
 
 

การเปรียบเทยีบศักยภาพของพนัธ์ุบัวหลวงในพืน้ทีชุ่่มน า้ภาคใต้ตอนล่าง 
Comparing the Potential of the Lotus in Southern Wetlands 
 
จริะ  สุวรรณประเสริฐ1 ละมยั  สงส้ัน1 ณัฐพงศ์  สงแทน1   

 
บทคัดย่อ 

 

 การปลูกเปรียบเทียบศกัยภาพของบวัหลวง พนัธ์ุขาวสงขลาและพนัธ์ุบวัหลวงแพร่เบอร์ 45 ในสภาพ
พ้ืนท่ีนาลุ่มในศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง โดยเตรียมแปลงเหมือนการปลูกขา้ว เร่ิมปลูกคร้ังแรกเม่ือ
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 คร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 เร่ิมเก็บขอ้มูลช่วงท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เก็บ
ขอ้มูลการเจริญเติบโต การออกดอก ดอกบาน ฝักแก่และการให้ผลผลิตเมล็ดบวั โดยเก็บขอ้มูลต่อเน่ืองทุกๆ  
7 วนั  ระยะเวลา 15 เดือน 3 ช่วงเวลา พบว่า  พนัธ์ุแพร่เบอร์ 45  มีจ านวนดอกต่อไร่ จ านวนฝักต่อไร่ และ
น ้าหนกัเมลด็ต่อไร่มากกวา่พนัธ์ุขาวสงขลา คือ เท่ากบั 24,950 ดอก 23,888 ฝัก และ 315.18 กิโลกรัม ตามล าดบั 
ส่วนพนัธ์ุขาวสงขลามีจ านวนดอกต่อไร่  จ านวนฝักต่อไร่ และน ้าหนกัเมลด็ต่อไร่ เท่ากบั 18,199 ดอก  16,330 
ฝัก และ 313.18  กิโลกรัม ตามล าดบั ส่วนเมล็ดน ้าหนกัแหง้ทั้งเปลือกพนัธ์ุขาวสงขลามีค่าเฉล่ีย สูงกว่าพนัธ์ุ
แพร่เบอร์ 45 คือ เท่ากบั 76.12 กิโลกรัมต่อไร่  ในขณะท่ีพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 ให้ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้งทั้ง
เปลือกเฉล่ีย 74.75 กิโลกรัมต่อไร่  
 
ค าส าคัญ: บวัหลวง พนัธ์ุบวัหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง  จงัหวดัพทัลุง 
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ค าน า 
 บวัเป็นพืชท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่พืชชนิดอ่ืนๆเพราะบวัเป็นพืชท่ีมีความส าคญัตั้งแต่สมยัพุทธกาล
จนถึงปัจจุบนับวัไม่วา่จะเป็นบวัสาย บวัหลวง ลว้นมีประโยชนไ์ม่นอ้ยเพราะทุกส่วนของบวั เช่น ราก ล าตน้ ใบ 
ดอก เกสร เมลด็ ตน้อ่อน ดีบวั สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างดี จดัเป็นปัจจยั4 ของมนุษย์
ไดซ่ึ้งเป็นทั้ง อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค บวัหลวงท่ีน ามาปลูกเปรียบเทียบนั้นทั้ง 2 สายพนัธ์ุ มีความส าคญั
เท่าๆกนั แต่จะน ามาเปรียบเทียบเพ่ือหาลกัษณะท่ีเด่นกวา่กนัโดยบวัหลวงทั้ง 2 สายพนัธ์ุน้ีจดัอยูใ่นสกุลเนลุมโบ 
(Nelumbo) โดยเรียกกนัทัว่ไปวา่ปทุมชาติ มีดอกสีขาวและสีชมพูมีกลีบเล้ียง 4-5 กลีบ กลีบดอก 10-15 กลีบ   มี
ท่ออากาศใหญ่ 6-7 ท่อ โดยทัว่ไปบวัจะมีลกัษณะเป็นทั้งพืชใบเล้ียงเด่ียว และใบเล้ียงคู่ โดยมีเส้นใบ เมล็ด
เหมือนพืชใบเล้ียงคู่ และมีระบบขนรากและท่อล าเลียงอาหารเหมือนพืชใบเล้ียงเด่ียว จากการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ท่ีผา่นมา พบวา่ บวัหลวงพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 มีลกัษณะโดดเด่น คือ ดอกสีแดงโตสะดุดตา กา้นดอกและ
กา้นใบยาวมีหนามท่ีกา้นใบปานกลาง ใบโตและเจริญเติบโตได ้ดีทุกสภาพพ้ืนท่ี ส่วนบวัหลวงพนัธ์ุขาวสงขลา 
มีดอกโตสีขาว มีกล่ินหอมเยน็ เกสร ใบอ่อนเม่ือตากแหง้มีกล่ินหอม เหมาะส าหรับท าชาเกสร ชาใบบวั มีกา้น
ดอกและกา้นใบยาว มีฝัก เมลด็โต มีจ านวนเมลด็ต่อฝักมากถึง 25-30 เมลด็ บวัหลวงพนัธ์ุขาวสงขลาชอบสภาพ
ดินพรุท่ีมีอินทรีวตัถุสูง และค่อนขา้งปรับตวัเขา้กบัสภาพพ้ืนท่ีชา้กวา่บวัหลวงแพร่เบอร์ 45 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 

- พนัธ์ุบวัหลวง พนัธ์ุขาวสงขลา และ แพร่เบอร์ 45 
- เคร่ืองชัง่ละเอียดถึงหน่วยกรัม 
- ถงัพลาสติกส าหรับเกบ็เมลด็ 
- เชือกและป้ายดอก 
- ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และ 46-0-0 
- ถุงเก็บเมลด็บวั 
วธีิการ 
เลือกพ้ืนท่ีเหมาะสม ณ. ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง วางแผนท าแปลงทดลองแบบธรรมดา

โดยเตรียมแปลงทดลองในพ้ืนท่ี จ านวน 2 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลงทดลอง โดยปลูกบวัหลวง จ าวน 2 สายพนัธ์ุ 
แบ่งปลูกสายพนัธ์ุบวัหลวง No.45 จ านวน 2 แปลงทดลอง บวัหลวงขาวสงขลา 2 แปลงทดลอง ในแต่ละแปลง
ทดลอง จะแบ่งเป็น 4 บลอ็ก ขนาด 4 x 4 เมตร เพ่ือสุ่มเกบ็ขอ้มูลของบวัหลวง 2 สายพนัธ์ุ การปลูกใชร้ะยะปลูก 
3 x 3 เมตร/กอ ทั้ง 2 สายพนัธ์ุ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ผสมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอตัราส่วน 1: 1 อตัรา 25 
กก./ไร่ ทุกๆ 15 วนั จนบวัออกดอกเตม็ท่ี เฉล่ียใส่ปุ๋ยเคมี 4 คร้ัง/1 ช่วงการทดลอง 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
การปลูกเปรียบเทียบศกัยภาพของบวัหลวง 2 สายพนัธ์ุ คือ บวัหลวงพนัธ์ุขาวสงขลากบัพนัธ์ุบวัหลวง

แพร่เบอร์ 45  ด าเนินการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต การออกดอก ดอกบาน ฝักแก่ และการให้ผลผลิตเมลด็บวั 
โดยเก็บขอ้มูลต่อเน่ืองทุกๆ 7 วนั เก็บขอ้มูลช่วงท่ี 1ในระยะเวลา 5 เดือน พบว่า บวัหลวงแพร่เบอร์ 45 ให้
ผลผลิตดอก 4,387 ดอก/ไร่ จ านวนฝักแก่ 4,313 ฝักต่อไร่ ให้ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดสด  67.35 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมลด็แหง้ทั้งเปลือก  48.00 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพนัธ์ุขาวสงขลาเลก็นอ้ยโดยพนัธ์ุขาวสงขลาใหด้อก 1,924 
ดอก/ไร่ จ านวนฝักแก่  1,838 ฝักต่อไร่ และใหผ้ลผลิตน ้าหนกัเมลด็สด  52.01 กิโลกรัมต่อไร่ น ้ าหนกัเมลด็แหง้
ทั้งเปลือก 38.44 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัจากบวัหยุดการเจริญเติบโตและงอกใหม่ เก็บขอ้มูลช่วงท่ี 2  พบว่า พนัธ์ุ
ขาวสงขลาให้ดอก 6,025 ดอกต่อไร่ จ านวนฝัก  5,650 ฝักต่อไร่ และให้ผลผลิตน ้ าหนักเมล็ดสด 133.82 
กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดแห้งทั้งเปลือก 89.63 กิโลกรัมไร่ ซ่ึงมากกว่าพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 ให้ดอก 5,913 ดอก/ไร่ 
จ านวนฝัก  5,825 ฝักต่อไร่ ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัเมลด็สด   107.23  กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลผลิตเมลด็แหง้ทั้งเปลือก 
72.26 กิโลกรัมไร่  การเก็บขอ้มูลช่วงท่ี 3 พบว่า พนัธ์ุขาวสงขลาให้ผลผลิตดอก 10,250 ดอกต่อไร่ จ านวนฝัก  
8,850 ฝักต่อไร่ ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัเมลด็สด 127.35 กิโลกรัมต่อไร่ เมลด็หนกัน ้าแหง้ทั้งเปลือก 100.30 กิโลกรัม/
ไร่  และพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 ใหด้อก 14,650 ดอกต่อไร่ จ านวนฝัก  13,750 ฝักต่อไร่ ให้ผลผลิตน ้าหนกัเมลด็สด 
140.6 กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัเมลด็แหง้ทั้งเปลือก 104.00 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงเม่ือรวมผลผลิต  3 ช่วง
เก็บขอ้มูล ระยะเวลา 15  เดือน พบว่า  พนัธ์ุขาวสงขลาใหผ้ลผลิตน ้าหนกัเมลด็สดมีค่าเฉล่ียท่ี 104.39 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมลด็น ้าหนกัแหง้ทั้งเปลือกมีค่าเฉล่ียท่ี 76.12 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 ใหผ้ลผลิตน ้าหนกั
เมลด็สดมีค่าเฉล่ียท่ี 105.06 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตน ้าหนกัเมลด็แหง้ทั้งเปลือกมีค่าเฉล่ียท่ี 74.75 กิโลกรัมต่อ
ไร่ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนดอกต่อไร่ จ านวนฝักต่อไร่ น ้าหนกัเมลด็ต่อไร่ และน ้าหนกัแหง้ทั้งเปลือกเมลด็ต่อไร่  

สายพนัธ์ุ คร้ังที่ จ านวนดอก/ไร่ จ านวนฝัก/ไร่ 
น า้หนัก
เมลด็/ไร่ 

น า้หนักเมล็ดแห้งทั้ง
เปลือก/ไร่ 

ขาวสงขลา 
1 1,924 1,838 52.01 38.44 
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 

แพร่เบอร์ (45) 
1 14,387 4,313 67.35 48.00 
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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จากการทดลองคิดตน้ทุนการปลูกจนถึงเก็บเก่ียว ค่าไถ่ ค่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ค่าตน้พนัธ์ ค่าจา้งเก็บเก่ียว 
4,740  บาท ขายดอกบวัดอกละ 1 บาท เป็นเงิน 24,950 บาท ต่อการปลูกคร้ังเดียวและเกบ็เก่ียวผลผลิต ได ้3 คร้ัง 
และกรณีขายเมลด็แหง้ทั้งเปลือกซ่ึงกิโลกรัมละ 40 บาท  ท าใหมี้รายได ้ 9,134.80 บาทต่อไร่ ก็ยงัคุม้ทุน บวัจึง
เป็นพืชท่ีน่าสนใจ    อีกพืชหน่ึง กบัทางเลือกเป็นพืชสร้างรายไดใ้หม่ 

 
สรุปผลการทดลอง 

การปลูกเปรียบเทียบศกัยภาพของบวัหลวง 2 สายพนัธ์ุ คือ บวัหลวงพนัธ์ุขาวสงขลากบัพนัธ์ุบวัหลวง
แพร่เบอร์ 45  จากทดลอง พบวา่ บวัหลวงแพร่เบอร์ 45 ใหผ้ลผลิตดอก 24,950 ดอกต่อไร่ จ านวนฝักแก่ 23,888 
ฝักต่อไร่ ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดสด 315.18  กิโลกรัมต่อไร่ เมลด็แหง้ทั้งเปลือก 224.26 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่า
พนัธ์ุขาวสงขลาเล็กนอ้ยโดยพนัธ์ุขาวสงขลาให้ดอก 18,199 ดอกต่อไร่ จ านวนฝักแก่ท่ี 16,330 ฝักต่อไร่ และ
ให้ผลผลิตน ้ าหนักเมล็ดสด  313.18 กิโลกรัมต่อไร่ น ้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเปลือก 228.37 กิโลกรัมต่อไร่   ซ่ึง
ขอ้มูลจากการทดลองพบว่า ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดสดของพนัธ์ุขาวสงขลาไดน้อ้ยกว่าพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 โดยมี
ส่วนแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ยเฉล่ียอยู่ท่ี 0.67 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลผลิตน ้าหนกัเมลด็แหง้ทั้ง
เปลือกของพนัธ์ุขาวสงขลามีค่าเฉล่ียมากกวา่อยู ่ 1.37  กิโลกรัมต่อไร่ จึงเหมาะสมท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุบวัผลิตเมลด็ได้
ดี ส่วนพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45 เป็นพนัธ์ุท่ีให้ปริมาณดอกมากถึง 24,950 ดอก ต่อไร่ เหมาะสมท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุบวัผลิต
ดอก แต่ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมทางดา้นการน าปัจจยัดา้นการผลิตบวัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีต่างๆของ
จงัหวดัพทัลุง โดยการน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใชเ้พ่ือช่วยให้เกษตรกรผูผ้ลิตบวัในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวไดผ้ลิตบวัท่ีมีคุณภาพ และสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าทางดา้นเศรษฐกิจของบวัในอนาคตต่อไป 
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ภาพที่ 1 ลกัษณะของดอกบวัหลวงพนัธ์ุขาวสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลกัษณะของดอกบวัหลวงพนัธ์ุแพร่เบอร์ 45  
 
 
 
 
 
 
 


