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พรรณไมน้ำ 
 ไมน้ำ หรือ พืชน้ำ (Aquatic Plant, Water Plant หรือ Hydrophyte) หมายถึง พืชที่ดำรงชีวิต

และเจริญเติบโตอยูในน้ำ อาจเจริญเติบโตที่ผิวน้ำ ใตผิวน้ำ โผลเหนือน้ำ ริมน้ำ หรือบริเวณที่น้ำขังชื้นแฉะ

รวมทั้งพืชที่มีการเจริญเติบโตในน้ำในชวงหนึ่งของวงชีวิต ไมน้ำหลายชนิดเปนวัชพืชที่สำคัญ เชน ผักตบชวา

สาหรายตาง ๆ  จอก แหน กก เปนตน ปจจุบันนิยมนำไมน้ำมาประดับตกแตงสวนเพิ่มมากขึ้น 

จึงมีการนำพรรณไมน้ำหลายชนิดจากตางประเทศเขามาปลูกเลี้ยงกันอยางแพรหลาย

ตัวอย่าง
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 สามารถจำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตในแหลงน้ำไดเปน 4 ประเภท คือ

 1. ไมลอยน้ำ (Floating Plants) เปนไมน้ำที่สามารถปรับตัวใหเจริญในน้ำและลอยอยูได หรือมีบางสวน

ของตนโผลขึ้นเหนือน้ำ ทั้งในระดับน้ำตื้นหรือลึกหลายเมตร โดยเปลี่ยนสวนตาง ๆ  ของลำตนใหโปงพองออก 

ภายในกลวง ใบแผแบน หรือมีรากที่เปลี่ยนเปนนวมรอบตน มีรากฝอยละเอียดอยูใตน้ำ เชน ผักตบชวา จอก 

แหน ผักแวน จอกหูหนู ผักบุง กระจับ เปนตน

 2. ไมอยูใตน้ำ (Submersed Plants) เปนไมน้ำที่มีทุกสวนของตนอยูใตน้ำ มีรากยึดเกาะกับดินหรือ

อินทรียวัตถุใตน้ำ หรือลอยอยูในน้ำเพื่อใหตนทรงตัวอยูได ตั้งแตระดับน้ำ 20 เซนติเมตรจนลึกถึง 2 เมตร 

เชน สาหรายหางกระรอก สาหรายชะโด ดีปลีน้ำ สันตะวาใบพาย เปนตน แตถาน้ำลึกมาก ไมน้ำที่อยู

ดานลางจะไดรับแสงนอยลงจนไมสามารถเจริญไดเชนกัน

 3. ไมอยูเหนือน้ำ (Emersed Plants) เปนไมน้ำที่มีรากเจริญอยูในดินใตน้ำ ใบและดอกชูสูงขึ้นเหนือน้ำ

ซึ่งแตละชนิดก็เจริญเติบโตไดที่ระดับน้ำตาง ๆ  กัน เชน บัวตาง ๆ  กกบางชนิด กระจับญี่ปุน อเมซอน เปนตน

แตกกและอเมซอนปลูกเปนไมริมน้ำ ได เพราะสามารถเจริญเติบโตในดินชุมชื้นไดเชนเดียวกับพืชบก

 4. ไมริมน้ำ (Marginal Plants) เปนไมน้ำท่ีเจริญตามริมตล่ิง ชายน้ำ ริมคลอง มีรากยึดกับดินใตน้ำต้ืน ๆ

ตั้งแต 20 - 100 เซนติเมตร สวนลำตน ใบ ดอก อยูเหนือน้ำ ไดแก กก กกธูป คลาน้ำ เฮลิโคเนียบางพันธุ

เปนตน บางชนิดสามารถเจริญไดทั้งบนบกและริมน้ำ ซึ่งสวนมากเปนไมตนและไมลมลุก อาทิ จิกน้ำ โมก 

พลับพลึง หมากแดง หนวดปลาหมึก มะพราว พุทธรักษา ไทรยอยใบทู เตยหอม บัวบก เตยดาง 

แวววิเชียร เปนตน แตถามีน้ำทวมขังนานเกินไป ไมริมน้ำบางชนิดก็ไมสามารถเจริญตอไปไดเชนกัน

การจำแนกพรรณไมน้ำ

ตัวอย่าง



7

การจำแนกประเภทไมน้ำ

 บัวจัดเปนไมน้ำประเภทไมอยูเหนือน้ำชนิดหนึ่ง

ที่มีความสัมพันธกับมนุษยมาชานาน โดยเฉพาะดาน

วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และศิลปะแขนงตาง ๆ

ของชาวไทย มีการนำรูปดอกบัวมาสรางลวดลาย

ที่ออนชอย หรือแมแตในชีวิตประจำวันก็มีการนำเหงา

ไหล และกานดอกบัวมาประกอบอาหาร ซึ่งอุดมดวย

คุณคาและสรรพคุณทางสมุนไพร สวนดอกบัวก็นำมาใช

ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา และปลูกประดับไว

ภายในบานเพื่อความสวยงาม หรือตามความเชื่อวา

เปนสิริมงคล

บัว

ไมอยูใตน้ำ
(Submersed Plants)

ไมลอยน้ำ
(Floating Plants)

ไมอยูเหนือน้ำ
(Emersed Plants)

ไมริมน้ำ
(Marginal Plants)

ตัวอย่าง
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บัวแบงไดเปน 3 สกุล คือ
 1. สกุล Nelumbo ไดแก บัวหลวงหรือปทุมชาต ิ (Lotus) มีไหล (stolon) และเหงา (rhizome)

อยูใตดิน ใบรูปกนปด มีขนาดใหญ กานใบและกานดอกมีหนามปกคลุม ดอกมีทั้งดอกซอนและดอกชั้นเดียว 

กลีบดอกกวาง มี 3 สี คือ สีขาว ชมพู และเหลือง ใบและดอกชูขึ้นเหนือน้ำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบัว

ตัวอย่าง
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ชื่อวิทยาศาสตร Rynchospora nervosa Boeck

วงศ  Cyperaceae

ชื่อสามัญ  Star Grass

ถิ่นกำเนิด  สหรัฐอเมริกา

ลักษณะ  ไมริมน้ำ มีเหงาเล็ก ๆ  ใตดิน ลำตนเหนือดินเปนเหลี่ยมที่เกิดจากกาบซอนกันแนน 

เจริญเปนกอสูง 30 - 50 เซนติเมตร ใบรูปหอกเล็ก ๆ  ปลายเรียวแหลม ยาว 20 - 25 เซนติเมตร ดอกเปนชอ

กระจุกที่ปลายยอด ดอกยอยขนาดเล็ก สีขาว มีกาบรองชอดอกเรียวแหลม สีขาว ปลายเขียว

ออกดอกตลอดป

กกแกว

ยอดใบดูคลายดาวดวงนอย จึงมีชื่อวา Star Grass

10-15

ตัวอย่าง
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