ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ คาที่กล่าวว่าดินแดนแห่งนี้ “ในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว” และในน้ านั้น ถ้ามองอย่างละเอียดลึกซึ้งลงไปพบว่า ในน้ านั้นมีสิ่งมีชีวติ อื่นๆ อาศัยอยูม่ ากมายหลายประเภท เช่นพรรณ
ไม้น้ า (Aquatic plants) ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้ เป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยสร้างสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไม้น้ าเหล่านี้ มีรูปแบบโครงสร้างที่แปลกตา เป็ นศิลปะในธรรมชาติที่สวยงาม เป็ น
ป่ าในน้ าที่น่าศึกษายิง่

บัวหลวง

บัวสาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn.
ชื่อสามัญ
Lotus
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าที่มีอายุ
หลายฤดู ลาต้นอยูใ่ ต้น้ า ใบรู ปเกือบกลม ขอบใบเรี ยบและเป็ น
คลื่น ก้านใบและก้านดอกแข็ง
มีตุ่มเล็กๆทัว่ ไปกลีบดอกเรี ยงซ้อนกันหลายชั้น
มีฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ห่อหุ ม้ รังไข่ไว้ภายในเรี ยกว่า “
ฝักบัว”

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus L.
ชื่อสามัญ
Water lily
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าที่มีอายุหลายฤดู
ลาต้นอยูใ่ ต้น้ า แผ่นใบรู ปร่ างค่อนข้างกลม ฐานใบหยักเว้าลึก ขอบใบ
จักแบบฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนเรี ยบเป็ นมัน เส้นใบด้านล่างนูน
เห็นชัด ดอกมีขนาดใหญ่
กลีบดอกรู ปรี เรี ยงซ้อนกันหลายชั้น

บัวผัน บัวเผือ่ น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea stellata Wild.
ชื่อสามัญ
Water Lily
ลักษณะเด่น
เป็ นพืชน้ ามีอายุขา้ มฤดู แผ่นใบ
มีรูปไข่กว้างเกือบกลม ขอบใบหยักเป็ นคลื่น
ฐานใบเว้าลึก ปลายใบกลมมน ผิวใบด้านบนสี เขียว ด้านล่างสี เขียว
จางถึงม่วงจาง กลีบดอกปลายแหลมเรี ยงซ้อนกันหลายชั้น ดอกบัว
เผือ่ นมีกลีบดอกสี ขาว ปลายกลีบสี ม่วงครามอ่อนๆ ส่ วนดอกบัวผัน
มีกลีบดอกสี ม่วง สี ชมพูหรื อขาว

บัวบา บัวบาดอกขาว ตับเต่ าใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyphoides indica (L.)O.Kuntze
Limnanthemum indicum (L.) Thwaetes
ชื่อสามัญ
Water snow flake Nymphoides
ลักษณะเด่น เป็ นพรรณไม้น้ ามีอายุหลายฤดู
ลาต้นมีขอ้ ปล้องชัดเจน ใบกลมขอบใบเรี ยบหรื อหยักเล็กน้อย แผ่น
ใบหนาสี เขียวสด ผิวใบด้านล่างมีเส้นใบเป็ นร่ างแหเห็นชัดเจน
โคนใบเว้าเป็ นรู ปหัวใจ
ดอกสี ขาวออกเป็ นกระจุกที่ขอ้ ของลาต้น ขอบกลีบแตกเป็ นเส้นฝอย
โคนดอกด้านบนมีสีเหลืองสด

กระจับ
สั นตะวาใบพาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ottelia alismoides (L.) Pers
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ าหลายฤดู
ก้านใบเปราะหักง่าย ใบมีขนาดใหญ่ แผ่นใบกว้างรู ปไข่หรื อเกือบ
กลม แผ่นมีเนื้อใบย่นกรอบและบาง ขอบใบหยักเป็ นคลื่น กลีบดอก
สี ขาวโคนเหลืองโคนกลีบรวมกันเป็ นท่อ ผลเดี่ยวขนาดใหญ่ มี
เมล็ดจานวนมาก

สั นตะวาหางไก่ สั นตะวาขนไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Blyxa japonica (Miq.) Maxim
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ าอายุฤดูเดียวชอบขึ้นตาม
แหล่งน้ านิ่งหรื อที่น้ าตื้นๆ ลาต้นกลมเรี ยวยาว มีรากตามข้อ ใบมี
ขนาดเล็กเรี ยวยาว ปลายใบแหลม ดอกเป็ นดอกเดี่ยว กลีบดอกสี
ขาวมี ๓ กลีบ
ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ดสี ขาวจานวนมาก

จอกหูหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Salvinia cuculata. Roxb.
ชื่อสามัญ
Floating moss
ลักษณะเด่น
เป็ นเฟิ ร์นน้ ามีอายุฤดูเดียวหรื อหลายฤดู ลาต้นกลม
เรี ยว ใบออกตามข้อของลาต้น แผ่นใบมีสีเขียวโค้งเข้าหากันเป็ นกรวย
ใบมีขน ขอบใบเรี ยบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ กระจับ ๒ เขา ปลายเขาแหลม
Trapa bispinosa Roxb.
กระจับ ๒ เขาปลายเขาทู่
Trapa bicornis Roxb.
กระจับ ๒ เขา
Trapa quadrispinosa Roxb.
ชื่อสามัญ
Water chestnut
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกอายุหลายฤดู
ลาต้นเป็ นสายกลมยาว เห็นข้อปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว ๒ แบบคือ ใบ
ใต้น้ าเป็ นเส้นยาวคล้ายราก ส่ วนใบ
ลอยเป็ นรู ปคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ขอบใบ
จักแหลม ผิวใบด้านบนสี เขียวเป็ นมัน ด้านล่างสี แดงก้านใบยาว ดอก
มีขนาดเล็กสี ขาว ขึ้นมาบานเหนือน้ า

สั นตะวาใบข้ าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.
ชื่อสามัญ
Tapeggrass, Eelgrass
ลักษณะเด่ น เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ าอายุฤดูเดียว ชอบขึ้นตาม
แหล่งน้ านิ่งหรื อที่น้ าตื้นๆ ใบเป็ นแถบยาวปลายใบเรี ยวแหลม ใบสี
เขียวหรื อสี เขียวอมน้ าตาล ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสี ขาวมี ๓ กลีบ
มีกา้ นดอกยาว ชูดอกขึ้นมาบานเหนือน้ า

จอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pistia stratiotes L.
ชื่อสามัญ
Water lettuce
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าลอยน้ ามีอายุ
หลายฤดู ลาต้นมีท้ งั ที่เป็ นกอ ลอยน้ าและเป็ นไหลกลมเรี ยวยาวทอด
ไปตามพื้นน้ า ใบมีร่างคล้ายลิ่ม
อวบน้ าซ้อนเกยกัน ดอกมีขนาดเล็กสี ขาว

ผักตบไทย

ขาเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Monochoria hastata (L.) Solms
ชื่อสามัญ
Monochoria
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกมีอายุ
หลายฤดู เหมือนผักตบชวา ลาต้นมี ๓ แบบ คือมีลาต้นใต้ดินและมีลา
ต้นเหนือดินใบเดี่ยวรู ปไข่แกมสามเหลี่ยมคล้ายหัวลูกศรโคนใบเว้าลึก
ดอกออกเป็ นช่อบริ เวณโคนก้านใบ และเกิดแน่นเป็ นกระจุกที่ปลาย
ก้านดอก ดอกมีสีม่วงคราม ผลเป็ นผลแห้ง มีสีน้ าตาลอ่อนจานวนมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl
ชื่อสามัญ
Monochoria , pickerel weeds
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกมีอายุฤดูเดียว ลาต้นเหนือดินมี
ลักษณะเป็ นกอ ใบเดี่ยวมีรูปร่ างหลายแบบทั้งรู ปแคบยาวคล้ายหอกจนถึง
รู ปไข่ปลายแหลมหรื อรู ปหัวใจดอกออกเป็ นช่อที่บริ เวณโคนก้านดอก
กลีบดอกสี ม่วง มีเมล็ดสี น้ าตาล พืชชนิดนี้มี ๓ พันธุ์ พันธุ์ใบกว้างเรี ยกว่า
“ผักเป็ ด” พันธุ์ใบแคบเรี ยกว่า “ขาเขียด”

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ คาที่กล่าวว่าดินแดนแห่งนี้ “ในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว” และในน้ านั้น ถ้ามองอย่างละเอียดลึกซึ้งลงไปพบว่า ในน้ านั้นมีสิ่งมีชีวติ อื่นๆ อาศัยอยูม่ ากมายหลายประเภท เช่น
พรรณไม้น้ า (Aquatic plants) ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้ เป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยสร้างสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไม้น้ าเหล่านี้ มีรูปแบบโครงสร้างที่แปลกตา เป็ นศิลปะในธรรมชาติที่สวยงาม
เป็ นป่ าในน้ าที่น่าศึกษายิง่

สาหร่ ายพุงชะโด

สาหร่ ายเส้ นด้ าย สาหร่ ายนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceratophyllum demersum L.
ชื่อสามัญ
Hornwort
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ ามีอายุหลายฤดู ไม่มีราก ลา
ต้นเป็ นสายกลมยาว เห็นข้อปล้องชัดเจน ใบมีขนาดเล็กแตกออกรอบ
ข้อเป็ นวง ๆ ขอบด้านนอกหยักเป็ นฟันเลื่อย ขอบใบด้านในเรี ยบ
ดอกมีขนาดเล็กเกิดที่ซอกใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Najas graminea Del.
ชื่อสามัญ
Bushy pond weed
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ ามีอายุหลายฤดู ลาต้น
เป็ นสายกลมเรี ยว มีขอ้ ปล้อง
เห็นได้ชดั เจน แตกกิ่งสาขาออกมาก ไม่มีราก ขอบใบหยักเป็ น
แบบฟันเลื่อย ใบเกิดถี่ทาให้มองดูเป็ นกระจุกตรงปลายยอด

สาหร่ ายฉัตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพืชใต้น้ ามีอายุฤดูเดียว ลาต้นกลมเรี ยวยาว ลา
ต้นมีขอ้ ปล้องชัดเจน มีรากยึดติดดินใต้น้ า ลักษณะใบแตกเป็ นริ้ วเล็ก
ๆ ขอบใบเป็ นฟันเลื่อยใบเหนือน้ าเป็ นแผ่นใบขนาดเล็ก รู ปยาวรี
ปลายแหลม ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอกสี ขาวหรื อขาวอมชมพู

สาหร่ ายหางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
ชื่อสามัญ
Hydrilla
ลักษณะเด่น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ ามีอายุขา้ มปี
ลาต้นเป็ นสายเรี ยวยาว แตกกิ่งสาขา แผ่นใบมีลกั ษณะรู ปไข่ยาว ไม่มี
ก้านใบ ขอบใบหยักเป็ นซี่ ๆ ใบแตกรอบข้อเป็ นวง ดอกขนาดเล็กออก
ตามซอกใบ กลีบดอกสี ขาว ๓ กลีบ

ผักบุ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ pomoea aquatica. Forsk.
ชื่อสามัญ
Water morning glory
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าสะเทินน้ าสะเทินบก ลาต้นเป็ น
ไหลกลม เรี ยวยาว ข้างในกลวง ลาต้นเลื้อยทอดไปตามผิวดินหรื อผิว
น้ า ข้อปล้องมียางสี ขาว ใบรู ปหัวลูกศร ปลายใบแหลม กลีบดอกสี ขาว
หรื อ
สี ม่วงแดง เมล็ดมีขนาดใหญ่

ผักปอด ผักปุ่ มปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenochlea zeylanica Gaerth.
ชื่อสามัญ
Goose weeds
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกมีอายุฤดูเดียว ลาต้นตั้ง
ตรง ส่ วนโคนต้นที่อยูใ่ ต้น้ าจะพองออกคล้ายฟองน้ าหุ ม้ ไปจนถึงปลาย
ราก แผ่นใบรู ปไข่ปลายเรี ยวขอบใบเรี ยบ ช่อดอกสี เขียว กลีบดอกมี
๓ กลีบสี ขาวติดกันเป็ นรู ประฆัง

บอน บอนนา้ บอนเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L) Schott
C. antiquorum Schott
C. aquatillis Hassk
ชื่อสามัญ
Elephant ear
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกมีอายุ
หลายฤดู มีขอ้ ปล้องและตาเห็นได้ชดั ใบเดี่ยว มีกา้ นใบอวบน้ าใหญ่
ยาว แผ่นใบขนาดใหญ่รูปไข่ ปลายใบแหลมฐานใบหยักเว้าลึก ดอกสี
ขาวนวลอมเขียว ช่อดอก
มีลกั ษณะยาวรี โคนป่ องสี เขียวอมเหลือง ต้นบอนมี
น้ ายางเหนียวสี ขาวขุ่น ถ้าถูกจะคัน

สาหร่ ายข้ าวเหนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Utricularia aurea Lour.
ชื่อสามัญ
Leafy bladderword
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ ามีอายุหลายฤดู ลาต้น
เป็ นสายกลมยาว ลักษณะแผ่นใบแตกเป็ นเส้นเล็กๆ เป็ นพืชที่
กินสัตว์เป็ นอาหาร
ดอกสี เหลืองมีขนาดใหญ่เห็นได้ชดั ก้านช่อดอกยาว ที่พบใน
ประเทศไทยจะมีอีกชนิดที่มีดอกสี ม่วง คือชนิด Utricularia
purpurea Walt.

สาหร่ ายแดง สาหร่ ายขนนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myriophyllum tetandrum Roxb.
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าใต้น้ ามีอายุ
ฤดูเดียว ลาต้นกลมเรี ยวยาวสี ออกแดง ใบใต้น้ ามีลกั ษณะคล้าย
เส้นด้าย ใบเหนือน้ าเป็ นใบขนาดเล็กรู ปยาวรี ปลายแหลม ขอบ
ใบจักแบบฟันเลื่อย กลีบดอกสี ม่วงอมชมพู

สาหร่ ายไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chara zeylanica Kl.ex wilid.
ชื่อสามัญ
Stone wort, Brittle wort, Muskgrass
ลักษณะเด่ น
เป็ นพืชใต้น้ าที่ชอบขึ้นในที่ต้ืน ลาต้นมีขอ้
ปล้องชัดเจน รอบลาต้นมีสายกลมเรี ยวยาวใบเป็ นเส้นๆแตก
รอบข้อของลาต้น ดอกมีขนาดเล็ก

ตับเต่ านา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrocharis dubia (Bl.)Back.
ชื่อสามัญ
Frogbit
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าลอยน้ ามีอายุหลายฤดู
ลาต้นเป็ นไหลเรี ยวยาว ใบรู ปร่ างกลม ฐานใบเว้าเป็ นรู ปหัวใจ
ขอบใบเรี ยบ ใบด้านบน
สี เขียวเข้มเป็ นมัน ใบด้านล่างสี จางกว่าและ
กลางใบพองออกคล้ายฟองน้ า กลีบดอกสี ขาวโคนสี เหลือง

แพงพวยนา้ ผักแพง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jussiaea repens L.
ชื่อสามัญ
Creeping water primrose
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าลอยน้ าหรื อเลื้อยบน
พื้นดินริ มน้ า มีอายุหลายปี ลาต้นเป็ นไหลกลมอวบยาวเลื้อย
ทอดไปตามน้ า มีรากปกติและรากที่เปลี่ยนเป็ นทุ่นมีลกั ษณะ
เป็ นนวมสี ขาวคล้ายคล้ายฟอง กลีบดอกสี ขาว มีสีเหลืองอ่อน
ที่โคนกลีบ

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดัง่ คาที่กล่าวว่าดินแดนแห่งนี้ “ในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว” และในน้ านั้น ถ้ามองอย่างละเอียดลึกซึ้งลงไปพบว่า ในน้ านั้นมีสิ่งมีชีวติ อื่นๆ อาศัยอยูม่ ากมายหลายประเภท เช่น
พรรณไม้น้ า (Aquatic plants) ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้ เป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยสร้างสมดุลย์ของระบบนิเวศวิทยา(Ecology) ในแหล่งไม้น้ าเหล่านี้ มีรูปแบบโครงสร้างที่แปลกตา เป็ นศิลปะในธรรมชาติที่สวยงาม
เป็ นป่ าในน้ าที่น่าศึกษายิง่

แขม

ก้ ามกุ้ง หญ้ าคมบางกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phragmites karka (Retz) Trin.ex Steud
ชื่อสามัญ
Common reed, Flute reed
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ ามีอายุหลายฤดู
ลาต้นตั้งตรงสู ง ๒ - ๓ เมตร ใบเรี ยงตัวสลับกัน แผ่นใบหยาบกระด้าง
ใบมีลกั ษณะยาวเรี ยวปลายแหลมยาว ขอบใบมีขน ดอกเป็ นช่อสี
น้ าตาล เมื่อแก่จะบานฟู
มีขนคล้ายไหมสี ขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Fuirena ciliaris (L.) Roxb.
F.glomerata Lam
Scirpus ciliaris L.
ชื่อสามัญ
Umbrella grass
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าจาพวกกกที่มีอายุฤดูเดียว
ลาต้นกลมเรี ยบ ใบเดี่ยวแผ่นใบ
รู ปขอบขนานปลายใบเรี ยวแหลม มีขนที่ขอบใบและผิวใบ ช่อ
ดอกย่อยลักษณะรู ปไข่ปลายมน ก้านช่อดอกสั้นมีขนช่อดอก
เกิดที่ปลายยอด
ของลาต้น

แหนเป็ ดเล็ก

แหนเป็ ดใหญ่ แหนใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lemna perpusilla Torr.
ชื่อสามัญ
Duck weed
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าลอยน้ าขนาดเล็ก ลอยเป็ นอิสระ
อยูบ่ นผิวน้ า ใบรู ปร่ างกลมรี ขนาด
ไม่เท่ากัน ขอบใบเรี ยบ อาจเกิดเดี่ยวหรื อติดกันเป็ นกลุ่มๆ ด้านล่าง
ของใบรากจะช่วยถ่วงให้ใบลอยน้ าได้ดี ดอกมีขนาดเล็กมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lemna polyrhiza L.
ชื่อสามัญ
Large duckweed
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าลอยน้ า
ขนาดเล็ก รู ปร่ างคล้ายแหนเป็ ดแต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีรูปร่ าง
ค่อนข้างกลม ผิวใบเรี ยบด้านบนมี
สี เขียว ด้านล่างสี ออกแดง มักติดกันเป็ นกลุ่ม ดอกมีขนาดเล็ก
ออกเป็ นช่อ

แหนแดง

ผักปราบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azolla pinnata R.Br.
ชื่อสามัญ
Azolla,Water fern, Water velvet
ลักษณะเด่ น
เป็ นเฟิ ร์นน้ าขนาดเล็ก ลาต้น
กลมเรี ยว ลาต้นกลมเรี ยวแตกกิ่งก้านสาขาแบบขนนกแผ่ไปตามผิวน้ า
ด้านล่างมีรากห้อยอยูใ่ นน้ า ใบมีขนาดเล็ก มีลกั ษณะคล้ายเกล็ด ใบ
อ่อนมีสีเขียว ส่ วนใบแก่
จะเปลี่ยนเป็ นสี แดงหรื อน้ าตาลเข้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Commelina benghalensis L.
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้นน้ าขัง ลาต้นมักเลื้อยไป
ตามพื้นดินพื้นน้ า ลาต้นเห็นข้อปล้องได้ชดั ใบเดี่ยวแตกออก
จากลาต้นแบบสลับ ดอกออกตามยอดหรื อซอกใบมีกาบรอง
ช่อดอก

ผักตบชวา

กกกลม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eichornia crassipes (Mart.) Solms
ชื่อสามัญ
Water Hyacinth
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกมีอายุ
หลายฤดู ลาต้นเป็ นกอลอยที่ผวิ น้ า รากแตกเป็ นฝอย
ใต้กอต้น แผ่นใบและก้านใบบวมพอง แผ่นใบรู ปหัวใจ ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรี ยบ ออกดอกเป็ นช่อกลีบดอกสี ม่วงคราม

กกขนาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus difformis L.
ชื่อสามัญ
Small flower umbrella plant
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกอายุปีเดียว
มีลาต้นเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ค่อนข้างอ่อน ใบยาวเรี ยวและอ่อน
เช่นเดียวกัน โคนต้นมักมีสีน้ าตาลแดง
ดอกออกเป็ นช่อรวมแบบร่ ม มีใบประดับลักษณะคล้ายใบรองรับช่อ
ดอก ๒ - ๓ ใบ ช่อดอกย่อยสั้นและติดกันเป็ นกระจุก ๆ ก้านช่อดอก
ย่อย สั้นยาวไม่เท่ากัน

กกสามเหลี่ยมเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus imbricatus Retz.
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าล้มลุกอายุหลายฤดู ใบเจริ ญได้ดี
รู ปร่ างเรี ยวยาวปลายใบแหลม ต้นแก่ที่
ออกดอกจะไม่ค่อยเห็นใบ ก้านช่อดอกเป็ นรู ปสามเหลี่ยมแข็ง ออก
ดอกเป็ นช่อซ่อนกันหลายชั้น
มีใบประดับลักษณะคล้ายใบรองรับช่อดอก ๓ - ๕ ใบ
ดอกออกตลอดปี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus corymbosus L.
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าฤดูเดียวหรื อหลายฤดู ลาต้น
ชูต้ งั ตรงเกิดอยูร่ วมกันเป็ นกระจุกหรื อกระจาย ใบเรี ยวยาวแตก
เป็ นกอหรื อบางอย่างแผ่นใบลดรู ปเหลือเป็ นกาบเล็กๆ ดอก
ออกเป็ นช่อ

กกทรงกระเทียมหัวแหวน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirpus mucronatus L.
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่ น
เป็ นพรรณไม้น้ าสะเทินน้ า
สะเทินบก มีลาต้นยาวลักษณะลาต้นเป็ นรู ปสามเหลี่ยมปลาย
ยอดแหลม ใบมีลกั ษณะเป็ นกาบใบหุม้ โคนต้น ดอกออกเป็ น
ช่อและรวมตัวกันเป็ นกระจุกคล้ายหัวแหวนที่ดา้ นข้างช่วง
ปลายของลาต้น ช่อดอกประกอบด้วยช่อดอกย่อยรู ปร่ างกลม
ยาวรี

กกอียปิ ต์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus papyrus L.
ชื่อสามัญ
Egyptian Papyrus, Egyptian Paper Plant
ลักษณะเด่ น
ลาต้นเป็ นเหง้าอยูใ่ ต้ดินเหมือนกกรังกา แต่กอสู ง
ใหญ่กว่ามาก ลักษณะต้นเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมุมมนภายในต้น สู งได้
๒ – ๒.๕๐ เมตร
มีใบประดับตรงปลายกิ่งหรื อก้านต้นจานวนมาก ลักษณะเป็ นเส้น
กลมเล็กๆ ยาว ๑๕ - ๒๕ เซนติเมตร ดอกเป็ นช่อสี น้ าตาล

