 215 
Osbeckia chinensis 173 

Osbeckia stellata 171 

Ottelia alismoides 143 

Oxalis corniculata  193 

P
Pandanus amaryllifolius 195 

Pandanus capusii 195 

Pandanus humilis 197 

Pandanus immersus 197 

Paspalum conjugatum  217 

Pentapetes phoenicea 257 

Peperomia pellucida 237 

Phragmites karka  217 

Pistia stratiotes  31 

Pluchea indica 67 

Polygonum barbatum 223 

Polygonum glabrum 223 

Polygonum hydropiper 225 

Polygonum lapathilia 225 

Polygonum minus 227 

Polygonum odoratum 227 

Polygonum tomentosum 229 

Pontederia cordata 237 

Potamogeton crispus 239 

Potamogeton malaianus 239 

 
R
Rhynchospora corymbosa 105 

Rhynchospora rubra  105 
Rotala rotundifolia 165 

Rotala wallichii 167 
Rottboellia cochinchinensis  219 
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S
Saccharum spontaneum  219 

Sacciolepis indica  221 

Sagittaria quayanensis  9 

Salomonia cantoniensis  221 

Salvinia cucullata 245 

Saqittaria sagittifolia 9 

Saqittaria trifolia 11 

Schumaniathus dichotomus  173 

Scirpus articulatus  109 

Scirpus grossus 111 

Scirpus jungcoides 111 

Scirpus mucronatus 113 

Scleria levis 107 

Scleria poaeformis 107 

Scleria sumatrensis 109 

Scoparia dulcis 253 

Sesbania javanica 131 

Sphaeranthus africanus  37 

Sphagnum spp.  255 

Sphenoclea zeylanica 255 

Spilanthes paniculata 37 

Spirodella oligorrhiza 149 

Spirodella polyrhiza 149 

Stenocblaena palustris  241 

Synedrella nodiflora  39 
Syzygium ripicola  181 

T
Tenagocharis latifolia 49 

Thalia dealbata 175 

Thalia geniculata 175 

Thelypteris interrupta 259 

Trapa bispinosa 259 

Trapa quadrispinosa 261 

Tridox procumbens 39 

Typha angustifolia 261 

 
U
Utricularia aurea 151 

Utricularia bifida 153 

Utricularia coerulea 153 

Utricularia delphinioides  155 

Utricularia gibba 155 

Utricularia hirta 157 

Utricularia inflata 157 

Utricularia minutissima 159 

Utricularia purpurea  159 

 
V
Vallisneria gigantea 143 
Vallisneria spiralis L 145 

Vescicularia dubyana  147 

W
Wedelia trilobata 67 
Wolffia arrhiza 151 
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X
Xyris difformis 263 

Xyris indica  265 

Xyris kradungensis  265 

Xyris pauciflora  267 

Xyris spp. 267  
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