
เทคโนโลยกีารผลิตบวัหลวงในภาคใต้

สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่๘ สงขลา

กรมวชิาการเกษตร

จดัทาํโดย



ค ำน ำ 
 

 บัว เป็นราชินีแห่งไม้น ้า จัดเป็นพันธุ์ ไม้น ้าที่ เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความบริสุทธิ์ 
เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน นอกจากความสวยงามของดอกบัวที่มีหลากหลายสีแล้ว บัวยังมี
คุณประโยชน์อีกมาก เช่น มีคุณค่าทางอาหารและใช้เป็นยาบ้ารุงร่างกายได้ ส้าหรับบัวหลวง (Lotus)  
มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า ปทุมชาติ บุณฑริก ปุณฑริก ปทุม ปัทมา โกกระณต สัตตบุษย์ บัวฉัตรขาว สัตตบงกช 
บัวฉัตรชมพู  หรือบัวอุบล บัวหลวงเป็นไม้น ้าและไม้ล้มลุกหลายฤดู มีถิ่นก้าเนิดแถบเอเชีย อยู่ในสกุลเนลุมโบ 
(Nelumbo) วงศ์ Nymphaeaceae  มีล้าต้นใต้ดินแบบเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน ฝังตัวอยู่ในโคลนเลน ใบเป็น 
ใบเดี่ยวมีลักษณะกลมใหญ่สีเขียวอมเทา ใบอ่อนลอยปิ่มน ้า ส่วนใบแก่จะชูพ้นน ้า ก้านใบแข็ง มีหนามเล็กๆ  
เมื่อหักเป็นสายใยและมีน ้ายางขาว ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ มีหลายรูปทรงและมีหลายสี เช่น สีขาว  
สีชมพู แล้วแต่พันธุ์ ก้านดอกแข็ง ชูเหนือน ้า ผล รูปกลมรีเขียวนวล ส่วนใหญ่ฝังอยู่ในส่วนที่เป็นรูปกรวย  
เมื่ออ่อนมีสีเหลือง รูปกรวยนี เมื่อเป็นผลแก่จะขยายใหญ่ขึ นมีสีเทาเอมเขียว เรียกว่า ฝักบัว มีผลสีเขียวฝังอยู่
เป็นจ้านวนมาก คนไทยนิยมใช้ดอกบัวหลวงในการบูชาพระ ประดับตกแต่งสถานที่ เกสรบัวหลวงใช้ท้าบุหงา 
สกัดเป็นน ้ามันบัว หรือท้าพิมเสน กลีบดอกน้ามาท้าชากลีบบัวและอาหารคาว เช่น เมี่ยงค้า เมล็ดบัวสด 
ใช้บริโภค เมล็ดบัวแห้งใช้ท้าแป้งเพ่ือท้าขนมหวาน ใบบัวน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท้าข้าวห่อใบบัว ใช้ประดับ
ตกแต่ง และท้าชาใบบัว ไหลบัวนิยมใช้ในการท้าอาหารคาว ส่วนรากบัวซึ่งเป็นส่วนสะสมอาหาร มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงใช้ท้าขนมหวานหรือท้าน ้ารากบัว  
 เอกสารวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตบัวหลวง เป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ น โดยมีการ
เพ่ิมเติมข้อมูลสายพันธุ์บัวหลวงที่ เหมาะส้าหรับการผลิตดอก การผลิตไหล และการผลิตราก และ 
การปลูกบัวหลวง เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน รวมทั งประโยชน์ของบัวหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เอกสารส้าหรับเกษตรกร นักวิชาการและผู้ทีส่นใจ ต่อไป 
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เทคโนโลยีการผลิตบัวหลวงในภาคใต ้
 

บทที่ 1 
ลักษณะทั่วไปของบัวหลวง 

 

ส ำหรับประเทศไทยบัวหลวงมีควำมส ำคัญและผูกพันไปกับวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้คน ในฐำนะไม้ดอกที่
มีควำมเกี่ยวข้องกับพุทธศำสนำ เนื่องจำกคนไทยนิยมน ำมำบูชำพระและสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเลือกระยะ
ดอกตูมมำใช้งำน ประเทศไทยมีพ้ืนที่กำรผลิตบัวหลวงกระจำยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ แบ่งเป็นภำคกลำง 
บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นกำรผลิตเพ่ือตัดดอกจ ำหน่ำย ส่วนจังหวัดอยุธยำ อ่ำงทอง และ
นครสวรรค์เน้นกำรผลิตเพ่ือเก็บเมล็ด ตัดดอก และเกสรตำกแห้ง ส ำหรับจังหวัดปรำจีนบุรี ปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยว
ไหล (อรวรรณ และภูริพันธุ์, ม.ป.ป.) ในแง่ของผลตอบแทนกำรลงทุน มีกำรคำดกำรณ์กันว่ำ เกษตรกรที่ท ำ 
นำบัวหำกมีกำรจัดกำรกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถท ำรำยได้สูงกว่ำ กำรท ำนำถึง 5 เท่ำ  
(กรมวิชำกำรเกษตร, 2555)  

บัวหลวง เป็นพืชน้ ำชนิดหนึ่งอยู่ในวงศ์ Nymphaeaceae จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอำยุหลำยปี  จัดอยู่
สกุลเนลุมโบ (Nelumbo) มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่ำ ปทุมชำติ  ชอบขึ้นในน้ ำจืด ออกดอกตลอดปี ถิ่นก ำเนิดอยู่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหัวเป็นส่วนล ำต้น และรำกอยู่ในดินใต้น้ ำ ส่วนก้ำนใบ และก้ำนดอก จะเติบโตแทง
พ้นขึ้นเหนือน้ ำ ใบมีลักษณะกลม สีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจำกล ำต้น รูปร่ำงของใบส่วนใหญ่กลมมีหลำย
แบบเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30-40เซนติเมตร ผิวใบปกคลุมด้วยขนเล็กๆจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่เปียกน้ ำ ส่วนดอกมี 
สีขำว สีชมพู สีชมพูออกม่วง สีชมพูออกแดง หรือ สีผสม เรียงซ้อนกันจ ำนวนมำกบัวหลวงสำมำรถเจริญเติบโต
ได้ดีในทุกสภำพดิน ในระดับน้ ำไม่ลึกมำกเกิน 1 เมตร มีควำมอ่อนไหวต่อคุณภำพน้ ำสูง ชอบแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ สะอำด น้ ำไม่เน่ำเสีย ดังนั้นระดับน้ ำและคุณภำพของน้ ำจึงเป็นสิ่งส ำคัญ 
 

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวง 
 

 
ที่มำ:  http://buasapatprayod.blogspot.com/2016/02/blog-post_8.html 
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ต้นบัวหลวง บัวหลวงจัดเป็นไม้ล้มลุก มีอำยุหลำยปี ล ำต้นมีทั้งเป็นเหง้ำอยู่ใต้ดินและเป็นไหลอยู่
เหนือดินใต้น้ ำ ลักษณะของเหง้ำเป็นท่อนยำว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลือง มีควำมแข็งเล็กน้อย หำกตัด
ตำมขวำงจะเห็นเป็นรูปกลม ๆ อยู่หลำยรู โดยส่วนของไหลจะเป็นส่วนเจริญไปเป็นต้นใหม่ สำมำ รถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว ในระดับน้ ำลึก 30-50 เซนติเมตร และสำมำรถขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรใช้เมล็ดหรือ
วิธีกำรแยกไหล มีถ่ินก ำเนิดในทวีปเอเชีย 

 

 
 
ใบบัวหลวง เป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนจะลอยปริ่มน้ ำ ส่วนใบแก่แผ่นใบจะชูขึ้นเหนือน้ ำ ลักษณะของใบเป็น

รูปเกือบกลมและมีขนำดใหญ่ โดยมีขนำดประมำณ 50 เซนติเมตร ขอบใบเรียบและเป็นคลื่น ผิวใบด้ำนบน
เป็นนวลเคลือบอยู่ ก้ำนใบจะติดอยู่ตรงกลำงของแผ่นใบ ก้ำนใบมีลักษณะแข็งและเป็นหนำม หำกตัดตำมขวำง
จะเห็นรูอยู่ภำยใน และก้ำนใบจะมีน้ ำยำงสีขำว เมื่อหักก้ำนจะมีสำยใยสีขำว ๆ ส ำหรับใบอ่อนจะเป็นสีเทำนวล 
ปลำยจะม้วนงอข้ึนเข้ำหำกันทั้งสองด้ำน 
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ก้านใบ ก้านดอกบัวหลวง ลักษณะก้ำนแข็ง มีหนำมเล็กๆ บริเวณก้ำนใบ  เมื่อตัดขวำงจะเห็นช่อง
อำกำศภำยใน เมื่อหักจะเป็นสำยใยและมีน้ ำยำงขำวประโยชน์ ใช้ผลิตเป็นเส้นใยก้ำนบัวหลวงในอุตสำหกรรม
สิ่งทอ ซึ่งเส้นใยที่ได้จะมีควำมละเอียด 

 

 
 
ดอกบัวหลวง มีหลำยรูปทรงและมีหลำยสี ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว มีสีขำว สีชมพู มีกลิ่นหอม มีกลีบ

เลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงมีขนำดเล็กและสีขำวอมเขียวหรือเป็นสีเทำอมชมพู ร่วงได้ง่ำย ส่วนกลีบดอกจะมี
จ ำนวนมำกและเรียงซ้อนกันอยู่หลำยชั้น ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไข่กว้ำงประมำณ 5-6 เซนติเมตรและ
ยำวประมำณ 7-9 เซนติเมตร เมื่อดอกบำนเต็มท่ีจะมีขนำดประมำณ 20-25 เซนติเมตร ในดอกจะมีเกสรตัวผู้สี
เหลืองอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีควำมยำวประมำณ 4-5 เซนติเมตร และล้อมรอบอยู่บริเวณฐำนรองดอก 
ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกรวยหงำย หรือที่เรียกว่ำ "ฝักบัว" ที่ปลำยอับเรณูจะมีระยำงคล้ำยกระบองเล็ก ๆ สีขำว 
ส่วนเกสรตัวเมียจะมีรังไข่ฝังอยู่ในฐำนรองดอก เมื่ออ่อนเป็นสีเหลือง หำกแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ช่องรัง
ไข่จะเรียงเป็นวงบนผิวหน้ำตัด มีจ ำนวน 5-15 อัน ส่วนก้ำนดอกมีสีเขียว ลักษณะยำวและมีหนำมเหมือนก้ำน
ใบ โดยก้ำนดอกจะชูขึ้นเหนือน้ ำและชูขึ้นสูงกว่ำก้ำนใบเล็กน้อย ดอกบัวหลวงจะเริ่มบำนในตอนเช้ำ โดยจะ
ออกดอกและผลในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนธันวำคม (ดอกมีสำรอัลคำลอยด์ (alkaloids) ชื่อ nelumbine
ส่วน Embryo มี lotusine 
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รูปทรง (shape) ของดอกตูมบัวหลวง 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่ก้ำวหน้ำและมีควำมรู้มำกที่สุดเรื่องบัวหลวง ได้แบ่งกลุ่มรูปทรงของดอกตูม
แก่ของบัวหลวงไว้ 3 กลุ่มโดยก ำหนดขนำดของแต่ละทรง ด้วยกำรใช้อัตรำส่วนของควำมกว้ำง ต่อ ควำมยำว 
ของดอกตูมแก่ ดังนี้ 
 1. ดอกแหลม อัตรำส่วน กว้ำง W : ยำว L มำกกว่ำ 1 : 2 เรียกว่ำ ทรงมือพนม 
 2. ดอกป้อมปำนกลำง อัตรำส่วน กว้ำง W : ยำว L ระหว่ำง 1 : 2 กับ 1 : 1.5 เรียกว่ำ ทรงไข่ตั้ง หรือ
ทรงวงรี 
 3. ดอกป้อมมำก อัตรำส่วน กว้ำง W : ยำว L น้อยกว่ำ 1 : 1.5 เรียกว่ำ ทรงหัวใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปทรงของดอกบัวหลวงบานเต็มที่ แบบต่างๆ 
 นักวิจัยของประเทศจีได้จ ำแนกภำพลำยเส้นของทรงดอกบัวหลวงที่บำนเต็มที่ไว้ 5 ทรง คือ  
1. คล้ำยจำน (plate like) 2. คล้ำยชำม (bowl like) 3. คล้ำยถ้วย (cup like) 4.คล้ำยคนเต้นร ำ (dancing 
like) และ 5. คล้ำยลูกบอลซ้อนกัน (overlapped-ball like) หรือทรงกลมกลีบซ้อน 
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เกสรบัวหลวง  มีทั้งเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้  โดยเกสรตัวเมียเป็นรูปคล้ำยกรวยหงำยปำกตัด 
ภำยในมีช่องรังไข่และมียอดเกสรเรียงรำยเป็นวงอยู่บนหน้ำตัดของกรวยประมำณ 5-15 อัน  ส่วนเกสรตัวผู้ 
มีสีเหลือง ลักษณะอ่อนนุ่ม บำงสำยพันธุ์มีเป็นจ ำนวนมำก บำงสำยพันธุ์มีจ ำนวนน้อย บำงสำยพันธุ์มีลักษณะ
คล้ำยกลีบดอกมีส่วนปลำยเป็นก้ำนชูขึ้น และมีอับเกสรตัวผู้เรียงล้อมรอบส่วนฐำนของรังไข่ มีสำรฟลำโวนอยด์ 
หลำยชนิด เช่น quercetin, isoquercitrin, luteolin, luteolin glucoside และมีสำรอัลคำลอยด์ด้วย 

 

คล้ำยจำน (plate like) 
 

คล้ำยชำม (bowl like) 

คล้ำยถ้วย (cup like) คล้ำยคนเต้นร ำ (dancing like) 

คล้ำยลูกบอลซ้อนกัน (overlapped-ball like) หรือทรงกลม
กลีบซ้อน 
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ฝักบัวหลวง ในฝักมีผลอ่อนสีเขียวนวลจ ำนวนมำก ผลจะฝังอยู่ในส่วนที่เป็นฝักรูปกรวยในดอก ในรูป

กรวยของดอกนั้นเมื่ออ่อนจะเป็นสีเหลือง เมื่อแก่แล้วจะขยำยใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีเทำอมเขียว โดยจะมี
ผลสีเขียวอ่อนฝังอยู่ในฝักรูปกรวยเป็นจ ำนวนมำก 

 

 
 

เกสรตัวเมีย 
เกสรตัวผู ้
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ผลบัวหลวง หรือ เมล็ดบัวหลวง ออกผลเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่ำฝัก ลักษณะผลเป็นรูปกลมรี ผลอ่อน
มีสีเขียวนวลและมีจ ำนวนมำก เมล็ดมีควำมกว้ำงประมำณ 1 เซนติเมตร ในเมล็ดมีดีบัวหรือต้นอ่อนที่ฝังอยู่
กลำงเมล็ดมีสีเขียว (เมล็ดมีสำรอัลคำลอยด์ (alkaloids) และ beta-sitosterol) 
 

 
 
ดีบัวหลวง คือ ส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ในเม็ดบัวหลวง ดีบัวมีลักษณะคล้ำยสำก มีควำมยำวประมำณ 1-

1.5 เซนติเมตร และมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 2 มิลลิเมตร มีใบอ่อน 2 ใบ ใบหนึ่งสั้น ส่วนอีกใบยำว 
ใบมีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมเหลือง ปลำยใบมีลักษณะม้วนเป็นรูปคล้ำยลูกศร มีต้นอ่อนตรง ขนำดเล็กมำกอยู่
ระหว่ำงใบอ่อนทั้งสอง มีควำมยำวประมำณ 2 มิลลิเมตร โคนต้นมีสีเหลืองอ่อนหรือเป็นสีเหลืองอมเขียว 
ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยำวประมำณ 2-4 มิลลิเมตร เนื้อหนำเปรำะ ร้อนหน้ำตัดจะมีรูเล็ก ๆ จ ำนวนมำก 
ดีบัวมีรสขมจัด แต่ไม่มีกลิ่น (ดีบัวมีสำรในกลุ่มอัลคำลอยด์อยู่หลำยชนิด เช่น Demethylcoclaurine, 
Isoliensinine, Liensinine, Lotusine, Methyl corypalline, Neferine, Nuciferine, Pro Nuciferine และ
ยังมีสำรในกลุ่มฟลำโวนอยด์ เช่น Galuteolin, Hyperin, Rutin) 
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ไหลบัวหลวง ล ำต้นใต้ดินของบัวจะแตกกิ่งใต้ดินในระยะแรกจะเป็นไหลบัว (Stolon) เป็นส่วนของ
หน่อบัว หรือส่วนที่งอกออกมำและจะเจริญไปเป็นล ำต้นใหม่ ต่อไป ลักษณะของไหลบัวจะเป็นก้ำนยำวๆ  
สีขำวนวล ลักษณะแข็ง กดไม่ยุบ 
 

 
 

รากบัวหลวง ระบบรำกบัวหลวง มีรูปแบบไม่แน่นอน รำกที่เจริญใต้ดินเกิดที่ปล้องของล ำต้นมี
ประมำณ 5-8 ช่อรอบปล้อง และแต่ละช่อมี 7-21 กิ่ง ควำมยำวของกิ่ง 10.0 – 12.5 เซนติเมตร ต้นอ่อนจะมี
รำก 2-3 รำก และจะเจริญเป็นรำกจ ำนวนมำกต่อไป ระหว่ำงกำรเจริญเติบโต รำกจะมีสีขำว หรือม่วงอ่อน  
เมื่อล ำต้นใต้ดินแก่ รำกจะมีสีน้ ำตำลเข้ม หน้ำที่ของรำกคือ กำรดูดน้ ำและธำตุอำหำรเพื่อกำรเติบโตของรำกบัว
หลวงมีลักษณะเป็นท่อนยำว แบ่งเป็นปล้อง ๆ เมื่อหั่นตำมขวำงจะเห็นรูกลวงเรี ยงตัวเป็นรัศมี เนื้อรำก
บัวฉ่ ำกรอบ สีขำวอมเหลืองหรือสีเหลืองงำช้ำง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ำยดอกบัว สำมำรถกินได้ทั้งแบบ
ดิบและแบบสุก ซึ ่งวิธ ีกำรกินที ่ต ่ำงกันก็จะให้สรรพคุณที่แตกต่ำงกันรำกบัวมีฤทธิ ์เย็นจัด รสหวำน  
รำกบัวดิบมีสรรพคุณขับร้อน แก้อำกำรกระหำยน้ ำ อำเจียนเป็นเลือด เลือดก ำเดำไหล รักษำอำกำร
ป่วยเพรำะไข้ขึ้นเฉียบพลัน ส่วนรำกบัวสุกมีสรรพคุณช่วยให้เจริญอำหำร รักษำม้ำม แก้ท้องเดิน เป็น
อำหำรคำวหวำนได้หลำยชนิด เช่น รำกบัวเชื่อมในเต้ำทึง น ำไปประกอบอำหำรคำวอย่ำงใส่ในแกงจืด 
ต้มซี่โครงหมู หรือจะกินรำกบัวอ่อนๆ เป็นผักสดเคียงน้ ำพริกก็ให้ควำมฉ่ ำกรอบได้ไม่แพ้ผักชนิดอื่น และ
ยังช่วยให้ขับถ่ำยดี ท้องไม่ผูก เพรำะรำกบัวมีเส้นใยอำหำรสูง 
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2. การเจริญเติบโตและการบานของดอกบัวหลวง 
 จำกระยะเวลำที่ดอกตูมเริ่มโผล่พ้นน้ ำ ดอกบัวหลวงจะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆในระยะเวลำ
ประมำณ 2 สัปดำห์ ดอกตูมจึงจะแก่และเริ่มบำน โดยทั่วไปดอกบัวหลวงจะบำนประมำณ 3 วัน แต่อำจจะ
ยืดเวลำออกไปได้อีก 1-2 วัน ตำมชนิดสำยพันธุ์และสภำพแวดล้อม จะสังเกตกำรเริ่มบำนได้จำกกำรพองตัว
ของดอกตูม สัมผัสดูตรงกลำงดอกจะเห็นดอกมีกำรยุบตัวลงไปเล็กน้อย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจะมีกำรเผยอ
จำกโคนเล็กน้อยลักษณะกำรบำน ในแต่ละวันจะเริ่มบำนตั้งแต่เช้ำตรู่ก่อนสว่ำง ถึงระยะที่บำนเต็มที่ในตอน
สำยๆ ใกล้เที่ยงวนจะเริ่มหุบและหุบอย่ำงสมบูรณ์ในช่วงบ่ำยแก่ๆ จำกนั้นจะเริ่มบำนใหม่ในรุ่งเช้ำของวันถัดไป 
วันสุดท้ำยก่อนโรย ดอกอำจจะไม่หุบ หรือ หุบเพียงเล็กน้อยคืนวันนั้นถึงวันรุ่งขึ้นจะโรยและกลีบดอกร่วง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรแปรปรวนของ 3 คุณสมบัติ คือ ชนิดและพันธุ์ของบัวหลวง องค์ประกอบและลักษณะ
ของดอก ควำมสมบูรณ์ของต้นบัวหลวงและสภำพแวดล้อม กำรแปรปรวนจะมีต่อลักษณะกำรบำนและวงจร
กำรบำน ซึ่งจะเพ่ิมหรือลด ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 วัน 
 

3. ชนิดของบัวหลวง 
บัวหลวงมีหลำยสำยพันธุ์ ซ่ึงต่ำงก็มีชือ่เรียกท่ีแตกต่ำงกันไปตำมขนำดและลักษณะของดอก ได้แก่ 
 ดอกสีชมพู จะเรียกว่ำ โกกระณต ปทุม ปัทมำ 
 ดอกสีขำว จะเรียกว่ำ บุณฑริก ปุณฑริก 
 ดอกเล็กสีชมพู จะเรียกว่ำ บัวเข็มชมพู บัวปักกิ่งชมพู บัวหลวงจีนชมพู 
 ดอกเล็กสีขำว จะเรียกว่ำ บัวเข็มขำว บัวปักก่ิงขำว บัวหลวงจีนขำว 
 ดอกสั้นป้อมสีชมพูกลีบซ้อน จะเรียกว่ำ บัวฉัตรสีชมพู บัวสัตตบงกช 
 ดอกสั้นป้อมสีขำวกลีบซ้อน จะเรียกว่ำ บัวฉัตรขำว บัวสัตตบุษย ์

 

4. ประโยชน์ของบัวหลวง 
1. รำกบัวหลวง (เหง้ำบัว) สำมำรถน ำมำใช้ปรุงเป็นอำหำรได้ทั้งคำวหวำน เช่น เหง้ำบัวผัดน้ ำมัน เหง้ำ

บัวอ่อนต้มหรือตุ๋นกระดูกหมูกับเครื่องยำจีน น ำมำเชื่อมแห้งรับประทำนเป็นของหวำน ท ำเป็นน้ ำ  
รำกบัว หรือน ำมำต้มเป็นน้ ำสมุนไพรรำกบัว 

2. ไหลบัว (หลดบัว) สำมำรถน ำมำประกอบอำหำรได้ทั้งสดและแห้ง เช่น กำรน ำมำท ำแกงเลียง แกงส้ม 
ต้มกะทิ ผัดเผ็ดต่ำง ๆ ฯลฯ 

3. ดอกน ำมำบูชำพระหรือน ำมำใช้ในทำงศำสนำ เนื่องจำกดอกบัวหลวงเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมดีงำม
ทำงพระพุทธศำสนำ มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงส ำหรับกำรบูชำพระรัตนตรัย อันได้แก่  พระพุทธ  
พระธรรม และพระสงฆ์ 

4. กลีบดอกนิยมน ำไปท ำเมี่ยงดอกบัว ย ำดอกไม้ หรือท ำเมนูกลีบัวชุบแป้งทอด 
5. กลีบดอกแห้งในอดีตใช้มวนเป็นบุหรี่ 
6. สำรสกัดจำกเกสรน ำมำใช้ท ำเป็นเครื่องส ำอำงที่เป็นตัวช่วยชะลอกำรสร้ำงเม็ดสีผิว ท ำให้ผิวหนังเต่ง

ตึงและอ่อนนุ่ม เช่น ครีมกันแดด ครีมบ ำรุงผิวทั้งกลำงวันกลำงคืน 
7. เกสรตัวผู้เมื่อน ำมำตำกแห้ง สำมำรถใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องยำไทยและจีนได้หลำยชนิด เช่น ยำลม 

ยำหอม ยำนัตถุ์ ฯลฯ 
8. ใบบัวหลวงน ำมำใช้ส ำหรับห่อข้ำว ห่ออำหำร ห่อขนม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมควำมหอมน่ำรับประทำนยิ่งขึ้น 

หรือจะน ำมำห่อผักสดเก็บในตู้เย็น หรือใช้ในงำนประดิษฐ์ต่ำง ๆ ส่วนใบอ่อนใช้รับประทำนเป็นผักสด
แกล้มกับน้ ำพริกได้ 
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9. ใบบัวแก่เมื่อน ำมำตำกแห้ง ใช้เป็นส่วนผสมของยำกันยุง 
10. ก้ำนใบและก้ำนดอกบัวสำมำรถน ำมำใช้ท ำเป็นกระดำษ และเส้นใยใช้ท ำไส้ตะเกียง 
11. เม็ดบัวทั้งอ่อนและแก่สำมำรถน ำมำรับประทำนหรือใช้ประกอบอำหำรได้หลำกหลำย ที่รู้จักกันดีก็คือ 

น้ ำอำร์ซี ข้ำวอบใบบัว เม็ดบัวต้มน้ ำตำลทรำยแดงผสมในเต้ำฮวยหรือเต้ำทึง สังขยำเม็ดบัว เม็ดบัว
เชื่อม สำคูเม็ดบัว ขนมหม้อแกงเม็ดบัว เป็นต้น และยังสำมำรถน ำมำใช้ท ำเป็นแป้งได้เป็นอย่ำงดี 

12. เปลือกบัวน ำมำใช้เป็นวัสดุในกำรปลูกเห็ดชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกว่ำ "เห็ดบัว" 
13. เปลือกเมล็ดและฝักแก่ใช้ท ำเป็นปุ๋ย 
14. เนื่องจำกดอกบัวหลวงมีควำมสวยและมีกลิ่นหอม จึงนิยมปลูกไว้ประดับในสระน้ ำหรือปลูกไว้ใน

กระถำงทรงสูง 
 

คุณค่าทางโภชนาการของเม็ดบัวหลวงดิบ / แห้ง ต่อ 100 กรัม 
 

 
 พลังงำน 89 / 332 กิโลแคลอรี 
 คำร์โบไฮเดรต 17.28 / 64.47 กรัม 
 น้ ำ 77.00 / 14.16 กรัม 
 ไขมัน 0.53 / 1.97 กรัม 
 โปรตีน 4.13 / 15.41 กรัม 
 วิตำมินเอ 13 / 50 หน่วยสำกล 
 วิตำมินบี 1 0.171 / 0.640 มิลลิกรัม 
 วิตำมินบี 2 0.040 / 0.150 มิลลิกรัม 
 วิตำมินบี 3 0.429 / 1.600 มิลลิกรัม 
 วิตำมินบี 6 0.168 / 0.629 มิลลิกรัม 
 วิตำมินบี 9 28 / 104 ไมโครกรัม 
 วิตำมินซี 0 / 0 มิลลิกรัม 
 ธำตุแคลเซียม 44 /163 มิลลิกรัม 
 ธำตุเหล็ก 0.95 / 3.53 มิลลิกรัม 
 ธำตุแมกนีเซียม 56 / 210 มิลลิกรัม 
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 ธำตุฟอสฟอรัส 168 / 626 มิลลิกรัม 
 ธำตุโพแทสเซียม 367 / 1,368 มิลลิกรัม 
 ธำตุโซเดียม 1 / 5 มิลลิกรัม 
 ธำตุสังกะสี 0.28 / 1.05 มิลลิกรัม 

 

คุณค่าทางโภชนาการของรากบัวหลวงสุกหรือต้ม (ไม่ใส่เกลือ) ต่อ 100 กรัม 
 

 
 พลังงำน 66 กิโลแคลอรี 
 คำร์โบไฮเดรต 16.02 กรัม 
 น้ ำ 81.42 กรัม 
 น้ ำตำล 0.5 กรัม 
 เส้นใย 3.1 กรัม 
 ไขมัน 0.07 กรัม 
 โปรตีน 1.58 กรัม 
 วิตำมินบี 1 0.127 มิลลิกรัม 11% 
 วิตำมินบี 2 0.01 มิลลิกรัม 1% 
 วิตำมินบี 3 0.3 มิลลิกรัม 2% 
 วิตำมินบี 5 0.302 มิลลิกรัม 6% 
 วิตำมินบี 6 0.218 มิลลิกรัม 17% 
 วิตำมินบี 9 8 ไมโครกรัม 2% 
 โคลีน 25.4 มิลลิกรัม 5% 
 วิตำมินซี 27.4 มิลลิกรัม 33% 
 ธำตุแคลเซียม 26 มิลลิกรัม 3% 
 ธำตุเหล็ก 0.9 มิลลิกรัม 7% 
 ธำตุแมกนีเซียม 22 มิลลิกรัม 6% 
 ธำตุแมงกำนีส 0.22 มิลลิกรัม 10% 
 ธำตุฟอสฟอรัส 78 มิลลิกรัม 11% 
 ธำตุโพแทสเซียม 363 มิลลิกรัม 8% 
 ธำตุโซเดียม 45 มิลลิกรัม 3% 
 ธำตุสังกะสี 0.33 มิลลิกรัม 3% 
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บทที่ 2 
การปลูกบัวหลวง 

   

บัวหลวง เป็นบัวที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์หลักของกำรปลูกท่ีส ำคัญ 2 ประกำร คือ 
ปลูกเพ่ือตัดดอกตูมจ ำหน่ำย ซึ่งนิยมน ำไปใช้บูชำพระและใช้ตกแต่งสถำนที่ และปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด ซึ่งสำมำรถ
ใช้ประกอบอำหำรทั้งอำหำรคำวและอำหำรหวำน นอกจำกนี้ส่วนอื่นๆ ของบัวหลวง ยังสำมำรถจ ำหน่ำยและใช้
ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น ใบแห้ง ใช้ท ำยำกันยุง มวนบุหรี่ ต้มเป็นยำไทยบ ำรุงหัวใจ แก้ไข้และรักษำโรคตับ ใบสด 
ใช้ห่ออำหำร ไหลและรำกสำมำรถเชื่อมเป็นอำหำรหวำน มีสรรพคุณแก้ร้อนใน และระงับอำกำรท้องร่วงบัว
หลวงมีหลำยชนิดซึ่งจะแตกต่ำงกันทั้งรูปร่ำงดอก สี ขนำดดอก ขนำดฝัก ขนำดเมล็ด ท ำให้ลักษณะกำรใช้
ประโยชน์แตกต่ำงกันไป จึงมีกำรปลูกเพ่ือประโยชน์หลำยแบบ เช่น กำรปลูกเพ่ือตัดดอก ส ำหรับบูชำพระ 
ตกแต่งสถำนที่ เป็นต้น กำรปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด เมล็ดอ่อนบัวหลวงมีควำมหวำน เมล็ดแก่มีแป้งมีควำมมัน 
สำมำรถน ำไปท ำอำหำรได้ท้ังคำวและหวำนกำร กำรปลูกเพ่ือเก็บรำกและไหลบัวสำมำรถน ำไปท ำอำหำรได้ 

 
ประเภทของการปลูกบัวหลวง 
 1. การปลูกบัวหลวงเพื่อการตัดดอก บัวหลวงตัดดอกที่นิยมในไทย ได้แก่ พันธุ์สัตตบงกช ปทุม  
สัตบุตร และบุณฑริก เพรำะมีลักษณะของดอกใหญ่ กลีบอัดซ้อนกันแน่น สีไล่ไปตั้งแต่ขำวอมเขียวไป
จนกระท่ังชมพูเข้ม เกือบแดง แตกต่ำงไปตำมพันธุ์ 
 

 

 
 

สำยพันธุ์ที่เหมำะส ำหรับกำรปลูกเพ่ือตัดดอกจ ำหน่ำย จำกงำนวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เกษตรพัทลุง กรมวิชำกำรเกษตร คือ สำยพันธุ์ขำวพญำขัน (PTL.Wh.Sto.53-16) ซึ่งมีลักษณะดอกซ้อนสีขำว
มีอำยุกำรปักแจกัน 3-5 วัน และสำยพันธุ์ปทุมธำนี 39 มีลักษณะดอกซ้อนสีชมพู และมีอำยุกำรปักแจกัน 3-5 
วัน เช่นเดียวกัน 
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นอกจำกนี้ส่วนของดอกบัวหลวง สำมำรถน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พิมเสนและน้ ำหอม มีสำยพันธุ์ที่

เหมำะสม คือ สำยพันธุ์ขำวสงขลำ (SKL.Wh.Sto: 54-02) เนื่องจำกมีกลิ่นหอม 
 

 
 
ส่วนสำยพันธุ์ที่เหมำะส ำหรับกำรน ำกลีบดอกและเกสรท ำบุหงำ คือ สำยพันธุ์แดงแพร่ (Bang Pa-la 

Sto:53-45) และสำยพันธุ์แดงทะเลน้อย (PTL.R.Sto.52-07) เนื่องจำกมีกลิ่นหอมกว่ำสำยพันธุ์อ่ืน 

 

 

สำยต้นพญำขันขำว (PTL.Wh.Sto.53-16) 

สำยต้นปทุมธำนี 39 
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การเตรียมดินและการปลูก 
  พ้ืนที่ที่เหมำะสมควรเป็นที่รำบสม่ ำเสมอ อยู่ใกล้แหล่งน้ ำ ดินเป็นดินเหนียว กำรเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับ
กำรท ำนำบัวคล้ำยกับกำรท ำนำด ำ  โดยเริ่มจำกกำรเอำน้ ำออกให้แห้ง  ยกคันดินโดยรอบพ้ืนที่ให้สูง
ประมำณ 1.5 เมตร เก็บเศษวัสดุและก ำจัดวัชพืชออกให้หมด ปรับพ้ืนที่ให้เรียบ ไถดะ โรยปูนขำวตำกแดดทิ้ง
ไว้ 7 - 15 วัน แล้วไถแปรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมเติมปุ๋ยคอกเก่ำหรือข้ำมปี เช่น มูลไก่ มูลโค ประมำณ 
ไร่ละ 200 กิโลกรัม จำกนั้นระบำยน้ ำเข้ำให้สูงจำกพ้ืนประมำณ 15 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 3 - 5 วัน ให้ดินอ่อน
ตัว แล้วจึงปักด ำ ระยะปลูก 2 X 2 เมตร ดังนั้นในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะใช้ไหลบัวส ำหรับปลูกประมำณ 400 ไหล 
 
 

 
  

กำรปลูกบัวหลวงนอกจำกกำรปลูกในสภำพนำบัวแล้วยังมีกำรปลูกในสภำพร่องสวน เช่น กำรปลูกใน
ร่องสวนปำล์มน้ ำมันเพ่ือเพ่ิมรำยได้  

 

 
 

 การดูแลรักษา 
1. การให้น ้า หลังจำกปลูกบัวแล้วในเดือนแรก ควรรักษำระดับน้ ำให้ขังอยู่ในแปลงลึกประมำณ  

30 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้หญ้ำขึ้นในแปลง และบัวสำมำรถเจริญขึ้นมำพ้นน้ ำเพ่ือรับแสงสว่ำงได้
เร็ว หลังจำกนั้นปล่อยน้ ำเข้ำแปลงอีกครั้งให้ลึกประมำณ 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร เพรำะ
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ควำมลึกระดับนี้ บัวจะได้รับอุณหภูมิพอเหมำะ ท ำให้บัวสำมำรถออกดอกได้มำก ถ้ำระดับน้ ำสูงกว่ำนี้ บัวที่
งอกใหม่อำจตำยได ้ถ้ำงอกพ้นผิวน้ ำไม่ทัน 

 

 
 
2. การใส่ปุ๋ย เมื่อบัวเริ่มตั้งตัวได้และแตกใบใหม่ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร  

15-15-15 อัตรำ 1:1  หรือ 16-16-16 ในอัตรำไร่ละ 50 กิโลกรัม โดยหว่ำนลงไปให้ทั่วแปลง แต่ถ้ำปลูกอยู่ในคู
หรือล ำคลองที่มีน้ ำถ่ำยเทตลอดเวลำ หรือบ่อที่ควบคุมระดับไม่ได้ ควรใส่ปุ๋ยลูกกลอนโดยกำรน ำปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 หรือ 16-16-16 ประมำณ 1 ช้อนชำ บรรจุลงดินเหนียว ปั้นดินเหนียวหุ้มให้เป็นก้อนแล้วผึ่งลมให้แห้ง เมื่อ
ต้องกำรจะใส่ปุ๋ยบัวก็ฝังลูกกลอนไว้ที่โคนต้นๆละ 2 ลูก 

 

 
 

การเก็บดอก 
บัวหลวงจะเริ่มให้ผลผลิตดอกตูมหลังจากปลูก 3 เดือน โดยทั่วไปเกษตรกรเก็บดอกวันเว้นวัน ยกเว้น

ในฤดูหนำวเก็บวันเว้น  2 วัน กำรเก็บดอกจะเก็บในระยะที่ดอกยังตูม  โดยตัดให้มีก้ำนดอกยำว  40-
50 เซนติเมตร คัดขนำดแล้วน ำมำจัดเป็นก ำ ก ำละ 10 ดอก กำรจัดต้องจัดเรียงให้เห็นดอกทั้ง 10 ดอก หลังจำก
นั้นจึงห่อด้วยใบบัว โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะให้ผลผลิตดอกบัวได้มำกถึง 10,000 ดอกต่อเดือน  

หลังจำกเก็บเกี่ยวดอกเป็นเวลำ 3-4 เดือน ต้นบัวจะเริ่มโทรม ผลผลิตลดลง เกษตรกรมีวิธีบังคับให้
ไหลแตกต้นใหม่ โดยระบำยน้ ำออกจำกนำให้แห้ง แล้วใช้รถแทรกเตอร์ลงไปไถดะเพ่ือลดควำมหนำแน่นของ
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ต้นบัว หรืออำจใช้ลูกขลุกทุบ แล้วปล่อยน้ ำเข้ำในแปลงอีกครั้ง บัวจะเริ่มแตกยอดใหม่ และสำมำรถเริ่มเก็บ
ดอกได้ในเวลำ 2-3 เดือน 

กำรบังคับและควบคุมกำรออกดอกบัวหลวงโดยปกติ กำรออกดอกของบัว (flowering) เกิดขึ้นหลัง
ปลูกเลี้ยง 3 เดือน และทยอยเก็บเกี่ยวดอกได้อีกนำน 4 เดือน ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรพักตัว (dormancy) ในช่วง
ฤดูหนำว พร้อมกับลดปริมำณดอก และกำรเหี่ยวของใบแก่ที่ชูพ้นน้ ำ เกษตรกรจ ำเป็นต้องบังคับให้เหง้ำแตก
ยอดใหม่ ด้วยกำรไถกลบและทุบไหลที่อยู่ใต้ดิน จนกว่ำบัวจะให้ผลผลิตดอกชุดใหม่ในอีก 3 เดือนถัดไป 
ช่วงเวลำดังกล่ำว จึงท ำให้บัวมีผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยลง และเป็นผลให้ดอกบัวมีรำคำสูงขึ้น 

 

 
 

 
 
ตลาดส้าหรับบัวหลวงตัดดอกจ้าหน่าย 
ตลำดดอกบัวที่ส ำคัญ คือ ปำกคลองตลำด และตลำดจ ำหน่ำยดอกไม้ในทุกจังหวัด โดยมีรำคำแต่ละ

ช่วงของปีไม่เท่ำกัน ดอกบัวมีรำคำดีในช่วงเดือนธันวำคม - กุมภำพันธ์ และรำคำต่ ำในช่วงเมษำยน-
ตุลำคม รำคำเฉลี่ยประมำณดอกละ 1 บำทประเทศไทยมีกำรส่งดอกบัวในต่ำงประเทศ ซึ่งประเทศผู้รับซื้อที่
ส ำคัญ คือ ออสเตรีย เยอรมนีสหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น  
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2. การปลูกบัวหลวงเพื่อเก็บเมล็ด 
 

 
 
แหล่งปลูกบัวหลวงเพ่ือเก็บเมล็ดที่ส ำคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก 

พันธุ์บัวหลวงที่นิยมปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด คือ บัวหลวงสำยพันธุ์ปทุมธำนี 36 ซึ่งมีขนำดฝักใหญ่ และมีเมล็ดมำก
เกษตรกรผู้ปลูกบัวหลวงเพ่ือเก็บเมล็ด และจำกกำรรวบรวมพันธุ์บัวหลวงของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
พัทลุง กรมวิชำกำรเกษตร พบว่ำ สำยพันธุ์ขำวสงขลำ (SKL.Wh.Sto: 54-02) มีขนำดฝักและเมล็ดค่อนข้ำง
ใหญ่ เหมำะส ำหรับกำรปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดเช่นกัน กำรปลูกบัวหลวงเพ่ือกำรเก็บเมล็ดเกษตรกรจะเริ่มปลูกใน
เดือนพฤศจิกำยน และสำมำรถเก็บเกี่ยวภำยหลังปลูก 3-4 เดือน โดยมีวิธีกำรปลูกและดูแลรักษำเช่นเดียวกับ 
บัวหลวงเพ่ือกำรตัดดอก เมล็ดที่ได้จะน ำไปตำกแดดให้แห้งประมำณ 2-3 แดด จำกนั้นเอำตะแกรงร่อนเอำ
เมล็ดลีบหรือเมล็ดเสียออก ผลผลิตเมล็ดบัวแห้งจะได้ไร่ละประมำณ 144 – 180 กิโลกรัม (กิ่งกำญจน์ และ
คณะ, 2555) ในประเทศนิยมซื้อขำยเมล็ดบัวแห้งที่ยังไม่ได้กะเทำะเปลือก เพรำะสำมำรถเก็บไว้ได้นำน เมื่อถึง
ช่วงที่ตลำดต้องกำรจึงกะเทำะออกมำจ ำหน่ำย ส ำหรับตลำดรับซื้อเมล็ดบัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ คือ  
ตลำดทรงวำด และตลำดคลองเตยส่วนตลำดต่ำงประเทศที่ส ำคัญคือ ประเทศเกำหลีใต้ สหรัฐอเมริกำ และ
สิงคโปร์ 

องค์ประกอบทำงเคมี มีสำรประกอบพวกมีคำร์โบไฮเดรต 67 เปอร์เซ็นต์โปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์
น้ ำตำล6 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 25 เปอร์เซ็นต์และแร่ธำตุอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก เมล็ด 
บัวหลวงมีสรรพคุณ บ ำรุงหัวใจแก้อำกำรท้องร่วงอำกำรฝันเปียกปัสสำวะไหลโดยไม่รู้ตัวและช่วยให้นอนหลับ 

 

3. การปลูกบัวหลวงเพื่อเก็บไหล 
ถ้ำจะท ำกำรขุดไหลเพ่ือจ ำหน่ำย เมื่อบัวเริ่มโทรมใช้ปุ๋ยเคมีบ ำรุงให้บัวแตกใบใหม่ และมีไหลขนำด

ใหญ่และแข็งแรง เมื่อบัวงำมดีแล้วจึงระบำยน้ ำออกให้แห้งจนดินแตกระแหง ใช้เสียมงัดตำมระแหงที่ดินแตก
ออกเป็นก้อนๆ เมื่อพบไหลก็ขุดมำจ ำหน่ำยได้ ซึ่งจะตรงกับระยะประมำณเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ ไหลที่ขุด
ได้ถ้ำจะเก็บรักษำไว้เพ่ือรอกำรปลูกหลังจำกเก็บขึ้นมำแล้วให้น ำมำกองไว้แล้วรดน้ ำให้โชก  แล้วใช้ใบตองปิด
ไว้ และพยำยำมรดน้ ำบ่อยๆ อย่ำให้ไหลแห้งจะสำมำรถเก็บไหลไว้ได้ประมำณ 1 เดือนกำรปลูกบัวหลวงเพ่ือ
กำรผลิตไหลจะแตกต่ำงจำกกำรปลูกบัวหลวงเพ่ือกำรผลิตดอกและผลิตเมล็ด ซึ่งจะต้องมีระดับน้ ำสูงกว่ำ  
ซึ่งกำรปลูกบัวเพ่ือกำรผลิตไหลสำมำรถปลูกได้ทั้งปี  เพียงแต่ในช่วงฤดูหนำวผลผลิตของบัวจะได้น้อยกว่ำทุกฤดู  
โดยพ้ืนที่ 1 ไร่ เก็บไหลบัวได้ ครั้งละ 50 – 80 ก ำ จำกงำนวิจัยของศูนย์วิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนำ 
กำรเกษตรพัทลุง กรมวิชำกำรเกษตร พบว่ำ สำยพันธุ์ขำวสงขลำ (SKL.Wh.Sto: 54-02)  เหมำะส ำหรับกำร
ปลูกเพ่ือกำรเก็บไหล เนื่องจำกมีจ ำนวนไหลต่อพ้ืนที่มำกกว่ำสำยพันธุ์อ่ืน 
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4. การปลูกบัวหลวงเพื่อเก็บราก  
กำรปลูกเช่นเดียวกับกำรปลูกเพ่ือผลิตดอกจ ำหน่ำย โดยหลังจำกเก็บฝักบัวแล้วประมำณ 3 เดือน ต้นก็

จะเริ่มโทรม ให้ระบำยน้ ำออกจำกแปลงบัวให้แห้ง เมื่อดินแห้งพอที่จะใช้รถไถลงไถได้ ให้ไถดะพลิกหน้ำดินให้ลึก 
เพ่ือที่จะท ำให้ดินโปร่งขึ้น รำกบัวชั้นบนๆ ซึ่งเป็นรำกขนำดเล็กลดจ ำนวนลง ถ้ำหำกไม่มีกำรไถในปีต่อมำ บัวจะ
ขึ้นแน่นมำกท ำให้ฝักบัวมีขนำดเล็กมำก เมื่อไถแล้วปล่อยน้ ำเข้ำทนทีเพ่ือป้องกันป้องกันไม่ให้หญ้ำขึ้น ต้นบัว
ใหม่จะงอกขึ้นมำพ้นน้ ำในเวลำประมำณ 3-7 วัน 
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รำกบัวมีควำมต้องกำรของตลำด เพรำะรำกบัว คือ ส่วนที่สะสมอำหำรของบัวก่อนมีกำรพักตัว ท ำให้
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงมำก แต่กำรผลิตยังน้อยอยู่เนื่องจำกรำกบัวของสำยพันธุ์บัวในไทยยังมีขนำดไม่ใหญ่
มำกนักประเทศที่มีกำรบริโภครำกบัวอย่ำงกว้ำงขวำงได้แก่ ประเทศจีน และญี่ปุ่น โดยจัดรำกบัวเป็นผักชนิด
หนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นมีกำรบริโภคบัวประมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ ของผักทั้งหมดที่มีกำรบริโภค และมี กำรน ำเข้ำ 
รำกบัวในรูปต่ำงๆ มำกถึง 18,000 ตันต่อปี และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น รำกบัวส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกประเทศจีน 
(กิ่งกำญจน์ และคณะ, 2555 อ้ำงถึง Subbuti, 2002) จำกงำนวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพัทลุง  
กรมวิชำกำรเกษตร พบว่ำ สำยพันธุ์ที่เหมำะส ำหรับกำรผลิตรำกบัว คือ สำยพันธุ์สตูล 28 และ นครสวรรค์ 34  
ซึ่งมีขนำดรำกค่อนข้ำงใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำยพันธุ์สตูล 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     สำยพันธุ์นครสวรรค์ 34 
 
5. การปลูกบัวหลวงเพื่อการตัดใบจ้าหน่าย 
 ใบบัวหลวงนิยมน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรท ำข้ำวห่อใบบัว ท ำชำใบบัว หรือน ำไปอบแห้งจ ำหน่ำย  

ในต่ำงประเทศนิยมน ำไปจัดตกแต่งสถำนที่ ส ำหรับในประเทศไทยยังมีกำรใช้น้อย ใบบัวที่ใช้ส่วนมำกจะเป็นใบ
บัวทีข่ึ้นเองตำมแหล่งน้ ำธรรมชำติ เพ่ือลดปัญหำเรื่องสำรเคมีตกค้ำง 

 
 ใบบัวสด   ชำใบบัว       ใบบัวอบแห้ง 



20 

 

การขยายพันธุ์บัวหลวง 
1. การเพาะเมล็ด 
การเพาะเมล็ดในน ้าเปล่า 

           - เตรียมเมล็ดพันธุ์บัวหลวง โดยคัดเลือกเมล็ดที่มีควำมสมบูรณ์ (ไม่มีรอยแหว่ง หรือถูกมด แมลงกัด
แทะ) ตำมจ ำนวนที่ต้องกำรอำจเร่งระยะเวลำกำรงอกได้ โดยใช้ อุปกรณ์เซำะช่องที่เป็นเปลือกนอกด้ำนมน 
ออกเล็กน้อย ให้มองเห็นส่วนเนื้อด้ำนใน (ระวังอย่ำตัดโดนส่วนเนื้อด้ำนใน) 

- เตรียมภำชนะเพำะ (เช่น อ่ำงแก้ว ขวดโหลขนำดใหญ่) และเติมน้ ำสะอำด จำกนั้นน ำเมล็ดบัวหลวง
ทีเ่ตรียมไว้ ลงแช่ในน้ ำที่อุณหภูมิประมำณ 25 – 30 องศำเซลเซียส และแนะน ำให้เปลี่ยนน้ ำเช้ำ-เย็น (วันละ 2 
– 3 ครั้ง 

- รอประมำณ 7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก มีใบอ่อนสีเขียวโผล่ออกมำตั้งแต่ 2 ใบ ขึ้นไป จึงย้ำยไปปลูกใน
กระถำง หรือภำชนะท่ีต้องกำรต่อไป 

 

 
 
การเพาะเมล็ดในดิน 
- เตรียมดินเหนียวที่ไม่มีรำกหรือวัชพืชปนอยู่ ใส่ดินลงในภำชนะที่มีควำมลึก สำมำรถบรรจุดินได้

อย่ำงน้อย 10 เซนติเมตร และเติมน้ ำให้สูงจำกผิวดิน 15 เซนติเมตร ส่วนขนำดควำมกว้ำงของปำกภำชนะ
ขึ้นอยู่กับปริมำณเม็ดบัวที่ใช้เพำะ 
         - เติมน้ ำลงในภำชนะที่ใส่ดิน แล้วขย ำดินให้เหลวเป็นเนื้อเดียวกัน กดปรับดินให้แน่นและเรียบ แล้วเติม
น้ ำให้สูงจำกผิวดิน 15 เซนติเมตร 
         - น ำเมล็ดบัวหลวงที่ใช้เพำะโรยบนผิวน้ ำกระจำยให้ทั่ว เมล็ดจะค่อยๆ จมลงใต้น้ ำ ส ำหรับเมล็ดบัว
หลวงซึ่งมีขนำดใหญ่ ให้ใช้มือกดเมล็ดให้จมลงในดิน ค่อยๆเติมน้ ำให้สูงจำกผิวดิน 15 เซนติเมตร 
         - น ำภำชนะที่เพำะไปวำงในบริเวณที่ถูกแดดในช่วงเช้ำ หรืออำจได้รับแดดในช่วงบ่ำยได้เล็กน้อย  
ไม่ควรให้รับแดดทั้งวัน เพรำะจะท ำให้น้ ำร้อนมำก เมล็ดและต้นอ่อนที่งอกอำจตำยได้เมล็ดที่สมบูรณ์ของ 
บัวหลวงจะใช้เวลำ1-2 วันงอกและแตกใบลอยข้ึนเหนือน้ ำตั้งแต่ 2 ใบ ขึ้นไป จึงย้ำยไปปลูกในกระถำง   
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2. การแยกส่วนของต้น 
              แยกไหลที่ก ำลังแตกยอดเจริญอย่ำงน้อย 2 ข้อมำปลูก โดยท ำร่องลึกประมำณ 3-4 เซนติเมตร 
ตำมแนวยำวของไหลในภำชนะปลูก แล้ววำงไหลในแนวร่อง กลบไหลและข้อแต่ให้ยอดเจริญโผล่พ้นดิน เพรำะ
ถ้ำยอดเจริญอยู่ใต้ดินมักจะตำยวิธีป้องกันไหลลอย คือ ใช้กิ่งไผ่สดขนำดเท่ำตะเกียบยำวประมำณ 18 
เซนติเมตร หักพับไม่ให้ขำดแล้วเสียบคร่อมทับไหลบัวที่ข้อฝังลงในโคลน 
 

 
 

โรคและแมลงศัตรูที่ส้าคัญของบัวหลวง 
โรคที่ส้าคัญ 

1. ใบไหม้เนื่องจำกเชื้อรำ ลักษณะอำกำรคือ ใบมีรอยไหม้ เกรียบ โดยเริ่มจำกขอบใบหรือบริเวณที่
เป็นแผล และลำมไปทั่วทั้งใบ กำรป้องกันโดยกำรดูแลแปลงปลูกบัวหลวงให้โปร่ง ใบไม่แน่นทึบ 

2. โรครำกเน่ำ  ลักษณะอำกำรคือ ต้นแคระแกร็น คล้ำยกับกำรขำดธำตุอำหำร กำรป้องกันก ำจัดคือ 
ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้วปลูกใหม่ 

3. โรคใบจุด  เกิดจำกเชื้อรำ เป็นโรคที่ไม่รุนแรงส ำหรับบัว กำรป้องกันก ำจัดโดยกำรเด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง 
 

แมลงศัตรูที่ส้าคัญ 
 

1. เพลี ยอ่อน จะดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกส่วนต่ำงๆ ของบัวหลวง โดยเฉพำะส่วนของก้ำนใบ ก้ำนดอกที่
ได้รับแสงแดดน้อย และจำกใบอ่อน ท ำให้ใบหงิกงอ สั้นลง บำงครั้งดอกบัวไม่สำมำรถโผล่พ้นน้ ำขึ้นมำได้
สำมำรถป้องกันได้โดยอย่ำปล่อยให้บ่อบัวน้ ำลดลงมำกจนมดสำมำรถเดินถึงต้นบัวหลวงได้ เพรำะมดเป็นตัว
น ำพำเพลี้ยอ่อนเข้ำมำท ำลำยบัวหลวง และสำมำรก ำจัดโดยใช้สำรเคมี เช่น สำรเคมีกลุ่มคำร์โบซัลแฟน 
(Carbosulfan) (20% EC) อัตรำ 50 มิลลิลิตร สำรจับใบ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วช่วงเวลำเย็น 
หรือ คำร์บำริล (Carbaryl) (85% WP) อัตรำ 15-55 กรัม สำรจับใบ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ  
ไวท์ออย (Vite oil) (67% EC) อัตรำ 100 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นให้โดนตัวเพลี้ยอ่อน 
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2. เพลี ยไฟ ดูดกินน้ ำเลี้ยงจำกส่วนต่ำงๆ ของบัวหลวง ท ำให้มีรอยครำบและหงิกงอ พบมำกบริเวณ
ใบและดอก หำกโดนท ำลำยในดอกอ่อน ดอกบัวจะไม่พัฒนำและจะเหี่ยวแห้ง ป้องกันก ำจัดโดยดูแลแปลงปลูก
บัวหลวงให้โปร่ง ใบไม่แน่นทึบ และสำมำรถก ำจัดโดยใช้สำรเคมีกลุ่มคำร์โบซัลแฟน ( Carbosulfan)  
(20% EC) อัตรำ 50 มิลลิลิตร สำรจับใบ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วช่วงเวลำเย็น 
  3. หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนกัดกินใบ จะกัดกินใบจนไม่สำมำรถสังเครำะห์
แสงได้ มักจะระบำดในฤดูแล้งสำมำรถป้องกันได้โดยใช้สำรชีวภำพ คือ ไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย โดยพ่นให้ถูก
ตัวหนอน ตอนเย็นๆ โดยพ่นทุก 5-7 วัน ตำมควำมรุนแรงของกำรระบำด และสำมำรถก ำจัดได้โดยกำรใช้
สำรเคมี เช่น มำลำไธออน หรือพอสซ์ พ่นทุกๆ 10 วัน 
 

                          
 

4. หอยเชอรี่ ลักษณะกำรท ำลำยจะกัดกิน ใบ และส่วนต่ำงๆ ของบัวหลวงที่ยังอ่อน รวมถึงท ำให้ส่วน
ต่ำงๆ ของบัวหลวงจมลงน้ ำ เน่ำเปื่อย และท ำให้น้ ำเสีย ป้องกันได้โดยดูแลน้ ำให้สะอำด หมั่นเก็บชิ้นส่วนเน่ำ
เปื่อยของบัวหลวงทิ้ง กำรก ำจัดโดยใช้วิธีกล ก ำจัดด้วยมือหำกมีปริมำณมำก หรือใช้กำกชำ หรือสำรเคมีกลุ่ม 
อัลดีไฮด์ (Aldehydes) เมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) (5% EC) อัตรำ 0.5–1.0 กิโลกรัม ต่อไร่ ละลำยในน้ ำใน
บ่อที่ปลูกบัวหลวง ทิ้งไว้ประมำณ 1 ชั่วโมง ท ำกำรถ่ำยน้ ำสะอำดอย่ำงน้อย 2 ครั้ง ข้อควรระวัง หำกใช้
ปริมำณที่เข้มข้นมำก จะส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของบัวหลวง  
 
การปลูกบัวหลวงในภาคใต้ 

ในอดีตนำบัวหลวงแหล่งใหญ่ของภำคใต้มีพ้ืนที่ปลูกประมำณ 200 ไร่ ในพ้ืนที่ต ำบลพญำขัน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง สำยพันธุ์ที่ปลูกได้แก่ บัวหลวงสำยพันธุ์ดอกซ้อนสีขำวและดอกซ้อนสีแดง โดยปลูกสัดส่วน
อยู่ที่ 80 : 20 เปอร์เซ็นต์ โดยปลูกในพ้ืนที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ส ำหรับผลผลิตดอกบัวหลวงจะเก็บได้ทุกวัน ไร่ละ
ประมำณ 800 ดอกต่อวัน หนึ่งปีเก็บได้ประมำณ 120 วัน โดยผลผลิตดอกบัวหลวงประมำณ 80 เปอร์เซ็นต์ 
จะถูกส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงจังหวัด และประมำณ 20 เปอร์เซ็นต์ จะจ ำหน่ำยภำยในจังหวัด แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูก
บัวหลวงในพ้ืนที่ลดลง เนื่องจำกถูกแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจอ่ืน เช่น ปำล์มน้ ำมัน และมะม่วงเบำ 
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ปัจจุบันกรมวิชำกำรเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพัทลุง มีกำรรวบรวมพันธุ์บัวหลวงจำก
ทั่วภูมิภำคของประเทศ จ ำนวน 59 สำยพันธุ์ และได้คัดเลือกและวิจัยบัวหลวงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำงกัน เช่น 
บัวหลวงเพ่ือกำรผลิตดอกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำกดอก จ ำนวน 7 สำยพันธุ์ คือ สำยพันธุ์ขำวพญำขัน 
สำยพันธุ์ปทุมธำนี 39 สำยพันธุ์แดงทะเลน้อย สำยพันธุ์ขำวสงขลำ สำยพันธุ์แดงแพร่เบอร์ 45 สำยพันธุ์
นรำธิวำส และสำยพันธุ์กระบี่ 26 บัวหลวงเพ่ือกำรผลิตไหล จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ คือ สำยพันธุ์ขำวสงขลำ และ
สำยพันธุ์แดงแพร่เบอร์ 45 สำยพันธุ์เพ่ือกำรผลิตเมล็ด จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ คือ สำยพันธุ์ขำวสงขลำ และสำย
พันธุ์แดงแพร่เบอร์ 45  บัวหลวงเพ่ือกำรผลิตรำก จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ คือ สำยพันธุ์สตูล 28 และสำยพันธุ์
นครสวรรค์ 34 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำวิจัยพันธุ์บัวหลวง และเพ่ือเป็นพืชทำงเลือกส ำหรับส่งเสริมกำรผลิตให้กับ
เกษตรกร และพัฒนำบัวหลวงให้มีควำมส ำคัญในทำงด้ำนกำรเกษตรและพัฒนำสู่ภำคอุตสำหกรรมต่อไป 

นอกจำกนี้เกษตรกรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พลิกวิกฤตเป็นโอกำสในภำวะพืชเศรษฐกิจรำคำไม่แน่นอน 
โดยกำรปลูกบัวหลวงสัตตบุษย์ ในร่องคูสวนปำล์มน้ ำมัน สำมำรถสร้ำงรำยได้ เดือนละ 6,000-12,000 บำท 
ให้เกษตรกร พ้ืนที่ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้ ำมันประมำณกว่ำล้ำนกว่ำไร่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จึงหำรำยได้เสริมในช่วงรอปำล์มน้ ำมันให้ผลผลิต 
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