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บทคดัย่อ 

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชน ้าสกุล Echinodorus ในประเทศไทย โดยการส้ารวจและ
เก็บตัวอย่างมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิธีการขยายพันธุ์ และวิเคราะห์จ้าแนกชนิดพร้อมท้า
รูปวิธานส้าหรับใช้ประโยชน์เชิงการค้า และการเพาะเลี ยงของพืชน ้าสกุล Echinodorus พบว่าพืช
สกุลนี เป็นพืชล้มลุก มีล้าต้นใต้ดินเป็นเหง้า และมีไหลเป็นล้าต้นเหนือดิน ใบมีความหลากหลาย
รูปแบบมาก ตั งแต่ใบรูปหอกเสี ยว รูปหอกกว้าง รูปหัวใจ รูปร่างรี กลม และยาวแบบริบบิ น ดอก
สมบูรณ์เพศ มีกลีบดอกสีขาว 3 กลีบ กลีบเลี ยง 3 กลีบ เกสรเพศผู้จ้านวน 6 อันหรือมากกว่า เกสร
เพศเมียจ้านวนมากอัดกันแน่น ช่อดอกเรียงตัวแบบช่อกระจะ ละอองเรณูเป็นเรณูเด่ียวขนาดเล็ก  
ลักษณะกลมมีสมมาตรด้านรัศมี ไม่มีขั ว มีช่องเปิดจ้านวนมาก ลวดลายของผนังเรณูเป็นแบบ 
echinate ผลเป็นแบบผลกลุ่ม เปลือกแข็ง เมล็ดล่อนยืดออกคล้ายปากนก จากการศึกษาครั งนี 
พบว่ามีจ้านวน 30 ชนิด 19 พันธุ์ ทุกชนิดเป็นพืชต่างถิ่นจากทวีปอเมริกา ลักษณะส้าคัญที่ใช้จ้าแนก
คือรูปร่างของใบ มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่มีใบแบบกลมหรือรูปหัวใจ เช่น E. cordifolius,  
E. macrophyllus, E. scaber เป็นต้น กลุ่มที่มีใบแบบรีหรือรูปไข่ เช่น E. argentinensis, E. barthii, E. berteroi กลุ่มที่มีใบยาวรูปหอก เช่น  
E. amazonicus, E. uruguayensis และกลุ่มที่มีใบยาวคล้ายริบบิ น เช่น E. tenellus, E.latifolius, E. angustifolius เป็นต้น จ้านวนชนิดและสายพันธุ์ที่
พบและใช้เป็นการค้าในปัจจุบันมีมากกว่า 50 ชนิด ส้าหรับบางชนิดที่เคยมีรายงานการใช้ประโยชน์ แต่ในปัจจุบันใช้น้อยหรือไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ 
E. nymphaefolius, E. intermedius และ E. ‘Python’ 
ค ำส ำคัญ : อนุกรมวิธานพืชน ้า ต้นอเมซอน 

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’. 
Keywords: taxonomy, aquatic plant, Echinodorus, amazon sword plant 
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ค ำน ำ 
 

ประเทศไทยจัดเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด เน่ืองจากตั งอยู่ในเขตภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ด้วยเหตุนี 
ประเทศไทยจึงเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายของชนิดพืชน ้าสูง
มาก พืชน ้าสกุล Echinodorus หลายชนิดเป็นพรรณไม้น ้าท่ีได้รับ
ความนิยมแพร่หลายท่ัวโลกเน่ืองจากมีรูปทรงสวยงาม โดยน้าเข้า
มาเพาะขยายพันธุ์เชิงการค้าในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการ
ปลูกประดับตู้ปลา จัดสวนพรรณไม้น ้า หรือปลูกประดับในกระถาง
และริมสระน ้า จนกระท่ังส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ  
(Rataj and Horeman, 1977) จึงมีมูลค่าการส่งออกสูง และมี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจในอันดับต้นๆ (กรมวิชาการเกษตร, 
2560)  พื ช น ้ า ใ น ส กุ ล  Echinodorus มี ช่ื อ เ รี ย ก ท่ั ว ไ ป ว่ า  
“ต้นอเมซอน” ตั งตามช่ือสามัญภาษาอังกฤษคือ “Amazon 
sword plant” หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า “Burhead” ตามลักษณะ
ผลของพืชในสกุล นี ท่ีมี ลั กษณะกลมและมีหนามโดยรอบ 
นอกจากนี พืชน ้าในสกุล Echinodorus บางชนิด เจริญเติบโตอยู่
ใต้น ้าแล้วส่งใบลอยขึ นอยู่บนผิวน ้าลักษณะคล้ายใบบัว จึงมีช่ือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “บัวอเมซอน” ต้นอเมซอนหรือบัวอเมซอน
จัดอยู่ในวงศ์ Alismataceae อาศัยอยู่ในสภาพครึ่งบกครึ่งน ้า 
หรือบริเวณท่ีชื นแฉะตามธรรมชาติ คุณลักษณะท่ีโดดเด่นของ 
อเมซอน คือ มีใบท่ีหนาแข็งแรง และมีขนาด รูปร่าง สีสัน และ
ลวดลายของใบท่ีหลากหลายสวยงาม สามารถเจริญเติบโตอยู่ใต้น ้า
ได้เป็นเวลานานไม่ต้องตัดแต่งบ่อย ดูแลรักษาง่าย แต่จะไม่ออก
ดอกเมื่ออยู่ใต้น ้า นอกจากนี ยังสามารถปล่อยปลาลงเลี ยงร่วมกับ
ต้นอเมซอนได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาท่ีมีนิสัย
ชอบกัดกินพืชน ้า และมีนิสัยก้าวร้าว เช่น ปลาหมอสี ปลาเทวดา 
และปลาปอมปาดัวร์ เน่ืองจากต้นอเมซอนมีล้าต้น ก้านใบ และใบ
ท่ีหนาแข็งแรง และมีประโยชน์ต่อการเพาะพันธุ์ปลา โดยปลา
สามารถวางไข่ติดกับใบของอเมซอนได้เป็นอย่างดี  

พืชน ้าสกุล Echinodorus มีความหลากหลายของชนิด
และพันธุ์ค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ นอยู่เสมอ  
พืชน ้าในสกุลนี มีรูปทรงพุ่มท่ีสวยสง่า และมีความหลากหลายของ
ใบในรูปแบบต่างๆ ทั งแบบกลม รี รูปไข่ รูปหอก ยาวเรียวจนถึง 
แบบยาวเป็นเส้น มีทั งใบแบบใต้น ้า และใบท่ีโผล่พ้นน ้า (ใบบก)  
 

ในบางชนิดมีรูปแบบของใบท่ีจมอยู่ ใต้น ้ าแตกต่างกับใบบก 
เป็นอย่างมากทั งท่ีเป็นชนิดเดียวกัน ดังนั นวิธีการคือต้องน้า 
ต้นอเมซอนมาปรับตัวเลี ยงบนบกในโรงเรือนเพื่อให้เกิดใบบก 
ท่ีสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงน้าไปใช้ในการจ้าแนกชนิดต่อไป นอกจากนี 
การใช้ช่ือในทางการค้า และช่ือท้องถ่ินของต้นอเมซอนบางชนิดใน
แต่ละประเทศมักไม่ตรงกัน มีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ 
ต้นอเมซอนชนิดเดียวกันมีช่ือเรียกหลายช่ือตามท้องถ่ินนั น ๆ 
บางครั งช่ือท้องถ่ินเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละชนิดกัน ดังนั น
การศึกษาทบทวนพืชน ้าในสกุล Echinodorus เพื่อป้องกันความสับสน
ในการเรียกช่ือ และการระบุช่ือชนิดท่ีถูกต้องเป็นสากลโดยใช้ช่ือ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีการจัดจ้าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงการค้า การเพาะเลี ยงและปรับปรุงพันธุ์ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

 
1. เพื่อทราบลักษณะประจ้าสกุลของพืชน ้า Echinodorus spp.  
2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และการจ้าแนกชนิดของ
พืชน ้าสกุล Echinodorus ได้แก่ สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ 
พร้อมทั งลักษณะส้าคัญของส่วนต่างๆของพืชน ้าสกุลนี  
 

วิธีด ำเนินกำร 
 

1.  ศึกษา ข้อมูล ท่ี เกี่ ยว ข้องกับนิ เวศวิทยา  การขยายพันธุ์  
และอนุกรมวิธานของพืชน ้าสกุล Echinodorus เช่น สัณฐานของ 
ล้าต้น ใบ ดอก ผลและลักษณะทางเรณูวิทยา 
2. การเก็บรวบรวมตัวอย่าง 

2.1 ส้ารวจและเก็บตัวอย่างพืชน ้า Echinodorus โดย
การเก็บส่วนของกิ่ง ใบ ดอก และผล จ้านวน 5-10 ตัวอย่างใน 
แต่ละต้นน้ามาถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัณฐานและ
ลักษณะนิเวศ ได้แก่ ลักษณะวิสัย ความสูง รายละเอียดของใบ 
ดอก และผล ตัวอย่างพรรณไม้ส่วนหน่ึงน้ามาอัดแห้งเพื่อท้า
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและบางส่วนดองในแอลกอฮอล์ 70% โดย
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสีของส่วนต่างๆก่อนดอง 
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2.2 เก็บตัวอย่างอับเรณูจากดอกสด มาศึกษาด้านเรณู
วิทยาของพืชน ้าอเมซอน 

2.2.1 ตัดตัวอย่างอับเรณูแช่ 2.5% glutaraldehyde 
ใน 0.1 M phosphate buffer pH 7.2 เก็บในตู้เย็น 12 ช่ัวโมง 
แล้วจึงน้ามาล้างด้วย 0.1 M phosphate buffer pH 7.2 จ้านวน 
3 ครั ง ๆ ละ 15-30 นาที จากนั นแช่ตัวอย่างอับเรณูไว้ใน 1% 
osmium tetroxide ในน ้ากลั่น นาน 1 ช่ัวโมง แล้วล้างด้วยน ้า
กลั่น 3 ครั ง 

2.2.2 น้า ตัวอย่ า งมา ดึงน ้ าออกด้วยการแช่ใน 
acetone ท่ีระดับความเข้มข้นต่างๆตั งแต่ 30%, 50%, 70%, 
90% และ 100% ความเข้มข้นละ 3 ครั ง ๆ ละ 15-30 นาที  

2.2.3 ท้า ตัวอย่างให้แห้ง ณ จุดวิกฤติ (critical 
point drying) ด้วยเครื่อง Critical Point Dryer ยี่ห้อ QUORUM 
รุ่น K850 

2.2.4 น้าตัวอย่างอับเรณูติดบนแท่นวางตัวอย่าง 
แล้วน้าไปฉาบโลหะทองค้าด้วยเครื่อง Ion coater ยี่ห้อ EIKO 
ENGENEERING รุ่น IB-2 

2.2.5 น้าไปศึกษาและถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ยี่ห้อ Hitachi รุ่น SU 8020 

2.3 เก็บตัวอย่างพืชน ้าท่ีสมบูรณ์ทั งต้น ประกอบด้วย
ส่วนท่ีเป็นเหง้าใต้ดิน ล้าต้น ใบ ดอก และ/หรือผล ส่วนชนิดท่ียัง
ไม่ออกดอกน้ามาเลี ยงในโรงเรือนเพาะช้าเพื่อรอเก็บตัวอย่างและ
ระบุชนิด บันทึกข้อมูล ถ่ายภาพและบรรยายลักษณะของพืชน ้า
โดยละเอียด  
3. การจัดหมวดหมู่และการจ้าแนกชนิด 

น้าตัวอย่างพืชน ้าสกุล Echinodorus ท่ีรวบรวมได้มา
ตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยละเอียดภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง และท้าการบันทึกลักษณะต่างๆ พร้อมทั ง
ถ่ายภาพลักษณะท่ีส้าคัญ ตรวจวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตร์ของพืชน ้า
ตัวอย่างแต่ละชนิดเพื่อท้าการวิเคราะห์และจ้าแนกชนิดท่ีเก็บมาได้
โดยอาศัยรูปวิธานจากเอกสารอ้างอิง และศึกษาเปรียบเทียบ 
จาก ตัวอย่ า งพรรณไม้ แห้ ง ในหอพร รณไม้  ก รมอุทยา น 
แห่ งชา ติสั ตว์ ป่ า และพันธุ์ พื ช  และพิพิ ธภัณฑ์พืชสิ ริ นธร  
กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั งจัด ท้ารูปวิธานจ้าแนกชนิด  
(key to species) 

 
 

ผลการศึกษา 
 

 พืชน ้าสกุล Echinodorus Richard ex Engelmann in 
A. Gray, 1848 จัดอยู่ในวงศ์ Alismataceae ที่มีชื่อเรียกว่า 
Water-plantain หรือ Arrowhead Family ในอาณาจักรพืช 
(Kingdom Plantae) ชั น Angiosperms (พืชที่มีท่อล้าเลียง)  
ชั นย่อย Monocots (พืชใบเลี ยงเดี่ยว) อันดับ Alismatales  
(พืชมีดอก) ซึ่งหมายถึงพืชมีดอกท่ีเป็นพืชน ้า อาศัยอยู่บริเวณท่ีน ้า
ท่วมถึง ออกดอกเป็นช่อ และภายในเมล็ดไม่มีอาหารสะสมส้าหรับ 
ต้นอ่อน (endosperm) พืชในวงศ์ Alismataceae ทั งหมดเป็น
พืชน ้า มีแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามหนองบึงจ้านวน 11 สกุล 100 ชนิด 
พืชน ้าชนิดนี มักเจริญเติบโตอยู่ในท่ีน ้าท่วมเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง 
หรืออาจอาศัยอยู่ในน ้าเป็นการถาวร แต่ส่วนใหญ่จะสามารถ
เจริญ เติบโตไ ด้ ดี ในน ้ า  (จิตราภรณ์ ,  2548)  พืชน ้ า ในสกุล 
Echinodorus ปลูกเลี ยงได้ง่าย ไม่มีข้อจ้ากัดมาก พืชน ้าในสกุลนี 
ทุกชนิดมีแหล่งก้าเนิดในทวีปอเมริกา และพบมากในอเมริกาใต้  
มีความหลากหลายของใบในรูปแบบต่างๆ รูปทรงสวยงามและ
แข็งแรงทนทาน ดังนั นจึงมีความส้าคัญที่สุดในวงศ์ Alismataceae 
นิยมน้าไปใช้ประโยชน์ในการประดับตู้ปลา และจัดสวนน ้ า
เน่ืองจากปลูกเลี ยงง่ายในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ กัน และมี
รูปทรงหลายขนาดตั งแต่ขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่มาก  
บางชนิดชูใบขึ นเหนือน ้ายาวกว่า 1 เมตร เช่น E. grandiforus 
Micheli, E. marcrophyllus (Kunth) Micheli และ  
E. paniculatus Micheli เป็นต้น ส่วนบางชนิดที่มีขนาดเล็ก
สูงเพียง 25-75 มิลลิเมตร ได้แก่ E. latifolius (Seubert) Rataj,  
E. tenellus (Mart.) Buchenau และ E. quadricostatus var. 
madalengensis ฯลฯ 
1. ลักษณะทั่วไปของพืชน  ำสกุล Echinodorus 

ลักษณะวิสัย (habit) เป็นพืชใบเลี ยงเด่ียว ไม่มีเนื อไม้ 
เป็นพืชน ้าล้มลุกอาย ุ1-2 ปี บางชนิดอาจจะมีอายุยืนนานหลายปี 
ลักษณะของท่ีอยู่อาศัยชอบขึ นในดินโคลนท่ีชื นแฉะหรือบริเวณ 
ริมฝั่งท่ีมีน ้าท่วมถึง 

1.1 ล ำต้น ล้าต้นใต้ดินเป็นเหง้า (rhizome) อยู่ใต้ดิน  
มีข้อปล้อง และตาเห็นได้ชัดเจน (ภาพท่ี 1) อาจจะมีไหล (stolon) 
เป็นล้าต้นเหนือดินท่ีทอดนอนไปตามพื น และแตกหน่อพร้อมราก
ใหม่ท่ีข้อ (ภาพท่ี 2) 
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1.2 ใบ  ลั กษณะใบของ  Echinodorus แ ต่ละช 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 ตั ง แ ต่ 
ใบกลม รูปหัวใจ รูปร่างรี รูปไข่ รูปหอก และยาวแบบริบบิ น 
(ภาพท่ี 3) ความสูงของต้นมีตั งแต่เล็กมากสูงเพียง 5-8 เซนติเมตร
จนถึงใหญ่มาก สูงได้ถึง 1-4 เมตรในบางชนิด แผ่นใบมีหลายสี 
บางชนิดสีเขียวอ่อน บางชนิดมีสีเขียวเข้มเกือบด้าหรือสีน ้าตาล 
อมแดง บางชนิดเส้นใบบางแต่บางชนิดมีเส้นใบหนามากและนูน
เป็นสัน โดยท่ัวไปเส้นใบจะมีสีอ่อนกว่าสีใบ  

1.3 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์ เพศ แตกต่างจากสกุล 
Sagittaria ท่ีเป็นพืชน ้าในวงศ์เดียวกันจะมีอับเรณูและเกสรเพศผู้
แยกแต่ละดอก กลีบดอกมีสีขาว 3 กลีบ มีกลีบเลี ยง 3 กลีบ เกสร
เพศผู้มีจ้านวน 6 อันหรือมากกว่า (Beal, 1977) เกสรเพศเมีย 
มีจ้านวนมาก รวมตัวอัดกันแน่นอยู่บนฐานรองดอกรูปกรวย  
(ภาพท่ี 4) (Cook et al., 1974) ดอกจะบานอยู่บนก้านช่อดอกท่ี
เรียงตัวแบบช่อกระจะ (raceme) (ภาพท่ี 5) อาจพบบ้างเป็นช่อ
ดอกแบบแยกแขนง (panicle) ไม่ค่อยพบเป็นช่อดอกแบบซี่ร่ม 
(umbel) (วิยดา, 2552) แต่พืชน ้าในสกุล Echinodorus มีกลุ่มท่ี
แตกต่างชัดเจนในเร่ืองของชนิดท่ีสมบูรณ์เพศมีการผสมเกสรในต้น
เดียวกัน และชนิดไม่สมบูรณ์เพศ ซึ่งแตกต่างกันท่ีตรงก้านใบ  
อาจกล่าวได้ว่า โดยท่ัวไปแล้วชนิดก้านใบกลม เช่น E. cordifolius 
เป็นดอกชนิดไม่สมบูรณ์เพศ ในขณะท่ีก้านใบสามเหลี่ยม เช่น  
E. paniculatus เป็นชนิดท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศชัดเจน (Rataj and 
Horeman, 1977)  

ละอองเรณูเป็นเรณูเด่ียว (monad) ขนาดเล็ก10-25
ไมโครเมตร (smallgrain) (ภาพท่ี 6A) ลักษณะกลมมีสมมาตร 

ด้านรัศมี (radial symmetry) ไม่มีขั ว (apolar) มีช่องเปิดท่ีเป็น 
รูกลม (porate)  แบบ porus มีจ้านวนมากกว่า  6 ช่อง 
(polyporate)  (ภาพที่ 6B) ลวดลายของผนังเรณูเป็นแบบ 
echinate ลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา (ภาพท่ี 6C) 

1.4 ผล และเมล็ด พืชน ้าสกุลนี จะออกผลย่อยขนาดเล็ก
แบบผลกลุ่มเปลือกแข็ง เมล็ดล่อน (nutlets) ขนาด 2.5-3 
มิลลิเมตร บางครั งมีสันตามแนวยาวของผล โดยผลอ่อนมีรูปร่าง
กลมหรือรูปไข่ (ภาพท่ี 7) เมื่อผลแก่จะยืดออกลักษณะเป็นปากนก
ยื่นออกมารอบๆ คล้ายหนามเม่น (ภาพท่ี 8) ซึ่งเป็นท่ีมาของ 
ช่ือสกุลพืชน ้าชนิดนี  (Rataj and Horeman, 1977) 
2. รูปวิธำนจ ำแนกชนิดของพืชน  ำสกุล Echinodorus 

ในบางครั งการจ้าแนกชนิดของพืชน ้าสกุล Echinodorus 
เป็นการท้างานท่ีมีความยากล้าบาก เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีต้นพืช
อยู่ใต้น ้าจะไม่มีการออกดอก จึงไม่มีผลหรือเมล็ด ในการจ้าแนก
ชนิดให้ถูกต้องมีความจ้าเป็นต้องน้าพืชน ้ามาปลูกเลี ยงบนบก
เพื่อให้มีการออกดอก ออกผล ก่อนน้าไปท้าการจ้าแนกชนิด และ
เพื่อให้มีอายุมากพอจนเกิดใบเหนือน ้า (ใบบก) เพื่อการจ้าแนกใบ
ท่ีถูกต้องแม่นย้า (Stodola, 1967) ยิ่งไปกว่านั นพืชน ้าในสกุล 
Echinodorus บางชนิดมีหลากหลายสายพันธุ์ (variety) ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย อุณหภูมิน ้า 
แสง และระดับความลึกของน ้า ท้าให้ลักษณะท่ีปรากฏเป็นชนิด
เดียวกันแต่มีความแตกต่างกันมากเมื่อน้าไปเลี ยงต่างสถานท่ี     
วิธีเดียวท่ีจะสามารถจ้าแนกได้อย่างถูกต้องคือการน้ามาปลูกเลี ยง
บนบกจนออกดอก และแสดงลักษณะของชนิดท่ีมีมาตรฐาน
สามารถน้าไปท้าการจ้าแนกชนิดได้ (Rataj and Horeman, 1977) 
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รูปวิธำนจ ำแนกชนิดของพืชน  ำสกลุ Echinodorus 

1ก ใบยาวคล้ายริบบิ น ความยาวของใบมากกว่าความกว้าง แต่กว้างไม่เกิน 20 มม.ดอกมีเกสรเพศผู้ 6-9 อัน 
ขยายพันธุ์ด้วยไหล                       2 
1ข ความกว้างของใบมากกว่า 20 มม. ดอกมีเกสรเพศผู้มากกว่า 9 อัน     5 
2ก ใบใต้น ้ามีรูปร่างเหมือนใบหอก ความกว้างของใบมากกว่า 15 มม. ความยาวของใบมากกว่าความกว้างของใบ  
5-10 เท่า          E. quadricostatus 
2ข ใบใต้น ้ามีความกว้างของใบน้อยกว่า 15 มม. ความยาวของใบมากกว่าความกว้าง 10-30 เท่า   3 
3ก ความยาวของใบ 25-50 มม. ไม่เกิน 75 มม.               E. tenellus 
3ข ความยาวของใบมากกว่า 5 ซม.         4 
4ก ความยาวของใบ 5-15 ซม. ความกว้างประมาณ 10 มม.              E. latifolius 
4ข ความยาวของใบ 20-40 ซม. ความกว้างของใบไม่เกิน 10 มม.       E. angustifolius 
5ก ต้นเติบโตอยู่ใต้น ้าถาวร ความยาวของใบใต้น ้ามากกว่าความกว้าง เส้นใบเช่ือมต่อกับเส้นกลางใบบริเวณห่างจาก  
ฐานใบ             6 
5ข ต้นเติบโตได้ดีท่ีมีแสงเพียงพอ ใบลอยหรือชูขึ นเหนือผิวน ้า ใบใต้น ้ามีความยาวใบไม่เกิน 2 เท่าของความกว้าง  
เส้นใบมีทิศทางตรงไปสู่ฐานใบทั งหมด                            12 
6ก ขอบใบหยักเป็นคลื่น ปลายใบทู่หรือโค้งมน        9 
6ข ขอบใบเรียบ ใบเรียวเล็ก          7 
7ก ความยาวใบไม่เกิน 3-4 เท่าของความกว้าง ฐานใบรูปหัวใจจักลึกหรือตัดตรง        E. parviflorus 
7ข ความยาวของใบมากกว่าความกว้างอย่างน้อย 6 เท่า ฐานใบเรียวไปถึงก้านใบ แผ่นใบโค้งทแยง ความกว้างใบ 
ไม่เกิน 30 มม.            8 
8ก แผ่นใบโค้ง ความกว้างของใบมากสุด 60 มม.          E. amazonicus 
8ข แผ่นใบไม่โค้ง ความกว้างของแผ่นใบ 30-50 มม.               E. bleheri 
9ก ใบสีเขียว                    10 
9ข ใบสีแดงน ้าตาลแดงจนถึงน ้าตาลด้า                 11 
10ก ใบสีเขียวอ่อนทึบ ใบส่วนล่างแคบกว้างออกไปทางปลายใบ      E. martii 
10ข ใบสีเขียวมะกอกเข้ม มันวาว ตอนกลางใบกว้างท่ีสุด เรียวไปทางปลายใบและฐานใบ        E. horemanii 
11ก ความกว้างของใบ 40-50 มม. ใบอ่อนมีสีแดงสดใส ใบแก่สีเขียวอมน ้าตาลเข้ม     E. osiris 
11ข ความกว้างของใบไม่เกิน 30 มม. ใบอ่อนสีด้าแดง ใบแก่สีน ้าตาลแดง     E. uruguayensis 
12ก ใบใต้น ้ามีรูปร่างหลายแบบ แบบยาวคล้ายริบบิ น แบบใบหอกแคบ ใบหอกกว้าง รูปหัวใจหรือกลมใบลอยน ้าและ 
ใบเหนือผิวน ้ามีรูปร่างเป็นรูปไข่ หรือรูปหัวใจท่ีมีรอยหยักลึก              E. berteroi 
12ข ใบใต้น ้าไม่แตกต่างกัน                  13 
13ก ใบรูปหัวใจปลายใบแหลม                  14 
13ข ปลายใบทู่ ไม่แหลม                  15 
14ก ใบท้ามุมป้านกับก้านใบจนเกือบเป็นแนวขนาน          E. horizontalis 
14ข ใบอยู่ในทิศทางเดียวกับก้านใบ                 E. opacus 
15ก ใบรูปไข่เรียวไปยังก้านใบ ความยาวใบมากกว่าความกว้าง 2-3 เท่าเรียวไปยังปลายใบและฐานใบ          16 
15ข ใบเป็นรูปหัวใจ ฐานใบหยัก ความยาวของใบมากกว่าความกว้างเล็กน้อย             17 
16ก ความยาวของใบ 15-30 ซม. เป็นรูปไข่ค่อนข้างกว้าง       E. argentinensis 
16ข ความยาวของใบไม่เกิน 10 ซม. ใบรูปหอกมีจุดสีน ้าตาลแดง          E. pellucidus 
17ก ขอบใบไม่หยักเป็นคลื่น ใบมีรูปร่างเกือบกลม          E. longiscapus 
17ข ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบทู่               18 
18ก แผ่นใบไม่มีรอยโปร่งแสง (มี 2 ชนิดเห็นได้ชัดในใบท่ีปลูกบนบก)              19 
18ข เห็นรอยโปร่งแสงเป็นแนวยาวบนใบชัดเจน           E. cordifolius 
19ก ใบเหนือน ้ามีรูปร่างรูปหัวใจ หรือรูปสามเหลี่ยม ผลแห้งมี glandules จ้านวนมาก   E. macrophyllus 
19ข ใบเหนือน ้ารูปไข่ มีรอยหยักท่ีปลายใบ ผลแห้งมี 3 glandules               E. scaber 
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ภำพที่ 1 ลักษณะล้าต้นท่ีเป็นเหง้าใต้ดิน (rhizome) ของพืชน ้าสกุล Echinodorus 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที่ 2  ลักษณะลา้ต้นเหนือดินเป็นไหล (stolon) ทอดนอนไปตามพื น  
แตกหน่อใหม่และมีรากที่ข้อ (A) E. tenellus (B) E. magdalenensis 

ที่มำ: Stodola (1987) 
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ภำพที่ 3 ลักษณะใบของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) ลักษณะใบแบบกลมหรือรูปหัวใจ (B) ลักษณะใบ 

แบบรีหรือรูปไข่ (C) ลักษณะใบแบบรูปหอก (D) ลักษณะใบแบบยาวคล้ายริบบิ น 
 
 

  
 

  

E. cordifolius ‘Marble Queen’ Echinodorus martii 

A B 

Echinodorus amazonicus Echinodorus xingu 

C D 
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ภำพที่ 4  ลักษณะดอกของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) ดอกสีขาวมี 3 กลีบ ติดบนก้านช่อดอก (B) เป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
มีเกสรเพศผู้มากกว่า 6 อัน และเกสรเพศเมียจ้านวนมาก (C) เกสรเพศผู้ 
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ภำพที่ 5 ลักษณะก้านช่อดอกของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) มีดอกสีขาวติดบนก้านช่อดอกเป็นระยะ 
(B) เกิดต้นอ่อนใหม่บนก้านช่อดอก 2-3 ต้น ต่อ 1 ข้อ (ตา) 
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ภำพที่ 6  ละอองเรณูของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) เป็นเรณูเด่ียวขนาดเล็กไม่มีขั ว (B) ลักษณะของเรณูกลมมีสมมาตรตามรัศมี  
(C) ลวดลายของผนังเรณูแบบ echinate และช่องเปิดของเรณูแบบ porus 
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ภำพที่ 7 ลักษณะผลอ่อนและเมล็ดของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) ผลเป็นแบบผลกลุ่ม (B) ผลอ่อนมีรูปร่างกลมหรือรูปไข่  
(C) ลักษณะของเมล็ดยืดออกคล้ายปากนก (beak-shaped) 
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ภำพที่ 8 ลักษณะผลแก่และเมล็ดของพืชน ้าสกุล Echinodorus (A) ผลแก่มีลกัษณะกลม (B) เมล็ดยืดออกรอบๆ คล้ายหนาม 
(C) ลักษณะของเมล็ดยืดออกคล้ายปากนก (beak-shaped) 
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3. ชนิดของพืชน  ำสกุล Echinodorus ที่พบในประเทศไทย 
การศึกษาครั งนี พบว่า ลักษณะส้าคัญท่ีใช้จ้าแนกชนิดพืช

น ้าสกุล Echinodorus คือ รูปร่างลักษณะของใบ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ รูปร่างใบกลมหรือรูปหัวใจ รูปร่างรีหรือรูปไข่ รูปร่างแบบ 
ใบหอก และรูปร่างยาวแบบริบบิ น (ภาพท่ี 9) ซึ่งมีจ้านวนชนิดของ
พืชน ้าสกุล Echinodorus 30 ชนิด 19 พันธุ์ ดังนี  

1) Echinodorus amazonicus 
พบแพร่กระจายตอนกลางและล่างของลุ่มน ้าอเมซอน 

บราซิล อเมริกาใต้ ลักษณะใบมีแผ่นใบยาวรูปหอกยาว 40 
เซนติเมตร กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ก้านใบเช่ือม
กับแผ่นใบบริเวณโคนใบ เส้นใบคู่แรกแตกออกมาจากเส้นกลางใบ
บริเวณโคนใบ โดยส่วนใหญ่แล้วก้านใบสั นประมาณ 5 เซนติเมตร  
อาจพบน้อยมากที่ก้านใบยาวถึง 15 เซนติเมตร แผ่นใบยาว เรียว 
และโค้งงอ ก้านช่อดอกชูเหนือน ้า ช่อดอกผลิตต้นอ่อนได้จากดอก
ท่ีพบบนก้านช่อดอก 4-9 ดอก ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 10 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู้ 6-9 อัน ถ้าเลี ยงในตู้จะเกิด
ตาขึ นท่ีก้านดอก ซึ่งจะแตกเป็นต้นอ่อน 2-3 ต้น โดยไม่มีดอก
เกิดขึ น และไม่มีเมล็ด จึงสามารถแยกต้นอ่อนมาปลูกได้ ในปีหน่ึง
ช่อดอก 4-10 ช่อ จะผลิตต้นใหม่ได้มากถึง 60 ต้น การเกิดเมล็ด
จะได้จากต้นท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เลี ยงในท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส ระดับน ้าลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อให้ช่อดอกชูขึ น
เหนือน ้าก่อนท่ีจะแตกตาขึ น E. amazonicus เติบโตได้ดีในถัง
ขนาดใหญ่ น ้ากระด้างปานกลาง อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  
ในธรรมชาติเจริญเติบโตอยู่ใต้น ้าแต่สามารถเติบโตโผล่พ้นน ้ามาได้ 
และเป็นพืชน ้าไม่กี่ชนิดท่ีไม่ต้องการแสงมาก เจริญเติบโตได้แม้ใช้
แสงจากหลอดไฟ พืชน ้าชนิดนี ไม่เหมาะกับการจัดตู้จ้าลองท่ีเป็น
ระบบปิด  

2) Echinodorus angustifolius Rataj 
แหล่งก้าเนิดจากบราซิลตอนใต้ รัฐมาโตกรอสโซ ลักษณะ

ใบรูปหอกแคบ คล้ายกับ E. tenellus และ E. latifolius แต่
รูปร่างใบใต้น ้าจะแตกต่างจากสองชนิดนี  เห็นได้ชัดคือ ใบใต้น ้าจะ
ยาวแบบริบบิ น 30-40 เซนติเมตร ความกว้างใบเพียง 5-10 
มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน เส้นกลางใบชัดเจน ใบเหนือน ้ายาว 10-15 
เซนติเมตร แต่ละต้นมีจ้านวนใบมากถึง 20 ใบ การขยายพันธุ์ใช้
ไหลท่ีแตกรากได้ง่าย เน่ืองจากไม่ใช่พืชในเขตร้อนจึงเติบโตได้ดี 
ในท่ีอุณหภูมิต้่า แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื นเช่นกัน 

 

3) Echinodorus sp. 'Apart'  
เ ป็ น ต้ น อ เ ม ซ อ น ลู ก ผ ส ม ร ะ ห ว่ า ง  E. barthii กั บ  

E. Portagalensis โดย H. Barth (Dessau, Germany) จ้าแนก
ชนิดด้วยใบเหนือน ้า ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร กว้างประมาณ 
6.5 เซนติเมตร มีก้านใบยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร สีใบเป็นสีเขียว
อมน ้ าตาล  ผิว ใบมัน ใบใต้น ้ ามีรูปร่า งรี  ยาวประมาณ 13 
เซนติเมตร ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อยและก้านใบสั น ใช้จัดบริเวณ
กลางตู้ ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า 

4) Echinodorus argentinensis Rataj 
พบในเขตกึ่งร้อนชื นบริเวณอเมริกาใต้ บราซิลตอนใต้ 

ปารากวัย อุรุกวัย ไปถึงเขตอบอุ่น (อาร์เจนตินา) มีรูปทรงหลายแบบ
ในสภาพท่ีปลูกบนบกมีใบยาวได้ถึง 1.2 เมตร ลักษณะใบแคบ 
เป็นรูปหอกยาว 10-15 เซนติเมตร และมีความกว้างของใบ 5-7.5 
เซนติเมตร ถ้าเป็นรูปทรงใบเป็นวงรีหรือรูปไข่จะมีความยาวใบ 
10-20 เซนติเมตร และความกว้างของใบ 5-10 เซนติเมตร  
ความแตกต่างของใบใต้น ้าคือก้านใบสั นกว่า ส่วนแผ่นใบยาวกว่า 
ทั งสองรูปแบบเหมาะส้าหรับใช้ตกแต่งในตู้ มีสีเขียวจนถึงน ้าตาล 
ชนิดใบกว้างขอบใบหยักเป็นคลื่น เส้นกลางใบสีน ้าตาลแดงเข้ม 
และแผ่นใบมีจุดประสีน ้าตาลแดงสวยงาม 

ต้นอเมซอนชนิดนี มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ได้ดี สามารถปรับตัวปลูกเลี ยงได้ทั งในน ้าเย็นและ 
ท่ีมีอณุหภูมิสูงมีความคล้ายคลึงกับ E. grandiflorus ในธรรมชาติ
ต้นสูงได้ถึง 4 เมตร ขนาดใบยาวถึง 2.5 เมตร ใบเป็นรูปหอก 
ปลายแหลม ฐานใบรูปหัวใจ และมีลายเส้นโปร่งแสงบนใบ ชนิดนี 
จะไม่มีใบใต้น ้าเกิดขึ น สามารถผสมกับ E. grandiflorus หรือ  
E. longiscapus หรือชนิดอื่นๆได้ เหมาะสมส้าหรับบ่อในเขต
อบอุ่น เน่ืองจากทนทานต่ออุณหภูมิต้่าได้ ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนท่ี
อยู่บนช่อดอกหรือเมล็ด  

5) Echinodorus barthii 
เป็นพันธุ์ปลูก ใบใต้น ้า ท่ีเป็นใบอ่อนมีสีแดงคล ้า และ

เปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อโตขึ น ลักษณะใบเป็นแบบรี หรือรูปไข่ 
ขนาดใบยาวถึง 14 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร ในสภาพท่ีอยู่ในตู้ 
ขอบใบพับงอไปด้านหลัง ต้องการแสงและคาร์บอนไดออกไซด์มาก 
มีความสวยสง่า ปลูกอยู่บริเวณตอนกลางตู้ สามารถปรับตัวได้ 
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ต้องการธาตุอาหารสูง ขยายพันธุ์จาก 
ต้นอ่อนบนช่อดอก 
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6) Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 
พบในอเมริกาตอนใต้ ตอนกลาง และอินดีสตะวันตก  

ต้นอเมซอนชนิดนี เป็นชนิดท่ีพบบริเวณชายขอบของเขตอบอุ่น
เช่นเดียวกับ E. cordifolius สามารถเจริญเติบโตได้ดีช่วงฤดูร้อน 
ใบท่ีเกิดท่ีใหม่จากเหง้าใต้น ้าจะมีรูปร่างทั ง 3 รูปแบบในต้นเดียว
คือแบบยาวรูปหอก รูปไข่ และรูปหัวใจ แบบแรกเป็นใบใต้น ้ายาว
เหมือนริบบิ น และใบท่ีโผล่ขึ นเหนือน ้ามีฐานใบเป็นรูปหัวใจชัดเจน 
รูปแบบสุดท้ายคือใบลอยน ้าเป็นรูปไข่มีรอยหยักตรงฐานใบ โดย
ทั งใบท่ีลอยน ้าและใบบกมีสีเขียว บอบบาง และโปร่งแสง อเมซอน
ชนิดนี เจริญเติบโตได้ง่าย ถ้าดินแห้งจะมีใบขนาด 3-4 เซนติเมตร 
สามารถออกดอกและมีเมล็ดได้ ต้นใต้น ้าจะชูก้านช่อดอกขึ นจาก
ระดับความลึกของน ้า 30-50 เซนติเมตร มีดอกจ้านวนมากเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร 
และออกผลท่ีมีหนามแข็ง มีเมล็ดภายใน ต้นอ่อนจะไม่เกิดบน 
ช่อดอก แต่จะเกิดจากตายอดบริเวณเหง้าใต้ดิน ส่วนใหญ่วิธีการ
ขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ดโดยเพาะเมล็ดในน ้าตื นๆ เมื่อ เมล็ดแตก 
ต้นอ่อนจะมีการงอกของใบใต้น ้ายาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
แล้วน้าไปปลูกในถังขนาดความลึก 20-50 เซนติเมตรต่อไป ข้อเสีย
ของอเมซอนชนิดนี คือเจริญเติบโตรวดเร็วพร้อมท่ีจะโผล่พ้นน ้า  
แต่ป้องกันได้ด้วยการตัดรากเช่นเดียวกับ E. cordifolius นิยมปลูก
โดยจัดเป็นสวนครึ่งบกครึ่งน ้า 

7) Echinodorus bleheri Rataj  
เป็นชนิดท่ีนิยมใช้ประดับตู้มากท่ีสุดชนิดหน่ึง เพราะเลี ยง

ดูแลง่าย ใบมีสีเขียวเข้มถึงเขียวมะนาว (E. bleheri ‘Azurea’)  
ใบรูปร่างรี ปลายแหลม ลักษณะคล้าย E. amazonicus แต่ 
ใบเล็กกว่าและกว้างกว่า แผ่นใบไม่โค้งงอ เป็นพุ่มสวยงามขนาด
ความยาว 20-30 เซนติเมตร ไม่ต้องการแร่ธาตุอาหารสูงนัก 
สามารถปลูกได้ในสภาพต่างๆได้ง่าย ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้า
ท่ีเหมาะสม 5.5-9 ขยายพันธุ์จากต้นอ่อนบนช่อดอก 

8) Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 
มีแหล่งก้าเนิดจากเขตอบอุ่นบริเวณอเมริกาใต้จนถึง

เม็กซิโก ต้นอเมซอนชนิดนี มีการพัฒนาเหง้าใต้ดินจ้านวนมาก  
และมีระบบรากหนาแน่น ระบบรากจะมีหัวย่อย (tubercle) ท่ีจะ
เจริญเป็นต้นอ่อน ในฤดูหนาวจะทิ งใบ และเหง้าจะแตกใบใหม่ 
ชูขึ นเหนือผิวน ้า แผ่นใบยาว 15-20 เซนติเมตร ความกว้างของใบ  
10-15 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ก้านใบสั น รูปร่างใบ
อ่อนเป็นรูปไข่และกลายเป็นรูปหัวใจเมื่อโตขึ น มีเส้นใบ 7 เส้น

แตกจากเส้นกลางใบ หรือบางทีอาจจะมี 9 เส้น ฐานใบเป็นรูป
หัวใจ ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ตั งตรงในช่วงแรกแล้วค่อยทอดเอนลง
บนพื น ขนาดดอก 20-25 มิลลิเมตร ดอกมีสีขาวไม่สมบูรณ์เพศ 
เมล็ดรูปร่างทรงกลม ผลมีหนาม ต้นท่ีอยู่ใต้น ้าจะมีก้านใบสั นกว่า 
ขอบใบหยัก และปลายใบมนกว่าต้นบก ใบใต้น ้ามีรอยหยักของ
ฐานใบรูปหัวใจ ก่อนท่ีใบจะโผล่พ้นน ้าใบจะลอยแผ่บนผิวน ้าซึ่ง
ลักษณะของใบจะกลม หรือปลายใบมน ใบยาว 20 เซนติเมตร 
กว้าง 15 เซนติเมตร E. cordifolius ต้องการแสงมากและแร่ธาตุ
อาหารสูง สามารถสูงได้ถึง 60 เซนติเมตรในตู้และต้นบนบกจะสูง
ได้ถึง 1.5 เมตร จึงควรปลูกบริเวณแสงปานกลางในตู้ และไม่ให้
ปุ๋ยมาก เพื่อจะได้เจริญเติบโตในสภาพใต้น ้าได้นาน อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมอยู่ในช่วง 15-30 องศาเซลเซียส  

9) Echinodorus cordifolius ‘Marble Queen’ 
เป็นพันธุ์ปลูกท่ีเกิดจากการผ่าเหล่า (mutation) ตาม

ธรรมชาติ ลักษณะใบมีรูปร่างเป็นรูปไข่ หรือรูปหัวใจ สีเขียวอ่อน 
เป็นรอยด่างสีเหลืองหรือครีม ลายแต้มด่างท่ีสวยงามนี จะจางลง
เมื่ออยู่ใต้น ้า เมื่อน้าไปปลูกบนบกและให้แสงมาก จะให้สีสัน
หลากหลายสวยงาม ขยายพันธุ์โดยใช้ต้นอ่อนบนช่อดอก 

10) Echinodorus grandiforus Micheli 
พบในเขตอเมริกาใต้ ตลอดไปถึงบราซิลตอนใต้ เป็นชนิดท่ี

มีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด ในธรรมชาติใบยาว 1.5-2.7 เมตร สูงได้ถึง  
4 เมตร ก้านใบยาว ใบมีรูปร่างแบบหัวใจ ปลายใบทู่ มีจุดโปร่งแสง
บนแผ่นใบ มีความทนทานต่ออากาศหนาวได้ดี ขยายพันธุ์โดยใช้
ต้นอ่อนบนช่อดอก ต้นอเมซอนชนิดนี ไม่สามารถเจริญเติบโตในตู้
หรือเลี ยงใต้น ้าได้ ต้นอเมซอนชนิดท่ีเจริญเติบโตใต้น ้าได้ และมีใบ
ขนาดใหญ่ เป็นชนิด E. macrophyllus หรือ E. scaber 

11) Echinodorus horemanii Rataj 
ถ่ินก้าเนิดมาจากทางใต้ของประเทศบราซิล นิยมใช้ประดับ

ในตู้เป็นต้นใต้น ้า ใบใต้น ้ายาว 30-50 เซนติเมตร ก้านใบสั นกว่า
ความยาวของใบ แผ่นใบยาว 20-30 เซนติเมตร กว้าง 25-50 
มิลลิเมตร ใบมันสีเขียวมะกอกเข้ม ขอบใบหยักเป็นคลื่น เส้นกลางใบ
ใหญ่แข็งแรง เส้นแขนงใบบางกว่าและขนานกับเส้นกลางใบ
ตอนต้น แล้วแตกแขนงออกแบบขนนก การปลูกเลี ยงอเมซอน
ชนิดนี เจริญเติบโตได้ดีในน ้ าสะอาดใส ไม่ ต้องการปุ๋ยมาก  
ในธรรมชา ติเติบโตในน ้ า ค่อนข้าง เย็นมากอุณหภูมิ  14-27  
องศาเซลเซียส  
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12) Echinodorus horemanii ‘Red’ 
มีถ่ินก้าเนิดในประเทศบราซิล เป็นชนิดท่ีมีความสวยงาม

มากชนิดหนึ่ง มี 2 รูปแบบ คือ E. horemanii ‘Green’ และ  
E. horemanii ‘Red’ ตามสีของใบ ก้านใบสั น ใบยาว 30-50 
เซนติเมตร มีสีตั งแต่เขียวมะกอกเข้มจนถึงแดงเข้มเกือบด้า ผิวใบ
มัน เส้นใบด้านข้างมี 2 คู่ เส้นใบคู่นอกแตกจากฐานใบตรงเส้น
กลางใบแล้วโค้งออกไปทางขอบใบ ส่วนเส้นใบคู่ในขนานและ 
ชิดกับเส้นกลางใบ อเมซอนชนิดนี ชอบอุณหภูมิต้่าและน ้าสะอาด 
ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก 

13) Echinodorus horizontalis Rataj 
อเมซอนชนิดนี แพร่กระจายในลุ่มน ้าอเมซอน พบในเปรู โบลิเวีย 

บราซิล และเมือง Belem ต้นท่ีปลูกบนบกและต้นใต้น ้ารูปร่างไม่
แตกต่างกันมากนัก ใบยาว 40-50 เซนติเมตร ส่วนใบใต้น ้าจะสั นกว่ามี
ความยาว 20-30 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม รูปร่างใบรูปหัวใจชัดเจน 
ปลายใบเรียวแหลม อยู่บนก้านใบในแนวขนาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ  
ดอกมีสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนท่ีเกิดขึ นบนช่อดอกซึ่งมีรากงอก
ออกมาพร้อมกัน เมล็ดงอกได้ดีโดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 28 
องศาเซลเซียส ต้องการน ้าอ่อนมาก และใสสะอาด  

14) Echinodorus‘Indian Red’ 
เป็นพันธุ ์ลูกผสมระหว่าง E. aschersonianus กับ  

E. horemanii ‘Red’ โดย H. Barth ชาวเยอรมัน รูปร่างของใบ
เป็นรูปหอกใบกว้าง บางครั งใบอาจจะแคบ ใบอ่อนมีสีแดงเข้ม 
ขอบใบหยักเป็นคลื่นแต่ใบไม่ม้วนกลับเหมือน E. barthii ท่ีอยู่ 
ใต้น ้า ขยายพันธุ์โดยใช้ต้นอ่อนบนช่อดอก 

15) Echinodorus intermedius (Mart.) Grisebach 
เป็นพืชประจ้าถ่ินของบราซิล แต่ไม่ใช่เป็นชนิดท่ีนิยมน้ามา

ประดับตู้ มักใช้ช่ือ E. quadricostatus 
16) Echinodorus latifolius (Seubert) Rataj 
พบบริเวณอเมริกากลาง ต้นใต้น ้ามีใบเป็นกอคล้ายดอก

กุหลาบ ขนาดใบยาว 10-25 เซนติเมตร กว้าง 5-10 มิลลิเมตร 
ลักษณะคล้ายกับ E. quadricostatus แต่มีความยาวของใบ
มากกว่า  และแคบกว่า  ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
มิลลิเมตร ใหญ่กว่าดอกของ E. tenellus ซึ่งมีขนาด 7.5 มิลลิเมตร 
ผลมี เมล็ด เดียว อเมซอนชนิดนี มีความแข็งแรงทนทานดี 
ขยายพันธุ์ด้วยเหง้าหรือไหล สามารถเจริญเติบโตอย่างหนาแน่น 
และมีขนาดต้นสั นในท่ีท่ีมีแสงเพียงพอ แต่จะสูงขึ นเมื่อเลี ยงในท่ีร่ม 

 

17) Echinodorus longiscapus Arechav. 
อเมซอนชนิดนี พบบริเวณกึ่งเขตร้อนถึงเขตอบอุ่นของทวีป

อเมริกาใต้ และพบแถบตอนใต้ของบราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย
ถึงอาร์เจนตินาตอนกลาง ต้นบนบกสูง 50-90 เซนติเมตร แผ่นใบ
รูปร่างรียาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ช่อดอกยาวกว่าใบ และ
ไม่มีการแตกแขนง ต้นใต้น ้ามีใบงอกเป็นกอเหมือนดอกกุหลาบ 
ลักษณะใบกลมหรือรูปหัวใจ สีเขียวอ่อน ใบใต้น ้ามีความยาว 10 
เซนติเมตร กว้าง 50-75 มิลลิเมตร ผิวใบมีจุดประสีน ้าตาลแดง
โดยเฉพาะในต้นอ่อน ต่างจาก E. macrophyllus ตรงที่มีขนาด
เล็กกว่า ลักษณะใบกลมกว่า  และขอบใบไม่ หยักเป็นคลื่น  
การขยายพันธุ์โดยใช้ต้นอ่อนจากช่อดอก แยกเหง้าหรือใช้เมล็ด 
ซึ่งจะงอกท่ีอุณหภูมิเหมาะสมประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นอเมซอนชนิดท่ีทนทานต่ออุณหภูมิน ้าต่างๆ ได้ดี  
หมายเหตุ: ช่ือการค้า E. heikoiana Hort. 

18) Echinodorus marcrophyllus (Kunth) Micheli 
อเมซอนชนิดนี มีถ่ินก้าเนิดในอเมริกาใต้ พบท่ัวไปในบราซิล

ตะวันออก ไปจนถึงเขตอบอุ่นในประเทศอาร์เจนตินา พบได้บ่อย
ทางตอนใต้ของบราซิล นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเป็นเวลานาน
แล้ว ต้นบนบกใบยาวถึง 120 เซนติเมตร ใบใต้น ้าจะสั นกว่ามี
ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความกว้างของใบเท่าๆ กัน 
รูปร่างของใบแบบรูปหัวใจหรือรี ช่อดอกแบบแยก ต้นใต้น ้ามีใบ 
สีเขียวเข้ม บางครั งมีจุดสีแดงบนแผ่นใบ ขอบใบหยักเป็นคลื่น  
ไม่มีจุดหรือเส้นโปร่งแสง มีดอกสีขาวหรือเหลือง การปลูกให้อยู่
ภายในตู้ควรให้ปุ๋ยน้อยและแสงปานกลาง เพื่อไม่ให้เจริญเติบโต
ออกนอกตู้ ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก ไม่มีข้อจ้ากัดเรื่อง
อุณหภูมิ เหมาะกับเขตร้อน  

19) Echinodorus magdalenensis Fasset 
ลักษณะเด่นคือใบใต้น ้าเป็นรูปไข่หรือใบหอกแคบ สีเขียว

สดใส กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เส้นกลาง
ใบสีเข้ม เส้นใบมี 3 เส้น ก้านใบยาวมากกว่า 20 เซนติเมตร ใบบก
เป็นรูปหอกกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบซี่ร่ม 
ชูขึ นสูง 30 เซนติเมตร ออกดอกสีขาว 4-7 ดอก บนก้านช่อดอก 
ขยายพันธุ์โดยใช้ไหล 

20) Echinodorus martii Micheli 
เป็นชนิดพันธุ์พื นเมืองของบราซิล มีเหง้าท่ีแข็งแรง ใบสี

เขียวอ่อน ความยาวของแผ่นใบ 30-50 เซนติเมตร กว้าง 2.5-7.5  
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เซนติเมตร ก้านใบสั นกว่าแผ่นใบ เส้นใบอาจมี 2-3 คู่ ขึ นกับขนาดใบ 
เส้นใบมีสีเขียวอ่อนกว่าและไม่จรดฐานใบ เส้นใบคู่นอกจะโค้ง
ออกไปจรดขอบใบ เส้นใบท่ีเหลือกระจายออกจากบริเวณกลางใบ 
หรือตอนล่างของแผ่นใบ เจริญเติบโตได้ดีในท่ีร่มร้าไร จะมีใบแคบ
มากคล้ายกับพืชน ้าสกุล Aponogeton บางชนิด ถ้าได้รับแสงท่ี
เหมาะสมใบจะกว้างขึ น สวยงามเป็นท่ีนิยมในการใช้ประดับตู้  
อเมซอนชนิดนี เป็นต้นใต้น ้า พบท่ีระดับความลึกของน ้า 30-50 
เซ น ติ เมตร  พ บ ต้นบนบก น้อยม าก  ช่ อดอก ตั ง ตร งย า ว  
30-70 เซนติเมตร ขึ นกับความลึกของน ้า ช่อดอกแบบแยกแขนง 
ดอกมีสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กลีบดอกมี
ขนาดเล็ก ขยายพันธุ์ง่ายด้วยการใช้เมล็ด ไม่ใช้ไหลหรือต้นอ่อนบน
ช่อดอก นอกจากนี อาจจะเกิดต้นใหม่บริเวณตาของเหง้าใต้ดิน  
การเลี ยงท่ีเหมาะสมในน ้าอ่อนถึงกระด้างปานกลาง อุณหภูมิ 20-25 
องศาเซลเซียสหรือต้่ากว่านี  วัสดุปลูกต้องมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า
ชนิดอื่นในสกุลนี  ออกดอกหลายครั งต่อปี นิยมปลูกเด่ียวๆ กลางตู้ 

21) Echinodorus muricatus ‘Green’ 
เป็นพันธุ์ปลูก ขยายพันธุ์ง่ายด้วยต้นอ่อนบนช่อดอกท่ีเอน

ลงพื น งอกเป็นต้นใหม่ต่อไปได้ทั งบนบกและใต้น ้า ใบมีรูปร่างรี
ยาวสีเขียว เส้นกลางใบนูนเด่นชัด ก้านใบสั นกว่าความยาวของใบ 

22) Echinodorus nymphaefolius Buchonau 
แหล่งก้าเนิดจากคิวบา และประเทศจากอเมริกากลาง 

ปัจจุบันถูกจ้าแนกเป็นสกุล Albidella มีรูปร่างลักษณะคล้าย  
E. berteroi มาก 

23) Echinodorus opacus Rataj 
เป็นต้นใต้น ้าสูง 20-40 เซนติเมตร รูปร่างใบเป็นหัวใจ

ชัดเจน ฐานใบเป็นรอยหยัก ปลายใบแหลม ผิวใบสีเขียวมะกอก 
เส้นใบสีอ่อนกว่าผิวใบ ชนิดนี ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก ชอบน ้าใสและทน
อุณหภูมิต้่าได้ถึง 14 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในเขตร้อนได้ใน
ตู้เลี ยง ขยายพันธุ์โดยแยกต้นอ่อนจากเหง้า ไม่พบว่ามีการออก
ดอกบนช่อดอก 

24) Echinodorus ‘Oriental’ 
เป็นพันธุ์ปลูกท่ีเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ  

จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ E.‘Rose’ ในปี 1992 ที่ Oriental 
Aquarium ประเทศสิงคโปร์ สูง 15-30 เซนติเมตร ใบอ่อนมี
สีชมพูเป็นเอกลักษณ์ เส้นใบสีขาวครีม ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อ
โตขึ น การใหแ้สงจัดในการเพาะเลี ยงท่ีอุณหภูมิต้่าประมาณ 22-25 

องศาเซลเซียสจะให้ใบอ่อนท่ีสวยงาม ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบน
ช่อดอก 

25) Echinodorus osiris Rataj 
เป็นพืชท้องถ่ินของบราซิลใต้ เป็นชนิดท่ีสวยงามท่ีสุด 

ชนิดหน่ึงท่ีใช้ประดับตู้ อาศัยอยู่บริเวณท่ีลุ่มมีน ้าขัง มีเหง้าท่ี
แข็งแรง ก้านใบยาวชูขึ นเหนือน ้ายาวมากกว่า 1 เมตร ความยาว
ของก้านใบ 3 ใน 5 ของใบ รูปร่างของใบเป็นรูปไข่ยาวประมาณ 
20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 70-80 เซนติเมตร ชูขึ นตั งตรงแล้ว
ค่อยโน้มลง มีรากเกิดขึ นบริเวณตาท่ีแตกต้นอ่อน ไม่มีการพัฒนา
เป็นเมล็ด ถ้าน้าต้นอ่อนจากช่อดอกมาเลี ยงใต้น ้าจะได้ ต้นท่ี
สวยงามใบแข็งแรง ก้านใบสั นเพียง 50-75 มิลลิเมตร แผ่นใบยาว 
20-30 เซนติเมตร กว้าง 50-75 มิลลิเมตร รูปร่างใบรีเป็นรูปไข่ 
เส้นใบนูน สีใบเป็นสีเขียว เขียวปนแดงหรือน ้าตาล ใบอ่อนจะมี 
สีแดงน ้าตาลจนถึงน ้าตาลทอง ขอบใบหยักเป็นคลื่น ช่อดอก 
ชูเหนือผิวน ้าหรือใกล้ผิวน ้า แตกต้นอ่อนได้ ลักษณะพิเศษของชนิด
นี เป็นพืชน ้าท่ีอาศัยอยู่ใต้น ้าอย่างถาวร ไม่ชูใบขึ นเหนือผิวน ้า  
แต่ถ้าน้าไปปลูกในน ้าตื นๆ จะมีก้านใบสั นและไม่แข็งแรง ในทาง
ตรงข้ามถ้าน้าต้นบกไปปลูกน ้าลึก 30-50 เซนติเมตร ใบยังคงเป็น
รูปแบบของใบบกด้วย และจะไม่เกิดใบใต้น ้าอีก ยกเว้นจะตัดใบ 
ทิ งหมดแล้วปลูกด้วยเหง้าในน ้าลึกก็จะสามารถงอกใบใต้น ้าขึ นใหม่ได้ 
ชอบน ้ากระด้างปานกลาง และวัสดุปลูกท่ีอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงมาก อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ในน ้าเย็นใบจะมีสีแดงเข้มขึ น 
ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า และต้นอ่อนบนช่อดอก  
หมายเหตุ: ชื่อการค้ามีหลายชื่อ ได้แก่ E. Osiris rubra,  
E. special, E. aureobrunneus,  ‘Echinodorus fern Sweden’ 

26) Echinodorus ‘Ozelot’ 
เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่าง E. schlueteri ‘Leopard’ และ 

E. barthii ใบมีสีน ้าตาล จุดประสีน ้าตาลเข้ม เห็นได้ชัดในใบอ่อน 
และยังคงอยู่เสมอแม้จะมีแสงน้อย เมื่อโตเต็มท่ีจุดประจะกระจาย
ห่าง ๆ ท่ัวไป 

27) Echinodorus ‘Ozelot Green’ 
ใบสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีจุดประสีน ้าตาล เป็นพันธุ์ท่ี

กลายมาจาก E. ‘Ozelot’ ท่ีน้าไปเพาะเลี ยงเนื อเยื่อของ Oriental 
Aquarium ของสิงคโปร์ ใบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม มีจุดประ 
สีน ้าตาลกระจายทั งใบ จุดประสีเข้มกว่า E. ‘Ozelot’ 
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28) Echinodorus paniculatus Micheli 
ถ่ินอาศัยอยู่ ในพื นท่ีของอเมริกากลางถึงอาร์เจนติน่า 

เป็นอเมซอนขนาดใหญ่อีกชนิดหน่ึง ในธรรมชาติจะชูใบขึ นเหนือ
น ้าถึง 1.5 เมตร ก้านใบเป็นสามเหลี่ยม ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลาง
ใบสีเข้มรูปร่างใบเป็นรูปหอก ช่อดอกแยกแขนง การขยายพันธุ์
โดยใช้เมล็ด หรือต้นอ่อนบนช่อดอก ถ้าน้าต้นอ่อนท่ีได้จากการ
เพาะเมล็ดมาเลี ยงใต้น ้าสามารถอยู่ได้นาน 1-2 ปี ในปีท่ี 2 ใบใต้
น ้าจะร่วง แล้วส่งใบใหม่เจริญขึ นเหนือผิวน ้า จึงท้าให้ไม่ค่อย
เหมาะในการใช้จัดตู้ 
หมายเหตุ: ช่ือการค้าเดิมว่า E. bleheri 

29) Echinodorus parviflorus Rataj 
พบในเปรู และแพร่กระจายทางฝั่งแปซิฟิกของอเมริกาใต้ 

ใบใต้น ้ามี 2 รูปแบบคือแบบแรก ก้านใบสั น แผ่นใบยาวรีเป็น 
รูปหอก แล้วแคบไปทางโคนใบ ส่วนอีกแบบมีฐานใบเป็นรูปหัวใจ 
ใบยาว 20-25 เซนติเมตร กว้าง 35-50 มิลลิเมตร เส้นใบสีน ้าตาล
แดงเข้ม ท้าให้บางครั งเรียกว่า The black Echinodorus 
นอกจากนี ถ้าเลี ยงบนบกให้ความชื น 100 เปอร์เซ็นต์จะได้ใบแคระ 
ต้นใต้น ้าชูช่อดอกคล้ายกับ E. amazonicus แต่ดอกมีขนาดเล็ก
กว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 5 มิลลิเมตร ไม่ค่อยมีเมล็ด ถ้าช่อ
ดอกอยู่เหนือผิวน ้า จะเกิดต้นอ่อนบนช่อดอกได้ ต้นโตเต็มท่ีมี
จ้านวนใบมาก 40-60 ใบ ออกเป็นกอแข็งแรง และสวยงามมาก 
หมายเหตุ: ช่ือการค้า E. peruense หรือ E. peruensis 

30) Echinodorus parviflorus ‘Tropica’ 
ถ่ินก้าเนิดในอเมริกาใต้ เป็นชนิดท่ีมีลักษณะใบย่น ใบมี

ความยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร แผ่นใบมีปลายใบ
เป็นต่ิงแหลม ใบยาวเรียวไปทางฐานใบ เส้นใบและเส้นกลางใบไป
รวมกันท่ีปลายใบ ขนาดของต้นขึ นกับปริมาณแสงท่ีได้รับ มีความ
สวยงามเม่ือปลูกเป็นกลุ่ม ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก 

31) Echinodorus pellucidus Rataj 
แหล่งก้าเนิดมาจากบราซิลตอนใต้ บริเวณใกล้เคียงกับ 

E. argentinensis แตกต่างกันตรงท่ีชนิดนี เมื่อปลูกบนบก จะมีใบยาว 
50-60 เซนติเมตร แผ่นใบยาว 10 เซนติเมตร กว้าง 30-40 
มิลลิเมตร รูปร่างแบบใบหอกถึงรูปไข่ ต้นใต้น ้ามีลักษณะต่างจาก 
E. argentinensis คือต้นเล็กกว่า ใบยาวประมาณ 25 เซนติเมตร 
กว้าง 40-50 มิลลิเมตร ใบสีเขียวเข้ม แต่เส้นใบสีเข้มกว่า ใบอ่อน
มีจุดประสีน ้าตาลแดง ทนทานได้ดีในน ้าท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ นิยม
ประดับในตู้ปลาสวยงาม 

32) Echinodorus peruensis 
ถ่ินก้าเนิดอเมริกาใต้ มีความใกล้ชิดกับ E. amazonicus 

ใบบกจะเป็นใบแคระ แต่สภาพใต้น ้าใบจะเป็นรูปใบหอกกว้าง 
ปลายเรียว หรือฐานใบรูปหัวใจ ใบยาว 20-25 เซนติเมตร กว้าง 
3.5-5 เซนติเมตร เส้นใบสีน ้าตาลถึงแดงเข้ม มีเส้นใบเข้มจ้านวน 
40-60 เส้น สวยงามเป็นจุดเด่น ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก 

33) Echinodorus ‘Python’ 
เป็นพันธุ์ท่ีต้องการแสงมาก ใบอ่อนมีสีแดงเข้ม ปัจจุบัน

หายไปจากตลาดค้าไม้ประดับ 
34) Echinodorus quadricostatus Fassett 
ใช้ช่ือท่ีไม่ถูกต้องมานานว่า E. intermedius ต่อมาในปี 

1955 ได้ถูกจ้าแนกทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ตัวอย่างจากโคลัมเบีย 
จ้าแนกเป็น 3 สายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ได้แก่ E. quadricostatus 
var. quadricostatus มีเมล็ดลักษณะคล้ายจงอยปากนกยาวมาก 
และE. quadricostatus var. magdalenensis ท่ีมีเมล็ดลักษณะ
คล้ายจงอยปากนกยาวมากเช่นกัน แต่ไม่มีสันตามยาวบนเมล็ด  
ซึ่งทั งสองสายพันธุ์มาจากเปรูและโคลัมเบีย ชนิดไม่เลี ยงในตู้ 
มีเพียงสายพันธุ์เดียวท่ีอาจจะมาจากตอนกลางลุ่มแม่น ้าอเมซอน 

การเจริญเติบโตจากเหง้าเป็นกอ ใบเป็นรูปหอกแคบ  
สีเขียวสดใส ยาว 10-15 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบ ถ้าเลี ยงไว้ในตู้  
ใบยาว 5-15 เซนติเมตร กว้าง 10 มิลลิเมตร ใบจะใหญ่ขึ นถ้า
สภาพเหมาะสม แสงกระจายท่ัวถึง ใบตั งตรงและยาว และถ้าแสง
พอเหมาะใบจะแผ่ออกด้านข้าง ใบบนบกและใบใต้น ้ามีลักษณะ
คล้ า ยคลึ งกั น  แต่ ใบใ ต้น ้ า สั นกว่ า และ ใบกว้ า งกว่ า  ยาว  
50 มิลลิเมตร กว้าง 12-15 มิลลิเมตร ช่อดอกผอมบาง มีดอก 
ขาว 6-10 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 มิลลิเมตร เกิดเมล็ดยากมาก 
ต้นใต้น ้าเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในวัสดุท่ีอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  
แสงปานกลาง และอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส แต่ทนได้ถึง  
15 องศาเซลเซียส หรือต้่ากว่านั น ขยายพันธุ์ได้วิธีเดียวคือแยก 
ต้นอ่อนจากไหล เหมาะอย่างยิ่งส้าหรับประดับบริเวณด้านหน้าในตู้ 
และสวนขวดท่ีปลูกแบบหนาแน่น 

35) Echinodorus quadricostatus var. magdalenensis 
ถ่ินก้าเนิดจากอเมริกากลาง เป็นพันธุ์แคระ มีสีเขียวสดใส 

ไม่มีก้านใบ ใบอยู่ในแนวระนาบ ความยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 
0.5-1 เซนติเมตรเมื่อเป็นใบบก ใบใต้น ้ายาวกว่า 5-15 เซนติเมตร 
กว้าง 1 เซนติเมตร มีลักษณะคล้าย E.latifolius ใบจะมีขนาด
ใหญ่ในสภาพท่ีเหมาะสมเท่านั น เมื่ออุณหภูมิลดลงต้่าถึง 15  
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องศาเซลเซียส ต้นใต้น ้าก็ยังสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ ขยายพันธุ์โดย
ใช้ไหล นิยมปลูกเป็นกลุ่มหน้าตู้ 

36) Echinodorus ‘Red Flame’ 
ชนิดนี เป็นพันธุ์ปลูก ใบมีสีน ้าตาลอ่อน มีจุดสีน ้าตาลเข้ม

หนาแน่นสูงขึ น จนได้ฉายาว่า Red Flame ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อน
บนช่อดอก 

37) Echinodorus ‘Red Rubin’ 
เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่าง E. horemanii ‘Red’ และ  

E. x ‘Barthii’ ใบใต้น ้าสีแดงทับทิม เส้นใบสีครีมโดดเด่น ก้านใบสั น 
ใบรูปร่างเป็นใบหอกยาว 15-35 เซนติเมตร กว้าง 3-5 เซนติเมตร 
นิยมปลูกในต้าแหน่งฉากหลังในตู้ขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยต้น
อ่อนบนช่อดอกหรือแยกเหง้าท่ีมีตา 

38) Echinodorus ‘Rubin Narrow Leaf’ 
ลักษณะคล้าย E. ‘Red Rubin’ แต่ใบแคบกว่าความกว้าง

ของใบประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร นิยมปลูกกลางตู้ ขยายพันธุ์โดย
การแยกเหง้าท่ีมีตา 

39) Echinodorus ‘Rose’ 
เป็นลูกผสมระหว่าง E. horemanii ‘Red’ และ E. horizontalis 

ใบอ่อนสีชมพูมีจุดประเล็กน้อย ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบแก่มี สี
เขียวหรือเขียวอมน ้าตาล ไม่ต้องการธาตุอาหารสูง ความสูงล้าต้น
ประมาณ 40 เซนติเมตร นิยมปลูกบริเวณกลางตู้ ขยายพันธุ์ได้ทั ง
ตาจากเหง้า หรือต้นอ่อนบนช่อดอก 

40) Echinodorus rubra 
มีถ่ินก้าเนิดในประเทศบราซิล มีก้านใบยาว แต่ถ้าน้าต้น

อ่อนบนช่อดอกไปปลูกเลี ยงใต้น ้าก้านใบจะสั น แผ่นใบมีความยาว 
20-30 เซนติเมตร กว้าง 5-7.5 เซนติเมตร ใบสีเขียว ใบอ่อนสี
น ้าตาลแดงหรือน ้าตาลทอง ขอบใบหยักเป็นคลื่น ขยายพันธุ์ด้วย
การแยกเหง้าท่ีมีตาติดอยู่ได้อีกวิธีหน่ึง 

41) Echinodorus scaber Rataj 
พบท่ัวไปในอ เมริกา ใ ต้  โดยเฉพาะภาคตะวันออก 

ขอ งบร า ซิ ล  อ เ ม ซอนช นิด นี มี ค ว า ม คล้ า ยคลึ ง ม า กกั บ 
E.macrophyllus ซึ่งไม่มีจุดโปร่งแสงบนผิวใบ ใบบนบกจะต่าง
จาก E. macrophyllus คือ รูปร่างเป็นรูปไข่ และปลายใบหยัก 
ทั งสองชนิดแตกต่างกันทั งใบประดับและผลแห้ง 

42) Echinodorus schlueteri 
ถ่ินก้าเนิดในอเมริกาใต้ เป็นพันธุ์แคระ ใบมีรูปร่างใบหอก 

รูปไข่ ก้านใบสั น ใบอ่อนมีจุดประสีน ้าตาล ค่อยจางลงเมื่อใบแก่ 

สูงได้ถึง 30 เซนติเมตรในธรรมชาติ แต่ปลูกในตู้สูงไม่เกิน 25 
เซนติเมตร ต้องการธาตุอาหารค่อนข้างสูง ปลูกในตู้เล็ก  ๆ ได้ดี 
ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก  

43) Echinodorus schlueteri ‘Leopard’ 
เป็นพันธุ์ท่ีเพาะเลี ยงขึ นโดย H. Barth ในปี 1988 ความสูง

ของต้นถึง 15 เซนติเมตร ใบสีเขียวอ่อน มีจุดสีน ้าตาลแดง
จนกระท่ังเป็นใบแก่ รูปร่างของใบรูปไข่ มีรอยหยักท่ีฐานใบ 
ต้องการแสงมาก นิยมปลูกกลางตู้ ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบน 
ช่อดอก (Amano, 2002) 

44) Echinodorus ‘Gabrieli’ 
ลักษณะใบบกเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม ยาว 20 

เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร มีใบใต้น ้า ก้านใบสั น แผ่นใบบิดงอ 
สีเขียวอมน ้าตาล ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก 

45) Echinodorus‘Harbich’ 
เป็นชนิดที่กลายพันธุ์มาจากการเลี ยง E. cordifolius  

สูง 10-20 เซนติเมตร ใบมีลักษณะกลม ก้านใบสั น ขยายพันธุ์ด้วย
ต้นอ่อนบนช่อดอก 

46) Echinodorus ‘Long Leaf’ 
ใบบนบกเป็นรูปใบหอก สีเขียวเข้ม ยาว 14-30 เซนติเมตร 

กว้าง 1.4-2 เซนติเมตร ก้านใบยาวกว่าแผ่นใบเล็กน้อย ใบใต้น ้า 
สีเขียวอ่อน มีสีน ้าตาลแต้ม ใบลอยน ้าไม่สวย นิยมปลูกบริเวณ
กลางตู้ ขยายพันธุ์ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก 

47) Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau 
ถ่ิ น ก้ า เ นิ ดอ เม ริ ก า ใ ต้  พบ ในพื น ท่ี ติ ด ต่ อ ร ะหว่ า ง

สหรัฐอเมริกาตอนใต้และปารากวัย ระหว่างชายแดนของ 
เขตอบอุ่นทางเหนือกับบริเวณกึ่งเขตร้อนของซีกโลกใต้ มีการ
แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง จึงท้าให้ต้น E. tenellus มีความ
แปรผันในรูปร่างของผลแห้ง และขนาดของใบค่อนข้างมาก  
อเมซอนชนิดนี เป็นชนิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในสกุลนี มีความสูงของ
ต้นเพียง 30-40 มิลลิ เมตร แต่อาจจะมีบางชนิดสูง ถึง  10 
เซนติเมตร ความกว้างของใบเพียง 2-3 มิลลิเมตร ใบยาวเรียง 
เป็นเส้น และมักไม่มีก้านใบ ใบท่ีปลูกบนบกมีความแตกต่างเรื่อง
ก้านใบและความกว้างของแผ่นใบ ก้านช่อดอกจะมีดอกหลายดอก
ออกบริ เวณปลายช่อ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางของดอก 3.5 
มิลลิเมตร ต้นใต้น ้าขยายพันธุ์ด้วยไหล ชอบดินทราย ต้องการ 
แสงมาก อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 20 องศาเซลเซียส แต่สามารถ
เจริญเติบโตในท่ีอุณหภูมิสูงกว่านี ได้ 
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Echinodorus amazonicus Echinodorus angustifolius 

Echinodorus argentinensis Echinodorus barthii 

Echinodorus xingu Echinodorus ‘Ozelot Green’ 

48) Echinodorus uruguayensis Arechava. 
เป็นพืชท้องถ่ินของอเมริกาใต้ เขตกึ่งร้อนถึงเขตอบอุ่น มี

การพบในอุรุกวัย, ปารากวัย และอาร์เจนตินา ใบรูปหอกยาว  
สีเขียวมะกอกเข้ม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบบกสั นกว่าใบใต้น ้า 
มีลักษณะใบหอกรูปไข่ ยาว 10 เซนติเมตร มีก้านใบยาว ใบใต้น ้า
ยาว 20-30 เซนติเมตร กว้าง 15-30 มิลลิเมตร ขอบใบหยัก 
เป็นคลื่น สีน ้าตาลอมเขียวมะกอกเข้มถึงด้าอมแดง เป็นอเมซอน
ชนิดท่ีมีสีเข้มท่ีสุดและใบมีหลากสีมากท่ีสุด ชนิดนี เป็นท่ีรู้จัก 
มานานกว่า 60 ปี แต่ยังไม่ค่อยนิยมน้ามาประดับตู้ Somogyi (2006) 

ได้จ้าแนกทางวิทยาศาสตร์พบว่า E. africanus, E. veronikae และ 
E. viridis เป็นพันธุ์เดียวกับ E. uruguayensisน่ันเอง ขยายพันธุ์
ด้วยต้นอ่อนบนช่อดอก สามารถทนได้ในน ้าเย็นจัด 

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 ล้ า ย ช นิ ด  

E. quadricostatus แต่มีความแตกต่างกันคือ E. xingu มีใบ
ลักษณะรูปหอกยาวเรียว ตั งตรง ใบยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 0.9 
เซนติเมตร นิยมปลูกบริเวณกลางตู้หรือมุมตู้ด้านหน้า ขยายพันธุ์
ด้วยไหล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 9 ตัวอย่างพืชน ้าสกุล Echinodorus ท่ีมีความหลากหลายของรูปร่างลักษณะใบ 
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Echinodorus osiris E. cordifolius ‘Marble Queen’ 

Echinodorus uruguayensis Echinodorus martii 

Echinodorus horizontalis Echinodorus ‘Red Rubin’ 
 

 
ภำพที่ 9 (ต่อ) 
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สรุปและวิจำรณผ์ล 

 
พืชน ้าสกุล Echinodorus ทุกชนิดเป็นพืชต่างถ่ินซึ่งมี

แหล่งก้าเนิดเฉพาะพื นท่ีของทวีปอเมริกาเท่านั น พบมากในทวีป
อเมริกา ใ ต้โดยเฉพาะประเทศบราซิล  แต่บางชนิดมีการ
แพร่กระจายไปถึงประเทศในอเมริกากลาง และทางตอนใต้ของ
สหรั ฐอ เมริ ก า  ข้อมู ล ในการจ้ า แนกลั กษณะพื ชน ้ า สกุ ล 
Echinodorus ในปัจจุบันมักใช้รูปร่างของใบในการจ้าแนก ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 4 กลุ ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่มีรูปร่างของใบแบบกลม 
หรือรูปหัวใจพบในชนิด E. cordifolius, E. macrophyllus  
และ E. scaber เป็นต้น กลุ่มใบแบบรีหรือรูปไข่ พบในชนิด  
E. argentinensis, E. barthii และ E. barteroi ลักษณะใบ
ยาวรูปหอกพบได้ในชนิด E. amazonicus, E. uruguayensis 
และกลุ่มท่ีมีรูปร่างใบยาวแบบริบบิ นพบในชนิด E. tenellus,  
E. latifolius และ E. angustifolius เป็นต้น โดยลักษณะล้าต้น
ของพืชน ้าสกุลนี เป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน หรือเป็นไหล ดอกสมบูรณ์เพศ 
มีสีขาว 3 กลีบติดอยู่บนก้านช่อดอก มีเกสรเพศผู้มากกว่า 6 อัน 
เกสรเพศเมียจ้านวนมากอัดกันแน่น ละอองเรณูเป็นเรณูเด่ียว 
ขนาดเล็ก ไม่มีขั ว ลักษณะกลมสมมาตรตามรัศมี มีช่องเปิดเรณู
แบบ porus ลวดลายของผนังเรณูแบบ echinate ผลเป็นผลแบบ
กลุ่ม เมล็ดล่อนขนาด 2.5-3 มิลลิเมตร ยืดออกคล้ายปากนก  
พืชน ้ า ในสกุลนี เกือบทุกชนิดเป็นประเภทครึ่ งบกครึ่ งน ้ า ท่ี
เจริญเติบโตได้ทั งบริเวณริมฝั่งของแหล่งน ้าท่ัวไปและในน ้าไหล 
ช่วงเวลาท่ีน ้าท่วมจะมีการพัฒนารูปแบบของใบใต้น ้า ซึ่งบางครั งมี
รูปแบบท่ีแตกต่างจากใบบกเป็นอย่างมาก บางชนิดเป็นพืชน ้าท่ี
เติบโตอยู่ใต้น ้าอย่างถาวร ถ้าปลูกเลี ยงอยู่บนบกใบจะแคระแกร็น
และไม่แข็งแรงเช่น E. amazonicus และ E. parviflorus ชนิดท่ี
มีการเพาะเลี ยงเป็นเชิงการค้าในปัจจุบันมีมากกว่า 50 ชนิด 
รวมทั งสายพันธุ์ ท่ีได้จากการเพาะเลี ยง เช่น E. ‘Ozelot’,  
E. ‘Rubin’, E. ‘Oriental’ เป็นต้น นอกจากนี ยังได้จากการผสม
ข้ามพันธุ์ และเกิดขึ นเองจากการผ่าเหล่าตามธรรมชาติ 

พืชน ้าในสกุล Echinodorus ไม่มีข้อจ้ากัดมากเหมือน 
พืชน ้าบางชนิด เช่น ในสกุล Cryptocoryne ส้าหรับต้นอเมซอน
ต้องการวัสดุปลูกเป็นทรายท่ีลึกเพียงพอ มีค่าความเป็นกรด-ด่างท่ี
เป็นกลางหรือกรดอ่อนๆ หรือเป็นด่าง แต่การปลูกด้วยระบบไร้ดิน
โดยใช้แร่ใยหินเป็นวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการเจริญเติบโต 
 

ของต้นอเมซอนแดง E. osiris ท้าให้รากสามารถดูดซึมธาตุอาหาร
ได้ดี (รัฐภัทร และคณะ , 2551) ค่าความกระด้างของน ้ า ท่ี
เหมาะสมคือน ้าอ่อนถึงน ้ากระด้างปานกลาง แต่เติบโตอยู่ในน ้า
กระด้างสูงมากได้ ส้าหรับต้นอเมซอนชนิดท่ีมีขนาดเล็ก ใช้ธาตุ
อาหารจ้านวนปานกลาง แต่ถ้าชนิดท่ีมีขนาดใหญ่ควรให้ปุ๋ยน้อย ๆ 
เพื่อจะได้ไม่เจริญเติบโตมากเกินไป สิ่งส้าคัญคือปริมาณแส ง  
อย่างน้อยควรได้แสงแดดวันละ 2-3 ช่ัวโมงทุกวัน โดยท่ัวไปในช่วง
ฤดูหนาวควรใช้แสงเทียมช่วยยืดเวลากลางวันให้ยาวนานขึ นเพื่อ
ท้าให้พืชเติบโตได้อย่างเต็มท่ีตลอดปี แต่ส้าหรับต้นอเมซอน
สามารถเจริญเติบโตในฤดูหนาวได้ดีถึงแม้ไม่มีแสง เน่ืองจาก 
อ เมซอนเป็ นพื ช ท่ีมี อ ายุ นาน เ กิ น  2 ปี  และสามารถทน 
สภาพอากาศในฤดูหนาวได้ ซึ่งความจริงแล้วช่วงแสงน้อยในเวลา
กลางวันท้าให้ต้นอเมซอนหยุดการเจริญเติบโตและเกิดการพักตัว 
แต่ในฤดูใบไม้ผลิต้นอเมซอนสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
ส่วนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของอเมซอนมากท่ีสุดใน 
ฤดูหนาวคือ 17-19 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนอยู่ ในช่วง  
22-28 องศาเซลเซียส (Stodola, 1987) 

ต้นอเมซอนในธรรมชาติส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสภาพครึ่ง
บกครึ่งน ้า หรืออยู่ในท่ีชื นแฉะ มีช่อดอกยาว และก้านช่อดอก 
มีลักษณะท่ีแข็งแรงเจริญจากเหง้าพุ่งขึ นเหนือกอต้น มีดอกย่อย 
สีขาวติดกับก้ านช่อดอกเป็นระยะ ลักษณะผลแบบผลกลุ่ม 
(aggregate fruit) เมื่อผลแก่จะเกิดต้นอ่อนขึ นบนก้านช่อดอก 
ต้นอเมซอนบางชนิดสามารถขยายพันธุ์โดยใช้วิธีตัดต้นอ่อนบน
ก้านช่อดอกไปปลูกในแปลงดินปนทราย หรือแปลงทรายท่ีชื นแฉะ 
แต่ส้าหรับอเมซอนชนิดท่ีออกดอกยากจะใช้วิธี ตัดแบ่งเหง้า 
(rhizome) ท่ีมีอายุมากไปเพาะช้าให้เกิดต้นอ่อน อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันการเพาะขยายพันธุ์อเมซอนมี 6 วิธีการ ดังนี  

1. การแยกเหง้า ใช้วิธีการน้าต้นแม่ ท่ีมี เหง้า (node 
rhizome) ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ออกมาตัดแบ่งเหง้าโดย
ให้มีรากติดมาด้วย น้าเหง้าท่ีแบ่งออกมาไปปลูกใหม่โดยทิ งให้ลอย
อยู่ในน ้าระยะหน่ึงจะมีใบใหม่งอกออกมา กลายเป็นต้นใหม่น้าไป
ปล ูกต่อ ไป ต้นอเมซอนที ่ขยายพันธุ ์ได ้โดยว ิธ ีนี   ได ้แก่ 
E. longiscapus, E. major, E. osiris และ E. rubra 

2. การดึงเหง้า (ไม่แยก) ลักษณะของเหง้าท่ีขยายพันธุ์
ด้วยวิธีนี จะมีลักษณะกลมสั น ใช้วิธีดึงเหง้าขึ นมาแล้วทิ งให้ลอยอยู่
ในน ้าท่ีมีแสงเพียงพอ จะมีต้นใหม่แตกออกมาจากตาท่ีอยู่บนเหง้า  
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5-6 ต้น จากนั นต้นใหม่จะหลุดแยกออกมาเมื่อมีราก เป็นวิธีการ
ขยายพันธุ์อเมซอนบางชนิด เช่น E. berteroi ซึ่งขยายพันธุ์ด้วย
ต้นอ่อนบนก้านช่อดอกไม่ได้เน่ืองจากต้นอ่อนไม่ออกราก  

3. ไหล เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการเพาะเลี ยงพืชน ้าท่ีมีไหล
เช่น ต้นเทป Vallisneria และส้าหรับอเมซอนชนิดท่ีมีขนาดเล็ก 
2-3 ชนิด ได้แก่ E. quadricostatus และ E. tenellus 

4.  ก้านช่อดอก บริ เวณก้ านช่อดอกจะมี ข้อ ท่ี เป็น
แหล่งก้าเนิดของใบ ตา และดอกจะมีการพัฒนาเป็นต้นท่ีออกราก
เกิดเป็นต้นใหม่ 2-3 ต้นต่อหน่ึงข้อ (ตา) โดยต้นแม่ 1 ต้นจะมีการ
พัฒนาก้านช่อดอก 6-7 ช่อ ต้นอเมซอนส่วนใหญ่เกือบทุกชนิด
นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี  เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายและรวดเร็วท่ีสุด 

5. เมล็ด วิธีการเพาะเมล็ดท้าได้โดยปลูกลงในถาดท่ีใส่
ทรายสะอาดจุ่มอยู่ในน ้าลึก 10 เซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสเป็นอย่างน้อย อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 27-28 องศา
เซลเซียส ถ้าเป็นอเมซอนชนิดครึ่งบกครึ่งน ้าจะเพาะเมล็ดใต้น ้าได้
ยาก ในกรณีนี ให้จุ่มอยู่ในน ้าประมาณ 10 มิลลิเมตร เมื่อเมล็ดงอก
ขึ นมาเหนือน ้าและใบมีความยาว 5-10 เซนติเมตรจึงน้าไปปลูกได้ 
วิธีการเพาะเมล็ดนี เป็นวิธีการขยายพันธุ์อเมซอนท่ีเป็นไปได้ยาก
ท่ีสุด เน่ืองจากบางชนิดท่ีได้รับความนิยม เช่น E. amazonicus, 
E. parviflorus และ E. bleheri เกิดเมล็ดได้ยากมาก ถึงแม้จะ
เพาะในโรงเรือนเพาะช้าก็ตาม แต่ส้าหรับ E. cordifolius สามารถ
ขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีนี  เน่ืองจากเกิดเมล็ดได้บ่อย ส่วนอเมซอนชนิด
อื่นๆ สามารถเพาะเมล็ดได้ในโรงเรือนเช่น E. berteroi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ (tissue culture) เป็นวิธีการท่ี
ใช้ขยายพันธุ์อเมซอนชนิดท่ีเพาะเมล็ดยาก และออกดอกน้อย โดย
ใช้ชิ นส่วนเนื อเยื่อ ต่างๆของต้นอเมซอนไปเลี ยงในอาหาร
วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มจ้านวนต้นอ่อน จากนั นจึงย้ายต้นอ่อนออก
ปลูกในสภาพภายนอก เช่น อเมซอนแดง E. barthii (นงนุชและ
คณะ, 2546) อเมซอนแอฟริกานัส E. africanus (นงนุชและคณะ, 
2548) นอกจากนี ยังมีชนิดอื่นๆ ท่ีเพาะเลี ยงเนื อเยื่อจ้าหน่าย
ในเวบไซต์โดยผู้ค้า เช่น E. tenellus , E. latifolius และ  
E. quadricostatus เป็นต้น 

จากรายงานผู้ส่งออกพรรณไม้น ้าพบว่าต้นอเมซอนเป็น
พรรณไม้น ้าประดับท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นอันดับต้นๆ ในปี 
2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,998,352 บาท โดยปริมาณการส่งออก
มากเป็นอันดับ 4 รองจากพืชน ้าสกุล Anubias (กรมวิชาการ
เกษตร, 2560) นอกจากนี พืชน ้าในสกุลนี ท่ีเคยมีรายงานการใช้
ประโยชน์ แต่ในปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้น้อย พบว่าไม่
เป็นท่ีนิยมและหายไปจากตลาดการค้าไม้ประดับแล้ว ได้แก่  
E. nymphaefolius, E. intermedius และ E. ‘Phyton’ โดย
ที่ E. nymphaefolius ได้ถูกจ้าแนกออกเป็นสกุล Albidella 
(Lehtonen and Myllys, 2008) ดังนั นการศึกษาทบทวนและ
จ้าแนกพืชน ้าในสกุล Echinodorus เพื่อระบุช่ือชนิดท่ีเป็นสากล
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และป้องกันการสับสนในการ
เรียกช่ือ จะเป็นประโยชน์ในการน้าไปศึกษาวิจัย และเป็นข้อมูลใน
เชิงการค้าการส่งออกของประเทศต่อไป 
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