
 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชนํ้าสกุล Echinodorus ในประเทศไทย โดยการสํารวจและ

เก็บตัวอยางมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิธีการขยายพันธุ และวิเคราะหจําแนกชนิดพรอมทํา

รูปวิธานสําหรับใชประโยชนเชิงการคา และการเพาะเลี้ยงของพืชนํ้าสกุล Echinodorus พบวาพืช

สกุลน้ีเปนพืชลมลุก มีลําตนใตดินเปนเหงา และมีไหลเปนลําตนเหนือดิน ใบมีความหลากหลาย

รูปแบบมาก ต้ังแตใบรูปหอกเสี้ยว รูปหอกกวาง รูปหัวใจ รูปรางรี กลม และยาวแบบริบบิ้น ดอก

สมบูรณเพศ มีกลีบดอกสีขาว 3 กลีบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ เกสรเพศผูจํานวน 6 อันหรือมากกวา เกสร

เพศเมียจํานวนมากอัดกันแนน ชอดอกเรียงตัวแบบชอกระจะ ละอองเรณูเปนเรณูเด่ียวขนาดเล็ก 

ลักษณะกลมมีสมมาตรดานรัศมี ไมมีขั้ว มีชองเปดจํานวนมาก ลวดลายของผนังเรณูเปนแบบ 

echinate ผลเปนแบบผลกลุม เปลือกแข็ง เมล็ดลอนยืดออกคลายปากนก จากการศึกษาครั้งน้ี

พบวามีจํานวน 30 ชนิด 19 พันธุ ทุกชนิดเปนพืชตางถิ่นจากทวีปอเมริกา ลักษณะสําคัญที่ใชจําแนก

คือรูปรางของใบ มี 4 กลุม ประกอบดวย กลุมที่มีใบแบบกลมหรือรูปหัวใจ เชน E. cordifolius,  

E. macrophyllus, E. scaber เปนตน กลุมที่มีใบแบบรีหรือรูปไข เชน E. argentinensis, E. barthii, E. berteroi กลุมที่มีใบยาวรูปหอก เชน  

E. amazonicus, E. uruguayensis และกลุมที่มีใบยาวคลายริบบิ้น เชน E. tenellus, E.latifolius, E. angustifolius เปนตน จํานวนชนิดและสายพันธุที่

พบและใชเปนการคาในปจจุบันมีมากกวา 50 ชนิด สําหรับบางชนิดที่เคยมีรายงานการใชประโยชน แตในปจจุบันใชนอยหรือไมมีการใชประโยชนแลว ไดแก 

E. nymphaefolius, E. intermedius และ E. ‘Python’ 

คําสําคัญ : อนุกรมวิธานพืชนํ้า ตนอเมซอน 

Abstract 
Taxonomic studies of the aquatic plant genus Echinodorus in Thailand were carried out by mean of morphological 

characters, propagation methods and identification to make a key to species for commercial and cultivation uses. A number of 

species were enumerated. It was founded that Echinodorus spp. are herbaceous perennial plants with rhizomes and runners. Leaves 

are highly variable from narrow lanceolate to broad lanceolate, cordate, elliptical, round and ribbon- like. Flower is bisexual, 

consists of 3 white petals, 3 sepals, 6 to more stamens and a great number of pistils. Raceme inflorescence. Pollen grain is monad, 

small grain, radial symmetry and apolar. Aperture of pollen grain is porus with polyporate and the ornamentation exine type is 

echinate. Fruits are berry, produce minute nutlets which are elongated to beak-shaped. They were reported 30 species 19 varieties 

as exotic species from America which were identified by 4 characteristics of leaves as follows: cordate and rotund leaf (e.g.,  

E. cordifolius, E. macrophyllus, E. scaber), ovate and elliptical leaf (e.g., E. argentinensis, E. barthii, E. berteroi), lanceolate leaf (e.g., 

E. amazonicus, E. uruguayensis) and linear leaf (e.g., E. tenellus, E. latifolius, E. angustifolius). The present commercial species and 

varieties were reported more than 50 species but the unexploited ones were reported as E. nymphaefolius, E. intermedius and 

 E. ‘Python’. 
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คาํนํา 
 

ประเทศไทยจัดเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ

ไปดวยพืชพรรณนานาชนิด เน่ืองจากต้ังอยูในเขตภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ดวยเหตุน้ี

ประเทศไทยจึงเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายของชนิดพืชนํ้าสูง

มาก พืชนํ้าสกุล Echinodorus หลายชนิดเปนพรรณไมนํ้าท่ีไดรับ

ความนิยมแพรหลายท่ัวโลกเน่ืองจากมีรูปทรงสวยงาม โดยนําเขา

มาเพาะขยายพันธุเชิงการคาในประเทศไทยเพื่อประโยชนในการ

ปลูกประดับตูปลา จัดสวนพรรณไมนํ้า หรือปลูกประดับในกระถาง

และริมสระนํ้า จนกระท่ังสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  

(Rataj and Horeman, 1977) จึงมีมูลคาการสงออกสูง และมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจในอันดับตนๆ (กรมวิชาการเกษตร, 

2560)  พื ช นํ้ า ใ น ส กุ ล  Echinodorus มี ช่ื อ เ รี ย ก ท่ั ว ไ ป ว า  

“ตนอเมซอน” ต้ังตามช่ือสามัญภาษาอังกฤษคือ “Amazon 

sword plant” หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา “Burhead” ตามลักษณะ

ผลของพืชในสกุล น้ี ท่ีมี ลั กษณะกลมและมีหนามโดยรอบ 

นอกจากน้ีพืชนํ้าในสกุล Echinodorus บางชนิด เจริญเติบโตอยู

ใตนํ้าแลวสงใบลอยข้ึนอยูบนผิวนํ้าลักษณะคลายใบบัว จึงมีช่ือ

เรียกอีกอยางหน่ึงวา “บัวอเมซอน” ตนอเมซอนหรือบัวอเมซอน

จัดอยูในวงศ Alismataceae อาศัยอยูในสภาพคร่ึงบกคร่ึงนํ้า 

หรือบริเวณท่ีช้ืนแฉะตามธรรมชาติ คุณลักษณะท่ีโดดเดนของ 

อเมซอน คือ มีใบท่ีหนาแข็งแรง และมีขนาด รูปราง สีสัน และ

ลวดลายของใบท่ีหลากหลายสวยงาม สามารถเจริญเติบโตอยูใตนํ้า

ไดเปนเวลานานไมตองตัดแตงบอย ดูแลรักษางาย แตจะไมออก

ดอกเมื่ออยูใตนํ้า นอกจากน้ียังสามารถปลอยปลาลงเลี้ยงรวมกับ

ตนอเมซอนไดหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอยางย่ิงปลาท่ีมีนิสัย

ชอบกัดกินพืชนํ้า และมีนิสัยกาวราว เชน ปลาหมอสี ปลาเทวดา 

และปลาปอมปาดัวร เน่ืองจากตนอเมซอนมีลําตน กานใบ และใบ

ท่ีหนาแข็งแรง และมีประโยชนตอการเพาะพันธุปลา โดยปลา

สามารถวางไขติดกับใบของอเมซอนไดเปนอยางดี  

พืชนํ้าสกุล Echinodorus มีความหลากหลายของชนิด

และพันธุคอนขางสูง เน่ืองจากมีสายพันธุใหมเกิดข้ึนอยูเสมอ  

พืชนํ้าในสกุลน้ีมีรูปทรงพุมท่ีสวยสงา และมีความหลากหลายของ

ใบในรูปแบบตางๆ ท้ังแบบกลม รี รูปไข รูปหอก ยาวเรียวจนถึง 

แบบยาวเปนเสน มีท้ังใบแบบใตนํ้า และใบท่ีโผลพนนํ้า (ใบบก)  

 

ในบางชนิดมี รูปแบบของใบท่ีจมอยู ใต นํ้าแตกตางกับใบบก 

เปนอยางมากท้ังท่ีเปนชนิดเดียวกัน ดังน้ันวิธีการคือตองนํา 

ตนอเมซอนมาปรับตัวเลี้ยงบนบกในโรงเรือนเพื่อใหเกิดใบบก 

ท่ีสมบูรณกอน แลวจึงนําไปใชในการจําแนกชนิดตอไป นอกจากน้ี

การใชช่ือในทางการคา และช่ือทองถ่ินของตนอเมซอนบางชนิดใน

แตละประเทศมักไมตรงกัน มีความเขาใจผิดและคลาดเคลื่อนอยูเสมอ 

ตนอเมซอนชนิดเดียวกันมีช่ือเรียกหลายช่ือตามทองถ่ินน้ัน ๆ 

บางคร้ังช่ือทองถ่ินเหมือนกันแตอาจจะเปนคนละชนิดกัน ดังน้ัน

การศึกษาทบทวนพืชนํ้าในสกุล Echinodorus เพื่อปองกันความสับสน

ในการเรียกช่ือ และการระบุช่ือชนิดท่ีถูกตองเปนสากลโดยใชช่ือ

วิทยาศาสตรท่ีมีการจัดจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานจึงมี

ความจําเปนอยางย่ิง เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนใน 

เชิงการคา การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุตลอดจนใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อใชประโยชนตอไป 

 

วตัถปุระสงค ์

 

1. เพื่อทราบลักษณะประจําสกุลของพืชนํ้า Echinodorus spp.  

2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา การขยายพันธุ และการจําแนกชนิดของ

พืชนํ้าสกุล Echinodorus ไดแก สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ 

พรอมท้ังลักษณะสําคัญของสวนตางๆของพืชนํ้าสกุลน้ี 

 

วิธีดาํเนินการ 
 

1. ศึกษาขอมูล ท่ี เกี่ ยวของกับนิ เวศวิทยา  การขยายพัน ธุ  

และอนุกรมวิธานของพืชนํ้าสกุล Echinodorus เชน สัณฐานของ 

ลําตน ใบ ดอก ผลและลักษณะทางเรณูวิทยา 

2. การเก็บรวบรวมตัวอยาง 

2.1 สํารวจและเก็บตัวอยางพืชนํ้า Echinodorus โดย

การเก็บสวนของกิ่ง ใบ ดอก และผล จํานวน 5-10 ตัวอยางใน 

แตละตนนํามาถายรูปและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสัณฐานและ

ลักษณะนิเวศ ไดแก ลักษณะวิสัย ความสูง รายละเอียดของใบ 

ดอก และผล ตัวอยางพรรณไมสวนหน่ึงนํามาอัดแหงเพื่อทํา

ตัวอยางพรรณไมแหงและบางสวนดองในแอลกอฮอล 70% โดย

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสีของสวนตางๆกอนดอง 
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2.2 เก็บตัวอยางอับเรณูจากดอกสด มาศึกษาดานเรณู

วิทยาของพืชนํ้าอเมซอน 

2.2.1 ตัดตัวอยางอับเรณูแช 2.5% glutaraldehyde 

ใน 0.1 M phosphate buffer pH 7.2 เก็บในตูเย็น 12 ช่ัวโมง 

แลวจึงนํามาลางดวย 0.1 M phosphate buffer pH 7.2 จํานวน 

3 คร้ัง ๆ ละ 15-30 นาที จากน้ันแชตัวอยางอับเรณูไวใน 1% 

osmium tetroxide ในนํ้ากลั่น นาน 1 ช่ัวโมง แลวลางดวยนํ้า

กลั่น 3 คร้ัง 

2.2.2 นํา ตัวอย า งมา ดึง นํ้ าออกด วยการแช ใน 

acetone ท่ีระดับความเขมขนตางๆต้ังแต 30%, 50%, 70%, 

90% และ 100% ความเขมขนละ 3 คร้ัง ๆ ละ 15-30 นาที  

2.2.3 ทํา ตัวอยางใหแหง ณ จุดวิกฤติ (critical 

point drying) ดวยเคร่ือง Critical Point Dryer ย่ีหอ QUORUM 

รุน K850 

2.2.4 นําตัวอยางอับเรณูติดบนแทนวางตัวอยาง 

แลวนําไปฉาบโลหะทองคําดวยเคร่ือง Ion coater ย่ีหอ EIKO 

ENGENEERING รุน IB-2 

2.2.5 นําไปศึกษาและถายภาพดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด ย่ีหอ Hitachi รุน SU 8020 

2.3 เก็บตัวอยางพืชนํ้าท่ีสมบูรณท้ังตน ประกอบดวย

สวนท่ีเปนเหงาใตดิน ลําตน ใบ ดอก และ/หรือผล สวนชนิดท่ียัง

ไมออกดอกนํามาเลี้ยงในโรงเรือนเพาะชําเพื่อรอเก็บตัวอยางและ

ระบุชนิด บันทึกขอมูล ถายภาพและบรรยายลักษณะของพืชนํ้า

โดยละเอียด  

3. การจัดหมวดหมูและการจําแนกชนิด 

นําตัวอยางพืชนํ้าสกุล Echinodorus ท่ีรวบรวมไดมา

ตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตรโดยละเอียดภายใตกลอง

จุลทรรศนแบบใชแสง และทําการบันทึกลักษณะตางๆ พรอมท้ัง

ถายภาพลักษณะท่ีสําคัญ ตรวจวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตรของพืชนํ้า

ตัวอยางแตละชนิดเพื่อทําการวิเคราะหและจําแนกชนิดท่ีเก็บมาได

โดยอาศัยรูปวิธานจากเอกสารอางอิง และศึกษาเปรียบเทียบ 

จ าก ตัวอย า งพรรณไม แห ง ในหอพร รณไม  ก รม อุทยา น 

แห งชา ติสั ตว ป า และพั น ธุ พื ช  และพิพิ ธภัณฑพืชสิ ริ นธร  

กรม วิชาการเกษตร พรอม ท้ังจัด ทํา รูป วิธานจําแนกชนิด  

(key to species) 

 

 

ผลการศึกษา 
 

 พืชนํ้าสกุล Echinodorus Richard ex Engelmann in 

A. Gray, 1848 จัดอยูในวงศ Alismataceae ที่มีชื่อเรียกวา 

Water-plantain หรือ Arrowhead Family ในอาณาจักรพืช 

(Kingdom Plantae) ชั้น Angiosperms (พืชที่มีทอลําเลียง)  

ชั้นยอย Monocots (พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) อันดับ Alismatales  

(พืชมีดอก) ซึ่งหมายถึงพืชมีดอกท่ีเปนพืชนํ้า อาศัยอยูบริเวณท่ีนํ้า

ทวมถึง ออกดอกเปนชอ และภายในเมล็ดไมมีอาหารสะสมสําหรับ 

ตนออน (endosperm) พืชในวงศ Alismataceae ท้ังหมดเปน

พืชนํ้า มีแหลงท่ีอยูอาศัยตามหนองบึงจํานวน 11 สกุล 100 ชนิด 

พืชนํ้าชนิดน้ีมักเจริญเติบโตอยูในท่ีนํ้าทวมเปนชวงระยะเวลาหน่ึง 

หรืออาจอาศัยอยูในนํ้าเปนการถาวร แตสวนใหญจะสามารถ

เจ ริญเติบโตได ดี ใน นํ้า  (จิตราภรณ ,  2548)  พืช นํ้าในสกุล 

Echinodorus ปลูกเลี้ยงไดงาย ไมมีขอจํากัดมาก พืชนํ้าในสกุลน้ี

ทุกชนิดมีแหลงกําเนิดในทวีปอเมริกา และพบมากในอเมริกาใต  

มีความหลากหลายของใบในรูปแบบตางๆ รูปทรงสวยงามและ

แข็งแรงทนทาน ดังน้ันจึงมีความสําคัญท่ีสุดในวงศ Alismataceae 

นิยมนําไปใชประโยชนในการประดับตูปลา และจัดสวนนํ้า

เน่ืองจากปลูกเลี้ยงงายในสภาพแวดลอมแบบตางๆ กัน และมี

รูปทรงหลายขนาดต้ังแตขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญมาก  

บางชนิดชูใบข้ึนเหนือนํ้ายาวกวา 1 เมตร เชน E. grandiforus 

Micheli, E. marcrophyllus (Kunth) Micheli และ  

E. paniculatus Micheli เปนตน สวนบางชนิดที่มีขนาดเล็ก

สูงเพียง 25-75 มิลลิเมตร ไดแก E. latifolius (Seubert) Rataj,  

E. tenellus (Mart.) Buchenau และ E. quadricostatus var. 

madalengensis ฯลฯ 

1. ลักษณะทั่วไปของพืชน้ําสกุล Echinodorus 

ลักษณะวิสัย (habit) เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว ไมมีเน้ือไม 

เปนพืชนํ้าลมลุกอายุ 1-2 ป บางชนิดอาจจะมีอายุยืนนานหลายป 

ลักษณะของท่ีอยูอาศัยชอบข้ึนในดินโคลนท่ีช้ืนแฉะหรือบริเวณ 

ริมฝงท่ีมีนํ้าทวมถึง 

1.1 ลําตน ลําตนใตดินเปนเหงา (rhizome) อยูใตดิน  

มีขอปลอง และตาเห็นไดชัดเจน (ภาพท่ี 1) อาจจะมีไหล (stolon) 

เปนลําตนเหนือดินท่ีทอดนอนไปตามพื้น และแตกหนอพรอมราก

ใหมท่ีขอ (ภาพท่ี 2) 
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1.2 ใบ  ลั กษณะใบของ Echinodorus แต ล ะช นิด 

มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  แ ล ะ มี ค ว า ม ผั น แ ป ร สู ง ม า ก ต้ั ง แ ต 

ใบกลม รูปหัวใจ รูปรางรี รูปไข รูปหอก และยาวแบบริบบ้ิน 

(ภาพท่ี 3) ความสูงของตนมีต้ังแตเล็กมากสูงเพียง 5-8 เซนติเมตร

จนถึงใหญมาก สูงไดถึง 1-4 เมตรในบางชนิด แผนใบมีหลายสี 

บางชนิดสีเขียวออน บางชนิดมีสีเขียวเขมเกือบดําหรือสีนํ้าตาล 

อมแดง บางชนิดเสนใบบางแตบางชนิดมีเสนใบหนามากและนูน

เปนสัน โดยท่ัวไปเสนใบจะมีสีออนกวาสีใบ  

1.3 ดอก เปนดอกสมบูรณ เพศ แตกตางจากสกุล 

Sagittaria ท่ีเปนพืชนํ้าในวงศเดียวกันจะมีอับเรณูและเกสรเพศผู

แยกแตละดอก กลีบดอกมีสีขาว 3 กลีบ มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ เกสร

เพศผูมีจํานวน 6 อันหรือมากกวา (Beal, 1977) เกสรเพศเมีย 

มีจํานวนมาก รวมตัวอัดกันแนนอยูบนฐานรองดอกรูปกรวย  

(ภาพท่ี 4) (Cook et al., 1974) ดอกจะบานอยูบนกานชอดอกท่ี

เรียงตัวแบบชอกระจะ (raceme) (ภาพท่ี 5) อาจพบบางเปนชอ

ดอกแบบแยกแขนง (panicle) ไมคอยพบเปนชอดอกแบบซี่รม 

(umbel) (วิยดา, 2552) แตพืชนํ้าในสกุล Echinodorus มีกลุมท่ี

แตกตางชัดเจนในเร่ืองของชนิดท่ีสมบูรณเพศมีการผสมเกสรในตน

เดียวกัน และชนิดไมสมบูรณเพศ ซึ่งแตกตางกันท่ีตรงกานใบ  

อาจกลาวไดวา โดยท่ัวไปแลวชนิดกานใบกลม เชน E. cordifolius 

เปนดอกชนิดไมสมบูรณเพศ ในขณะท่ีกานใบสามเหลี่ยม เชน  

E. paniculatus เปนชนิดท่ีมีดอกสมบูรณเพศชัดเจน (Rataj and 

Horeman, 1977)  

ละอองเรณูเปนเรณูเด่ียว (monad) ขนาดเล็ก10-25

ไมโครเมตร (smallgrain) (ภาพท่ี 6A) ลักษณะกลมมีสมมาตร 

ดานรัศมี (radial symmetry) ไมมีข้ัว (apolar) มีชองเปดท่ีเปน 

รูกลม (porate) แบบ porus มีจํานวนมากกวา  6 ชอง 

(polyporate) (ภาพที่ 6B) ลวดลายของผนังเรณูเปนแบบ 

echinate ลักษณะคลายหนามย่ืนออกมา (ภาพท่ี 6C) 

1.4 ผล และเมล็ด พืชนํ้าสกุลน้ีจะออกผลยอยขนาดเล็ก

แบบผลกลุมเปลือกแข็ง เมล็ดลอน (nutlets) ขนาด 2.5-3 

มิลลิเมตร บางคร้ังมีสันตามแนวยาวของผล โดยผลออนมีรูปราง

กลมหรือรูปไข (ภาพท่ี 7) เมื่อผลแกจะยืดออกลักษณะเปนปากนก

ย่ืนออกมารอบๆ คลายหนามเมน (ภาพท่ี 8) ซึ่งเปนท่ีมาของ 

ช่ือสกุลพืชนํ้าชนิดน้ี (Rataj and Horeman, 1977) 

2. รูปวิธานจําแนกชนิดของพืชน้ําสกุล Echinodorus 

ในบางคร้ังการจําแนกชนิดของพืชนํ้าสกุล Echinodorus 

เปนการทํางานท่ีมีความยากลําบาก เน่ืองจากในชวงเวลาท่ีตนพืช

อยูใตนํ้าจะไมมีการออกดอก จึงไมมีผลหรือเมล็ด ในการจําแนก

ชนิดใหถูกตองมีความจําเปนตองนําพืชนํ้ามาปลูกเลี้ยงบนบก

เพื่อใหมีการออกดอก ออกผล กอนนําไปทําการจําแนกชนิด และ

เพื่อใหมีอายุมากพอจนเกิดใบเหนือนํ้า (ใบบก) เพื่อการจําแนกใบ

ท่ีถูกตองแมนยํา (Stodola, 1967) ย่ิงไปกวานั้นพืชนํ้าในสกุล 

Echinodorus บางชนิดมีหลากหลายสายพันธุ (variety) ซึ่งมี

ลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ท่ีอยูอาศัย อุณหภูมินํ้า 

แสง และระดับความลึกของนํ้า ทําใหลักษณะท่ีปรากฏเปนชนิด

เดียวกันแตมีความแตกตางกันมากเมื่อนําไปเลี้ยงตางสถานท่ี     

วิธีเดียวท่ีจะสามารถจําแนกไดอยางถูกตองคือการนํามาปลูกเลี้ยง

บนบกจนออกดอก และแสดงลักษณะของชนิดท่ีมีมาตรฐาน

สามารถนําไปทําการจําแนกชนิดได (Rataj and Horeman, 1977) 
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รูปวิธานจําแนกชนิดของพืชน้ําสกลุ Echinodorus 

1ก ใบยาวคลายริบบ้ิน ความยาวของใบมากกวาความกวาง แตกวางไมเกิน 20 มม.ดอกมีเกสรเพศผู 6-9 อัน 
ขยายพันธุดวยไหล                       2 
1ข ความกวางของใบมากกวา 20 มม. ดอกมีเกสรเพศผูมากกวา 9 อัน     5 
2ก ใบใตนํ้ามีรูปรางเหมือนใบหอก ความกวางของใบมากกวา 15 มม. ความยาวของใบมากกวาความกวางของใบ  
5-10 เทา          E. quadricostatus 
2ข ใบใตนํ้ามีความกวางของใบนอยกวา 15 มม. ความยาวของใบมากกวาความกวาง 10-30 เทา   3 
3ก ความยาวของใบ 25-50 มม. ไมเกิน 75 มม.               E. tenellus 
3ข ความยาวของใบมากกวา 5 ซม.         4 
4ก ความยาวของใบ 5-15 ซม. ความกวางประมาณ 10 มม.              E. latifolius 
4ข ความยาวของใบ 20-40 ซม. ความกวางของใบไมเกิน 10 มม.       E. angustifolius 
5ก ตนเติบโตอยูใตนํ้าถาวร ความยาวของใบใตนํ้ามากกวาความกวาง เสนใบเช่ือมตอกับเสนกลางใบบริเวณหางจาก 
ฐานใบ             6 
5ข ตนเติบโตไดดีท่ีมีแสงเพียงพอ ใบลอยหรือชูข้ึนเหนือผิวนํ้า ใบใตนํ้ามีความยาวใบไมเกิน 2 เทาของความกวาง  
เสนใบมีทิศทางตรงไปสูฐานใบท้ังหมด                            12 
6ก ขอบใบหยักเปนคลื่น ปลายใบทูหรือโคงมน        9 
6ข ขอบใบเรียบ ใบเรียวเล็ก          7 
7ก ความยาวใบไมเกิน 3-4 เทาของความกวาง ฐานใบรูปหัวใจจักลึกหรือตัดตรง        E. parviflorus 
7ข ความยาวของใบมากกวาความกวางอยางนอย 6 เทา ฐานใบเรียวไปถึงกานใบ แผนใบโคงทแยง ความกวางใบ 
ไมเกิน 30 มม.            8 
8ก แผนใบโคง ความกวางของใบมากสุด 60 มม.          E. amazonicus 
8ข แผนใบไมโคง ความกวางของแผนใบ 30-50 มม.               E. bleheri 
9ก ใบสีเขียว                    10 
9ข ใบสีแดงนํ้าตาลแดงจนถึงนํ้าตาลดํา                 11 
10ก ใบสีเขียวออนทึบ ใบสวนลางแคบกวางออกไปทางปลายใบ      E. martii 
10ข ใบสีเขียวมะกอกเขม มันวาว ตอนกลางใบกวางท่ีสุด เรียวไปทางปลายใบและฐานใบ        E. horemanii 
11ก ความกวางของใบ 40-50 มม. ใบออนมีสีแดงสดใส ใบแกสีเขียวอมนํ้าตาลเขม     E. osiris 
11ข ความกวางของใบไมเกิน 30 มม. ใบออนสีดําแดง ใบแกสีนํ้าตาลแดง     E. uruguayensis 
12ก ใบใตนํ้ามีรูปรางหลายแบบ แบบยาวคลายริบบ้ิน แบบใบหอกแคบ ใบหอกกวาง รูปหัวใจหรือกลมใบลอยนํ้าและ 
ใบเหนือผิวนํ้ามีรูปรางเปนรูปไข หรือรูปหัวใจท่ีมีรอยหยักลึก              E. berteroi 
12ข ใบใตนํ้าไมแตกตางกัน                  13 
13ก ใบรูปหัวใจปลายใบแหลม                  14 
13ข ปลายใบทู ไมแหลม                  15 
14ก ใบทํามุมปานกับกานใบจนเกือบเปนแนวขนาน          E. horizontalis 
14ข ใบอยูในทิศทางเดียวกับกานใบ                 E. opacus 
15ก ใบรูปไขเรียวไปยังกานใบ ความยาวใบมากกวาความกวาง 2-3 เทาเรียวไปยังปลายใบและฐานใบ          16 
15ข ใบเปนรูปหัวใจ ฐานใบหยัก ความยาวของใบมากกวาความกวางเล็กนอย             17 
16ก ความยาวของใบ 15-30 ซม. เปนรูปไขคอนขางกวาง       E. argentinensis 
16ข ความยาวของใบไมเกิน 10 ซม. ใบรูปหอกมีจุดสีนํ้าตาลแดง          E. pellucidus 
17ก ขอบใบไมหยักเปนคลื่น ใบมีรูปรางเกือบกลม          E. longiscapus 
17ข ขอบใบหยักเปนคลื่น ใบเปนรูปหัวใจ ปลายใบทู               18 
18ก แผนใบไมมีรอยโปรงแสง (มี 2 ชนิดเห็นไดชัดในใบท่ีปลูกบนบก)              19 
18ข เห็นรอยโปรงแสงเปนแนวยาวบนใบชัดเจน           E. cordifolius 
19ก ใบเหนือนํ้ามีรูปรางรูปหัวใจ หรือรูปสามเหลี่ยม ผลแหงมี glandules จํานวนมาก   E. macrophyllus 
19ข ใบเหนือนํ้ารูปไข มีรอยหยักท่ีปลายใบ ผลแหงมี 3 glandules               E. scaber 
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ภาพที่ 1 ลักษณะลําตนท่ีเปนเหงาใตดิน (rhizome) ของพืชนํ้าสกุล Echinodorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะลาํตนเหนือดินเปนไหล (stolon) ทอดนอนไปตามพื้น  

แตกหนอใหมและมีรากท่ีขอ (A) E. tenellus (B) E. magdalenensis 

ที่มา: Stodola (1987) 
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ภาพที่ 3 ลักษณะใบของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) ลักษณะใบแบบกลมหรือรูปหัวใจ (B) ลักษณะใบ 

แบบรีหรือรูปไข (C) ลักษณะใบแบบรูปหอก (D) ลักษณะใบแบบยาวคลายริบบ้ิน 

 

 

  
 

  

E. cordifolius ‘Marble Queen’ Echinodorus martii 

A B 

Echinodorus amazonicus Echinodorus xingu 

C D 
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ภาพที่ 4  ลักษณะดอกของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) ดอกสีขาวมี 3 กลีบ ติดบนกานชอดอก (B) เปนดอกสมบูรณเพศ 

มีเกสรเพศผูมากกวา 6 อัน และเกสรเพศเมียจํานวนมาก (C) เกสรเพศผู 
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ภาพที่ 5 ลักษณะกานชอดอกของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) มีดอกสีขาวติดบนกานชอดอกเปนระยะ 

(B) เกิดตนออนใหมบนกานชอดอก 2-3 ตน ตอ 1 ขอ (ตา) 

  
 

 

A 

B 
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ชองเปิดของเรณู 

 
 

ภาพที่ 6  ละอองเรณูของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) เปนเรณเูด่ียวขนาดเล็กไมมีข้ัว (B) ลักษณะของเรณูกลมมีสมมาตรตามรัศมี  

(C) ลวดลายของผนังเรณูแบบ echinate และชองเปดของเรณแูบบ porus 
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ภาพที่ 7 ลักษณะผลออนและเมล็ดของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) ผลเปนแบบผลกลุม (B) ผลออนมีรูปรางกลมหรือรูปไข  

(C) ลักษณะของเมล็ดยืดออกคลายปากนก (beak-shaped) 
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ภาพที่ 8 ลักษณะผลแกและเมล็ดของพืชนํ้าสกุล Echinodorus (A) ผลแกมีลกัษณะกลม (B) เมล็ดยืดออกรอบๆ คลายหนาม 

(C) ลักษณะของเมล็ดยืดออกคลายปากนก (beak-shaped) 
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3. ชนิดของพืชน้ําสกุล Echinodorus ที่พบในประเทศไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีพบวา ลักษณะสําคัญท่ีใชจําแนกชนิดพืช

นํ้าสกุล Echinodorus คือ รูปรางลักษณะของใบ แบงเปน 4 กลุม 

ไดแก รูปรางใบกลมหรือรูปหัวใจ รูปรางรีหรือรูปไข รูปรางแบบ 

ใบหอก และรูปรางยาวแบบริบบ้ิน (ภาพท่ี 9) ซึ่งมีจํานวนชนิดของ

พืชนํ้าสกุล Echinodorus 30 ชนิด 19 พันธุ ดังน้ี 

1) Echinodorus amazonicus 

พบแพรกระจายตอนกลางและลางของลุมนํ้าอเมซอน 

บราซิล อเมริกาใต ลักษณะใบมีแผนใบยาวรูปหอกยาว 40 

เซนติเมตร กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม กานใบเช่ือม

กับแผนใบบริเวณโคนใบ เสนใบคูแรกแตกออกมาจากเสนกลางใบ

บริเวณโคนใบ โดยสวนใหญแลวกานใบสั้นประมาณ 5 เซนติเมตร  

อาจพบนอยมากท่ีกานใบยาวถึง 15 เซนติเมตร แผนใบยาว เรียว 

และโคงงอ กานชอดอกชูเหนือนํ้า ชอดอกผลิตตนออนไดจากดอก

ท่ีพบบนกานชอดอก 4-9 ดอก ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 10 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู 6-9 อัน ถาเลี้ยงในตูจะเกิด

ตาข้ึนท่ีกานดอก ซึ่งจะแตกเปนตนออน 2-3 ตน โดยไมมีดอก

เกิดข้ึน และไมมีเมล็ด จึงสามารถแยกตนออนมาปลูกได ในปหน่ึง

ชอดอก 4-10 ชอ จะผลิตตนใหมไดมากถึง 60 ตน การเกิดเมล็ด

จะไดจากตนท่ีสมบูรณแข็งแรง เลี้ยงในท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศา

เซลเซียส ระดับนํ้าลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อใหชอดอกชูข้ึน

เหนือนํ้ากอนท่ีจะแตกตาข้ึน E. amazonicus เติบโตไดดีในถัง

ขนาดใหญ นํ้ากระดางปานกลาง อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  

ในธรรมชาติเจริญเติบโตอยูใตนํ้าแตสามารถเติบโตโผลพนนํ้ามาได 

และเปนพืชนํ้าไมกี่ชนิดท่ีไมตองการแสงมาก เจริญเติบโตไดแมใช

แสงจากหลอดไฟ พืชนํ้าชนิดน้ีไมเหมาะกับการจัดตูจําลองท่ีเปน

ระบบปด  

2) Echinodorus angustifolius Rataj 

แหลงกําเนิดจากบราซิลตอนใต รัฐมาโตกรอสโซ ลักษณะ

ใบรูปหอกแคบ คลายกับ E. tenellus และ E. latifolius แต

รูปรางใบใตนํ้าจะแตกตางจากสองชนิดน้ี เห็นไดชัดคือ ใบใตนํ้าจะ

ยาวแบบริบบ้ิน 30-40 เซนติเมตร ความกวางใบเพียง 5-10 

มิลลิเมตร สีเขียวออน เสนกลางใบชัดเจน ใบเหนือนํ้ายาว 10-15 

เซนติเมตร แตละตนมีจํานวนใบมากถึง 20 ใบ การขยายพันธุใช

ไหลท่ีแตกรากไดงาย เน่ืองจากไมใชพืชในเขตรอนจึงเติบโตไดดี 

ในท่ีอุณหภูมิตํ่า แตสามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนช้ืนเชนกัน 

 

3) Echinodorus sp. 'Apart'  

เ ป น ต น อ เ ม ซ อ น ลู ก ผ ส ม ร ะ ห ว า ง  E. barthii กั บ  

E. Portagalensis โดย H. Barth (Dessau, Germany) จําแนก

ชนิดดวยใบเหนือนํ้า ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร กวางประมาณ 

6.5 เซนติเมตร มีกานใบยาวไดถึง 25 เซนติเมตร สีใบเปนสีเขียว

อมนํ้าตาล  ผิว ใบมัน ใบใต นํ้ ามี รูปรา ง รี  ยาวประมาณ 13 

เซนติเมตร ใบหยักเปนคลื่นเล็กนอยและกานใบสั้น ใชจัดบริเวณ

กลางตู ขยายพันธุดวยเหงา 

4) Echinodorus argentinensis Rataj 

พบในเขตกึ่งรอนช้ืนบริเวณอเมริกาใต บราซิลตอนใต 

ปารากวัย อุรุกวัย ไปถึงเขตอบอุน (อารเจนตินา) มีรูปทรงหลายแบบ

ในสภาพท่ีปลูกบนบกมีใบยาวไดถึง 1.2 เมตร ลักษณะใบแคบ 

เปนรูปหอกยาว 10-15 เซนติเมตร และมีความกวางของใบ 5-7.5 

เซนติเมตร ถาเปนรูปทรงใบเปนวงรีหรือรูปไขจะมีความยาวใบ 

10-20 เซนติเมตร และความกวางของใบ 5-10 เซนติเมตร  

ความแตกตางของใบใตนํ้าคือกานใบสั้นกวา สวนแผนใบยาวกวา 

ท้ังสองรูปแบบเหมาะสําหรับใชตกแตงในตู มีสีเขียวจนถึงนํ้าตาล 

ชนิดใบกวางขอบใบหยักเปนคลื่น เสนกลางใบสีนํ้าตาลแดงเขม 

และแผนใบมีจุดประสีนํ้าตาลแดงสวยงาม 

ตนอเมซอนชนิดน้ีมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ ได ดี สามารถปรับตัวปลูกเลี้ยงได ท้ังในนํ้าเย็นและ 

ท่ีมีอุณหภูมิสูงมีความคลายคลึงกับ E. grandiflorus ในธรรมชาติ

ตนสูงไดถึง 4 เมตร ขนาดใบยาวถึง 2.5 เมตร ใบเปนรูปหอก 

ปลายแหลม ฐานใบรูปหัวใจ และมีลายเสนโปรงแสงบนใบ ชนิดน้ี

จะไมมีใบใตนํ้าเกิดข้ึน สามารถผสมกับ E. grandiflorus หรือ  

E. longiscapus หรือชนิดอ่ืนๆได เหมาะสมสําหรับบอในเขต

อบอุน เน่ืองจากทนทานตออุณหภูมิตํ่าได ขยายพันธุดวยตนออนท่ี

อยูบนชอดอกหรือเมล็ด  

5) Echinodorus barthii 

เปนพันธุปลูก ใบใตนํ้า ท่ีเปนใบออนมีสีแดงคล้ํา และ

เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อโตข้ึน ลักษณะใบเปนแบบรี หรือรูปไข 

ขนาดใบยาวถึง 14 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตร ในสภาพท่ีอยูในตู 

ขอบใบพับงอไปดานหลัง ตองการแสงและคารบอนไดออกไซดมาก 

มีความสวยสงา ปลูกอยูบริเวณตอนกลางตู สามารถปรับตัวได 

ในสภาพแวดลอมตางๆ ตองการธาตุอาหารสูง ขยายพันธุจาก 

ตนออนบนชอดอก 
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6) Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 

พบในอเมริกาตอนใต ตอนกลาง และอินดีสตะวันตก  

ตนอเมซอนชนิดน้ีเปนชนิดท่ีพบบริเวณชายขอบของเขตอบอุน

เชนเดียวกับ E. cordifolius สามารถเจริญเติบโตไดดีชวงฤดูรอน 

ใบท่ีเกิดท่ีใหมจากเหงาใตนํ้าจะมีรูปรางท้ัง 3 รูปแบบในตนเดียว

คือแบบยาวรูปหอก รูปไข และรูปหัวใจ แบบแรกเปนใบใตนํ้ายาว

เหมือนริบบ้ิน และใบท่ีโผลข้ึนเหนือนํ้ามีฐานใบเปนรูปหัวใจชัดเจน 

รูปแบบสุดทายคือใบลอยนํ้าเปนรูปไขมีรอยหยักตรงฐานใบ โดย

ท้ังใบท่ีลอยนํ้าและใบบกมีสีเขียว บอบบาง และโปรงแสง อเมซอน

ชนิดน้ีเจริญเติบโตไดงาย ถาดินแหงจะมีใบขนาด 3-4 เซนติเมตร 

สามารถออกดอกและมีเมล็ดได ตนใตนํ้าจะชูกานชอดอกข้ึนจาก

ระดับความลึกของนํ้า 30-50 เซนติเมตร มีดอกจํานวนมากเปน

ดอกสมบูรณเพศขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 มิลลิเมตร 

และออกผลท่ีมีหนามแข็ง มีเมล็ดภายใน ตนออนจะไมเกิดบน 

ชอดอก แตจะเกิดจากตายอดบริเวณเหงาใตดิน สวนใหญวิธีการ

ขยายพันธุดวยเมล็ดโดยเพาะเมล็ดในนํ้าต้ืนๆ เมื่อเมล็ดแตก 

ตนออนจะมีการงอกของใบใตนํ้ายาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร 

แลวนําไปปลูกในถังขนาดความลึก 20-50 เซนติเมตรตอไป ขอเสีย

ของอเมซอนชนิดน้ีคือเจริญเติบโตรวดเร็วพรอมท่ีจะโผลพนนํ้า  

แตปองกันไดดวยการตัดรากเชนเดียวกับ E. cordifolius นิยมปลูก

โดยจัดเปนสวนคร่ึงบกคร่ึงนํ้า 

7) Echinodorus bleheri Rataj  

เปนชนิดท่ีนิยมใชประดับตูมากท่ีสุดชนิดหน่ึง เพราะเลี้ยง

ดูแลงาย ใบมีสีเขียวเขมถึงเขียวมะนาว (E. bleheri ‘Azurea’)  

ใบรูปรางรี ปลายแหลม ลักษณะคลาย E. amazonicus แต 

ใบเล็กกวาและกวางกวา แผนใบไมโคงงอ เปนพุมสวยงามขนาด

ความยาว 20-30 เซนติเมตร ไมตองการแรธาตุอาหารสูงนัก 

สามารถปลูกไดในสภาพตางๆไดงาย คาความเปนกรด-ดางของนํ้า

ท่ีเหมาะสม 5.5-9 ขยายพันธุจากตนออนบนชอดอก 

8) Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 

มีแหลงกําเนิดจากเขตอบอุนบริเวณอเมริกาใตจนถึง

เม็กซิโก ตนอเมซอนชนิดน้ีมีการพัฒนาเหงาใตดินจํานวนมาก  

และมีระบบรากหนาแนน ระบบรากจะมีหัวยอย (tubercle) ท่ีจะ

เจริญเปนตนออน ในฤดูหนาวจะท้ิงใบ และเหงาจะแตกใบใหม 

ชูข้ึนเหนือผิวนํ้า แผนใบยาว 15-20 เซนติเมตร ความกวางของใบ  

10-15 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร กานใบสั้น รูปรางใบ

ออนเปนรูปไขและกลายเปนรูปหัวใจเมื่อโตข้ึน มีเสนใบ 7 เสน

แตกจากเสนกลางใบ หรือบางทีอาจจะมี 9 เสน ฐานใบเปนรูป

หัวใจ ชอดอกเปนชอกระจะ ต้ังตรงในชวงแรกแลวคอยทอดเอนลง

บนพื้น ขนาดดอก 20-25 มิลลิเมตร ดอกมีสีขาวไมสมบูรณเพศ 

เมล็ดรูปรางทรงกลม ผลมีหนาม ตนท่ีอยูใตนํ้าจะมีกานใบสั้นกวา 

ขอบใบหยัก และปลายใบมนกวาตนบก ใบใตนํ้ามีรอยหยักของ

ฐานใบรูปหัวใจ กอนท่ีใบจะโผลพนนํ้าใบจะลอยแผบนผิวนํ้าซึ่ง

ลักษณะของใบจะกลม หรือปลายใบมน ใบยาว 20 เซนติเมตร 

กวาง 15 เซนติเมตร E. cordifolius ตองการแสงมากและแรธาตุ

อาหารสูง สามารถสูงไดถึง 60 เซนติเมตรในตูและตนบนบกจะสูง

ไดถึง 1.5 เมตร จึงควรปลูกบริเวณแสงปานกลางในตู และไมให

ปุยมาก เพื่อจะไดเจริญเติบโตในสภาพใตนํ้าไดนาน อุณหภูมิท่ี

เหมาะสมอยูในชวง 15-30 องศาเซลเซียส  

9) Echinodorus cordifolius ‘Marble Queen’ 

เปนพันธุปลูกท่ีเกิดจากการผาเหลา (mutation) ตาม

ธรรมชาติ ลักษณะใบมีรูปรางเปนรูปไข หรือรูปหัวใจ สีเขียวออน 

เปนรอยดางสีเหลืองหรือครีม ลายแตมดางท่ีสวยงามน้ีจะจางลง

เมื่ออยูใตนํ้า เมื่อนําไปปลูกบนบกและใหแสงมาก จะใหสีสัน

หลากหลายสวยงาม ขยายพันธุโดยใชตนออนบนชอดอก 

10) Echinodorus grandiforus Micheli 

พบในเขตอเมริกาใต ตลอดไปถึงบราซิลตอนใต เปนชนิดท่ี

มีขนาดท่ีใหญท่ีสุด ในธรรมชาติใบยาว 1.5-2.7 เมตร สูงได ถึง  

4 เมตร กานใบยาว ใบมีรูปรางแบบหัวใจ ปลายใบทู มีจุดโปรงแสง

บนแผนใบ มีความทนทานตออากาศหนาวไดดี ขยายพันธุโดยใช

ตนออนบนชอดอก ตนอเมซอนชนิดน้ีไมสามารถเจริญเติบโตในตู

หรือเลี้ยงใตนํ้าได ตนอเมซอนชนิดท่ีเจริญเติบโตใตนํ้าได และมีใบ

ขนาดใหญ เปนชนิด E. macrophyllus หรือ E. scaber 

11) Echinodorus horemanii Rataj 

ถ่ินกําเนิดมาจากทางใตของประเทศบราซิล นิยมใชประดับ

ในตูเปนตนใตนํ้า ใบใตนํ้ายาว 30-50 เซนติเมตร กานใบสั้นกวา

ความยาวของใบ แผนใบยาว 20-30 เซนติเมตร กวาง 25-50 

มิลลิเมตร ใบมันสีเขียวมะกอกเขม ขอบใบหยักเปนคลื่น เสนกลางใบ

ใหญแข็งแรง เสนแขนงใบบางกวาและขนานกับเสนกลางใบ

ตอนตน แลวแตกแขนงออกแบบขนนก การปลูกเลี้ยงอเมซอน

ชนิดน้ีเจ ริญเติบโตได ดีในนํ้าสะอาดใส ไมตองการปุยมาก  

ในธรรมชา ติเติบโตในนํ้าคอนขาง เย็นมากอุณหภูมิ  14-27  

องศาเซลเซียส  
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12) Echinodorus horemanii ‘Red’ 

มีถ่ินกําเนิดในประเทศบราซิล เปนชนิดท่ีมีความสวยงาม

มากชนิดหนึ่ง มี 2 รูปแบบ คือ E. horemanii ‘Green’ และ  

E. horemanii ‘Red’ ตามสีของใบ กานใบสั้น ใบยาว 30-50 

เซนติเมตร มีสีต้ังแตเขียวมะกอกเขมจนถึงแดงเขมเกือบดํา ผิวใบ

มัน เสนใบดานขางมี 2 คู เสนใบคูนอกแตกจากฐานใบตรงเสน

กลางใบแลวโคงออกไปทางขอบใบ สวนเสนใบคูในขนานและ 

ชิดกับเสนกลางใบ อเมซอนชนิดน้ีชอบอุณหภูมิตํ่าและนํ้าสะอาด 

ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก 

13) Echinodorus horizontalis Rataj 

อเมซอนชนิดน้ีแพรกระจายในลุมนํ้าอเมซอน พบในเปรู โบลิเวีย 

บราซิล และเมือง Belem ตนท่ีปลูกบนบกและตนใตนํ้ารูปรางไม

แตกตางกันมากนัก ใบยาว 40-50 เซนติเมตร สวนใบใตนํ้าจะสั้นกวามี

ความยาว 20-30 เซนติเมตร ใบสีเขียวเขม รูปรางใบรูปหัวใจชัดเจน 

ปลายใบเรียวแหลม อยูบนกานใบในแนวขนาน จึงเปนท่ีมาของช่ือ  

ดอกมีสีขาว ขยายพันธุดวยตนออนท่ีเกิดข้ึนบนชอดอกซึ่งมีรากงอก

ออกมาพรอมกัน เมล็ดงอกไดดีโดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 28 

องศาเซลเซียส ตองการนํ้าออนมาก และใสสะอาด  

14) Echinodorus‘Indian Red’ 

เปนพันธุลูกผสมระหวาง E. aschersonianus กับ  

E. horemanii ‘Red’ โดย H. Barth ชาวเยอรมัน รูปรางของใบ

เปนรูปหอกใบกวาง บางคร้ังใบอาจจะแคบ ใบออนมีสีแดงเขม 

ขอบใบหยักเปนคลื่นแตใบไมมวนกลับเหมือน E. barthii ท่ีอยู 

ใตนํ้า ขยายพันธุโดยใชตนออนบนชอดอก 

15) Echinodorus intermedius (Mart.) Grisebach 

เปนพืชประจําถ่ินของบราซิล แตไมใชเปนชนิดท่ีนิยมนํามา

ประดับตู มักใชช่ือ E. quadricostatus 

16) Echinodorus latifolius (Seubert) Rataj 

พบบริเวณอเมริกากลาง ตนใตนํ้ามีใบเปนกอคลายดอก

กุหลาบ ขนาดใบยาว 10-25 เซนติเมตร กวาง 5-10 มิลลิเมตร 

ลักษณะคลายกับ E. quadricostatus แตมีความยาวของใบ

มากกวา  และแคบกวา  ดอกมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 

มิลลิเมตร ใหญกวาดอกของ E. tenellus ซึ่งมีขนาด 7.5 มิลลิเมตร 

ผลมี เมล็ด เดียว อ เมซอนชนิด น้ีมีความแข็งแรงทนทานดี 

ขยายพันธุดวยเหงาหรือไหล สามารถเจริญเติบโตอยางหนาแนน 

และมีขนาดตนสั้นในท่ีท่ีมีแสงเพียงพอ แตจะสูงข้ึนเมื่อเลี้ยงในท่ีรม 

 

17) Echinodorus longiscapus Arechav. 

อเมซอนชนิดน้ีพบบริเวณกึ่งเขตรอนถึงเขตอบอุนของทวีป

อเมริกาใต และพบแถบตอนใตของบราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย

ถึงอารเจนตินาตอนกลาง ตนบนบกสูง 50-90 เซนติเมตร แผนใบ

รูปรางรียาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ชอดอกยาวกวาใบ และ

ไมมีการแตกแขนง ตนใตนํ้ามีใบงอกเปนกอเหมือนดอกกุหลาบ 

ลักษณะใบกลมหรือรูปหัวใจ สีเขียวออน ใบใตนํ้ามีความยาว 10 

เซนติเมตร กวาง 50-75 มิลลิเมตร ผิวใบมีจุดประสีนํ้าตาลแดง

โดยเฉพาะในตนออน ตางจาก E. macrophyllus ตรงที่มีขนาด

เล็กกวา ลักษณะใบกลมกวา  และขอบใบไมหยักเปนคลื่น  

การขยายพันธุโดยใชตนออนจากชอดอก แยกเหงาหรือใชเมล็ด 

ซึ่งจะงอกท่ีอุณหภูมิเหมาะสมประมาณ 20 องศาเซลเซียส 

เปนอเมซอนชนิดท่ีทนทานตออุณหภูมินํ้าตางๆ ไดดี  

หมายเหตุ: ช่ือการคา E. heikoiana Hort. 

18) Echinodorus marcrophyllus (Kunth) Micheli 

อเมซอนชนิดน้ีมีถ่ินกําเนิดในอเมริกาใต พบท่ัวไปในบราซิล

ตะวันออก ไปจนถึงเขตอบอุนในประเทศอารเจนตินา พบไดบอย

ทางตอนใตของบราซิล นิยมใชปลูกเปนไมประดับเปนเวลานาน

แลว ตนบนบกใบยาวถึง 120 เซนติเมตร ใบใตนํ้าจะสั้นกวามี

ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความกวางของใบเทาๆ กัน 

รูปรางของใบแบบรูปหัวใจหรือรี ชอดอกแบบแยก ตนใตนํ้ามีใบ 

สีเขียวเขม บางคร้ังมีจุดสีแดงบนแผนใบ ขอบใบหยักเปนคลื่น  

ไมมีจุดหรือเสนโปรงแสง มีดอกสีขาวหรือเหลือง การปลูกใหอยู

ภายในตูควรใหปุยนอยและแสงปานกลาง เพื่อไมใหเจริญเติบโต

ออกนอกตู ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก ไมมีขอจํากัดเร่ือง

อุณหภูมิ เหมาะกับเขตรอน  

19) Echinodorus magdalenensis Fasset 

ลักษณะเดนคือใบใตนํ้าเปนรูปไขหรือใบหอกแคบ สีเขียว

สดใส กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาวมากกวา 15 เซนติเมตร เสนกลาง

ใบสีเขม เสนใบมี 3 เสน กานใบยาวมากกวา 20 เซนติเมตร ใบบก

เปนรูปหอกกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร ชอดอกแบบซี่รม 

ชูข้ึนสูง 30 เซนติเมตร ออกดอกสีขาว 4-7 ดอก บนกานชอดอก 

ขยายพันธุโดยใชไหล 

20) Echinodorus martii Micheli 

เปนชนิดพันธุพื้นเมืองของบราซิล มีเหงาท่ีแข็งแรง ใบสี

เขียวออน ความยาวของแผนใบ 30-50 เซนติเมตร กวาง 2.5-7.5  
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เซนติเมตร กานใบสั้นกวาแผนใบ เสนใบอาจมี 2-3 คู ข้ึนกับขนาดใบ 

เสนใบมีสีเขียวออนกวาและไมจรดฐานใบ เสนใบคูนอกจะโคง

ออกไปจรดขอบใบ เสนใบท่ีเหลือกระจายออกจากบริเวณกลางใบ 

หรือตอนลางของแผนใบ เจริญเติบโตไดดีในท่ีรมรําไร จะมีใบแคบ

มากคลายกับพืชนํ้าสกุล Aponogeton บางชนิด ถาไดรับแสงท่ี

เหมาะสมใบจะกวางข้ึน สวยงามเปนท่ีนิยมในการใชประดับตู  

อเมซอนชนิดน้ีเปนตนใตนํ้า พบท่ีระดับความลึกของนํ้า 30-50 

เซ น ติ เมตร  พ บต นบนบกน อ ยม าก  ช อดอก ต้ั ง ตร งย า ว  

30-70 เซนติเมตร ข้ึนกับความลึกของนํ้า ชอดอกแบบแยกแขนง 

ดอกมีสีขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร กลีบดอกมี

ขนาดเล็ก ขยายพันธุงายดวยการใชเมล็ด ไมใชไหลหรือตนออนบน

ชอดอก นอกจากน้ีอาจจะเกิดตนใหมบริเวณตาของเหงาใตดิน  

การเลี้ยงท่ีเหมาะสมในนํ้าออนถึงกระดางปานกลาง อุณหภูมิ 20-25 

องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวาน้ี วัสดุปลูกตองมีความอุดมสมบูรณมากกวา

ชนิดอื่นในสกุลน้ี ออกดอกหลายคร้ังตอป นิยมปลูกเด่ียวๆ กลางตู 

21) Echinodorus muricatus ‘Green’ 

เปนพันธุปลูก ขยายพันธุงายดวยตนออนบนชอดอกท่ีเอน

ลงพื้น งอกเปนตนใหมตอไปไดท้ังบนบกและใตนํ้า ใบมีรูปรางรี

ยาวสีเขียว เสนกลางใบนูนเดนชัด กานใบสั้นกวาความยาวของใบ 

22) Echinodorus nymphaefolius Buchonau 

แหลงกําเนิดจากคิวบา และประเทศจากอเมริกากลาง 

ปจจุบันถูกจําแนกเปนสกุล Albidella มีรูปรางลักษณะคลาย  

E. berteroi มาก 

23) Echinodorus opacus Rataj 

เปนตนใตนํ้าสูง 20-40 เซนติเมตร รูปรางใบเปนหัวใจ

ชัดเจน ฐานใบเปนรอยหยัก ปลายใบแหลม ผิวใบสีเขียวมะกอก 

เสนใบสีออนกวาผิวใบ ชนิดน้ีไมคอยเปนท่ีรูจัก ชอบนํ้าใสและทน

อุณหภูมิตํ่าไดถึง 14 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในเขตรอนไดใน

ตูเลี้ยง ขยายพันธุโดยแยกตนออนจากเหงา ไมพบวามีการออก

ดอกบนชอดอก 

24) Echinodorus ‘Oriental’ 

เปนพันธุปลูกท่ีเกิดจากการกลายพันธุตามธรรมชาติ  

จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ E.‘Rose’ ในป 1992 ที่ Oriental 

Aquarium ประเทศสิงคโปร สูง 15-30 เซนติเมตร ใบออนมี

สีชมพูเปนเอกลักษณ เสนใบสีขาวครีม ใบจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อ

โตข้ึน การใหแสงจัดในการเพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิตํ่าประมาณ 22-25 

องศาเซลเซียสจะใหใบออนท่ีสวยงาม ขยายพันธุดวยตนออนบน

ชอดอก 

25) Echinodorus osiris Rataj 

เปนพืชทองถ่ินของบราซิลใต เปนชนิดท่ีสวยงามท่ีสุด 

ชนิดหน่ึงท่ีใชประดับตู อาศัยอยูบริเวณท่ีลุมมีนํ้าขัง มีเหงา ท่ี

แข็งแรง กานใบยาวชูข้ึนเหนือนํ้ายาวมากกวา 1 เมตร ความยาว

ของกานใบ 3 ใน 5 ของใบ รูปรางของใบเปนรูปไขยาวประมาณ 

20 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 70-80 เซนติเมตร ชูข้ึนต้ังตรงแลว

คอยโนมลง มีรากเกิดข้ึนบริเวณตาท่ีแตกตนออน ไมมีการพัฒนา

เปนเมล็ด ถานําตนออนจากชอดอกมาเลี้ยงใต นํ้าจะไดตนท่ี

สวยงามใบแข็งแรง กานใบสั้นเพียง 50-75 มิลลิเมตร แผนใบยาว 

20-30 เซนติเมตร กวาง 50-75 มิลลิเมตร รูปรางใบรีเปนรูปไข 

เสนใบนูน สีใบเปนสีเขียว เขียวปนแดงหรือนํ้าตาล ใบออนจะม ี

สีแดงนํ้าตาลจนถึงนํ้าตาลทอง ขอบใบหยักเปนคลื่น ชอดอก 

ชูเหนือผิวนํ้าหรือใกลผิวนํ้า แตกตนออนได ลักษณะพิเศษของชนิด

น้ีเปนพืชนํ้าท่ีอาศัยอยูใตนํ้าอยางถาวร ไมชูใบข้ึนเหนือผิวนํ้า  

แตถานําไปปลูกในนํ้าต้ืนๆ จะมีกานใบสั้นและไมแข็งแรง ในทาง

ตรงขามถานําตนบกไปปลูกนํ้าลึก 30-50 เซนติเมตร ใบยังคงเปน

รูปแบบของใบบกดวย และจะไมเกิดใบใตนํ้าอีก ยกเวนจะตัดใบ 

ท้ิงหมดแลวปลูกดวยเหงาในนํ้าลึกก็จะสามารถงอกใบใตนํ้าข้ึนใหมได 

ชอบนํ้ากระดางปานกลาง และวัสดุปลูกท่ีอุดมสมบูรณปานกลาง

ถึงมาก อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ในนํ้าเย็นใบจะมีสีแดงเขมข้ึน 

ขยายพันธุดวยเหงา และตนออนบนชอดอก  

หมายเหตุ: ชื่อการคามีหลายชื่อ ไดแก E. Osiris rubra,  

E. special, E. aureobrunneus,  ‘Echinodorus fern Sweden’ 

26) Echinodorus ‘Ozelot’ 

เปนพันธุลูกผสมระหวาง E. schlueteri ‘Leopard’ และ 

E. barthii ใบมีสีนํ้าตาล จุดประสีนํ้าตาลเขม เห็นไดชัดในใบออน 

และยังคงอยูเสมอแมจะมีแสงนอย เมื่อโตเต็มท่ีจุดประจะกระจาย

หาง ๆ ท่ัวไป 

27) Echinodorus ‘Ozelot Green’ 

ใบสีเขียวออนถึงเขียวเขม มีจุดประสีนํ้าตาล เปนพันธุท่ี

กลายมาจาก E. ‘Ozelot’ ท่ีนําไปเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของ Oriental 

Aquarium ของสิงคโปร ใบสีเขียวออนหรือเขียวเขม มีจุดประ 

สีนํ้าตาลกระจายท้ังใบ จุดประสีเขมกวา E. ‘Ozelot’ 
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28) Echinodorus paniculatus Micheli 

ถ่ินอาศัยอยูในพื้นท่ีของอเมริกากลางถึงอารเจนตินา 

เปนอเมซอนขนาดใหญอีกชนิดหน่ึง ในธรรมชาติจะชูใบข้ึนเหนือ

นํ้าถึง 1.5 เมตร กานใบเปนสามเหลี่ยม ใบสีเขียวออน เสนกลาง

ใบสีเขมรูปรางใบเปนรูปหอก ชอดอกแยกแขนง การขยายพันธุ

โดยใชเมล็ด หรือตนออนบนชอดอก ถานําตนออนท่ีไดจากการ

เพาะเมล็ดมาเลี้ยงใตนํ้าสามารถอยูไดนาน 1-2 ป ในปท่ี 2 ใบใต

นํ้าจะรวง แลวสงใบใหมเจริญข้ึนเหนือผิวนํ้า จึงทําใหไมคอย

เหมาะในการใชจัดตู 

หมายเหตุ: ช่ือการคาเดิมวา E. bleheri 

29) Echinodorus parviflorus Rataj 

พบในเปรู และแพรกระจายทางฝงแปซิฟกของอเมริกาใต 

ใบใตนํ้ามี 2 รูปแบบคือแบบแรก กานใบสั้น แผนใบยาวรีเปน 

รูปหอก แลวแคบไปทางโคนใบ สวนอีกแบบมีฐานใบเปนรูปหัวใจ 

ใบยาว 20-25 เซนติเมตร กวาง 35-50 มิลลิเมตร เสนใบสีนํ้าตาล

แดงเขม ทําใหบางคร้ังเรียกวา The black Echinodorus 

นอกจากน้ีถาเลี้ยงบนบกใหความช้ืน 100 เปอรเซ็นตจะไดใบแคระ 

ตนใตนํ้าชูชอดอกคลายกับ E. amazonicus แตดอกมีขนาดเล็ก

กวา มีเสนผานศูนยกลางเพียง 5 มิลลิเมตร ไมคอยมีเมล็ด ถาชอ

ดอกอยูเหนือผิวนํ้า จะเกิดตนออนบนชอดอกได ตนโตเต็มท่ีมี

จํานวนใบมาก 40-60 ใบ ออกเปนกอแข็งแรง และสวยงามมาก 

หมายเหตุ: ช่ือการคา E. peruense หรือ E. peruensis 

30) Echinodorus parviflorus ‘Tropica’ 

ถ่ินกําเนิดในอเมริกาใต เปนชนิดท่ีมีลักษณะใบยน ใบมี

ความยาว 12 เซนติเมตร กวาง 5 เซนติเมตร แผนใบมีปลายใบ

เปนต่ิงแหลม ใบยาวเรียวไปทางฐานใบ เสนใบและเสนกลางใบไป

รวมกันท่ีปลายใบ ขนาดของตนข้ึนกับปริมาณแสงท่ีไดรับ มีความ

สวยงามเมื่อปลูกเปนกลุม ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก 

31) Echinodorus pellucidus Rataj 

แหลงกําเนิดมาจากบราซิลตอนใต บริเวณใกลเคียงกับ 

E. argentinensis แตกตางกันตรงท่ีชนิดน้ีเมื่อปลูกบนบก จะมีใบยาว 

50-60 เซนติเมตร แผนใบยาว 10 เซนติเมตร กวาง 30-40 

มิลลิเมตร รูปรางแบบใบหอกถึงรูปไข ตนใตนํ้ามีลักษณะตางจาก 

E. argentinensis คือตนเล็กกวา ใบยาวประมาณ 25 เซนติเมตร 

กวาง 40-50 มิลลิเมตร ใบสีเขียวเขม แตเสนใบสีเขมกวา ใบออน

มีจุดประสีนํ้าตาลแดง ทนทานไดดีในนํ้าท่ีอุณหภูมิตาง ๆ นิยม

ประดับในตูปลาสวยงาม 

32) Echinodorus peruensis 

ถ่ินกําเนิดอเมริกาใต มีความใกลชิดกับ E. amazonicus 

ใบบกจะเปนใบแคระ แตสภาพใตนํ้าใบจะเปนรูปใบหอกกวาง 

ปลายเรียว หรือฐานใบรูปหัวใจ ใบยาว 20-25 เซนติเมตร กวาง 

3.5-5 เซนติเมตร เสนใบสีนํ้าตาลถึงแดงเขม มีเสนใบเขมจํานวน 

40-60 เสน สวยงามเปนจุดเดน ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก 

33) Echinodorus ‘Python’ 

เปนพันธุท่ีตองการแสงมาก ใบออนมีสีแดงเขม ปจจุบัน

หายไปจากตลาดคาไมประดับ 

34) Echinodorus quadricostatus Fassett 

ใชช่ือท่ีไมถูกตองมานานวา E. intermedius ตอมาในป 

1955 ไดถูกจําแนกทางวิทยาศาสตร โดยใชตัวอยางจากโคลัมเบีย 

จําแนกเปน 3 สายพันธุโดยใชเมล็ด ไดแก E. quadricostatus 

var. quadricostatus มีเมล็ดลักษณะคลายจงอยปากนกยาวมาก 

และE. quadricostatus var. magdalenensis ท่ีมีเมล็ดลักษณะ

คลายจงอยปากนกยาวมากเชนกัน แตไมมีสันตามยาวบนเมล็ด  

ซึ่งท้ังสองสายพันธุมาจากเปรูและโคลัมเบีย ชนิดไมเลี้ยงในตู 

มีเพียงสายพันธุเดียวท่ีอาจจะมาจากตอนกลางลุมแมนํ้าอเมซอน 

การเจริญเติบโตจากเหงาเปนกอ ใบเปนรูปหอกแคบ  

สีเขียวสดใส ยาว 10-15 เซนติเมตร ไมมีกานใบ ถาเลี้ยงไวในตู  

ใบยาว 5-15 เซนติเมตร กวาง 10 มิลลิเมตร ใบจะใหญข้ึนถา

สภาพเหมาะสม แสงกระจายท่ัวถึง ใบต้ังตรงและยาว และถาแสง

พอเหมาะใบจะแผออกดานขาง ใบบนบกและใบใตนํ้ามีลักษณะ

คล า ยคลึ งกั น  แต ใบใต นํ้ าสั้ นกว า และ ใบกว า งกว า  ยา ว  

50 มิลลิเมตร กวาง 12-15 มิลลิเมตร ชอดอกผอมบาง มีดอก 

ขาว 6-10 ดอก เสนผาศูนยกลาง 10-12 มิลลิเมตร เกิดเมล็ดยากมาก 

ตนใตนํ้าเจริญเติบโตไดดีท่ีสุดในวัสดุท่ีอุดมสมบูรณปานกลาง  

แสงปานกลาง และอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส แตทนไดถึง  

15 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวาน้ัน ขยายพันธุไดวิธีเดียวคือแยก 

ตนออนจากไหล เหมาะอยางย่ิงสําหรับประดับบริเวณดานหนาในตู 

และสวนขวดท่ีปลูกแบบหนาแนน 

35) Echinodorus quadricostatus var. magdalenensis 

ถ่ินกําเนิดจากอเมริกากลาง เปนพันธุแคระ มีสีเขียวสดใส 

ไมมีกานใบ ใบอยูในแนวระนาบ ความยาว 5 เซนติเมตร กวาง 

0.5-1 เซนติเมตรเมื่อเปนใบบก ใบใตนํ้ายาวกวา 5-15 เซนติเมตร 

กวาง 1 เซนติเมตร มีลักษณะคลาย E.latifolius ใบจะมีขนาด

ใหญในสภาพท่ีเหมาะสมเทาน้ัน เมื่ออุณหภูมิลดลงตํ่าถึง 15  
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องศาเซลเซียส ตนใตนํ้าก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยูได ขยายพันธุโดย

ใชไหล นิยมปลูกเปนกลุมหนาตู 

36) Echinodorus ‘Red Flame’ 

ชนิดน้ีเปนพันธุปลูก ใบมีสีนํ้าตาลออน มีจุดสีนํ้าตาลเขม

หนาแนนสูงข้ึน จนไดฉายาวา Red Flame ขยายพันธุดวยตนออน

บนชอดอก 

37) Echinodorus ‘Red Rubin’ 

เปนพันธุลูกผสมระหวาง E. horemanii ‘Red’ และ  

E. x ‘Barthii’ ใบใตนํ้าสีแดงทับทิม เสนใบสีครีมโดดเดน กานใบสั้น 

ใบรูปรางเปนใบหอกยาว 15-35 เซนติเมตร กวาง 3-5 เซนติเมตร 

นิยมปลูกในตําแหนงฉากหลังในตูขนาดใหญ ขยายพันธุดวยตน

ออนบนชอดอกหรือแยกเหงาท่ีมีตา 

38) Echinodorus ‘Rubin Narrow Leaf’ 

ลักษณะคลาย E. ‘Red Rubin’ แตใบแคบกวาความกวาง

ของใบประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร นิยมปลูกกลางตู ขยายพันธุโดย

การแยกเหงาท่ีมีตา 

39) Echinodorus ‘Rose’ 

เปนลูกผสมระหวาง E. horemanii ‘Red’ และ E. horizontalis 

ใบออนสีชมพูมีจุดประเล็กนอย ขอบใบหยักเปนคลื่น ใบแกมีสี

เขียวหรือเขียวอมนํ้าตาล ไมตองการธาตุอาหารสูง ความสูงลําตน

ประมาณ 40 เซนติเมตร นิยมปลูกบริเวณกลางตู ขยายพันธุไดท้ัง

ตาจากเหงา หรือตนออนบนชอดอก 

40) Echinodorus rubra 

มีถ่ินกําเนิดในประเทศบราซิล มีกานใบยาว แตถานําตน

ออนบนชอดอกไปปลูกเลี้ยงใตนํ้ากานใบจะสั้น แผนใบมีความยาว 

20-30 เซนติเมตร กวาง 5-7.5 เซนติเมตร ใบสีเขียว ใบออนสี

นํ้าตาลแดงหรือนํ้าตาลทอง ขอบใบหยักเปนคลื่น ขยายพันธุดวย

การแยกเหงาท่ีมีตาติดอยูไดอีกวิธีหน่ึง 

41) Echinodorus scaber Rataj 

พบ ท่ัวไปในอ เม ริกา ใต  โดยเฉพาะภาคตะ วันออก 

ขอ งบร า ซิ ล  อ เ ม ซ อนช นิด น้ี มี ค ว า ม คล า ยคลึ ง ม า กกั บ 

E.macrophyllus ซึ่งไมมีจุดโปรงแสงบนผิวใบ ใบบนบกจะตาง

จาก E. macrophyllus คือ รูปรางเปนรูปไข และปลายใบหยัก 

ท้ังสองชนิดแตกตางกันท้ังใบประดับและผลแหง 

42) Echinodorus schlueteri 

ถ่ินกําเนิดในอเมริกาใต เปนพันธุแคระ ใบมีรูปรางใบหอก 

รูปไข กานใบสั้น ใบออนมีจุดประสีนํ้าตาล คอยจางลงเมื่อใบแก 

สูงไดถึง 30 เซนติเมตรในธรรมชาติ แตปลูกในตูสูงไมเกิน 25 

เซนติเมตร ตองการธาตุอาหารคอนขางสูง ปลูกในตูเล็ก ๆ ไดดี 

ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก  

43) Echinodorus schlueteri ‘Leopard’ 

เปนพันธุท่ีเพาะเลี้ยงข้ึนโดย H. Barth ในป 1988 ความสูง

ของตนถึง 15 เซนติเมตร ใบสีเขียวออน มีจุดสี นํ้าตาลแดง

จนกระท่ังเปนใบแก รูปรางของใบรูปไข มีรอยหยักท่ีฐานใบ 

ตองการแสงมาก นิยมปลูกกลางตู ขยายพันธุดวยตนออนบน 

ชอดอก (Amano, 2002) 

44) Echinodorus ‘Gabrieli’ 

ลักษณะใบบกเปนรูปไข ปลายใบแหลม สีเขียวเขม ยาว 20 

เซนติเมตร กวาง 6 เซนติเมตร มีใบใตนํ้า กานใบสั้น แผนใบบิดงอ 

สีเขียวอมนํ้าตาล ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก 

45) Echinodorus‘Harbich’ 

เปนชนิดที่กลายพันธุมาจากการเลี้ยง E. cordifolius  

สูง 10-20 เซนติเมตร ใบมีลักษณะกลม กานใบสั้น ขยายพันธุดวย

ตนออนบนชอดอก 

46) Echinodorus ‘Long Leaf’ 

ใบบนบกเปนรูปใบหอก สีเขียวเขม ยาว 14-30 เซนติเมตร 

กวาง 1.4-2 เซนติเมตร กานใบยาวกวาแผนใบเล็กนอย ใบใตนํ้า 

สีเขียวออน มีสีนํ้าตาลแตม ใบลอยนํ้าไมสวย นิยมปลูกบริเวณ

กลางตู ขยายพันธุดวยตนออนบนชอดอก 

47) Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau 

ถ่ินกํ า เ นิ ดอ เม ริ ก า ใ ต  พบ ในพื้ น ท่ี ติ ดต อ ร ะหว า ง

สหรัฐอเมริกาตอนใตและปารากวัย ระหวางชายแดนของ 

เขตอบอุนทางเหนือกับบริเวณกึ่งเขตรอนของซีกโลกใต มีการ

แพรกระจายอยางกวางขวาง จึงทําใหตน E. tenellus มีความ

แปรผันในรูปรางของผลแหง และขนาดของใบคอนขางมาก  

อเมซอนชนิดน้ีเปนชนิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในสกุลน้ีมีความสูงของ

ตนเพียง 30-40 มิลลิ เมตร แตอาจจะมีบางชนิดสูง ถึง  10 

เซนติเมตร ความกวางของใบเพียง 2-3 มิลลิเมตร ใบยาวเรียง 

เปนเสน และมักไมมีกานใบ ใบท่ีปลูกบนบกมีความแตกตางเร่ือง

กานใบและความกวางของแผนใบ กานชอดอกจะมีดอกหลายดอก

ออกบริเวณปลายชอ ขนาดเสนผา ศูนยกลางของดอก 3.5 

มิลลิเมตร ตนใตนํ้าขยายพันธุดวยไหล ชอบดินทราย ตองการ 

แสงมาก อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 20 องศาเซลเซียส แตสามารถ

เจริญเติบโตในท่ีอุณหภูมิสูงกวาน้ีได 

92 
 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส           



 
 

  
 

  
 

  

Echinodorus amazonicus Echinodorus angustifolius 

Echinodorus argentinensis Echinodorus barthii 

Echinodorus xingu Echinodorus ‘Ozelot Green’ 

48) Echinodorus uruguayensis Arechava. 

เปนพืชทองถ่ินของอเมริกาใต เขตกึ่งรอนถึงเขตอบอุน มี

การพบในอุรุกวัย, ปารากวัย และอารเจนตินา ใบรูปหอกยาว  

สีเขียวมะกอกเขม ขอบใบหยักเปนคลื่น ใบบกสั้นกวาใบใตนํ้า 

มีลักษณะใบหอกรูปไข ยาว 10 เซนติเมตร มีกานใบยาว ใบใตนํ้า

ยาว 20-30 เซนติเมตร กวาง 15-30 มิลลิเมตร ขอบใบหยัก 

เปนคลื่น สีนํ้าตาลอมเขียวมะกอกเขมถึงดําอมแดง เปนอเมซอน

ชนิดท่ีมีสีเขมท่ีสุดและใบมีหลากสีมากท่ีสุด ชนิดน้ีเปนท่ีรูจัก 

มานานกวา 60 ป แตยังไมคอยนิยมนํามาประดับตู Somogyi (2006) 

ไดจําแนกทางวิทยาศาสตรพบวา E. africanus, E. veronikae และ 

E. viridis เปนพันธุเดียวกับ E. uruguayensisน่ันเอง ขยายพันธุ

ดวยตนออนบนชอดอก สามารถทนไดในนํ้าเย็นจัด 

49) Echinodorus xingu 

พ บ บ ริ เ ว ณ อ เ ม ริ ก า ก ล า ง  มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล า ย ช นิ ด  

E. quadricostatus แตมีความแตกตางกันคือ E. xingu มีใบ

ลักษณะรูปหอกยาวเรียว ต้ังตรง ใบยาว 20 เซนติเมตร กวาง 0.9 

เซนติเมตร นิยมปลูกบริเวณกลางตูหรือมุมตูดานหนา ขยายพันธุ

ดวยไหล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ตัวอยางพืชนํ้าสกุล Echinodorus ท่ีมีความหลากหลายของรูปรางลักษณะใบ 
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Echinodorus osiris E. cordifolius ‘Marble Queen’ 

Echinodorus uruguayensis Echinodorus martii 

Echinodorus horizontalis Echinodorus ‘Red Rubin’ 
 

 

ภาพที่ 9 (ตอ) 

 

 

 

 

 

94 
 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส           



 
 

สรุปและวิจารณผ์ล 

 

พืชนํ้าสกุล Echinodorus ทุกชนิดเปนพืชตางถ่ินซึ่งมี

แหลงกําเนิดเฉพาะพื้นท่ีของทวีปอเมริกาเทาน้ัน พบมากในทวีป

อเม ริกา ใต โดยเฉพาะประเทศบราซิล  แตบางชนิดมีการ

แพรกระจายไปถึงประเทศในอเมริกากลาง และทางตอนใตของ

สห รัฐอ เม ริกา  ข อมู ล ในการจํ า แนกลั กษณะพื ช นํ้ า สกุ ล 

Echinodorus ในปจจุบันมักใชรูปรางของใบในการจําแนก ซึ่งแบง

ไดเปน 4 กลุ ม ประกอบดวย กลุ มที่มีรูปรางของใบแบบกลม 

หรือรูปหัวใจพบในชนิด E. cordifolius, E. macrophyllus  

และ E. scaber เปนตน กลุมใบแบบรีหรือรูปไข พบในชนิด  

E. argentinensis, E. barthii และ E. barteroi ลักษณะใบ

ยาวรูปหอกพบไดในชนิด E. amazonicus, E. uruguayensis 

และกลุมท่ีมีรูปรางใบยาวแบบริบบ้ินพบในชนิด E. tenellus,  

E. latifolius และ E. angustifolius เปนตน โดยลักษณะลําตน

ของพืชนํ้าสกุลน้ีเปนเหงาอยูใตดิน หรือเปนไหล ดอกสมบูรณเพศ 

มีสีขาว 3 กลีบติดอยูบนกานชอดอก มีเกสรเพศผูมากกวา 6 อัน 

เกสรเพศเมียจํานวนมากอัดกันแนน ละอองเรณูเปนเรณูเด่ียว 

ขนาดเล็ก ไมมีข้ัว ลักษณะกลมสมมาตรตามรัศมี มีชองเปดเรณู

แบบ porus ลวดลายของผนังเรณูแบบ echinate ผลเปนผลแบบ

กลุม เมล็ดลอนขนาด 2.5-3 มิลลิเมตร ยืดออกคลายปากนก  

พืชนํ้าในสกุล น้ีเกือบทุกชนิดเปนประเภทคร่ึงบกคร่ึง นํ้า ท่ี

เจริญเติบโตไดท้ังบริเวณริมฝงของแหลงนํ้าท่ัวไปและในนํ้าไหล 

ชวงเวลาท่ีนํ้าทวมจะมีการพัฒนารูปแบบของใบใตนํ้า ซึ่งบางคร้ังมี

รูปแบบท่ีแตกตางจากใบบกเปนอยางมาก บางชนิดเปนพืชนํ้าท่ี

เติบโตอยูใตนํ้าอยางถาวร ถาปลูกเลี้ยงอยูบนบกใบจะแคระแกร็น

และไมแข็งแรงเชน E. amazonicus และ E. parviflorus ชนิดท่ี

มีการเพาะเลี้ยงเปนเชิงการคาในปจจุบันมีมากกวา 50 ชนิด 

รวมท้ังสายพันธุ ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง เชน E. ‘Ozelot’,  

E. ‘Rubin’, E. ‘Oriental’ เปนตน นอกจากน้ียังไดจากการผสม

ขามพันธุ และเกิดข้ึนเองจากการผาเหลาตามธรรมชาติ 

พืชนํ้าในสกุล Echinodorus ไมมีขอจํากัดมากเหมือน 

พืชนํ้าบางชนิด เชน ในสกุล Cryptocoryne สําหรับตนอเมซอน

ตองการวัสดุปลูกเปนทรายท่ีลึกเพียงพอ มีคาความเปนกรด-ดางท่ี

เปนกลางหรือกรดออนๆ หรือเปนดาง แตการปลูกดวยระบบไรดิน

โดยใชแรใยหินเปนวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอการเจริญเติบโต 

 

ของตนอเมซอนแดง E. osiris ทําใหรากสามารถดูดซึมธาตุอาหาร

ได ดี  ( รัฐภัทร และคณะ, 2551) คาความกระดางของนํ้า ท่ี

เหมาะสมคือนํ้าออนถึงนํ้ากระดางปานกลาง แตเติบโตอยูในนํ้า

กระดางสูงมากได สําหรับตนอเมซอนชนิดท่ีมีขนาดเล็ก ใชธาตุ

อาหารจํานวนปานกลาง แตถาชนิดท่ีมีขนาดใหญควรใหปุยนอย ๆ 

เพื่อจะไดไมเจริญเติบโตมากเกินไป สิ่งสําคัญคือปริมาณแสง  

อยางนอยควรไดแสงแดดวันละ 2-3 ช่ัวโมงทุกวัน โดยท่ัวไปในชวง

ฤดูหนาวควรใชแสงเทียมชวยยืดเวลากลางวันใหยาวนานข้ึนเพื่อ

ทําใหพืชเติบโตไดอยางเต็มท่ีตลอดป แตสําหรับตนอเมซอน

สามารถเจริญเติบโตในฤดูหนาวไดดีถึงแมไมมีแสง เน่ืองจาก 

อ เมซอนเป นพื ช ท่ีมี อ า ยุนาน เกิ น  2 ป  และสามารถทน 

สภาพอากาศในฤดูหนาวได ซึ่งความจริงแลวชวงแสงนอยในเวลา

กลางวันทําใหตนอเมซอนหยุดการเจริญเติบโตและเกิดการพักตัว 

แตในฤดูใบไมผลิตนอเมซอนสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

สวนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเติบโตของอเมซอนมากท่ีสุดใน 

ฤดูหนาวคือ 17-19 องศาเซลเซียส และในฤดูรอนอยูในชวง  

22-28 องศาเซลเซียส (Stodola, 1987) 

ตนอเมซอนในธรรมชาติสวนใหญอาศัยอยูในสภาพคร่ึง

บกคร่ึงนํ้า หรืออยูในท่ีช้ืนแฉะ มีชอดอกยาว และกานชอดอก 

มีลักษณะท่ีแข็งแรงเจริญจากเหงาพุงข้ึนเหนือกอตน มีดอกยอย 

สีขาวติดกับกานชอดอกเปนระยะ ลักษณะผลแบบผลกลุม 

(aggregate fruit) เมื่อผลแกจะเกิดตนออนข้ึนบนกานชอดอก 

ตนอเมซอนบางชนิดสามารถขยายพันธุโดยใชวิธีตัดตนออนบน

กานชอดอกไปปลูกในแปลงดินปนทราย หรือแปลงทรายท่ีช้ืนแฉะ 

แตสําหรับอเมซอนชนิดท่ีออกดอกยากจะใช วิ ธีตัดแบงเหงา 

(rhizome) ท่ีมีอายุมากไปเพาะชําใหเกิดตนออน อยางไรก็ตาม 

ในปจจุบันการเพาะขยายพันธุอเมซอนมี 6 วิธีการ ดังน้ี 

1. การแยกเหงา ใชวิ ธีการนําตนแม ท่ีมี เหงา (node 

rhizome) ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ออกมาตัดแบงเหงาโดย

ใหมีรากติดมาดวย นําเหงาท่ีแบงออกมาไปปลูกใหมโดยท้ิงใหลอย

อยูในนํ้าระยะหน่ึงจะมีใบใหมงอกออกมา กลายเปนตนใหมนําไป

ปล ูกตอ ไป ตนอเมซอนที ่ขยายพ ัน ธุ ได โดยว ิธ ีนี ้ ได แก 

E. longiscapus, E. major, E. osiris และ E. rubra 

2. การดึงเหงา (ไมแยก) ลักษณะของเหงาท่ีขยายพันธุ

ดวยวิธีน้ีจะมีลักษณะกลมสั้น ใชวิธีดึงเหงาข้ึนมาแลวท้ิงใหลอยอยู

ในนํ้าท่ีมีแสงเพียงพอ จะมีตนใหมแตกออกมาจากตาท่ีอยูบนเหงา  
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5-6 ตน จากน้ันตนใหมจะหลุดแยกออกมาเมื่อมีราก เปนวิธีการ

ขยายพันธุอเมซอนบางชนิด เชน E. berteroi ซึ่งขยายพันธุดวย

ตนออนบนกานชอดอกไมไดเน่ืองจากตนออนไมออกราก  

3. ไหล เปนวิธีท่ีนิยมใชในการเพาะเลี้ยงพืชนํ้าท่ีมีไหล

เชน ตนเทป Vallisneria และสําหรับอเมซอนชนิดท่ีมีขนาดเล็ก 

2-3 ชนิด ไดแก E. quadricostatus และ E. tenellus 

4.  กานชอดอก บ ริเวณก านชอดอกจะมีขอ ท่ี เปน

แหลงกําเนิดของใบ ตา และดอกจะมีการพัฒนาเปนตนท่ีออกราก

เกิดเปนตนใหม 2-3 ตนตอหน่ึงขอ (ตา) โดยตนแม 1 ตนจะมีการ

พัฒนากานชอดอก 6-7 ชอ ตนอเมซอนสวนใหญเกือบทุกชนิด

นิยมขยายพันธุดวยวิธีน้ี เน่ืองจากเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็วท่ีสุด 

5. เมล็ด วิธีการเพาะเมล็ดทําไดโดยปลูกลงในถาดท่ีใส

ทรายสะอาดจุมอยูในนํ้าลึก 10 เซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเปนอยางนอย อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 27-28 องศา

เซลเซียส ถาเปนอเมซอนชนิดคร่ึงบกคร่ึงนํ้าจะเพาะเมล็ดใตนํ้าได

ยาก ในกรณีน้ีใหจุมอยูในนํ้าประมาณ 10 มิลลิเมตร เมื่อเมล็ดงอก

ข้ึนมาเหนือนํ้าและใบมีความยาว 5-10 เซนติเมตรจึงนําไปปลูกได 

วิธีการเพาะเมล็ดน้ีเปนวิธีการขยายพันธุอเมซอนท่ีเปนไปไดยาก

ท่ีสุด เน่ืองจากบางชนิดท่ีไดรับความนิยม เชน E. amazonicus, 

E. parviflorus และ E. bleheri เกิดเมล็ดไดยากมาก ถึงแมจะ

เพาะในโรงเรือนเพาะชําก็ตาม แตสําหรับ E. cordifolius สามารถ

ขยายพันธุไดดวยวิธีน้ี เน่ืองจากเกิดเมล็ดไดบอย สวนอเมซอนชนิด

อื่นๆ สามารถเพาะเมล็ดไดในโรงเรือนเชน E. berteroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ (tissue culture) เปนวิธีการท่ี

ใชขยายพันธุอเมซอนชนิดท่ีเพาะเมล็ดยาก และออกดอกนอย โดย

ใช ช้ินสวนเ น้ือเ ย่ือต างๆของตนอเมซอนไปเลี้ยงในอาหาร

วิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มจํานวนตนออน จากน้ันจึงยายตนออนออก

ปลูกในสภาพภายนอก เชน อเมซอนแดง E. barthii (นงนุชและ

คณะ, 2546) อเมซอนแอฟริกานัส E. africanus (นงนุชและคณะ, 

2548) นอกจากน้ียังมีชนิดอื่นๆ ท่ีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจําหนาย

ในเวบไซตโดยผูคา เชน E. tenellus, E. latifolius และ  

E. quadricostatus เปนตน 

จากรายงานผูสงออกพรรณไมนํ้าพบวาตนอเมซอนเปน

พรรณไมนํ้าประดับท่ีไดรับความนิยมอยางสูงเปนอันดับตนๆ ในป 

2559 มีมูลคาการสงออก 2,998,352 บาท โดยปริมาณการสงออก

มากเปนอันดับ 4 รองจากพืชนํ้าสกุล Anubias (กรมวิชาการ

เกษตร, 2560) นอกจากน้ีพืชนํ้าในสกุลน้ีท่ีเคยมีรายงานการใช

ประโยชน แตในปจจุบันไมมีการใชประโยชนหรือใชนอย พบวาไม

เปนท่ีนิยมและหายไปจากตลาดการคาไมประดับแลว ไดแก  

E. nymphaefolius, E. intermedius และ E. ‘Phyton’ โดย

ที่ E. nymphaefolius ไดถูกจําแนกออกเปนสกุล Albidella 

(Lehtonen and Myllys, 2008) ดังน้ันการศึกษาทบทวนและ

จําแนกพืชนํ้าในสกุล Echinodorus เพื่อระบุช่ือชนิดท่ีเปนสากล

ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร และปองกันการสับสนในการ

เรียกช่ือ จะเปนประโยชนในการนําไปศึกษาวิจัย และเปนขอมูลใน

เชิงการคาการสงออกของประเทศตอไป 
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