การเขวออกจากทางที่ถูกตองทีละเล็กทีละนอย
โดยเราไมรูสึกวาหลงเพราะไมมีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ
ผิดไปวันละ ๑ องศา หกเดือนเปน ๑๘๐ องศา
ทิศเหนือกลายเปนทิศใตเรียบรอยแลว
“พระอาจารยชยสาโร”

งานสงเสริมการเกษตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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ความรูเบื้องตนสําหรับคนรักบัว
ขอมูลบรรณานุกรม
ผูเขียน

นางอาภาพร ชางถม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
งานสงเสริมการเกษตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ขอมูลและภาพ นางอาภาพร ชางถม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
งานสงเสริมการเกษตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ปรึกษา

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นายปยะ สมัครพงศ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
นางสาววรนุช สีแดง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

จัดพิมพโดย

ฝายประสานงานเผยแพรและประชาสัมพันธ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๑ ม. ๔ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐
โทรศัพท ๐๓๙-๔๓๓๒๑๖-๘ โทรสาร ๐๓๙-๔๓๓๒๐๙
Email : kkbrdsc@yahoo.com , kkbrdsc@hotmail.com

ปที่จัดพิมพ

กรกฎาคม ๒๕๖๔

จํานวน

๑,๐๐๐ เลม

พิมพที่

หางหุนสวนจํากัด โปร ออฟเซท
โทร. / แฟกซ ๐๓๙-๓๒๑๖๑๒, ๐๓๙-๓๒๔๖๑๒
E-mail : pro_offset@hotmail.com

บรรณานุกรม
ขข้ออมูมูลลบรรณานุ
รม
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(www.thaicrudedrug.com วันที่สืบค้น 30 มิถุนายน 2564 )
วรนุช ละอองศรี และสันติ วัฒฐานะ . 2553 . บัวในประเทศไทย . เชียงใหม่ : องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 252 หน้า
สุชีพ ปุญญานุภาพ . 2539 . พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน . มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 820 หน้า
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คํคาานนํา

บัวหลวง Drop Blood

บัวหลวง White Peony

บัวหลวง Spring Cherry

จากความรักความชอบในการเลี้ยงบัวประดับเป็นชีวิตจิตใจของตนเอง เนื่องจากบัว
ประดับเป็นราชินีไม้น้ําที่มีดอกสวยงามและมีมากมายหลายชนิด และเป็นต้นไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่ง
ที่ผู้คนมักซื้อหามาปลูกเลี้ยง หลายคนประสบปัญหาในการปลูกบัว เลี้ยงอย่างไรก็ไม่เคยรอด และ
จากปัญหาในการปลูกเลี้ยงรวมไปถึงการดูแลจัดการโรคและแมลงศัตรูบัวประดับ นํามาสู่แนวคิด
ในการพัฒนาสิ่งที่ทําเป็นประจําสู่งานวิจัยบัว “ความสุขที่ไม่หยุดนิ่ง ” และจากความคิดริเริ่มจึง
นํามาสู่การลงมือทํา โดยเริ่มปลูกเลี้ยงอย่างจริงจัง และสะสมพันธุ์บัวชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต จนมีบัวมากมายหลายพันธุ์ที่ผ่านการดูแลปลูกเลี้ยงด้วยตนเองกว่าร้อยต้น และได้
ขยายพันธุ์บัวเพื่อนํามาปลูกเลี้ยงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง กระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ผ่านมาที่ได้ปลูกเลี้ยง เรียนรู้ ลงมือทํา และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทําให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูกเลี้ยงบัวคนหนึ่ง และพร้อม
จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจ
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยงบัวจากเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับบัว และวิธีในการปลูกเลี้ยงดูแลรั กษาจากประสบการณ์ในการลงมือทําของตนเอง ซึ่ง
น่าจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาบัวประดับ
ผู้เขียนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
และผู้สนใจในการปลูกเลี้ยงบัวประดับไม่มากก็น้อย
อาภาพร ช่างถม
กรกฎาคม 2564

บัวหลวง Super Lotus

บัวหลวง Autumn in Moling
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สารบัญ
หนา
ประวัติบัวในประเทศไทย

๒

การจําแนกบัว

๒

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบัว

๗

ลักษณะการเจริญเติบโตของบัว

๑๔

การปลูกและดูแลรักษา

๑๖

การผสมพันธุบัว

๒๑

ประโยชนจากบัว

๒๕

ภาพบัวชนิดตางๆ

๒๙

บัวฝรั่ง สุดารัตน์

บัวฝรั่ง ปิ่นวารี

บัวฝรั่ง พีชโกลว (Peach Glow)

บัวฝรั่ง กลอริโอซา (Gloriza)

บัวฝรั่ง ออลโมส แบล็ค
(Almost Black)

บัวฝรั่ง เยลโลว วอเตอร์เมลอน
(Yellow Watermelon)

๓๒
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1

บัว
บัวฝรั่ง วันวิสาข์

บัวฝรั่ง มหาสมบัติ

บัวฝรั่ง มังคลอุบล

บัวฝรั่ง บางกอกซากุระ

บัวฝรั่ง จักรพงษ์ บัวด่างที่สามารถออกดอกได้ไม่ซ้ากันแม้แต่ดอกเดียว

บับัว วมีมีถิ่นถนิ่กํากํเนิ
าเนิดดอยูอยู่ในเอเชี
ใ นเอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใต ได้ไดรรับบั การขนานนามให้
การขนานนามใหเเป็ปน "ราชิ
“ราชินนีแี ห่หงไม้
ไม
เป็นพืชนํน้้าํ ทีที่ม่มีทีทั้งั้งลัลักกษณะลํ
ษณะลําาตต้นนทีที่เป่เป็นนหัหัว วเหง
เหง้า าหรืหรื
อไหลใบเป
ใบเป็
นใบเดี
่ยวเจริ
ขึ้นจากลํ
ต้น
นํน้้าา"” เป
อไหล
นใบเดี
่ยวเจริ
ญขึญ้นจากลํ
าตนาโดย
ก้านใบส่
ขึ้นมาเจริ
น้ําอหรื
ปร่างของใบส่
วนใหญ่
หลายแบบ
มีโดยมี
กานใบส
งขึ้นงมาเจริ
ญที่ใญตนทีํ้า่ใต้ผินว้ํานํผิ้าวหรื
เหนืออเหนื
นํ้าอรูน้ปํารรูางของใบส
วนใหญ
กลมมีกลมมี
หลายแบบ
อ เปน สันญสั ญลั ลักกษณ์
ษณขของคุ
องคุณณงามความดี
งามความดี ความเชื
ความเชื่ อ่ อมีมีมมาตั้ ง แต่
แตส มั ย พุ ท ธกาล
บับัว วถื อถืเป็
ธกาล ใน
พระไตรป
กลาวถึง หมอชีวกโกมารภัจจจ์ถวายยาถ
ยแด
พระไตรปิฎ ก จี วรขันธกะ (หมวดว
(หมวดว่า ดด้ วยจี วร) กล่
วายยาถ่า ยแด่
พระพุทธเจ
ระหัตตถ์ถขขยียี้ท้ทีลีละกําก็
ธเจ้าาโดยไม
โดยไม่ตตอ้องให
งให้เสวย
เสวย เพียงอบยาใส
งอบยาใส่ดดอกอุ
อกอุบบลล ๓3 กํกําา แล้แลววให้ใหใใช้ชพพระหั
ได
เปนดอกไม้
ดอกไมประจําศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบว
นเกี่ย่ วข้
วขออง
ได้ผลดี ดอกบัวถือว่วาเป็
บว่า บับัววมีมีสส่ววนเกี
แต่ เมืเมื่อ่อพระพุ
ตั้งแต
พระพุททธเจ้
ธเจาาประสู
ประสูตติ ิ ตรัตรัสสรูรู้  และปริ
และปรินนิพิพพาน
พานและเมื
และเมื่อ่อครัครั้ง้งทีที่พ่พระพุ
ระพุททธเจ้
ธเจาาทรงตรั
ทรงตรัสสรู้แ ล้ลว
แต่เนื่องจากพระธรรมที่พระองค
ระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ
ดอ่อน สุสุขขุมุมคัคัมมภีรภาพ ยากต่
แต
ยากตออบุบุคคคล
คล
จะรู ้ เข้เขาาใจและปฏิ
ใจและปฏิบบัตัติไิได้ด ทรงพิ
ทรงพิจารณาอย่
จารณาอยาางลึงลึกกซึซึ้ง้งแล้แลวทรงเห็
วทรงเห็นนว่าวบุาบุคคคลในโลกนี
คลในโลกนี้ม้มีหีหลายจํ
ลายจําาพวก
พวก
บางพวกสอนได้ บางพวกสอนไม
บางพวกสอนไม่ไดด้ เปรียบเสมือนบัวสี่เหล
หล่า
บางพวกสอนได
บัวบัเป็วเป
นหนึ
่ง ในบรรดาดอกไม้
นหนึ
่งในบรรดาดอกไมทที่ผี่ผู้คูคน
นิ ย มกั น ทั่ ว โลก ทัทั้ ง้งในการปลู
ในการปลูก เป็
เปน ไม้
ไมด อก
และไม้
และไมประดับ ในสมัยโบราณชาวอียิปต์ตนิยม
นับ ถื อ บั ว เป็
เปน ดอกไม้
ดอกไม ป ระจํ า ชาติ และเป็
และเปน
สัญลักษณ์
ษณของความอุดมสมบูรณ์ณ ภาพเขียนที่
ปรากฏตามผนังของพีระมิด หลุมฝัฝงศพ และ
และ
อาคารปรักหักพังตต่าางก็
งก็แแสดงให
สดงให้เรารู
เรารูว้วา่า เมื่อ
๔,๐๐๐ ปีปกก่ออนนี
นนี้ ้ ตามลุ
ตามลุ่มมแม่
แมนน้ําํ้าไนล์
ไนลมมีบีบัวั ชนิด
ต่ตาง ๆๆ ขึขึ้น้นอยู
อยู่มมากมาย
ากมาย เพราะภาพของสระน้
เพราะภาพของสระนํํา้
ปรากฏให้เห็นเป
เป็นหย
หย่อม ๆ แม้
มีภาพของกอบัวปรากฏให
แมกกระทั
ระทั่ง่งตามหั
ตามหัววเสาสู
เสาสูงงของโบสถ์
ของโบสถ วิวิหหาร
าร ก็ก็มมีลีลายสลั
ายสลัก
เป็นรูปดอกบัว Herodotus
เป
Herodotus นันักกประวั
ประวัตติศิศาสตร์
าสตรชชาติาติกกรีกรีกได้ไดเคยบั
เคยบันนทึทึกกไว้ไววว่าาเมืเมื่อ่อถึถึงงยามที
ยามที่น่น้ําํ้าในแม่
ในแมน้ํา
ไนล์เออ่อทท่วมฝ
มฝัง่ เขาได้
ไนล
เขาไดเห็นบัวชูดอกมากมาย โดยบั
โดยบัววเหล่
เหลาานีนี้จ้จะบานในเวลาฟ้
ะบานในเวลาฟาาสาง
สาง และหุ
และหุบบดอกเมื
ดอกเมื่อ
ถึงเวลากลางคืน การแย้
การแยมบานและหุ
มบานและหุบกลี
บกลีบทีบ่เทีกิ่เดกิขึด้นขึพร้
้นพรอมกั
อมกับบการขึ
การขึ้น้นและตกของดวงอาทิ
และตกของดวงอาทิตตย์ยนนี้เี้เอง
อง
ให้ชาวอียิปตต์โบราณถือกําหนดให
หนดให้ดอกบัวเป
เป็นสัญลักษณ
ษณ์ของเทพเจ
องเทพเจ้าา Horus แห่
ที่ทําให
แหงงดวงอาทิ
ดวงอาทิตย์ย
ให้พระองค
ระองค์ทรงกําเนิดจากดอกบัว
โดยถือให

๒

ประวัติบัวในประเทศไทย
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ประวัติบัวในประเทศไทย
ประวัติบัวในประเทศไทย
สําหรับประวัติบัวในประเทศไทยได้มีบันทึกไว้เป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้วว่าพ่อขุน
สํ
าหรับประวั
ิบัวงในประเทศไทยได้
ทึกไว้้นเเมื
ป็นอเวลากว่
วว่า2พ่อพัขุนนธุ์
รามคําแหงมหาราช
แห่งตกรุ
สุโขทัย ได้ทรงปลูกมบัีบวันสายพื
ง 5 พันาธุ์ 700
ร่วมกับปีบัมวาแล้
หลวง
รามคํ
าแหงมหาราช
แห่งกรุงสุโขทัง ยในบรรดาบั
ได้ทรงปลูกวบัสายทั
วสายพื้ง ้น5เมืพัอนงธุ5์ มีพั2นธุพั์ ร่นวธุมกั
2 พันนธุ์
เพื่อประดั
บสระน้ําในพระราชวั
์เป็บนบับัววหลวง
บานกลางวั
เพื
ในบรรดาบั
วสายทั
้ง 5 พันธุ์ มี (บั2วพัจงกลนี
นธุ์เป็น) บัส่ววบานกลางวั
ได้แ่อก่ประดั
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1. แบ่งประเภทตามถิ่นกาเนิดและการเจริญเติบโต สามารถแบ่งได้ 2 จําพวก คือ
1. แบ่งประเภทตามถิ่นกาเนิดและการเจริญเติบโต สามารถแบ่งได้ 2 จําพวก คือ
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บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย
(Intersubgeneric Hybrid : ISG)

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย
(Intersubgeneric Hybrid : ISG)

ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน
Nymphaea “Purple Fantasy”

ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน
Nymphaea “Detective Erika”

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย
(Intersubgeneric Hybrid : ISG)
ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน
Nymphaea “Pink Silk”

๓๐
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1.2 บัวที่เกิดและเจริญเติบโตในเขตร้อน
(Tropical Zones) เช่ น ทวี ป เอเชี ย แบ่ง เป็ น 2
ปร ะ เ ภ ท คื อ ต อน ก ล า ง แ ล ะ ตอ น ใ ต้ แ อ ฟ ริ ก า
ออสเตรเลียตอนเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
บัวประเภทนี้กําเนิดและเจริญเติบโตได้ในเขตร้อนเขต
เดียว ถ้านําไปปลูกในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว เมื่อเข้า
ฤดูหนาวผิวหน้าของน้ําเป็นน้ําแข็งทําให้บัวประเภทนี้
บัวผัน Lady Blue

บัวผัน ทรัพย์ประเสริฐ

บัวผัน Teri Dunn

บัวผัน อนุสรณ์เรด

บัวผัน ขาวมงคล

บัวผัน แสดชัยพล

ต้องตายไป จึงเรียกบัวประเภทนี้ว่า Tropical Type
หรือ Tropical Water lily นักพฤกษศาสตร์จัดให้บัว
ประเภทนี้อยู่ในกลุ่ม Lotus Group หรือ อุบลชาติ
ประเภทล้มลุก

อุบลชาติล้มลุก
“Tropic sunset”

2. แบ่งประเภทตามชนิดของบัว สามารถจําแนกได้ดังนี้
2.1 ปทุมชาติหรือบัวหลวง (Lotus)จัดอยู่ในสกุล Nelumbonaceae มีแหล่งกําเนิด
ในทวีปเอเชีย เป็นบัวใบเดียว ดอกเดียว ออกดอกจากเหง้าใต้ดินบริเวณซอกใบ มีไหลอยู่ใต้ดิน ใบ
มีขนาดใหญ่ ดอกมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อน ใบมีทั้งชนิดสีขาว สีชมพู และสีเหลือง ดอกชูขึ้นเหนือ
น้ํา ภายในมียางใสและท่ออากาศใหญ่ประมาณ 4-6 ช่อง บริเวณก้านดอกและก้านใบ มีหนาม
อ่อนๆบริเวณรอบ กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 4-5 กลีบ ลักษณะใบกลมคล้ายจาน มีสีเขียวอมเทา ขอบ
เรียบมนหนา น้ําไม่เกาะใบ โดยแบ่งเป็น ปทุมชาติซีกโลกตะวันออก และปทุมชาติซีกโลก
ตะวันตก ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 5 พันธุ์ ได้แก่ บุณฑริก ปทุม บัวหลวงราชินี (พันธุ์ใหม่) บัว
หลวงสัตตบุษย์ สัตตบงกช

บัวหลวง “Charming Lips”

บัวหลวง “Red shanghai”

4

๔

2.2. อุบลชาติ (Waterlily) อยู่ในวงศ์ (Family) Nymphaeacea และจัดอยู่ในสกุล
Nymphaea เป็นวงศ์บัวก้านอ่อน มีแหล่งกําเนิดในทวีปเอเชีย มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบและดอกเกิด
จากตาหรือหน่อที่เจริญขึ้นมาที่ผิวน้ําด้วยก้านส่งใบและยอด บางชนิดมีใบใต้น้ํา ใบเป็นใบเดี่ยว
มีขอบใบทั้งแบบเรียบและแบบคลื่น ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ด้านล่างมีขนละเอียดหรืออาจจะ
ไม่มีขน ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีทั้งชนิดที่บานกลางคืนและบานกลางวัน บางชนิดมีกลิ่นหอม มีสีสัน
หลากหลายแตกต่างกันไป มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า "อุบลชาติ" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุบล
ชาติล้มลุกและอุบลชาติยืนต้น
2.2.1 อุบลชาติยืนต้น (Hardy Waterlily) มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุ่น และ
เขตหนาว หรือที่เรียกว่า บัวฝรั่ง มีเหง้าเลื้อยไปตามผิวดิน แตกหน่อง่าย ติดเมล็ดยาก พักตัวใน
ฤดูหนาว ขอบใบเรียบ ดอกลอยแตะผิวน้ําหรือชูเหนือน้ําเล็กน้อย ดอกมีหลายสี กลีบดอกซ้อน
สวยงามมาก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะดอกและสีตามที่ผู้พัฒนาพันธุ์คิดขึ้น ได้แก่ บัว
ฝรั่ง เป็นต้น

บัวฝรั่ง “มณีเรด”
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ภาพบัวชนิดตางๆ

บัวผัน Tina

บัวผัน Linsey Wood

บัวผัน Isra Morada

บัวผัน Colorata

บัวผัน Queen of Siam

บัวผัน ฉลองขวัญ (King of Siam)

บัวฝรั่ง “Joey Tomocik”

2.2.2 อุบลชาติล้มลุก (Tropical Waterlily) มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อน ไม่
พักตัวในฤดูหนาว มีเหง้าเจริญเติบโตในแนวดิ่ง ดอกมีหลายสี ใบลอยแตะผิวน้ํา ดอกชู ขึ้นเหนือ
ผิวน้ํา ขอบใบจักมนหรือแหลม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
1) บัวผันและบัวเผื่อน (บานกลางวัน) ดอกมีกลิ่นหอมมาก บานตอนเช้า
หุบตอนเย็น ก้านและใบไม่มีขน ดอกมีหลายสี ติดเมล็ดง่าย ผสมพันธุ์ข้ามระหว่างสีต่างๆ ได้ง่าย
ทั้งโดยแมลงในธรรมชาติ และโดยฝีมือมนุษย์ บัวชนิดนี้จึงเกิดสีสันต่างๆ มากมาย เป็นที่นิยมปลูก
เป็นไม้ประดับกันมาก ราคาถูก ขยายพันธุ์ง่าย ดูแลง่าย ดอกก็หอมมาก สามารถหาซื้อได้ตามร้าน
ต้นไม้ทั่วไป

บัวผัน “Purple Joy”

๒๙

บัวผัน “มะเหมี่ยว” หรือ “แดงสยาม”

๒๘
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ประโยชน์ของบัวผันบัวเผื่อน

ประโยชนของบัวผันบัวเผื่อน
เนื่องจากดอกบัวเผื่อนและดอกบัวผันมีดอกที่สวยงาม จึงมีการปลูกไว้ตัดดอกเพื่อขาย
นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับไว้ในอ่างหรือสระน้ําเพื่อความสวยงาม โดยสามารถออกดอกได้ตลอด
ทั้ง ปี แถมยัง ปลูกเลี้ยงดูแลง่าย และมีค วามทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ก้านดอก
สามารถใช้รับประทานเป็นผักได้ หรือใช้จิ้มกินกับน้ําพริก หรือนําไปประกอบอาหาร เช่น ผัด
สายบัวกับหมูหรือกุ้ง ต้มสายบัวกับปลาทู เป็นต้น
สรรพคุณของบัวเผื่อน
1. ช่วยบํารุงกําลัง (ดอก, เมล็ด, หัว)
2. เมล็ดใช้คั่วช่วยบํารุงร่างกาย (เมล็ด, หัว)
3. ช่วยบํารุงธาตุในร่างกาย (เมล็ด, หัว)
4. ช่วยบํารุงหัวใจ (ดอก, เมล็ด, หัว)
5. ช่วยแก้ไข้ตัวร้อน (ดอก)
6. ช่วยบํารุงครรภ์ (ดอก, หัว)
7. ในตําราสมุนไพรไทย บัวเผื่อ นถูกจัดให้อยู่ในตํารับยา "พิกัดบัวพิเศษ" ซึ่งประกอบไป
ด้วยบัวเผื่อน, บัวขม, บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว, บัวสัตตบงกชแดง, และบัวสัตตบงกช
ขาว ซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้อันเกิดเพื่อธาตุทั้ง 4 ช่วยขับเสมหะ แก้ไข้ตัวร้อน อาการ
ร้อนในกระหายน้ํา แก้ลม ช่วยบํารุงโลหิต บํารุงกําลั ง บํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วย
บํารุงครรภ์ (ดอก)
8. ในบัญชียาหลักแห่ง ชาติ ดอกบัวเผื่อนเป็นส่วนประกอบในตํารับยากลุ่มอาการทาง
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต หรื อ ตํ า รั บ ยา "ยาหอมเทพจิ ต ร" โดยมี ด อกบั ว เผื่ อ นเป็ น
ส่วนประกอบร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งมีส รรพคุณช่วยแก้ล มกอง
ละเอียด หรืออาการหน้ามืดตาลาย แก้อาการสวิงสวาย (อาการใจหวิว วิงเวียน คลื่นไส้
ตาพร่าจะเป็นลม), แก้อาการใจสั่น, และช่วยบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ทําให้สุขใจ สบายใจ
ช่วยคลายเครียด ทําให้มีอารมณ์แจ่มใส (ดอก)
9. สาร Nymphagol จากดอกบัวเผื่อน มีฤทธิ์ในการช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด และ
ช่วยเพิ่มระดับอินซูลินในหนูทดลองได้ (ดอก)
10. สารสกัดจากดอกบัวเผื่อน มีฤทธิ์ช่วยปกป้องตับหนูจากการถูกทําลายด้วยสารคาร์บอน
เตตระคลอไรด์ (ดอก)

2) บัว สาย (บานกลางคืน) เป็นบัวที่ช าวบ้านนิยมเก็บสายบัวมาประกอบ
5
อาหาร บานตอนใกล้ค่ําและหุบตอนเช้า บางชนิดไม่หอม บางชนิดหอมอ่อนๆ บัวชนิดนี้มีก้านใบ
2) บัว สาย (บานกลางคื
บสายบัวมาประกอบ
และก้านดอกยาวสามารถขึ
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่ใต้ดบางชนิ
ิน ในฤดูดแหอมอ่
ล้งที่นอ้ําแล้
ัวยังฝังอยู่
และก้าในดิ
นดอกยาวสามารถขึ
อยูจ่ได้ะแตกใบขึ
ในระดับน้้นํามาใหม่
ลึกๆ ได้เต็มพบเห็
นได้ง ทในปั
ั่วไปตามหนองบึ
งและในแหล่
น เมื่อฤดูฝนมีน้ํา้นมาก็
หนองบึ
จจุบันได้มีการพั
ฒนาจนเกิงดสีสั น
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และพันตธุามชนบท
์ใหม่ขึ้นมาอี
กหลายชนิ
ด และยั
ธุ์ใหม่แเล้กิงดทีขึ่น้ ้ําเรืแล้
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ในดิน เมื่อฤดูฝนมีน้ํามาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่เต็มหนองบึง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนเกิดสีสั น
และพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกหลายชนิด และยังจะมีพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

บัวสาย “เศวตอุบล” หรือ “โกมุท”
บัวสาย “เศวตอุบล” หรือ “โกมุท”

บัวสาย “Mrs. Emily Grant Hutchings”

บัวสายสีชมพู
บัวสายสีชมพู

บัวสายที่ด่างสองสีในดอกเดียว

3) จงกลนี (บานกลางวันเมื่อบานแล้ว จะบานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน)
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บัวสาย “Mrs. Emily Grant Hutchings”

ปลูกเลี้ยงในอ่างจําเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
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บัวจงกลนีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพันธุในธรรมชาติของบัวผันและบัวเผื่อนจากอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอม (Mutation)
๔) บัวยักษออสเตรเลีย (บานกลางวัน) เปนบัวใบใหญ แตกกอใหญ ใชพื้นที่
คอนขางมาก กินนํ้าลึก จะมีทั้ง สีนํ้าเงิน ขาว ชมพู ตนกําเนิดอยูที่ประเทศออสเตรเลีย

บัวยักษออสเตรเลีย Blue gigantea

บัวยักษออสเตรเลียเปลี่ยนสีได Atrans

๒.๓ บัวกระดงหรือบัววิคตอเรีย (Royal Waterlily, Victoria) บัวใบใหญ
ยักษ ขอบใบยกตัวขึ้นคลายกระดง ลอยบนผิวนํ้า ใบ กานใบ กานดอกมีหนามแหลมอยูทั่ว ดอกสี
ขาว และ สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอมแรง บานตอนกลางคืนและหุบในตอนเชา เปนบัวที่ตองใชพื้นที่
ปลู กมาก และมี ป  ญ หากอบัว หลุด ลอยขึ้น สูผิว นํ้าหากระดั บนํ้ า ที่ ปลู ก มี ก ารเปลี่ ย นขึ้ น อย า ง
กะทันหัน บัวกระดงแบงออกเปน ๒ ชนิด ดังนี้
๒.๓.๑ บัววิกตอเรีย อมาโซนิกา (Victoria amazonica) เปน
สายพันธุหนึ่งของ บัววิกตอเรีย ที่มีขนาดใหญที่สุดมีเสนผาศูนยกลางถึง ๓ เมตร กานบัวยาว
๗-๘ เมตร พบอยูทั่วไปตามหนองนํ้าตื้น ๆ ของแมนํ้าอะเมซอน วันที่ออกดอกวันแรกจะมีสีขาว
แตพอเขาวันที่สองจะเปลี่ยนเปนสีชมพู
๒.๓.๒ บัววิกตอเรีย สายพันธุอังกฤษ (Victoria cruziana) เปน
สายพันธุที่มีขนาดเล็กกวา คือมีเสนผานศูนยกลางราว ๑.๕ เมตร แตมีขอบกระดงสูงราว ๑ คืบ
ออกดอกในชวงปลายฤดูรอนตอตนฤดูฝน คือ ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน

บัววิกตอเรีย (เครดิตภาพ : สวนบัวฟา)

การใช
นอื่น่นๆๆ
การใช้ปประโยชน
ระโยชน์ดด้าานอื
มีการใช้ส่วนต่างๆของบัวหลวงในด้านอื่นๆ ดังนี้
ฝักบัว (Torus) ที่นําเกสรเพศผู้ออกไปแล้วจะเหลือส่วนของเกสรเพศเมียที่มีลักษณะรูปกรวยสี
เหลือง นําไปใช้เป็นอาหารโค กระบือ แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก จึง มักจะทิ้ง ไว้เป็นปุ๋ยใต้ต้นไม้
มากกว่า
ฝักอ่อน นํามาทําเป็นของตกแต่ง เก็บฝักอ่อนมาทําให้แห้ง ชุบด้วยสีเงิน สีทอง แล้วตากให้แห้ง
ประดิษฐ์เป็นของตกแต่ง
เปลือกหุ้มเมล็ด สามารถนําไปทําอาหารเลี้ยงเห็ดได้ โดยนําเปลือกหุ้มเมล็ดบัวมาบด แล้วผสมกับ
วัตถุดิบอื่นๆ เช่น มูลม้าและฟางข้าว แล้วนําไปเพาะเห็ด ซึ่งเห็ดที่ได้จะเรียกว่าเห็ดบัว นอกจากนี้
ยังใช้เปลือกหุ้มเมล็ด หมักให้ผุเปื่อยทําเป็นปุ๋ย
ใบ ใช้ห่อของ ห่ออาหาร ห่อปลาหรื อกุ้งไปขาย หรือถ้าเป็นใบที่ตากแห้งเมื่อต้องการจะใช้ห่อ
อาหารก็จะนํามาตากน้ําค้างหนึ่งคืน เพื่อให้ใบอ่อนตัว จึง นําไปใช้ห่ออาหารแล้วนึ่ง จะทําให้
อาหารมีกลิ่นหอม หรือห่ออาหารไปรับประทานระหว่างเดินทาง ผู้จําหน่ายดอกบัวสดจะใช้ใบบัว
สด ห่อหุ้มดอกบัวเพื่อป้องกันการระเหยของน้ํา และความร้อน ทําให้ดอกบัวไม่เหี่ยวระหว่างการ
ขนส่ง นอกจากนี้ยังนําใบบัวตากแห้ง แล้วนําไปย้อมสีและทําเป็นวัสดุตกแต่ง

ของที่ระลึกจากดอกบัวอบแห้ง
ของที่ระลึกจากดอกบัวอบแหง

๒๖

26
26

การใช
สมุนนนไพร
ไพร
การใช้
ระโยชน์
หลวงเป็
การใช้ปปประโยชน
ระโยชน์บบบัวัวหลวงเป
หลวงเป็นนนสมุ
สมุ
ไพร
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ณ รัรักกษาอาการไซนั
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หลวงตากแห้งงสูสูบบ
เกสรเพศผู
เกสรเพศผู้้ เรี
เรียยกว่
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โดยใช้เเกสรสด
กสรสด หรื
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เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้านขายยาสมุนไพรไทยจะนําเกสรบัวไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆ เพื
เพื่่ออ
ทํทําาเป็
เป็นนยาแก้
ยาแก้ไไข้ข้ โรคหั
โรคหัววใจ
ใจ กระตุ
กระตุ้น้นการทํ
การทําางานของหั
งานของหัววใจ
ใจ
ฝัฝักก ใช้
เ
ยื
อ
่
ฝั
ก
เป็
น
สมุ
น
ไพร
มี
ส
รรพคุ
ณ
รั
ก
ษาริ
ด
สี
ด
ใช้เยื่อฝัก เป็นสมุนไพร มีสรรพคุณรักษาริดสีดวงจมู
วงจมูกก โดยแกะเยื
โดยแกะเยื่่ออฝัฝักกทีที่่รรองรั
องรับบเมล็
เมล็ดดมาตาก
มาตาก
แห้
ง
แล้
ว
นํ
า
มามวนสู
บ
เพื
อ
่
รั
ก
ษาเยื
อ
่
จมู
ก
อั
ก
เสบหรื
อ
เรี
ย
กว่
า
ริ
ด
สี
ด
วงจมู
ก
แห้ง แล้วนํามามวนสูบเพื่อรักษาเยื่อจมูกอักเสบหรือเรียกว่าริดสีดวงจมูก
ดีดีบบัวัวหรื
หรืออเอ็
เอ็มมบริ
บริโโออ (Embryo)
(Embryo) มีมีรรสขม
สขม เมื
เมื่่ออแกะออกมาจากเมล็
แกะออกมาจากเมล็ดดแล้
แล้วว นํนําาไปชงกั
ไปชงกับบน้น้ํําา ร้ร้ออนน หรื
หรืออ
ตากแห้
ตากแห้งงเพื
เพื่อ่อการเก็
การเก็บบไว้
ไว้นนานๆ
านๆ ชงดื
ชงดื่ม่มน้น้ําําเหมื
เหมืออนชา
นชา หรื
หรืออบดผสมน้
บดผสมน้ํําาผึผึ้้งงปัปั้้นนเป็
เป็นนลูลูกกกลอน
กลอน มีมีสสรรพคุ
รรพคุณ
ณ
ลดไข้
ขยายหลอดเลื
อ
ดหั
ว
ใจ
แก้
ก
ระหาย
ลดความดั
น
โลหิ
ต
ลดการติ
ด
เชื
้
อ
ในช่
อ
งปาก
แก้
ลดไข้ ขยายหลอดเลือ ดหัว ใจ แก้กระหาย ลดความดั นโลหิ ต ลดการติดเชื้ อในช่ องปาก แก้
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน และเพิ
และเพิ่ม่มการไหลเวี
การไหลเวียยนของโลหิ
นของโลหิตต
ใบ
ใบ นํนําามาซอยแล้
มาซอยแล้ววต้ต้มมน้น้ําําจิจิบบเป็
เป็นนยาแก้
ยาแก้ไไออ แก้
แก้เเจ็จ็บบคอ
คอ หรื
หรืออนํนําามามวนสู
มามวนสูบบรัรักกษาอาการเยื
ษาอาการเยื่่ออจมู
จมูกกอัอักกเสบ
เสบ
นอกจากนี
ช
้
าวบ้
า
นยั
ง
เชื
อ
่
ว่
า
เป็
น
ยาผี
บ
อกรั
ก
ษาโรคเบาหวาน
เนื
อ
่
งจากได้
ต
า
ํ
รั
บ
ยามาจากความฝั
นอกจากนี้ชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นยาผีบอกรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากได้ตํารับยามาจากความฝันน
โดยเล่
โดยเล่าาว่ว่าามีมีคคนมาบอกให้
นมาบอกให้นนํําาใบบั
ใบบัววมาซอยและนึ
มาซอยและนึ่่งง แล้
แล้ววให้
ให้ผผูู้้ทที่ี่ปป่่ววยเป็
ยเป็นนเบาหวานแบ่
เบาหวานแบ่งง เป็
เป็นน 33 กอง
กอง
แล้
ว
เลื
อ
กมา
1
กอง
นํ
า
ไปต้
ม
น้
า
ํ
ดื
ม
่
จะหายจากอาการเบาหวาน
เป็
น
ยาผี
บ
อก
เมื
อ
่
ได้
ท
ดลองทํ
แล้วเลือกมา 1 กอง นําไปต้มน้ําดื่ม จะหายจากอาการเบาหวาน เป็นยาผีบอก เมื่อได้ทดลองทําาดูดู
ปรากฏว่
ปรากฏว่าาอาการของโรคเบาหวานดี
อาการของโรคเบาหวานดีขขึ้นึ้น จนหายในที
จนหายในที่ส่สุดุด
ก้ก้าานดอกและก้
นดอกและก้าานใบ
นใบ นํนําาก้ก้าานดอกหรื
นดอกหรืออก้ก้าานใบ
นใบ ของใบที
ของใบที่ช่ชูพูพ้น้นน้น้ําํา มาตากให้
มาตากให้แแห้ห้งง แล้
แล้ววสูสูบบเหมื
เหมืออนบุ
นบุหหรีรี่่
รัรักกษาอาการไซนั
ษาอาการไซนัสสอัอักกเสบ
เสบ
การใช้
ัวัวหลวงเป็
เครื
งสั
การะบู
่อ่อ ่อ
การใช
บัวบบหลวงเป
าและใชตตตามความเชื
ามความเชื
การใช้
หลวงเป็นนนเครื
เครื่อ่อ่องสั
งสักกการะบู
การะบูชชชาและใช้
าและใช้
ามความเชื

ดอก ใช้
ใช้บบูชูชาพระ
าพระ โดยเก็
โดยเก็บบดอกตู
ดอกตูมมทีที่่มมีีขขนาดใหญ่
นาดใหญ่ ให้
ให้มมีีกก้้าานดอกยาว
นดอกยาว 40-50
40-50 เซนติ
เซนติเเมตร
มตร นํนําาไปวั
ดอก
ไปวัดด
เพื่อ่อบูบูชชาพระร่
าพระร่ววมกั
มกับบธูธูปปและเที
และเทียยนทุ
นทุกกๆๆ วัวันนพระ
พระ โดยนั
โดยนับบถืถืออเป็
เป็นนดอกไม้
ดอกไม้มมงคล
งคล มีมีคความหมายที
วามหมายที่่ดดีี ทัทั้้งง
เพื
เป็นนสัสัญ
ญลัลักกษณ์
ษณ์แแห่ห่งงพระพุ
พระพุททธศาสนา
ธศาสนา พุพุททธศาสนิ
ธศาสนิกกชนชาวไทยมี
ชนชาวไทยมีคความเชื
วามเชื่่ออมาแต่
เป็
มาแต่โโบราณว่
บราณว่าา การบู
การบูชชาา
ยดอกบัววจะได้
จะได้บบุญ
ุญกว่
กว่าาการบู
การบูชชาด้
าด้ววยดอกไม้
ยดอกไม้ชชนินิดดอือื่น่น ดอกบั
ดอกบัววทีที่น่นําํามาบู
มาบูชชาพระมั
าพระมักกใช้
ใช้ดดอกสี
อกสีขขาว
าว คืคืออ
ด้ด้ววยดอกบั
ณฑริ
ฑริกกและสั
และสัตตตบุ
ตบุตตย์ย์ และเนื
และเนื่อ่องจากเป็
งจากเป็นนพืพืชชทีที่่เเจริ
จริญ
ญงอกงามพบเห็
งอกงามพบเห็นนอยู
อยู่่มมาก
าก สามารถเลื
สามารถเลืออกเก็
กเก็บบมา
มา
บุบุณ
ประกอบพิธธีทีทางศาสนาได้
างศาสนาได้โโดยไม่
ดยไม่ตต้อ้องหาซื
งหาซื้อ้อ บับัววหลวงจะให้
หลวงจะให้ดดอกมาก
อกมาก ในช่
ในช่ววงเดื
งเดืออนเมษายนถึ
นเมษายนถึงงเดื
เดืออนน
ประกอบพิ
พฤษภาคม
พฤษภาคม
ใบ ใช้
ใช้ใในพิ
นพิธธีทีทางศาสนา
างศาสนา พิพิธธีมีมงคล
งคล เช่
เช่นน ใช้
ใช้รรองผมในการปลงผมบวช
องผมในการปลงผมบวช หรื
หรืออใช้
ใช้รรองเสาเอกในการปลู
องเสาเอกในการปลูกก
ใบ
นใหม่ ร่ร่ววมกั
มกับบดอกบั
ดอกบัววมีมีคความเชื
วามเชื่อ่อว่ว่าาเป็
เป็นนการชู
การชูชชีวีวิติตทํทําาให้
ให้ชชีวีวิติตมีมีคความเจริ
วามเจริญ
ญก้ก้าาวหน้
วหน้าา
บ้บ้าานใหม่
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ในจํานวนบัวทั้งหมด บัวหลวงนับเป็นบัวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและเกษตรกรปลูก
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ของการปลูกที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปลูกเพื่อตัดดอกตูม ซึ่งนําไปใช้
บูชาพระ และปลูกเพื่อเก็บเมล็ด ซึ่งสามารถใช้ประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
นอกจากนี้ส่วนอื่นๆของบัวหลวง ก็ยังสามารถจําหน่ายและใช้ประโยชน์อื่นๆได้ เช่น ใบแห้ง ใช้ทํา
ยากันยุง มวนบุหรี่ ต้มเป็นยาบํารุงหัวใจ แก้ไข้ และรักษาโรคตับ ใบสด ใช้ห่ออาหาร และไหล
หรือราก สามารถนํามาเชื่อมเป็นอาหารหวาน มีสรรพคุณแก้ร้อนใน และระงับอาการท้องร่วง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัว
ของบั
1. ลาต้นและรากลักบัษณะทางพฤกษศาสตร
วเป็นพืชน้ําล้มลุกที่มีอายุหลายปี
ลําต้นวมีทั้งเป็น เหง้า (rhizome)
เจริ
๑. ลํญาในแนวนอนเลื
ตนและราก ้อยไปตามใต้ดินหรือผิวดิน มีข้อปล้องชัดเจน เช่นที่พบในบัวหลวง บัวฝรั่ง
และบัวญี่ปบัุ่นวเป
หรืนอพืมีชลนํัก้าษณะเป็
อยูา่ใต้(rhizome)
ดิน เกิดใบ และดอก
บริเวณ
ลมลุกทีน่มหัีอวายุ(tuber)
หลายปทีลํ่เจริ
าตญนในแนวดิ
มีทั้งเปน่งเหง
เจริญในแนวนอน
ส่เลืว้อนยอด
มีทั้งทีดิน่เป็หรืนรูอปผิทรงค่
างกลม
นที่พวบในบั
น บัววเผื
ยไปตามใต
วดิน มีอขนข้อปล
องชัดหรื
เจนอยาวรี
เชนที่พเช่บในบั
หลวงวสาย
บัวฝรับั่งวผัและบั
ญี่ป่อุนน บัหรืวยูอมีริ
อาเล
บัวกระด้
บัวออนดิทีเ่เนีจริย ญและไส้
ปลาไหล
ลักษณะเป
นหัวง (tuber)
ในแนวดิ
่งอยูใตดิน เกิดใบ และดอก บริเวณสวนยอด มีทั้งที่เปนรูป
ภายในเหง้
า
ของบั
ว
หลวงมี
ช
อ
่
งอากาศขนาดใหญ่
ที่ส่วนของเหง้
ทรงคอนขางกลม หรือยาวรี เชนที่พบในบัวสาย บัวผั9-12
น บัวช่เผือ่องนเมื่อบัโตเต็
วยูริอมาเล
บัวกระดาง
จะอวบอ้วนเนื่องจากสะสมอาหารไว้มาก ส่วนเหง้าของบัวสาย บัวฝรั่ง บัวญี่ปุ่นและบัวบา ภายใน
บัวออนดิเนีย และไสปลาไหล
เหง้าจะมีรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ํา บางชนิดมีไหล (stolon) แตกออกไปเพื่อสร้างต้นใหม่ ที่
ภายในเหงาของบัวหลวงมีชองอากาศขนาดใหญ ๙-๑๒ ชอง เมื่อโตเต็มที่สวนของเหงา
พบในบัวหลวงเป็นไหลเจริญใต้ดิน ลักษณะผอม ยืดยาวออกไปได้ไกลเพื่อขยายอาณาเขต มักจะ
จะอวบอ
สวนเหงส่าของบั
วสาย
บัวฝรัน่ง ช่บัววงปลายการเจริ
ญี่ปุนและบัวบาญเติ
ภายใน
เกิ
ดในฤดูวรนเนื
้อนซึ่อ่งจากสะสมอาหารไว
งเป็นฤดูกาลที่บัวเจริมญากตามปกติ
วนในฤดู
หนาวเป็
บโต
เหง
า
จะมี
ร
ู
พ
รุ
น
ลั
ก
ษณะคล
า
ยฟองนํ
้
า
บางชนิ
ด
มี
ไ
หล
(stolon)
แตกออกไปเพื
่
อ
สร
า
งต
น
ใหม
ไหลจะสั้นลง มีการสะสมอาหารขยายขนาดให้อ้วนขึ้นกลายเป็นเหง้า ส่วนบัวบาและบัวสายบาง
ที่พดบในบั
ดิน ลันกไหลเหมื
ษณะผอม
ยาวออกไปได
่อขยายอาณาเขต
ชนิ
เช่น วบัหลวงเป
วสายแดงนไหลเจริ
มีลําต้นญลักใตษณะเป็
อนกันยืดแต่
บัวบาเจริญเลืไกลเพื
้อยไปบนผิ
วน้ํา เกิดใบ
มัและดอกบนผิ
กจะเกิดในฤดู
ร

อ
นซึ
่
ง
เป
น
ฤดู
ก
าลที
่
บ
ั
ว
เจริ
ญ
ตามปกติ
ส
ว
นในฤดู
ห
นาวเป
น
ช
ว
งปลายการเจริ
ญ
วน้ํา
เติบโต ไหลจะสั้นลง มีการสะสมอาหารขยายขนาดใหอวนขึ้นกลายเปนเหงา สวนบัวบาและ
บัวสายบางชนิด เชน บัวสายแดง มีลําตนลักษณะเปนไหล
ลักษณะหัวของบัวผัน
เหมือนกันบนผิวนํ้า เกิดใบและดอกบนผิวนํ้า
ลักษณะหน่อของบัวฝรั่ง

ลักษณะหัวของบัวผัน

ษณะไหลของบั
ลัลักกษณะหน
อของบัววหลวง
ฝรั่ง

ลักษณะไหลของบัวหลวง
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ประโยชน
ากบัวว
ประโยชน์จจากบั

2. ใบบัว

๒. ใบบัว

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากข้อของลําต้นแบบสลับ ใบอ่อนมีลักษณะขอบใบม้วนขึ้นเข้าหา
กันด้านบน (involute vernation) และเมื่อใบโตเต็มที่จะมีรูปร่างค่อนข้างกลม (orbicular) ใบ
ของพวกบัวผันและบัวกินสาย มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปกลม (orbicular) รูปหัวใจ (cordate)
รูปไข่ (ovate) หรือรูปใบหอก (lanceolate) ส่วนบัวฝรั่งส่วนใหญ่จะมีรูปร่างวงกลม สําหรับใบ
รูปขอบขนานแคบ (narrow oblong) หรือรูปแถบ (linear) มักจะพบในไส้ปลาไหล (Barclaya
longgifolia) ส่วนใบของบัวสาหร่ายจะมีลักษณะเป็นเส้นฝอยคล้ายกับสาหร่าย โดยปกติรูปร่าง
ของใบนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพจากใบอ่อนที่อยู่ใต้น้ําที่มีลักษณะหนึ่งมาเป็นรูปร่างสุดท้ายเมื่อใบ
แก่เต็มที่ รูปร่างที่กล่าวในพันธุ์ต่าง ๆ จะเป็นลักษณะสุดท้ายของใบที่แก่และเจริญเต็มที่
เมื่อใบแก่เต็มที่แล้ว ใบของไส้ปลาไหล จะอยู่ใต้น้ําตลอดชีวิต ส่วนใบของบัวสกุลบัวสาย
(Nymphaea) บัวกระด้ง (Victoria) บัวยูริอาเล (Euryale) บัวญี่ปุ่น (Nuphar) และบัวออนดิเนีย
(Ondinea) จะลอยอยู่บนผิวน้ําหรือโผล่พ้นน้ําเล็กน้อย โดยเฉพาะในบริเวณน้ําตื้นๆ แต่สําหรับ
บัวหลวง จะมีทั้งใบที่โผล่พ้นน้ําด้วยก้านใบที่เรียวแข็ง และใบที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ําด้วย บัวบางชนิด
เช่น บัวผัน สามารถสร้างต้นอ่อนขึ้นมาที่ตรงกลางใบได้ ส่วนสีของแผ่นใบอาจแตกต่างกันออกไป
มีหลายแบบ เช่น สีเขียวเข้ม สีน้ําตาลแดง มีประ จุด หรือลาย

ใบบัวผันที่มีต้นอ่อนเกิดที่กลางใบ สามารถขยายพันธุ์ทางใบได้

การใชบัวหลวงเปนอาหาร
การใช้บัวหลวงเป็นอาหาร
กลีบดอก รับประทานเหมือนผัก โดยรับประทานกลีบที่อยู่
ด้านในของดอกตูมกับน้ําพริก
เมล็ด รับประทานได้ทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่
 เมล็ ด บั ว อ่อ น รั บ ประทานสดเป็ น ของขบเคี้ ย ว
หรื อ นํ า ไปประกอบอาหาร เช่ น ผสมในข้ า วผั ด
อาจแกะเอ็มบริโอ (ต้นอ่อนหรือนิยมเรียกว่า ดีบัว)
ออกเพราะมีรสขม
 เมล็ดบัวแก่ แห้ง มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีดํา กระเทาะ
เปลือกและแกะเอาเอ็มบริโอออก นําไปต้มหรือนึ่ง
จนนิ่ม แล้วจึงนําไปประกอบอาหาร เช่น ทําขนม
หวาน โดยต้มกับน้ําตาล รับประทานกับน้ําแข็ง ผสมในขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกงและ
ขนมอบ โดยนําเมล็ดแก่ไปบดเป็นแป้ง ผสมเครื่องปรุงต่างๆ เช่น น้ําตาลทราย เนย ไข่
แล้วนําไปอบ ส่วนเมล็ดบัวแก่ที่เปลือกหุ้มยังเป็นสีเขียว นํามาทําขนมเมล็ดบัวทอด
กรอบ ที่บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีการทําขนมเมล็ดบัวทอดกรอบ และดีบัวบรรจุแคปซูล
จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจําตําบล โดยจะรับซื้อเมล็ดบัวแก่ซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ดยังมีสี
เขียวอยู่ แต่ด้านบนของเมล็ดจุกเริ่มเป็นสีดํา จากนั้นจึงว่าจ้างชาวบ้านซึ่งบางทีก็คือ ผู้ที่
นําเมล็ดบัวมาจําหน่ายนั่นเอง แกะเปลือกหุ้มเมล็ดและนําเอ็มบริโอออก ต่อจากนั้นนํา
เนื้อเมล็ดไปทอดกรอบและโรยเกลือหรือเคลือบน้ําตาล บรรจุกล่องจําหน่าย ส่วนดีบัวก็
จะรับซื้อคืนมาทําแห้ง บด และบรรจุแคปซูลจําหน่ายเป็นสมุนไพร
ใบ ใบบัวอ่อนที่ยังไม่คลี่ รับประทานสด หรือประกอบอาหาร เช่น ห่อหมก หรือนําไปแกงเผ็ด มี
รสขม
เหง้าบัว หรือชาวบ้านเรียกว่า โป่งบัว หรือ รากบัว รับประทานดิบเหมือนผัก หรือนําไปประกอบ
อาหารคาว เช่น ต้มกับกระดูกหมู ทําส้มตํารากบัว หรือทําอาหารหวาน เช่น เชื่อม ต้มน้ําตาล บด
ให้ละเอียดผสมกับแป้งข้าวเจ้า และน้ําตาลแล้วนําไปนึ่ง เป็นขนมพื้นบ้าน หรือบดละเอียดแล้ว
กวนกับนมข้นหวานทําเป็นลูกอม ทําเป็นเครื่องดื่มเรียกว่า น้ํารากบัว
ไหล หรือหน่ออ่อนของบัว รับประทานสดเป็นผัก หรือปรุงอาหาร โดยทั่วไปจะแกงส้มกับปลา
ผัดน้ํามันหอย ผัดรวมกับผักอื่นๆ หรือผัดกับเนื้อหมู อาจนําไปดองเกลือเก็บเอาไว้ รับประทาน
กับข้าว
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หลังจากการผสมเกสรได้ประมาณ 10-15 วัน หากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น สภาพของ
ดอกบัวจะเปลี่ยนไป จนสังเกตเห็นได้ชัด มีข้อสังเกต คือ บริเวณฐานรองดอกจะมีการขยายตัว
มากขึ้นในกลุ่มบัว ฝรั่ง และบัวสายบานกลางคืน กลีบเลี้ยงจะค่อยๆ สลายตัวไป จนในที่สุ ด
มองเห็นผลกลม ชนิดผลสด(berry) ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของบัว แต่ถ้าเป็นพวกบัวผัน ทั้งกลีบ
ดอกและกลีบเลี้ยงยังคงสภาพเดิมอยู่ตลอดจนกระทั่งฝักแก่ แต่บัวฝรั่งบางชนิด กลีบเลี้ยงจะยังคง
อยู่ส่วนกลีบดอกจะเปื่อยยุ่ยไปจนหมด ฝักบัวจะจมไปใต้น้ําจนถึงใกล้ๆ ผิวดินและอาจยกตัวกลับ
ขึ้นมาได้อีก ส่วนบัวหลวง ฝักบัวจะเจริญใหญ่ขึ้น เมื่อบีบดูจะรู้สึกว่ามีเมล็ดแข็งอยู่ในฝัก
ดอกที่ไม่มีการปฏิสนธิหลังจากหุบในวันที่สามแล้วจะนอนทอดตามผิวน้ําและเน่าเปื่อย
ไปโดยเร็ว อายุของฝักจะอยู่ในช่วง 3-5 สัปดาห์ หลัง การผสมเกสรทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ความ
สมบูร ณ์ของฝัก จํานวนเมล็ดที่เกิด และอุ ณหภูมิของน้ําเมื่อฝักแก่เต็มที่แล้วก็จ ะแตกอยู่ใต้น้ํา
โดยทั่วไปฝักมักแตกตอนเช้าตรู่ เมล็ดทั้งหมดจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ํา มองเห็นลอยเป็นแพคล้ายไข่กบ
แต่ละเมล็ดจะมีวุ้นหรือเจลาตินห่อหุ้มอยู่ ทําหน้าที่เป็นทุ่นลอยน้ํา เพื่อพยุงให้เมล็ดลอยน้ําไปเป็น
การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

เมล็ดดบับัววผัผันนและบั
และบัววยัยักกษษ์อออสเตรเลี
อสเตรเลียที่มีเจลาตินห่หอหุ้มมลอยบนผิ
เมล็
ลอยบนผิววน้นํํา้า

ใบ สส่ววนใหญ
นใหญ่บบัวัวจะมี
จะมีผผิวิวใบเรี
ใบเรียยบเป
บเป็นนมัมันน เนื
เนื้อ้อใบเหนี
ใบเหนียยวว เมื
เมื่อ่อแห
แห้งงบางคล
บางคล้าายเยื
ยเยื่่ออแต่
ผิผิววใบ
แต
เศษเศษประกอบไปด้
วยหนามขนาดเล็
กจํานวนมาก
ซึ่งเรียงกระจั
พื้ น ผิวใบของบั
ใบของบัววหลวงมี
หลวงมีลักลษณะพิ
ักษณะพิ
ประกอบไปด
วยหนามขนาดเล็
กจํา นวนมาก
ซึ่งเรียดง
กระจายตั
วอยู่อย่าวงเป็
ยบนโดยที
กเหล่านี้แต่ลกะอัเหล
นยัางนีมี้ขแนเล็
กๆนทียั่มงมีีขขนาดเป็
กระจั
ดกระจายตั
อยูนอระเบี
ยางเป
ระเบี่หยนามขนาดเล็
บ โดยที่หนามขนาดเล็
ตละอั
นเล็กนๆ
ทีช่่มวงระดั
ีขนาดเป
นชวงระดับจนไม่
นาโนเมตร
จนไมสามารถมองเห็
นไดาดวและมี
ยตาเปล
และมี
ิคลาย
บนาโนเมตร
สามารถมองเห็
นได้ด้วยตาเปล่
คุณาสมบั
ติค ล้คาุณยขีสมบั
้ผ้ึงต(wax)
ขีซึ้ผ่งึ้งเกลี(wax)
ใหนน้ําํ้าทีที่ห่หยดลงใบบั
ยดลงใบบัววมีมีพพื้นื้นผิผิววสัสัมมผัผัสสใบบัวน้นอยมาก
ยดน้ําเคลือบอยู่ภ ายนอกอีกด้ดวย จึจึงงทํทําาให้
และหยดนํ
รงตึงงผิผิววจะไม่
จะไมสสามารถซึ
ามารถซึมมผ่ผานหรื
านหรือย้อายยออกเป็
ายออกเป
นแนวกว
างบนใบบั
และหยดน้ํา้าทีที่ม่มีแีแรงตึ
นแนวกว้
างบนใบบั
วได้วได
ดังนัดั้นงนัจึ้นง
จึกลายเป็
งกลายเป
นหยดนํ
้าขนาดเล็
กกลิ
้งไปรวมตัวกัวนกันอยูอยู่ทที่บี่บริเริวณต่
เวณตํํา่าสุสุดดของใบบั
ของใบบัวว นอกจากนี
นอกจากนี้ส้สิ่งิ่งสกปรก
สกปรก
นหยดน้
ําขนาดเล็
กกลิ
้งไปรวมตั
ทัทั้ง้ งหลาย
้อแบคที
เรียเ รีและเชื
้อรา ้ อก็รา
ไมสก้ามารถเกาะติ
ดแนนอยูกดับแน่ใบบั
วได่ กเชั บนใบบั
เดียววกัได้น
หลายเชเช่นนฝุนฝุ่ นเชืเชื
้ อ แบคที
ย และเชื
อ ไม่ ส ามารถเกาะติ
น อยู
เพราะวามีพื้นที่สัมผัสกับใบบัวนอยมาก โดยสัมผัสไดเฉพาะบริเวณยอดปลายหนามเล็กๆ เมื่อมี
เช่นเดียวกัน เพราะว่ามีพื้นที่สัมผัสกับใบบัวน้อยมาก โดยสัมผัสได้เฉพาะบริเวณยอดปลายหนาม
ฝนตกอนุภาคของสิ่งสกปรกที่เกาะอยูกับใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดนํ้าดวย จึงทําใหผิวใบบัว
เล็กๆ เมื่อมีฝนตกอนุภาคของสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่กับใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดน้ําด้วย จึงทําให้
สะอาดอยูตลอดเวลา
ผิวใบบัวสะอาดอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะใบของบัวหลวง

ผิวใบของบัวกระด้งมีลักษณะพิเศษเช่นกัน คือ มีหนามแหลมคม เกิดตามเส้นใบที่ผิว
ด้านใต้ โดยมีหน้าที่ป้องกันมิให้สัตว์น้ําบางชนิดมากัดกินทําลายใบ ส่วนบัวยูริอาเล มีหนามแหลม
คมที่ผิวใบด้านบนอีกด้วย

การเก็บบเมล็
เมล็ดบัวผัน
การเก็

ต้ตนอ่ออนของบัวที่งอกจากเมล็ด
การเก็บเมล็ดบัวฝรั่งง
การเก็
และบัวยักษษ์ออสเตรเลี
อสเตรเลียย

ลักษณะใบของบัวกระด้ง (เครดิตภาพ : สวนบัวฟ้า)
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โคนใบหรือฐานใบ
บัวหลวงมีโคนใบแบบก้นปิด (peltate) รูปคล้ายโล่ ส่วนบัวชนิดอื่นๆหลาย
ชนิด จะแยกกางออกตรงจุดต่อของใบและก้านใบ ในกลุ่มบัวสายบริเวณส่วนโคนที่แยกออกอาจ
เรียก ติ่ง ใบ (auricle) หรือที่นักเล่นบัว เรียกว่า หูใบ มีหลายลักษณะ เช่น แคบ กว้าง และปิด
เป็นลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้แยกลักษณะพันธุ์บัวในสกุลบัวสายได้ ดังนี้ คือ
 โคนใบปิด (close)
 โคนใบเปิด (open)
ดมาก
น ๓๐
องศา)
- ติ่งใบเป
ติ่งใบเปิ
ดมาก(เกิ(เกิ
น 30
องศา)
- ติ่งใบเป
ติ่งใบเปิ
่งโคนใบ
ดครึดครึ
่งโคนใบ
- ติ่งใบเป
ติ่งใบเปิ
อยกว่
า 30องศา)
องศา)
ดนดอน้ยอ(นย อ(น้ยกว
า ๓๐
แต่อาจมีลักษณะพิเศษอื่น เช่น ติ่งใบปิดส่วนบน ปลายติ่งเปิด 1 ใน 3 ติ่งใบเปิด 1 ใน
2 หรือ 2 ใน 3 ซึ่งเป็นลักษณะจําเพาะของพันธุ์
ขอบใบและปลายใบ
บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน ไส้ปลาไหล บัวญี่ปุ่ น และบัวบาจะมีขอบใบเรียบ
(entire) เรี ย บย่ น หรื อ เป็ น คลื่ น (undulate) ขอบใบพวกบั ว เผื่ อ น บั ว ผั น (Nymphaea
nouchali) มีลักษณะจักมนไม่เป็นระเบียบ (crenate) และในพวกบัวกินสายมีขอบใบเป็นจัก
แหลมเป็นระเบียบ (dentate) ส่วนบัวกระด้งขอบใบพับขึ้นเป็นขอบคล้ายกระด้ง สํา หรับใบบัวที่
ไม่เป็นรูปกลมจะมีปลายใบแตกต่างกันไป เช่น ปลายใบมน (obtuse) เว้าเข้า (retuse) หรือ
แหลม (acute)

ตามหลักการแล้วดอกบัวเป็นพืชที่ต้องผสมข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าดอกบั ว
หลายชนิดสามารถผสมตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพันธุ์แท้ทั้งหลาย แต่ การผสมตัวเองนั้น
เกิดขึ้นได้ในเวลาที่จํากัดมาก คือเกิดในวันแรกขณะที่เพศเมียใกล้พ้นระยะยอมรับ (receptive)
และเกสรเพศผู้เริ่มแก่ การผสมพันธุ์จะเกิ ดขึ้นทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังการถ่ายละออง
เกสร
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายละอองเกสร มักอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 10.0012.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์บัว และสภาพดินฟ้าอากาศด้วย
สําหรับบัวฝรั่ง ในวันที่อากาศสดใส เวลาที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 9.00-10.00 น.
ดอกบัวที่บานวันแรก จะหุบเร็วกว่าดอกอื่น ดอกบัวฝรั่งส่วนใหญ่จะหุบก่อนเที่ยง
ส่วนบัวเขตร้อนที่บานกลางวัน หรือบัวผัน บัวยักษ์ออสเตรเลีย จะเริ่มบานประมาณ
9.00 น. เป็นต้นไป และจะหุบในราว 15.00-16.00 น. ดัง นั้น เวลาที่เหมาะสมในการถ่าย
ละอองเกสรจะอยู่ในช่วง 10.00-14.00 น. แต่ถ้าแดดร้อนเกินไป เกสรเพศผู้ก็อาจถูกทําลายได้
ส่วนบัวเขตร้อนที่บานกลางคืนหรือบัวสาย จะเริ่มบานประมาณ 19.00-20.00 น.
เป็นต้นไป และจะหุบในราว 10.00-11.00 น. ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายละอองเกสร
จะอยู่ในช่วงที่ดอกบานใหม่ๆ หรือช่วงเช้าก่อนที่ดอกจะหุบ

ก้านใบและก้านดอก
ก้านใบและก้านดอกของบัวหลวงจะเป็นก้านที่เรียวแข็ง ชูใบและดอกให้โผล่
พ้นเหนือน้ํา ส่วนบัวสายมีลักษณะคล้ายฟองน้ํา ภายในมีรูพรุนจํานวนมาก ก้านใบของบัวหลวง
และบัวกระด้งจะติดที่บริเวณกลางใบ ส่วนบัวชนิดอื่นๆ ก้านใบจะติดที่บริเวณโคนใบ แต่ส่วนโคน
ใบมักเว้าเป็นหยักลึกเข้าไป จนดูคล้ายกับว่าก้านใบนั้นติดที่กลางใบ ก้านใบและก้านดอกของบัว
สายและบัวบาจะเหนียวและสามารถนํามาโค้งเป็นวงกลมได้โดยไม่หัก ความยาวเท่ ากับหรือยาว
กว่าความลึกของน้ํา ผิวของก้านใบบางชนิด เช่น บัวฝรั่ง บางชนิด และบัวกินสายจะมีขนสั้น
ละเอียดจํานวนมาก ส่วนผิวก้านใบบัวหลวงจะเป็นหนามแข็งลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ กระจายทั่วไป
ภายในมีรูพรุน เมื่อถูกหักจะมีน้ํายางสีขาวไหลออกมา ส่วนก้านใบของบัวกระด้งจะมีหนามแหลม
คม แบบเดียวกับที่เกิดบนผิวใบ

การผสมเกสรโดยแมลง
การผสมเกสรโดยแมลง

การผสมเกสรโดยมนุ
การผสมเกสรโดยมนุษษย์ย
ลักษณะดอกบัวผันที่ติดฝัก

ลักษณะดอกบัวผันที่ติดฝก
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22
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ดอก

ลักษณะดอกบัวผันบาน
ลักษณะดอกบั
วันแรกวผันบาน
วันแรก

ลักษณะดอกบัวผันบาน
ลักษณะดอกบั
วันที่สองวผันบาน
วันที่สอง

ลักษณะดอกบัวผันบาน
ลักษณะดอกบั
วันที่สามวผันบาน
วันที่สาม

การผสมพันธุ์บัวมี 2 วิธีด้วยกัน คือ
1.
ผสมเองตามธรรมชาติ เป็นการปล่อยให้บัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติ
๑. ผสมเองตามธรรมชาติ เปนการปลอยใหบัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติของพืช
ผสมเองตามธรรมชาติ
เป็นการปล่อนยให้
บัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติ
ของพื
ช หรื1.อผสมโดยแมลง
่มีบทบาทในการผสมพั
หรื
อผสมโดยแมลง
แมลงที่มแมลงที
ีบทบาทในการผสมพั
นธุบัวที่ดีทธุี่ส์บุดัวคืทีอ่ดีทผึี่ส้ง ุดคือ ผึ้ง
ของพืช หรื2.อผสมโดยแมลง
แมลงที่มษีบย์ทบาทในการผสมพั
นธุ์บัวที่ดีทการถ่
ี่สุดคือายละอองเกสรของบั
ผึ้ง
การผสมโดยมนุ
ารถ่ายละอองเกสร
๒. การผสมโดยมนุ
ษย โดยวิธโดยวิ
ีการถธาีกยละอองเกสร
การถายละอองเกสรของบั
วทําโดยว
ย์ โดยวิธีการถ่
ายละอองเกสร
ทําโดยการใช้
หรือ บปากคี
บษปลายแหลมแตะน้
ําหวานจากดอกที
ช้ยละอองเกสรของบั
เป็เล็นกแม่นอเล็ยพอเป
กน้อยพอ
การใช
พูกัน2.เล็พกู่กันหรืเล็การผสมโดยมนุ
อกปากคี
ปลายแหลมแตะนํ
้าหวานจากดอกที
่ใการถ่
ชเปน่ใาแม
ยกว
พู่กบันบนเส้
เล็ก าหรื
อ ปากคี
่ใช้จเป็ํานวนมากเกาะอยู
นแม่้จเล็ํากนวนมาก
น้อยพอ
เปีทํายวโดยการใช้
กแล้
วนํบาไปลู
เกสร
ในดอกที
นพ่องโดยสั
ามีละอองเกสรเพศผู
แล
นําไปลู
บนเส
าเกสร
ในดอกที
่ใชบเปลายแหลมแตะน้
ปน่ ใพช้อเป็โดยสั
เกตวําางหวานจากดอกที
มีเกตว่
ละอองเกสรเพศผู
เปียวนํกแล้
วนํวานํไปลู
บนเส้
ในดอกที่ ใอช้ีกเป็ครัน้งพ่ออีกกวนแรงๆ
โดยสั
งเกตว่เพืามี่อเพื
ลใหะอองเกสรเพศผู
้จํานวนมาก่ว
เกาะอยู
่ แล้
ากปลายพู
่กาันเกสร
กลับมาแตะในดอกแม่
ครั
้ง กวนแรงๆ
่อลให้
ละอองเกสรกระจายไป
แล
าปลายพู
ันบกลั
บมาแตะในดอกแม
ะอองเกสรกระจายไปทั
วนํา๒-๓
ปลายพู
ันก็กลั
มาแตะในดอกแม่
ทํทัเกาะอยู
า่วซํทํ้าาประมาณ
ครั้ง่กครั
เ้งปนก็บเการเพี
ยงพอยงพอ อีกครั้ง กวนแรงๆ เพื่อให้ละอองเกสรกระจายไป
ซ้ํา่ แล้
ประมาณ
2-3
ป็นการเพี
ทั่ว ทําซ้ําประมาณ
เป็นการเพี
ยงพอ องใช้วิธีเก็บ ละอองเกสรให้ ได้มากที่ สุด วิธี นี้
ในกรณีที่ ด2-3
อกพ่ครัอ้งมี เก็กสรน้
อ ยเราอาจต้
ในกรณี
อกพ่อมี เกกสรน้
อ ยเราอาจต้
องใช้วิธและพู
ีเก็บ ละอองเกสรให้
มากที่ สุด ดวิน้ธีํานี้
จําเป็นต้องมี
ขวดหรืที่ ดอหลอดเล็
ๆ หลอดหยด
(dropper)
่กัน ขั้นแรกใช้ไหด้ลอดหยดดู
จําเป็นต้องมีมาใส่
ขวดหรื
อหลอดเล็
กๆ หลอดหยด
(dropper)
่กัน่กขััน้นเก็แรกใช้
หลอดหยดดูดใน้นํา
จากดอกแม่
ในหลอดหรื
อขวดแก้
วประมาณครึ
่งขวด ใช้และพู
ปลายพู
บละอองเกสรมาใส่
จากดอกแม่มาใส่
นหลอดหรื
่งขวด ใช้ปลายพู
เก็บละอองเกสรมาใส่
ใน
หลอดเกสรให้
ได้มใากที
่สุด เขย่อาขวดแก้
แรงๆให้วลประมาณครึ
ะอองเกสรกระจายในน้
ําเพื่อดู่กคันวามขุ
่น จากนั้นใช้หลอด
หลอดเกสรให้
ได้มากที่สคุดืนเขย่
เพื่อดูความขุน่นไปจากนั
หลอด
หยดดู
ดน้ําในขวดมาใส่
ให้กาับแรงๆให้
ดอกแม่ละอองเกสรกระจายในน้
ข้อเสียของวิธีนี้คือ ถ้าําเกสรมากเกิ
การติ้นดใช้เมล็
ดก็
หยดดูดน้ําในขวดมาใส่
ืนให้
ข้อเสีกและไม่
ยของวิแธีนข็งี้คแรง
ือ ถ้าถ้เกสรมากเกิ
นไป การติ
อาจมากตามไปด้
วย แต่เคมล็
ดทีก่ไับด้ดอกแม่
จะมีขนาดเล็
าเราพบว่าในดอกบั
วทีด่บเมล็
านวัดนก็
อาจมากตามไปด้
วย แต่่กเลางดอกแล้
มล็ดที่ได้จะมีวดอกบั
ขนาดเล็
กและไม่
งแรง ถ้่จาะนํ
เราพบว่
วที่บเพราะ
านวัน
แรกมี
ผึ้ง ตกลงไปตายที
วดอกนั
้นไม่แเข็หมาะที
ามาใช้าเในดอกบั
ป็นดอกแม่
แรกมีเกสรที
ผึ้ง ตกลงไปตายที
่กลางดอกแล้
ดอกบัานีว้แดอกนั
อาจมี
่ผึ้งนํามาด้วยเข้
าไปผสมก่อวนหน้
ล้ว ้นไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เป็นดอกแม่ เพราะ
อาจมีเกสรที
่ผึ้งนําบมาด้
วยเข้าไปผสมก่
อนหน้านี้แล้วของดอกเพศผู้ ซึ่ง บานเป็นวันที่สามมาแตะที่
ในกรณี
ัวหลวงใช้
พู่กันแตะละอองเรณู
ในกรณีบัวหลวงใช้
พู่กันแรก
แตะละอองเรณู
ของดอกเพศผู
้ ซึ่ง บานเป็ยนวันที่สามมาแตะที่
ปลายยอดเกสรเพศเมี
ยที่บานในวั
ที่มีน้ําต้อยอยู
่บริเวณยอดเกสรเพศเมี
ปลายยอดเกสรเพศเมียที่บานในวันแรก ที่มีน้ําต้อยอยู่บริเวณยอดเกสรเพศเมีย

การผสมพั
การผสมพันนธุธุ์บบัวัวมีมี 2๒วิวิธธีดีด้ววยกัยกันนคือคือ

ดอก เป็นดอกเดี่ยว สมบูรณ์เพศ ดอกบานที่ผิวน้ํา หรือเหนือน้ํา ดอกตูมมี
ลักษณะเรียว ป้อม (โคนและปลายเรียว ตรงกลางกว้าง) หรือเป็นรูปไข่ (โคนกว้างปลายเรียว)
เมื่อบานลักษณะเป็นรูปถ้วย รูปครึ่งวงกลม หรือค่อนวงกลม บัวหลวงเขตร้อนและบัวสายจะมี
ดอกสีชมพู สีแดงหรือสีบานเย็น และสีขาว พวกบัวผันบัวเผื่อนจะพบได้หลากหลายสี ดอกจะแทง
ออกมาจากเหง้าใต้ดินตรงซอกใบ โดยมีก้านดอก (peduncle) ทําหน้าที่ส่งดอกบัวหลวงให้ขึ้นมา
บานเหนือน้ํา แต่ดอกของบัวในวงศ์บัวสายหรืออุบลชาติ (Nymphaeaceae) ดอกมักจะลอยที่ผิว
น้ํา หรืออาจสูงขึ้นเหนือน้ําไม่มาก ส่วนบัวบาก้านดอกไม่ยาว เนื่องจากก้านดอกเกิดจากลําต้นซึ่ง
ลอยน้ําไม่ได้ยึดกับผิวดิน และอยู่ที่ผิวน้ําอยู่แล้ว จึงชูดอกเหนือน้ําได้ทันทีที่เกิดดอก ดอกบัวบาง
ชนิดมีกลิ่นหอม เช่น ปทุม บัวหลวงพระราชินี และสัตตบุตย์ ดอกประกอบด้วย กลีบเลี้ยง ในบัว
หลวงจะมีประมาณ 4-6 กลีบ หรือมากกว่า รูปไข่ หรือรูปรี โค้งเข้าด้านใน ร่วงง่าย ส่วนในบัว
วงศ์บัวสาย กลีบเลี้ยงไม่ร่วง กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 3 ลักษณะ คือ รูปแถบ ( linear) รูปรี
(elliptic) และรูปไข่ (ovate) กลีบเลี้ยงของบัวบา มีจํานวน 5-8 กลีบ สีเขียวรูปแถบ
กลีบดอก
กลีบดอกมี 5 กลี บ หรือมากกว่า เป็นจํ านวน
มากในบัวแหลม (บัวหลวงชนิดหนึ่ง) กลีบจะน้อยเรียงเพียงชั้นเดียว
โบราณเรียกว่า ดอกฉลวยหรือดอกลา มีประมาณ 20 กลีบ ส่วนบัว
ฉัตรมีก ลีบดอกซ้อน พบประมาณ 110 กลี บ ลั กษณะเป็น รูป รี
ปลายกลีบมนหรือค่อนข้างแหลม รูปร่างเป็นรูปไข่กลับไปจนถึงรูป
ช้อน (บางทีไม่แยกเป็นกลีบเลี้ยงและกลีบดอก) เรียกว่ากลีบรวม
(perianth) แต่ละกลีบเรียกว่า พีทัล (petal) กลีบดอกของบัวสายมี
กลีบดอกของบัวผัน
จํานวนมาก และมีสีต่างๆ ตั้งแต่ ขาว ชมพู เหลือง แสด ม่วง คราม
“พูนทรัพย์”
ฟ้า น้ําเงิน เรียงซ้อนกันหลายชั้น สีของกลีบดอกในบัวฝรั่งมี 5 สี
คือ ขาว ชมพู แดง เหลือง และส้มอมแสด (โดยสามารถเปลี่ยนสีได้จากวันแรกที่บาน ไปจนวัน
สุดท้าย) สีของกลีบในบัวผันมีทุกสียกเว้นสีดํา และสีของกลีบในกลุ่มบัวกินสาย มี 3 สี คือ ขาว
ชมพู และแดง
ส่วนความซ้อนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 3 ลักษณะ คือ
 ซ้อนน้อยมาก
โดยมีกลีบรวมกันไม่ถึง 20 กลีบ
 ซ้อน
โดยมีกลีบรวมกันประมาณ 20-30 กลีบ
 ซ้อนมาก
โดยจะมีกลีบดอกรวมกันมากกว่า 30 กลีบ
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เกสรเพศผู้
ในพวกบัวบามีเกสรเพียง 5 อัน แต่บัวชนิดอื่นๆ
มีเกสรเพศผู้จํานวนมากเรียงกันรอบฐานรังไข่ บางชนิดมีเกสรเพศผู้
ที่เป็นหมันด้วย เช่น ในบัวหลวงดอกซ้อนบางชนิดมีเกสรเพศผู้ ที่
เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก เช่น บัวหลวงดอกซ้อนและบางชนิด
ไม่มี เกสรเพศผู้ เลย เช่ น บัวจงกลนี บั วฉลองขวัญ (Nymphaea
‘Chalongkwan’) บา ง ช นิ ดต ร ง ป ล า ย เก ส ร เ พศ ผู้ มี ร ยา ง ค์
(appendage) เช่ น บัว ผั น -บัว เผื่ อน (subgenus Barchyceras)
ส่วนของก้านชูอับเรณูมีลักษณะเรียวยาวไปจนถึง รูปไข่หรือรูปไข่
กลับ อับเรณูสีเหลืองมี 4 อัน ลักษณะเรียวยาว

กลีบดอกของบัวฝรั่ง
“กชณัช”

เกสรเพศเมีย
ในพวกบัวหลวงจะมีรังไข่แยกกันแต่ละรัง ฝังอยู่บนฐานรองดอกที่บวมขยาย
ใหญ่ (torus) ส่วนชนิดอื่นๆมีรังไข่เชื่อมติดกัน หรือแยกเฉพาะส่วนปลาย ตํา แหน่งรังไข่ของบัว
ส่วนใหญ่มีทั้ง ที่อยู่สูง กว่า ต่ํากว่ า หรืออยู่ตรงกลางๆ ส่วนของดอก ภายในรัง ไข่มีหลายช่อ ง
ประมาณ 12 – 30 หรือมากกว่า ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) ไม่มีก้านชู สีเหลืองลักษณะเป็น
ติ่งติดอยู่ด้านบนของรังไข่ ตรงปลายอาจมีรยางค์ (carpellary appendage) มีสีตามกลีบดอก รัง
ไข่ของพวกบัวกินสายเมื่อผสมแล้วจะลงไปเจริญอยู่ใต้น้ํา มักเรียกว่า โตนด รัง ไข่บัวหลวงเป็น
รูปทรงรีหรือรูปกระสวยอยู่เหนือวงกลีบ มีไข่อ่อน เพียง 1 ใบ ติดอยู่ที่ผนังส่วนบนของรังไข่ ส่วน
ในบัวกินสายมีไข่อ่อนจํานวนมากในแต่ละช่อง
ฐานรองดอก
ฐานรองดอก (receptacle) ในบัวหลวงมีขนาด 2 – 4 เซนติเมตร เนื้อนิ่ม
คล้ายฟองน้ํา ระหว่างดอกบานมีสีเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียว และสีน้ําตาลเข้มในที่สุด เมื่อติด
ฝักจะมีขนาด 5 – 10 เซนติเมตร

ลักษณะฐานรองดอก เกสรตัวผู้ และผล(ฝัก) ของบัวหลวงพระราชินี
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นอกจากหอยเชอรี่ซึ่ง เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบัว ต้องกําจัดทิ้งให้หมดไป โดยเก็บไข่
หอยที่เป็นพวงสีชมพูที่ติดอยู่ตามผนัง โดยไข่หอยจะฟักเป็นตัวใน 48 ชั่วโมง โดย 24 ชั่วโมงแรก
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ให้ไข่ฟักเป็ตันวสีได้ชเมพู
ร็วขึม้นันๆส่วถ้นหอยเชอรี
่ที่เป็นตัําว
ไข่
ะฝ่่ออล่เพราะขาดออกซิ
เจนหรืหลั
งจาก
่วโมงผ่
จะเปลี่ยหินเป็
ใช้เจหยื
อ เช่น ใบมะละกอ
อใบผั
กชนิ24
ดต่ชัางๆ
ใส่ปาุ้งนไป
กี๋ใส่เไข่
ศษกรวด
น ทันบสีไว้นไวลๆ
ม่ให้ซและจางลง
ากพืชลอย
เป็
น
สี
ช
มพู
อ
อ
่
นหรื
อ
สี
ข
าว
ถ้
า
โยนลงน้
า
ํ
จะเป็
น
การเร่
ง
ให้
ไ
ข่
ฟ
ก
ั
ตั
ว
ได้
เ
ร็
ว
ขึ
้
น
ส่
ว
นหอยเชอรี
วางไว้ ณ จุดที่น้ํานิ่งข้ามคืน หอยเข้ามากินก็เก็บทิ้งทําเป็นประจําหอยก็จะลดลงเอง ่ที่เป็นตัว
ใช้เหยื่อล่อปลากิ
เช่น นใบมะละกอ
กชนิดอืดต่่นาๆงๆเช่ใส่
ส่เศษกรวด
หิน ให้
ทับยไว้้ายออกไปให้
ไม่ให้ซากพืหชมด
ลอย
พืชและสัตหรื
ว์กอินใบผั
พืชชนิ
น ปเตุ่้งากี๋ใปลานิ
ล ปู ฯลฯ
วางไว้
ณนจุอัดนทีตรายต่
่น้ํานิ่งข้อาบัมคื
ามากิ
นก็เก็บและยั
ทิ้งทํางเป็
าหอยก็
จะลดลงเอง
เพราะเป็
ว นทั้งหอยเข้
กินบัวเป็
นอาหาร
ขุดนคุประจํ
้ยรากเหง้
าของบั
ว
ปลากิ
น
พื
ช
และสั
ต
ว์
ก
น
ิ
พื
ช
ชนิ
ด
อื
น
่
ๆ
เช่
น
เต่
า
ปลานิ
ล
ปู
ฯลฯ
ให้
ยออกไปให้หมด น
โรคพืชอื่นๆ โรคใบจุด พบบ่อยในช่วงอากาศร้อน หรือช่วงเปลี่ยย้านอากาศหนาวเป็
เพราะเป็
อันตรายต่ําอทีบั่ปวิดรูทัเล็้งกิกนๆหลั
บัวเป็
นอาหาร และยัเมืงขุ่อดถูคุก้ยความร้
รากเหง้
าของบั
ร้อน เกิดนจากหยดน้
งใบและขอบใบ
อนทํ
าให้ผวิวใบบริเวณนั้นตายนึ่ง
ชอื่นอเซลล์
ๆ โรคใบจุ
ด พบบ่อนยในช่
น หรือช่วงเปลี
นอากาศหนาวเป็
เชื้อโรคที่กโรคพื
ินซากหรื
ที่ตายมาเกาะกิ
หรือวเกิงอากาศร้
ดจากเชื้ออราโดยตรงทํ
าให้่ยใบเกิ
ดจุดไหม้ให้เก็บน
ร้ใบที
อน่เป็เกินดโรคทิ
จากหยดน้
า
ํ
ที
ป
่
ด
ิ
รู
เ
ล็
ก
ๆหลั
ง
ใบและขอบใบ
เมื
อ
่
ถู
ก
ความร้
อ
นทํ
า
ให้
ผ
ว
ิ
ใบบริ
เวณนั้นตายนึ่ง
้งก็พอ ส่วนโรคอื่นๆไม่ค่อยรบกวนมากนัก
เชื
้อโรคที่กินนซากหรื
การผสมพั
ธุ์บัว อเซลล์ที่ตายมาเกาะกินหรือเกิดจากเชื้อราโดยตรงทําให้ใบเกิดจุดไหม้ให้เก็บ
ใบที่เป็นโรคทิ
้งก็วพเป็อ นส่ดอกสมบู
วนโรคอื่นรๆไม่
คการผสมพั
่อยรบกวนมากนั
นธุกบัว ้ในดอกเดียวกัน แต่ดอกบัวส่วน
ดอกบั
ณ์เพศที
่มีทั้งรังไข่และเกสรเพศผู
การผสมพั
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เป็นนหรื
พืชอผสมข้
าม ต้อนงอาศั
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หุบ แล้วยบานใหม่
อีกในวั
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เป็นดอกแม่ ซึ่งมีวิธีสังเกตได้ง่ายคือก้านชูเกสรเพศผู้จะตั้งตรงและไม่มีละอองเกสร บริเวณกลาง
ในการบานวัานนชูแรก
ดอกบัว้เจะมี
ความพร้อมในการรอรั
ดอกที่บานวั
ึงใช้น
ดอกถัดจากแถวของก้
เกสรเพศผู
ข้าไปจะมองเห็
นน้ําหวานหรืบอการผสม
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้ก็ใช้เเหลื
ป็นอพ่งฟูอได้
เช่นากันชูนวงนอก ซึ่งเป็นระยะที่เ หมาะสมที่จะใช้
เป็นพ่อ ในการบานวันที่สามลักษณะของก้านชูเกสรเพศผู้จะมีลักษณะคล้ายดอกในวันที่สองแต่
มักพบเกสรอยู่ก้านชูวงใน ซึ่งระยะนี้ก็ใช้เป็นพ่อได้เช่นกัน
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หนอน เป็นอันตรายอย่างยิ่ง มีอยู่หลายชนิด เช่น หนอนพับใบ (Leaf Roller) จาก
ผีเสื้อกลางคืน Nymphula orisonalis Walker ที่มาวางไข่ที่ใบ เมื่อเกิดตัวหนอนจะกินใบเป็นวง
หนอนจะเหลื อส่ว นใบที่ยัง ไม่ไ ด้กัด กิน พลิก กลับ เป็น บานพับมาปิด ทับตั วหนอนเพื่อบั ง ศัต รู
นอกจากนี้ยังมีหนอนชอนใบ หนอนกระทู้ ถ้าปลูกบัวไม่มาก ปราบโดยการบี้ทิ้งหรือเด็ ดใบที่ถูก
ทําลายทิ้ง ถ้าปลูกมากในสระหรือบ่อใหญ่ ให้ใช้ยาแบบดูดซึมทางใบที่ใช้สําหรับปราบหนอนบน
ผักประเภทกะหล่ํา เพราะยาปราบศัตรูบัวโดยตรงไม่มีจําหน่าย
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ผล

ผลของบัวหลวง เป็นผลกลุ่ม (aggregate fruit) เรียกว่า ฝักบัว (torus หรือ
thalamus) เมื่อฝักอ่อน จะเป็นรูปกรวยสีเหลือง ล้อมรอบด้วยเกสรเพศผู้สีเหลือง เมื่อฝักแก่จะมี
รูพรุนคล้ายฟองน้ํา ประกอบด้วยผลย่อยแบบมีเปลือกแข็ง (nut) จํานวนมาก และมีเมล็ดอยู่
ภายใน 1 เมล็ด เมื่อแก่แล้วไม่แตก รูปร่างคล้ายรูปไข่ เปลือกชั้นนอกของเมล็ด (testa) อ่อนนุ่ม
ไม่มี endosperm มีใบเลี้ยงหนา 2 ใบ เปลือกเมล็ดสีเขียวภายในมีเนื้อสีขาวนวล รสหวานมัน
ตรงกลางจะมีต้นอ่อน (embryo) มักถูกเรียกว่า ดีบัว ผลของบัวสายเป็นผลเดี่ยวแบบผลสด
(berry) ภายในมีเมล็ดเล็กๆจํานวนมาก เมื่อติดผลก้านชูดอกจะโค้งลงน้ํา จึงไม่ค่อยได้เ ห็นผลของ
บัวกลุ่มนี้ หลังจากเมล็ดเจริญเต็มที่ผลจะเน่าและปล่อยเมล็ดออกสู่ภายนอก

หนอนพับใบ

เพลี้ย มีทั้งเพลี้ยไฟ (Thrips) และเพลี้ยอ่อน (Waterlily Aphids) ส่วนมากจะเข้า
ทําลายในตอนปลายฤดูฝน และตลอดฤดูหนาวและฤดูแล้ง วิธีป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหากยังไม่มี
มากให้ฉีดน้ําให้เพลี้ยร่วงลงน้ําเป็นอาหารสัตว์น้ําไป การฉีดน้ําบ่อยๆเป็นประจําจะป้องกันได้
หรือฉีดด้วยน้ําสบู่ ถ้ามีมากให้ใช้ยาดูดซึมผสมน้ํายาจับใบ
ลูกอ๊อดและหอย ปกติลูกอ๊อดกบ คางคก ไม่เป็นอันตรายต่อบัว ยกเว้นลูกอ๊อดที่เกิด
จากเขียดตะปาด จะกินใบบัวเป็นอาหาร หอย ส่วนมากที่พบเป็นหอยเล็กๆที่กินก้านบัวหรือใบบัว
เน่า ปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อบัว นอกจากจะมีจํานวนมากเกินไป ก็เก็บทิ้งเสียบ้าง วิธีปราบคือ
กวนดินปลูกให้เป็นโคลนจนน้ําขุ่น ทั้งหอยและลูกอ๊อดจะเมาโคลน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะลอย
ขึ้นมาบนผิวน้ํา ใช้กระชอนตักทิ้ง แล้วทิ้งน้ําให้นิ่งอีกวันสองวัน น้ําจะกลับสู่สภาพเดิม

กษณะผลของบัววหลวง
หลวง
ลักลัษณะผลของบั

ลัลักกษณะผลของ
ษณะผลของ
บับัววยัยักกษ์ษอออสเตรเลี
อสเตรเลียย

ลักษณะผลของบัวผัน
ลักษณะผลของบัวผัน

ลักษณะผลของบัวสายบานกลางคืน
ลักษณะผลของบัวสายบานกลางคืน

ลูกอ๊อด และหวอดไข่ของเขียดตะปาด

ลักษณะผลของบั
วฝรั่ง วฝรั่ง
ลักษณะผลของบั
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ลักษณะการเจริญลัเติกบษณะการเจริ
โตของบัว ญเติบโตของบัว
การเจริญเติบบโตของบั
างกัางกั
น นการเข้
าใจชีาใจชี
ววิทวยาหรื
อ อ
โตของบัววแต่
แตลละกลุ
ะกลุ่มมจะมี
จะมีลักลษณะที
ักษณะที่แตกต่
่แตกต
การเข
วิทยาหรื
กษาและการปลู
กเลีก้ยเลีงเป็
นอย่นอย
างมาก
ลักษณะ
วงจรชีวิตของบัวว จะเป็
จะเปนนประโยชน์
ประโยชนททางด้
างดานการศึ
านการศึ
กษาและการปลู
้ยงเป
างมาก
ลักษณะ
การเจริญเติบโตของบัวแต
แต่ละกลุม่ มีดังนี้
1. บัว ฝรั่ง (Hardy Waterlily) หรืออุบลชาติเขต
หนาว เป็นกลุ่มที่มีการเจริญของลําต้นแนวนอน เมื่อดอกได้รับ
การผสมพันธุ์แล้วดอกจะค่อยๆ จมลงสู่ใต้น้ําเกิดเป็นฝัก โดยรัง
ไข่ขยายใหญ่ขึ้น เมื่อจับดูจ ะรู้ สึกว่าแข็ง ต่อมาประมาณ 3-4
สัปดาห์ ฝักจะแตกกระจาย เมล็ดแก่ที่มีเจลาตินหุ้มอยู่ไปทั่วผิว
บัวฝรั่ง “Colossea”
น้ํา เมื่อเจลาตินสลายหมด เมล็ดก็จะจมลงสู่พื้นดินใต้ผิวน้ํา และ
งอกเป็นต้นอ่อน จากนั้นจะแตกไหลตั้งข้อ แตกก้านใบ ส่งใบขึ้นบนผิวน้ํา แล้วลําต้นที่อยู่ใต้ดินจะ
ค่อยๆ ขยายตัวไปพร้อมกับการเจริญเติบโตไปข้างหน้า และมีปุ่มตาเกิดขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมก็จะแตกเป็นหน่ออ่อน ซึ่งจะเจริญไปเป็นเหง้าและสามารถปลิดไปขยายพันธุ์ต่อไปได้
หลังจากวันที่บัวเริ่มเจริญเติบโตจากเหง้า หากสภาพที่อยู่เหมาะสมและต้นสมบูรณ์
ดีจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก้านใบจะงอกยาวมีขนาดใหญ่และใบสมบูร ณ์แผ่บนผิวน้ํา
และจากนั้นอีกประมาณ 4-6 สัปดาห์ ก็จะมีดอกเกิดขึ้น เมื่อเข้าฤดูหนาวจะมีการพักตัวโดยการ
สลัดใบที่ลอยเหนือน้ําทิ้ง เกิดใบที่หนา ก้านสั้น จมอยู่ใต้น้ํา จนย่างเข้าฤดูร้อนจึงเจริญเติบโตใหม่
ตามปกติ
2. บัว ผัน บัว สาย หรือ อุบลชาติเ ขตร้อ น (Tropical
Waterlily) เป็นบัวประเภทที่เติบโตในแนวดิ่ง เมื่อดอกได้รับการ
ผสมพันธุ์สมบูรณ์แล้ว กลีบดอกจะโรย แล้วค่อยๆจมลงไปสู่ใต้น้ํา
พัฒนาไปเป็นฝักขยายขนาดขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมล็ด เมื่อ
อายุประมาณ 3 สัปดาห์ ฝักและเมล็ดจะแก่และลอยกลับขึ้นมาบน
บัวผัน
“Director G.T. Moore”

ผิวน้ํา ต่อจากนั้นจะแตกออกให้เมล็ดภายในที่มีสารเจลาตินหุ้มอยู่
กระจายลอยไปตามกระแสน้ํา เป็นการกระจายพันธุ์โดยธรรมชาติ
เมื่อเจลาตินละลายหมด เมล็ดก็จะจมลงสู่ก้นคลอง หนอง บึง ถ้า
สภาพแวดล้อมเหมาะสม ก็จะงอกเป็นลําต้นอยู่ในดิน
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การดูแ ลรั กษาอีก ประการหนึ่ง คื อหลั ง จากปลูก บัว เป็ นระยะเวลานานพอสมควร
จําเป็นต้องตรวจดูว่าการเจริญเติบโตของบัวมีมากจนไม่เหมาะสมกับที่ปลูก หรือไม่ เช่น มีการ
แตกหน่อมากเกินไปหรือมีการยกตัวของหัวในกรณีของบัวที่เติบโตในแนวดิ่ง ก็จะได้ทําการแก้ไข
ไม่ว่าจะเป็นการแยกหน่อออกไปปลูกที่อื่นหรือการรื้อปลูกใหม่
บัวมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่เติบโตตามฤดูกาลปกติ คือ ฤดูร้อน
และฤดู ฝ น ระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน เป็ น ช่ ว งปกติ ข องการปลู ก และ
บํารุงรักษา ส่วนกลางฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงอากาศหนาวเย็น
บัวส่วนใหญ่จะชะงักการเจริญเติบโตให้ดอกน้อยลง มีการเจริญทางต้นและหัวขึ้นมาแทนที่ เพื่อ
การขยายพันธุ์ในฤดูกาลใหม่ เรียกว่า ฤดูพักตัวของบัว แต่ในภาคใต้จังหวัดชุมพรลงไปจะปลูกบัว
ได้ตลอดทั้งปี
แม้ผู้ปลูกบัวจะดําเนินการทุกประการที่กล่าวมาแล้ว แต่หากยังมีปัญหาหรืออุปสรรคอีก
บางอย่าง ที่จําเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ดังนี้
สภาพของดินและน้า โดยทั่วไปการปลูกบัวนั้นแทบจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนดิ นที่ปลูก
และเปลี่ยนน้ํา นอกจากสังเกตเห็นสภาพการเน่าเสียของน้ําและดินอันเกิดจากสิ่งอื่นๆ ที่ตกลงไป
เน่าเสียในน้ํา เช่น ใบไม้ หรืออาจจะเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน ควรแก้ไขโดยการทํา
ความสะอาดหน้าดิน และดูดน้ําทิ้งพร้อมทั้งขยะหน้าดิน แล้วเติมน้ําใหม่
สภาพแวดล้อม การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ ซึ่ง
ควรจะได้รับอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังเกี่ยวกับอุณหภูมิที่หนาวเย็นเกินไป และสภาพอื่นๆ
ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกบัว ดังนั้นผู้ปลูกจึงควรศึกษาหาข้อมูลความเหมาะสมตามธรรมชาติของ
บัวชนิดที่ตนปลูก แล้วพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทําได้
แหน ตะไคร่ และสาหร่าย อาจติดมากับสิ่งต่างๆ เช่น ดิน พันธุ์บัว อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
กระชอนหรืออื่นๆ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ที่นํามา เช่น กบ คางคก ฯลฯ หากมีจํานวนไม่มากนัก
โดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายต่อบัว อย่างไรก็ดีหากมีจํานวนมากเกินไปก็จะแย่งอาหาร ตลอดจน
ขัดขวางการเจริญเติบโตของบัว เช่น เข้าไปพันยอด ใบบัวอ่อน ดอกบัวอ่อน จนไม่ส ามารถ
เจริญเติบโตได้ และยังเป็นการบังแสงแดดในน้ํา ซึ่งบัวจําเป็นต้องใช้ในการปรุงอาหาร ควรกําจัด
ทิ้งเสียบ้าง โดยการใช้กระชอนช้อนทิ้งไป แต่สํา หรับตะไคร่บางพันธุ์ที่ยากต่อการช้อนให้ใช้ด่าง
ทับทิมผสมในน้ําปลูกจนเป็นสีแดงเข้มทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน น้ําจะกลับมาใสเหมือนเดิม โดย
ตะไคร่จะตายกลายเป็นผงสีน้ําตาลตกตะกอนอยู่ จากนั้นดูดตะกอนทิ้งไป
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นํน้้า
น้ําที่นํามาปลูกบัวควรมีค่า pH ระหว่าง 6-8 บัวแต่ละชนิดต้องการระดับน้ําที่แตกต่าง
กันจึงควรศึกษาลักษณะนิสัยของบัวแต่ละชนิดด้วย
ปุ๋ย
ในเบื้องต้นของการปลูกบัวนั้น อาจมีการเตรียมความ
สมบูรณ์ให้แก่ดินที่จะใช้ปลูก แต่ เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง
บัวย่อมดึงอาหารเหล่านั้น ไปใช้ในการเจริญเติบโต ทําให้ดินใน
บริเวณนั้นหมดความอุดมสมบูรณ์ไป จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดูแลเพิ่มเติมอาหาร เป็นระยะตามความเหมาะสม โดยทั่วไป
ควรให้อาหารทุก 15 วัน โดยให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักพื้นฐาน
ปุ๋ยห่อกระดาษ
แล้วเสริมด้วยปุ๋ยเคมีตามจุดประสงค์ เช่น การบํารุงทั่วไป ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 หากบํารุงเหง้าและดอกใช้สูตร 8-24-24 แต่ถ้าให้ผลดีควรใช้สอง
วิธี สลับกัน ทุก 15 วั น การให้ ปุ๋ยทุก อย่างนั้น ต้องทํ าเป็น ลูกกลอนหรือห่อ ด้วยกระดาษให้
เรียบร้อย แล้วฝังลงไปใต้ดิน ห่างจากต้นประมาณ 1 คืบ แล้วกลบดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปุ๋ยละลายขึ้นมาในน้ํา ซึ่งอาจจะทําให้น้ําเสียได้
การดูแแลรั
ลรักกษา
ษา
หลังจากการปลูก นอกจากการให้อาหารตามกําหนด
แล้ว จําเป็นต้องติดตามดูแลรักษาและสังเกตการเจริญเติบโต
ของบัวตลอดเวลา จึง จะทําให้การปลูกได้ผ ลดีตามต้องการ
การติดตามดูแลนั้นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของบัวเป็น
หลัก คือ ใบบัว มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นใบ
บั ว จะเริ่ ม เหลื อ งและเน่ า ไป ดั ง นั้ น ควรสั ง เกตใบบั ว ที่ ใ กล้
หมดอายุ หรือมีปัญหาถูกรบกวนจากโรคพืชหรือศัตรูพืช ก็ให้
เด็ดใบที่เสียทิ้งไป โดยให้เด็ดถึงโคนของก้านใบ เพราะก้านใบที่
เหลือจะเน่าเสียในเวลาต่อมา และจะเป็นเหตุให้น้ําเน่าเสีย
นอกจากนี้ยังจะเป็นอาหารของศัตรูบัว โดยเฉพาะหอย
ตัดก้านใบก้านดอกที่ไม่บานแล้วชิดโคน
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เมื่อต้นแม่เจริญเติบโตมานานมากแล้ว แต่ สภาพแวดล้อมยังปกติ ดินดี น้ําดี มีอาหาร
ต้นที่มีอายุมากจะแตกต้นอ่อน โดยต้นเกิดจากตาที่อยู่ใกล้ส่วนยอดตั้งแต่ 1 ถึงหลายต้น และจะมี
รากงอก ในเวลาต่อมาจึงแยกเป็นอิสระจากต้นแม่ เป็นการกระจายพันธุ์ในรูปแบบหนึ่ง (ซึ่งถ้า
เป็นการปลูกเป็นบัวประดับสามารถแยกต้นมาปลูกได้) หากสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ เช่น น้ํา
แห้งในช่วงฤดูแล้งจะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต มักจะแสดงอาการของใบ และลําต้นที่แคระ
แกร็น ซึ่งอาจจะตายไปในที่สุด
ส่ว นบั ว กิน สายที่บ านกลางคื น มี การแตกหน่ อที่ มีลั ก ษณะเป็ นหั วต่ า งจากบั วบาน
กลางวันชนิดอื่นๆ โดยหัวที่เกิดใหม่อยู่ ติดกับเหง้าที่ตั้งขึ้น ทําให้มีลักษณะเป็นกอที่มีหลายๆ หัว
อยู่ติดกัน บางครั้งพบว่ามีไหลสั้นๆ เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างหัวเมื่อเหง้าเก่าตายหรือสลายไป ส่วน
ของหัวก็จะหลุดลอยเป็นอิสระในน้ํา วิ่งอาจจะแพร่กระจายไปได้ไกลจากต้นแม่ ในการปลูกเลี้ยง
บัวประดับ นิยมนําเอาส่วนหัวที่หลุดลอยในน้ํามาปลูกประดับในตู้ปลา
ปกติเหง้าของบัวกินสายจะใหญ่และมีรากจํานวนมาก ทําให้ยึดเกาะกับดินใต้น้ําได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีน้ําลึกคลื่นแรงได้
1.
๓. บัวหลวง (Lotus) เป็นบัวที่เจริญเติบโตด้วยไหลทางแนวนอนและแผ่ข ยายไปใน
ทุกทิศทางใต้ผิวดินใต้น้ํา สร้างใบและดอกขึ้นลอยหรืออยู่พ้นน้ํา เมื่อดอกสมบูรณ์เต็มที่และได้รับ
การผสมพันธุ์จะพัฒนาไปเป็นฝัก ซึ่งยังคงอยู่บนก้านที่ชูเหนือน้ํา เมื่อฝักแก่และแห้ง เมล็ดจะร่วง
จากฝัก จมอยู่ใกล้ต้นแม่ หรือถูกกระแสน้ําพัดไปทางตลิ่ง หรือฝั่ง หากพบกับสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยทั่วไปต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส จึงจะงอก
เป็นต้นอ่อนแล้วจึงขยายลําต้นยาวออก สร้างราก และผลิใบส่งขึ้นแผ่ลอยบริเวณผิวน้ําเรียกว่า ใบ
ลอย (floating leaf) ทําหน้าที่รับแสงปรุงอาหารส่งกลับมาเลี้ยงลําต้น หลังจากที่สร้างใบลอยน้ํา
สักประมาณ 4-5 ใบ ประกอบกับต้นที่มีความสมบูรณ์ของต้นพอสมควร จึงจะสร้างใบที่โผล่พ้น
น้ําหรือดอก
ส่วนของลําต้นที่เจริญยืดยาวออกไปตามแนวนอน มีลักษณะเป็นแท่งกลม สีขาว ปลาย
แหลม และมักมีรากเกิดตามข้อ เรียกว่า ไหล (stolon) ซึ่งเราสามารถตัดส่วนปลายของไหลที่มี
รากแล้วไปแยกปลูกเป็นต้นใหม่ได้ การเกิดต้นใหม่จากไหลเป็นการแพร่กระจายพันธุ์รูปแบบหนึ่ง
ของบัวหลวงเช่นกัน เมื่อบัวอายุมากขึ้น จะสร้างส่วนของลําต้นที่อวบสั้นผิวหนาขึ้นเพื่อส ะสม
อาหาร เรียกว่าเหง้า (rhizome) ซึ่งคนไทยมักเรียกว่า รากบัว
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การปลู
การปลูกและดูแลรักษาบั
ว กและดูแลรักษาบัว

ภาชนะในการปลูกก
ภาชนะในการปลู
ในสระนํํา้ หรือหนองบึงตต่างๆ
สามารถปลูกบัวได้
ได
หากปลูกในสภาพธรรมชาติ เช่เชน ปลูกในสระน้
งๆสามารถปลู
ทุกประเภท สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ระดับความลึกของน้ําที่เหมาะสมเนื่องจากบัวแต่ละประเภท
ต้องการระดับความลึกของน้ําที่ไม่เท่ากัน บัวฝรั่งต้องการความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร
บัวสาย บัวกระด้ง ต้องการความลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร บัวหลวงต้องการความลึก
ประมาณ 60 เซนติเมตร
ในกรณีที่ต้องการปลูกในภาชนะเพื่อเป็นไม้ประดับ
จําเป็นต้องพิจ ารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะการ
เจริญเติบโตของบัวแต่ละประเภท กล่าวคือ บัวที่เติบโตใน
แนวนอน เช่น บัวฝรั่ง ควรใช้ภาชนะที่มีความกว้างมากกว่า
ความลึก ส่ วนบัว ที่เ ติบ โตในแนวดิ่ ง เช่ น บัว สาย ควรใช้
ภาชนะที่มีความลึกมากกว่าความกว้าง สําหรับบัวที่เติบโต
บัวผัน “Tropic SunSet ”
ในทุกทิศ ทางอย่างบัวหลวงนั้น ควรใช้ภ าชนะที่มีความลึก
และความกว้างมากเพียงพอ เหมาะสมในการเจริญเติบโต
การปลูกนั้น สามารถปลูกโดยตรงในภาชนะ เช่น อ่างปูน (ต้องทําความสะอาดให้หมด
ค่าความเป็นด่างก่อน) อ่างดินเผา อ่างเคลือบ ฯลฯ หรือปลูกในกะละมังพลาสติก กระถางดินเผา
หรือกระถางพลาสติก ฯลฯ แล้วนําไปแช่ในอ่างบัว โดยคํานึงถึงขนาดความกว้าง และความลึกที่
เหมาะสม ดังกล่าวข้างต้น
เครื่องปลู
งปลูกก
เครื่องปลูก หมายถึง ส่วนผสมต่างๆ ในดินที่จะใช้ในการปลูก ดินที่ใช้ในการปลูกควร
เป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ หรือมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยการเพิ่มเติมอาหารที่เหมาะสม
ส่วนชนิดของดินนั้น เนื่องจากบัวแตกต่างจากพืชทั่วไป คือ ตลอดทั้ง ลําต้นอยู่ในน้ํา
และมีใบกับดอกลอยอยู่บนผิวน้ํา ซึ่งคอยดึงรั้งราก เหง้า หรือหัวของบัวให้หลุดลอยจากดินหากมี
กระแสน้ํา หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา ดังนั้น ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวที่มีธาตุอาหาร
สมบูรณ์ จึงเป็นดินที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการปลูกบัว เหมาะที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของรากบัว
อย่างมั่นคง และส่งเสริมการเจริญเติบโตงอกงามเป็นอย่างดี

๑๗
การเตรียยมดิ
การเตรี
มดินนปลู
ปลูกก

นําดินเหนียวทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ ผสมกับขี้วัวเก่าที่แห้งในอัตราส่วน 7 : 1 หรืออาจใช้
ขี้ไก่แห้งแทน ในอัตราส่วน 10 : 1 แล้วผสมกระดูกป่ นในอัตราบุ้งกี๋ละ 1 กํามือ หรืออัตรา 1 :
100 ของดินผสมทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากัน
นําดินผสมใส่ในภาชนะปลูก 2 ใน 3 ส่วนของดินปลูก อัดให้แน่น แล้วนําดินเหนียว
ธรรมดากลบหน้าราว 1 ใน 3 ส่วน รดน้ําให้ชุ่มแล้วกดให้แน่นเพื่อให้ดินที่ยังเป็นก้อนเล็กๆ อยู่
อ่อนและแตกละเอียด ปิดช่องว่างระหว่างกัน เพื่อป้องกันปุ๋ยจากดินผสมส่วนล่างละลายขึ้นมากับ
น้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดต้นมิให้ลอยขึ้นมาก่อนที่จะแตกราก
ารปลูกก
วิธีการปลู
การปลูกบัวที่มีการเจริญเติบโตตามแนวนอน ส่วนที่จะนํามาปลูกคือ ไหล หรือเหง้าใน
บัวหลวง และหน่อหรือเหง้าในบัวฝรั่ง โดยการฝังไหล เหง้า หรือหน่อ ลงในดินริมภาชนะปลูกใต้
ผิ ว ดิ น ประมาณ 2 เซนติ เ มตร ในแนวขนานกั บ ผนั ง ภาชนะ ห่ า งจากผนั ง ประมาณ 3 -5
เซนติเมตร ต้องฝังให้ยอดเจริญเงยขึ้นด้านบน
สําหรับบัวที่เจริญเติบโตในแนวดิ่ง ส่วนที่จะนํามาปลูกคือหน่อที่แตกจากต้นแม่ ปลูกลง
กลางภาชนะให้ยอดอยู่ใต้ผิวดิน 1-2 เซนติเมตร
นําภาชนะที่ปลูกบัวแล้ววางในน้ําที่ค่อนข้างตื้น เมื่อบัวแตกใบลอยบนผิวน้ํา 2-3 ใบ จึง
ค่อยเติมน้ําให้มีระดับความลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่าให้น้ําลึกจนใบจมน้ําหมด เติมน้ําจนใบรอบ
นอกแผ่ ใบลอยน้ํา ห่ างเหนือโคนต้น ในความเอีย ง 45 องศาขึ้น ไป จึง เป็ นระดับ ความลึก ที่
เหมาะสม

การปลูกบัวผันใช้ภาชนะ
ทรงสูงและปลูกกลาง
ภาชนะ

การปลูกบัวฝรั่งใช้ภาชนะทรงเตี้ย
และกว้าง โดยปลูกริมภาชนะให้รอย
ตัดชิดภาชนะปลูกและหันยอดเข้า
กลางภาชนะปลูก

การปลูกบัวหลวงวางไหล
แนวนอนกลบดินให้มิดโดย
ให้ใบโผล่พ้นดิน

