
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์บัวบก 

กิจกรรมย่อย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์บัวบก 

 

3. ชื่อการทดลอง   :  การคัดเลือกพันธุ์บัวบกท่ีให้ผลผลิตและสารส าคัญสูง  

   ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  และภาคกลาง 

                                   Selection of High  Yields and Asiaticcoside Content 

   of Pennywort (Centella asiatica L.) in the Northern and  

   the Central Region  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

ผู้ร่วมงาน            :  มณทิรา  ภูติวรนาถ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      คณิศร  มนุษย์สม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สากล  มีสุข   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 

5. บทคัดย่อ  

การคัดเลือกพันธุ์บัวบกท่ีให้ผลผลิตและสารส าคัญสูงในพ้ืนที่ภาคเหนือ   เพ่ือคัดเลือกหาสายพันธุ์

บัวบกท่ีให้ผลผลิต สารส าคัญสูง และเหมาะสมส าหรับการปลูกใน  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 

ประกอบด้วย 3 ซ้ า มี 8 กรรมวิธี ได้แก่ พันธุ์บัวบกจ านวน 8 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ระยอง  เพชรบุรี   

จันทบุรี  พะเยา  ตราด  นครปฐม  เชียงราย  และ ราชบุร ีเตรียมแปลงปลูก ขนาด 2x3 เมตร จ านวน 30 

แปลง  ในโรงเรือนพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 2.50 เมตร ปลูกบัวบกใน

แปลงย่อยในฤดูหนาว  บันทึกการเจริญเติบโตเมื่ออายุ 1, 2 เดือน  ก าจัดวัชพืช  และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  การเจริญเติบโตของบัวบกเมื่ออายุ 30 และ 60 วัน เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 80-85 วัน  

ส่งตัวอย่างบัวบกอบแห้งวิเคราะห์สารส าคัญ     ผลผลิตบัวบกสดต่อไร่เฉลี่ย 800-1,789 กิโลกรัมต่อไร่ โดย 



 

 

 

 

พันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ พันธุ์ตราด   รองลงมา ได้แก่ พันธุ์เชียงราย พะเยา  เพชรบุร ี

นครปฐม ราชบุรี ระยอง จันทบุรี  ตามล าดับ   ผลผลิตบัวบกท่ีล้างให้สะอาด หั่นให้ละเอียด แล้วอบที่

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และส่งวิเคราะห์ปริมาณสาระส าคัญที่ห้องปฏิบัติการ องค์การเภสัช  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพฯ พบว่าพันธุ์ที่มีปริมาณสาร Asiaticcoside สูงที่สุด คือ พันธุ์ระยอง มี

สาร Asiaticcoside เฉลี่ย 0.59 % ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสมุนไพรไทยที่ระบุไว้ไม่ต่ ากว่า 0.5%   รองลงมา 

ได้แก่  สายพันธุ์พะเยา  ราชบุรี  ตราด เชียงราย  เพชรบุรี  จันทบุรี  นครปฐม  และเลย ตามล าดับ  

 

6. ค าน า    

 บัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่มีความส าคัญ มีสรรพคุณ ทั้งต้น มีรสหอมเย็น  แก้ช าใน  แก้
อ่อนเพลีย  ขับปัสสาวะ  รักษาแผล  แก้ร้อนในกระหายน้ า  แก้โรคปวดศีรษะข้างเดียว   แก้โรคเรื้อน  
แก้กามโรค  แก้ตับอักเสบ   บ ารุงหัวใจ  บ ารุงก าลัง  ใบ มีรสขม   เป็นยาดับร้อน  ลดอาการอักเสบ
บวม  แก้ปวดท้อง  แก้บิด  แก้ดีซ่าน  ใบต้มกับน้ าซาวข้าวกินแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ  ต าพอกหรือ
ต้มน้ ากินแก้ฝีหนอง  แก้หัด  ต้มกับหมูเนื้อแดงกินแก้ไอกรน  เมล็ด  มีรสขมเย็น  แก้บิด  แก้ไข้  แก้
ปวดศรีษะ (เพ็ญนภา, 2549)  บัวบกมีสารออกฤทธิ์หรือสารส าคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีน (triterpenes) 
ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ asiaticcoside, madecassic acid, madecassosid และ asiatic acid   ซ่ึงมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Vogel et al.,1990)  รักษาบาดแผล (วิทย์, 2542)   ท าให้เลือดหยุดเร็ว มีฤทธิ์
กล่อมประสาท (Ramaswamy et al.,1970) มีผลต่อการเรียนรู้และความเข้าใจ  ช่วยให้การเรียนรู้
และความจ าดีขึ้น  ช่วยต้านการแบ่งเซลมะเร็ง  ต้านอาการแพ้และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  การผลิตบัวบก
ในเชิงการค้ามีต้นทุนการผลิต 5,340 บาทต่อไร่  ได้ผลผลิตรวม 5,000 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรขาย
ได้กิโลกรัมละ 7 บาท ท าให้มีรายได้สุทธิ 29,660 บาทต่อไร่ (กรมส่งเริมการเกษตร, 2550) การผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพดี  จะต้องมีพันธุ์ที่ให้ทั้งผลผลิตสูงและสารส าคัญสูง 
รวมทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตหรือการเพาะปลูกท่ีถูกต้องเหมาะสม  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและ
จุลินทรีย์ก่อโรคกับสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ซึ่งจากรายงานของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 
(ห้องปฎิบัตการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี) บัวบกเป็นพืชอยู่ในกลุ่มที่มีการตรวจพบสารพิษตกค้าง 
25-50 %ของตัวอย่าง  การผลิตวัตถุดิบยังไม่มีคุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ และขาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อหาสายพันธุ์บัวบกที่ให้ผลผลิตและสารส าคัญสูง เพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตเป็นเครื่องส าอาง รวมทั้งสามารถในเป็นยาและเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพต่อไป  



 

7. วิธีด าเนินการ   

- อุปกรณ์   ต้นพันธุ์บัวบกจาก 8 แหล่งปลูก   ระบบน้ าแบบสปริงเกอร์  ซาแลนพรางแสง 

70 เปอร์เซ็นต์  

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 3 ซ้ า มี 8 กรรมวิธี ได้แก่ พันธุ์บัวบกจ านวน 8 สาย

พันธุ์ คือ สายพันธุ์ระยอง  เพชรบุรี   จันทบุรี  พะเยา  ตราด  นครปฐม  เชียงราย  และ ราชบุรี 

เตรียมแปลงปลูก ขนาด 2x3 เมตร จ านวน 30 แปลง  ในโรงเรือนพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ กว้าง 20 

เมตร ยาว 40 เมตร สูง 2.50 เมตร ปลูกบัวบกในแปลงย่อยในฤดูหนาว  บันทึกการเจริญเติบโตเมื่อ

อายุ 1, 2 เดือน  ก าจัดวัชพืช  และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  การเจริญเติบโตของ

บัวบกเมื่ออายุ 30 และ 60 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 80 -85 วัน  ส่งตัวอย่างบัวบกอบแห้ง

วิเคราะห์สารส าคัญ 

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   เริ่ม 2554 – สิ้นสุด 2556  

สถานที่ด าเนินการทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การทดลองที่ 1  การคัดเลือกพันธุ์บัวบกที่ให้ผลผลิตและสารส าคัญสูง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง 

8.1 การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของบัวบกทั้ง 8 พันธุ์ เมื่ออายุ 30 วัน   พบว่า ต้นบัวบกมีไหลแตกขึ้นมาใหม่เฉลี่ย 

1.70-2.93 ไหล  โดยไหลมีความยาวเฉลี่ย 10.20-16.66 เซนติเมตร  มีจ านวนต้นที่ขึ้นตามข้อของไหลเฉลี่ย 

1.89-2.94 ต้น/ไหล  เมื่ออายุ 45 วัน มีจ านวนไหลเฉลี่ย 2.77-4.27 ไหล  ไหลมีความยาวเพ่ิมข้ึน โดยมีความ

ยาวเฉลี่ย 12.54-27.29 เซนติเมตร  พันธุ์ที่มีความยาวของไหลมากที่สุด  ได้แก่ พันธุ์นครปฐม รองลงมาได้แก่ 

พันธุ์ราชบุรี เชียงราย เพชรบุรี ตราด พะเยา ระยอง และจันทบุรี ตามล าดับ  (ตารางที่ 1) 

 



 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของบัวบกเม่ืออายุ 30 วัน และ 45 วัน  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

กรรมวิธี  การเจริญเติบโต (อายุ 30 วัน)  การเจริญเติบโต (45 วัน)  

พันธุ์  จ านวนไหล  ความยาวไหล  ต้น/ไหล  จ านวนไหล  ความยาวไหล  จ านวนต้น/

ไหล  

1. ระยอง  2.93  12.72 abc  2.61  4.27  17.73 bc  3.10  

2. เพชรบุรี  2.04  10.60 c  1.91  3.12  20.09 abc  2.38  

3. จันทบุรี  2.35  10.20 c  1.93  2.90  12.54 c  2.08  

4. พะเยา  2.21  11.12 c  2.02  3.43  17.74 bc  2.41  

5. ตราด  1.70  11.35 c  1.89  2.77  18.36 bc  2.58  

6. นครปฐม  2.83  16.66 a  2.94  3.87  27.29 a  2.8  

7. เชียงราย  2.17  11.47 bc  2.01  3.73  22.07 ab  2.70  

8. ราชบุร ี 2.87  15.89  ab  2.39  3.83  24.61 ab  3.19  

CV (%)  33.26
 
 14.59  24.73

 
 30.17

 
 16.84  17.16

 
 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่ต่างต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

 

8.2 ผลผลิตต่อไร่ และปริมาณสารส าคัญ 

ผลผลิตบัวบกสดต่อไร่เฉลี่ย 800-1,789 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ พันธุ์

ตราด   รองลงมา ได้แก่ พันธุ์เชียงราย พะเยา  เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี ระยอง จันทบุรี  ตามล าดับ 



ผลผลิตบัวบกท่ีล้างให้สะอาด หั่นให้ละเอียด แล้วอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ส่งวิเคราะห์

ปริมาณสารส าคัญที่ห้องปฏิบัติการขององค์การเภสัช  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพฯ พบว่าพันธุ์ที่มี

ปริมาณสาร Asiaticcoside สูงที่สุด คือ พันธุ์ระยอง มีสาร Asiaticcoside เฉลี่ย 0.59 % ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน

สมุนไพรไทยที่ระบุไว้ไม่ต่ ากว่า 0.5%   รองลงมา ได้แก่  สายพันธุ์พะเยา  ราชบุรี  ตราด เชียงราย  เพชรบุรี  

จันทบุรี  นครปฐม  และเลย ตามล าดับ (ตารางที่ 2 )     

ตารางที่ 2 ผลผลิตบัวบกต่อไร่ และปริมาณสาร Asiaticoside ในบัวบกท่ีเก็บเก่ียวอายุ 75-80 วัน  

               ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  เมื่อ เดือนธันวาคม 2555 

พันธุ์ น้ าหนักสด 

(กก./ไร่) 

ปริมาณสารส าคัญ  Asiaticoside 

 (% w/w) 

1. ระยอง 
880 b 0.59* 

2. พะเยา 
1,445 ab 0.27 

3. ราชบุรี 
1,147 ab 0.24 

4. ตราด 
1,789 a 0.26 

5. เชียงราย 
1,669 a 0.25 

6. เพชรบุรี 
1,325 ab 0.33 

7. จันทบุรี 
800 b 0.30 

8. นครปฐม 
1,264 ab 0.26 

      CV(%) 23.02  

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่ต่างต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

*วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญที่ห้องปฏิบัติการของ องค์การเภสัช  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรุงเทพฯ 

 

 

 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

ผลผลิตบัวบกสดต่อไร่เฉลี่ย 800-1,789 กิโลกรัมต่อไร่ โดยบัวบกที่ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ 

สายพันธุ์ตราด   รองลงมา ได้แก่ สายพันธุ์เชียงราย พะเยา  เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี ระยองและจันทบุรี  

ตามล าดับ  บัวบกท่ีมีปริมาณสาร Asiaticcoside สูงที่สุด คือ สายพันธุ์ระยอง มีสาร Asiaticcoside เฉลี่ย 

0.59 % ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสมุนไพรไทยที่ระบุไว้ไม่ต่ ากว่า 0.5%  รองลงมา ได้แก่  สายพันธุ์พะเยา  

ราชบุรี  ตราด เชียงราย  เพชรบุรี  จันทบุรี  นครปฐม  และเลย ตามล าดับ   

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

10.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบัวบก  ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 

10.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบัวบก  ให้แก่กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ  

อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่   

10.3 สนับสนุนต้นพันธุ์บัวบกและจัดแสดงนิทรรศการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและ

ผู้สนใจทั่วไป   ในสวนสมุนไพร  งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤก์ 2555 

10.3 สนับสนุนต้นพันธุ์บัวบก  ในอุทยานงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤก์ 2555 

 

11. ค าขอบคุณ  

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก และ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการ

ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
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13. ภาคผนวก 

 

ก. ต้นบัวบกอายุ 20 วัน    ข. บันทึกการเจริญเติบโตเมื่อ อายุ 30 วัน 
 

ค. บัวบกอายุ 75 วัน     ง. เก็บเก่ียวบัวบกในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

 

ภาพที่ 1 แปลงทดลองบัวบก 8 สายพันธุ์  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  ตั้งแต่เดือน 
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