การรวบรวมพันธุ์บัวหลวงในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ภาคใต้ ตอนล่ าง
Gathering Lotus Species in Wetlands at the Lower South
จิระ สุ วรรณประเสริฐ1 ละมัย สงสั้น1 ณัฐพงศ์ สงแทน1

บทคัดย่อ
การรวบรวมพันธุ์บวั หลวงในพื้นที่ชุ่มน้ าภาคใต้ตอนล่าง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเดิมของพันธุ์
บัวแต่ละสายพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์บวั ที่มีศกั ยภาพดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จงั หวัดพัทลุง ดาเนินการตั้งแต่ปี
2557 ถึงปี 2558 โดยการรวบรวมพันธุ์บวั หลวงจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาปลูกที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรพัทลุง สามารถรวบรวมสายพันธุ์บวั หลวงได้ท้ งั หมด 45 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์บวั ที่มีศกั ยภาพ
เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดพัทลุงได้จานวน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ PTL.R.Sto.52-06 (แดงพัทลุง), PTL.R.Sto.52-07
(แดงทะเลน้อย), NAR.R.Sto.01 (แดงนราธิ วาส), PTL.Wh.Sto.53-16 (ขาวพญาขัน), PTL.Wh.Sto.53-16
(แดงพญาขัน), PJR.53-01(แดงประจวบคีรีขนั ธ์), PJ.Wh.Sto.54-02 (ขาวประจวบคีรีขนั ธ์), SKL.Wh.Sto.54-02
(ขาวสงขลา อ.หาดใหญ่), และ Bang Pa-La Sto.53-45
คาสาคัญ : พันธุ์บวั หลวง

1

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คานา
บัว เป็ นพื ช ชุ่ ม น้ า ที่ เ จริ ญเติ บโตอยู่ในแหล่ ง ธรรมชาติ พบในห้วย หนอง คลอง บึ ง และแหล่ งน้ า
ธรรมชาติ ทวั่ ไป นับวันบัวในแหล่งธรรมชาติ จะพบน้อยลง และอาจจะหายไปไม่พบบัวอีกต่อไป ถ้าไม่มีการ
อนุรักษ์และรวบรวมไว้ บัวมีความสาคัญและมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตทั้งมนุษย์ และสัตว์ ทั้งทางนิ เวศวิทยา เศรษฐกิจ
สังคม ในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่ งใช้ประโยชน์จากส่ วนต่ า ง ๆ ของบัวที่ มีคุณ ค่ า
มหาศาล บัว เป็ นดอกไม้ที่ อ ยู่ คู่ สั ง คมไทยมาช้า นานจากในพุ ท ธประวัติ พ บว่ า บัว มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งตั้ง แต่
พระพุทธเจ้าประสู ติ ตรัสรู ้ และปริ นิพพาน และชาวพุทธนิ ยมใช้ดอกบัวบูชาพระ ตลอดทั้งใช้ในพิธีต่าง ๆ ใน
ปั จจุบนั บัวเป็ นพืชหนึ่ งที่ทุกส่ วนของบัว เช่น ราก ต้นอ่อน ลาต้น ใบ ดอก เมล็ดสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
ชี วิตประจาวันได้อย่างดี นับว่ามีส่วนเป็ นปั จจัย 4 ของมนุษย์ดว้ ย เช่น อาหารได้แก่ ไหลบัว รากบัว ดอก เมล็ด
มาประกอบอาหารหวาน รากบัวเชื่ อม เมล็ดบัวลอยแก้ว น้ ารากบัว ขนมเค้ก ฯลฯ อาหารคาว ไหลมาแกง ผัด
เกสรทาเมี่ยงคา ใบใช้ห่ออาหาร ทาชาใบบัว ก้านใบ ก้านดอก สามารถใช้เส้นใยทาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ทอผ้า
เป็ นเครื่ องนุ่งห่มได้อย่างดี อีกเป็ นยาสมุนไพร จึงมีการรวบรวมพันธุ์บวั หลวง โดยเก็บรวบรวมพันธุ์บวั หลวงทัว่
ภูมิภาคของประเทศรวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง จานวน 45 สายพันธุ์ได้คดั เลือกบัวหลวง
จานวน 10 สายพันธุ์ มีลกั ษณะเด่น และมีศกั ยภาพดี เช่นดอกสวย มีกลิ่นหอม ฟอร์ มดอกดี ดอกบานทนทาน ใบ
ใหญ่ ดอกชู เหนื อใบ ก้านใบยาวมีหนามน้อยถึงปานกลาง ฝั กใหญ่เมล็ดโต มีเมล็ดมาก และขึ้นได้ดีทุกสภาพ
พื้นที่ จากการรวบรวมพันธุ์บวั หลวงของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง มีความสาคัญเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั
บัว รวบรวมพันธุ์บวั ทัว่ ภู มิภาคของประเทศ และได้ขอ้ มูลของบัวหลวงแต่ละสายพันธุ์ ที่ เหมาะสมในสภาพ
พื้นที่ จงั หวัดพัทลุง พื้นที่ ใกล้เคี ยงและพื้ นที่ อื่น ๆ บัวเป็ นพื ชทางเลือกสาหรั บส่ งเสริ มการผลิตอี กพืชให้กบั
เกษตรกรจังหวัดพัทลุง และพัฒนาบัวให้มีความสาคัญในทางด้านการเกษตรและพัฒนาสู่ ภาคอุตสาหกรรม
ต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
1. พันธุ์บวั หลวง 10 สายพันธุ์
2. หน้าดินนา
3. วงบ่อซี เมนต์ ขนาด 80 x 50 เซนติเมตร จานวน 50 ท่อ
4. ป้ายบอกชื่อ
5. ปุ๋ ยคอก
6. ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 และ 46-0-0
วิธีการ
คัดเลือกพันธุ์/สายพันธุ์บวั หลวงที่มีลกั ษณะเด่นและมีศกั ยภาพดีคือ ลักษณะดอกใหญ่ สี สวย เมล็ดต่อ
ฝักมาก จานวน 10 สายพันธุ์ โดยนาบัว 10 สายพันธุ์ปลูกลงในวงบ่อซี เมนต์ขนาด 80 x 50 ซม. สายพันธุ์ละ 5
บ่อซี เมนต์ โดยใส่ หน้าดินผสมปุ๋ ยคอก อัตราส่ วน 2:1 ทุกบ่อซี เมนต์ โดยส่ วนผสมดินกับปุ๋ ยคอกไม่เกินครึ่ งบ่อ
ซี เมนต์ แล้วเติ มน้ าให้เต็ม และได้นาพันธุ์บวั หลวงทั้ง 10 สายพันธุ์ลงปลูกในสระขนาด 10 x 28 เมตร จานวน
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10 สระ ในร่ องคู ขนาด 5 x 40 เมตร จานวน 10 ร่ องคู และปลูก 2 สายพันธุ์ ในแปลงนา จานวน 2 ไร่ หลังจาก
ปลู กไปแล้วประมาณ 15-20 วัน เริ่ มใส่ ปุ๋ยครั้ งแรกในวงบ่ อ ซี เ มนต์ 30 กรั ม /วงบ่ อ ในสระและแปลงนา
อัตราส่ วน 25 กก./ไร่ ดูแลรักษาให้น้ า ตัดแต่งใบและก้านใบ กาจัดวัชพืช และแมลงศัตรู บวั
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการออกรวบรวมพันธุ์บวั หลวงทัว่ ภูมิภาคของประเทศไทย จากภาคเหนื อประกอบด้วย จังหวัด
แพร่ จังหวัดสุ โขทัย จังหวัดพิจิตร ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรี สะเกษ
จังหวัด นครพนม จังหวัด สกลนคร จังหวัด ยโสธร ภาคตะวันออกประกอบด้ว ย จัง หวัด ชลบุ รี ภาคกลาง
ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี และภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิ วาส สามารถรวบรวมสายพันธุ์บวั ได้ท้ งั หมด 45 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1)
ตางรางที่ 1 สายพันธุ์บวั หลวงการออกรวบรวมพันธุ์จากสถานที่ต่างๆ ของประเทศไทย
ลาดับที่
พันธุ์/รหัส
ลักษณะดอก
แหล่ งรวบรวม
1
SkL.Wh.Sto 53-02
สี ขาว
อ.เมือง จ.สงขลา
2
SkL.Wh.Sto 53-06
สี ขาว
อ.เมือง จ.สงขลา
3
Bang Pa-la Sto.53-28
อ.ฉลุง จ.สตูล
4
Bang Pa-la Sto.53-26
สี แดง
ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
5
Bang Pa-la Sto.53-27
สี แดง
ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
6
Bang Pa-la Sto.53-18
สี แดง
อ.สวรรคโลก จ.สุ โขทัย
7
Bang Pa-la Sto.53-21
สี แดง
อ.เมือง จ.พิจิตร
8
Bang Pa-la Sto.53-16
สี แดง
ต.คาน้ าแซบ อ.วาริ ญชาราบ จ.อุบลราชธานี
9
Bang Pa-la Sto.53-40
สี ชมพู
จ.ชลบุรี
10
Bang Pa-la Sto.53-41
สี แดง
จ.ชลบุรี
11
Bang Pa-la Sto.53-45
สี แดง
อ.วังหิ น จ.แพร่
12
Bang Pa-la Sto.53-13
สี ขาว
ต.ตาลสุ ม อ.ตาลสุ ม จ.อุบลราชธานี
13
Bang Pa-la Sto.53-05
สี แดง
ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรี ษะเกษ
14
Bang Pa-la Sto.53-10
สี ขาว
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
15
PTL.R Sto.53-31
สี แดง
พรุ นาแด้ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
16
PTL.R Sto.53-32
สี แดง
พรุ นาแด้ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
17
PTL.R Sto.53-34
สี แดง
พรุ นาแด้ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
18
PTL.R Sto.53-35
สี แดง
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
19
P.J.P.S:53-02
สี ชมพู
บึงบัวสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
20
P.J.P.Wh.Sto.53-03
สี ขาว
บึงบัวสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
21
Bang Pa-la Sto.53-01
สี ขาว
ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22
Bang Pa-la Sto.53-35
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
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ลาดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

พันธุ์/รหัส
PTL.R.Sto53-30
PTL.R.Sto53-30
PTL.R.Sto53-6
PTL.R.Sto53-26
PTL.Wh.Sto53-26
PTL.R.Sto55-01
SKL.Wh.Sto55
PTL.R.Sto55
พังงา
Bang Pa-la Sto.53-31/1
Bang Pa-la Sto.53-31/2
NAR.R.Sto.54-02
กระบี่ Sto. 01-57
PTL. Wh. Sto.02-57
PTL.Wh.Sto.57-01
บัวหลวง หัวป่ าเขียว
บัวหลวงทะเลน้อย
บัวหลวงทะเลน้อย
บัวหลวง ม.ทักษิณ
บัวหลวงคลองพลุง้
บัวหลวงวัดบางขาน
บัวหลวง
บัวหลวง

ลักษณะดอก
สี แดง
สี ขาว
สี แดง
สี แดง
สี ขาว
สี แดง
สี ขาว
สี แดง
สี แดง
สี แดง
สี แดง
สี แดง
สี แดง
สี ขาว
สี ขาว
สี ขาว
สี ขาวซ้อน
สี ชมพุซอ้ น
สี ชมพู
สี ชมพูซอ้ น
สี ชมพู
สี ขาว
สี ขาวซ้อน

แหล่ งรวบรวม
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ต.พญาขันธ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
ต.พญาขันธ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ต.เกาะหมี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บ.ในเขื่อน ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
จ.พังงา
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
อ.รื อเสาะ จ.นราธิ วาส
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ. พัทลุง
ต.หัวป่ าเขียว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ต.ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ.พัทลุง
ต.ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ.พัทลุง
ต.ป่ าพะยอม อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ต.จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

เมื่อนามาปลูกรวบรวม ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงได้คดั เลือกบัวหลวงจานวน 9 สายพันธุ์
ที่ มีศ ักยภาพดี มี ลกั ษณะเด่ น ได้แก่ PTL.R.Sto.52-06 (แดงพัทลุง), PTL.R>Sto.52-07 (แดงทะเลน้อย),
NAR.R.Sto.01 (แดงนราธิ วาส), PTL.Wh.Sto.53-16 (ขาวพญาขัน), PTL.Wh.Sto.53-16 (แดงพญาขัน), PJR.5301(แดงประจวบคี รี ขนั ธ์), PJ.Wh.Sto.54-02 (ขาวประจวบคี รีข ันธ์ ), SKL.Wh.Sto.54-02 (ขาวสงขลา อ.
หาดใหญ่) และ Bang Pa-La Sto.53-45 จากพันธุ์ที่คดั เลือกจะดูจากรู ปทรงดอกดี ใบใหญ่ ก้านในมีหนามน้อยถึง
ปานกลางฝักใหญ่เมล็ดโตมีจานวนเมล็ดต่อฝักมากให้ผลผลิตยาวนาน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 สายพันธุ์บวั หลวงที่มีศกั ยภาพดี และมีลกั ษณะเด่น จากการคัดเลือกโดยศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ลักษณะเด่ น
ชื่ อพันธุ์/สายพันธุ์
ใบอ่ อน
ใบแก่
ขอบใบ
ก้ าน
ดอกตูม
ดอกบาน
ฝักอ่ อน

ฝักแก่

1. บัวหลวงแพร่ .เบอร์ 45
(Bang Pa-La Sto.53-45)

รู ปครึ่ ง
วงกลม

2. บัวหลวงขาวสงขลา
(SKL.Wh.Sto.54-02)

3.บัวแดงทะเลน้อย
(PTL.R>Sto.52-07)

สี เขียว
อ่อนปน
แดง

สี เขียวกลม
สองพู

สี เขียวอม
สี เขียว
เหลืองแดง ด้านล่างใบสี
รู ปร่ างใบ เขียวอ่อน
กลมสองพู เส้นใบนูน
รู ปร่ างกลม
สองพู
สี ชมพูแดง
สี เขียว
รุ ปร่ างก
ด้านล่างสี
ลมสองพู เขียวอ่อน
เส้นใบนูน
รู ปร่ างกลม
สองพู

ยกตัวเป็ น มีหนาม
คลื่น
ปานกลาง

ป้อม

-

มีหนาม
ปานกลาง

ป้อม

-

-

ป้อม
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คล้ายชาม สี สี เหลือง
ชมพูแดง สะดุด ขอบ
ตา
เขียว รู ป
กรวย
คล้ายชาม กลีบ สี เหลือ
ดอกสี ขาวปลาย งอม
กลีบมน
เขียว รู ป
กรวย

คล้ายจาน สี
ชมพูแดงเข้ม
เกสรตัวผูส้ ี
เหลืองเข้ม

สี เหลือง
รู ปกรวย

ตาแหน่ งฝังตัว
ของเมล็ด
เมล็ดจมพอดี
ผิวหน้าตัดของ
ฝัก

เมล็ด
กลม

จานวนเมล็ด
ต่ อฝัก
8-25

รู ปแผ่น เมล็ดจมพอดี รู ปร่ างขอบ
ค่อน ผิวหน้าตัดของ
ขนาด
วงกลม
ฝัก

25-30

รู ปแผ่
ครึ่ ง
วงกลม

15-25

เมล็ดจมพอดี

รู ปรี

ลักษณะเด่ น
ชื่ อพันธุ์/สายพันธุ์
4. บัวหลวงแดงพญาขัน
(PTL.R.Sto.53-16)

5.บัวหลวงขาวพญาขัน
(PTL.Wh.Sto.53-16)

6.บัวแดงพัทลุง
(PTL.R.Sto.52-06)
7.บัวหลวงแดงนราธิ วาส
(NAR.R.Sto.01)

ใบอ่ อน

ใบแก่

ฝักอ่ อน

ฝักแก่

สี เขียว
สี เขียวเข้ม เรี ยบยกตัว มีหนาม ป้อมมาก คล้ายลูกบอล สี ชมพูรู ปร่ าง
อ่อน
ด้านล่างใบสี เป็ นคลื่น ปานกลาง
แดง กลีบดอกซ้อนเหมือน
รู ปร่ าง
เขียวอ่อน
มาก
ระฆัง
กลมสองพู รู ปร่ างใบ
กลมสองพู
สี เขียว
สี เขียว
เรี ยบยกตัว มีหนาม ป้อมมาก คล้ายลูกบอล สี รู ปร่ าง
อ่อน
ด้านล่างใบมี เป็ นคลื่น ปานกลาง
ขาวซ้อนมาก เหมือน
รู ปร่ าง
สี เขียวอ่อน
ระฆัง
กลมสองพู รู ปร่ างใบ
กลมสองพู
สี เขียว
สี เขียวใบ ยกตัวเป็ น มีหนาม ป้อม รี
คล้ายจาน สี สี เหลือง
อ่อน
กลมสองพู
คลื่น
ปานกลาง
ชมพูอ่อน
รู ปกรวย

รู ปร่ าง
เหมือน
ถ้วย

สี เขียวอม สี เขียวเข้ม
แดงรู ปร่ าง ด้านล่างใบสี
ใบกลม เขียวเข้ม เส้น
สองพู
ใบนูน ใบ
กลมสองพู

ขอบใบ

ก้ าน

ก้านมี
หนาม
ปานกลาง

ดอกตูม

ทรงรู ป
ไข่
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ดอกบาน

ตาแหน่ งฝังตัว
ของเมล็ด
โผล่บางส่ วน

รู ปรี

จานวนเมล็ด
ต่ อฝัก
เมล็ดลีบ

เมล็ด

รู ปร่ าง
เหมือน
ถ้วย

โผล่บางส่ วน

รู ปรี

เมล็ดลีบ

รู ปครึ่ ง
วงกลม

เมล็ดจมพอดี
กับผิวหน้าตัด
ของฝัก
เมล็ดจมพอดี

กลม

15-25

รู ปรี

8-22

คล้ายชาม สี สี เหลือง รู ปทรง
ชมพูเข้ม กลีบ รู ปทรง แผ่ครึ่ ง
ดอกรู ปร่ างรี
คล้าย วงกลม
ปลายกลีบแหลม กรวย
ดอกแบบปทุม

ลักษณะเด่ น
ชื่ อพันธุ์/สายพันธุ์

ใบอ่ อน

ใบแก่

ขอบใบ

ก้ าน

ดอกตูม

ดอกบาน

ฝักอ่ อน

8.บัวหลวงขาวประจวบฯ
(PJ.Wh.Sto.54-02)

สี เขียวเข้ม
รู ปร่ างใบ
กลมสองพู

สี เขียว
รู ปร่ างกลม
สองพู

เรี ยบยกตัว
เป็ นคลื่น

-

ป้อม

คล้ายชาม

สี เหลือง รู ปถ้วย
รู ปกรวย

9.บัวหลวงแดงประจวบฯ
(PJR.53-01)

สี เขียว
อ่อน
รู ปร่ างใบ
กลมสองพู

สี เขียว
รู ปร่ างกลม
สองพู

ยกตัวเป็ น
คลื่น

-

ป้อม สี
ชมพู

คล้ายชาม

สี เหลือง รู ปถ้วย
รู ปกรวย
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ฝักแก่

ตาแหน่ งฝังตัว
ของเมล็ด
เมล็ดจมพอดี
กับผิวหน้าตัด
ของฝัก
เมล็ดจมพอดี
กับผิวหน้าตัด
ของฝัก

กลม

จานวนเมล็ด
ต่ อฝัก
-

กลม

-

เมล็ด

สรุ ปผลการทดลอง

การปลูกรวบรวมพันธุ์บวั หลวงไว้ท้ งั หมดจานวน 45 สายพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มสี ของดอก
คือขาวและชมพู-แดง มีท้ งั ดอกซ้อนและไม่ซอ้ น ศึกษาลักษณะเด่นของสายพันธุ์บวั ทั้งสองกลุ่ม ศูนย์วิจยั
และพัฒ นาการเกษตรพัท ลุ ง ได้ค ัด เลื อ กสายพัน ธุ์ บ ัว ที่ มี ศ ัก ยภาพไว้ 9 สายพัน ธุ์ ได้แ ก่ สายพัน ธุ์
PTL.R.sto. 52-06, PTL.R.Sto.53-16, PTL.R.sto. 52-07, NAR.R.sto.01, PTL.WH.sto.53-16, PJR.-53-01,
PJ.WH.STO-54-02, SKL.WH.STO.54-02 และ BANG PA-LA STO.53-45 ซึ่ งสายพันธุ์บวั ทั้ง 9 สาย
พันธุ์ มี ศกั ยภาพดี ส ามารถแนะนาและส่ ง เสริ มการปลู กบัวตัด ดอกและบัวผลิ ตเมล็ดได้ แต่ค วรมี ก าร
ศึกษาวิจยั เพิ่มเติมทางด้านการนาปั จจัยด้านการผลิตบัวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพัทลุง
และพื้นที่อื่นๆโดยการนาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้เพื่อช่วยให้เกษตรกรผูผ้ ลิตบัวใน
พื้นที่ดงั กล่าวได้ผลิตบัวที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของบัวในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2555. .มหัศจรรย์สีสนั พรรณบัวเฉลิมพระเกียรติ 12 สิ งหาคม. หน้า 1- 20.
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ภาคผนวก

ชื่ อสายพันธุ์บัว

ใบ

ดอกตูม

ดอกบาน

1. บัวหลวงแพร่ .
เบอร์ 45 (Bang PaLa Sto.53-45)
2. บัวหลวงขาว
สงขลา
(SKL.Wh.Sto.5402)
3.บัวแดงทะเลน้อย
(PTL.R>Sto.52-07)
4. บัวหลวงแดง
พญาขัน
(PTL.R.Sto.53-16)
5.บัวหลวงขาวพญา
ขัน
(PTL.Wh.Sto.5316)
6.บัวแดงพัทลุง
(PTL.R.Sto.52-06)
7.บัวหลวงแดง
นราธิ วาส
(NAR.R.Sto.01)
8.บัวหลวงขาว
ประจวบฯ
(PJ.Wh.Sto.54-02)
9.บัวหลวงแดง
ประจวบฯ
(PJR.53-01)
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ฝักอ่อน

ฝักแก่

เมล็ด

