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ค าน า 

 จากความรักความชอบในการเลี้ยงบัวประดับเป็นชีวิตจิตใจของตนเอง เน่ืองจากบัว
ประดับเป็นราชินีไม้นํ้าท่ีมีดอกสวยงามและมีมากมายหลายชนิด และเป็นต้นไม้ยอดนิยมชนิดหน่ึง
ที่ผู้คนมักซื้อหามาปลูกเลี้ยง หลายคนประสบปัญหาในการปลูกบัว เลี้ยงอย่างไรก็ไม่เคยรอด และ
จากปัญหาในการปลูกเลี้ยงรวมไปถึงการดูแลจัดการโรคและแมลงศัตรูบัวประดับ นํามาสู่แนวคิด
ในการพัฒนาสิ่งที่ทําเป็นประจําสู่งานวิจัยบัว “ความสุขที่ไม่หยุดน่ิง” และจากความคิดริเริ่มจึง
นํามาสู่การลงมือทํา โดยเริ่มปลูกเลี้ยงอย่างจริงจัง และสะสมพันธ์ุบัวชนิดต่างๆ เพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโต จนมีบัวมากมายหลายพันธ์ุที่ผ่านการดูแลปลูกเลี้ยงด้วยตนเองกว่าร้อยต้น และได้
ขยายพันธ์ุบัวเพ่ือนํามาปลูกเลี้ยงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ท่ีผ่านมาท่ีได้ปลูกเลี้ยง เรียนรู้ ลงมือทํา และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง ทําให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูกเลี้ยงบัวคนหน่ึง และพร้อม
จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจ 
         ในการจัดพิมพ์ครั้งน้ีได้รวบรวมองค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยงบัวจากเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับบัว และวิธีในการปลูกเลี้ยงดูแลรักษาจากประสบการณ์ในการลงมือทําของตนเอง ซึ่ง
น่าจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจในการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษาบัวประดับ  
 ผู้เขียนมีความหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
และผู้สนใจในการปลูกเลี้ยงบัวประดับไม่มากก็น้อย  
 

อาภาพร  ช่างถม 
กรกฎาคม 2564 
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บัวหลวง Drop Blood 

บัวหลวง White Peony 

บัวหลวง Autumn in Moling บัวหลวง Super Lotus 

บัวหลวง Spring Cherry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๓๔

คํานํา
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บัวฝรั่ง พีชโกลว (Peach Glow) 

บัวฝรั่ง ออลโมส แบล็ค            
(Almost Black) 

บัวฝรั่ง ปิ่นวาร ี

บัวฝรั่ง กลอริโอซา (Gloriza) 

บัวฝรั่ง เยลโลว วอเตอรเ์มลอน            
(Yellow Watermelon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัวฝรั่ง สุดารัตน์ 

๓๓๑๒

สารบัญ

  หนา

ประวัติบัวในประเทศไทย ๒

การจําแนกบัว ๒

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบัว ๗

ลักษณะการเจริญเติบโตของบัว ๑๔

การปลูกและดูแลรักษา ๑๖

การผสมพันธุบัว ๒๑

ประโยชนจากบัว ๒๕

ภาพบัวชนิดตางๆ ๒๙
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บัว 
บัว มีถ่ินกําเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้รับการขนานนามให้เป็น "ราชินีแห่งไม้

น้ า" เป็นพืชนํ้าที่มีทั้งลักษณะลําต้นที่เป็นหัว เหง้า หรือไหล ใบเป็นใบเด่ียวเจริญข้ึนจากลําต้น
โดยมีก้านใบส่งข้ึนมาเจริญที่ใต้นํ้า ผิวนํ้า หรือเหนือนํ้า รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ  

บัว ถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความเชื่อมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล  ใน
พระไตรปิฎก จีวรขันธกะ (หมวดว่าด้วยจีวร) กล่าวถึงหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายยาถ่ายแด่
พระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องให้เสวย เพียงอบยาใส่ดอกอุบล 3 กํา แล้วให้ใช้พระหัตถ์ขย้ีทีละกําก็
ได้ผลดี ดอกบัวถือว่าเป็นดอกไม้ประจําศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบว่า บัวมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้ังแต่ เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว 
แต่เน่ืองจากพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุน้ันมีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ ยากต่อบุคคล
จะรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้ ทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้ง แล้วทรงเห็นว่าบุคคลในโลกน้ีมีหลายจําพวก 
บางพวกสอนได้ บางพวกสอนไม่ได้ เปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า 

บัวเป็นหน่ึงในบรรดาดอกไม้ที่ผู้คน
นิยมกันท่ัวโลก ท้ังในการปลูกเป็นไม้ดอก 
และไม้ประดับ  ในสมัยโบราณชาวอียิปต์นิยม
นับถือบัวเป็นดอกไม้ประจําชาติ และเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ภาพเขียนที่
ปรากฏตามผนังของพีระมิด หลุมฝังศพ และ
อาคารปรักหักพังต่างก็แสดงให้เรารู้ว่า เมื่อ 
๔,๐๐๐ ปีก่อนน้ี ตามลุ่มแม่นํ้าไนล์มีบัวชนิด
ต่าง ๆ ข้ึนอยู่มากมาย เพราะภาพของสระนํ้า

มีภาพของกอบัวปรากฏให้เห็นเป็นหย่อม ๆ แม้กระทั่งตามหัวเสาสูงของโบสถ์ วิหาร ก็มีลายสลัก
เป็นรูปดอกบัว Herodotus นักประวัติศาสตร์ชาติกรีกได้เคยบันทึกไว้ว่าเมื่อถึงยามที่นํ้าในแม่นํ้า
ไนล์เอ่อท่วมฝั่ง เขาได้เห็นบัวชูดอกมากมาย โดยบัวเหล่าน้ีจะบานในเวลาฟ้าสาง และหุบดอกเมื่อ
ถึงเวลากลางคืน การแย้มบานและหุบกลีบที่เกิดข้ึนพร้อมกับการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์น้ีเอง 
ที่ทําให้ชาวอียิปต์โบราณถือกําหนดให้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้า Horus แห่งดวงอาทิตย์ 
โดยถือให้พระองค์ทรงกําเนิดจากดอกบัว 
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บัวฝรั่ง วันวิสาข ์ บัวฝรั่ง มังคลอุบล 

บัวฝรั่ง มหาสมบัติ บัวฝรั่ง บางกอกซากุระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัวฝรั่ง จักรพงษ์ บัวด่างที่สามารถออกดอกได้ไม่ซ้ ากันแม้แต่ดอกเดียว 

๑๓๒

 บวั มถีิน่กาํเนดิอยูในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  ไดรบัการขนานนามใหเปน “ราชนิแีหงไม
นํ้า” เปนพืชนํ้าที่มีทั้งลักษณะลําตนที่เปนหัว เหงา หรือไหล ใบเปนใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลําตนโดย
มีกานใบสงขึ้นมาเจริญที่ใตนํ้า ผิวนํ้า หรือเหนือนํ้า รูปรางของใบสวนใหญกลมมีหลายแบบ 

 บัวเปนหนึ่งในบรรดาดอกไมที่ผูคน
นิยมกันทั่วโลก ทั้งในการปลูกเปนไมดอก 
และไมประดับ  ในสมัยโบราณชาวอียิปตนิยม
นับถือบัวเปนดอกไมประจําชาติ และเปน
สัญลักษณของความอุดมสมบูรณ ภาพเขียนที่
ปรากฏตามผนังของพีระมิด หลุมฝงศพ และ
อาคารปรักหักพังตางก็แสดงใหเรารูวา เมื่อ 
๔,๐๐๐ ปกอนนี้ ตามลุมแมนํ้าไนลมีบัวชนิด
ตาง ๆ ขึ้นอยูมากมาย เพราะภาพของสระนํ้า

มีภาพของกอบัวปรากฏใหเห็นเปนหยอม ๆ แมกระทั่งตามหัวเสาสูงของโบสถ วิหาร ก็มีลายสลัก
เปนรูปดอกบัว Herodotus นักประวัติศาสตรชาติกรีกไดเคยบันทึกไววาเมื่อถึงยามที่นํ้าในแมนํ้า
ไนลเออทวมฝง เขาไดเห็นบัวชูดอกมากมาย โดยบัวเหลานี้จะบานในเวลาฟาสาง และหุบดอกเมื่อ
ถึงเวลากลางคืน การแยมบานและหุบกลีบที่เกิดขึ้นพรอมกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตยนี้เอง 
ที่ทําใหชาวอียิปตโบราณถือกําหนดใหดอกบัวเปนสัญลักษณของเทพเจา Horus แหงดวงอาทิตย 
โดยถือใหพระองคทรงกําเนิดจากดอกบัว

 บัว ถือเปนสัญลักษณของคุณงามความดี ความเชื่อมีมาต้ังแตสมัยพุทธกาล ใน
พระไตรปฎก จีวรขันธกะ (หมวดวาดวยจีวร) กลาวถึงหมอชีวกโกมารภัจจถวายยาถายแด
พระพุทธเจาโดยไมตองใหเสวย เพียงอบยาใสดอกอุบล ๓ กํา แลวใหใชพระหัตถขยี้ทีละกําก็
ไดผลดี ดอกบัวถือวาเปนดอกไมประจําศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบวา บัวมีสวนเกี่ยวของ
ตั้งแต เมื่อพระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน และเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูแลว
แตเนื่องจากพระธรรมที่พระองคทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดออน สุขุมคัมภีรภาพ ยากตอบุคคล
จะรู เขาใจและปฏิบัติได ทรงพิจารณาอยางลึกซึ้ง แลวทรงเห็นวาบุคคลในโลกนี้มีหลายจําพวก 
บางพวกสอนได บางพวกสอนไมได เปรียบเสมือนบัวสี่เหลา
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อุบลชาติยืนต้น 
“Madame Wilfron Gonnere” 

ประวัติบัวในประเทศไทย 
สําหรับประวัติบัวในประเทศไทยได้มีบันทึกไว้เป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้วว่าพ่อขุน

รามคําแหงมหาราช แห่งกรุงสุโขทัย ได้ทรงปลูกบัวสายพ้ืนเมือง 5 พันธ์ุ ร่วมกับบัวหลวง 2 พันธ์ุ 
เพ่ือประดับสระนํ้าในพระราชวัง  ในบรรดาบัวสายทั้ง 5 พันธ์ุ มี 2 พันธ์ุเป็นบัวบานกลางวัน  
ได้แก่ นิลุบล (บัวผันและบัวเผื่อน ดอกสีคราม-ม่วง) และจงกลนี (บัวจงกลนี) ส่วนอีก 3 พันธ์ุ 
เป็นบัวบานกลางคืน ได้แก่ รตตุบล (บัวสายดอกสีแดง) เสตุบล (บัวสายดอกสีขาว) และกมุท (บัว
สายดอกสีขาว อีกชนิดหน่ึง) ส่วนบัวหลวง 2 พันธ์ุ ได้แก่ บัวแดง (บัวหลวงดอกสีแดง) และบัว
ขาว (บัวหลวงดอกสีขาว) 
 ชาวไทยโดยเฉพาะชาวพุทธ ยกย่องบัวหลวงว่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่จะนํามาใช้
สักการะบูชาพระรัตนตรัย และใช้ในพิธีการทางศาสนา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบชื่อสัตตบงกช 
และสัตตบุษย์ ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต ซึ่งเชื่อว่าบัวทั้งสองถูกนําเข้ามาโดยพ่อค้า หรือผู้อพยพชาว
อินเดียหรือศรีลังกา โดยนํามาปลูกเพ่ือใช้ดอกบูชาพระ หรือเทพเจ้า เพราะมีดอกที่มีลักษณะ
เหมือนการพนมมือ ดอกบัวจึงเป็นดอกไม้ประจําพุทธศาสนาในประเทศไทย นอกจากน้ีบัวมีความ
ใกล้ชิดกับคนไทยมาก ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ของไทยมีการนํารูปลักษณ์ของบัวมาใช้นานมากแล้ว  
ในปัจจุบันตามแหล่งนํ้าในชนบทจะมีบัวข้ึนกระจายอยู่ทั่วไป เน่ืองจากเป็นพืชขยายพันธ์ุได้ง่าย 
และมีการปลูกเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์นานาประการ 
 

การจ าแนกบัว 
1. แบ่งประเภทตามถ่ินก าเนิดและการเจริญเติบโต สามารถแบ่งได้  2 จําพวก คือ 

            1.1 บัวที่ เกิดและเจริญเติบโตในเขต
อบอุ่ นและ เขตหนาว  (Subtropical and 
Temperate Zones) เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ 
ภาคใต้ของอเมริกาใต้ ตอนเหนือของอินเดีย จีนและ
ออสเตรเลีย บัวประเภทน้ีมีเหง้าสะสมอาหารอยู่ใน
ดิน เมื่อถึงฤดูหนาวผิวหน้าของนํ้าเป็นแผ่นนํ้าแข็ง 
จะทิ้งใบและอาศัยอาหารในเหง้าเลี้ยงตัวเอง เม่ือ
เข้าฤดูใบไม้ผลินํ้าแข็งละลายหมดก็จะเจริญแตก
หน่อต้นใหม่และจะเจริญเติบโตออกดอกออกผล
หมุนเวียนอยู่เช่นน้ีเรื่อยไป เรียกบัวประเภทน้ีว่า 

Hardy Type หรือ Hardy Waterlily นักพฤกษศาสตร์จัดให้บัวประเภทน้ีอยู่ในกลุ่ม Castalia 
Group หรืออุบลชาติประเภทยืนต้น  
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บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 
(Intersubgeneric Hybrid : ISG) 
ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน      
Nymphaea “Purple Fantasy” 

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 
(Intersubgeneric Hybrid : ISG) 
ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน      
Nymphaea “Detective Erika” 

บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย 
(Intersubgeneric Hybrid : ISG) 
ลูกผสมระหว่างบัวฝรั่งและบัวผัน      

Nymphaea “Pink Silk” 
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อุบลชาติยืนต้น 
“Madame Wilfron Gonnere” 

ประวัติบัวในประเทศไทย 
สําหรับประวัติบัวในประเทศไทยได้มีบันทึกไว้เป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้วว่าพ่อขุน

รามคําแหงมหาราช แห่งกรุงสุโขทัย ได้ทรงปลูกบัวสายพ้ืนเมือง 5 พันธ์ุ ร่วมกับบัวหลวง 2 พันธ์ุ 
เพ่ือประดับสระนํ้าในพระราชวัง  ในบรรดาบัวสายทั้ง 5 พันธ์ุ มี 2 พันธ์ุเป็นบัวบานกลางวัน  
ได้แก่ นิลุบล (บัวผันและบัวเผื่อน ดอกสีคราม-ม่วง) และจงกลนี (บัวจงกลนี) ส่วนอีก 3 พันธ์ุ 
เป็นบัวบานกลางคืน ได้แก่ รตตุบล (บัวสายดอกสีแดง) เสตุบล (บัวสายดอกสีขาว) และกมุท (บัว
สายดอกสีขาว อีกชนิดหน่ึง) ส่วนบัวหลวง 2 พันธ์ุ ได้แก่ บัวแดง (บัวหลวงดอกสีแดง) และบัว
ขาว (บัวหลวงดอกสีขาว) 
 ชาวไทยโดยเฉพาะชาวพุทธ ยกย่องบัวหลวงว่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่จะนํามาใช้
สักการะบูชาพระรัตนตรัย และใช้ในพิธีการทางศาสนา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบชื่อสัตตบงกช 
และสัตตบุษย์ ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต ซึ่งเชื่อว่าบัวทั้งสองถูกนําเข้ามาโดยพ่อค้า หรือผู้อพยพชาว
อินเดียหรือศรีลังกา โดยนํามาปลูกเพ่ือใช้ดอกบูชาพระ หรือเทพเจ้า เพราะมีดอกที่มีลักษณะ
เหมือนการพนมมือ ดอกบัวจึงเป็นดอกไม้ประจําพุทธศาสนาในประเทศไทย นอกจากน้ีบัวมีความ
ใกล้ชิดกับคนไทยมาก ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ของไทยมีการนํารูปลักษณ์ของบัวมาใช้นานมากแล้ว  
ในปัจจุบันตามแหล่งนํ้าในชนบทจะมีบัวข้ึนกระจายอยู่ทั่วไป เน่ืองจากเป็นพืชขยายพันธ์ุได้ง่าย 
และมีการปลูกเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์นานาประการ 
 

การจ าแนกบัว 
1. แบ่งประเภทตามถ่ินก าเนิดและการเจริญเติบโต สามารถแบ่งได้  2 จําพวก คือ 

            1.1 บัวที่ เกิดและเจริญเติบโตในเขต
อบอุ่ นและ เขตหนาว  (Subtropical and 
Temperate Zones) เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ 
ภาคใต้ของอเมริกาใต้ ตอนเหนือของอินเดีย จีนและ
ออสเตรเลีย บัวประเภทน้ีมีเหง้าสะสมอาหารอยู่ใน
ดิน เมื่อถึงฤดูหนาวผิวหน้าของนํ้าเป็นแผ่นนํ้าแข็ง 
จะทิ้งใบและอาศัยอาหารในเหง้าเลี้ยงตัวเอง เม่ือ
เข้าฤดูใบไม้ผลินํ้าแข็งละลายหมดก็จะเจริญแตก
หน่อต้นใหม่และจะเจริญเติบโตออกดอกออกผล
หมุนเวียนอยู่เช่นน้ีเรื่อยไป เรียกบัวประเภทน้ีว่า 

Hardy Type หรือ Hardy Waterlily นักพฤกษศาสตร์จัดให้บัวประเภทน้ีอยู่ในกลุ่ม Castalia 
Group หรืออุบลชาติประเภทยืนต้น  

ประวัติบัวในประเทศไทย

การจําแนกบัว
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อุบลชาติล้มลุก 
“Tropic sunset” 

           
 1.2 บัวท่ีเกิดและเจริญเติบโตในเขตร้อน
(Tropical Zones) เช่น ทวีปเอเชียแบ่งเป็น 2 
ปร ะ เ ภ ท คื อ ตอนก ล า ง แล ะ ตอ น ใ ต้ แ อ ฟ ริ ก า 
ออสเตรเลียตอนเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
บัวประเภทน้ีกําเนิดและเจริญเติบโตได้ในเขตร้อนเขต
เดียว ถ้านําไปปลูกในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว เมื่อเข้า
ฤดูหนาวผิวหน้าของนํ้าเป็นนํ้าแข็งทําให้บัวประเภทน้ี

ต้องตายไป จึงเรียกบัวประเภทน้ีว่า Tropical Type 
หรือ Tropical Water lily นักพฤกษศาสตร์จัดให้บัว
ประเภทน้ีอยู่ในกลุ่ม Lotus Group หรือ อุบลชาติ
ประเภทล้มลุก 
 

2. แบ่งประเภทตามชนิดของบัว สามารถจําแนกได้ดังน้ี 
            2.1 ปทุมชาติหรือบวัหลวง (Lotus)จัดอยู่ในสกุล Nelumbonaceae มีแหล่งกําเนิด
ในทวีปเอเชีย เป็นบัวใบเดียว ดอกเดียว ออกดอกจากเหง้าใต้ดินบริเวณซอกใบ มีไหลอยู่ใต้ดิน ใบ
มีขนาดใหญ่ ดอกมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อน ใบมีทั้งชนิดสีขาว สีชมพู และสีเหลือง ดอกชูข้ึนเหนือ
นํ้า ภายในมียางใสและท่ออากาศใหญ่ประมาณ 4-6 ช่อง บริเวณก้านดอกและก้านใบ มีหนาม
อ่อนๆบริเวณรอบ กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 4-5 กลีบ ลักษณะใบกลมคล้ายจาน มีสีเขียวอมเทา ขอบ
เรียบมนหนา นํ้าไม่เกาะใบ โดยแบ่งเป็น ปทุมชาติซีกโลกตะวันออก และปทุมชาติซีกโลก
ตะวันตก ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 5 พันธ์ุ ได้แก่ บุณฑริก ปทุม บัวหลวงราชินี (พันธ์ุใหม่) บัว
หลวงสัตตบุษย์ สัตตบงกช 
 
 
 
 
 
 
 

บัวหลวง “Charming Lips” บัวหลวง “Red shanghai” 
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บัวผัน Lady Blue บัวผัน ทรัพย์ประเสริฐ 

บัวผัน Teri Dunn บัวผัน อนุสรณ์เรด 

บัวผัน ขาวมงคล บัวผัน แสดชัยพล 
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          2.2.  อุบลชาติ (Waterlily) อยู่ในวงศ์ (Family) Nymphaeacea  และจัดอยู่ในสกุล 
Nymphaea  เป็นวงศ์บัวก้านอ่อน มีแหล่งกําเนิดในทวีปเอเชีย มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบและดอกเกิด
จากตาหรือหน่อที่เจริญข้ึนมาท่ีผิวนํ้าด้วยก้านส่งใบและยอด บางชนิดมีใบใต้นํ้า  ใบเป็นใบเด่ียว 
มีขอบใบทั้งแบบเรียบและแบบคลื่น ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ด้านล่างมีขนละเอียดหรืออาจจะ
ไม่มีขน ดอกเป็นดอกเด่ียวมีทั้งชนิดที่บานกลางคืนและบานกลางวัน บางชนิดมีกลิ่นหอม มีสีสัน
หลากหลายแตกต่างกันไป มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า "อุบลชาติ" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุบล
ชาติล้มลุกและอุบลชาติยืนต้น 
  2.2.1 อุบลชาติยืนต้น (Hardy Waterlily) มีถ่ินกําเนิดในเขตอบอุ่น และ
เขตหนาว หรือที่เรียกว่า บัวฝรั่ง มีเหง้าเลื้อยไปตามผิวดิน แตกหน่อง่าย ติดเมล็ดยาก พักตัวใน
ฤดูหนาว ขอบใบเรียบ ดอกลอยแตะผิวนํ้าหรือชูเหนือนํ้าเล็กน้อย ดอกมีหลายสี กลีบดอกซ้อน
สวยงามมาก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะดอกและสีตามท่ีผู้พัฒนาพันธ์ุคิดข้ึน ได้แก่ บัว
ฝรั่ง เป็นต้น 
 
 

 
 
 

  2.2.2 อุบลชาติล้มลุก (Tropical Waterlily) มีถ่ินกําเนิดในเขตร้อน ไม่
พักตัวในฤดูหนาว มีเหง้าเจริญเติบโตในแนวด่ิง ดอกมีหลายสี ใบลอยแตะผิวนํ้า ดอกชู ข้ึนเหนือ
ผิวนํ้า ขอบใบจักมนหรือแหลม แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 
  1) บัวผันและบัวเผื่อน (บานกลางวัน) ดอกมีกลิ่นหอมมาก บานตอนเช้า
หุบตอนเย็น ก้านและใบไม่มีขน ดอกมีหลายสี ติดเมล็ดง่าย  ผสมพันธ์ุข้ามระหว่างสีต่างๆ ได้ง่าย
ทั้งโดยแมลงในธรรมชาติ และโดยฝีมือมนุษย์ บัวชนิดน้ีจึงเกิดสีสันต่างๆ มากมาย เป็นที่นิยมปลูก
เป็นไมป้ระดับกันมาก ราคาถูก ขยายพันธ์ุง่าย ดูแลง่าย ดอกก็หอมมาก สามารถหาซื้อได้ตามร้าน
ต้นไม้ทั่วไป 
 
 
 

บัวฝร่ัง “มณีเรด” บัวฝร่ัง “Joey Tomocik” 

บัวผัน “Purple Joy” บัวผัน “มะเหมี่ยว” หรือ “แดงสยาม” 
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บัวผัน Tina บัวผัน Linsey Wood 

บัวผัน Isra Morada บัวผัน Colorata 

บัวผัน Queen of Siam บัวผัน ฉลองขวัญ (King of Siam) 
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ภาพบัวชนิดตางๆ
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บัวจงกลน ี(เครดิต
ภาพ : สวนบัวฟ้า) 

  2) บัวสาย (บานกลางคืน) เป็นบัวที่ชาวบ้านนิยมเก็บสายบัวมาประกอบ
อาหาร บานตอนใกล้ค่ําและหุบตอนเช้า บางชนิดไม่หอม บางชนิดหอมอ่อนๆ บัวชนิดน้ีมีก้านใบ
และก้านดอกยาวสามารถข้ึนอยู่ได้ในระดับนํ้าลึกๆ ได้  พบเห็นได้ทั่วไปตามหนองบึงและในแหล่ง
นํ้าธรรมชาติตามชนบท แตกกอง่ายและมีหัวอยู่ใต้ดิน ในฤดูแล้งที่นํ้าแล้งก็โทรมไปแต่หัวยังฝังอยู่
ในดิน เมื่อฤดูฝนมีนํ้ามาก็จะแตกใบข้ึนมาใหม่เต็มหนองบึง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนเกิดสีสัน
และพันธ์ุใหม่ข้ึนมาอีกหลายชนิด และยังจะมีพันธ์ุใหม่เกิดข้ึนเรื่อยๆ  
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

  3) จงกลนี (บานกลางวันเม่ือบานแล้วจะบานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน) 
เป็นบัวพันธ์ุใหม่ที่พบในธรรมชาติคาดว่าเกิดจากการแปลงพันธ์ุในธรรมชาติ 
ใบเหมือนบัวตระกูลบัวผัน บัวเผื่อน แต่ดอกซ้อนเหมือนบัวฝรั่ง มีเหง้าใต้ดิน 
เหง้าเจริญในแนวด่ิง ต้นอ่อนจะเกิดจากเหง้าใต้ดินเจริญเติบโตข้ึนมาจากโคน
ต้นแม่ ใบลอยลอยแตะผิวนํ้า ดอกลอยแตะผิวนํ้าเล็กน้อย ก้อนใบก้านดอก
ยาวและอ่อนควรปลูกในที่ระดับนํ้าลึก  ดอกบานแล้วบานเลยจะไม่หุบจนกว่า
จะโรยไป ประมาณ 3 วัน จงกลนีเป็นบัวที่มีกลีบดอกเยอะแต่สีสันยังไม่สวย
และที่กลีบดอกมีสีเขียวดูเปรอะ กลีบดอกเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เมื่อนํามา
ปลูกเล้ียงในอ่างจําเป็นต้องใช้พื้นท่ีกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

บัวสาย “Mrs. Emily Grant Hutchings” 

บัวสาย “เศวตอุบล” หรือ “โกมุท” บัวสายสีชมพู 

บัวสายท่ีด่างสองสีในดอกเดียว 
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ประโยชน์ของบัวผันบัวเผื่อน 

 เน่ืองจากดอกบัวเผื่อนและดอกบัวผันมีดอกท่ีสวยงาม จึงมีการปลูกไว้ตัดดอกเพ่ือขาย 
นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับไว้ในอ่างหรือสระนํ้าเพ่ือความสวยงาม  โดยสามารถออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี แถมยังปลูกเลี้ยงดูแลง่าย และมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี  ก้านดอก
สามารถใช้รับประทานเป็นผักได้ หรือใช้จิ้มกินกับนํ้าพริก 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 บัวเผื่อนถูกจัดให้อยู่ในตํารับยา "พิกัดบัวพิเศษ" ซึ่งประกอบไป

ด้วยบัวเผื่อน, บัวขม, บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว, บัวสัตตบงกชแดง, และบัวสัตตบงกช
ขาว ซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้อันเกิดเพ่ือธาตุทั้ง 4 ช่วยขับเสมหะ แก้ไข้ตัวร้อน อาการ
ร้อนในกระหายนํ้า แก้ลม ช่วยบํารุงโลหิต บํารุงกําลั ง บํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วย
บํารุงครรภ์ (ดอก) 

8. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดอกบัวเผื่อนเป็นส่วนประกอบในตํารับยากลุ่มอาการทาง
ระบบไหลเวียนโลหิตหรือตํารับยา "ยาหอมเทพจิตร" โดยมีดอกบัวเผื่อนเป็น
ส่วนประกอบร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้ลมกอง
ละเอียด หรืออาการหน้ามืดตาลาย แก้อาการสวิงสวาย (อาการใจหวิว วิงเวียน คลื่นไส้ 
ตาพร่าจะเป็นลม), แก้อาการใจสั่น, และช่วยบํารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ทําให้สุขใจ สบายใจ 
ช่วยคลายเครียด ทําให้มีอารมณ์แจ่มใส (ดอก) 

9. สาร Nymphagol จากดอกบัวเผื่อน มีฤทธ์ิในการช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด และ
ช่วยเพ่ิมระดับอินซูลินในหนูทดลองได้ (ดอก) 

10. สารสกัดจากดอกบัวเผื่อน มีฤทธ์ิช่วยปกป้องตับหนูจากการถูกทําลายด้วยสารคาร์บอน
เตตระคลอไรด์ (ดอก) 

 

 

๕๒๘

เปนบัวพันธุใหมที่พบในธรรมชาติคาดวาเกิดจากการแปลงพันธุในธรรมชาติ ใบเหมือนบัวตระกูล

บัวผัน บัวเผื่อน แตดอกซอนเหมือนบัวฝรั่ง มีเหงาใตดิน เหงาเจริญในแนวดิ่ง ตนออนจะเกิดจาก
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บัวจงกลน ี(เครดิต
ภาพ : สวนบัวฟ้า) 

  2) บัวสาย (บานกลางคืน) เป็นบัวที่ชาวบ้านนิยมเก็บสายบัวมาประกอบ
อาหาร บานตอนใกล้ค่ําและหุบตอนเช้า บางชนิดไม่หอม บางชนิดหอมอ่อนๆ บัวชนิดน้ีมีก้านใบ
และก้านดอกยาวสามารถข้ึนอยู่ได้ในระดับนํ้าลึกๆ ได้  พบเห็นได้ทั่วไปตามหนองบึงและในแหล่ง
นํ้าธรรมชาติตามชนบท แตกกอง่ายและมีหัวอยู่ใต้ดิน ในฤดูแล้งที่นํ้าแล้งก็โทรมไปแต่หัวยังฝังอยู่
ในดิน เมื่อฤดูฝนมีนํ้ามาก็จะแตกใบข้ึนมาใหม่เต็มหนองบึง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจนเกิดสีสัน
และพันธ์ุใหม่ข้ึนมาอีกหลายชนิด และยังจะมีพันธ์ุใหม่เกิดข้ึนเรื่อยๆ  
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

  3) จงกลนี (บานกลางวันเม่ือบานแล้วจะบานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน) 
เป็นบัวพันธ์ุใหม่ที่พบในธรรมชาติคาดว่าเกิดจากการแปลงพันธ์ุในธรรมชาติ 
ใบเหมือนบัวตระกูลบัวผัน บัวเผื่อน แต่ดอกซ้อนเหมือนบัวฝรั่ง มีเหง้าใต้ดิน 
เหง้าเจริญในแนวด่ิง ต้นอ่อนจะเกิดจากเหง้าใต้ดินเจริญเติบโตข้ึนมาจากโคน
ต้นแม่ ใบลอยลอยแตะผิวนํ้า ดอกลอยแตะผิวนํ้าเล็กน้อย ก้อนใบก้านดอก
ยาวและอ่อนควรปลูกในที่ระดับนํ้าลึก  ดอกบานแล้วบานเลยจะไม่หุบจนกว่า
จะโรยไป ประมาณ 3 วัน จงกลนีเป็นบัวที่มีกลีบดอกเยอะแต่สีสันยังไม่สวย
และที่กลีบดอกมีสีเขียวดูเปรอะ กลีบดอกเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เมื่อนํามา
ปลูกเล้ียงในอ่างจําเป็นต้องใช้พื้นท่ีกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

บัวสาย “Mrs. Emily Grant Hutchings” 

บัวสาย “เศวตอุบล” หรือ “โกมุท” บัวสายสีชมพู 

บัวสายท่ีด่างสองสีในดอกเดียว 

เหงาใตดินเจริญเติบโตขึ้นมาจากโคนตนแม ใบลอยลอยแตะผิวนํ้า

ดอกลอยแตะผิวนํ้าเล็กนอย กอนใบกานดอกยาวและออนควรปลูกในที่

ระดับนํ้าลึก ดอกบานแลวบานเลยจะไมหุบจนกวาจะโรยไป ประมาณ

๓ วัน จงกลนีเปนบัวที่มีกลีบดอกเยอะแตสีสันยังไมสวยและที่กลีบดอก

มีสีเขียวดูเปรอะ กลีบดอกเรียงตัวไมเปนระเบียบ เมื่อนํามาปลูกเลี้ยง

ในอางจําเปนตองใชพื้นท่ีกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ความลึก

ประมาณ ๖๐ เซนตเิมตร หากตืน้กวาน้ี ดอกมกัไมยอมบาน สนันษิฐานวา

ประโยชนของบัวผันบัวเผื่อน
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การใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ 
มีการใช้ส่วนต่างๆของบัวหลวงในด้านอื่นๆ ดังน้ี 
ฝักบัว (Torus) ท่ีนําเกสรเพศผู้ออกไปแล้วจะเหลือส่วนของเกสรเพศเมียท่ีมีลักษณะรูปกรวยสี
เหลือง นําไปใช้เป็นอาหารโค กระบือ แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก จึงมักจะท้ิงไว้เป็นปุ๋ยใต้ต้นไม้
มากกว่า 
ฝักอ่อน นํามาทําเป็นของตกแต่ง เก็บฝักอ่อนมาทําให้แห้ง ชุบด้วยสีเงิน สีทอง แล้วตากให้แห้ง
ประดิษฐ์เป็นของตกแต่ง 
เปลือกหุ้มเมล็ด สามารถนําไปทําอาหารเลี้ยงเห็ดได้ โดยนําเปลือกหุ้มเมล็ดบัวมาบด แล้วผสมกับ
วัตถุดิบอื่นๆ เช่น มูลม้าและฟางข้าว แล้วนําไปเพาะเห็ด ซึ่งเห็ดที่ได้จะเรียกว่าเห็ดบัว นอกจากน้ี
ยังใช้เปลือกหุ้มเมล็ด หมักให้ผุเปื่อยทําเป็นปุ๋ย 
ใบ ใช้ห่อของ ห่ออาหาร ห่อปลาหรือกุ้งไปขาย หรือถ้าเป็นใบที่ตากแห้งเมื่อต้องการจะใช้ห่อ
อาหารก็จะนํามาตากนํ้าค้างหน่ึงคืน เพ่ือให้ใบอ่อนตัว จึงนําไปใช้ห่ออาหารแล้วน่ึง จะทําให้
อาหารมีกลิ่นหอม หรือห่ออาหารไปรับประทานระหว่างเดินทาง ผู้จําหน่ายดอกบัวสดจะใช้ใบบัว
สด ห่อหุ้มดอกบัวเพ่ือป้องกันการระเหยของนํ้า และความร้อน ทําให้ดอกบัวไม่เหี่ยวระหว่างการ
ขนส่ง นอกจากน้ียังนําใบบัวตากแห้ง แล้วนําไปย้อมสีและทําเป็นวัสดุตกแต่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของท่ีระลึกจากดอกบัวอบแห้ง 

๒๗๖

การใชประโยชนดานอื่นๆ

ของที่ระลึกจากดอกบัวอบแหง

บัวจงกลนีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพันธุในธรรมชาติของบัวผันและบัวเผื่อนจากอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอม (Mutation)

บัวยักษออสเตรเลีย Blue gigantea บัวยักษออสเตรเลียเปลี่ยนสีได Atrans

บัววิกตอเรีย (เครดิตภาพ : สวนบัวฟา)

 ๔) บัวยักษออสเตรเลีย (บานกลางวัน) เปนบัวใบใหญ แตกกอใหญ ใชพื้นที่

คอนขางมาก กินนํ้าลึก จะมีทั้ง สีนํ้าเงิน ขาว ชมพู ตนกําเนิดอยูที่ประเทศออสเตรเลีย

 ๒.๓ บัวกระดงหรือบัววิคตอเรีย (Royal Waterlily, Victoria) บัวใบใหญ

ยักษ ขอบใบยกตัวขึ้นคลายกระดง ลอยบนผิวนํ้า ใบ กานใบ กานดอกมีหนามแหลมอยูทั่ว ดอกสี

ขาว และ สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอมแรง บานตอนกลางคืนและหุบในตอนเชา เปนบัวที่ตองใชพื้นที่

ปลูกมาก และมีปญหากอบัวหลุดลอยขึ้นสู ผิวนํ้าหากระดับน้ําที่ปลูกมีการเปล่ียนขึ้นอยาง

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
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ในจํานวนบัวทั้งหมด บัวหลวงนับเป็นบัวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและเกษตรกรปลูก
มากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงค์ของการปลูกที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปลูกเพ่ือตัดดอกตูม ซึ่งนําไปใช้
บูชาพระ และปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด ซึ่งสามารถใช้ประกอบอาหารท้ังอาหารคาวและอาหารหวาน 
นอกจากน้ีส่วนอื่นๆของบัวหลวง ก็ยังสามารถจําหน่ายและใช้ประโยชน์อื่นๆได้ เช่น ใบแห้ง ใช้ทํา
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ลักษณะหัวของบัวผัน 

ลักษณะไหลของบัวหลวง 

ลักษณะหน่อของบัวฝร่ัง 
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การใช้ประโยชน์บัวหลวงเป็นสมุนไพร 
กลีบดอก มีสรรพคุณ รักษาอาการไซนัสอักเสบ โดยนํากลีบดอกรีดจนเรียบ ห่อม้วนเกสรบัว
หลวงตากแห้ง หรือใบบัวหลวงตากแห้งสูบ 
เกสรเพศผู้ เรียกว่าเกสรบัว โดยใช้เกสรสด หรือตากแดดให้แห้ง ชงเป็นชา ซึ่งจะให้กลิ่นหอม 
เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้านขายยาสมุนไพรไทยจะนําเกสรบัวไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆ เพ่ือ
ทําเป็นยาแก้ไข้ โรคหัวใจ กระตุ้นการทํางานของหัวใจ  
ฝัก  ใช้เย่ือฝัก เป็นสมุนไพร  มีสรรพคุณรักษาริดสีดวงจมูก โดยแกะเย่ือฝักที่รองรับเมล็ดมาตาก
แห้ง แล้วนํามามวนสูบเพ่ือรักษาเย่ือจมูกอักเสบหรือเรียกว่าริดสีดวงจมูก 
ดีบัวหรือเอ็มบริโอ (Embryo) มีรสขม เม่ือแกะออกมาจากเมล็ดแล้ว นําไปชงกับนํ้าร้อน หรือ
ตากแห้งเพ่ือการเก็บไว้นานๆ ชงด่ืมนํ้าเหมือนชา หรือบดผสมนํ้าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน มีสรรพคุณ 
ลดไข้ ขยายหลอดเลือดหัวใจ แก้กระหาย ลดความดันโลหิต ลดการติดเชื้อในช่องปาก แก้
โรคเบาหวาน และเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
ใบ นํามาซอยแล้วต้มนํ้าจิบเป็นยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ หรือนํามามวนสูบรักษาอาการเย่ือจมูกอักเสบ 
นอกจากน้ีชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นยาผีบอกรักษาโรคเบาหวาน เน่ืองจากได้ตํารับยามาจากความฝัน 
โดยเล่าว่ามีคนมาบอกให้นําใบบัวมาซอยและน่ึง แล้วให้ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแบ่งเป็น 3 กอง 
แล้วเลือกมา 1 กอง นําไปต้มนํ้าด่ืม จะหายจากอาการเบาหวาน เป็นยาผีบอก เมื่อได้ทดลองทําดู 
ปรากฏว่าอาการของโรคเบาหวานดีข้ึน จนหายในที่สุด 
ก้านดอกและก้านใบ นําก้านดอกหรือก้านใบ ของใบที่ชูพ้นนํ้า มาตากให้แห้ง แล้วสูบเหมือนบุหรี่ 
รักษาอาการไซนัสอักเสบ  

การใช้บัวหลวงเป็นเคร่ืองสักการะบูชาและใช้ตามความเชื่อ 
ดอก ใช้บูชาพระ โดยเก็บดอกตูมที่มีขนาดใหญ่ ให้มีก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร นําไปวัด
เพ่ือบูชาพระร่วมกับธูปและเทียนทุกๆ วันพระ โดยนับถือเป็นดอกไม้มงคล มีความหมายที่ดี ทั้ง
เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า  การบูชา
ด้วยดอกบัวจะได้บุญกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ชนิดอื่น ดอกบัวที่นํามาบูชาพระมักใช้ดอกสีขาว คือ 
บุณฑริกและสัตตบุตย์ และเน่ืองจากเป็นพืชที่เจริญงอกงามพบเห็นอยู่มาก สามารถเลือกเก็บมา
ประกอบพิธีทางศาสนาได้โดยไม่ต้องหาซื้อ บัวหลวงจะให้ดอกมาก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม  
ใบ ใช้ในพิธีทางศาสนา พิธีมงคล เช่น ใช้รองผมในการปลงผมบวช หรือใช้รองเสาเอกในการปลูก
บ้านใหม่ ร่วมกับดอกบัวมีความเชื่อว่าเป็นการชูชีวิตทําให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า 
 

๗๒๖

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบัว

การใชประโยชนบัวหลวงเปนสมุนไพร

26 
 

การใช้ประโยชน์บัวหลวงเป็นสมุนไพร 
กลีบดอก มีสรรพคุณ รักษาอาการไซนัสอักเสบ โดยนํากลีบดอกรีดจนเรียบ ห่อม้วนเกสรบัว
หลวงตากแห้ง หรือใบบัวหลวงตากแห้งสูบ 
เกสรเพศผู้ เรียกว่าเกสรบัว โดยใช้เกสรสด หรือตากแดดให้แห้ง ชงเป็นชา ซึ่งจะให้กลิ่นหอม 
เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้านขายยาสมุนไพรไทยจะนําเกสรบัวไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆ เพ่ือ
ทําเป็นยาแก้ไข้ โรคหัวใจ กระตุ้นการทํางานของหัวใจ  
ฝัก  ใช้เย่ือฝัก เป็นสมุนไพร  มีสรรพคุณรักษาริดสีดวงจมูก โดยแกะเย่ือฝักที่รองรับเมล็ดมาตาก
แห้ง แล้วนํามามวนสูบเพ่ือรักษาเย่ือจมูกอักเสบหรือเรียกว่าริดสีดวงจมูก 
ดีบัวหรือเอ็มบริโอ (Embryo) มีรสขม เม่ือแกะออกมาจากเมล็ดแล้ว นําไปชงกับนํ้าร้อน หรือ
ตากแห้งเพ่ือการเก็บไว้นานๆ ชงด่ืมนํ้าเหมือนชา หรือบดผสมนํ้าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน มีสรรพคุณ 
ลดไข้ ขยายหลอดเลือดหัวใจ แก้กระหาย ลดความดันโลหิต ลดการติดเชื้อในช่องปาก แก้
โรคเบาหวาน และเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต 
ใบ นํามาซอยแล้วต้มนํ้าจิบเป็นยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ หรือนํามามวนสูบรักษาอาการเย่ือจมูกอักเสบ 
นอกจากน้ีชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นยาผีบอกรักษาโรคเบาหวาน เน่ืองจากได้ตํารับยามาจากความฝัน 
โดยเล่าว่ามีคนมาบอกให้นําใบบัวมาซอยและน่ึง แล้วให้ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแบ่งเป็น 3 กอง 
แล้วเลือกมา 1 กอง นําไปต้มนํ้าด่ืม จะหายจากอาการเบาหวาน เป็นยาผีบอก เมื่อได้ทดลองทําดู 
ปรากฏว่าอาการของโรคเบาหวานดีข้ึน จนหายในที่สุด 
ก้านดอกและก้านใบ นําก้านดอกหรือก้านใบ ของใบที่ชูพ้นนํ้า มาตากให้แห้ง แล้วสูบเหมือนบุหรี่ 
รักษาอาการไซนัสอักเสบ  

การใช้บัวหลวงเป็นเคร่ืองสักการะบูชาและใช้ตามความเชื่อ 
ดอก ใช้บูชาพระ โดยเก็บดอกตูมที่มีขนาดใหญ่ ให้มีก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร นําไปวัด
เพ่ือบูชาพระร่วมกับธูปและเทียนทุกๆ วันพระ โดยนับถือเป็นดอกไม้มงคล มีความหมายที่ดี ทั้ง
เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า  การบูชา
ด้วยดอกบัวจะได้บุญกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ชนิดอื่น ดอกบัวที่นํามาบูชาพระมักใช้ดอกสีขาว คือ 
บุณฑริกและสัตตบุตย์ และเน่ืองจากเป็นพืชที่เจริญงอกงามพบเห็นอยู่มาก สามารถเลือกเก็บมา
ประกอบพิธีทางศาสนาได้โดยไม่ต้องหาซื้อ บัวหลวงจะให้ดอกมาก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม  
ใบ ใช้ในพิธีทางศาสนา พิธีมงคล เช่น ใช้รองผมในการปลงผมบวช หรือใช้รองเสาเอกในการปลูก
บ้านใหม่ ร่วมกับดอกบัวมีความเชื่อว่าเป็นการชูชีวิตทําให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า 
 

การใชบัวหลวงเปนเครื่องสักการะบูชาและใชตามความเชื่อ

๑. ลําตนและราก
 บัวเปนพืชนํ้าลมลุกท่ีมีอายุหลายป ลําตนมีท้ังเปนเหงา (rhizome) เจริญในแนวนอน

เลื้อยไปตามใตดินหรือผิวดิน มีขอปลองชัดเจน เชนที่พบในบัวหลวง บัวฝรั่ง และบัวญี่ปุน หรือมี

ลักษณะเปนหัว (tuber) ที่เจริญในแนวดิ่งอยูใตดิน เกิดใบ และดอก บริเวณสวนยอด มีทั้งที่เปนรูป

ทรงคอนขางกลม หรือยาวรี เชนท่ีพบในบัวสาย บัวผัน บัวเผื่อน บัวยูริอาเล บัวกระดง

บัวออนดิเนีย และไสปลาไหล

 ภายในเหงาของบัวหลวงมีชองอากาศขนาดใหญ ๙-๑๒ ชอง เมื่อโตเต็มที่สวนของเหงา

จะอวบอวนเนื่องจากสะสมอาหารไวมาก สวนเหงาของบัวสาย บัวฝรั่ง บัวญี่ปุนและบัวบา ภายใน

เหงาจะมีรูพรุนลักษณะคลายฟองน้ํา บางชนิดมีไหล (stolon) แตกออกไปเพ่ือสรางตนใหม 

ที่พบในบัวหลวงเปนไหลเจริญใตดิน ลักษณะผอม ยืดยาวออกไปไดไกลเพื่อขยายอาณาเขต

มักจะเกิดในฤดูรอนซึ่งเปนฤดูกาลท่ีบัวเจริญตามปกติ สวนในฤดูหนาวเปนชวงปลายการเจริญ

เติบโต ไหลจะส้ันลง มีการสะสมอาหารขยายขนาดใหอวนขึ้นกลายเปนเหงา สวนบัวบาและ

บัวสายบางชนิด เชน บัวสายแดง มีลําตนลักษณะเปนไหล

เหมือนกันบนผิวนํ้า เกิดใบและดอกบนผิวนํ้า

ลักษณะหัวของบัวผัน ลักษณะหนอของบัวฝรั่ง ลักษณะไหลของบัวหลวง
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ประโยชน์จากบัว 

การใช้บัวหลวงเป็นอาหาร 
กลีบดอก รับประทานเหมือนผัก โดยรับประทานกลีบที่อยู่
ด้านในของดอกตูมกับนํ้าพริก 
เมล็ด รับประทานได้ทั้งเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ 

 เมล็ดบัวอ่อน รับประทานสดเป็นของขบเคี้ยว 
หรือนําไปประกอบอาหาร เช่น ผสมในข้าวผัด 
อาจแกะเอ็มบริโอ (ต้นอ่อนหรือนิยมเรียกว่า ดีบัว) 
ออกเพราะมีรสขม 

 เมล็ดบัวแก่ แห้ง มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีดํา กระเทาะ
เปลือกและแกะเอาเอ็มบริโอออก นําไปต้มหรือน่ึง
จนน่ิม แล้วจึงนําไปประกอบอาหาร เช่น ทําขนม
หวาน โดยต้มกับนํ้าตาล รับประทานกับนํ้าแข็ง ผสมในขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกงและ
ขนมอบ โดยนําเมล็ดแก่ไปบดเป็นแป้ง ผสมเครื่องปรุงต่างๆ เช่น นํ้าตาลทราย เนย ไข่ 
แล้วนําไปอบ ส่วนเมล็ดบัวแก่ท่ีเปลือกหุ้มยังเป็นสีเขียว นํามาทําขนมเมล็ดบัวทอด
กรอบ ท่ีบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีการทําขนมเมล็ดบัวทอดกรอบ และดีบัวบรรจุแคปซูล
จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจําตําบล โดยจะรับซื้อเมล็ดบัวแก่ซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ดยังมีสี
เขียวอยู่ แต่ด้านบนของเมล็ดจุกเริ่มเป็นสีดํา จากน้ันจึงว่าจ้างชาวบ้านซึ่งบางทีก็คือ ผู้ที่
นําเมล็ดบัวมาจําหน่ายน่ันเอง แกะเปลือกหุ้มเมล็ดและนําเอ็มบริโอออก ต่อจากน้ันนํา
เน้ือเมล็ดไปทอดกรอบและโรยเกลือหรือเคลือบนํ้าตาล 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 ต้มนํ้าตาล บด
ให้ละเอียดผสมกับแป้งข้าวเจ้า และนํ้าตาลแล้วนําไปน่ึง เป็นขนมพ้ืนบ้าน หรือบดละเอียดแล้ว
กวนกับนมข้นหวานทําเป็นลูกอม ทําเป็นเครื่องด่ืมเรียกว่า นํ้ารากบัว 
ไหล หรือหน่ออ่อนของบัว รับประทานสดเป็นผัก หรือปรุงอาหาร โดยทั่วไปจะแกงส้มกับปลา 
ผัดนํ้ามันหอย ผัดรวมกับผักอื่นๆ หรือผัดกับเน้ือหมู อาจนําไปดองเกลือเก็บเอาไว้ รับประทาน
กับข้าว  

๒๕๘

ประโยชนจากบัว
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2. ใบบัว 

ใบเป็นใบเด่ียว ออกจากข้อของลําต้นแบบสลับ ใบอ่อนมีลักษณะขอบใบม้วนข้ึนเข้าหา
กันด้านบน (involute vernation) และเม่ือใบโตเต็มท่ีจะมีรูปร่างค่อนข้างกลม (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
ของใบน้ีจะค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพจากใบอ่อนที่อยู่ใต้นํ้าท่ีมีลักษณะหน่ึงมาเป็นรูปร่างสุดท้ายเมื่อใบ
แก่เต็มที่ รูปร่างที่กล่าวในพันธ์ุต่าง ๆ  จะเป็นลักษณะสุดท้ายของใบที่แก่และเจริญเต็มที่ 

 เมื่อใบแก่เต็มที่แล้ว ใบของไส้ปลาไหล จะอยู่ใต้นํ้าตลอดชีวิต ส่วนใบของบัวสกุลบัวสาย 
(Nymphaea) บัวกระด้ง (Victoria) บัวยูริอาเล (Euryale) บัวญ่ีปุ่น (Nuphar) และบัวออนดิเนีย 
(Ondinea) จะลอยอยู่บนผิวนํ้าหรือโผล่พ้นนํ้าเล็กน้อย โดยเฉพาะในบริเวณนํ้าต้ืนๆ แต่สําหรับ
บัวหลวง จะมีทั้งใบที่โผล่พ้นนํ้าด้วยก้านใบที่เรียวแข็ง และใบที่ลอยอยู่ที่ผิวนํ้าด้วย บัวบางชนิด 
เช่น บัวผัน สามารถสร้างต้นอ่อนข้ึนมาท่ีตรงกลางใบได้ ส่วนสีของแผ่นใบอาจแตกต่างกันออกไป 
มีหลายแบบ  เช่น สีเขียวเข้ม สีนํ้าตาลแดง มีประ จุด หรือลาย 

   
 

 
 

 

 

 

ใบบัวผันท่ีมีต้นอ่อนเกิดท่ีกลางใบ สามารถขยายพันธ์ุทางใบได้  

๒. ใบบัว
การใชบัวหลวงเปนอาหาร
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 ผิวใบ  ส่วนใหญ่บัวจะมีผิวใบเรียบเป็นมัน  เน้ือใบเหนียว  เมื่อแห้งบางคล้ายเย่ือแต่
พ้ืนผิวใบของบัวหลวงมีลักษณะพิเศษ ประกอบไปด้วยหนามขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งเรียงกระจัด
กระจายตัวอยู่อย่างเป็นระเบียบ โดยที่หนามขนาดเล็กเหล่าน้ีแต่ละอันยังมีขนเล็กๆ ที่มีขนาดเป็น
ช่วงระดับนาโนเมตร จนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีคุณสมบัติคล้ายข้ีผึ้ง (wax)  
ซึ่งเกลียดนํ้าเคลือบอยู่ภายนอกอีกด้วย จึงทําให้นํ้าที่หยดลงใบบัวมีพ้ืนผิวสัมผัสใบบัวน้อยมาก 
และหยดนํ้าท่ีมีแรงตึงผิวจะไม่สามารถซึมผ่านหรือย้ายออกเป็นแนวกว้างบนใบบัวได้ ดังน้ัน จึง
กลายเป็นหยดนํ้าขนาดเล็กกลิ้งไปรวมตัวกัน อยู่ที่บริเวณตํ่าสุดของใบบัว  นอกจากน้ีสิ่งสกปรก
ทั้งหลาย เช่น ฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ก้อไม่สามารถเกาะติดแน่นอยู่กับใบบัวได้
เช่นเดียวกัน เพราะว่ามีพ้ืนที่สัมผัสกับใบบัวน้อยมาก โดยสัมผัสได้เฉพาะบริเวณยอดปลายหนาม
เล็กๆ เมื่อมีฝนตกอนุภาคของสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่กับใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดนํ้าด้วย จึงทําให้
ผิวใบบัวสะอาดอยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 ผิวใบของบัวกระด้งมีลักษณะพิเศษเช่นกัน คือ มีหนามแหลมคม เกิดตามเส้นใบที่ผิว
ด้านใต้ โดยมีหน้าท่ีป้องกันมิให้สัตว์นํ้าบางชนิดมากัดกินทําลายใบ ส่วนบัวยูริอาเล มีหนามแหลม
คมที่ผิวใบด้านบนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

ลักษณะใบของบัวหลวง 

ลักษณะใบของบัวกระด้ง (เครดิตภาพ : สวนบัวฟ้า) 

24 
 
 หลังจากการผสมเกสรได้ประมาณ 10-15 วัน หากมีการปฏิสนธิเกิดข้ึน สภาพของ
ดอกบัวจะเปลี่ยนไป จนสังเกตเห็นได้ชัด มีข้อสังเกต คือ บริเวณฐานรองดอกจะมีการขยายตัว
มากข้ึนในกลุ่มบัวฝรั่ง และบัวสายบานกลางคืน กลีบเลี้ยงจะค่อยๆ สลายตัวไป จนในท่ีสุด
มองเห็นผลกลม ชนิดผลสด(berry) ขนาดใหญ่ข้ึนอยู่กับชนิดของบัว แต่ถ้าเป็นพวกบัวผัน ทั้งกลีบ
ดอกและกลีบเลี้ยงยังคงสภาพเดิมอยู่ตลอดจนกระทั่งฝักแก่ แต่บัวฝรั่งบางชนิด กลีบเลี้ยงจะยังคง
อยู่ส่วนกลีบดอกจะเปื่อยยุ่ยไปจนหมด ฝักบัวจะจมไปใต้นํ้าจนถึงใกล้ๆ ผิวดินและอาจยกตัวกลับ
ข้ึนมาได้อีก ส่วนบัวหลวง ฝักบัวจะเจริญใหญ่ข้ึน เมื่อบีบดูจะรู้สึกว่ามีเมล็ดแข็งอยู่ในฝัก 
 ดอกท่ีไม่มีการปฏิสนธิหลังจากหุบในวันที่สามแล้วจะนอนทอดตามผิวนํ้าและเน่าเปื่อย
ไปโดยเร็ว อายุของฝักจะอยู่ในช่วง 3-5 สัปดาห์ หลังการผสมเกสรทั้งน้ีข้ึนอยู่กับพันธ์ุ ความ
สมบูรณ์ของฝัก จํานวนเมล็ดที่เกิด และอุณหภูมิของนํ้าเมื่อฝักแก่เต็มที่แล้วก็จะแตกอยู่ใต้นํ้า 
โดยทั่วไปฝักมักแตกตอนเช้าตรู่ เมล็ดทั้งหมดจะลอยข้ึนสู่ผิวนํ้า มองเห็นลอยเป็นแพคล้ายไข่กบ 
แต่ละเมล็ดจะมีวุ้นหรือเจลาตินห่อหุ้มอยู่ ทําหน้าท่ีเป็นทุ่นลอยนํ้า เพ่ือพยุงให้เมล็ดลอยนํ้าไปเป็น
การกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ต้นอ่อนของบัวท่ีงอกจากเมล็ด การเก็บเมล็ดบัวผัน 

การเก็บเมล็ดบัวฝรั่ง           
และบัวยักษ์ออสเตรเลีย 

เมล็ดบัวผันและบัวยักษ์ออสเตรเลียที่มีเจลาตินห่อหุ้มลอยบนผิวนํ้า 

๙๒๔

เมล็ดบัวผันและบัวยักษออสเตรเลียที่มีเจลาตินหอหุมลอยบนผิวนํ้า

ตนออนของบัวที่งอกจากเมล็ด การเก็บเมล็ดบัวผัน

การเก็บเมล็ดบัวฝรั่ง

และบัวยักษออสเตรเลีย

 ผิวใบ  สวนใหญบัวจะมีผิวใบเรียบเปนมัน  เนื้อใบเหนียว  เม่ือแหงบางคลายเยื่อแต

พื้นผิวใบของบัวหลวงมีลักษณะพิเศษ ประกอบไปดวยหนามขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งเรียง

กระจัดกระจายตัวอยูอยางเปนระเบียบ โดยที่หนามขนาดเล็กเหลานี้แตละอันยังมีขนเล็กๆ

ที่มีขนาดเปนชวงระดับนาโนเมตร จนไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และมีคุณสมบัติคลาย

ขี้ผ้ึง (wax) เคลือบอยูภายนอกอีกดวย จึงทําใหนํ้าท่ีหยดลงใบบัวมีพื้นผิวสัมผัสใบบัวนอยมาก 

และหยดนํ้าที่มีแรงตึงผิวจะไมสามารถซึมผานหรือยายออกเปนแนวกวางบนใบบัวได ดังนั้น

จึงกลายเปนหยดนํ้าขนาดเล็กกลิ้งไปรวมตัวกัน อยูที่บริเวณตํ่าสุดของใบบัว  นอกจากนี้สิ่งสกปรก

ทั้งหลาย เชน ฝุน เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ก็ไมสามารถเกาะติดแนนอยูกับใบบัวไดเชนเดียวกัน 

เพราะวามีพื้นที่สัมผัสกับใบบัวนอยมาก โดยสัมผัสไดเฉพาะบริเวณยอดปลายหนามเล็กๆ เมื่อมี

ฝนตกอนุภาคของสิ่งสกปรกท่ีเกาะอยูกับใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดนํ้าดวย จึงทําใหผิวใบบัว

สะอาดอยูตลอดเวลา
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 โคนใบหรือฐานใบ 
  บัวหลวงมีโคนใบแบบก้นปิด (peltate) รูปคล้ายโล่ ส่วนบัวชนิดอื่นๆหลาย
ชนิด จะแยกกางออกตรงจุดต่อของใบและก้านใบ ในกลุ่มบัวสายบริเวณส่วนโคนที่แยกออกอาจ
เรียก ต่ิงใบ (auricle) หรือท่ีนักเล่นบัว เรียกว่า หูใบ มีหลายลักษณะ เช่น แคบ กว้าง และปิด 
เป็นลักษณะเด่นอีกลักษณะหน่ึงที่ใช้แยกลักษณะพันธ์ุบัวในสกุลบัวสายได้ ดังน้ี คือ 

 โคนใบปิด (close) 
 โคนใบเปิด (open) 

- ต่ิงใบเปิดมาก (เกิน 30 องศา) 
- ต่ิงใบเปิดครึ่งโคนใบ  
- ต่ิงใบเปิดน้อย (น้อยกว่า 30 องศา) 

แต่อาจมีลักษณะพิเศษอื่น เช่น ต่ิงใบปิดส่วนบน ปลายต่ิงเปิด 1 ใน 3 ต่ิงใบเปิด 1 ใน 
2 หรือ 2 ใน 3 ซึ่งเป็นลักษณะจําเพาะของพันธ์ุ 

 ขอบใบและปลายใบ 
  บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน ไส้ปลาไหล บัวญ่ีปุ่น และบัวบาจะมีขอบใบเรียบ 
(entire) เรียบย่น หรือเป็นคลื่น (undulate) ขอบใบพวกบัวเผื่อน บัวผัน (Nymphaea 
nouchali) มีลักษณะจักมนไม่เป็นระเบียบ (crenate) และในพวกบัวกินสายมีขอบใบเป็นจัก
แหลมเป็นระเบียบ (dentate) ส่วนบัวกระด้งขอบใบพับข้ึนเป็นขอบคล้ายกระด้ง สําหรับใบบัวท่ี
ไม่เป็นรูปกลมจะมีปลายใบแตกต่างกันไป เช่น ปลายใบมน (obtuse) เว้าเข้า (retuse) หรือ
แหลม (acute) 
 ก้านใบและก้านดอก 
  ก้านใบและก้านดอกของบัวหลวงจะเป็นก้านที่เรียวแข็ง ชูใบและดอกให้โผล่
พ้นเหนือนํ้า ส่วนบัวสายมีลักษณะคล้ายฟองนํ้า ภายในมีรูพรุนจํานวนมาก ก้านใบของบัวหลวง
และบัวกระด้งจะติดที่บริเวณกลางใบ ส่วนบัวชนิดอื่นๆ ก้านใบจะติดที่บริเวณโคนใบ แต่ส่วนโคน
ใบมักเว้าเป็นหยักลึกเข้าไป จนดูคล้ายกับว่าก้านใบน้ันติดที่กลางใบ ก้านใบและก้านดอกของบัว
สายและบัวบาจะเหนียวและสามารถนํามาโค้งเป็นวงกลมได้โดยไม่หัก ความยาวเท่ากับหรือยาว
กว่าความลึกของนํ้า ผิวของก้านใบบางชนิด เช่น บัวฝรั่งบางชนิด และบัวกินสายจะมีขนสั้น
ละเอียดจํานวนมาก ส่วนผิวก้านใบบัวหลวงจะเป็นหนามแข็งลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ กระจายทั่วไป 
ภายในมีรูพรุน เมื่อถูกหักจะมีนํ้ายางสีขาวไหลออกมา ส่วนก้านใบของบัวกระด้งจะมีหนามแหลม
คม แบบเดียวกับที่เกิดบนผิวใบ 
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การผสมเกสรโดยแมลง การผสมเกสรโดยมนุษย์ 

 ตามหลักการแล้วดอกบัวเป็นพืชที่ต้องผสมข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่าดอกบัว
หลายชนิดสามารถผสมตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกพันธ์ุแท้ท้ังหลาย แต่การผสมตัวเองน้ัน
เกิดข้ึนได้ในเวลาที่จํากัดมาก คือเกิดในวันแรกขณะที่เพศเมียใกล้พ้นระยะยอมรับ (receptive) 
และเกสรเพศผู้เริ่มแก่ การผสมพันธ์ุจะเกิดข้ึนทันทีภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังการถ่ายละออง
เกสร  
 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการถ่ายละอองเกสร มักอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 10.00-
12.00 น. ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับชนิดของพันธ์ุบัว และสภาพดินฟ้าอากาศด้วย 

 สําหรับบัวฝรั่งในวันท่ีอากาศสดใส เวลาท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 9 .00-10.00 น. 
ดอกบัวที่บานวันแรก จะหุบเร็วกว่าดอกอื่น ดอกบัวฝรั่งส่วนใหญ่จะหุบก่อนเท่ียง 

 ส่วนบัวเขตร้อนที่บานกลางวัน หรือบัวผัน บัวยักษ์ออสเตรเลีย จะเริ่มบานประมาณ 
9.00 น. เป็นต้นไป และจะหุบในราว 15.00-16.00 น. ดังน้ัน เวลาที่เหมาะสมในการถ่าย
ละอองเกสรจะอยู่ในช่วง 10.00-14.00 น. แต่ถ้าแดดร้อนเกินไป เกสรเพศผู้ก็อาจถูกทําลายได้  

 ส่วนบัวเขตร้อนที่บานกลางคืนหรือบัวสาย จะเริ่มบานประมาณ 19 .00-20.00 น.
เป็นต้นไป และจะหุบในราว 10.00-11.00 น.  ดังน้ันเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายละอองเกสร
จะอยู่ในช่วงที่ดอกบานใหม่ๆ หรือช่วงเช้าก่อนที่ดอกจะหุบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะดอกบัวผันท่ีติดฝัก 

๒๓๑๐

ติ่งใบเปดมาก (เกิน ๓๐ องศา)
ติ่งใบเปดครึ่งโคนใบ 
ติ่งใบเปดนอย (นอยกวา ๓๐ องศา)

การผสมเกสรโดยแมลง การผสมเกสรโดยมนุษย

ลักษณะดอกบัวผันที่ติดฝก
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กลีบดอกของบัวผัน 
“พูนทรัพย”์ 

ดอก  
 ดอก เป็นดอกเด่ียว สมบูรณ์เพศ ดอกบานที่ผิวนํ้า หรือเหนือนํ้า ดอกตูมมี

ลักษณะเรียว ป้อม (โคนและปลายเรียว ตรงกลางกว้าง) หรือเป็นรูปไข่ (โคนกว้างปลายเรียว) 
เมื่อบานลักษณะเป็นรูปถ้วย รูปครึ่งวงกลม หรือค่อนวงกลม  บัวหลวงเขตร้อนและบัวสายจะมี
ดอกสีชมพู สีแดงหรือสีบานเย็น และสีขาว พวกบัวผันบัวเผื่อนจะพบได้หลากหลายสี ดอกจะแทง
ออกมาจากเหง้าใต้ดินตรงซอกใบ โดยมีก้านดอก (peduncle) ทําหน้าที่ส่งดอกบัวหลวงให้ข้ึนมา
บานเหนือนํ้า แต่ดอกของบัวในวงศ์บัวสายหรืออุบลชาติ (Nymphaeaceae) ดอกมักจะลอยท่ีผิว
นํ้า หรืออาจสูงข้ึนเหนือนํ้าไม่มาก ส่วนบัวบาก้านดอกไม่ยาว เน่ืองจากก้านดอกเกิดจากลําต้นซึ่ง
ลอยนํ้าไม่ได้ยึดกับผิวดิน และอยู่ที่ผิวนํ้าอยู่แล้ว จึงชูดอกเหนือนํ้าได้ทันทีที่เกิดดอก 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 กลีบ หรือมากกว่าเป็นจํานวน

มากในบัวแหลม (บัวหลวงชนิดหน่ึง) กลีบจะน้อยเรียงเพียงชั้นเดียว
โบราณเรียกว่า ดอกฉลวยหรือดอกลา มีประมาณ 20 กลีบ ส่วนบัว
ฉัตรมีกลีบดอกซ้อน พบประมาณ 110 กลีบ ลักษณะเป็นรูปรี 
ปลายกลีบมนหรือค่อนข้างแหลม รูปร่างเป็นรูปไข่กลับไปจนถึงรูป
ช้อน (บางทีไม่แยกเป็นกลีบเลี้ยงและกลีบดอก) เรียกว่ากลีบรวม 
(perianth) แต่ละกลีบเรียกว่า พีทัล (petal) กลีบดอกของบัวสายมี
จํานวนมาก และมีสีต่างๆ ต้ังแต่ ขาว ชมพู เหลือง แสด ม่วง คราม 
ฟ้า นํ้าเงิน เรียงซ้อนกันหลายชั้น สีของกลีบดอกในบัวฝรั่งมี 5 สี 
คือ ขาว ชมพู แดง เหลือง และส้มอมแสด (โดยสามารถเปลี่ยนสีได้จากวันแรกท่ีบาน 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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ลักษณะดอกบัวผันบาน
วันท่ีสอง 

ลักษณะดอกบัวผันบาน 
วันท่ีสาม  

 
  
 
 
 
 
 
 
การผสมพันธ์ุบัวมี 2 วิธีด้วยกัน คือ 

1. ผสมเองตามธรรมชาติ เป็นการปล่อยให้บัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติ
ของพืช หรือผสมโดยแมลง แมลงที่มีบทบาทในการผสมพันธ์ุบัวที่ดีที่สุดคือ ผึ้ง  

2. การผสมโดยมนุษย์ โดยวิธีการถ่ายละอองเกสร การถ่ายละอองเกสรของบัว
ทําโดยการใช้พู่กันเล็ก หรือปากคีบปลายแหลมแตะนํ้าหวานจากดอกที่ใช้เป็นแม่เล็กน้อยพอ
เปียกแล้วนําไปลูบบนเส้าเกสร ในดอกที่ใช้เป็นพ่อ โดยสังเกตว่ามีละอองเกสรเพศผู้จํานวนมาก
เกาะอยู่ แล้วนําปลายพู่กันกลับมาแตะในดอกแม่อีกครั้ง กวนแรงๆ เพ่ือให้ละอองเกสรกระจายไป
ทั่ว ทําซ้ําประมาณ 2-3 ครั้ง ก็เป็นการเพียงพอ 
 ในกรณีที่ดอกพ่อมีเกสรน้อยเราอาจต้องใช้วิธีเก็บละอองเกสรให้ได้มากท่ีสุด วิธีน้ี
จําเป็นต้องมีขวดหรือหลอดเล็กๆ หลอดหยด (dropper) และพู่กัน ข้ันแรกใช้หลอดหยดดูดนํ้า
จากดอกแม่มาใส่ในหลอดหรือขวดแก้วประมาณครึ่งขวด ใช้ปลายพู่กันเก็บละอองเกสรมาใส่ใน
หลอดเกสรให้ได้มากท่ีสุด เขย่าแรงๆให้ละอองเกสรกระจายในนํ้าเพ่ือดูความขุ่น จากน้ันใช้หลอด
หยดดูดนํ้าในขวดมาใส่คืนให้กับดอกแม่  ข้อเสียของวิธีน้ีคือ ถ้าเกสรมากเกินไป การติดเมล็ดก็
อาจมากตามไปด้วย แต่เมล็ดท่ีได้จะมีขนาดเล็กและไม่แข็งแรง ถ้าเราพบว่าในดอกบัวที่บานวัน
แรกมีผึ้งตกลงไปตายที่กลางดอกแล้วดอกบัวดอกน้ันไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เป็นดอกแม่ เพราะ
อาจมีเกสรที่ผึ้งนํามาด้วยเข้าไปผสมก่อนหน้าน้ีแล้ว 
 ในกรณีบัวหลวงใช้พู่กันแตะละอองเรณูของดอกเพศผู้ ซึ่งบานเป็นวันที่สามมาแตะที่
ปลายยอดเกสรเพศเมียที่บานในวันแรก ที่มีนํ้าต้อยอยู่บริเวณยอดเกสรเพศเมีย  

ลักษณะดอกบัวผันบาน 
วันแรก  
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ลักษณะดอกบัวผันบาน
วันท่ีสอง 

ลักษณะดอกบัวผันบาน 
วันท่ีสาม  

 
  
 
 
 
 
 
 
การผสมพันธ์ุบัวมี 2 วิธีด้วยกัน คือ 

1. ผสมเองตามธรรมชาติ เป็นการปล่อยให้บัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติ
ของพืช หรือผสมโดยแมลง แมลงที่มีบทบาทในการผสมพันธ์ุบัวที่ดีที่สุดคือ ผึ้ง  

2. การผสมโดยมนุษย์ โดยวิธีการถ่ายละอองเกสร การถ่ายละอองเกสรของบัว
ทําโดยการใช้พู่กันเล็ก หรือปากคีบปลายแหลมแตะนํ้าหวานจากดอกที่ใช้เป็นแม่เล็กน้อยพอ
เปียกแล้วนําไปลูบบนเส้าเกสร ในดอกที่ใช้เป็นพ่อ โดยสังเกตว่ามีละอองเกสรเพศผู้จํานวนมาก
เกาะอยู่ แล้วนําปลายพู่กันกลับมาแตะในดอกแม่อีกครั้ง กวนแรงๆ เพ่ือให้ละอองเกสรกระจายไป
ทั่ว ทําซ้ําประมาณ 2-3 ครั้ง ก็เป็นการเพียงพอ 
 ในกรณีที่ดอกพ่อมีเกสรน้อยเราอาจต้องใช้วิธีเก็บละอองเกสรให้ได้มากท่ีสุด วิธีน้ี
จําเป็นต้องมีขวดหรือหลอดเล็กๆ หลอดหยด (dropper) และพู่กัน ข้ันแรกใช้หลอดหยดดูดนํ้า
จากดอกแม่มาใส่ในหลอดหรือขวดแก้วประมาณครึ่งขวด ใช้ปลายพู่กันเก็บละอองเกสรมาใส่ใน
หลอดเกสรให้ได้มากท่ีสุด เขย่าแรงๆให้ละอองเกสรกระจายในนํ้าเพ่ือดูความขุ่น จากน้ันใช้หลอด
หยดดูดนํ้าในขวดมาใส่คืนให้กับดอกแม่  ข้อเสียของวิธีน้ีคือ ถ้าเกสรมากเกินไป การติดเมล็ดก็
อาจมากตามไปด้วย แต่เมล็ดท่ีได้จะมีขนาดเล็กและไม่แข็งแรง ถ้าเราพบว่าในดอกบัวที่บานวัน
แรกมีผึ้งตกลงไปตายที่กลางดอกแล้วดอกบัวดอกน้ันไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เป็นดอกแม่ เพราะ
อาจมีเกสรที่ผึ้งนํามาด้วยเข้าไปผสมก่อนหน้าน้ีแล้ว 
 ในกรณีบัวหลวงใช้พู่กันแตะละอองเรณูของดอกเพศผู้ ซึ่งบานเป็นวันที่สามมาแตะที่
ปลายยอดเกสรเพศเมียที่บานในวันแรก ที่มีนํ้าต้อยอยู่บริเวณยอดเกสรเพศเมีย  

ลักษณะดอกบัวผันบาน 
วันแรก  

การผสมพันธุบัวมี ๒ วิธีดวยกัน คือ
 ๑. ผสมเองตามธรรมชาติ เปนการปลอยใหบัวผสมโดยลักษณะตามธรรมชาติของพืช 

หรือผสมโดยแมลง แมลงที่มีบทบาทในการผสมพันธุบัวที่ดีที่สุดคือ ผึ้ง 

 ๒. การผสมโดยมนุษย โดยวิธีการถายละอองเกสร การถายละอองเกสรของบัวทําโดย

การใชพูกันเล็ก หรือปากคีบปลายแหลมแตะนํ้าหวานจากดอกที่ใชเปนแมเล็กนอยพอเปยก

แลวนําไปลูบบนเสาเกสร ในดอกที่ใชเปนพอ โดยสังเกตวามีละอองเกสรเพศผูจํานวนมากเกาะอยู 

แลวนําปลายพูกันกลับมาแตะในดอกแมอีกครั้ง กวนแรงๆ เพื่อใหละอองเกสรกระจายไปท่ัว

ทําซํ้าประมาณ ๒-๓ ครั้ง ก็เปนการเพียงพอ
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กลีบดอกของบัวฝร่ัง 
“กชณัช” 

เกสรเพศผู ้
 ในพวกบัวบามีเกสรเพียง 5 อัน แต่บัวชนิดอื่นๆ 

มีเกสรเพศผู้จํานวนมากเรียงกันรอบฐานรังไข่ บางชนิดมีเกสรเพศผู้
ที่เป็นหมันด้วย เช่น ในบัวหลวงดอกซ้อนบางชนิดมีเกสรเพศผู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก เช่น บัวหลวงดอกซ้อนและบางชนิด
ไม่มีเกสรเพศผู้เลย เช่น บัวจงกลนี บัวฉลองขวัญ (Nymphaea 
‘Chalongkwan’)  บ า ง ช นิ ดต ร งป ล า ย เก ส ร เ พศ ผู้ มี ร ย า ง ค์ 
(appendage) เช่น บัวผัน-บัวเผื่อน (subgenus Barchyceras) 
ส่วนของก้านชูอับเรณูมีลักษณะเรียวยาวไปจนถึงรูปไข่หรือรูปไข่
กลับ อับเรณูสีเหลืองมี 4 อัน ลักษณะเรียวยาว 

 
เกสรเพศเมีย  
 ในพวกบัวหลวงจะมีรังไข่แยกกันแต่ละรัง ฝังอยู่บนฐานรองดอกที่บวมขยาย

ใหญ่ (torus) ส่วนชนิดอื่นๆมีรังไข่เชื่อมติดกัน หรือแยกเฉพาะส่วนปลาย ตําแหน่งรังไข่ของบัว
ส่วนใหญ่มีทั้งที่อยู่สูงกว่า ตํ่ากว่า หรืออยู่ตรงกลางๆ ส่วนของดอก ภายในรังไข่มีหลายช่อง 
ประมาณ 12 – 30  หรือมากกว่า ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) ไม่มีก้านชู สีเหลืองลักษณะเป็น
ต่ิงติดอยู่ด้านบนของรังไข่ ตรงปลายอาจมีรยางค์ (carpellary appendage) มีสีตามกลีบดอก รัง
ไข่ของพวกบัวกินสายเมื่อผสมแล้วจะลงไปเจริญอยู่ใต้นํ้า มักเรียกว่า โตนด รังไข่บัวหลวงเป็น
รูปทรงรีหรือรูปกระสวยอยู่เหนือวงกลีบ มีไข่อ่อน เพียง 1 ใบ ติดอยู่ที่ผนังส่วนบนของรังไข่ ส่วน
ในบัวกินสายมีไข่อ่อนจํานวนมากในแต่ละช่อง  

 
ฐานรองดอก 
     ฐานรองดอก (receptacle) ในบัวหลวงมีขนาด 2 – 4  เซนติเมตร เน้ือน่ิม

คล้ายฟองนํ้า ระหว่างดอกบานมีสีเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียว และสีนํ้าตาลเข้มในที่สุด เมื่อติด
ฝักจะมีขนาด 5 – 10  เซนติเมตร 

 

 

 

 
ลักษณะฐานรองดอก เกสรตัวผู้ และผล(ฝัก) ของบัวหลวงพระราชินี 
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 นอกจากหอยเชอรี่ซึ่งเป็นอันตรายอย่างย่ิงต่อบัว ต้องกําจัดทิ้งให้หมดไป โดยเก็บไข่
หอยที่เป็นพวงสีชมพูที่ติดอยู่ตามผนัง โดยไข่หอยจะฟักเป็นตัวใน 48 ชั่วโมง โดย 24 ชั่วโมงแรก 
จะต้องการออกซิเจนเพ่ือช่วยในการฟักโดยตรง ลักษณะไข่เป็นสีชมพูมันๆ ถ้าเก็บแล้วโยนลงนํ้า 
ไข่จะฝ่อเพราะขาดออกซิเจน หลังจาก 24 ชั่วโมงผ่านไป ไข่จะเปลี่ยนเป็นสีนวลๆ และจางลง
เป็นสีชมพูอ่อนหรือสีขาว ถ้าโยนลงนํ้าจะเป็นการเร่งให้ไข่ฟักตัวได้เร็วข้ึน ส่วนหอยเชอรี่ที่เป็นตัว
ใช้เหย่ือล่อ เช่น ใบมะละกอ หรือใบผักชนิดต่างๆ ใส่ปุ้งกี๋ใส่เศษกรวด หิน ทับไว้ไม่ให้ซากพืชลอย 
วางไว้ ณ จุดท่ีนํ้าน่ิงข้ามคืน หอยเข้ามากินก็เก็บทิ้งทําเป็นประจําหอยก็จะลดลงเอง 
 ปลากินพืชและสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆ เช่น เต่า ปลานิล ปู ฯลฯ ให้ย้ายออกไปให้หมด 
เพราะเป็นอันตรายต่อบัว ทั้งกินบัวเป็นอาหาร และยังขุดคุ้ยรากเหง้าของบัว 
 โรคพืชอื่นๆ โรคใบจุด พบบ่อยในช่วงอากาศร้อน หรือช่วงเปลี่ยนอากาศหนาวเป็น
ร้อน เกิดจากหยดนํ้าท่ีปิดรูเล็กๆหลังใบและขอบใบ เมื่อถูกความร้อนทําให้ผิวใบบริเวณน้ันตายน่ึง 
เชื้อโรคที่กินซากหรือเซลล์ที่ตายมาเกาะกินหรือเกิดจากเชื้อราโดยตรงทําให้ใบเกิดจุดไหม้ให้เก็บ
ใบที่เป็นโรคทิ้งก็พอ ส่วนโรคอื่นๆไม่ค่อยรบกวนมากนัก 
การผสมพันธ์ุบัว 
 ดอกบัวเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีทั้งรังไข่และเกสรเพศผู้ในดอกเดียวกัน แต่ดอกบัวส่วน
ใหญ่เป็นพืชผสมข้าม ต้องอาศัยตัวผู้จากดอกอ่ืนมาผสม เพราะระยะพร้อมของตัวเมียจะไม่ตรง
กับการสุกแก่ของเกสรเพศผู้ในดอกเดียวกัน ดอกบัวจะบานตามเวลา ตามชนิดพันธ์ุ (บาน
กลางวันหรือบานกลางคืน) เมื่อถึงเวลาดอกก็จะหุบลง ดอกบัวส่วนใหญ่จะมีอายุการบานอยู่ที่ 3 
วัน คือมีการบานในวันแรกแล้วหุบ แล้วบานใหม่อีกในวันต่อๆไป ปัจจัยสําคัญในการบานของ
ดอกบัว คือ แสง และพันธุกรรม สําหรับบัวประเภทบานกลางวันแสงจะไปกระตุ้นให้กลีบดอก
บาน เมื่อหมดแสงกลีบดอกก็จะหุบลง ส่วนประเภทบานกลางคืน ความมืดไปกระตุ้นให้กลีบดอก
บานออก และเมื่อมีแสงกลีบดอกก็จะหุบลง 
 ในการบานวันแรก ดอกบัวจะมีความพร้อมในการรอรับการผสม ดอกที่บานวันน้ีจึงใช้
เป็นดอกแม่ ซึ่งมีวิธีสังเกตได้ง่ายคือก้านชูเกสรเพศผู้จะต้ังตรงและไม่มีละอองเกสร บริเวณกลาง
ดอกถัดจากแถวของก้านชูเกสรเพศผู้เข้าไปจะมองเห็นนํ้าหวานหรือนํ้าต้อย (nectar) อยู่เต็ม เป็น
ระยะที่เหมาะสมในการถ่ายละอองเกสร 
 ในการบานครั้งที่สองของดอกหรือวันที่สอง จะเป็นวันที่เกสรเพศผู้เริ่มสุกแก่ ก้านชู
เกสรเพศผู้มักเอนเฉียงปิดเหนือยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งระยะน้ีนํ้ากลางดอกจะแห้งหายไปหมดแล้ว 
จะสังเกตเห็นละอองเกสรเพศผู้เป็นผงสีเหลืองฟูบนก้านชูวงนอก ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะใช้
เป็นพ่อ ในการบานวันที่สามลักษณะของก้านชูเกสรเพศผู้จะมีลักษณะคล้ายดอกในวันที่สองแต่
มักพบเกสรอยู่ก้านชูวงใน ซึ่งระยะน้ีก็ใช้เป็นพ่อได้เช่นกัน 

๒๑๑๒
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การผสมพันธุบัว
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ลักษณะผลของบัวหลวง ลักษณะผลของ 
บัวยักษ์ออสเตรเลีย 

ลักษณะผลของบัวผัน 

ผล  
 ผลของบัวหลวง เป็นผลกลุ่ม (aggregate fruit) เรียกว่า ฝักบัว (torus หรือ 

thalamus) เมื่อฝักอ่อน จะเป็นรูปกรวยสีเหลือง ล้อมรอบด้วยเกสรเพศผู้สีเหลือง เมื่อฝักแก่จะมี
รูพรุนคล้ายฟองนํ้า ประกอบด้วยผลย่อยแบบมีเปลือกแข็ง(nut) จํานวนมาก และมีเมล็ดอยู่
ภายใน 1 เมล็ด เมื่อแก่แล้วไม่แตก รูปร่างคล้ายรูปไข่ เปลือกชั้นนอกของเมล็ด (testa) อ่อนนุ่ม 
ไม่มี endosperm มีใบเลี้ยงหนา 2 ใบ เปลือกเมล็ดสีเขียวภายในมีเน้ือสีขาวนวล รสหวานมัน 
ตรงกลางจะมีต้นอ่อน (embryo) มักถูกเรียกว่า ดีบัว ผลของบัวสายเป็นผลเด่ียวแบบผลสด 
(berry) ภายในมีเมล็ดเล็กๆจํานวนมาก เมื่อติดผลก้านชูดอกจะโค้งลงนํ้า จึงไม่ค่อยได้เห็นผลของ
บัวกลุ่มน้ี หลังจากเมล็ดเจริญเต็มที่ผลจะเน่าและปล่อยเมล็ดออกสู่ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะผลของบัวฝร่ัง 

ลักษณะผลของบัวสายบานกลางคืน 
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ลูกอ๊อด และหวอดไข่ของเขียดตะปาด 

หนอน เป็นอันตรายอย่างย่ิง มีอยู่หลายชนิด เช่น หนอนพับใบ (Leaf Roller) จาก
ผีเสื้อกลางคืน Nymphula orisonalis Walker ที่มาวางไข่ที่ใบ เมื่อเกิดตัวหนอนจะกินใบเป็นวง 
หนอนจะเหลือส่วนใบที่ยังไม่ได้กัดกิน พลิกกลับเป็นบานพับมาปิดทับตัวหนอนเพ่ือบังศัตรู 
นอกจากน้ียังมีหนอนชอนใบ หนอนกระทู้ ถ้าปลูกบัวไม่มาก ปราบโดยการบี้ทิ้งหรือเด็ดใบที่ถูก
ทําลายทิ้ง ถ้าปลูกมากในสระหรือบ่อใหญ่ ให้ใช้ยาแบบดูดซึมทางใบที่ใช้สําหรับปราบหนอนบน
ผักประเภทกะหล่ํา เพราะยาปราบศัตรูบัวโดยตรงไม่มีจําหน่าย 

 
 
 
 
 
     
 
 

 เพลี้ย มีทั้งเพลี้ยไฟ (Thrips) และเพลี้ยอ่อน (Waterlily Aphids) ส่วนมากจะเข้า
ทําลายในตอนปลายฤดูฝน และตลอดฤดูหนาวและฤดูแล้ง วิธีป้องกันเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดหากยังไม่มี
มากให้ฉีดนํ้าให้เพลี้ยร่วงลงนํ้าเป็นอาหารสัตว์นํ้าไป การฉีดนํ้าบ่อยๆเป็นประจําจะป้องกันได้ 
หรือฉีดด้วยนํ้าสบู่ ถ้ามีมากให้ใช้ยาดูดซึมผสมนํ้ายาจับใบ 
 ลูกอ๊อดและหอย ปกติลูกอ๊อดกบ คางคก ไม่เป็นอันตรายต่อบัว ยกเว้นลูกอ๊อดที่เกิด
จากเขียดตะปาด จะกินใบบัวเป็นอาหาร หอย ส่วนมากท่ีพบเป็นหอยเล็กๆที่กินก้านบัวหรือใบบัว
เน่า ปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อบัว นอกจากจะมีจํานวนมากเกินไป ก็เก็บทิ้งเสียบ้าง วิธีปราบคือ 
กวนดินปลูกให้เป็นโคลนจนนํ้าขุ่น ท้ังหอยและลูกอ๊อดจะเมาโคลน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะลอย
ข้ึนมาบนผิวนํ้า ใช้กระชอนตักทิ้ง แล้วทิ้งนํ้าให้น่ิงอีกวันสองวัน นํ้าจะกลับสู่สภาพเดิม  
 
 
 
 
 

หนอนพับใบ 

๑๓๒๐

ลักษณะผลของบัวหลวง ลักษณะผลของ

บัวยักษออสเตรเลีย
ลักษณะผลของบัวผัน

ลักษณะผลของบัวฝรั่งลักษณะผลของบัวสายบานกลางคืน
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บัวฝร่ัง “Colossea” 

บัวผัน 
“Director G.T. Moore” 

 

ลักษณะการเจริญเติบโตของบัว 
การเจริญเติบโตของบัวแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การเข้าใจชีววิทยาหรือ

วงจรชีวิตของบัว จะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการปลูกเลี้ยงเป็นอย่างมาก ลักษณะ
การเจริญเติบโตของบัวแต่ละกลุ่มมีดังน้ี 

 

1. บัวฝรั่ง (Hardy Waterlily) หรืออุบลชาติเขต
หนาว เป็นกลุ่มที่มีการเจริญของลําต้นแนวนอน เม่ือดอกได้รับ
การผสมพันธ์ุแล้วดอกจะค่อยๆ จมลงสู่ใต้นํ้าเกิดเป็นฝัก โดยรัง
ไข่ขยายใหญ่ข้ึน เมื่อจับดูจะรู้สึกว่าแข็ง ต่อมาประมาณ 3-4 
สัปดาห์ ฝักจะแตกกระจาย เมล็ดแก่ที่มีเจลาตินหุ้มอยู่ไปทั่วผิว
นํ้า เมื่อเจลาตินสลายหมด เมล็ดก็จะจมลงสู่พ้ืนดินใต้ผิวนํ้า และ
งอกเป็นต้นอ่อน จากน้ันจะแตกไหลต้ังข้อ แตกก้านใบ ส่งใบข้ึนบนผิวนํ้า แล้วลําต้นที่อยู่ใต้ดินจะ
ค่อยๆ ขยายตัวไปพร้อมกับการเจริญเติบโตไปข้างหน้า และมีปุ่มตาเกิดข้ึน เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมก็จะแตกเป็นหน่ออ่อน ซึ่งจะเจริญไปเป็นเหง้าและสามารถปลิดไปขยายพันธ์ุต่อไปได้ 

 หลังจากวันที่บัวเริ่มเจริญเติบโตจากเหง้า หากสภาพที่อยู่เหมาะสมและต้นสมบูรณ์
ดีจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก้านใบจะงอกยาวมีขนาดใหญ่และใบสมบูรณ์แผ่บนผิวนํ้า 
และจากน้ันอีกประมาณ 4-6 สัปดาห์ ก็จะมีดอกเกิดข้ึน เมื่อเข้าฤดูหนาวจะมีการพักตัวโดยการ
สลัดใบที่ลอยเหนือนํ้าท้ิง เกิดใบที่หนา ก้านสั้น จมอยู่ใต้นํ้า จนย่างเข้าฤดูร้อนจึงเจริญเติบโตใหม่
ตามปกติ 

2. บัวผัน บัวสาย หรืออุบลชาติเขตร้อน (Tropical 
Waterlily) เป็นบัวประเภทที่เติบโตในแนวด่ิง เมื่อดอกได้รับการ
ผสมพันธ์ุสมบูรณ์แล้ว กลีบดอกจะโรย แล้วค่อยๆจมลงไปสู่ใต้นํ้า
พัฒนาไปเป็นฝักขยายขนาดข้ึนตามการเจริญเติบโตของเมล็ด เมื่อ
อายุประมาณ 3 สัปดาห์ ฝักและเมล็ดจะแก่และลอยกลับข้ึนมาบน
ผิวนํ้า ต่อจากน้ันจะแตกออกให้เมล็ดภายในที่มีสารเจลาตินหุ้มอยู่ 
กระจายลอยไปตามกระแสนํ้า เป็นการกระจายพันธ์ุโดยธรรมชาติ 
เม่ือเจลาตินละลายหมด เมล็ดก็จะจมลงสู่ก้นคลอง หนอง บึง ถ้า
สภาพแวดล้อมเหมาะสม ก็จะงอกเป็นลําต้นอยู่ในดิน 
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การดูแลรักษาอีกประการหน่ึง คือหลังจากปลูกบัวเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
จําเป็นต้องตรวจดูว่าการเจริญเติบโตของบัวมีมากจนไม่เหมาะสมกับที่ปลูกหรือไม่  เช่น มีการ
แตกหน่อมากเกินไปหรือมีการยกตัวของหัวในกรณีของบัวที่เติบโตในแนวด่ิง ก็จะได้ทําการแก้ไข 
ไม่ว่าจะเป็นการแยกหน่อออกไปปลูกที่อื่นหรือการรื้อปลูกใหม่ 

บัวมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่เติบโตตามฤดูกาลปกติ คือ ฤดูร้อน
และฤดูฝน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงปกติของการปลูกและ
บํารุงรักษา ส่วนกลางฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงอากาศหนาวเย็น 
บัวส่วนใหญ่จะชะงักการเจริญเติบโตให้ดอกน้อยลง มีการเจริญทางต้นและหัวข้ึนมาแทนที่ เพ่ือ
การขยายพันธ์ุในฤดูกาลใหม่ เรียกว่า ฤดูพักตัวของบัว แต่ในภาคใต้จังหวัดชุมพรลงไปจะปลูกบัว
ได้ตลอดทั้งปี 

แม้ผู้ปลูกบัวจะดําเนินการทุกประการที่กล่าวมาแล้ว แต่หากยังมีปัญหาหรืออุปสรรคอีก
บางอย่าง ท่ีจําเป็นต้องให้ความเอาใจใส่ดังน้ี 

สภาพของดินและน้ า โดยทั่วไปการปลูกบัวน้ันแทบจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนดินที่ปลูก
และเปลี่ยนนํ้า นอกจากสังเกตเห็นสภาพการเน่าเสียของนํ้าและดินอันเกิดจากสิ่งอื่นๆ ที่ตกลงไป
เน่าเสียในนํ้า เช่น ใบไม้ หรืออาจจะเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน ควรแก้ไขโดยการทํา
ความสะอาดหน้าดิน และดูดนํ้าท้ิงพร้อมทั้งขยะหน้าดิน แล้วเติมนํ้าใหม่ 

สภาพแวดล้อม การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ ซึ่ง
ควรจะได้รับอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ท้ังน้ียังเก่ียวกับอุณหภูมิที่หนาวเย็นเกินไป และสภาพอื่นๆ 
ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกบัว ดังน้ันผู้ปลูกจึงควรศึกษาหาข้อมูลความเหมาะสมตามธรรมชาติของ
บัวชนิดที่ตนปลูก แล้วพยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดเท่าท่ีจะทําได้ 

แหน ตะไคร่ และสาหร่าย อาจติดมากับสิ่งต่างๆ เช่น ดิน พันธ์ุบัว อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
กระชอนหรืออื่นๆ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ที่นํามา เช่น กบ คางคก ฯลฯ หากมีจํานวนไม่มากนัก 
โดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายต่อบัว อย่างไรก็ดีหากมีจํานวนมากเกินไปก็จะแย่งอาหาร ตลอดจน
ขัดขวางการเจริญเติบโตของบัว เช่น เข้าไปพันยอด ใบบัวอ่อน ดอกบัวอ่อน จนไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ และยังเป็นการบังแสงแดดในนํ้า ซึ่งบัวจําเป็นต้องใช้ในการปรุงอาหาร ควรกําจัด
ทิ้งเสียบ้าง โดยการใช้กระชอนช้อนทิ้งไป แต่สําหรับตะไคร่บางพันธ์ุที่ยากต่อการช้อนให้ใช้ด่าง
ทับทิมผสมในนํ้าปลูกจนเป็นสีแดงเข้มทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน นํ้าจะกลับมาใสเหมือนเดิม โดย
ตะไคร่จะตายกลายเป็นผงสีนํ้าตาลตกตะกอนอยู่ จากน้ันดูดตะกอนทิ้งไป 

 

๑๙๑๔

ลักษณะการเจริญเติบโตของบัว

 การเจริญเติบโตของบัวแตละกลุมจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน การเขาใจชีววิทยาหรือ

วงจรชีวิตของบัว จะเปนประโยชนทางดานการศึกษาและการปลูกเล้ียงเปนอยางมาก ลักษณะ

การเจริญเติบโตของบัวแตละกลุมมีดังนี้
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 เมื่อต้นแม่เจริญเติบโตมานานมากแล้ว แต่สภาพแวดล้อมยังปกติ ดินดี นํ้าดี มีอาหาร 
ต้นที่มีอายุมากจะแตกต้นอ่อน โดยต้นเกิดจากตาท่ีอยู่ใกล้ส่วนยอดต้ังแต่ 1 ถึงหลายต้น และจะมี
รากงอก ในเวลาต่อมาจึงแยกเป็นอิสระจากต้นแม่ เป็นการกระจายพันธ์ุในรูปแบบหน่ึง (ซึ่งถ้า
เป็นการปลูกเป็นบัวประดับสามารถแยกต้นมาปลูกได้) หากสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ เช่น นํ้า
แห้งในช่วงฤดูแล้งจะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต มักจะแสดงอาการของใบ และลําต้นที่แคระ
แกร็น ซึ่งอาจจะตายไปในที่สุด 
 ส่วนบัวกินสายท่ีบานกลางคืน มีการแตกหน่อท่ีมีลักษณะเป็นหัวต่างจากบัวบาน
กลางวันชนิดอื่นๆ โดยหัวที่เกิดใหม่อยู่ติดกับเหง้าที่ต้ังข้ึน ทําให้มีลักษณะเป็นกอที่มีหลายๆ หัว
อยู่ติดกัน บางครั้งพบว่ามีไหลสั้นๆ เกิดข้ึนก่อนแล้วจึงสร้างหัวเมื่อเหง้าเก่าตายหรือสลายไป ส่วน
ของหัวก็จะหลุดลอยเป็นอิสระในนํ้า ว่ิงอาจจะแพร่กระจายไปได้ไกลจากต้นแม่ ในการปลูกเลี้ยง
บัวประดับ นิยมนําเอาส่วนหัวที่หลุดลอยในนํ้ามาปลูกประดับในตู้ปลา 
 ปกติเหง้าของบัวกินสายจะใหญ่และมีรากจํานวนมาก ทําให้ยึดเกาะกับดินใต้นํ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีนํ้าลึกคลื่นแรงได้ 

1. บัวหลวง (Lotus) เป็นบัวที่เจริญเติบโตด้วยไหลทางแนวนอนและแผ่ขยายไปใน
ทุกทิศทางใต้ผิวดินใต้นํ้า สร้างใบและดอกข้ึนลอยหรืออยู่พ้นนํ้า เมื่อดอกสมบูรณ์เต็มที่และได้รับ
การผสมพันธ์ุจะพัฒนาไปเป็นฝัก ซึ่งยังคงอยู่บนก้านที่ชูเหนือนํ้า เมื่อฝักแก่และแห้ง เมล็ดจะร่วง
จากฝัก จมอยู่ใกล้ต้นแม่ หรือถูกกระแสนํ้าพัดไปทางตลิ่งหรือฝั่ง หากพบกับสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยทั่วไปต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส จึงจะงอก
เป็นต้นอ่อนแล้วจึงขยายลําต้นยาวออก สร้างราก และผลิใบส่งข้ึนแผ่ลอยบริเวณผิวนํ้าเรียกว่า ใบ
ลอย (floating leaf) ทําหน้าท่ีรับแสงปรุงอาหารส่งกลับมาเลี้ยงลําต้น หลังจากที่สร้างใบลอยนํ้า
สักประมาณ 4-5 ใบ ประกอบกับต้นที่มีความสมบูรณ์ของต้นพอสมควร จึงจะสร้างใบที่โผล่พ้น
นํ้าหรือดอก 
 ส่วนของลําต้นที่เจริญยืดยาวออกไปตามแนวนอน มีลักษณะเป็นแท่งกลม สีขาว ปลาย
แหลม และมักมีรากเกิดตามข้อ เรียกว่า ไหล (stolon) ซึ่งเราสามารถตัดส่วนปลายของไหลท่ีมี
รากแล้วไปแยกปลูกเป็นต้นใหม่ได้ การเกิดต้นใหม่จากไหลเป็นการแพร่กระจายพันธ์ุรูปแบบหน่ึง
ของบัวหลวงเช่นกัน เมื่อบัวอายุมากข้ึน จะสร้างส่วนของลําต้นท่ีอวบสั้นผิวหนาข้ึนเพ่ือส ะสม
อาหาร เรียกว่าเหง้า (rhizome) ซึ่งคนไทยมักเรียกว่า รากบัว  
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ปุ๋ยห่อกระดาษ 

ตัดก้านใบก้านดอกท่ีไม่บานแล้วชิดโคน 

น้ า 
นํ้าท่ีนํามาปลูกบัวควรมีค่า pH ระหว่าง 6-8 บัวแต่ละชนิดต้องการระดับนํ้าที่แตกต่าง

กันจึงควรศึกษาลักษณะนิสัยของบัวแต่ละชนิดด้วย 
ปุ๋ย 

ในเบื้องต้นของการปลูกบัวน้ัน อาจมีการเตรียมความ
สมบูรณ์ให้แก่ดินท่ีจะใช้ปลูก แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหน่ึง 
บัวย่อมดึงอาหารเหล่าน้ัน ไปใช้ในการเจริญเติบโต ทําให้ดินใน
บริเวณน้ันหมดความอุดมสมบูรณ์ไป จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดูแลเพ่ิมเติมอาหาร เป็นระยะตามความเหมาะสม โดยทั่วไป
ควรให้อาหารทุก 15 วัน โดยให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักพ้ืนฐาน 
แล้วเสริมด้วยปุ๋ยเคมีตามจุดประสงค์ เช่น การบํารุงทั่วไป ใช้

ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 หากบํารุงเหง้าและดอกใช้สูตร 8-24-24 แต่ถ้าให้ผลดีควรใช้สอง
วิธี สลับกันทุก 15 วัน การให้ปุ๋ยทุกอย่างน้ัน ต้องทําเป็นลูกกลอนหรือห่อด้วยกระดาษให้
เรียบร้อย แล้วฝังลงไปใต้ดิน ห่างจากต้นประมาณ 1 คืบ แล้วกลบดินให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ปุ๋ยละลายข้ึนมาในนํ้า ซึ่งอาจจะทําให้นํ้าเสียได้ 

การดูแลรักษา 
หลังจากการปลูก นอกจากการให้อาหารตามกําหนด

แล้ว จําเป็นต้องติดตามดูแลรักษาและสังเกตการเจริญเติบโต
ของบัวตลอดเวลา จึงจะทําให้การปลูกได้ผลดีตามต้องการ 
การติดตามดูแลน้ันต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของบัวเป็น
หลัก คือ ใบบัว มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากน้ันใบ
บัวจะเริ่มเหลืองและเน่าไป ดังน้ันควรสังเกตใบบัวที่ใกล้
หมดอายุ หรือมีปัญหาถูกรบกวนจากโรคพืชหรือศัตรูพืช ก็ให้
เด็ดใบที่เสียท้ิงไป โดยให้เด็ดถึงโคนของก้านใบ เพราะก้านใบที่
เหลือจะเน่าเสียในเวลาต่อมา และจะเป็นเหตุให้นํ้าเน่าเสีย 
นอกจากน้ียังจะเป็นอาหารของศัตรูบัว โดยเฉพาะหอย 

 

๑๕๑๘

๓.

นํ้า

ปุย

การดูแลรักษา
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บัวผัน “Tropic SunSet ” 

การปลูกและดูแลรักษาบัว 
ภาชนะในการปลูก 
หากปลูกในสภาพธรรมชาติ เช่น ปลูกในสระนํ้า หรือหนองบึงต่างๆสามารถปลูกบัวได้

ทุกประเภท สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ระดับความลึกของนํ้าที่เหมาะสมเน่ืองจากบัวแต่ละประเภท
ต้องการระดับความลึกของนํ้าท่ีไม่เท่ากัน บัวฝรั่งต้องการความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร 
บัวสาย บัวกระด้ง ต้องการความลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร บัวหลวงต้องการความลึก
ประมาณ 60 เซนติเมตร  

ในกรณีที่ต้องการปลูกในภาชนะเพ่ือเป็นไม้ประดับ 
จําเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะการ
เจริญเติบโตของบัวแต่ละประเภท กล่าวคือ บัวที่เติบโตใน
แนวนอน เช่น บัวฝรั่ง ควรใช้ภาชนะที่มีความกว้างมากกว่า
ความลึก ส่วนบัวที่เติบโตในแนวด่ิง เช่น บัวสาย ควรใช้
ภาชนะที่มีความลึกมากกว่าความกว้าง สําหรับบัวท่ีเติบโต
ในทุกทิศทางอย่างบัวหลวงน้ัน ควรใช้ภาชนะที่มีความลึก
และความกว้างมากเพียงพอ เหมาะสมในการเจริญเติบโต 

การปลูกน้ัน สามารถปลูกโดยตรงในภาชนะ เช่น อ่างปูน (ต้องทําความสะอาดให้หมด
ค่าความเป็นด่างก่อน) อ่างดินเผา อ่างเคลือบ ฯลฯ หรือปลูกในกะละมังพลาสติก กระถางดินเผา 
หรือกระถางพลาสติก ฯลฯ แล้วนําไปแช่ในอ่างบัว โดยคํานึงถึงขนาดความกว้าง และความลึกที่
เหมาะสม ดังกล่าวข้างต้น 

เคร่ืองปลูก 
เครื่องปลูก หมายถึง ส่วนผสมต่างๆ ในดินท่ีจะใช้ในการปลูก ดินที่ใช้ในการปลูกควร

เป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ หรือมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยการเพ่ิมเติมอาหารที่เหมาะสม  
ส่วนชนิดของดินน้ัน เน่ืองจากบัวแตกต่างจากพืชทั่วไป คือ ตลอดทั้งลําต้นอยู่ในนํ้า 

และมีใบกับดอกลอยอยู่บนผิวนํ้า ซึ่งคอยดึงรั้งราก เหง้า หรือหัวของบัวให้หลุดลอยจากดินหากมี
กระแสนํ้า หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้า ดังน้ัน ดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวที่มีธาตุอาหาร
สมบูรณ์ จึงเป็นดินที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการปลูกบัว เหมาะที่จะเป็นที่ยึดเหน่ียวของรากบัว
อย่างมั่นคง และส่งเสริมการเจริญเติบโตงอกงามเป็นอย่างดี 

๑๗๑๖

การปลูกและดูแลรักษาบัว

ภาชนะในการปลูก

เครื่องปลูก

หากปลูกในสภาพธรรมชาติ เชน ปลูกในสระนํ้า หรือหนองบึงตางๆ สามารถปลูกบัวได
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การเตรียมดินปลูก 
นําดินเหนียวทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ ผสมกับข้ีวัวเก่าท่ีแห้งในอัตราส่วน 7 : 1 หรืออาจใช้

ข้ีไก่แห้งแทน ในอัตราส่วน 10 : 1 แล้วผสมกระดูกป่นในอัตราบุ้งกี๋ละ 1 กํามือ หรืออัตรา 1 : 
100 ของดินผสมทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากัน  

นําดินผสมใส่ในภาชนะปลูก 2 ใน 3 ส่วนของดินปลูก อัดให้แน่น แล้วนําดินเหนียว
ธรรมดากลบหน้าราว 1 ใน 3 ส่วน รดนํ้าให้ชุ่มแล้วกดให้แน่นเพ่ือให้ดินที่ยังเป็นก้อนเล็กๆ อยู่ 
อ่อนและแตกละเอียด ปิดช่องว่างระหว่างกัน เพ่ือป้องกันปุ๋ยจากดินผสมส่วนล่างละลายข้ึนมากับ
นํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการยึดต้นมิให้ลอยข้ึนมาก่อนที่จะแตกราก 

วิธีการปลูก 
การปลูกบัวที่มีการเจริญเติบโตตามแนวนอน ส่วนที่จะนํามาปลูกคือ ไหล หรือเหง้าใน

บัวหลวง และหน่อหรือเหง้าในบัวฝรั่ง โดยการฝังไหล เหง้า หรือหน่อ ลงในดินริมภาชนะปลูกใต้
ผิวดินประมาณ 2 เซนติเมตร ในแนวขนานกับผนังภาชนะ ห่างจากผนังประมาณ 3 -5 
เซนติเมตร ต้องฝังให้ยอดเจริญเงยข้ึนด้านบน 

สําหรับบัวที่เจริญเติบโตในแนวด่ิง ส่วนที่จะนํามาปลูกคือหน่อที่แตกจากต้นแม่ ปลูกลง
กลางภาชนะให้ยอดอยู่ใต้ผิวดิน 1-2 เซนติเมตร  

นําภาชนะที่ปลูกบัวแล้ววางในนํ้าท่ีค่อนข้างต้ืน เมื่อบัวแตกใบลอยบนผิวนํ้า 2-3 ใบ จึง
ค่อยเติมนํ้าให้มีระดับความลึกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต่อย่าให้นํ้าลึกจนใบจมนํ้าหมด เติมนํ้าจนใบรอบ
นอกแผ่ใบลอยนํ้า ห่างเหนือโคนต้นในความเอียง 45 องศาข้ึนไป จึงเป็นระดับความลึกท่ี
เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 การปลูกบัวผันใช้ภาชนะ

ทรงสูงและปลูกกลาง
ภาชนะ 

การปลูกบัวฝร่ังใช้ภาชนะทรงเต้ีย
และกว้าง โดยปลูกริมภาชนะให้รอย
ตัดชิดภาชนะปลูกและหันยอดเข้า

กลางภาชนะปลูก 

การปลูกบัวหลวงวางไหล
แนวนอนกลบดินให้มิดโดย

ให้ใบโผล่พ้นดิน 

 

การเตรียมดินปลูก

วิธีการปลูก


