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การศึกษาปริมาณการให้ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปริมาณการให้ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ โดยศึกษาจากบัวผัน จ านวน 
3 พันธุ์ ได้แก่ พันฉลองขวัญ พันธุ์ขาวมงคล และพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว วางแผนการทดลองแบบ         
RCB (Randomized Completely Block Design) โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลองๆละ 5 ซ้ า 
ท าการเก็บข้อมูล 3 เดือนหลังการปลูกลงแปลง 1 เดือน ในพ้ืนที่ทดลองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
 จากการทดลอง พบว่า บัวพันธุ์ฉลองขวัญมีศักยภาพในการปลูกเพ่ือการตัดดอกในเชิงพาณิชย์
มากที่สุด คือ มีจ านวนดอกต่อกอ มากท่ีสุด เท่ากับ 14.48 ดอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก เท่ากับ 
18.80 เซนติเมตร และขนาดก้านดอก 1.56 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ชมพูม่าเหมี่ยว และ พันธุ์
ขาวมงคล ตามล าดับ คือ มีจ านวนดอกต่อกอต่อเดือน เท่ากับ 11.85 และ 9.91 ดอก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอก เท่ากับ 16.06 และ 15.09 เซนติเมตร ขนาดก้านดอก เท่ากับ 1.31 และ 1.35 
เซนติเมตร หากเปรียบเทียบผลตอบแทนต่อ 1 ไร่ (400 ต้น) พบว่า พันธุ์ฉลองขวัญจะให้ผลผลิตดอก
มากที่สุด เท่ากับ 5,792 ดอก รองลงมา คือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว 4,741 ดอก และ พันธุ์ขาวมงคล 
3,962 ดอก ตามล าดับ 
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Abstract 
 

 The study quantity of flower waterlily for cut commercial by study waterlily 

three cultivars that is Chalongkwan, Kwamongkol and Chompu mamueaw.The 

experiment was designed in randomized completely block design. Experiments were 
comprised of 3 treatments. 
 The results of the study revealed that  Chalongkwancultivars has potential in 
growth for cut flower  a lot of by has quantity flower per clump-month 14.48 flower, 
flower of cycle 18.80 cm. and peduncle of flower 1.56 cm. Subordinate is 
Chompumamueaw and Kwamongkol. The comparative quantity of flower per rai (400 
clump) per month. Chalongkwan has 5,792 flower, Chompu mamueaw has 4,741 
flower and Kwamongkol has 3,962 flower. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 

“ บัว ” พรรณไม๎น้้าที่พบเห็นได๎โดยทั่วไปในประเทศไทยซึ่งบัวมีความเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิต
ของคนไทยมาช๎านานชาวไทยผูกพันกับบัวมาก และสามารถน้าบัวไปใช๎ประโยชน์ในด๎านตําง ๆ ได๎
อยํางมากมาย อาทิ การใช๎ประโยชน์ในด๎านยารักษาโรค ใช๎ในการบริโภค เป็นไม๎ตัดดอก และปลูกเพ่ือ
ประดับตกแตํงหรือตัดดอกเพ่ือใช๎ในการตกแตํงเป็นต๎นซึ่งในประเทศไทยมีเกษตรกรที่เพาะปลูกบัวใน
เชิงพาณิชย์มากมายในทุกภูมิภาคจึงท้าให๎มีผลผลิตออกสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ด๎วยเป็นพืชที่เพาะปลูก
และดูแลรักษางํายแตํในปัจจุบันดอกบัวที่คนไทยนิยมปลูกเพ่ือตัดดอกเพ่ือสํงขายในเชิงพาณิชย์นั้น 
โดยสํวนมากเกษตรกรจะเพาะปลูกปทุมชาติ (สกุล Nelumbo) คือ บัวหลวง( Lotus)พันธุ์สัตตบุษย์ 
และสัตตบงกชเป็นที่นิยมใช๎ในการตัดดอกมากกวําบัวกลุํมอุบลชาติ (สกุล Nymphaea) คือ บัวผัน 
บัวเผื่อน บัวฝรั่ง บัวสาย บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวจงกลนีและบัวนางกวักท้ังนี้ประเทศไทยเป็นเมือง
แหํงพระพุทธศาสนา มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ้าชาติ คนไทยจึงนิยมน้าดอกบัวหลวงเป็นดอกไม๎
เพ่ือบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย เพราะดอกบัว คือสัญลักษณ์แหํงความศักดิ์สิทธิ์ สะอาด บริสุทธิ์  

หากกลําวถึงบัวผันซึ่งมีความหลากหลายในด๎านสีสันสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอม บางพันธุ์มีดอก
ซ๎อนมาก ก๎านแข็ง เหมาะน้ามาเป็นไม๎ดอกปักแจกัน เชํน พันธุ์ ฉลองขวัญ ขาวมงคล ชมพูมะเหมี่ยว
และไดเรกเตอร์จีทีมัวร์ เป็นต๎น ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการใช๎บัวผัน พันธุ์ ฉลอง
ขวัญ ขาวมงคล และ ชมพูมะเหมี่ยว เพื่อใช๎ศึกษาในการปลูกท้านาบัวสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันตํอพ้ืนที่ปลูก 
2. ศึกษาขนาดดอกบัวผันแตํละพันธุ์ 
3. ศึกษาผลตอบแทนการปลูกบัวผันเพื่อการตัดดอก 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. บัวผันทดลองได๎แกํพันธุ์ ฉลองขวัญ ขาวมงคล และ ชมพูมะเหมี่ยว 
2. ทดลองในพ้ืนที่แปลงปลูกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3. ปลูกศึกษาใน 1 ฤดูปลูก ตั้งแตํ เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2556 
 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1. ได๎ทราบปริมาณการให๎ดอกบัวผันตํอพ้ืนที่ปลูก 
2. ได๎ทราบขนาดดอกบัวผันแตํละพันธุ์ 
3. ได๎ทราบผลตอบแทนการปลูกบัวผันในเชิงพาณิชย์ 
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ตรวจเอกสาร 
 

ประวัติบัว 
บัวเป็นชื่อเรียกของไม๎น้้าที่มีใบลอยหรือชูพ๎นน้้า ดอกหลากสี บัวเป็นพืชที่มีมาแตํโบราณแล๎ว

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการค๎นพบดอกบัวแห๎งในสุสานของกษัตริย์รามาเลสและตุตันคาเมน 
แหํงอียิปต์ ซึ่งมีอายุ 3,000-4,000 ปีมาแล๎ว นอกจากนี้ยังมีการค๎นพบซากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ในบริเวณลุํมแมํน้้าสินธุ ประเทศอินเดีย พบวํา มีลวดลายรูปทรงดอกบัวและกลีบบัว
หลวงจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังพบเมล็ดบัวหลวง ( NelumbonuciferaGaertn) ณ เหมืองถํานหิน
แหํงหนึ่งในแมนจูเรียและจีน มีอายุระหวําง3,000-4,000 ปี 

สํวนประวัติของบัวในประเทศไทย อาจารย์ฤดีรัตน์ กายราศ ได๎บรรยายไว๎ในหนังสือ “บัว 
องค์ประกอบประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย ” วํา มีหลักฐานกลําวถึงบัวเป็นลายลักษณ์อักษร
ในหลักศิลาจารึก ซึ่งมีอายุอยูํในราว พุทธศักราช 1897 มีถ๎อยค้าจารึกวํา “ในรามอาวาสนั้นขุดตระพัง
...บัวหลายพรรณเป็นบูชาบํได๎ขาด...”ยํอมแสดงวํามีการปลูกบัวเป็นไม๎ดอกและประดับในประทศไทย
ตั้งแตํสมัยสุโขทัยแล๎ว หากแตํมิได๎กลําววําเป็นบัวชนิดใด 

คณิตา (2535) กลําววํา สมัยอยุธยา พระมหาอุปราช หรือวังหน๎า มีหน๎าที่เก็บดอกบัวเบญจ
พรรณอยํางละพันดอกถวายพระเจ๎าแผํนดิน เมื่อถึงเทศกาลมีเทศน์มหาชาติ พระมหาอุปราชเสด็จลง
เรือมาเก็บท่ีต้าบลสามโคก ที่ต๎องเอาจ้านวนอยํางละพันดอก ก็เพ่ือให๎ครบจ้านวนคาถาในมหา
เวสสันดรชาดกท่ีถึงพันคาถา ดังที่เรียกกันวํา “เทศน์คาถาพัน”  สํวนในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 
3 โปรดให๎เป็นหน๎าที่ของพระเจ๎าลูกเธอ พระองค์เจ๎าหญิงวิลาสกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งเป็นพระ
ราชธิดาที่โปรดปรานมาก และจัดท้ากระทงขนาดใหญํเป็นพิเศษถวายให๎ทรงมาตลอดนั้น เสด็จไปเก็บ
ดอกบัวที่บางพูดเป็นประจ้าทุกปี มีบางปีที่เกณฑ์หัวเมืองกรุงเกําให๎เก็บสํง มี ดอกบัวถึง 6 ชนิด คือ 
ดอกบัวหลวง บัวขม บัวเผื่อน สัตตบุษย์ นิลุบล ลินจง กับดอกสามหาว ดาวเรือง บานไมํรู๎โรย และ
ดอกรัก ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จไปที่เมืองปทุมธานีเชํนกัน 
 

การจ าแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัว 
บัวจัดอยูํในอาณาจักร  Plant ชั้น Dicotyceledonae อันดับ Ranales ประกอบไปด๎วยวงศ์

Nelumbonaceae และวงศ์ Nymphaeaceae (ณรงค์, 2550) 
ไชยาและลาวัลย์ (2547) บัวมีพบได๎ท่ัวไปทั้งในเขตร๎อนเขตอบอุํนและเขตหนาวจ้าแนกถ่ิน

ก้าเนิดการเจริญเติบโตที่แตกตํางกันแล๎วสามารถแบํงได๎2จ้าพวกคือ 
1.บัวที่เกิดและเจริญเติบโตในเขตอบอุํนและเขตหนาว  (Subtropical andtemperate 

Zones) ตั่งแตํเหนือและใต๎เส๎นรุ๎งที่ 25 องศาเชํนในยุโรปอเมริกาเหนือภาคใต๎ของอเมริกาใต๎ตอน
เหนือของอินเดียจีนและออสเตรเลียบัวประเภทนี้มีเหง๎าอยูํใต๎ดินเมื่อถึงฤดูหนาวผิวหน๎าของน้้าจับตัว
เป็นแผํนน้้าแข็งจะสลัดใบทิ้งอาศัยอาหารสะสมในเหง๎าเลี้ยงตัวเองมีชีวิตรอดตลอดฤดูหนาวเมื่อเข๎าฤดู
ใบไม๎ผลิน้้าแข็งที่ผิวหน๎าละลายหมดสภาพภูมิอากาศเข๎าสูํปกติก็จะเจริญแตกหนํอต๎นใหมํจากเหง๎านั้น
ขึ้นมาและเจริญเติบโตออกดอกออกผลหมุนเวียนอยูํเชํนนี้ไปเรื่อยๆนักเกษตรจึงได๎เรียกบัวประเภทนี้
วํา Hardy type หรือ Hardy Waterlily 
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2.บัวที่เกิดและเจริญเติบโตขึ้นในเขตร๎อน (Tropical Zones) ทั่วไปและเขตก่ึงอบอุํนระหวําง
เส๎นรุ๎งที่25องศาเหนือและใต๎เชํนในทวีปเอเชียตอนกลางและตอนใต๎อาฟริกาออสเตรเลียตอนเหนือ
อเมริกากลางและอเมริกาใต๎บัวประเภทนี้นักพฤกษศาสตร์จัดให๎อยูํในจ้าพวก  Lotus group     
เนื่องจากบัวประเภทนี้มีถิ่นก้าเนิดและเจริญเติบโตได๎ในเขตร๎อนเขตเดียวถ๎าน้าไปปลูกในเขตอบอุํน
หรือเขตหนาวแล๎วเมื่อเข๎าฤดูหนาวผิวหน๎าของน้้าจะจับหรือแข็งตัวกลายเป็นน้้าแข็งท้าให๎บัวประเภท
นี้ต๎องตายไปซึ่งก็มีชีวิตเจริญเติบโตอยูํได๎ไมํเกิน 1ปีนั้นเองนักเกษตรจึงเรียกบัวประเภทนี้วํา  Tropical 
Waterlily 
 ในปีค.ศ. 1905 Henryconard นักพฤกษศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎แบํงอนุกรมวิธาน
ของบัวสกุล Nymphaea L. ออกเป็น 2 กลุํม ได๎แก ํ

1.กลุํม Apocarpiaeคือ มีผนังของรังไขํแตํละคาร์เพล ( Carpel)สามารถแยกจากกันได๎อิสระ 
ซึ่งเรียกลักษณะนี้วํา Apocarpous แบํงเป็นสกุลยํอย ( Subgenus)ได๎อีก 3 สกุลยํอย คือ Subgenus 
Anecphyaมี 1 ชนิด คือ บัวยักษ์ออสเตรเลีย SubgenusBrachyceras คือ บัวผัน บัวเผื่อน และ 
SubgenusConfluentesคือ บัวยักษ์ออสเตรเลียอีกสกุลยํอยหนึ่ง  

2.กลุํม Syncarpiaeคือ มีผนังของรังไขํแตํละคาร์เพล (Carpel)เชื่อมติดกัน ซึ่งเรียกลักษณะนี้
วํา Syncarpous แบํงเป็นสกุลยํอย ( Subgenus) ได๎อีก 3 สกุลยํอย คือ Subgenus Hydrocallisคือ 
บัวบานกลางคืนเขตหนาว SubgenusLotosคือ บัวกินสายบานกลางคืนเขตร๎อน และ  
SubgenusNymphaeaคือ บัวฝรั่ง (Hardy Waterlily) เขตหนาวบานกลางวัน 

เสริมลาภ (2548) กลําววําโดยทั่วไปนักพฤกษศาสตร์ได๎จัดแบํง บัว ไว๎เป็น 3 สกุล ได๎แกํ  
 1.  สกุลบัวก๎านแข็ง ( Nelumbo) ปทุมชาติ ได๎แกํ บัวหลวง ชื่อสามัญ Lotus จัดอยูํในวงศ์  
Nelumbonaceaeลักษณะเดํน คือ ก๎านใบและก๎านดอกจะชูเหนือน้้า ลักษณะใบสีเขียวอมเทาใบ
คํอนข๎างกลมคล๎ายจานขอบใบเรียบหน๎าใบไมํจับน้้า ก๎านใบและก๎านดอกมีหนามอํอน ๆ ดอกมี 2 
ประเภท คือ ดอกซ๎อนและดอกลา มี 3 สี คือ ชมพู ขาว และ เหลือง 
 2.  สกุลก๎านอํอน ( Nymphaea) อุบลชาติ ได๎แกํ บัวผัน บัวเผื่อน บัวฝรั่ง บัวยักษ์ บัวจงกลนี 
และบัวสาย ชื่อสามัญ Waterlilyจัดอยูํในวงศ์ Nymphaeaceaeมีอยูํ 2 ประเภท คือ ประเภทบาน
กลางวัน และ ประเภทบานกลางคืน 
  2.1  ประเภทบานกลางวัน ( Tropical Day Blooming Waterlily) มีอยูํ 2 ชนิด คือ 

ก.  อุบลชาติยืนต๎น ( HardyWaterlily) ได๎แกํ บัวฝรั่ง ซึ่งเป็นบัวที่มีถ่ิน
ก้าเนิดในเขตหนาวถึงอบอุํน ลักษณะใบกลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นรูปทรงถ๎วย ลอยอยูํเหนือผิวน้้า
ออกดอกเป็นชุด ๆ ละ 3-4 ดอก ติดตํอกัน 2-3 เดือน ดอกมีกลิ่นหอมอํอน ๆ มี 5 สี คือ ขาว ชมพู 
แดง เหลือง และสีอมแสด 

ข.  อุบลชาติล๎มลุก ( Tropical Waterlily) ได๎แกํ บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์
ออสเตรเลีย และบัวจงกลนี เป็นบัวที่มีถ่ินก้าเนิดในเขตร๎อน 

บัวผัน บัวเผื่อน เป็นบัวใบหยัก ขอบใบไมํเรียบ ดอกชูพ๎นน้้า ดอกดก และ
ออกดอกมาทดแทนกันตลอดเวลา กลีบดอกเรียวยาวแหลม เวลาบานจะแผํออก ดอกมีกลิ่นหอมมาก 
ดอกมี 9 สี คือ ขาว ชมพู แดง เหลือง แสด ฟ้าคราม มํวงแดง มํวงน้้าเงิน และสีเหลือบ (สีเหลือบมีสี
ฟ้าเหลือบเหลืองเขียว) 
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   บัวยักษ์ , บัวยักษ์ออสเตรเลีย( Gigantea)เป็นบัวพ้ืนเมืองของทวีป
ออสเตรเลียใบและดอกมีขนาดใหญํ เป็นบัวใบหยัก ขอบใบไมํเรียบ ดอกชูพ๎นน้้า ดอกดกและออกมา
ทดแทนกันตลอดเวลา มีกลิ่นหอมเล็กน๎อย มี 2 สี คือสีขาว และสีมํวง หรือมํวงคราม 
   บัวจงกลนี เป็นบัวพ้ืนเมืองของไทย มีแหํงเดียวในโลก มีการกลําวถึงตั้งแตํ
สมัยสุโขทัย ลักษณะใบรี ขอบใบหยัก ออกดอกดกและทยอยออกดอก ดอกมีสีชมพูอํอน  กลิ่นหอม
เล็กน๎อย ดอกลอยเหนือผิวน้้า ดอกบานแล๎วไมํหุบ 
  2.2  ประเภทบานกลางคืน ( Tropical Night Blooming Waterlily) ได๎แกํ บัวกิน
สายหรือบัวสาย เป็นบัวใบหยัก ขอบไมํเรียบ ดอกชูพ๎นน้้า (ดอกดกและออกมาทดแทนกันตลอดเวลา) 
ดอกมี กลิ่นหอมอํอน ๆ ดอกมี 3 สี คือ ขาว แดง และ ชมพู 

3. สกุลบัววิกตอเรีย (Victoria) หรือบัวกระด๎ง 
 จัดอยูํในวงศ์ Nymphaeaceae เป็นบัวพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาใต๎ มีคนน้าไปปลูกบนเกาะ
อังกฤษได๎ส้าเร็จในสมัยที่พระนางเจ๎าวิกตอเรียแหํงอังกฤษครองราชย์อยูํ จึงน้าชื่อพระองค์มาเป็นชื่อ
สกุลของบัวชนิดนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติของพระราชินีอังกฤษด๎วย 
 ลักษณะเดํนของบัวพันธุ์นี้ คือ ล้าต๎นอยูํใต๎ดิน ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะกลมมีขนาดใหญํมาก 
ลอยแตะผิวน้้า ขอบใบยกสูงคล๎ายกระด๎ง ใบและก๎านใบมีหนามแหลม ดอกมีกลิ่นหอม ทยอยออก
ดอก กลีบดอกชั้นนอกมีหนามแหลม ปกติดอกจะบานกลางคืนเมื่อแรกท่ีดอกบานจะมีสีขาวแล๎วจึง
เปลี่ยนสีเป็นชมพูและสีแดงเข๎ม 
 สุชาดา และคณะ (2550) ได๎จัดแบํงบัววงศ์บัวสายไว๎ 6 สกุล ดังนี้ คือ  

1.สุกลBarclayaเป็นพืชใต๎น้้ามีล้าต๎นใต๎ดินเป็นเหง๎า ใบเจริญอยูํใต๎น้้ามีรูปทรงกระบอกยาว
รูปไขํหรือรูปกระบอกยาวรูปไขํหรือเรียบแบน ก๎านใบกลม ดอกเดี่ยวสมบรูณ์เพศขนาด 4-6 
เซนติเมตร ดอกอยูํเหนือผิวน้้า มี 5 กลีบ กลีบดอก 8-15 กลีบ โคนกลีบติดกัน รังไขํติดกับโคนของ
กลีบดอก ผลเดี่ยวมีเปลือกหนาภายในมีเมล็ด ขนาดเล็กจ้านวนมาก เชํน Braclayalongifolia Wall. 

2.สกุล Euryaleล้าต๎นเป็นหัวอยูํใต๎ดิน ใบเป็นแผํนกลมลอยที่ผิวน้้า ขนาด 20-30 เซนติเมตร 
ผิวใบยํนขอบใบเรียบแบน มีหนามแหลมตามเส๎นใบทั้งด๎านลํางประปราย ก๎านใบเรียวยาว มีหนามเล็ก
แหลม ก๎านใบติดกับแผํนใบด๎านหลังใบ ดอกเดี่ยวสมบรูณ์เพศ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผิวด๎านนอกมีหนาม
แหลม กลีบดอกประมาณ 20 กลีบ กลีบดอกสีมํวง โคนกลีบสีขาว เกสรตัวผู๎มีจ้านวนมาก ดอกบาน
กลางวัน พบเพียงชนิดเดียว คือ Euryale feroxSalisbur 

3.สกุลNupharพืชน้้าอายุหลายปี มีล้าต๎นใต๎ดินเป็นเหง๎าใหญํ มีรากยาวหลายเมตร ใบมี
รูปรํางกลมถึงรูปหอก ก๎านใบแบน ก๎านใบและก๎านชํอดอกเรียบหรือมีขนละเอียด ดอกมีขนาดเล็กรูป
ถ๎วย เจริญเหนือผิวน้้ากลีบเลี้ยงจ้านวน 4-14 กลีบ สีเขียวถึงสีเหลือง กลีบดอกขนาดเล็กสีเหลืองลด
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รูปคล๎ายเกสรตัวผู๎ เกสรตัวผู๎มีจ้านวน มากมีสีเหลืองปนแดงเมื่อได๎รับการผสมแล๎ว ผลจะเจริญเหนือ
น้้า พบวํามีประมาณ 20 ชนิด เชํนNupharjaponicade Candolle 

4.สกุลOndineaมีถ่ินก้าเนิด อยูํที่ออสเตรเลียตะวันตก พักตัวในฤดูหนาว หัวใต๎ดินมีขนาด
ประมาณ 2.5 x 1.5 เซนติเมตร  ใบมีขนาดใหญํ มีทั้งใบลอยน้้าและใบใต๎น้้า ลักษณะเป็นไขํแคบ หรือ
รูปศร ก๎านใบเรียวมีขนละเอียด หรือ ไมํมี ดอกเดี่ยวบานเหนือน้้าในเวลากลางวัน มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ 
กลีบดอก 1-5 กลีบ สีมํวงแดง บางชนิดไมํมีกลีบดอก เกสรตัวผู๎27-34 อัน ดอกมีกลิ่นหอม เชํน
OndineapurpureaHartog 

5.สกุล Victoriaเป็นบัวที่มีขนาดใหญํ มีถิ่นก้าเนิดในอเมริกาใต๎ ล้าต๎นเป็นเหง๎าอยูํใต๎ดิน ใบ
เดี่ยวขนาดใหญํลอยอยูํบนผิวน้้า แผํนใบหนากลม เส๎นผํานศูนย์กลางประมาณ 100 เซนติเมตร ขอบ
ใบกระด๎งตั้งตรงสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ผิวใบด๎านบนเขียวเป็นมัน ด๎านลํางสีมํวงปนแดง และ
มีเส๎นใบใหญํนูน มีหนามแหลม ดอกเดี่ยวขนาดใหญํก๎านดอกและก๎านใบมีหนามแหลม ดอกบานที่ผิวน้้า 
ดอกบานเต็มท่ีเส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด๎านนอกสีเขียวคล้้ามีหนามแหลม 
กลีบดอกประมาณ 30-60 กลีบ เกสรตัวผู๎ 60-90 อัน รังไขํอยูํต่้ากวําสํวนของดอกยอดเกสรตัวเมียติด
อยูํเหนือรังไขํ ผลแบบ berry ขนาดใหญํประมาณ 15 เซนติเมตร เชํน 
VictoriaamazonicaSowerbyและ V.cruzianad’ Orbigigny 

6.สกุล Nymphaeaพืชสกุลนี้ พบวํามีกระจายอยูํทั่วโลก มีทั้งท่ีเป็นหัวหรือเหง๎า รากอวบ
หนาสีขาว ใบเดี่ยวแตกจากหัวหรือข๎อของเหง๎าใต๎ดิน ลักษณะใบรูปไขํหรือรูปกลม ฐานใบหยักเว๎าชิด
หรือหํางกัน ขอบใบเรียบหรือหยักแหลม ก๎านใบเรียบเกลี้ยงติดกับแผํนใบด๎านหลังตรงฐานใบ ผิวใบ
เรียบ  ดอกเดี่ยวบางชนิดมีกลิ่นหอม ดอกเจริญที่ผิวน้้า หรือชูเหนือน้้า ก๎านใบและก๎านดอกมีลักษณะ
เนื้อเยื่อภายในมีชํองอากาศขนาดใหญํ 4-6 ชํอง ดอกประกอบด๎วยกลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ กลีบขนดใหญํ 
กลีบดอกจ้านวนมากมีสีขาว สีชมพู สีเหลือง สีแสด  สีมํวง เรียงซ๎อนกันหลายชั้น เกสรตัวผู๎มีจ้านวน
มากเรียงซ๎อนกันรอบฐานรังไขํ รังไขํอยูํเหนือชั้นกลีบดิกและเกสรตัวผู๎ ผลเป็นแบบ berry ภายในรังไขํ
มีหลายชํอง ( carpel) ยอดเกสรตัวเมีย ( stigma) ติดอยูํด๎านบนของรังไขํตรงปลายอาจมีรยางค์ 
(carpellaryappendage) 

ณ นพชัย (2548)กลําววํา คนไทยรู๎จักบัว และใช๎ประโยชน์จากบัวมาช๎านาน แตํในเรื่องการ
ใช๎ประโยชน์จากบัวแล๎ว ยังถือวําน๎อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการปลูกบัวด๎วยกัน 
สํวนหนึ่งยังเป็นการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ และอีกสํวนหนึ่งมีการผลิตเพื่อประโยชน์ทางการค๎า แตํ
ในสํวนนี้ การผลิตก็ยังอยูํในลักษณะของการผลิตแบบดั้งเดิม และพันธุ์ที่ใช๎ก็ยังเป็นพันธุ์ที่อายุเกํา มิได๎
มีการปรับปรุงหาพันธุ์ที่มีลักษณะดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปลูกเพ่ือเก็บผลผลิต แตํในการท้านา
บัวเพ่ือการตัดดอก ได๎มีการเปลี่ยนมาใช๎บัวหลวงที่มีลักษณะดอกตูมป้อม ทั้งสีขาวและสีชมพูที่เรียกวํา 
สัตตบุษย์ และสัตตบงกช ซึ่งมีดอกดก และเป็นที่ต๎องการของตลาด ได๎มีการปลูกบัวชนิดนี้ตามกันเป็น
พ้ืนที่กว๎างจนบางครั้งเกิดภาวะดอกบัวล๎นตลาด ในขณะเดียวกันในพ้ืนที่ที่ใช๎ปลูกบัวหลวง พันธุ์ที่เก็บ
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เมล็ดได๎ก็มีจ้านวนน๎อยลง เพราะเกษตรกรหันไปปลูกตัดดอกกันมากขึ้น ท้าให๎เมล็ดบัวภายในประเทศ
เกิดการขาดแคลนต๎องน้าเข๎าจากประเทศจีนเป็นจ้านวนมาก 

ปัจจุบันการผลิตบัวในประเทศไทยสามารถแบํงออกเป็น 2 กลุํมใหญํ ๆ คือการผลิตเพ่ือ
อุปโภค บริโภค และการผลิตเพื่อเป็นไม๎ประดับ 

1.  การผลิตเพ่ือบริโภคและอุปโภค บัวที่ใช๎สํวนใหญํเป็นบัวหลวง เพราะสํวนตําง ๆ ของบัว
หลวงสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ท้ังสิ้น สํวนที่ผลิตเป็นการค๎าได๎แกํ 

ดอก ใช๎บูชาพระ พันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือ สัตตบุษย์ และสัตตบงกช มีการสํงเป็น
สินค๎าออกบ๎างตามเทศกาล หรือมีการสั่งจากตํางประเทศเป็นครั้งคราว 

ฝักสด  ใช๎บริโภคเมล็ดที่ยังมีสีเขียวสดอยูํ โดยมากขายเป็นก้า ความต๎องการไมํสูงนักแตํขาย
ได๎ตลอดปี สํวนใหญํเป็นผลิตจากบัวหลวงทรงดอกแหลม สีชมพู มีทั้งท่ีเก็บตามธรรมชาติและจากการ
ท้านาบัว  

ฝักอํอน เป็นฝักขนาดเล็ก เก็บหลังจากท่ีกลีบบัวรํวง ใช๎ปักแจกัน หรือกระเช๎ารํวมกับดอกไม๎
แห๎ง ราคาดีแตํจ้านวนต๎องการจ้ากัด 

เมล็ด  เป็นวัตถุประสงค์หลักของการผลิต เกษตรกรจะผลิตและสํงให๎พํอค๎าในรูปของเมล็ด
แห๎งยังไมํได๎กะเทาะเปลือก สํวนใหญํเป็นพันธุ์แหลมชมพู คุณภาพยังสู๎ของประเทศจีนไมํได๎ 

หลดบัว หรือ ไหล เป็นสํวนที่ตลาดมีความต๎องการแตํเกษตรกรไมํนิยมผลิต เพราะวิธีการเก็บ
คํอนข๎างยาก คําแรงสูง ไหลบัวมีรสอรํอย นิยมรับประทานเป็นผักสด 

เหง๎า  คือ สํวนของล้าต๎น สะสมอาหารกํอนพักตัว มีขนาดใหญํ อ๎วน มีคุณคําทางอาหารมาก 
ตลาดตํางประเทศต๎องการสูงมาก และมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ส้าหรับประเทศ
ไทยพันธุ์บัวหลวงที่มีอยูํในประเทศ มีขนาดของเหง๎าไมํใหญํนัก โดยมากเป็นผลพลอยได๎จากการท้านา
บัว 

ส้าหรับบัวสาย การผลิตเพื่อบริโภคจะมีอยูํเพียงสํวนเดียว คือ ก๎านดอกของดอกตูมที่โผลํพ๎น
น้้าแล๎ว โดยมากนิยมใช๎ดอกบัวสายสีขาว เพราะเมื่อน้าไปประกอบอาหารแล๎ว อาหารจะไมํเป็นสีคล้้า
เหมือนเชํนก๎านของบัวสีแดง การปลูกบัวสายเพื่อเก็บก๎านดอกเป็นอาชีพท่ีดี ไมํยุํงยาก มีผลตอบแทน
ดี แตํตลาดยังไมํกว๎างนัก นําจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงคุณคําทางโภชนาการ และคิดหาวิธีปรุงอาหาร
ให๎มากกวํานี้ 

2.  การผลิตเพ่ือเป็นไม๎ประดับ การปลูกบัวเป็นไม๎ประดับในประเทศจัดวํามีความก๎าวหน๎า
กวําทุก ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย และอีกในหลาย ๆ ประเทศ (ยกเว๎นในเรื่องของบัวหลวง ซึ่งไทยยัง
เป็นรองประเทศญี่ปุ่นและจีน) มีการตื่นตัวในเรื่องการปลูกบัวประเภทบัวประดับมาก เห็นได๎จาก
ธุรกิจการผลิตอํางและภาชนะปลูกบัวที่เจริญคูํขนานไปกับธุรกิจบัวประดับ ในระยะแรก บัวประดับที่
ปลูกเลี้ยงเป็นการค๎า ล๎วนแตํเป็นพันธุ์บัวที่น้าเข๎าจากตํางประเทศ มีความสวยงามแปลกตากวําบัวที่มี
อยูํเดิม มีราคาซื้อขายสูงมากขึ้นอยูํกับความพอใจ ด๎วยเหตุที่บัวประดับมีราคาสูงจึงเป็นแรงจูงใจให๎มี
การปลูกและผลิตเป็นการค๎ามากข้ึน บัวประดับที่นิยมปลูกเป็นการค๎าในปัจจุบันได๎แกํ 

บัวผัน ที่มีขายอยูํตามร๎านค๎า มักเป็นบัวที่มีการน้าเข๎าจากตํางประเทศ และขยายพันธุ์ด๎วย
การแบํงหนํอซึ่งเป็นการเพ่ิมจ้านวนที่ช๎ามาก ราคาบัวผันจึงมักทรงตัวอยูํได๎นาน ปัจจุบันได๎มีบัวผัน
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ลูกผสมที่เกิดขึ้นใหมํในประเทศไทยจ้านวนมาก และหลายต๎นก็มีลักษณะเดํนเป็นที่ต๎องการใน
ตํางประเทศ 

บัวฝรั่ง ที่ปลูกเป็นการค๎าในประเทศไทยเกือบทั้งหมด เป็นลูกผสมที่น้าเข๎ามาจาก
ตํางประเทศ ยกเว๎น มังคลอุบล ซึ่งผลิตขึ้นเองในประเทศ บัวฝรั่งเมื่อแรกน้าเข๎ามีราคาสูงมาก แตํ
หลังจากนั้นราคาจะลดลงอยํางรวดเร็ว เพราะบัวฝรั่งขยายพันธุ์ด๎วยหนํอได๎งํายกวําบัวผัน 

บัวสาย บัวบานกลางคืนที่นิยมปลูกสํวนใหญํเป็นพันธุ์ที่น้าเข๎าจากตํางประเทศ เพราะมีสีสัน
และรูปทรงที่สวยกวําบัวสายพันธุ์พ้ืนเมือง บัวสายได๎รับความนิยมเป็นบัวประดับน๎อยกวําบัวชนิดอื่น 
เพราะเนื่องจากดอกจะบานชํวงกลางคืน ปัจจุบันเริ่มมีบัวสายลูกผสมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ๎าง
แล๎วแตํยังไมํเป็นที่แพรํหลาย เพราะยังมีจ้านวนน๎อยอยูํ 

บัวหลวง ที่ผลิตเป็นบัวประดับเพ่ือการค๎าในท๎องตลาด มีอยูํเพียงไมํก่ีพันธุ์ เชํน สัตตบุษย์ 
สัตตบงกช และบัวเข็มชมพูหรือบัวปักก่ิง เพราะสามารถปลูกในภาชนะขนาดเล็กได๎ สํวนบัวพ้ืนเมือง
ของไทยไมํเหมาะที่จะปลูกในภาชนะจ้ากัด การผลิตบัวหลวงเพ่ือประดับยังขาดแคลนความ
หลากหลายเมื่อเทียบกับพันธุ์บัวหลวงที่มีอยูํทั่วโลก 
  

การผลิตบัวประดับของประเทศไทย 
 อาจแบํงออกได๎เป็น 2 แบบ คือ 

1.การผลิตเพ่ือขายในประเทศ การผลิตบัวประดับส้าหรับตลาดในประเทศของไทย 
นับวํามีการพัฒนาไปมากกวําในตํางประเทศ เพราะได๎มีการคิดค๎นวิธีการปลูกบัวในภาชนะขนาดจ้ากัด
จนมีดอก แล๎วจึงน้าออกขายหรือสํงให๎ตัวแทนจ้าหนําย ซึ่งเป็นวิธีที่ลูกค๎าพอใจ เพราะได๎บัวที่สวยและ
เห็นดอกกํอนซื้อ 

2.การผลิตเพ่ือสํงขายตํางประเทศ ชนิดของบัวประดับที่สํงออก มีท้ังประเภท บัวผัน 
และบัวฝรั่ง หากเป็นบัวฝรั่ง มักมีการก้าหนดพันธุ์ที่แนํนอน ซึ่งจะได๎ต๎นบัวที่หลากหลายการผลิตเพ่ือ
สํงออกนี้นิยมท้าในพื้นที่ปลูกข๎าว เพื่อที่จะได๎จ้านวนที่มากพอ และต๎นทุนการผลิตต่้า 

Chomchalow (2007) กลําววํา ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงการผลิตบัวสายปัจจุบัน
นี้บัวสายลูกผสมของไทยได๎มีการสํงออกไปจ้าหนํายยังตลาดตํางประเทศ และยังมีความต๎องการ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ภูรินทร์ (2553) ปัจจุบันประเทศไทยมีสายพันธุ์บัวลูกผสมใหมํ ( hybrid) เกิดข้ึนมากมาย มี
สีสันสวยงาม ดอกซ๎อนมาก กลิ่นหอม ปลูกงําย ดอกดก หรือมีใบสวยงาม ดังที่กลําวมาแล๎ว เชํน 
บัวมังคลอุบล บัวแทนขวัญ บัวมิสสยาม บัวสุวรรณา และบัววันวิสาข์ ซึ่งเป็นบัวที่ชนะการประกวด
ระดับโลก จากสมาคมบัวและสวนไม๎น้้าสากล ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีบางสายพันธุ์ที่ดอก
ซ๎อนมาก ๆ มีกลิ่นหอม ก๎านแข็ง เหมาะน้ามาเป็นไม๎ตัดดอกปักแจกัน เชํน บัวสายพันธุ์ฉลองขวัญ 
ขาวมงคล ชมพูมะเหมี่ยว ไดเรกเตอร์จีทีมัวร์ เป็นต๎น ซึ่งบัวกลุํมนี้เมื่อปลูกลงแปลงแล๎วให๎ดอกท่ีมี
ขนาดใหญํ เส๎นผํานศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร และก๎านแข็งแรง สามารถน้ามาเป็นไม๎ตัดดอก การ
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ให๎ดอก 10-14 ดอก/กอ/เดือน ปัจจุบันก้าลังศึกษายืดอายุในการปักแจกันให๎สามารถบานได๎ 7-10 วัน 
และก้าลังศึกษาเป็นไม๎ตัดดอกสํงออกไปตํางประเทศ ในประเทศยุโรปหรือ เอเชีย เชํน ญี่ปุ่น ฮํองกง 
หรือสิงคโปร์ เพราะจ้าหนํายได๎ราคาดีประมาณ 20-40 บาท/ดอก 

 
การปลูก การดูแลรักษา และการขยายพันธุ์บัวประดับ (เสริมลาภ,2549) 
 การปลูกบัว 
 ข๎อก้าหนดของการปลูกบัวเป็นบัวประดับ คือ เป็นการปลูกที่ผู๎ปลูก “ควบคุมสถานที่และ
ขอบเขตของการเจริญเติบโตของบัวได๎”เพราะบัว (และไม๎น้้าอ่ืน ๆ) มีการเจริญเติบโตอยูํในน้้า ต๎นอยูํ
ใต๎น้้ามองไมํเห็น จะขุด ย๎าย ตกแตํงเหมือนกับการท้างานในที่มืด ต๎องใช๎มือคล้า มิหน้าซ้้าบัวบางชนิด
เจริญเติบโตตามแนวนอน เลื้อยเกะกะไปได๎ท่ัวทิศทาง บางชนิดแตกไหลเลื้อยไปใต๎ดินทั่วทิศทาง
เหมือนกันแล๎วตั้งข๎อโผลํเป็นต๎นขยายไปเรื่อย ๆ 
 การปลูกบัวประดับจึงมีลักษณะพิเศษ คือ ต๎องปลูกในสภาวะที่ผู๎ปลูกจ้ากัดและควบคุมการ
เจริญเติบโตในสภาวะที่ผู๎ปลูกจ้ากัด และควบคุมการเจริญเติบโตของบัวให๎อยูํในขอบเขตที่ต๎องการ
และเคลื่อนย๎ายได๎ จึงมีศัพท์เพ่ิมข้ึนมาอีกค้าหนึ่งคือ “ภาชนะจ้ากัด ” คือภาชนะปลูกบัวที่สามารถ
จ้ากัดและควบคุมการเจริญเติบโตให๎อยูํในภาชนะนั้นและอยูํในขอบเขตที่ผู๎ปลูกต๎องการได๎ 
 วิธีการปลูกที่จะกลําวถึงในที่คือ การปลูกบัวในสภาพที่ควบคุมได๎ในภาชนะจ้ากัดที่กลําว
ข๎างต๎น 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูก 

ก. ภาชนะปลูกเลี้ยง มี 2 ชนิดส้าหรับการใช๎ประโยชน์ ได๎แกํ 
1. ภาชนะปลูกหรือภาชนะรองรับ จะเป็นภาชนะอะไรก็ได๎ที่ขังน้้าและเลี้ยงบัวให๎อยูํได๎ 

ผิวหน๎ากว๎างเพียงพอกับการแผํของใบบัว มีดินรองรับอยูํเพ่ือให๎ปลูกได๎ หรือถ๎าไมํมีดินรองรับแตํมี
พ้ืนที่กว๎าง ปลูกบัวในภาชนะอ่ืนที่เล็กวําแล๎วยกลงแชํได๎ มีผนังและขอบเขตจ้ากัด ควบคุมให๎บัวเจริญ
อยูํในภาชนะและเคลื่อนย๎ายภาชนะนั้นได๎เพ่ือเป็นการประดับ ตกแตํงสถานที่ให๎เกิดความสวยงาม
ตามความต๎องการ เป็นภาชนะท่ีมีความกว๎างของปากและก๎นภาชนะและความลึกเหมาะแกํชนิด และ
พันธุ์บัวและใช๎ได๎กับวิธีการปลูก 2 วิธี ที่กลําวมาคือ บรรจุดินปลูกโดยตรง หรือปลูกบัวในภาชนะท่ี
เล็กกวําแล๎วยกลงแชํ 

จากความต๎องการสภาวะการปลูกของบัวชนิดและพันธุ์ตําง ๆ ขนาดมาตรฐานกลาง ๆ ของ
ภาชนะรองรับการปลูกบัวควรเป็นดังนี้ 

บัวที่ใบแผํลอยบนผิวน้้า   
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 เป็นภาชนะรองรับกลมที่ปากกว๎าง เพื่อการแผํกระจายของก๎านและใบบัว สํวนลํางของ
ภาชนะควรสอบแคบลงตามลักษณะการเอนเฉียงของก๎านบัวจากโคนที่ผิวดินให๎ใบบัวได๎รับแดดเต็มที่
ไมํต๎องใช๎ดินปลูกมาก ถ๎าจะปลูกในภาชนะนั้นๆ โดยตรง และเพ่ือความสวยงาม 

บัวที่ใบชูเหนือน้้า   
 ปัจจุบันมีชนิดเดียว คือ บัวหลวง ซึ่งถึงแม๎วําจะเจริญตามแนวนอนเชํนเดียวกับบัวฝรั่งแล๎วสํง
ก๎านชูใบขึ้นเหนือน้้า ภาชนะรองรับและปลูกจึงควรเป็นทั้งกว๎างและลึกแบบผนังสูง บัวหลวงมี 3 
ขนาด เล็ก กลาง ใหญํ เชํนเดียวกันกับบัวผัน 

ปัจจุบันมีอํางบัววางขายสารพัดชนิดและขนาด หลักเกณฑ์ควรเลือกให๎ขนาดใหญํและลึกกวํา
ขนาดที่บัวต๎องการ เพราะถ๎าลึกกวําก็ปลูกบัวในภาชนะท่ีลงแชํหนุนให๎ตื้นขั้นมาได๎ สํวนกว๎างกวํานั้นมี
แตํประโยชน์ให๎บัว ได๎แดดเต็มที่ เจริญได๎เต็มที่ ฯลฯ 
 2.  ภาชนะปลูก  

คือภาชนะบรรจุดิน ปลูกบัว แล๎วยกลงแชํในภาชนะรองรับ (ได๎แกํ อําง, บํอปลูกตํางๆ) มี 2 
แบบคือ แบบที่ใช๎ปลูกบัวเจริญตามแนวนอน ได๎แกํ บัวหลวงและบัวฝรั่ง และแบบที่ใช๎ปลูกบัวที่
เจริญเติบโตทางแนวดิ่ง คือ บัวผัน บัวกินสาย บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวนางกวัก และจงกลนี สํวนบัว
กระด๎งต๎นโต – ใหญํควรปลูกลงดินในสระอยํางเดียว 

ภาชนะปลูกบัวเจริญตามแนวนอน 
 คือ บัวหลวงและบัวฝรั่ง เป็นภาชนะใดก็ได๎ที่กลมและกว๎าง เพื่อให๎พ้ืนที่แกํบัวที่เจริญตาม
แนวนอน ควรกว๎างไมํต่้ากวํา 20 เซนติเมตร และบรรจุดินได๎ลึกไมํน๎อยกวําระหวําง 10 – 15 
เซนติเมตรส้าหรับบัวฝรั่ง และ 20 เซนติเมตรส้าหรับบัวหลวง 
 ภาชนะปลูกบัวเจริญตามแนวดิ่ง  
 คือ บัวผัน – เผื่อน บัวกินสาย บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวนางกวัก และจงกลนี เป็นภาชนะกลม 
ปากกว๎างหรือแคบก็ได๎ แตํไมํควรแคบกวํา 20 เซนติเมตร รูปทรงสูง หรือจะใช๎กระถางปลูกต๎นไม๎ก็ได๎ 
บรรจุดินให๎ลึกได๎ไมํต่้ากวํา 12 – 15 เซนติเมตร 
 ข. ดินปลูก  ดินหลักคือดินเหนียวหรือดินเหนียวรํวน แตํดินปลูกในภาชนะจ้ากัดนี้ควรเป็นดิน
ที่ได๎รับการผสม-เสริมอาหารธาตุให๎ เพราะสภาพการปลูกจะไมํได๎รับธาตุอาหารที่ละลายมากับน้้า
เหมือนบัวที่เจริญในธรรมชาติ ขอเรียกดินปลูกประเภทนี้วํา ดินผสมเพราะเป็นดินที่ผู๎ปลูกสามารถ
ผสมใช๎เองได๎ ท้าได๎ 2-3 สูตรตามสภาพวัสดุผสมคือปุ๋ยที่จะหาได๎แนะน้า 4 สูตร ดังนี้ 
 1.สูตรที่ 1  
 เป็นดินผสมครบเครื่อง ยึดวัสดุผสมจากธรรมชาติ มูลสัตว์แห๎งและกระดูกป่น โดยน้าดินดิบ
คือ ดินเหนียวท๎องนาหรือดินรํวน – เหนียวจากไรํนามาบดยํอยให๎เป็นก๎อนเล็กๆ น้ามูลโค – กระบือ
แห๎ง และกระดูกป่นมาผสมในอัตราสํวนมูล 1 สํวนตํอดิน 7 สํวน และกระดูกป่น 1 สํวนตํอดิน 200 
สํวน น้ามาผสมคลุกเคล๎าให๎เข๎ากันเป็นดินผสมที่เก็บไว๎นานเทําไรก็ได๎ 
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2. สูตรที่ 2 
 ดินดิบบดยํอยเป็นก๎อนเล็กๆ เชํนเดียวกับสูตรที่ 1 ผสมกับปุ๋ยละลายช๎าสูตรที่ธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ฟอสฟอรัสตัวกลางต่้า เชํน 15-5-15 และธาตุรอง ในอัตราสํวนปุ๋ย 1 
สํวนตํอดิน 100 สํวนโดยประมาณถ๎าดินแห๎งสนิทก็ใสํภาชนะเก็บไว๎ใช๎ได๎ แตํถ๎าดินไมํแห๎งสนิท ผสม
แล๎วควรน้าไปใช๎เลย 

 3. สูตรที่ 3 
เป็นสูตรที่มีผู๎ผสมขายเป็นการค๎าถาวร ใช๎เครื่องบด – ป่นดินให๎ละเอียดแบบใช๎ปั้นหม๎อแล๎ว

เอามาผสมกับธาตุที่ชํวยให๎ดินมีสภาพเป็นกลางและปุ๋ยชีวภาพ อัดเป็นแทํงขนาดหนักประมาณแทํงละ 
20 กิโลกรัม หํอพลาสติกเพ่ือเก็บความชื้นท้าให๎ดินนุํม เก็บรักษาไว๎ได๎นานๆ 

4.สูตรที่ 4 
 ดินเหนียวดิบธรรมดาที่ยํอยหรือบดละเอียดใช๎ประโยชน์เป็นดินกลบดังรายละเอียดที่จะชี้แจง
ให๎ทราบในหัวข๎อวิธีการบรรจุดินปลูกตํอไป 
 วิธีการบรรจุดินปลูก  
 การบรรจุดินปลูกในภาชนะถ๎าสามารถท้าได๎ควรน้าดินสูตรที่จะใช๎แชํน้้าพอหมาดๆ ขย้าให๎
นํวมเข๎าเป็นเนื้อเดียวกันเชํนเดียวกับดินสูตรที่ 3 แล๎วจึงบรรจุในภาชนะ แตํถ๎าไมํสะดวกเพราะปลูก
บัวเพียงไมํก่ีต๎น บรรจุดินตามแบบตํางๆ ไปกํอน แล๎วเติมน้้าให๎ดินอํอนนุํม กดให๎แนํนทีหลัง 
 การบรรจุดินปลูกมี 3 วิธีตามชนิดของดินผสมที่ใช๎คือ  

วิธีที่ 1  ดินผสมสูตรที่ 1 และ 3 
บรรจุดินผสมสูตรที่ 1 หรือสูตร 3 ก็ได๎ลงในภาชนะปลูกประมาณ 2 ใน 3 ของความลึกของ

ดินที่จะปลูก กดอัดให๎แนํน โรยปุ๋ยละลายช๎าประมาณ 1 ช๎อนชาในภาชนะปลูกขนาดเล็ก 1½ ช๎อนชา
ในภาชนะปลูกขนาดกลาง และ 1 ช๎อนโต๏ะในภาชนะปลูกขนาดใหญํ แล๎วปิดทับด๎วยดินเหนียว คือดิน
สูตรที่ 4 เติมน้้าให๎พอหมาดอัดแนํนให๎ดินเชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน 

วิธีที่ 2  ดินผสมสูตรที่ 2 
บรรจุดินผสม 2 สํวน และปิดด๎วยดินธรรมดาสูตรที่ 4 แบบวิธีที่ 1 หรือจะใช๎ดินผสมทั้งหมด

เลยก็ได๎ อาจสูญเสียปุ๋ยที่อยูํหน๎าดินละลายน้้าไปบ๎างแตํการท้างานปกติ 
วิธีที่ 3  ส้าหรับผู๎ที่ยังไมํได๎ท้าดินผสมแตํมีวัสดุทุกอยํางแยกกันอยูํ 
ให๎ใช๎ปุ๋ยมูลโคอัตราสํวนประมาณ 1 ตํอ 50 ของดินปลูกท้ังหมดรองก๎นภาชนะ กลบทับด๎วย

ดินเหนียวธรรมดาประมาณ 2 ใน 3 ของดินปลูกโรยทับด๎วยปุ๋ยละลายช๎า อัตราสํวนเดียวกับท่ีกลําวใน
วิธีที่ 1 แล๎วปิดทับด๎วยดินธรรมดาอีก 1 ใน 3 เชํนเดียวกับวิธีที่ 1 

เหตุผลที่ต๎องใช๎ดินธรรมดากลบหน๎า 1 ใน 3 เพ่ือชํวยกันและซับปุ๋ยที่ละลายขึ้นมาไว๎ให๎บัวใช๎
มิให๎สัมผัสและละลายไปกับน้้าโดยตรง กันและซับไขมันที่อาจติดมากับกระดูกป่นไว๎มิให๎ข้ึนไปลอยบน
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ผิวน้้าเป็นมลพิษแกํการปลูกบัว และลดอันตรายจากการที่รากอํอนของบัวที่จะงอกออกมาไปสัมผัสกับ
ปุ๋ยโดยตรง เพราะจะเป็นอันตรายแกํบัวที่ปลูก 
 วิธีการปลูก  
 ไมํแนะน้าวิธีการปลูกจากเมล็ด เพราะบัวประดับทุกชนิดเป็นพืชที่ผสมข๎ามพันธุ์ ( cross 
pollinated crops) ปลูกด๎วยเมล็ดจะกลายพันธุ์ไมํได๎พันธุ์ตรงตามที่ต๎องการ 

1. วิธีการปลูกบัวที่เจริญเติบโตตามแนวนอน 
บัวที่เจริญเติบโตตามแนวนอนคือบัวฝรั่งที่ปลูกจากเหง๎าและบัวหลวงที่ปลูกจากไหลหรือเหง๎า 

มีการปลูกแตกตํางกันเล็กน๎อย ดังนี้ 
-บัวหลวง 
ถึงแม๎แม๎วําจะเจริญเติบโตทางแนวนอนเชํนเดียวกับบัวฝรั่ง แตํการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก 

สํวนยอดเจริญก็อํอน ไมํแข็งเหมือนบัวฝรั่ง จึงสามารถเจริญคดเค้ียวไปตามรูปรํางของภาชนะท่ีขอบ
มน เลื้อยวนไปตามแนวผนังของภาชนะ ดังนั้นการปลูกบัวหลวงทั้งด๎วยเหง๎าหรือไหลให๎ท้ารํองขนาด
เทําเหง๎าหรือไหลและลึกเชํนเดียวกันกับปลูกบัวฝรั่ง แตํแนวของรํองให๎เป็นแนวโค๎งตามความโค๎งของ
ภาชนะ หํางจากผนังภาชนะประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร ยาวเทํากับความยาวของเหง๎าหรือไหล 

การปลูกมี 2 แบบ คือ 
แบบไทย ขอเรียกวําแบบ “หน๎าเงย” คือ ฝังเหง๎าหรือไหลสํวนใหญํใต๎ดิน แตํให๎ปลายที่จะ

เจริญตํอไปโผลํเหนือดิน เหตุผลเข๎าใจวําผู๎ปลูกไมํต๎องการให๎ปลายไหลหรือเหง๎าสัมผัสเชื้อโรคอันตราย
ใต๎ดินหรือเพราะกลัวยอดหักเพราะยอดของเหง๎าหรือไหลอํอนมาก 

แบบจีน ขอเรียกวําแบบ “ก๎นโดํง ” ตรงกันข๎ามกับแบบไทยคือกดฝังสํวนยอดอยูํใต๎ดิน
สํวนท๎ายโดํง จะโผลํหรือไมํโผลํพ๎นดินก็ได๎ กดดินฝังให๎แนํน การปลูกแบบจีนนี้ดินปลูกควรเป็นดินที่
คํอนข๎างเหลว เพราะถ๎าดินแข็ง ยอดจะหักงํายเมื่อดินปลูกคํอนข๎างเหลว สํวนที่ฝังดินอาจจะลอยใช๎
ตะเกียบเสียบครํอมข๎อที่ 2 จากยอด หรือระหวํางข๎อที่ 1 และข๎อที่ 2 ถ๎าปลูกด๎วยไหลเพราะปล๎องยาว 
กดฝังดินไมํให๎ลอย 

เหง๎าหรือไหลของบัวหลวงที่น้ามาปลูกนี้อยํางน๎อยต๎องมีปล๎องที่สมบูรณ์หนึ่งปล๎อง หรือมี 2 
ข๎อ เพื่อให๎บัวที่ย๎ายปลูกใหมํ รากช้้าและดูดธาตุอาหารไมํได๎ ได๎ใช๎อาหารที่ส้ารองไว๎ในปล๎องไปสร๎าง
รากที่ข๎อที่ 1 ถ๎าเอาเหง๎าหรือไหลที่มีข๎อเดียวไปปลูก ไมํมีปล๎องเก็บอาหารส้ารองสํวนใหญํจะไมํรอด 

-บัวฝรั่ง 
บัวฝรั่งหรืออุบลชาติยืนต๎นเกือบทุกพันธุ์มีเหง๎าแข็งและใหญํ เพราะความแข็ง การ

เจริญเติบโตจึงมักเป็นเส๎นตรงหรือเบี่ยงบ๎างเล็กน๎อยคล๎ายกล๎วยไม๎ การปลูกในภาชนะท่ีบรรจุดินมา
เรียบร๎อยแล๎ว คือ เจาะเปิดรํองให๎ได๎ขนาดเทํากับขนาดกว๎างและยาวของเหง๎า เป็นแนวจากริมภาชนะ
เข๎ากลางภาชนะ ลึกในสภาพที่เมื่อฝังเหง๎าแล๎วจะอยูํใต๎ผิวหน๎าของดินประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ให๎
ปลายเหง๎าเจริญเข๎ากลางภาชนะ เหง๎าที่ปลูกควรมีความยาวไมํต่้ากวํา 3 – 4 เซนติเมตร และไมํ
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จ้าเป็นต๎องยาวเกินกวํา 5 – 6 เซนติเมตร ปาดดินกลบ อัดให๎แนํน ถ๎าเหง๎าใหญํ ปลูกลงน้้าลึกและ/
หรือดินที่ปลูกเหลวมาก เหง๎าอาจจะลอยใช๎กิ่งไม๎สด เป็นแขนงไผํได๎ยิ่งดี ยาวประมาณ 6 เทําของ
ความกว๎างของเหง๎า ทุบกลางพอให๎พับได๎ เกษตรกรเรียกตะเกียบ พับเสียบครํอมเหง๎า คํอนไปทาง
ปลายเหง๎า กดครํอมให๎แนํน 

2. วิธีการปลูกบัวที่เจริญเติบโตตามแนวดิ่ง 
ได๎แกํพวกบัวผัน-เผื่อน บัวกินสาย บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวนางกวัก และจงกลนี วัสดุปลูก

และวิธีปลูกเหมือนกัน ขอชี้แจงรวมกันทั้งหมดในข๎อบัวผัน-เผื่อน แยกตํางหากจากบัวกระด๎ง  
-บัวผัน-เผื่อน 
ปลูกจากหัว ต๎นอํอน หรือเหง๎า เป็นการปลูกกลางภาชนะหรือกระถางเชํนเดียวกันกับการ

ปลูกไม๎ดอกในกระถางบนบกทุกอยําง โดยฝังหัว ต๎นอํอนหรือเหง๎ากลางภาชนะให๎สํวนยอดถูกกลบอยูํ
ใต๎หน๎าดินประมาณ 1-2 เซนติเมตร กดอัดดินกลบให๎แนํนถ๎าเกรงวําต๎นอํอนหรือเหง๎าจะหลุดลอยก็
เสียบตะเกียบครํอมยอดหรือเหง๎าระหวํางโคนก๎านข๎อที่ 1 หรือ 2 กับยอด  

-บัวกระด๎ง 
บัวกระด๎งขยายพันธุ์ด๎วยเมล็ดเทํานั้น ต๎นบัวกระด๎งที่โตพอจะสู๎กับภัยธรรมชาติในบํอหรือ

สระ ควรโตให๎ก๎านยาวสัก 50 เซนติเมตร  ให๎ใบ 3-4 ใบ และที่ต๎องปลูกไว๎ในกระถางใหญํเพราะถ๎าบํอ
หรือสระที่จะปลูกมีน้้าลึกสามารถน้าบัวทั้งกระถางไปวางเลี้ยงในสระนั้นๆ โดยวางเลี้ยงไลํก๎านยาวขึ้น
จากที่ตื้นริมสระขยับลงไปถึงจุดที่จะปลูกท่ีใบ ยอด และใบท่ีสองลอยบนผิวน้้าก็ย๎าย ปลูกลงดินในสระ
ได๎ บัวกระด๎งไมํต๎องการน้้าลึกมาก ที่ลึกประมาณ 80-120 เซนติเมตรก็เพียงพอแล๎ว 

การดูแลรักษา 
น้้า การปลูกบัวในภาชนะปลูกต๎องหมั่นตรวจดูน้้า สาหรําย และตะไคร๎น้้า น้้าต๎องใสสะอาด

ไมํมีสีค้้า กรณีน้้าเสียเกิดจากการเนําของใบและดอกท่ีแกํจะต๎องเด็ดก๎านใบและก๎านดอกทิ้งโดยเด็ดที่
โคนต๎น หากน้้ายังไมํใสให๎เปลี่ยนถํายน้้าออกแล๎วเติมใหมํ สํวนสาหรํายและตะไคร๎น้้าให๎เก็บหรือใช๎
ภาชนะตักออกท้ิง และที่ส้าคัญอยําปลํอยให๎น้้าในภาชนะแห๎ง 

การใสํปุ๋ย ปุ๋ยบัวที่ใช๎โดยทั่วไปเป็นสูตรเสมอ คือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 1 
ช๎อนโต๏ะ หํอกระดาษฝังโคนต๎น อาจเป็นลูกกลอน หรือปุ๋ยอัดก๎อนก็ได๎ 

โรคและแมลง โรคและศัตรูของบัวซึ่งผู๎ปลูกมักประสบปัญหา ได๎แกํ 
-โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา อาการจะเป็นที่ใบมีจุดวงกลมสีเหลืองแล๎วเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล 

แก๎ไขโดยเด็ดใบทิ้ง หรือฉีดพํนด๎วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา 
-เพลี้ยไฟ ลักษณะตัวสีขาวเล็ก จะเกาะอยูํหลังใบดูดกินน้้าเลี้ยงท้าให๎บัวไมํเจริญ เข๎าท้าลาย

ดอกและก๎านดอก จะท้าให๎ดอกตูมเหี่ยวแห๎งเป็นสีด้า ไมํบาน 
-เพลี้ยอํอน ลักษณะตัวเล็กๆ สีน้้าตาล ดูดกินน้้าเลี้ยงบริเวณโคนก๎านดอกก๎านใบ ใต๎และบน

ใบอํอน จะท้าให๎ดอกและใบมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดและแห๎งตาย 
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-หนอนพับใบ เกิดจากผีเสื้อกลางคืนมาวางไขํบนใบจนฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและดูดน้้า
เลี้ยงใบแล๎วพับใบปิดทับตัว เพ่ือเข๎าดักแด๎ และป้องกันศัตรูพวกนกตํางๆ 

-หอย ได๎แกํ หอยขม หอยโขํง หอยเชอรี่ ทั้งตัวอํอน และตัวเต็มวัยจะดูดน้้าเลี้ยงจากใบอํอน
และกัดกินใบบัว การก้าจัดโดยการจับท้าลายทิ้งท้ังเป็นตัวและไขํหอย 

-สารเคมีที่แนะน้าก้าจัดโรคและแมลงได๎แกํ อโซดริน 60 พอสซ์ เซฟวิน 85 แลนเนท โปรตีน 
เป็นต๎น ผสมกับยาจับใบและควรฉีดพํนในชํวงเย็นวันที่ไมํมีฝนตก ทุก 1 เดือน 

 

   

ภาพที่ 1 ลักษณะของโรคและแมลงที่พบในบัว 
ที่มา : ภูรินทร์ (2550) 

 
การขยายพันธุ์ 
บัวหลวง ขยายพันธุ์ด๎วยเหง๎า ไหล หรือเมล็ด ก็ได๎ แตํนิยมใช๎ไหลโดยการแยกไหลที่แตกใบ

อํอนจากเหง๎าประมาณ 2 ข๎อ น้าไปปลูกในกระถางปลูก อยําให๎ยอดของไหลและใบเลี้ยงหักเป็นอัน
ขาด กลบดินไมํให๎ต๎นลอย 

บัวฝรั่งขยายพันธุ์ด๎วยเหง๎าหรือต๎นอํอน โดยแยกต๎นอํอนจากเหง๎าต๎นแมํมาปลูกเลี้ยงให๎โตใน
ภาชนะท่ีควบคุมระดับน้้าได๎ หรือรอให๎ต๎นอํอนโตเป็นเหง๎าใหมํแล๎วตัดเหง๎าที่มีใบมีดอกมาปลูกใน
ภาชนะการปลูกต๎องปลูกชิดขอบอํางให๎สํวนยอดพํุงไปกลางอํางเนื่องจากบัวฝรั่งเจริญในแนวราบ 

บัวผัน บัวเผื่อน ขยายพันธุ์ด๎วยหัว ต๎นอํอน เมล็ด และต๎นกลางใบ ส้าหรับหัวและเมล็ดต๎อง
น้าไปเพาะให๎เกิดต๎นใหมํกํอน สํวนต๎นอํอนและต๎นกลางใบท่ีมีรากแล๎วน้ามาปลูกได๎เลย การปลูกต๎อง
ปลูกกลางภาชนะเพราะบัวผันบัวเผื่อนเจริญในแนวดิ่ง 

บัวจงกลนี ขยายพันธุ์ด๎วยหัวหรือต๎นอํอน ปลูกกลางภาชนะ ชอบน้้าลึก 
บัวยักษ์ออสเตรเลีย ขยายพันธุ์ด๎วยหัวหรือต๎นอํอน ภาชนะปลูกต๎องมีความกว๎างและลึก 

ปลูกกลางภาชนะเหมาะที่จะปลูกลงสระน้้า 
บัวสาย ขยายพันธุ์ด๎วยหัว ต๎นอํอน ไหล ภาชนะปลูกต๎องมีความกว๎างและลึก ปลูกกลาง

ภาชนะเหมาะที่จะปลูกลงสระน้้า 
ดินในการปลูกบัวควรเป็นดินเหนียวมีคํา pH เป็นกลางระดับ 7 การปลูกบัวในภาชนะปลูก

ควรใสํดินประมาณ ¼ - ½ ของภาชนะปลูก หากปลูกนานๆ ควรมีการเปลี่ยนถํายดินออก สังเกตจาก
ดินมีความแนํนทึบ 
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การปลูกบัวในสระน้้าลึก ควรมีการปรับระดับของบัวที่ปลูกโดยการทยอยลดตามระดับความ
ลึกของสระน้้าไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ต๎องการปลูก เชํน การปลูกบัวผัน บัวสาย บัวยักษ์ บัวจงกลนี และ
บัววิกตอเรีย เป็นต๎น 

 

   

ภาพที่ 2  ลักษณะไหล ต๎นอํอน และเมล็ดบัวที่ใช๎ขยายพันธุ์ 
ที่มา : ภูรินทร์(2550) 

 
พันธุ์บัวผันที่ใช้ในการทดลองวิจัย 

1. พันธุ์ฉลองขวัญ (เสริมลาภ, 2547) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3บัวพันธุ์ฉลองขวัญ 

ที่มา : ภูรินทร์ (2550) 

 
ชื่อวงศ์   Nymphaeaceae 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nymphaea 'Chalongkwan' 
ชื่อสามัญ  Chalong Kwan 
ชื่อไทย   ฉลองขวัญ  
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ถิ่นก าเนิด  ประเทศไทย  
ปีท่ีผลิต   พ.ศ. 2541  
ประวัติ  เป็นบัวผันลูกผสมระหวําง Colorataกับ ลาภประเสริฐ ในปี 2541    โดยน้าชื่อของ
คุณป้ามาตั้งชื่อบัวพันธุ์นี้ ตํอมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น King of siamเพ่ือเป็นชื่อทางการค๎าเผยแพรํในปี 
พ.ศ. 2543 
ใบ 

ลักษณะใบอํอน รูปไขํ หน๎าใบสีเขียว มีประเล็กน๎อย หลังใบสีเขียว มีแถบรูปหอกบริเวณ
แนวแกนใบ 

ลักษณะใบแกํ รูปไขํ หน๎าใบและหลังใบสีเชํนเดียวกับใบอํอน แตํแถบรูปหอกสีเข๎มขึ้น 
ขอบใบจักมนไมํเป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบเปิดบางสํวน 

ขนาดใบ ใบมีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร  
ดอก 
 ลักษณะดอกตูม ทรงดอกโคนกว๎างปลายเรียว สีเขียวอํอน  
 ลักษณะดอกบาน  
  สีกลีบดอก สีมํวงน้้าเงิน  
                   เกสร  อับเรณูสีเหลือง (แทบไมํมีอับเรณู) ก๎านอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศ
เมียสีเหลือง 
ทรงกลีบดอกเรียวยาว 
 ทรงดอกบาน แผํครึ่งวงกลมถึงคํอนวงกลม 
 กลีบดอก   ซ๎อนมากพิเศษ  
       ขนาดเส๎นผาํนศูนยก์ลาง 10-12 เซนติเมตร  
 การให๎ดอก   ดอกดก ทยอยออกตามกัน บานอยูํ 3 วัน  
 กลิ่น    กลิ่นหอมอํอน ๆ  
 ชํวงบาน   บานกลางวัน  
 เวลา   เวลา 7.00 น.-17.00 น. 
ก้าน 
 ลักษณะก๎านใบ   สีเขียวอํอน ไมํมีขน  
 ลักษณะก๎านดอก  สีเขียวอํอน ไมํมีขน  
วิธีปลูก 

1. การปลูกในสระหรือบํอ  ระดับน้้า 0.50 – 1.00 เมตร 
2. การปลูกในกระถาง สามารถปลูกในกระถางที่มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 30 เซนติเมตร  
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การพักตัวของบัว ไมํพักตัว  
ความกว้างของผิวน  า ปานกลางถึงกว๎างมาก  
แสง   รับแสงแดดเต็มที่ 
การขยายพันธุ์  ด๎วยต๎นอํอนหรือหัว  
 

2. พันธุ์ขาวมงคล 

 
ภาพที่ 4บัวพันธุ์ขาวมงคล 

  ที่มา : ประภาภรและภูรินทร์ (2553) 
 

ชื่อวงศ์    Nymphaeaceae 
ชื่อวิทยาศาสตร์    Nymphaea 'Kwamongkol' 
ชื่อสามัญ   Kwamongkol 
ชื่อประเทศไทย   ขาวมงคล 
ถิ่นก าเนิด   ประเทศไทย 
ประวัติ เป็นบัวผันลูกผสมปลํอย ไมํปรากฏปีการค๎นพบ แตํมีขายใน

ท๎องตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับประมาณปี 2550 
ลักษณะพันธุ์ 

ใบอํอน   รูปไขํ หน๎าใบสีเขียวอํอน หลังใบสีเขียว มีเส๎นหลังใบนูนชัดเจน  
ใบแกํ   รูปไขํ หน๎าใบสีเขียวอํอน หลังใบสีเขียว เส๎นหลังใบนูนชัดเจน 
ก๎านใบก๎านดอก  สีเขียวอํอน  

ดอก 
ดอกตูม   ทรงดอกเรียวยาว สีเขียว มีแถบกระสีด้ากระจายที่ดอก  
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ดอกบาน 
สีกลีบดอก  สีขาว ด๎านหลังมีขีดสีมํวงกระจายทั่วดอก  
สีกลีบเลี้ยงด๎านใน สีเหมือนกลีบดอก 
เกสร   อับเรณูสีเหลือง ก๎านอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง  
ทรงกลีบดอก  เรียวยาว 
ทรงดอกบาน  รูปถ๎วย 
ขนาดของเส๎นผําศูนย์กลาง 8-15 เซนติเมตร 

กล่ิน    มีกลิ่นหอมมาก  
การให้ดอก   ทยอยออกตามกันดอกขํอนข๎างดก บาน 3 วัน 
การขยายพันธุ์   ต๎นอํอนหรือหัว และใบ   
 

3. พันธุ์ชมพูมะเหม่ียว 
 

 
ภาพที่ 5บัวพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว 

ที่มา : ประภาภรและภูรินทร์ (2553) 

ชื่อวงศ์    Nymphaeaceae 
ชื่อวิทยาศาสตร์   Nymphaea 'Chompumamueaw' 
ชื่อสามัญ   Chompumamueaw 
ชื่อประเทศไทย   ชมพูมะเหมี่ยว 
ถิ่นก าเนิด   ประเทศไทย 
ประวัติ เป็นบัวผันลูกผสมปลํอย ไมํปรากฏปีการค๎นพบ แตํมีขายใน

ท๎องตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับประมาณปี 2551 
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ลักษณะพันธุ์ 
ใบอํอน   รูปไขํ หน๎าใบสีเขียวอํอน หลังใบสีเขียวอมน้้าตาลแดง 
ใบแกํ   รูปไขํ หน๎าใบสีเขียวอํอน หลังใบสีเขียวอมน้้าตาลแดง  
ก๎านใบก๎านดอก  สีน้้าตาลแดง  

ดอก 
ดอกตูม   ทรงดอกเรียวยาว สีน้้าตาลด้า 
ดอกบาน 
สีกลีบดอก  ชมพูแดง 
สีกลีบเลี้ยงด๎านใน     สีเหมือนกลีบดอก 
เกสร   อับเรณูสีแดง ก๎านอับเรณูสีแดง เกสรเพศเมียสีเหลือง 
ทรงกลีบดอก  เรียวยาว 
ทรงดอกบาน  รูปถ๎วย 
ขนาดของเส๎นผําศูนย์กลาง  8-12 เซนติเมตร 
กลิ่น   มีกลิ่นหอมมาก  
การให๎ดอก  ทยอยออกตามกันดอกขํอนข๎างดก บาน 3 วัน  

การขยายพันธุ์ ต๎นอํอนหรือหัว และใบ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ดวงรัตน์(2533) ท้าการศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนจากการท้านาบัวตัดดอกวิธีการศึกษา
กระท้าโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎ท้านาบัวตัดดอกพันธุ์บัวหลวงและบัวฉัตร ในบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทย คือจังหวัดนนทบุรีและนครปฐมจ้านวน 40รายระหวํางเดือนธันวาคม2531-2532 
            ผลการศึกษาปรากฏวํา การท้านาบัวหลวงตัดดอกในฤดูร๎อน ฤดูฝนและฤดูหนาว มี
ต๎นทุนเฉลี่ยไรํละ 5,347.48  4,681.88  และ 2,573.45 บาท ตามล้าดับ จากการวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนสรุปได๎วํา อัตราผลตอบแทนตํอรายได๎รวมของบัวหลวงในฤดูร๎อน ฤดูฝนและ
ฤดูหนาวเทํากับ 0.63 0.62 และ 0.15 ตามล้าดับ อัตราผลตอบแทนตํอต๎นทุนการท้านาบัวหลวงตัด
ดอกร๎อยละ 172.30 163.25 และ 17.80 ตามล้าดับ 

สํวนการท้านาบัวฉัตรในฤดูร๎อน ฤดูฝนและฤดูหนาว มีต๎นทุนเฉลี่ยไรํละ 5,917.03 5,330.51 
และ 3,685.60 บาทตามล้าดับ อัตราผลตอบแทนตํอรายได๎รวมของบัวฉัตรในฤดูร๎อน     ฤดูฝนและ
ฤดูหนาวเทํากับ 0.62  0.60  และ 0.54 ตามล้าดับ อัตราผลตอบแทนตํอต๎นทุนการท้านาบัวหลวงตัด
ดอกร๎อยละ 161.45  152.28  และ 119.20 ตามล้าดับ 
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จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทุกชนิดที่กลําวมา ผลตอบแทนในฤดูร๎อนสูงสุด เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนในฤดูฝนกับฤดูหนาวพบวํา ฤดูหนาวให๎ผลตอบแทนต่้ากวําฤดูฝน สํวนการเปรียบเทียบ
ระหวํางพันธุ์บัวหลวงกับพันธุ์บัวฉัตรในแตํละฤดู ผลตอบแทนของบัวหลวงสูงกวําผลตอบแทนของบัว
ฉัตรทั้งในฤดูร๎อนและฤดูฝน แตํในฤดูหนาวบัวฉัตรจะให๎ผลตอบแทนสูงกวําบัวหลวงปัญหาหลักท่ีเกิด
กับเกษตรกรผู๎ท้านาบัว คือ ต๎นทุนคําสารเคมีสูง อีกทั้งเกษตรกรไมํมีความรู๎ดีในเรื่องวิธีการป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืชให๎ได๎ผลดีจึงอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ ฉะนั้น หนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องจึงควร
ให๎ความรู๎ทางด๎านการดูแลรักษาบัว โดยเฉพาะในด๎านการใช๎สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชให๎มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและปลอดภัยแกํผู๎ใช๎ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 วัสดุและอุปกรณ์ 
1. บัวสกุลNymphaea3พันธุ์ คือ 

1.1 พันธุ์ฉลองขวัญ 
1.2 พันธุ์ขาวมงคล 
1.3 พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 และสูตร 8-24-24 
3. สารเคมีใช๎ป้องกันก้ากัดโรคและแมลงได๎แกํ 

3.1  อโซดริน  60 
3.2  พอสซ์ 
3.3  สารจับใบ 

4. กากชา 
5. เวอร์เนียร์ และ ตลับเมตร 
6. เครื่องสูบน้้า 
7. ถังฉีดพํนสารเคมี 

 
ขั นตอนการด าเนินงาน 

วางแผนการทดลองแบบ RCB(Randomized Completely Block Design) จ้านวน 3 การ
ทดลอง ๆ ละ 5 ซ้้า ซึ่งการทดลองประกอบด๎วย บัวสกุล Nymphaea 3 พันธุ์ ได๎แกํ พันธุ์ฉลองขวัญ
พันธุ์ขาวมงคล และ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวปลูกบัวในภาชนะกระถาง 10 นิ้ว อายุ 1.5 เดือน แล๎วจึง
ย๎ายปลูกลงแปลงทดลอง ปลูก 4 แถวตํอแปลงยํอย ระยะปลูก (ระยะระหวํางแถว x ระยะระหวําง
ต๎น) 2 x 2 เมตร ขนาดแปลงยํอย 80 ตารางเมตร เตรียมดินโดยไถ 1 ครั้ง พร๎อมหวํานปุ๋ยคอก 
อัตรา 2 ตันตํอไรํ ใสํปุ๋ยเคมีแบบหํอเป็นก๎อน สูตร 25-7-7 หลังปลูกแล๎ว 14 วัน อัตรา 30 กรัมตํอ 1 
หํอ ใสํ 3 หํอตํอ 1 ต๎น ใสํในทิศตรงข๎ามกัน ใสํปุ๋ยสูตร 25-7-7 และสูตร 8-24-24อัตราสํวน 1 ตํอ 1 
อัตรา 30 กรัม ตํอ 1 หํอ ใสํ 3 หํอ ตํอ 1 ต๎น ที่ 30 60 และ 90 วันหลังการปลูก แล๎วตัดแตํงใบเสีย
ทิ้ง ฉีดยาป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชทุก ๆ 15 วัน เก็บผลการทดลองเม่ือครบ 1 เดือนหลังการปลูก 
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การบันทึกข้อมูล 
ลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะทางการเกษตรบางประการ  

1. เส๎นผํานศูนย์กลางดอก 
2. เส๎นผํานศูนย์กลางก๎านดอก 
3. จ้านวนดอกตํอเดือน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น้าข๎อมูลวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง  Randomized Completely Block 
Designและเปรียบเทียบความแตกตํางโดยใช๎วิธี Duncan’s  New Multiple Range Test(DMRT) 

 
สถานที่และระยะเวลาที่ท าการทดลอง 

สถานที่ท าการทดลอง 
   พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหลวง อ. ธัญบุรี จ. 
ปทุมธานี  
ระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
   เดือนมีนาคม2556 – สิงหาคม2556 
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ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี1 เส๎นผํานศูนย์กลางดอก ขนาดก๎านดอก จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน และจ้านวนดอกตํอเดือน 
(เดือนที่ 1) 

 

พันธุ์ 
เส๎นผํานศูนย์กลาง

ดอก (ซม.) 
ขนาดก๎านดอก 

 (ซม.) 
จ้านวนดอกตํอกอ 
ตํอเดือน (ดอก) 

จ้านวนดอกตํอเดือน 
(ดอก) 

ฉลองขวัญ 18.30a1 1.46a1 14.44a1 72.00a1 

ขาวมงคล 
ชมพูมะเหมี่ยว 

14.53c 
15.78b 

1.29b 
1.25c 

9.28c 
11.12b 

45.40c 
55.60b 

เฉลี่ย 
C.V. (%) 

16.20 
2.11 

1.33 
1.64 

11.61 
5.99 

57.67 
5.45 

1 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมํแตกตํางกันในทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และจ านวนดอกต่อเดือน  

 
จากการศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 3 พันธุ์ของเดือนที่ 1 

พบวําพันธุ์ฉลองขวัญ มีเส๎นผํานศูนย์กลางดอกมากท่ีสุด เทํากับ 18.30 ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ชมพู
มะเหมี่ยวและพันธุ์ขาวมงคล มีคําเฉลี่ยเทํากับ 15.78และ 14.53 ซม. ตามล้าดับและเมื่อวิเคราะห์
โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง(ดังตารางที1่) 

จากการวัดขนาดก๎านดอก  พบวําพันธุ์ฉลองขวัญมีขนาดก๎านดอกมากท่ีสุด มีคําเทํากับ 1.46 
ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ขาวมงคล และ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวมีคําเทํากับ 1.29  และ1.25 ซม. ตามล้าดับ 
และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติ อยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง(ดังตารางที่1) 

จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอกอตํอเดือนมากที่สุด 
เทํากับ 14.44 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 11.12 และ 
9.28 ดอก ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดัง
ตารางที่ 1) 

นอกจากนี้จ้านวนดอกตํอเดือน พบวําพันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอเดือนมากที่สุด มีคํา
เทํากับ 72.00 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 55.60  และ 
45.40ดอกตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง
(ดังตารางที1่)  

 
ตารางท่ี2 เส๎นผํานศูนย์กลางดอก ขนาดก๎านดอก จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน และจ้านวนดอกตํอเดือน 

(เดือนที่ 2) 
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พันธุ์ 
เส๎นผํานศูนย์กลาง

ดอก (ซม.) 
ขนาดก๎านดอก 

 (ซม.) 
จ้านวนดอกตํอกอ 
ตํอเดือน (ดอก) 

จ้านวนดอกตํอเดือน 
(ดอก) 

ฉลองขวัญ 18.90a1 1.62a1 14.24a1 71.20a1 

ขาวมงคล 
ชมพูมะเหมี่ยว 

15.71c 
16.31b 

1.43b 
1.35c 

10.48c 
12.04b 

52.40c 
60.20b 

เฉลี่ย 
C.V. (%) 

16.97 
2.27 

1.47 
1.33 

12.25 
4.34 

61.27 
4.34 

1 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมํแตกตํางกันในทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และจ านวนดอกต่อเดือน  

 
จากการศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 3 พันธุ์ของเดือนที่ 2

พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีเส๎นผํานศูนย์กลางดอก มากที่สุด เทํากับ 18. 90 ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ชมพู
มะเหมี่ยวและพันธุ์ขาวมงคล มีคําเฉลี่ยเทํากับ 16.31  และ 15.71 ซม. ตามล้าดับและเมื่อวิเคราะห์
โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตารางที ่2) 

จากการวัดขนาดก๎านดอก  พบวําพันธุ์ฉลองขวัญมีขนาดก๎านดอกมากท่ีสุด มีคําเทํากับ 1.6 2 
ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ขาวมงคล และ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวมีคําเทํากับ 1.43 และ 1.35 ซม. ตามล้าดับ 
และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติ อยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตารางที่ 2) 

จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอกอตํอเดือนมากที่สุด 
เทํากับ 14. 24 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 1 2.04 และ 
10.48 ดอก ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(ดังตารางที่ 2) 

นอกจากนี้จ้านวนดอกตํอเดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอเดือนมากที่สุด มีคํา
เทํากับ 7 1.20 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 60 .20และ 
52.40 ดอกตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(ดังตารางที ่2) 
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ตารางท่ี3 เส๎นผํานศูนย์กลางดอก ขนาดก๎านดอก จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน และจ้านวนดอกตํอเดือน 
(เดือนที่ 3) 

 

พันธุ์ 
เส๎นผํานศูนย์กลาง

ดอก (ซม.) 
ขนาดก๎านดอก  

(ซม.) 
จ้านวนดอกตํอกอ 
ตํอเดือน (ดอก) 

จ้านวนดอกตํอเดือน 
(ดอก) 

ฉลองขวัญ 19.21a1 1.61a1 14.76a1 73.80a1 

ขาวมงคล 
ชมพูมะเหมี่ยว 

15.20c 
16.14b 

1.33b 
1.32b 

9.96c 
12.40b 

49.80c 
62.00b 

เฉลี่ย 
C.V. (%) 

16.85 
2.21 

1.42 
1.68 

12.37 
3.39 

61.87 
3.39 

1 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมํแตกตํางกันในทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และจ านวนดอกต่อเดือน  

 
จากการศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 3 พันธุ์ของเดือนที่ 3

พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีเส๎นผํานศูนย์กลางดอก มากที่สุด เทํากับ 1 9.21 ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ชมพู
มะเหมี่ยวและพันธุ์ขาวมงคล มีคําเฉลี่ยเทํากับ 16.14  และ 15.20 ซม. ตามล้าดับและเมื่อวิเคราะห์
โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตารางที3่) 

จากการวัดขนาดก๎านดอก  พบวําพันธุ์ฉลองขวัญมีขนาดก๎านดอกมากท่ีสุด มีคําเทํากับ 1.6 1 
ซม. รองลงมาคือ พันธุ์ขาวมงคล และ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว  มีคําเทํากับ 1.3 3 และ 1. 32 ซม. 
ตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติ อยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตาราง
ที3่) 

จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอกอตํอเดือนมากที่สุด 
เทํากับ 14.76 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 1 2.40 และ 
9.96 ดอก ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดัง
ตารางที่ 3) 

นอกจากนี้จ้านวนดอกตํอเดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีจ้านวนดอกตํอเดือนมากที่สุด มีคํา
เทํากับ 73.80 ดอก รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 62 .00 และ 
49.80 ดอกตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(ดังตารางที3่) 
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ตารางท่ี 4คําเฉลี่ยปริมาณผลผลิตดอกตํอพ้ืนที่ 1 ไรํ  
 

พันธุ์ 
ปริมาณผลผลิต (ดอก) 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
ฉลองขวัญ 5776.00a1 5696.00a1 5904.00a1 

ขาวมงคล 3712.00c 4192.00c 3984.00c 
ชมพูมะเหมี่ยว 4448.00b 4816.00b 4960.00b 
เฉลี่ย 
C.V. (%) 

4645.33 
5.99 % 

4901.33 
4.34 % 

4949.33 
3.39 % 

1 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมํแตกตํางกันในทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 

 ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตดอกต่อพื นที่ 1 ไร่ 
 จากผลการทดลอง พบวํา พื้นที่ 1 ไรํ ปลูกบัวได๎ 400 ต๎น บัวผันที่ใช๎ในการทดลองนั้น 

แตํละพันธุ์ให๎ดอกคํอนข๎างดก โดยเฉพาะพันธุ์ฉลองขวัญ มีคําเฉลี่ยปริมาณผลผลิตดอกมากท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวและพันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 5776.00 5696.00 และ 
5904.00 ดอก รองลงมาคือพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว มีคําเทํากับ 4448.00 4816.00 และ 4960.00 ดอก 
และ พันธุ์ขาวมงคล มีคําเทํากับ 3712.00 4192.00และ 3984.00 ดอก และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติ
พบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตารางที4่) 
 
ตารางท่ี 5 คําเฉลี่ยผลตอบแทนของผลผลิตดอกตํอกอตํอเดือน  
 

พันธุ์ 
ผลตอบแทน (บาท) 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
ฉลองขวัญ 288.80a1 284.80a1 295.20a1 

ขาวมงคล 185.60c 209.60c 199.20c 
ชมพูมะเหมี่ยว 222.40b 240.80b 248.00b 
เฉลี่ย 
C.V. (%) 

290.33 
5.99 % 

306.33 
4.34 % 

309.33 
3.39 % 

1 ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมํแตกตํางกันในทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน 
 จากผลการทดลองพบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ มีคําเฉลี่ยผลตอบแทนของผลผลิตตํอกอ

ตํอเดือน มากที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ท้าการทดลอง ภูรินทร์ (2553) กลําววํา บัวผันสามารถพัฒนา
เป็นไม๎ตัดดอกประดับ ซึ่งใช๎ในประเทศ และสํงออกไปตํางประเทศ ในประเทศยุโรปหรือ เอเชีย เชํน 
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ญี่ปุ่น ฮํองกง หรือสิงคโปร์ เพราะจ้าหนํายได๎ราคาดีประมาณ 20-40 บาท/ดอก จากผลการทดลองนี้
คิดราคาจ้าหนํายดอกละ 20 บาทผลการทดลอง พบวํา คําเฉลี่ยผลตอบแทนพันธ์ฉลองขวัญ มีคํา
เทํากับ 288.80284.80 และ295.20 บาท ตํอกอตํอเดือน รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว มีคําเฉลี่ย
ผลตอบแทนเทํากับ 222.40240.80 และ 248.00 บาท  และพันธุ์ขาวมงคล185.60209.60 และ
199.20 บาท และเม่ือวิเคราะห์โดยสถิติพบวํามีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง (ดังตาราง
ที5่) 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 3 พันธุ์พบวํา พันธุ์
ฉลองขวัญมีเส๎นผํานศูนย์กลางดอก ขนาดก๎านดอก จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน และจ้านวนดอกตํอ
เดือน มากที่สุด ในระยะเวลาที่ท้าการทดลอง 3 เดือน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 18.80 ± 0.16 ซม. 1.56 ± 
0.02 ซม. 14.48 ± 0.11 ดอก และ72.33 ± 0.58 ดอก ตามล้าดับ รองลงมาคือ พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว
และพันธุ์ขาวมงคล ตามล้าดับ 16.06 ± 0.54 ซม. 1.31 ± 0.02 ซม. 11.85 ± 0.39 ดอก และ 59.27 
± 1.96 ดอก และ 15.09 ± 0.38 ซม. 1.35 ± 0.01 ซม. 9.91 ± 0.46 ดอก และ 49.20 ± 2.27 ดอก 
ตามล้าดับ อยํางไรก็ตามขนาดก๎านดอกของพันธุ์ขาวมงคลมีคําเฉลี่ยมากกวําพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวไมํ
มากนัก และ น้าข๎อมูลมาวิเคราะห์สถิติ พบวํา มีความแตกตํางกันในทางสถิติอยํางมีนัยส้าคัญยิ่ง 

ผลการศึกษาปริมาณผลผลิตดอกตํอพ้ืนที่ 1 ไรํและผลตอบแทนของผลผลิตดอกตํอกอตํอ
เดือน พบวํา พันธุ์ฉลองขวัญ ให๎ปริมาณผลผลิตดอกตํอพ้ืนที่ 1 ไรํและผลตอบแทนของผลผลิตดอกตํอ
กอตํอเดือน มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ขาวมงคลและพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว อยํางไรก็ตามข้ึนอยูํ
กับปัจจัยการตลาดเป็นสิ่งส้าคัญและความต๎องการของผู๎อุปโภคเพราะดอกบัวผัน นั้นยังไมํเป็นที่
ต๎องการของตลาดมากนัก ซึ่งดอกบัวผันที่ใช๎ในการทดลองนี้โดยธรรมชาติแล๎วจะบานแล๎วก็หุบ
ประมาณ 3 วัน ท้าให๎เสียเปรียบไม๎ตัดดอกประเภทอ่ืน ๆ ได๎ซึ่งมีอายุการใช๎งานมากกวํา ทั้งนี้ต๎องมี
การศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์บัวให๎ดอกสามารถบานได๎มากกวํา 3 วัน และน้าดอกบัวไปพัฒนาตํอ
ยอดเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร เชํน ชากลีบดอกบัว ชาเกสรบัว และน้าไปสกัดกลิ่นท้าเป็นน้้าหอม เพ่ือ
สร๎างมูลคําเพ่ิม และเกิดประโยชน์อยํางยั่งยืน 
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สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาปริมาณการให๎ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ 3 พันธุ์  พบวํา พันธุ์
ฉลองขวัญ มีแนวโน๎มเหมาะส้าหรับปลูกตัดดอกเชิงพาณิชย์มากท่ีสุด เพราะมีเส๎นผํานศูนย์กลางดอก 
ขนาดก๎านดอก จ้านวนดอกตํอกอตํอเดือน จ้านวนดอกตํอเดือน ปริมาณผลผลิตดอกตํอพ้ืนที่ 1 ไรํ 
และผลตอบแทนของผลผลิตดอกตํอกอตํอเดือนมากที่สุด มีคําเฉลี่ย เทํากับ 18.80 ± 0.16 ซม. 1.56 
± 0.02 ซม. 14.48 ± 0.11ดอก 72.33 ± 0.58 ดอก  5792.00 ± 43.82 ดอก และ 362.00± 2.74 
บาท ตามล้าดับ  
  

ข้อเสนอแนะ 
 

1.บัวพันธุ์ฉลองขวัญเป็นบัวที่สามารถขยายพันธุ์ด๎วยต๎นอํอนหรือหัว ซึ่งเหง๎าบัวสามารถผลิต
หัวหรือหนํอเล็กๆ ได๎ จึงท้าให๎ 1 กอที่ปลูกไว๎ อาจจะมีบัวมากกวํา 1 กอ หากมีมากกวํา 1 กอให๎แยก
กอใดกอหนึ่งออก ถ๎าไมํแยกจะท้าให๎ดอกบัวมีขนาดเล็กลง 

2. บัวพันธ์ขาวมงคล จากการทดลองพบวําในแปลงทดลองมีปลานิลและเตําอาศัยอยูํ ถ๎าหาก
สามารถก้าจัดปลานิลและเตําได๎จะเป็นผลดีเพราะวําดอกบัวทั้งดอกตูมและบาน ปรากฏรํองรอยถูก
กัดท้าลายบริเวณก๎านดอก 
 3. บัวพันธุ์ขาวมงคลและชมพูมะเหมี่ยวเป็นบัวที่ขยายพันธุ์ด๎วยต๎นอํอนที่งอกกลางใบ 
โดยเฉพาะใบที่ต๎นอํอนงอกกลางใบนั้น มีความจ้าเป็นต๎องตัดแตํงออก ถ๎าเชํนนั้นจะท้าให๎ต๎นอํอนที่
งอกกลางใบสามารถเจริญเติบโตเป็นต๎นใหมํได๎ ท้าให๎ระยะหํางระหวํางกอแนํนเกินไป เพราะใบที่แผํ
แนํนเกินไปจะซ๎อนทับกันเหมาะส้าหรับแมลงศัตรูพืช เชํน หนอนพับใบ เข๎าท้าลายได๎งําย 
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ตารางผนวกท่ี 1 Analysis of Varianceเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อ
เดือน และจ านวนดอกต่อเดือน (เดือนที่ 1) 

 

SOV df 
Mean Square 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก (ซม.) 

ขนาดก้านดอก  
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อเดือน 
(ดอก) 

Replication 4 0.1980ns 0.0009ns 0.3827ns  9.8330ns 
Treatment 2 18.4134** 0.0634** 34.1947** 900.4660** 
Error 8 0.1169 0.0005 0.4846 9.8835 
Total 14     
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางผนวกท่ี 2 Analysis of Varianceเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อ

เดือน และจ านวนดอกต่อเดือน (เดือนที่ 2) 
 

SOV df 
Mean Square 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก (ซม.) 

ขนาดก้านดอก  
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อเดือน 
(ดอก) 

Replication 4 0.5565ns 0.0013ns 0.4827ns 12.0667ns 
Treatment 2 14.3889**  0.0943** 17.8427** 446.0668** 
Error 8 0.1490 0.0004        0.2827 7.0666 
Total 14     
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางผนวกท่ี 3 Analysis of Varianceเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอก จ านวนดอกต่อกอต่อ
เดือน และจ านวนดอกต่อเดือน (เดือนที่ 3) 

 

SOV df 
Mean Square 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก (ซม.) 

ขนาดก้านดอก  
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อเดือน 
(ดอก) 

Replication 4 0.1636ns 0.0020ns 0.6441ns 16.1003ns 
Treatment 2 22.0448** 0.1403** 28.8026** 720.0672** 
Error 8 0.1392 0.0006 0.1760 4.3999 
Total 14     
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางผนวกท่ี 4 Analysis of Varianceปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ และผลตอบแทนของ

ผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน (เดือนที่ 1) 
 

SOV df 
Mean Square 

ปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่  
(ดอก) 

ผลตอบแทนของผลผลิตดอก
ต่อกอต่อเดือน (บาท) 

Replication 4 61229.33ns  153.07ns 
Treatment 2 5471152.00**        13677.87** 
Error 8 77545.34 193.87 
Total 14   
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางผนวกท่ี 5 Analysis of Varianceปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ และผลตอบแทนของ
ผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน (เดือนที่ 2) 

 

SOV df 
Mean Square 

ปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
 (ดอก) 

ผลตอบแทนของผลผลิตดอก
ต่อกอต่อเดือน (บาท) 

Replication 4 77229.34ns 193.07ns 
Treatment 2 2854832.00** 7137.07** 
Error 8 45225.33 113.07 
Total 14   
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางผนวกท่ี 6 Analysis of Varianceปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ และผลตอบแทนของ

ผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน (เดือนที่ 3) 
 

SOV df 
Mean Square 

ปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
 (ดอก) 

ผลตอบแทนของผลผลิตดอก
ต่อกอต่อเดือน (บาท) 

Replication 4 103042.66ns 257.60ns 
Treatment 2 4608432.00** 11521.08** 
Error 8 281583.67 70.40 
Total 14   
 
ns   =  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
*    =แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  =   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางผนวกท่ี 7  ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอกจ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และ
จ านวนดอกต่อเดือน (เดือนที่ 1) 

พันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก(ซม.) 

ขนาดก้านดอก 
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ 
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อ
เดือน(ดอก) 

ฉลองขวัญ 18.30 ± 0.24 1.46 ± 0.04 14.44 ± 0.33 72.00 ± 1.58 
ขาวมงคล 14.53 ± 0.45 1.29 ± 0.02 9.28 ± 0.94 45.40 ± 4.28 
ชมพูมะเหมี่ยว 15.79 ± 0.42 1.25 ± 0.02 11.12 ± 0.59 55.60 ± 2.97 
 

ตารางผนวกท่ี 8  ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอกจ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และ
จ านวนดอกต่อเดือน (เดือนที่ 2) 

พันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก(ซม.) 

ขนาดก้านดอก 
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ 
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อ
เดือน(ดอก) 

ฉลองขวัญ 18.90 ± 0.18 1.62 ± 0.02 14.24 ± 0.22 71.20 ± 1.10 
ขาวมงคล 15.54 ± 0.63 1.44 ± 0.02 10.48 ± 0.97 52.40 ± 4.83 
ชมพูมะเหมี่ยว 16.25 ± 0.60 1.36 ± 0.02 12.04 ± 0.26 60.20 ± 1.30 
 

ตารางผนวกท่ี 9ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอกจ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และจ านวน
ดอกต่อเดือน (เดือนที่ 3) 

พันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก(ซม.) 

ขนาดก้านดอก 
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ 
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อ
เดือน(ดอก) 

ฉลองขวัญ 19.21 ± 0.11 1.62 ± 0.02 14.76 ± 0.17 73.80 ± 0.84 
ขาวมงคล 15.20 ± 0.17 1.32 ± 0.02 9.96 ± 0.85 49.80 ± 4.27 
ชมพูมะเหมี่ยว 16.14 ± 0.63 1.31 ± 0.03 12.40 ± 0.49 62.00 ± 2.45 
 

ตารางผนวกท่ี 10ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ขนาดก้านดอกจ านวนดอกต่อกอต่อเดือน และ
จ านวนดอกต่อเดือน  

พันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก(ซม.) 

ขนาดก้านดอก 
(ซม.) 

จ านวนดอกต่อกอ 
ต่อเดือน (ดอก) 

จ านวนดอกต่อ
เดือน(ดอก) 

ฉลองขวัญ 18.80 ± 0.16 1.56 ± 0.02 14.48 ± 0.11 72.33 ± 0.58 
ขาวมงคล 15.09 ± 0.38 1.35 ± 0.01 9.91 ± 0.46 49.20 ± 2.27 
ชมพูมะเหมี่ยว 16.06 ± 0.54 1.31 ± 0.02 11.85 ± 0.39 59.27 ± 1.96 
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ตารางภาคผนวกที่ 11ค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่  
 

พันธุ์ 
ปริมาณผลผลิตดอกต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ (ดอก) 

x̄ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 
ฉลองขวัญ 5776.00 ± 131.45 5696.00 ± 87.64 5904.00 ± 66.93 5792.00 ± 43.82 
ขาวมงคล 3712.00 ± 377.78 4192.00 ± 386.16 3984.00± 341.29 3962.67±184.37 
ชมพูมะเหมี่ยว 4448.00± 237.32 4816.00± 104.31 4960.00± 195.96 4741.33±157.08 

 
ตารางภาคผนวกที่ 12ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน  
 

พันธุ์ 
ผลตอบแทนของผลผลิตดอกต่อกอต่อเดือน (บาท) 

x̄ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 
ฉลองขวัญ 288.80± 6.57 284.80 ± 4.38 295.20 ± 3.35 289.60± 2.19 
ขาวมงคล 185.60± 18.89 209.60± 19.31 199.20± 17.06 198.13±9.22 
ชมพูมะเหมี่ยว 222.40± 11.87 240.80± 5.22 248.00± 9.80 237.07±7.85 
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ภาพผนวกที่ 1 บัวพันธุ์ฉลองขวัญอายุ 1.5 เดือนภาพผนวกที่ 2 บัวพันธุ์ขาวมงคลอายุ 1.5 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพผนวกที่ 3 บัวพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว อายุ 1.5 เดือน 
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ภาพผนวกที่ 4สภาพพ้ืนที่เตรียมดินปลูกเพ่ือการทดลอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 5เตรียมดินปลูกเพ่ือการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 6แปลงทดลองพันธุ์ฉลองขวัญ 

 
ภาพผนวกที่ 7 แปลงทดลองพันธุ์ขาวมงคล 

 
ภาพผนวกที่ 8 แปลงทดลองพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว 
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ภาพผนวกที่ 9 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกภาพผนวกที่ 10 การวัดขนาดก้านดอก                           
พันธุ์ฉลองขวัญ                                          พันธุ์ฉลองขวญั 

 
ภาพผนวกที่ 11 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกภาพผนวกที่ 12 การวัดขนาดก้านดอก 
พันธุ์ขาวมงคลพันธุ์ขาวมงคล 
 

 
ภาพผนวกที่ 13 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกภาพผนวกที่ 14 การวัดขนาดก้านดอก 
พันธุ์ชมพูมะเหมี่ยวพันธุ์ชมพูมะเหมี่ยว 

 

 
 




