การเปรี ยบเทียบศักยภาพของพันธุ์บัวหลวงในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ภาคใต้ ตอนล่ าง
Comparing the Potential of the Lotus in Southern Wetlands
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บทคัดย่อ
การปลูกเปรี ยบเทียบศักยภาพของบัวหลวง พันธุ์ขาวสงขลาและพันธุ์บวั หลวงแพร่ เบอร์ 45 ในสภาพ
พื้นที่ นาลุ่มในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง โดยเตรี ยมแปลงเหมือนการปลูกข้าว เริ่ มปลูกครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เริ่ มเก็บข้อมูลช่ วงที่ 1 พฤษภาคม 2557 เก็บ
ข้อมูลการเจริ ญเติ บโต การออกดอก ดอกบาน ฝั กแก่ และการให้ผลผลิตเมล็ดบัว โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่ องทุกๆ
7 วัน ระยะเวลา 15 เดื อน 3 ช่ วงเวลา พบว่า พันธุ์แพร่ เบอร์ 45 มีจานวนดอกต่อไร่ จานวนฝั กต่อไร่ และ
น้ าหนักเมล็ดต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ขาวสงขลา คือ เท่ากับ 24,950 ดอก 23,888 ฝัก และ 315.18 กิโลกรัม ตามลาดับ
ส่ วนพันธุ์ขาวสงขลามีจานวนดอกต่อไร่ จานวนฝักต่อไร่ และน้ าหนักเมล็ดต่อไร่ เท่ากับ 18,199 ดอก 16,330
ฝัก และ 313.18 กิ โลกรัม ตามลาดับ ส่ วนเมล็ดน้ าหนักแห้งทั้งเปลือกพันธุ์ขาวสงขลามีค่าเฉลี่ย สู งกว่าพันธุ์
แพร่ เบอร์ 45 คื อ เท่ ากับ 76.12 กิ โลกรั มต่ อไร่ ในขณะที่ พนั ธุ์แพร่ เบอร์ 45 ให้ผลผลิ ตน้ าหนักเมล็ดแห้งทั้ง
เปลือกเฉลี่ย 74.75 กิโลกรัมต่อไร่
คาสาคัญ: บัวหลวง พันธุ์บวั หลวง
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คานา
บัวเป็ นพืชที่มีความสาคัญไม่นอ้ ยกว่าพืชชนิดอื่นๆเพราะบัวเป็ นพืชที่มีความสาคัญตั้งแต่สมัยพุทธกาล
จนถึงปัจจุบนั บัวไม่วา่ จะเป็ นบัวสาย บัวหลวง ล้วนมีประโยชน์ไม่นอ้ ยเพราะทุกส่ วนของบัว เช่น ราก ลาต้น ใบ
ดอก เกสร เมล็ด ต้นอ่อน ดีบวั สามารถนามาใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้อย่างดี จัดเป็ นปั จจัย4 ของมนุษย์
ได้ซ่ ึ งเป็ นทั้ง อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค บัวหลวงที่นามาปลูกเปรี ยบเทียบนั้นทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความสาคัญ
เท่าๆกัน แต่จะนามาเปรี ยบเทียบเพื่อหาลักษณะที่เด่นกว่ากันโดยบัวหลวงทั้ง 2 สายพันธุ์น้ ีจดั อยูใ่ นสกุลเนลุมโบ
(Nelumbo) โดยเรี ยกกันทัว่ ไปว่าปทุมชาติ มีดอกสี ขาวและสี ชมพูมีกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบดอก 10-15 กลีบ มี
ท่ออากาศใหญ่ 6-7 ท่ อ โดยทัว่ ไปบัวจะมีลกั ษณะเป็ นทั้งพื ชใบเลี้ยงเดี่ ยว และใบเลี้ ยงคู่ โดยมี เส้นใบ เมล็ด
เหมื อนพืชใบเลี้ยงคู่ และมีระบบขนรากและท่อลาเลียงอาหารเหมือนพื ชใบเลี้ ยงเดี่ ยว จากการศึ กษาข้อมูล
เบื้องต้นที่ผา่ นมา พบว่า บัวหลวงพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 มีลกั ษณะโดดเด่น คือ ดอกสี แดงโตสะดุดตา ก้านดอกและ
ก้านใบยาวมีหนามที่กา้ นใบปานกลาง ใบโตและเจริ ญเติบโตได้ ดี ทุกสภาพพื้นที่ ส่ วนบัวหลวงพันธุ์ขาวสงขลา
มีดอกโตสี ขาว มีกลิ่นหอมเย็น เกสร ใบอ่อนเมื่อตากแห้งมีกลิ่นหอม เหมาะสาหรับทาชาเกสร ชาใบบัว มีกา้ น
ดอกและก้านใบยาว มีฝัก เมล็ดโต มีจานวนเมล็ดต่อฝักมากถึง 25-30 เมล็ด บัวหลวงพันธุ์ขาวสงขลาชอบสภาพ
ดินพรุ ที่มีอินทรี วตั ถุสูง และค่อนข้างปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ชา้ กว่าบัวหลวงแพร่ เบอร์ 45
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
- พันธุ์บวั หลวง พันธุ์ขาวสงขลา และ แพร่ เบอร์ 45
- เครื่ องชัง่ ละเอียดถึงหน่วยกรัม
- ถังพลาสติกสาหรับเก็บเมล็ด
- เชือกและป้ายดอก
- ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 และ 46-0-0
- ถุงเก็บเมล็ดบัว
วิธีการ
เลือกพื้นที่ เหมาะสม ณ. ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง วางแผนทาแปลงทดลองแบบธรรมดา
โดยเตรี ยมแปลงทดลองในพื้ นที่ จานวน 2 ไร่ แบ่งเป็ น 4 แปลงทดลอง โดยปลูกบัวหลวง จาวน 2 สายพันธุ์
แบ่งปลูกสายพันธุ์บวั หลวง No.45 จานวน 2 แปลงทดลอง บัวหลวงขาวสงขลา 2 แปลงทดลอง ในแต่ละแปลง
ทดลอง จะแบ่งเป็ น 4 บล็อก ขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อสุ่ มเก็บข้อมูลของบัวหลวง 2 สายพันธุ์ การปลูกใช้ระยะปลูก
3 x 3 เมตร/กอ ทั้ง 2 สายพันธุ์ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ผสมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตราส่ วน 1: 1 อัตรา 25
กก./ไร่ ทุกๆ 15 วัน จนบัวออกดอกเต็มที่ เฉลี่ยใส่ ปุ๋ยเคมี 4 ครั้ง/1 ช่วงการทดลอง
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การปลูกเปรี ยบเทียบศักยภาพของบัวหลวง 2 สายพันธุ์ คือ บัวหลวงพันธุ์ขาวสงขลากับพันธุ์บวั หลวง
แพร่ เบอร์ 45 ดาเนิ นการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต การออกดอก ดอกบาน ฝักแก่ และการให้ผลผลิตเมล็ดบัว
โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่ องทุกๆ 7 วัน เก็บข้อมูลช่ วงที่ 1ในระยะเวลา 5 เดื อน พบว่า บัวหลวงแพร่ เบอร์ 45 ให้
ผลผลิตดอก 4,387 ดอก/ไร่ จานวนฝั กแก่ 4,313 ฝั กต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด 67.35 กิโลกรัมต่อไร่
เมล็ดแห้งทั้งเปลือก 48.00 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ขาวสงขลาเล็กน้อยโดยพันธุ์ขาวสงขลาให้ดอก 1,924
ดอก/ไร่ จานวนฝักแก่ 1,838 ฝักต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด 52.01 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักเมล็ดแห้ง
ทั้งเปลือก 38.44 กิ โลกรัมต่อไร่ หลังจากบัวหยุดการเจริ ญเติบโตและงอกใหม่ เก็บข้อมูลช่ วงที่ 2 พบว่า พันธุ์
ขาวสงขลาให้ด อก 6,025 ดอกต่ อ ไร่ จ านวนฝั ก 5,650 ฝั กต่ อ ไร่ และให้ผ ลผลิ ต น้ า หนักเมล็ด สด 133.82
กิ โลกรั มต่อไร่ เมล็ดแห้งทั้งเปลื อก 89.63 กิ โลกรัมไร่ ซึ่ งมากกว่าพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 ให้ดอก 5,913 ดอก/ไร่
จานวนฝัก 5,825 ฝักต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด 107.23 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งทั้งเปลือก
72.26 กิ โลกรัมไร่ การเก็บข้อมูลช่ วงที่ 3 พบว่า พันธุ์ขาวสงขลาให้ผลผลิตดอก 10,250 ดอกต่อไร่ จานวนฝั ก
8,850 ฝักต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด 127.35 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดหนักน้ าแห้งทั้งเปลือก 100.30 กิโลกรัม/
ไร่ และพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 ให้ดอก 14,650 ดอกต่อไร่ จานวนฝัก 13,750 ฝักต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด
140.6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเปลือก 104.00 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งเมื่อรวมผลผลิต 3 ช่วง
เก็บข้อมูล ระยะเวลา 15 เดือน พบว่า พันธุ์ขาวสงขลาให้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสดมีค่าเฉลี่ยที่ 104.39 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมล็ดน้ าหนักแห้งทั้งเปลือกมีค่าเฉลี่ยที่ 76.12 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 ให้ผลผลิตน้ าหนัก
เมล็ดสดมีค่าเฉลี่ยที่ 105.06 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตน้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเปลือกมีค่าเฉลี่ยที่ 74.75 กิโลกรัมต่อ
ไร่ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนดอกต่อไร่ จานวนฝักต่อไร่ น้ าหนักเมล็ดต่อไร่ และน้ าหนักแห้งทั้งเปลือกเมล็ดต่อไร่
นา้ หนัก
นา้ หนักเมล็ดแห้ งทั้ง
สายพันธุ์
ครั้งที่ จานวนดอก/ไร่
จานวนฝัก/ไร่
เมล็ด/ไร่
เปลือก/ไร่
1
1,924
1,838
52.01
38.44
ขาวสงขลา
2
6,025
5,650
133.82
89.63
3
10,250
8,850
127.35
100.30
รวม
18,199
16,330
313.18
228.37
1
14,387
4,313
67.35
48.00
แพร่ เบอร์ (45)
2
5,913
5,825
107.23
72.26
3
14,650
13,750
140.60
104.00
รวม
24,950
23,888
315.18
224.26
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จากการทดลองคิ ดต้นทุนการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ค่าไถ่ ค่าปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยคอก ค่าต้นพันธ์ ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
4,740 บาท ขายดอกบัวดอกละ 1 บาท เป็ นเงิน 24,950 บาท ต่อการปลูกครั้งเดียวและเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ 3 ครั้ง
และกรณี ขายเมล็ดแห้งทั้งเปลือกซึ่ งกิโลกรัมละ 40 บาท ทาให้มีรายได้ 9,134.80 บาทต่อไร่ ก็ยงั คุม้ ทุน บัวจึง
เป็ นพืชที่น่าสนใจ อีกพืชหนึ่ง กับทางเลือกเป็ นพืชสร้างรายได้ใหม่
สรุ ปผลการทดลอง
การปลูกเปรี ยบเทียบศักยภาพของบัวหลวง 2 สายพันธุ์ คือ บัวหลวงพันธุ์ขาวสงขลากับพันธุ์บวั หลวง
แพร่ เบอร์ 45 จากทดลอง พบว่า บัวหลวงแพร่ เบอร์ 45 ให้ผลผลิตดอก 24,950 ดอกต่อไร่ จานวนฝักแก่ 23,888
ฝักต่อไร่ ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสด 315.18 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดแห้งทั้งเปลือก 224.26 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่า
พันธุ์ขาวสงขลาเล็กน้อยโดยพันธุ์ขาวสงขลาให้ดอก 18,199 ดอกต่อไร่ จานวนฝั กแก่ที่ 16,330 ฝั กต่อไร่ และ
ให้ผลผลิ ตน้ าหนักเมล็ดสด 313.18 กิ โลกรั มต่ อไร่ น้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเปลื อก 228.37 กิ โลกรั มต่ อไร่ ซึ่ ง
ข้อมูลจากการทดลองพบว่า ผลผลิตน้ าหนักเมล็ดสดของพันธุ์ขาวสงขลาได้นอ้ ยกว่าพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 โดยมี
ส่ วนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.67 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลผลิตน้ าหนักเมล็ดแห้งทั้ง
เปลือกของพันธุ์ขาวสงขลามีค่าเฉลี่ยมากกว่าอยู่ 1.37 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเหมาะสมที่ใช้เป็ นพันธุ์บวั ผลิตเมล็ดได้
ดี ส่ วนพันธุ์แพร่ เบอร์ 45 เป็ นพันธุ์ที่ให้ปริ มาณดอกมากถึง 24,950 ดอก ต่อไร่ เหมาะสมที่ใช้เป็ นพันธุ์บวั ผลิต
ดอก แต่ควรมีการศึ กษาวิจยั เพิ่มเติ มทางด้านการนาปั จจัยด้านการผลิตบัวที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆของ
จังหวัดพัทลุง โดยการนาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้เพื่อช่ วยให้เกษตรกรผูผ้ ลิตบัวในพื้นที่
ดังกล่าวได้ผลิตบัวที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของบัวในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2555. มหัศจรรย์สีสนั พรรณบัวเฉลิมพระเกียรติ 12 สิ งหาคม. หน้า 1- 20.
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ภาพที่ 1 ลักษณะของดอกบัวหลวงพันธุ์ขาวสงขลา

ภาพที่ 2 ลักษณะของดอกบัวหลวงพันธุ์แพร่ เบอร์ 45
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