
พรรณไม้น า้และความส าคญั

พรรณไมน้ ้าไดถู้กแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่
1. พืชโผล่เหนือน ้า (emergent plants)
2. พืชใตน้ ้ า (submerged plants)
3. พืชลอยน ้า (free-floating plants)
4. พืชใบลอยน ้า (floating-leaved plants)





1. พืชโผล่เหนือน ้า (emergent plants)

ล าตน้ใตดิ้นและบางส่วนของตน้อยูใ่ตน้ ้ า แต่
บางส่วนของตน้อยูเ่หนือระดบัน ้ า
 ส่วนใหญ่เป็นไมล้ม้ลุก
มกัเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว
พบตามชายฝ่ังทะเลและตามแหล่งน ้าจืดทัว่ไป
มกัเป็นพืชวงศ ์Poaceae





Phragmites karka (อ้อน้อย)



Imperata cylindrica (หญ้าคา)



Cyperus corymbosus
(กกกลม / กกเส่ือ)



Typha angustifolia
(ธูปฤาษี)



Sagittaria sagittifolia



Colocasia esculenta  (เผอืก)



Scientific classification

Kingdom: Plantae

(unranked): Angiosperms

(unranked): Monocots

Order: Alismatales

Family: Limnocharitaceae

Genus: Limnocharis

Species: L. flava

Binomial name

Limnocharis flava

http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_nomenclature


พืชตามชายชายฝ่ังทะเล
- โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata)
- โกงกางใบใหญ่ (R. mucronata)
- โปรงขาว (Ceriops decandra)
- โปรงแดง (C. tagal)
- ล าพ ู(Sonneratia casiolaris)
- ล าแพน (S. ovata)
- แสมขาว (Avicennia alba)
- แสมด า (A. officinalis)
- ปรงทะเล (Acrostichum aureum)



2. พืชใตน้ ้ า (submerged plants)

 ทุกส่วนของตน้อยูใ่นน ้า
 มีรากยดึติดกบัพื้นทอ้งน ้า (แต่บางชนิดอาจไม่มี)
 โดยทัว่ไปเป็นพืชลม้ลุก
 ไม่มีปากใบและสารคิวติน
แลกเปล่ียนก๊าซผา่นเน้ือเยือ่ผวิใบโดยตรง
สามารดูดซึม C ในรูป HCO3

-



 ในแหล่งน ้าจืดส่วนใหญ่อยูใ่นวงศ ์
Hydrocharitaceae เช่น
- สาหร่ายหางกระรอก
- สนัตะวาใบพาย

Hydrilla verticillata (สาหร่ายหางกระรอก)

Ottelia alismoides (สนัตะวาใบพาย)



Hydrilla verticillata
(สาหร่ายหางกระรอก)



Ceratophyllum demersum (สาหร่ายพุงชะโด)



Utricularia aurea (สาหร่ายขา้วเหนียว)



3. พืชลอยน ้า (free-floating plants)

 รากลอยอยูใ่ตน้ ้ า ส่วนใบ กา้นใบลอยอยูผ่วิน ้า
หรือเหนือผวิน ้า
ตน้พืชสามารถถูกพดัไปกบักระแสน ้าได้
 เป็นไมล้ม้ลุกท่ีมีอตัรการเจริญสูงมาก
ขยายพนัธ์ุไดง่้ายโดยวิธี fragmentation
ถูกจดัเป็นวชัพืชท่ีส าคญัของโลก 



Eichhornia crassipes



Salvinia molesta



พืชลอยน ้าส่วนใหญ่มีโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อการ
ลอยน ้า
กา้นใบท่ีพอง
 ทุ่นลอยน ้าของผกักระเฉด



 มีจ านวนไม่มากชนิดเม่ือเทียบกบัพืชโผล่เหนือน ้า/พืชใตน้ ้ า
- ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes)
- จอก (Pistia stratiotes)
- จอกหูหนู (Salvinia cucullata)
แหนเป็ดเลก็ (Lemna aquatica)

- แหนแดง (Azolla pinnata)
- ผกักระเฉด (Neptunia oleracea) 
- ผกับุง้ (Ipomea aquatica)



4. พืชใบลอยน ้า (floating-leaved plants)

 มีล  าตน้ใตดิ้นจมอยูใ่ตน้ ้ า
 ชูกา้นใบยาวเพื่อส่งตวัใบใหล้อยอยูผ่วิน ้า
กา้นใบสามารถยดืยาวตามระดบัน ้า
ล าตน้ใตดิ้นแตกไหลได้
 ใบมีหลายรูปแบบ กลม รูปไข่ หวัใจ
พบปากใบดา้นผวิใบท่ีสมัผสัอากาศ



Nymphaea lotus



Nelumbo nucifera



ความส าคญัของพรรณไม้น า้
พืชน ้าเป็นองคป์ระกอบส าคญัในระบบนิเวศ สามารถ
สรุปบทบาทหนา้ท่ีและประโยชน์ไดด้งัน้ี
1. แหล่งอาหาร
2. แหล่งท่ีอยูอ่าศยั
3. ตวักรองธรรมชาติ
4. เพิ่มออกซิเจน
5. พืชเศรษฐกิจ
6. การปรับปรุงคุณภาพน ้า



1. แหล่งอาหาร

 เป็นอาหารของสตัว์
 เป็นอาหารของมนุษย ์เช่น 

- ขา้ว
- กา้นดอกบวัสาย
- ผล รากของบวัหลวง
- ช่อดอกตาลปัตรฤาษี 
   ผกับุง้ ผกักระเฉด





2. แหล่งท่ีอยูอ่าศยั
 เป็นท่ีอยูข่อง

- สตัวน์ ้ า 
- สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า 
- แมลง 
- นก 
- สตัวเ์ล้ือยคลาน

 เอ้ือต่อการเป็นระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์



3. ตวักรองธรรมชาติ

ชะลอความเร็วของกระแสน ้าได ้มีผลดีต่อ
การตกตะกอนสารแขวนลอยท่ีมากบัน ้า
 มีผลใหร้ะยะเวลาการขงัของน ้านานข้ึน
ท าใหพ้ืชมีเวลานานพอท่ีจะดูดซบั

สารอาหาร
แหล่งน ้าท่ีมีพืชลอยน ้าจะลดปริมาณสาหร่าย

สีเขียวลงได้





4. เพิ่มออกซิเจน
พืชมีการสงัเคราะห์และปลดปล่อย O2

 รากพืชหรือโครงสร้างอยา่งอ่ืนท่ีเอ้ือต่อการ
เกบ็ O2

บริเวณท่ีมีพืชน ้ามากกจ็ะมีออกซิเจนมาก



 ใชใ้นการบ าบดัน ้าเสีย



5. พืชเศรษฐกิจ
พืชหลายชนิดน ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์เช่น ไม้

ประดบัตูป้ลา ตกแต่งสวนน ้า ตกแต่งอาคาร



บวัหลวง ขายดอก จดัสวน
ประเทศจีน ส่งออกเมลด็บวัอบแหง้ และชา

จากเกสรตวัผู ้



6. การปรับปรุงคุณภาพน ้า

 เป็นตวัดกักรองตะกอนหรือปล่อย O2 ลงสู่
แหล่งน ้า
บ าบดัน ้าเสียโดยช่วยดูดซบัสารอินทรียห์รือ

โลหะหนกั
กรณีบ าบดัโดยช่วยดูดสารอินทรีย ์สามารถ

น าพืชไปท าปุ๋ยหมกัได้



ตวัอยา่งพืชท่ีน ามาบ าบดัน ้าเสีย
- ผกัตบชวา
- จอก
- จอกหูหนู
- แหน
- กก 
- พืชตระกลูหญา้



ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพรรณไม้น า้

ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่
1. แสง (light)
2. อุณหภูมิ (temperature)
3. ก๊าซ (gas)
4. ความเป็นกรด-ด่าง (acid-base)
5. ธาตุอาหาร (minerals)



1. แสง (light)
แสงเป็นปัจจยัส าคญักบัพืชทุกชนิด
 ในพืชน ้า แสงเป็นปัจจยัจ ากดั





พืชลอยน ้าหรือพืชใบลอยน ้าเป็นการปรับตวั
เพื่อใหไ้ดรั้บแสงอยา่งเพียงพอ
พืชน ้าแต่ละชนิดมีความตอ้งการแสงต่างกนั



2. อุณหภมิู (temperature)
 มีผลต่อกระบวนการต่างๆ ของพืช
พืชน ้าแต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตต่างกนั
พืชบางชนิดพบเฉพาะในเขตหนาว บางชนิด

พบเฉพาะในเขตร้อน



3. ก๊าซ (gas)
 ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ O2 และ CO2

พืชท่ีใบโผล่พน้น ้าจะไดรั้บอากาศโดยตรง
ผา่นทางปากใบ



Phragmites australis



4. ความเป็นกรด-ด่าง (acid-base)

 มีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ C ใน
น ้า
พืชน ้าเจริญไดดี้ในช่วง pH 6.5-7.4 
ถา้ pH สูงกวา่ 8 พืชน ้าจะขาด C 



5. ธาตุอาหาร (minerals)

ธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ N, P, K
ธาตุ N พืชตอ้งการในปริมาณสูงมาก



พรรณไม้น า้และการปรับตัว
(Aquatic Plants & Its Adaptations)

 ปัญหาการขาดแคลน O2 และ CO2

 pH ในน ้าส่งผลต่อรูปแบบของ C
pH 4-6 ในรูป CO2

pH 6-9 ในรูป HCO3
-

pH 9 ข้ึนไป ในรูป CO3
2-



การเปล่ียนแปลงโครงสร้างดา้นต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบัการด ารงชีวติในน ้า

การกกัเกบ็อากาศ พืชใตน้ ้ าส่วนใหญ่จะมีช่อง
อากาศ (air space) ภายในล าตน้ ราก และใบ
 ช่องอากาศเกิดจากการแยกจากกนัของเซลล ์

parenchyma เรียกวา่ schizogeny หรือเกิดจาก
การสลายตวัของเซลลเ์หล่าน้ีเรียกวา่ lysigeny

1. การเกบ็อากาศ



 เรียกเน้ือเยือ่ parenchyma ท่ีมีช่องวา่งระหวา่ง
เซลลข์นาดใหญ่น้ีวา่ aerenchyma



ปัจจุบัน มกีารจัดประเภท aerenchyma เป็น 5 แบบ

1. Honeycomb aerenchyma  เกิดจากการแยกออก
จากกนัของเซลล ์parenchyma ท าใหเ้กิดช่องวา่ง
เรียงกนัคลา้ยรังผึ้ง



2. Tangential lysigeny เกิดจากการสลายตวัของ
เซลล ์parenchyma โดยผนงัดา้นแนวนอนของ
เซลลย์งัหลงเหลืออยู่



3. Radial lysigeny เกิดจากการสลายตวัของเซลล์
โดยผนงัดา้นแนวนอนของเซลลส์ลายไป เหลือ
แต่ดา้นขา้ง



4. Wheel shaped aerenchyma พบในพืชกลุ่มเฟิร์น 
เกิดจากการแยกออกจากกนัของเซลล ์
parenchyma ท าใหเ้กิดช่องวา่งเรียงกนัคลา้ยวงลอ้



5. Hollow aerenchyma เกิดจากการแยกออกจากกนั
ของเซลล ์parenchyma ท าใหเ้กิดช่องวา่งขนาด
ใหญ่ตรงกลาง



2. การมีแผน่ใบบาง

พืชใตน้ ้ ามกัมีแผน่ใบบาง ไม่มีคิวตินเคลือบท่ี
ผวิใบ ไม่มีปากใบ เช่น ดีปลีน ้า สาหร่ายหาง
กระรอก
 ในพืชบางชนิดใบจะมีลกัษณะเป็นร้ิวๆ เพิ่ม

พื้นท่ีผวิในการแลกเปล่ียนก๊าซและดูดซบัธาตุ
อาหารในน ้า เช่น บวัสาหร่าย



Potamogeton (ดีปลีน ้า) 
มีแผน่ใบบาง 



สาหร่ายหางกระรอก มีแผน่ใบ
บาง 



บวัสาหร่าย ใบมีลกัษณะเป็นร้ิวๆ 



3. พืชน ้าบางชนิด จะมีกา้นใบยาวเพื่อช่วยส่ง
ใบข้ึนมาอยูเ่หนือระดบัน ้า เช่น บวั



4. พืชน ้าส่วนใหญ่พบเมด็คลอโรพลาสตท่ี์
เซลลผ์วิ และอาจพบในเซลลร์อบช่องอากาศ



5. การมีกลไกในการใชไ้บคาร์บอเนต (HCO3
-) 

พืชจะรับ CO2 โดยการแพร่ ในขณะท่ี HCO3
- 

พืชจะตอ้งใชพ้ลงังานในการน าผา่นเยือ่หุม้
เซลล์
HCO3

-  จะถูกน าเขา้ทางทอ้งใบ จากนั้นจะแตก
ตวัใหก๊้าซ CO2



6. การมีระบบรากค ้าจุนและรากหายใจ

พืชป่าชายเลนจะมีรากค ้ายนั (prop root) เช่น 
โกงกาง





พืชป่าชายเลนยงัมีรากหายใจ (pneumatophore) 
โผล่ข้ึนมาเหนือดิน ไดแ้ก่ ตน้แสม ล าพ ู

ในช่วงน ้าลงรากจะมีการแลกเปล่ียนก๊าซ CO2
และ O2

โดยในช่วงน ้าข้ึนรากยงัมีการหายใจอยูแ่ละเกิด
การสะสม CO2 เม่ือน ้าลดรากกจ็ะปลดปล่อย 
CO2 ออกมา จากนั้น O2 กจ็ะเขา้ไปแทนท่ีได้





Sonneratia caseolaris (ล าพ)ู


