
การปรับปรุงพันธุ์บัวหลวงส าหรับผลิตดอก 

ศยามล แก้วบรรจง1  เมธาพร  นาคเกลี้ยง2  ละมัย สงสั้น2 
 

บทคัดย่อ 
การปรับปรุงพันธุ์บัวหลวงส าหรับผลิตดอก เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง

ปัจจุบัน ณ ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรสงขลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือคัดเลือกพันธุ์บัวหลวงส าหรับผลิตดอก โดยคัดเลือกสายต้นที่มีลักษณะเด่นจ านวน ๕ สายต้น ที่ได้จาก

การรวบรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ว่ามีศักยภาพเหมาะสม

ส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ บัวหลวงแดงทะเลน้อย (PTL.R.Sto:๕๒-๐๗) บัวหลวงแดงนราธิวาส 

(NAR.R.Sto:๕๔-๐๑) บัวหลวงขาวพญาขันธ์ (PTL.Wh.Sto:๕๓-๑๖) บัวหลวงแดงแพร่เบอร์๔๕ (Bang 

Pa-la Sto:๕๓-๔๕) และบัวหลวงขาวสงขลา (SKL.Wh.Sto:๕๔-๐๒) น ามาท าการผสมแบบพบกันหมดซึ่ง

จะได้จ านวนลูกผสมทั้งหมด ๒๐ คู่ผสม และลูกผสมตัวเองจ านวน ๕ สายต้น ให้มีจ านวนเมล็ดอย่างน้อย

คู่ผสมละ ๑๐๐ เมล็ด น าเมล็ดลูกผสมมาเพาะ แล้วปลูกเพ่ือประเมินลูกผสมและคัดเลือกเบื้องต้น จากนั้น

จึงเพ่ิมปริมาณต้นที่คัดเลือกให้มีไหลอย่างน้อย ๕ ไหล และปลูกคัดเลือกซ้ ารอบที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยมี

จ านวนไหลที่ปลูกคัดเลือกต่อสายต้นอย่างน้อย ๑๐ ไหล ท าการคัดเลือกสายต้นที่ให้ผลผลิตและคุณภาพ

ผลผลิตดีจ านวน ๕ -๘ สายต้น และปลูกเปรียบเทียบสายต้นที่คัดเลือกร่วมกับพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์

แนะน าต่อไป ผลจากการด าเนินงาน ขณะนี้สามารถด าเนินการสร้างคู่ผสมไปได้แล้วไม่น้อยกว่า ๑๐  คู่ผสม  

และอยู่ระหว่างการปลูกเพาะเลี้ยงลูกผสม บันทึกลักษณะความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ต่างๆ  

ลักษณะนิสัยการออกดอก ได้แก่ ระยะการออกดอก ความสม่ าเสมอของการออกดอก ระยะเวลาในการติด

ฝัก/ผล ระยะเวลาในการให้ผลผลิต จ านวนฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก การเข้าท าลายของศัตรูพืช เพ่ือประเมิน

ลูกผสมและคัดเลือก ก่อนน าไปปลูกเปรียบเทียบสายต้นที่คัดเลือกร่วมกับพันธุ์พ้ืนเมือง และจัดท าเป็นพันธุ์

แนะน าบัวหลวงส าหรับผลิคดอกของกรมวิชาการเกษตรต่อไป 
 

 
  
  
 
 

                                           
1 ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรสงขลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยละพัฒนาการเกษตรพัทลุง  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 
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บทน า 
บัวหลวง (Lotus) หรือปทุมชาติ จัดอยู่ในวงศ์ Nelumbonaceae บัวหลวงที่พบในประเทศไทยมี

เพียงชนิดเดียว คือ Nelumbo nucifera Gaertn. แต่มีหลายพันธุ์ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ บัวหลวงปทุม  
บัวหลวงสัตตบงกช บัวหลวงปุณฑริก และบัวหลวงสัตตบุษย์ เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น 
ดอก ใบ เมล็ดและราก ประเทศไทยผลิตและส่งออกรากและเมล็ดบัวไปจ าหน่ายต่างประเทศได้หลาย
รูปแบบ เช่น ผลผลิตสด อบแห้งแช่แข็ง เป็นต้น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ การปลูกบัวเพ่ือตัดดอก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ การปลูกบัวเพ่ือเก็บเมล็ด 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ การปลูกบัวเพ่ือเก็บรากและไหลบัว 
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ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ส านักผู้เชี่ยวชาญและศูนย์วิจัยเครือข่ายได้ร่วมวิจัยและพัฒนาพันธุ์บัวเพ่ือใช้
ในการบริโภคส่วนต่างๆ ได้แก่ เมล็ด รากและดอก ในส่วนของการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ในโครงการที่
ผ่านนั้น ภาคใต้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง รวบรวมมาได้  ๔๕ สายพันธุ์ และจากการ
เปรียบเทียบศักยภาพพันธุ์บัวหลวงที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพัทลุง สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างได้ ๑๐ สายพันธุ์ ลงปลูก
ขยายพันธุ์ในพ้ืนที่ร่องคูที่ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตามโครงการ  Development of Agro – Eco – 
Friendly Agriculture through Adoption of AppropriateTechnology  ภายใต้ความร่วมมือ  IMT – 
GT  เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากบัว  เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
อย่างสอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศน์  (พิชิตและคณะ, ๒๕๕๗ ) ดังตารางที่ ๑   
 

ตารางที่ ๑ สายพันธุ์บัวหลวงที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างได้ ๑๐ สายพันธุ์ 
พันธุ์ รหัสที ่ ลักษณะเด่น แหล่งที่มา 

 
๑. บัวหลวง

แดง 
PTL.R.Sto:๕๒-๐๖ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 

ดอกบานคล้ายขาม 
ศวพ.พัทลุง 

๒. บัวหลวง
แดง 

PTL.R.Sto:๕๒-๐๗ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีแดงเข้ม 

ทะเลน้อย พัทลุง 

๓. บัวหลวง
แดง 

NAR.R.Sto:๕๔-๐๑ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีแดง 

รือเสาะ นราธิวาส 

๔. บัวหลวงขาว PTL.Wh.Sto:๕๓-๑๖ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานกลมคล้ายลูกบอลกลีบซ้อนมาก 

พ ญ า ขั น ธ์  อ . เ มื อ ง 
พัทลุง 

๕. บัวหลวง
แดง 

PJ.R.Sto:๕๓-๐๑ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีแดง รากใหญ่ 

บึงบัวสามร้อยยอด 
ประจวบคีรีขันธ ์

๖. บัวหลวงขาว PJ.Wh.Sto:๕๔-๐๒ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีแดง 

บึงบัวสามร้อยยอด 
ประจวบคีรีขันธ ์

๗. บัวหลวงขาว SKL.Wh.Sto: ๕๔-๐๒ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีขาว กลิ่นหอม 

อ.เมือง สงขลา 

๘. บัวหลวงขาว SKL.Wh.Sto:๕๔-๐๔ ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูม ป้อมมากดอก
บานคล้ายขาม สีขาว กลิ่นหอม 

บ้านคลองเปล ต.น้ าผุด 
อ.หาดใหญ่ สงขลา 

๙. บัวหลวง
แดง 

Bang Pa-la Sto:๕๓-
๔๕ 

ใบใหญ่ ก้านในยาวดอกตูมป้อมมาก 
ดอกบานคล้ายขาม สีแดง 

อ.วังหิน แพร่ 

๑๐. บัวสาย SKL.R.Sto:๕๒-๐๑ ใบใหญ่ ดอกสีแดงเข้ม ฉลุง อ.รัตภูมิ สงขลา 
 
 จากข้อมูลสายพันธุ์บัวหลวงที่กล่าวมาทั้ง ๑๐ สายพันธุ์  สามารถพัฒนาต่อยอด งานวิจัยด้าน
ปรับปรุงพันธุ์ส าหรับผลิตดอก ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพ่ือให้ได้เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จึงได้ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์บัวหลวงส าหรับผลิตดอก โดยคัดเลือก
จากสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นจ านวน ๕ สายต้น ดังตารางที่ ๒ 
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ตารางท่ี ๒  ลักษณะสายต้นบัวหลวงที่คัดเลือกมาปรับปรุงพันธุ์  จ านวน  ๕  สายต้น 
สายต้น ลักษณะเด่น/การใช้ประโยชน์ ลักษณะดอก 

๑. บัวหลวงแดงนราธิวาส 
 

ลักษณะเด่น  
ดอกสีแดงเข้ม มีกลิ่นหอม ทนต่อการปักแจกัน 
การใช้ประโยชน์   
เป็นบัวตัดดอกขายเพื่อการค้า ใช้ในงานพิธีตา่งๆ หรือ
เรียกอีกอย่างว่า บัวบากง 

 
๒. บัวหลวงขาวสงขลา ลักษณะเด่น  

ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมเย็น 
การใช้ประโยชน์ :  
ใบ เกสร ตากแห้งใช้ท าชาสมุนไพร 
ก้านดอก-ก้านใบเหมาะส าหรับท าเส้นใยบัว 

 

๓. บัวหลวงแดงทะเลน้อย ลักษณะเด่น  
ดอกสีแดงเข้มมีละอองเกสรเพศผู้สีเหลืองเข้ม 
การใช้ประโยชน์  
เป็นบัวตัดดอกใช้บูชาพระ ใบใชส้ าหรับห่ออาหาร  
ไหลบัวนิยมน ามาประกอบอาหาร  ส่วนละอองเกสร
เหมาะส าหรับท าสีหรือเครื่องส าอาง 

 

๔. บัวหลวงขาวพญาขันธ์ ลักษณะเด่น  
ดอกสีขาวซ้อนก้านดอกแข็งแรงทนต่อการปักแจกัน  
การใช้ประโยชน์  
เป็นบัวตัดดอกขายเพื่อการค้า ใช้ในงานพิธีต่างๆ 

 
๕. บัวหลวงแดง แพร่เบอร์๔๕ ลักษณะเด่น 

ดอกสีแดงสะดุดตา ฟอร์มดอกสวยทนต่อการปักแจกัน 
การใช้ประโยชน์ 
เป็นบัวตัดดอกขายเพื่อการค้า ใช้ในงานพิธีตา่งๆ ก้าน
ดอกและก้านใบเหมาะส าหรับท าเส้นใย 
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วิธีด าเนินการ 
 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  

 สายต้นบัวที่คัดเลือกในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘  
 แบบและวิธีการทดลอง 

 ไม่มีแผนการทดลอง หลังจากสร้างลูกผสมบัวหลวงจากพ่อแม่ที่มีลักษณะทางการเกษตรและ
ผลผลิตที่ดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒๕ คู่ผสม คู่ผสมละ ๑๐๐ เมล็ด เพาะเมล็ดลูกผสมและปลูกต้นกล้า
ในบ่อเปรียบเทียบประเมินเพื่อคัดเลือกลูกผสม ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากรแต่ละคู่ผสม ที่มีลักษณะดีเด่น
ทั้งด้านการเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล็ดบัว เพ่ือใช้เป็นต้นพันธุ์
ในการปลูกเปรียบเทียบและประเมินคัดเลือกต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิธีการ 
๑. สร้างลูกผสมส าหรับการคัดเลือก โดยใช้สายต้นบัวที่คัดเลือกในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ คือ สายพันธุ์

คัดเลือกของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จ านวน ๕ สายต้น (PTL.R.Sto:๕๒-๐๗, PTL.Wh.Sto:
๕๓-๑๖, NAR.R.Sto:๕๔-๐๑, SKL.Wh.Sto: ๕๔-๐๒ และ Bang Pa-la Sto:๕๓-๔๕) ผสมแบบพบกันหมด ซึ่ง
จะได้จ านวนลูกผสมทั้งหมด ๒๐ คู่ผสมและ ลูกผสมตัวเองจ านวน ๕ สายต้น ให้มีจ านวนเมล็ดอย่างน้อย
คู่ผสมละ ๑๐๐ เมล็ด 

๒.  เพาะเมล็ดลูกผสม ปลูกลูกผสมคู่ที่ได้จากผสมพันธุ์ แล้วปลูกในวงบ่อๆ ละ ๑ สายต้น 
๓.  ประเมินลูกผสมและคัดเลือกเบื้องต้นประมาณ ๒๐ % 
๔.  เพ่ิมปริมาณต้นที่คัดเลือกให้มีไหลอย่างน้อย ๕ ไหล และปลูกคัดเลือกซ้ ารอบที่ ๒ คัดเลือก

ประมาณ ๒๐ % 
๕.  ปลูกคัดเลือกซ้ ารอบท่ี ๓ และ ๔ โดยมีจ านวนไหลที่ปลูกคัดเลือกต่อสายต้นอย่างน้อย ๑๐ ไหล 

และคัดเลือกสายต้นที่ให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตดีจ านวน ๕-๘ สายต้น 
 ๔. ปลูกเปรียบเทียบสายต้นที่คัดเลือกร่วมกับพันธุ์พื้นเมือง/พันธุ์แนะน า 

 การบันทึกข้อมูล   
๑. ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ต่างๆ 
๒. การออกดอก ได้แก่ ระยะการออกดอก ความสม่ าเสมอของการออกดอก ระยะเวลาในการติด

ฝัก/ผล ระยะเวลาในการให้ผลผลิต เป็นต้น 
๓. ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก เป็นต้น 
๔. การระบาดของศัตรูพืช 
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แผนการปรับปรุงพันธุ์บัวหลวง ส าหรับผลิตดอก 
 

ปี ๒๕๖๐   สร้างลูกผสม สร้างลูกผสมจากพ่อแม่ ๕ สายต้น 
ที่คัดเลือก ได้ ๒๕ คู่ผสม 

 
 

  

ปี ๒๕๖๑   คัดเลือกรอบที่ ๑ ปลูกคู่ผสมอย่างน้อย ๑๐๐ สายต้น/คู่ผสม (~๒,๕๐๐ สายต้น) 
คัดเลือก ๒๐ % 

 
 

  

ปี ๒๕๖๒   คัดเลือกรอบที่ ๒ เพ่ิมปริมาณต้นคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบต้นที่คัดเลือก 
โดยปลูกตามระยะปลูกและดูแลตามสภาพการผลิตจริง 

สายต้นละ ๕ ไหล คัดเลือก ๒๐ % 
 
 

  

ปี ๒๕๖๓   คัดเลือกรอบที่ ๓ เพ่ิมปริมาณต้นคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบต้นที่คัดเลือก 
โดยปลูกตามระยะปลูกและดูแลตามสภาพการผลิตจริง 
จ านวนอย่างน้อย ๑๐ ไหล/สายต้น คัดเลือก ๒๐ % 

   
 

ปี ๒๕๖๔   คัดเลือกรอบที่ ๔ เพ่ิมปริมาณต้นคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบต้นที่คัดเลือก 
โดยปลูกตามระยะปลูกและดูแลตามสภาพการผลิตจริง 

จ านวนอย่างน้อย ๑๐ ไหล/สายต้น คัดเลือกเหลือ ๕-๘ สายต้น 
 
 

  

ปี ๒๕๖๕   ปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น 
                           

ปลูกเปรียบเทียบสายต้นที่คัดเลือกร่วมกับพันธุ์พ้ืนเมือง 
วางแผน RCB มี ๓ ซ้ า ๑๐ กรรมวิธี 
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ผลการด าเนินงาน 
๑.ด าเนินการผสมพันธุ์บัวหลวง  จ านวน  ๒๕  คู่ผสม  พบว่า  มีจ านวนบัวหลวงที่ผสมติด จ านวน  

๑๔  คู่ผสม เป็นพนัธุ์ที่ได้จากการผสมข้าม จ านวน ๑๐ คู่ผสม  และผสมตัวเอง จ านวน  ๔ คู ่ดังตารางที่ ๓ 
 ๒. น าลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์  และผสมตัวเอง ไปเพาะเลี้ยงให้งอกในน้ าจนเป็นต้นอ่อน 
ก่อนจะย้ายไปลงบ่อเพาะเลี้ยงลูกผสม เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นต่อไป ดังภาคผนวก 

 

ตารางท่ี ๓  บัวหลวงที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ และผสมตัวเอง  จ านวน ๑๔  คู่ผสม 
 

ล าดับ คู่ผสม จ านวน (เมล็ด) 
ที ่ พันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ ผสมติด สมบูรณ์ ฝ่อ 
๑ แดงนราธิวาส พญาขันขาว ๑๓ ๐ ๑๓ 
๒ แดงนราธิวาส แดงทะเลน้อย ๖ ๖ ๐ 
๓ แดงนราธิวาส ขาวสงขลา ๒๒ ๑๑ ๑๑ 
๔ แดงนราธิวาส แพร่ เบอร์ ๔๕ ๑๑ ๗ ๔ 
๕ ขาวสงขลา แดงนราธิวาส ๑๔ ๗ ๗ 
๖ ขาวสงขลา แพร่ เบอร๔์๕ ๑๕ ๑๑ ๔ 
๗ แดงทะเลน้อย แดงนราธิวาส ๓๐ ๗ ๒๓ 
๘ แดงทะเลน้อย พญาขันขาว ๑๑ ๑ ๑๐ 
๙ พญาขันธ์ขาว แดงนราธิวาส ๒๙ ๖ ๒๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๑๐ แพร่ เบอร์๔๕ แดงทะเลน้อย ๑๓ ๓ ๑๐ 
๑๑ แดงนราธิวาส (ผสมตัวเอง) ๑๘ ๑๐ ๘ 
๑๒ ขาวสงขลา (ผสมตัวเอง) ๒๗ ๑๔ ๑๓ 
๑๓ แดงทะเลน้อย (ผสมตัวเอง) ๒๖ ๑๘ ๘ 
๑๔ แพร่ เบอร๔์๕ (ผสมตัวเอง) ๒๙ ๑๐ ๑๙ 

 
สรุปผลการทดลอง 

   สามารถผสมพันธุ์บัวหลวง ได้ทั้งหมดจ านวน ๑๔ คู่ผสม เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้าม จ านวน  
๑๐ คู่ผสม และผสมตัวเอง จ านวน ๔ สายพันธุ์ ขณะนี้เพาะเลี้ยงต้นกล้าบัวหลวงลูกผสมไปแล้ว จ านวน  
๑๐ บ่อ ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการสร้างลูกผสมบัวหลวงให้ได้ครบทั้งหมด จ านวน ๒๕ คู่ผสม เพ่ือจะได้
ประเมินลูกผสมและคัดเลือกเบื้องต้น จากนั้นจึงเพ่ิมปริมาณต้นที่คัดเลือกให้มีไหลอย่างน้อย ๕  ไหล  และ
ปลูกคัดเลือกซ้ ารอบท่ี  ๒,  ๓ และ  ๔ ต่อไป 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
ในปี ๒๕๖๔  จะได้เหง้าบัวหลวงพันธุ์ดีเพ่ือการผลิตดอก  ที่สามารถขยายต้นพันธุ์สู่เกษตรกร  

ผู้ปลูก อย่างน้อย ๑-๒ สายพันธุ์  กลุ่มเป้าหมายคือ  เกษตรกรผู้ปลูกบัวหลวงเพ่ือการค้า และผู้สนใจทั่วไป 
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    ตีพิมพ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘.  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔ ขั้นตอนการผสมพันธุ์ระหว่าง บัวหลวงสายพันธุ์แดงนราธิวาส x บัวหลวงสายพันธุ์แดงทะเลน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕ ขั้นตอนการเพาะเมล็ดลูกผสมจนงอก ก่อนน าไปลงในบ่อเพาะเลี้ยง จนกระทั่งบัวหลวงออกดอก 

แม ่ พ่อ 
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ภาพที่  ๖  คู่ผสม ระหว่าง บัวหลวงขาวพญาขันธ์ (แม่) x บัวหลวงแดงนราธิวาส (พ่อ) 
 
 

แม ่ พ่อ 
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ภาพที่ ๗  
บัวหลวงแดง

แพร่เบอร์๔๕  ผสมตัวเอง 
 
 

 
ภาพที่ ๘  บัวหลวงขาวสงขลา  ผสมตัวเอง 

 


