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การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้ อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์
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บทคัดย่ อ

การเปรี ยบเทียบลักษณะบางประการของบัวฝรั่ง (จํานวน 7 พันธุ์) และบัวสายเขตร้อน
(จํานวน 6 พันธุ์) มีแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํ้า คือ ฤดูร้อน (เมษายน - มิถุนายน
2558) ฤดูฝน (กรกฎาคม- กันยายน 2558) และฤดูหนาว (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) ปลูกที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศึกษาลักษณะคุณภาพได้แก่ สี กลีบ
ดอก ความซ้อนของกลีบดอก ขนบนก้านดอก,ทรงดอกบานการ, การออกดอก, ผสมตัวเองติด , และ
viviparous ส่ วนลักษณะปริ มาณ คือ ความยาวก้านดอก, เส้นผ่านศูนย์กลางดอก และจํานวนดอกต่อ
ต้น ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ลักษณะปริ มาณทั้ง 3 ลักษณะของพันธุ์บวั ฝรั่ง
และบัวสายเขตร้อน มีความแตกต่าง (p<0.05) ซึ่ งพันธุ์การค้า คือพันธุ์วนั วิสาข์ มีความยาวก้านดอก
สู งสุ ดคือ 3.94 ซม. พันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสู งสุ ดคือ 8.17 ซม. และ
พันธุ์พงิ้ บิวตี้ (พันธุ์การค้า) มีจาํ นวนดอกต่อต้นสู งที่สุดคือ 6 ดอก นอกจากนี้ พันธุ์ลูกผสมใหม่
เบอร์ 1และ เบอร์ 3 มีแนวโน้มที่จะให้ลกั ษณะความยาวก้านดอกและจํานวนดอกต่อต้นได้ดี
เช่นเดียวกับพันธุ์การค้า กรณี ของพันธุ์ฉลองขวัญให้ค่าทุกลักษณะสู งที่สุดแต่ไม่สามารถขยายพันธุ์
แบบ viviparous ได้ พันธุ์ลินซี่ วูด้ , พันธุ์มะเหมี่ยว, พันธุ์ไมอามี่ โรส และพันธุ์ลูกผสมใหม่เบอร์ 1
พบการขยายพันธุ์แบบ viviparous และผสมตัวเองได้ ส่ วนอิทธิ พลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกิด
จากการปลูกทั้ง 3 ฤดูกาล พบนัยสําคัญในลักษณะความยาวก้านดอกและจํานวนดอกต่อต้นเท่านั้น
The phenotypic evaluation was performed by hardy waterlilies and tropical waterlilies.
The experimental design was a RCB with 3 replications in warmest season (April-June, 2015),
rainy season (July-September, 2015) and cold season (October-December, 2015) at Rajamangala
University of Technology Tawan-Ok, Bangphra Campus. Eight qualitative and three quantitative
characters were determined viz. petal color, number of petals, stem hairs, flower shape, stem
length, flower size, number of flowers per plant self- compatibility, viviparous. In the study,
results showed significant differences among quantitative characters both hardy waterlilies and
tropical waterlilies. The Wanvisa had the longest flower stem and Pink beauty gave the highest
number of flowers per plant. The New Hybrid no. 2 had the largest flower size. Moreover, New
Hybrid no.1 and no.3 gave a long flower stem and a great flower number per plant indicating a
better cultivar as the commercial ones. The King of Siam (Chalongkwan) showed the highest of
all traits, except viviparous character. Linsay wood, Chompumamueaw, Miami rose and new
hybrid no.1 were found viviparous character and self-compatibility. Effect of environment (3
seasons) was significant in stem length and number of flowers per plant.
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการวิจัย
บัวสายหรื อ อุบลชาติ ( Nymphaea sp.) เป็ นพรรณไม้น้ าํ ที่เก่าแก่และมีดอกสวยงาม ได้รับ
การยกย่องให้เป็ นราชินีแห่งพันธุ์ไม้น้ าํ จัดเป็ นพืชนํ้าที่มีมูลค่ามากที่สุด มีศกั ยภาพในการผลิตเป็ น
ไม้ตดั ดอกเพื่อการค้า เนื่องจากมีสีสันและรู ปทรงหลากหลาย สามารถนํามาจัดสวนหรื อมุมพักผ่อน
ซึ่ งได้รับความนิยมทั้งภายในและต่างประเทศ จัดเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่มีอนาคตดี ตลาดต่างประเทศมี
ความต้องการสู ง ในปี 2553 พืชสกุล Nymphaea มีการส่ งออกมากใน 5 อันดับแรกของพรรณไม้น้ าํ
มีการส่ งออกจํานวน 39 ,760 ต้น คิดเป็ นมูลค่า 1 ,144,090 บาท (ภูริพนั ธุ์ , 2555) ปั จจุบนั มีพนั ธุ์
ลูกผสมบัวสายที่อยูใ่ นกลุ่มบัวสายเขตร้อนที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ในงานดอกไม้สด สําหรับปั ก
แจกัน จัดช่อดอกไม้ หรื อจัดเป็ นกระเช้าของขวัญคือ พันธุ์บวั ฉลองขวัญ ซึ่ งดอกมีขนาดใหญ่ กลีบ
ซ้อนและมีสีม่วงสด สามารถปั กในแจกันได้นาน 3 วัน แต่มีขอ้ จํากัดคือ บัวฉลองขวัญสามารถ
ขยายพันธุ์ดว้ ยต้นอ่อนหรื อหัวเท่านั้น เมื่อแยกจากต้นแม่แล้วต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงจะได้ตน้ ที่
นําไปขายได้ ทําให้มีตน้ พันธุ์ท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น หากเราสามารถ
คัดเลือกบัวสายเขตร้อน ซึ่งมีลกั ษณะดี เช่น ผสมติดง่าย มีดอกดก และสามารถขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ด
ได้ มาทําการปรับปรุ งพันธุ์ให้มีสีสนั สวยงามตามความต้องการของตลาด ก็จะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตไม้ตดั ดอกและสามารถส่ งเสริ มให้เกษตรกรและผูส้ นใจปลูกเพื่อ
เป็ นการค้าได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื่อคัดเลือกพันธุ์บวั สายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวที่สามารถนํามาพัฒนาเป็ นไม้ตดั ดอก
ขอบเขตของโครงการวิจัย .
ศึกษาและคัดเลือกพันธุ์บวั สายเขตร้อนและเขตหนาวที่มีลกั ษณะทางพืชสวน
(Horticultural characteristic) เหมาะสมเพื่อการตัดดอก ซึ่ งเก็บรวบรวมไว้ ณ สถานีวจิ ยั บัวและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์บวั สายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวจากลักษณะทางพืชสวนที่
แสดงออกของแต่ละพันธุ์สามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการตัดดอกหรื ออาจจะนํามาใช้

เป็ นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ในการปรับปรุ งพันธุ์ให้ได้ลกั ษณะสี ดอกหรื อกลีบดอกที่มีความแปลกใหม่
เหมาะสมต่อการตัดดอกและส่ งเสริ มในเชิงพาณิ ชย์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.1 ได้พนั ธุ์บวั สายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวที่ถูกคัดเลือกให้มีลกั ษณะเหมาะสมต่อ
การตัดดอก
1.2 ได้พนั ธุ์บวั สายเขตร้อนและพันธุ์บวั สายเขตหนาว เพื่อใช้เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ต่อไป

ตรวจเอกสาร
บัวจัดอยูใ่ นอาณาจักร Plant ชั้น Dicotyceledonae อันดับ Ranales ประกอบไปด้วยวงศ์
Nelumbonaceae และวงศ์ Nymphaeaceae (ณรงค์, 2550) อุบลชาติหรื อบัวสายเป็ นพืชนํ้าไม้ดอก มี
ชื่อสามัญว่า waterlily จัดอยูใ่ นวงศ์ Nymphaeaceae สกุล Nymphaea
การจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของบัวประดับ
บัวสายที่อยูใ่ นสกุล Nymphaea สามารถแบ่งออกเป็ น 5 สกุลย่อยคือ
Anecphya,
Brachyceras, Hydrocallis, Lotos และ Nymphaea (สุ ชาดา และคณะ, 2550: Borsch et al., 2005)
พบกระจายพันธุ์อยูท่ ุกแห่งทัว่ โลกมีอยู่ 45 ชนิด ( species) สามารถแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศได้
เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) บัวสายเขตอบอุ่นหรื อเขตหนาว ( Hardy waterlily) และ 2) บัวสายเขตร้อน
(Tropical waterlily) (ไชยาและลาวัลย์, 2547: สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550) ดังนี้
1) บัวสายเขตอบอุ่นหรื อเขตหนาว (Hardy waterlily)
จัดอยูใ่ นสกุลย่อย Nymphaea เรี ยกทัว่ ไปว่า “บัวฝรั่ง” พบได้ท้ งั ในยุโรปและอเมริ กาเป็ นบัว
สายที่ทนความหนาวเย็นและสภาพที่ผวิ นํ้าแข็งตัวในฤดูหนาวตามธรรมชาติ ลักษณะของบัวในกลุ่ม
นี้คือ ใบกลม ขอบใบเรี ยบ ดอกเป็ นรู ปถ้วย ลอยอยูเ่ หนือผิวนํ้า ออกดอกเป็ นชุด ชุดละ 3-4 ดอก
ติดต่อกัน 2-3 เดือน ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มี 5 สี คือ ขาว , ชมพู, แดง, เหลือง และสี อมแสด บัว
สายในกลุ่มนี้จดั อยูใ่ นสกุลย่อย (subgenus) Castalia มีอยูท่ ้งั หมด 6 ชนิดใน 3 หมู่ (section) คือ
หมู่ที่ 1 Chamaenymphaea จะพบได้ในเขตหนาวทัว่ โลกทั้งยุโรปเหนือ เอเชียเหนือ และ
อเมริ กาเหนือ มีอยูช่ นิดเดียวคือ Nymphaea tetragona
หมู่ที่ 2 Eucastalia ประกอบด้วยบัวฝรั่ง 4 ชนิด พบในเขตอบอุ่นของยุโรป อเมริ กาเหนือ
และบางส่ วนของแอฟริ กา
หมู่ที่ 3 Xanthantha จะพบอยูต่ อนล่างของอเมริ กาเหนือและประเทศเม็กซิ โก เป็ นบัวฝรั่ง
ของเขตร้อน มีอยูช่ นิดเดียว คือ N. Mexicana
2) บัวสายเขตร้ อน (Tropical waterlily)
บัวสายในกลุ่มนี้ไม่สามารถนําไปปลูกในเขตหนาวได้ เพราะสู ้อากาศนาวและนํ้าแข็งในฤดู
หนาวไม่ได้ บัวในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 4 สกุลย่อย คือ Anecphya, Brachyceras, Hydrocallis และ
Lotos ซึ่ งสามารถจัดจําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ บัวสายบานกลางวัน ( Tropical day blooming
waterlily) และบัวสายบานกลางคืน (Tropical night blooming waterlily)

2.1) บัวสายบานกลางวัน ( Tropical day blooming waterlily) จะประกอบด้วย 2 สกุลย่อย
คือ
2.1.1 Anecphya หรื อบัวยักษ์ออสเตรเลียเดิมมีเพียงชนิดเดียวคือ N. gigantea ซึ่ งพบใน
ทวีปออสเตรเลียและนิวกีนี แต่ปัจจุบนั พบบัวชนิดใหม่ๆ ในกลุ่มนี้มากขึ้น
2.1.2 Brachyceras ซึ่ งจัดว่าเป็ นกลุ่มใหญ่และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก มีสมาชิก
ในกลุ่มถึง 15 ชนิด มีการกระจายพันธุ์อยูท่ วั่ ไปในเขตศูนย์สูตรทั้งทวีปเอเชีย แอฟริ กา และอเมริ กา
2.2) บัวสายบานกลางคืน (Tropical night blooming waterlily) มี 2 สกุลย่อย คือ
2.2.1 Hydrocallis ซึ่ งพบอยูใ่ นทวีปอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ เป็ นบัวกลุ่มใหญ่มี
สมาชิก 14 ชนิด แต่ไม่มีความสําคัญในด้านการเกษตร เพราะดอกไม่สวยและมักจะบานเพียง 3-4
ชัว่ โมงในตอนกลางคืน
2.2.2 Lotos เป็ นกลุ่มที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็ นบัวประดับ เพราะมีดอกสวยงามและบานนาน
ตั้งแต่เวลาหัวคํ่าจนถึงเวลาของวันรุ่ งขึ้นมีอยู่ 5 ชนิด N. lotos มักพบอยูใ่ นทวีปแอฟริ กา แต่อาจพบ
ได้ในทวีปยุโรปที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บ่อนํ้าร้อนในประเทศฮังการี ส่ วนชนิดอื่นๆ มักพบในทวีป
เอเชียและตอนเหนือของออสเตรเลีย
การเจริญเติบโตของบัวประดับ
ธรรมชาติบวั ประดับทุกชนิดจะสื บพันธุ์และขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดจากการผสมตัวเองหรื อ
ผสมข้ามในสกุลย่อยเดียวกัน ยกเว้นจงกลนี ดังนั้น การขยายพันธุ์สามารถใช้ส่วนต่างๆ ของต้นเดิม
หรื อเมล็ดการปลูกจากส่ วนที่ขยายพันธุ์ของต้นแม่ propagating material ได้แก่ ส่ วนของเนื้อเยือ่
จากหน่อ หัว เหง้า หรื อต้นอ่อน การเจริ ญเติบโตของบัวฝรั่งจะเกิดหน่อหรื อเหง้าจากลําต้นใต้ดิน
แล้วเจริ ญเติบโตเป็ นต้นใหม่ เติบโตไปในแนวนอน ถ้าต้นสมบูรณ์เหมาะสมก็จะแตกเป็ นหน่ออ่อน
โตขึ้นเปลี่ยนเป็ นเหง้าขยายพันธุ์ต่อไปได้ ส่ วนการเจริ ญเติบโตของบัวสายบานกลางวัน (บัวผัน
บัวเผือ่ น) จะเกิดได้จากต้น หรื อหัวที่แตกจากต้นแม่ ลักษณะของการเจริ ญเติบโตมีดงั นี้ การเจริ ญ
จากต้นอ่อนคือ เมื่อต้นแม่เจริ ญเติบโต 1-2 ปี จะแตกต้นอ่อนให้ โดยเกิดต้นจากส่ วนของตาบริ เวณ
ส่ วนยอด ของเหง้า เจริ ญเติบโตแทนต้นแม่ที่จะตายและสลายตัวไป การเจริ ญจากหัว
bulb
ในสภาพที่ ต้นแม่ (เหง้า) ใกล้จะตาย หรื อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างกะทันหันเพื่อ
ไม่ให้ สู ญพันธุ์บวั จะสร้างหัวเพื่อสะสมอาหารอยูใ่ นนั้น สําหรับบัวสายบานกลางคืน (บัวกินสาย)
การแตกต้น หัวหรื อเหง้า จะแตกไหลออกมาก่อน แล้วเจริ ญเลื้อยไปใต้ดินระยะหนึ่ง เมื่อต้นโต
แข็งแรงแล้วจะสร้างหัวใต้ราก เมื่อหัวโตโดยธรรมชาติก็จะหลุดจากกัน แตกต้นใหม่ข้ ึนมา บัวกิน
สายจึงมีการผลิตหัวได้ง่ายและผลิตได้ตลอดเวลา (เยาวมาลย์, 2555)

ประโยชน์ ของบัว
1. ปลูกเป็ นไม้ ดอกไม้ ประดับ
นิยมปลูกเป็ นไม้ประดับในภาชนะเพื่อนํามาประดับบริ เวณบ้านหรื อปลูกในสระเล็กๆ
ใช้ประดับหรื อตกแต่งสถานที่ ให้ความสวยงาม และทําให้อารมณ์สุนทรี และมีความสุ ขอีกทั้งเป็ น
ไม้ตดั ดอกเพื่อบูชาพระหรื อปั กแจกันประดับโต๊ะ
2. ใช้ เป็ นเครื่ องหอม
กลีบบัวประดับ ส่ วนมากมีกลิ่นหอมสามารถนําไปนําไปทําเครื่ องประทินผิวและนํ้าหอม
(สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550)
การเจริญเติบโตและลักษณะทัว่ ไปของบัว
ลักษณะทัว่ ไป
ต้ น เป็ นไม้โผล่เหนือนํ้า มีหวั หรื อเหง้าใต้ดิน
ใบ ใบเดี่ยว เรี ยงสลับใบรู ปไข่หนาค่อนข้างกลม ขนาด 15-25 เซนติเมตร ขอบใบเรี ยบหรื อ
แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสี เขียวสดเป็ นมัน ก้านใบและก้านดอกเรี ยบหรื อมีขนปกคลุมกลีบดอก
หลายสี เช่น สี ขาว เหลือง ชมพู แสด แดง มักไม่มีกลิ่นหอม ในบางพันธุ์อาจมีกลิ่นฉุนหรื อมีกลิ่น
หอมอ่อนๆ ออกเป็ นดอกเดี่ยวจากเหง้า ก้านดอกอวบกลม ผิวเรี ยบหรื อมีขนปกคลุมมากน้อย
แล้วแต่พนั ธุ์ ส่ งดอกขึ้นลอยที่ผวิ นํ้า ดอกรู ปถ้วยหรื อค่อนข้างกลม กลีบดอกจํานวนมากเรี ยงซ้อน
กันหลายชั้น ดอกบานช่วงเข้าถึงบ่ายหรื อเย็น ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร
ฝัก/ผล ผลสดแบบมีเนื้อ รู ปไข่ถึงทรงกลม เปลือกหนา เมล็ด สี ดาํ มีเมล็ดจํานวนมาก
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกดกในฤดูฝน
การปลูก ปลูกเป็ นไม้ประดับในภาชนะหรื อสระนํ้าธรรมชาติที่ลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตร
การดูแลรักษา ชอบดินเหนียวที่มีอินทรี ยวัตถุ เจริ ญได้ดีที่ระดับนํ้า 20 -100 เซนติเมตร
พื้นที่ ผวิ นํ้า 0.5 -1 เมตร มีแสงแดดครึ่ งวันถึงเต็มวัน บัวฝรั่งทุกพันธุ์ถา้ นํามาปลูกในเขตร้อน เช่น
เมืองไทย การพักตัวจะขึ้นอยูก่ บั พันธุ์บวั ภาวะและช่วงเวลาของความหนาวเย็น ถ้าเริ่ มต้นมีอากาศ
หนาวเย็นมากและนานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ ึนไป บัวฝรั่งบางพันธุ์จะแสดงอาการพักตัว บางพันธุ์จะยัง
ไม่แสดงอาการจนกว่าจะมีอากาศหนาวอีกครั้ง ซึ่ งจะสลัดใบลอยออกและผลิใบหนาที่มีกา้ นสั้นอยู่
ใต้น้ าํ ถ้าปลูกในกรุ งเทพฯ ภาคกลาง และภาคใต้ของไทย บางทีถา้ อากาศไม่เป็ นดังที่กล่าวบัวอาจจะ
พักตัวหรื อไม่ก็ได้ ถ้าอากาศไม่หนาวเกินไป อีกปั จจัยที่เกี่ยวข้อง คือความเย็นของนํ้าที่ปลูกบัว ปกติ
บัวสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 20-30 องศาเซลเซี ยส ณ จุดยอด ( Crown) ของบัวใต้
นํ้า ถ้าอุณหภูมิลดตํ่าหรื อสู งขึ้นประมาณ 5 องศาเซลเซี ยส บัวจะเจริ ญเติบโตอยูไ่ ด้ แต่ไม่งาม

การขยายพันธุ์ แยกหน่อหรื อเหง้า
ส่ วนทีม่ ีกลิน่ หอม ดอก ขึ้นอยูก่ บั ชนิด
การใช้ ประโยชน์ ไม้ประดับ
ถิ่นกําเนิด ฝรั่งเศส และประเทศทางแถบยุโรป
ดอกของบัวอุบลชาติ มีลกั ษณะเด่นที่สามารถแบ่งได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 รู ปร่ างของดอกตูมแบบต่างๆ
ทีม่ า: เสริ มลาภ (2547)
รู ปทรงดอกมี 3 ลักษณะคือ
ดอกตูมทรงยาว เมื่อบานทรงป้ อมรู ปถ้วย
ดอกตูมค่อนข้างป้ อม เมื่อบานจะเป็ นทรงครึ่ งวงกลม
ดอกตูมทรงป้ อม เมื่อบานดอกบานจะแผ่ออกมากกว่าครึ่ งวงกลม (ค่อนข้างกลม)
กลีบเลีย้ งและกลีบดอก มี 3 ลักษณะคือ กลีบเรี ยวยาว มีท้งั ปลายเรี ยวแหลมและปลายมน
โคนและปลายกลีบแคบ กลีบเรี ยวทั้งปลายเรี ยวแหลมและปลายมน
โคนกลีบครึ่ งล่างกว้างและครึ่ งปลายมน
โคนกลีบครึ่ งล่างกว้างและครึ่ งปลายมีท้งั ปลายเรี ยวแหลมและปลายมน

ภาพที่ 2 ความซ้อนกลีบดอก
ทีม่ า: เสริ มลาภ (2547)
ความซ้ อนของกลีบดอก มี 4 ลักษณะ
ลักษณะความซ้อนกลีบดอก จํานวน 4-20 กลีบ คือ ดอกธรรมดา- ดอกไม่ซอ้ น
ลักษณะความซ้อนกลีบดอก จํานวน 21-32 กลีบ คือ ดอกซ้อน
ลักษณะความซ้อนกลีบดอก จํานวน 33-44 กลีบ คือ ดอกซ้อนมาก
ลักษณะความซ้อนกลีบดอก จํานวน 45 กลีบ คือ ขึ้นไป ดอกซ้อนมากพิเศษ
กลิน่ มักพบกลิ่นหอมในบัวสายบานกลางวัน เช่น บัวผัน บัวเผือ่ น
ก้ านใบ ก้านใบของบัวอุบลชาติ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
อุบลชาติยนื ต้นหรื อบัวฝรั่ง สามารถพบได้ท้งั ชนิดที่มีขนและชนิดที่ไม่มีขน
อุบลชาติลม้ ลุก เช่น บัวผัน บัวเผือ่ นส่ วนใหญ่จะไม่มีขน แต่เราสามารถพบขนของอุบลชาติ
ล้มลุกได้ในบัวสาย บางชนิด
ขน ลักษณะขนบนใยบัวอุบลชาติมี 2 แบบ คือ
– ขนสั้นบาง
– ขนยาวหนา

ใบ ของบัวอุบลชาติ มีลกั ษณะเด่นที่สามารถแบ่งได้ดงั นี้ สี ใบ ทั้งทั้งหน้าใบและหลังใบ มีต้ งั แต่สี
เขียวสด เขียวอ่อน เทา บรอนซ์ ชมพูแดง นํ้าตาล สี ของ
จุดกระ แถบด่าง ฯลฯ

ภาพที่ 3 สี ของดอกหน้าใบและหลังใบของใบแก่
ทีม่ า: เสริ มลาภ (2547)

ภาพที่ 4 รู ปร่ างของใบแก่แบบต่างๆ
ทีม่ า: เสริ มลาภ (2547)

รูปร่ างของใบ พบได้ทว่ั ไป 2 ลักษณะ คือ
ใบรู ปวงกลม
ใบรู ปไข่

ภาพที่ 5 ขอบใบของใบแก่
ที่มา: เสริ มลาภ (2547)
ขอบใบมี 4 ลักษณะคือ
ขอบใบเรี ยบ
ขอบใบย่น
ขอบใบจักมนไม่เป็ นระเบียบ
ขอบใบจักแหลมเป็ นระเบียบ
หูใบ สังเกตความแตกต่างได้จากใบบัวที่แก่จดั มี 3 ลักษณะ คือ
หู ใบปิ ด หู ใบเปิ ด หู ใบเปิ ดมาก (เกิน 90 องศา)

ภาพที่ 6 ลักษณะของปลายใบแบบต่างๆ
ที่มา: เสริ มลาภ (2547)

ปลายใบ มี 3 ลักษณะ คือ
ปลายใบมน
ปลายใบเว้าเข้า
ปลายใบแหลม
การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
บัวประดับเป็ นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียอยูใ่ นดอกเดียวกัน เกสรตัวเมียจะ
บานก่อนเกสรตัวผู ้ 1-2 วัน เกสรตัวเมียจึงมักได้รับการผสมพันธุ์จากเกสรตัวผูข้ องดอกอื่น โดยมีลม
และแมลงเป็ นตัวช่วยในการผสมพันธุ์ ดอกตัวเมียเมื่อได้รับการผสมถ้าผสมไม่ติดดอกจะลอยอยู่
ปริ่ มนํ้าโรยไป ถ้าผสมติดดอกจะเริ่ มกลางเป็ นฝัก โดยดอกจะค่อยๆ จมลงใต้น้ าํ ประมาณ 2 สัปดาห์
เมื่อดอกเจริ ญเป็ นฝักแก่และมีเมล็ดแก่ก็จะลอยขึ้นมาบนผิวนํ้าใหม่อีกครั้ง จึงเก็บเอาฝักแก่มาแยก
เอาเมล็ดนําไปเพาะต่อไป การขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดไม่ค่อยนิยมปฏิบตั ิเนื่องจากยุง่ ยากและต้องใช้
เวลานาน ยกเว้นบัวกระด้งที่ตอ้ งขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ด (เยาวมาลย์, 2555)
การขยายพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ
การขยายพันธุ์โดยวิธีน้ ีเป็ นที่นิยม เพราะจะได้ตน้ ใหม่ที่มีลกั ษณะตรงตามสายพันธุ์เดิม
ได้แก่ การแยกต้นอ่อนจากหัว หรื อการแยกต้นอ่อนที่เกิดบนใบ ( viviparous) การแยกต้นอ่อนจาก
หัว พบในพวกบัวสายบานกลางวัน โดยจะแยกต้นอ่อนจากตาบนหัวที่โคนต้น เมื่อเริ่ มมีใบลอย 4-5
ใบ ก็ปลิดต้นแยกจากหัวหรื อโคนหน่อไปปลุก ถ้าหัวแข็งแรงจะผลิตต้นใหม่ออกมาให้เรื่ อยๆ บาง
หัวอาจได้ถึง 4-5 ต้น บัวสายบานกลางวันบางพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ยากจําเป็ นต้องกระตุน้ ให้ สร้างหัว
ใหม่ดว้ ยการบังคับให้อดอาหารซึ่ งเป็ นวิธีการที่นกั ขยายพันธุ์นิยมใช้ โดยการปลูกในภาชนะขนาด
เล็ก ที่มีอาหารเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตในระยะแรก จากนั้นปล่อยให้บวั อดอาหารจนเข้าสู่ ระยะ
พักตัว ก็จะผลิตหัวเล็กๆ ขึ้นมา ส่ วนต้นอ่อนที่แยกจากใบ viviparous จะสังเกตเห็นตุ่มสี ดาํ โผล่
ขึ้นมากลางใบ เมื่อทิง้ ไว้ก็จะมีตน้ อ่อนเกิดขึ้น (เยาวมาลย์, 2555)
การปลูกบัวประดับ
การปลูกบัวประดับมีลกั ษณะพิเศษคือ ต้องปลูกในสภาวะที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของ
บัวให้อยูใ่ นขอบเขตที่ตอ้ งการและเคลื่อนย้ายได้ ภาชนะปลูกหรื อภาชนะรองรับ ต้องมีผวิ หน้ากว้าง
เพียงพอกับการแผ่ของใบบัวได้แก่ อ่างหรื อบ่อ ภาชนะที่ใช้ปลูกมี 2 แบบคือ ภาชนะที่ใช้ปลูกบัว

เจริ ญตามแนวนอน ได้แก่ บัวหลวง และ บัวฝรั่ง เป็ นภาชนะทรงกลมและกว้าง เพื่อให้พ้นื ที่แก่บวั
เจริ ญตามแนวนอน ควรกว้างไม่ต่าํ กว่า 20 เซนติเมตร ส่ วนภาชนะที่ใช้ปลูกบัวที่เจริ ญเติบโตทาง
แนวดิ่ง คือ บัวผัน บัวเผือ่ น บัวกินสาย บัวยักษ์ออสเตรเลีย บัวนางกวัก และบัวจงกลนี เป็ นภาชนะ
กลมปากกว้างหรื อแคบแต่ไม่ควรแคบกว่า 20 เซนติเมตร รู ปทรงสู ง หรื อ จะใช้กระถางปลูกต้นไม้
บรรจุดินให้ลึกไม่ต่าํ กว่า 12-15 เซนติเมตร ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกควรเป็ นดินที่ได้รับการผสม
เสริ มธาตุอาหาร เพราะสภาพการปลูกจะไม่ได้รับธาตุอาหารที่ละลายกับนํ้าเหมือนบัวที่เจริ ญใน
ธรรมชาติซ่ ึ งสามารถใช้ดินปลูกหรื อดินเหนียวหรื อดินเหนียวร่ วน
วิธีการปลูกบัวประดับปี
1. บัวที่เจริ ญตามแนวนอน ได้แก่ บัวฝรั่ง หรื ออุบลชาติยนื ต้นเกือบทุกพันธุ์มีเหง้าแข็ง
และใหญ่ การเจริ ญเติบโตจึงเป็ นเส้นตรงคล้ายกล้วยไม้ การปลูกบัวฝรั่งทําได้โดย เปิ ดเจาะร่ องให้
ได้ขนาดเท่ากับความกว้างและยาวของเหง้า เป็ นแนวจากริ มภาชนะ เข้ากลางภาชนะลึกประมาณ
2-3 เซนติเมตร ให้ปลายเหง้าเจริ ญเข้าภาชนะกลบดินอัดให้แน่นและทําให้ห่างจากผนังภาชนะ
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร
2. บัวที่เจริ ญตามแนวดิ่ง ได้แก่ บัวผันบัวเผือ่ น ใช้ส่วนของต้นอ่อนหรื อหัวในการปลูก
โดยฝังหัวหรื อต้นอ่อนกลางภาชนะ ให้ส่วนยอดถูกกลบอยูใ่ ต้หน้าดินประมาณ 1-2 เซนติเมตร กด
อัดดินให้แน่น หรื อเจาะรู กลางภาชนะเท่ากับหรื อกว้างกว่าขนาดของหัว หรื อต้นอ่อนเล็กน้อย แล้ว
ฝังหรื อเสี ยบให้ยอดตํ่ากว่าผิวดิน 1-2 เซนติเมตร อัดดินให้แน่น ภาชนะบรรจุดินขนาดปลูก 1
ลูกบาศก์ฟุต หรื อขนาดประมาณกระถาง 12 นิ้ว จะปลูกบัวก้านอ่อนอยูไ่ ด้ 1 ปี ครึ่ ง ถึง 2
วิธีการดูแลรักษาบัว
1. การป้ องกันนํ้าเสี ย โดยเฉพาะการปลูกในภาชนะจํากัดและขนาดเล็กปริ มาณนํ้าน้อย
ต้องตรวจดูไม่ให้น้ าํ เสี ย โดยการเด็ดใบแก่ดอกโรยทิ้งเสี ยก่อนจะเน่าในภาชนะหรื อบ่อที่ปลูก ถ้าไม่
จําเป็ นไม่ควรแก้ไขโดยการถ่ายนํ้าเปลี่ยนนํ้าใหม่บ่อย ๆ เพราะจะต้องทําให้บวั ต้องปรับตัวเองตาม
จะเจริ ญเติบโตช้า แต่ถา้ จําเป็ นเช่น มีสัตว์ตายอยูใ่ ต้ดินปลูก ได้แก่ กิ้งกือ ไส้เดือน หรื ออินทรี ยวัตถุ
ที่ติดมากับดินปลูกยังเน่าเปื่ อยไม่หมดทําให้น้ าํ เน่า ถ่ายนํ้า 2-3 ครั้ง แล้วยังไม่หายต้องเปลี่ยนดิน
ปลูกใหม่
2. ตะไคร่ น้ าํ -สาหร่ าย ตะไคร่ น้ าํ เกิดจากปุ๋ ยมูลสัตว์ที่ยงั ไม่เกิดการย่อยสลายก่อนนํามาใช้
ส่ วนสาหร่ ายส่ วนใหญ่ติดมากับดินปลูกสามารถกําจัดได้โดยการใช้ด่างทับทิมละลายนํ้าให้เพิ่ม

สี แดงอมชมพูเข้มทิ้งไว้ 2-3 วัน จากนั้นถ่ายนํ้าออกครึ่ งหนึ่งเก็บตะไคร่ และสาหร่ ายที่ตายออกเติม
นํ้าใหม่ตามเดิม
3. คราบนํ้ามัน คราบนํ้ามันเกิดจากไขมันจากกระดูกป่ นหรื ออินทรี ยว์ ตั ถุที่เน่าเปื่ อยไม่
หมดและเมื่อนําดินที่มีส่วนผสมต่างๆ เหล่านี้มาใช้จะเกิดซับนํ้ามันที่ลอยบนผิวหน้ากําจัดคราบ
นํ้ามันออก ถ้าปลูกในบ่อที่มีท่อนํ้าล้นให้ปล่อยนํ้าล้นออกจากภาชนะปลูก
4. ต้นและรากลอย เป็ นสาเหตุใหญ่ที่ทาํ ให้ผทู ้ ี่สนใจเลิกปลูกบัวไปหลายราย โดยเฉพาะ
บัวฝรั่งเช่น เมื่อปลูกใหม่ๆ ถ้ากดอัดดินทับเหง้า หัว หรื อต้นอ่อนไม่แน่นจะทําให้ตน้ ลอย รากดูด
อาหารมาเลี้ยงลําต้นไม่ได้ สังเกตได้จากใบเล็กลงและใบเหลือง แก่เร็ ว แก้โดยการปลูกใหม่ และหา
ไม้ไผ่อ่อนพับครึ่ งคล้ายปากเคียวคร่ อมต้นที่ปลูกกันไม่ให้ลอย สําหรับต้นแก่ที่ปลูกไว้นานแล้ว
โดยเฉพาะในภาชนะที่จาํ กัดบัวฝรั่งเจริ ญทางนอนจนไปชนอีกผนังของ อ่างหรื อบ่อในหลายกรณี
จะหักขึ้นบนเจริ ญขึ้นไปจนรากลอยตัดเหง้าที่ไม่ตอ้ งการทิ้งปลูกใหม่
5. ที่ปลูกร้อนเกินไป บัวประดับต้องการแสงแดดเต็มที่วนั ละไม่ต่าํ กว่า 5 ชัว่ โมง แต่บวั
ประดับที่ปลูกในภาชนะทรงตื้นจะมีปัญหาเรื่ องของอุณหภูมิน้ าํ ที่สูงเกินความพอเหมาะซึ่ งจะทําให้
ใบไหม้หรื อต้นแกร็ น วิธีการแก้ไขทําได้โดยย้ายภาชนะปลูกเข้าที่ร่มหรื อเปลี่ยนขนาดภาชนะให้มี
ความลึกเพิ่มขึ้น ส่ วนกรณี ของพื้นที่ปลูกที่เป็ นบ่อให้ใช้สแลนพรางแสงเพื่อลดความเข้ม
6. ดินจืด มี 2 สาเหตุ คือ ขาดปุ๋ ย หรื อขาดดิน สังเกตได้จากถ้าบัวใบเล็กลงใบเปลี่ยนเป็ น
สี เหลือง ใช้ปุ๋ยสู ตร 10-10-10 , 15-15-15 หรื อ 16-16-16 หรื อปุ๋ ยสําหรับบัว วิธีการใส่ ปุ๋ยภาชนะ
จํากัดทําได้โดยนําปุ๋ ยสู ตรที่ตอ้ งการใส่ ให้บวั ห่อกระดาษอ่อนหรื อ กระดาษหนังสื อพิมพ์ฝังโคนต้น
หรื อถ้าต้องการใช้ระยะเวลานานในการให้ต่อครั้งสามารถนํามาผสมปั้นร่ วมกับดินเหนียวผึ่งแห้ง
เตรี ยมไว้ เวลาใช้ให้ฝังโคนต้นสําหรับปริ มาณใช้เท่าไรขึ้นอยูก่ บั การสังเกตและศึกษาของผูป้ ลูก
เพราะภาชนะปลูกเล็ก-ใหญ่ ต่างกันปริ มาณนํ้าปลูกมากน้อยต่างกัน ปลูกในบ่อดิน บ่อคอนกรี ต
ชนิดพันธุ์บวั ฯลฯ จึงไม่สามารถกําหนดเป็ นเกณฑ์ตายตัวได้ถา้ ปลูกในภาชนะจํากัด อีกสาเหตุคือ
ขาดดิน บัวจะออกรากขยายเหง้า ฯลฯ ดันดินพ้นภาชนะแก้โดยรื้ อเปลี่ยนดินปลูกใหม่
7. วัชพืช วัชพืชที่สาํ คัญของการปลูกบัวประดับคือ คือสาหร่ ายได้แก่ สาหร่ ายหาง
กระรอก สาหร่ ายวุน้ และสาหร่ ายฝอย สาหร่ ายหางกระรอกเป็ นวัชพืชที่กาํ จัดยากเพราะเมื่อถูกถอน
ส่ วนของต้นจะขาดง่ายและส่ วนที่ขาดสามารถขยายพันธุ์ได้ รองลงมาได้แก่ สาหร่ ายวุน้ เพราะลื่น
และหลุดขาดออกจากกันง่ายเช่นเดียวกับสาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ ายเส้นหรื อสาหร่ ายฝอย
สามารถกําจัดได้ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะไม่ขาดถอนหรื อเก็บได้ท้ งั กระจุกแต่มีขอ้ เสี ยคือสาหร่ าย
เส้นมักจะไปพันลูกบัวและก้านบัวต้นเล็กๆ ที่งอกจากเมล็ดเช่น บัวผัน บัวเผือ่ น และบัวสายจึงต้อง
มัน่ เก็บกันเป็ นประจําทุกๆ 2-3 สัปดาห์ เพราะนอกจากจะทําให้บ่อบัวไม่สวยงามแล้ว ยังแย่งแร่ ธาตุ

อาหารจากบัวที่ปลูกอีกด้วย วิธีแก้คือ ต้องขยันหมัน่ เก็บดอกแก่ทิ้งก่อนติดเมล็ด ถ้าปลูกบ่อใหม่
แนะนําให้แยกปลูกบัวฝรั่งไว้บ่อหนึ่งบัวผันอีกบ่อหนึ่ง
8. ฟักตัวในฤดูหนาว บัวฝรั่ง และบัวผันบานกลางวัน ที่นาํ มาจากต่างประเทศบางพันธุ์
จะหยุดการเจริ ญเติบโตผลิตใบหนาก้านใบสั้นจมอยูใ่ ต้น้ าํ ในฤดูหนาว แก้โดยเพิม่ ความร้อนและ
แสงให้ หรื อโดยการลดความลึกของระดับนํ้าในบ่อที่ปลูกก่อนเข้าฤดูหนาว 1 เดือน (ประมาณ
กลางเดือนตุลาคม) โดยลดระดับนํ้าให้เหลือ 15-20 เซนติเมตร จากผิวดินหรื อยกอ่างปลูกให้อยูใ่ กล้
ผิวหน้าของนํ้าตามเกณฑ์ดงั กล่าว
9. ปลูกบัวพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับสถานที่และภาชนะที่ปลูก เป็ นหัวใจของการดูแล
รักษา เพราะถ้าชนิดพันธุ์ไม่เหมาะสมแก่สถานที่บวั ประดับไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ปัจจุบนั พันธุ์
ที่มีจาํ หน่ายผูข้ ายและผูป้ ลูกควรศึกษาพันธุ์วา่ ชนิดใดชอบนํ้าตื้นนํ้าลึก ที่ปลูกควรกว้างหรื อแคบ
10. อย่าให้อดอาหารและอย่าให้กินจนเป็ นโรคท้องมาร ใส่ ปุ๋ยบํารุ งตามความจําเป็ น ถ้าใส่
มากเกินไปนํ้าจะเขียว ปุ๋ ยสู ตรสมดุล10-10-10 , 12-12-12, 15-15-15 หรื อ 16-16-16 ห่อกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ 2 ชั้น หรื อปั้ นเอาดินเหนียวหุ ม้ ปริ มาณเท่าใดก็ข้ ึนอยูก่ บั การสังเกตของผูป้ ลูกเพราะ
ผูป้ ลูกแต่ละรายปลูกในภาชนะขนาดแตกต่างกัน การให้ปุ๋ยแต่ละครั้งต้องหมัน่ สังเกต ถ้านํ้าเขียว
ตะไคร่ สาหร่ ายขึ้นเร็ วแสดงว่าให้ปุ๋ยมากเกินไปควรลดปริ มาณหรื อความถี่ในการให้ปุ๋ยลง
11. เลี้ยงปลาที่ไม่กินพืช เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด หรื อปลากัด เพราะจะช่วยกินลูกนํ้า
12. ไม่ควรให้บวั ขยายพันธุ์จนแน่นในภาชนะเดียวกัน บัวฝรั่งจะแตกต่างจากบัวสาย คือ
จะแตกไหลไปขึ้นต้นใหม่ บัวผันหรื อบัวสายเกิดเมล็ดงอกเป็ นต้นใหม่แน่นภาชนะ ให้เอาออก
เพราะหากแน่นมากไปต้นจะไม่ออกดอก
13. อย่าปลูกบัวหลายพันธุ์ในภาชนะเดียวกัน ต้นจากพันธุ์ที่แข็งแรงโตเร็ วจะเบียดต้น
อ่อนแอจนตายไปในที่สุด
14. บัวฝรั่ง เจริ ญตามแนวนอน ถ้ายอดหรื อเหง้าชนภาชนะเมื่อไรจะชะงักการเจริ ญเติบโต
หักเหง้าหรื อไหลให้ยอดหันกลับทางกลางอ่างหรื อบ่อ
15. เปลี่ยนดินปลูกใหม่ ควรเปลี่ยนเมื่อรากแน่นภาชนะที่ปลูกและถ้าปลูกในภาชนะที่
จํากัดหรื อถ้าปลูกในบ่อและนานๆ หลายๆ ปี ก็น่าต้องเปลี่ยนหน้าดินเหมือนกัน
โรคและแมลงทีส่ ํ าคัญ
1. ศัตรู พืช

1.1 เพลี้ยจักจัน่ เพลี้ยไฟ ไรแดง และเพลี้ยอ่อน จะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบอ่อนทําให้ใบหงิก
งอ สั้นลง การป้ องกันกําจัด โดยใช้สารเคมี เช่น มาลาไธออน หรื อโพรพาไกต์ (สําหรับกําจัดไร)
ฉี ดพ่น ทุก 15 วัน หรื ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.2 หนอนชอนใบ หนอนกินใบ จะกัดกินใบจนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ มักจะ
ระบาดในฤดูแล้ง การป้ องกันกําจัด โดยใช้สารเคมี เช่น มาลาไธออน ฉี ดพ่นทุกๆ 10 วัน
1.3 หนอนผีเสื้ อ หนอนกอ เป็ นศัตรู ที่สาํ คัญและระบาดได้ตลอดปี เกิดจากผีเสื้ อกลางคืน
วางไข่ เมื่อฟักไข่เป็ นหนอนจะกัดกินใบบัวทําให้ฉีกขาด การป้ องกันกําจัด โดยใช้สารเคมี เช่น
มาลาไธออน ฉี ดพ่นหรื อหว่านลงในแปลง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่
1.4 หนู จะกัดกินเมล็ด ใบ และฝักบัว การป้องกันกําจัด ใช้สารเบื่อหนู และกําจัดพืช
รอบๆแปลงซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของหนู
1.5 หอย เป็ นสัตว์ที่มีประโยชน์และโทษ ประโยชน์ คือ สามารถบอกคุณภาพนํ้าในบ่อว่า
มีสภาพดีหรื อเสี ย ถ้าหอยลอยอยูบ่ นผิวนํ้า เกาะบริ เวณขอบบ่อแสดงว่านํ้าเริ่ มเสี ยควรรี บเปลี่ยนนํ้า
ทิ้ง โทษ คือถ้ามีในปริ มาณมากหอยจะเกาะก้านบัวดูดกินนํ้าเลี้ยงทําให้ใบอ่อนเจริ ญไม่พน้ นํ้า กําจัด
ทิง้ โดยใช้ไม้ไผ่แช่น้ าํ ทิง้ ไว้ ยกขึ้นเก็บหอย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. โรคพืช
2.1 โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา Cercospora sp. เป็ นโรคที่ไม่รุนแรงสําหรับบัว การป้ องกัน
กําจัด โดยการตัดใบที่เป็ นโรคทิ้ง
2.2 โรครากเน่า มีลกั ษณะอาการ ต้นบัวจะแคระแกรน ลักษณะคล้ายขาดอาหาร การ
ป้องกันกําจัด โดยถอนบัวขึ้นมาตัดเหง้าที่เน่าทิ้ง แล้วปลูกใหม่
ประโยชน์ ของบัว
1. ปลูกเป็ นไม้ดอกไม้ประดับ
นิยมปลูกเป็ นไม้ประดับในภาชนะเพื่อนํามาประดับบริ เวณบ้านหรื อปลูกในสระเล็กๆ
ใช้
ประดับหรื อตกแต่งสถานที่ ให้ความสวยงาม และทําให้อารมณ์สุนทรี และมีความสุ ขอีกทั้งเป็ นไม้
ตัดดอกเพื่อบูชาพระหรื อปั กแจกันประดับโต๊ะ
2. ใช้เป็ นเครื่ องหอม
กลีบบัวประดับ ส่ วนมากมีกลิ่นหอมสามารถนําไปนําไปทําเครื่ องประทินผิวและนํ้าหอม
(สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550)

การผลิตบัวประดับของประเทศไทย
อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. การผลิตเพื่อขายในประเทศ การผลิตบัวประดับสําหรับตลาดในประเทศของไทย นับว่า
มีการพัฒนาไปมากกว่าในต่างประเทศ เพราะได้มีการคิดค้นวิธีการปลูกบัวในภาชนะขนาดจํากัด
จนมีดอกแล้วจึงนําออกขายหรื อส่ งให้ตวั แทนจําหน่าย ซึ่งเป็ นวิธีที่ลูกค้าพอใจ เพราะได้บวั ที่สวย
และเห็นดอกก่อนซื้อ
2. การผลิตเพื่อส่ งขายต่างประเทศ ชนิดของบัวประดับที่ส่งออก มีท้งั ประเภท บัวผันและ
บัวฝรั่ง หากเป็ นบัวฝรั่ง มักมีการกําหนดพันธุ์ที่แน่นอน ซึ่ งจะได้ตน้ บัวที่หลากหลายการผลิต เพื่อ
ส่ งออกนี้นิยมทําในพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อที่จะได้จาํ นวนที่มากพอ และต้นทุนการผลิตตํ่า
Chomchalow (2007) กล่าวว่า ไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสี ยงการผลิตบัวสายปั จจุบนั
นี้ บัวสายลูกผสมของไทยได้มีการส่ งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ และยังมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ภูรินทร์ (2553) ปั จจุบนั ประเทศไทยมีสายพันธุ์บวั ลูกผสมใหม่ ( hybrid) เกิดขึ้น
มากมาย มีสีสันสวยงาม ดอกซ้อนมาก กลิ่นหอม ปลูกง่าย ดอกดก หรื อมีใบสวยงาม ดังที่กล่าว
มาแล้ว เช่น บัวมังคลอุบล บัวแทนขวัญ บัวมิสสยาม บัวสุ วรรณา และบัววันวิสาข์ ซึ่ งเป็ นบัวที่ชนะ
การประกวดระดับโลก จากสมาคมบัวและสวนไม้น้ าํ สากล ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา และยังมีบาง
สายพันธุ์ที่ดอกซ้อนมากๆ มีกลิ่นหอม ก้านแข็ง เหมาะนํามาเป็ นไม้ตดั ดอกปั กแจกัน เช่น บัวสาย
พันธุ์ฉลองขวัญขาวมงคล ชมพูมะเหมี่ยว ไดเรกเตอร์ จีทีมวั ร์ เป็ นต้น ซึ่ งบัวกลุ่มนี้เมื่อปลูกลงแปลง
แล้วให้ดอกที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20เซนติเมตร และก้านแข็งแรง สามารถนํามาเป็ น
ไม้ตดั ดอก การให้ดอก 10-14 ดอก/กอ/เดือน ปั จจุบนั กําลังศึกษายืดอายุในการปั กแจกันให้สามารถ
บานได้ 7-10 วัน และกําลังศึกษาเป็ นไม้ตดั ดอกส่ งออกไปต่างประเทศ ในประเทศยุโรปหรื อ เอเชีย
เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง หรื อสิ งคโปร์ เพราะจําหน่ายได้ราคาดีประมาณ 20-40 บาท/ดอก
ประเทศไทยพบว่า มีบวั สายพันธุ์พ้นื เมืองทั้งประเภทที่บานกลางวันในกลุ่ม Brachyeras
เช่น บัวผัน บัวเผือ่ น และบัวจงกลนี โดยบัวผัน (ดอกใหญ่) บัวเผือ่ น (ดอกเล็ก) จะมีลกั ษณะใบหยัก
ขอบใบไม่เรี ยบ ดอกชูพน้ นํ้า ดอกดกและออกดอกมาทดแทนกันตลอกเวลา กลีบดอกเรี ยวยาว
แหลม เวลาบานจะแผ่ออก ดอกมีกลิ่นหอมมาก มี 9 สี คือ สี แดง , สี ขาว, ชมพู, เหลือง, แสด, ฟ้า
คราม, ม่วงแดง, ม่วงนํ้าเงิน และสี เหลือบ (สี เหลือบมีสีฟ้าเหลือบเหลืองเขียว) ส่ วนบัวจงกลนีมี
ลักษณะใบรี ขอบใบหยัก ออกดอกดกและทยอยออก ดอกมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมเล็กน้อย ดอกลอย
เหนือผิวนํ้า ดอกบานแล้วไม่หุบ และอีกประเภทคือ บัวบานกลางคืนอยูใ่ นกลุ่ม Lotos เช่น บัวกิน
สายหรื อบัวสาย มีลกั ษณะใบหยัก ขอบใบไม่เรี ยบ ดอกชูพน้ นํ้า ดอกดกและออกมาทดแทนกัน
ตลอดเวลา ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มี 3 สี คือ สี ขาว, แดง และชมพู ซึ่ งบัวสายเขตร้อนเหล่านี้เป็ นบัว

กลุ่มใหญ่ที่ให้ดอกที่มีสีสันสวยงาม จึงมีการปลูกเพื่อขายต้นและ/หรื อขายตัดดอกกันอย่าง
กว้างขวาง
ปั จจุบนั มีพนั ธุ์บวั ที่นิยมปลูกเพื่อตัดดอกขายคือ บัวพันธุ์ฉลองขวัญ มีลกั ษณะเด่นโดย
ดอกนั้นจะมีขนาดใหญ่ กลีบซ้อนมากและมีสีม่วงสด (เสริ มลาภ , 2548) แต่พบว่าสี ดอกจะเปลี่ยน
เมื่อมีอายุมากขึ้นและมีอายุการบานของดอกไม่เกิน 3 วัน จากการศึกษาพบว่า มีการใช้สารละลาย
ซู โครสเพื่อยืดอายุการปั กแจกัน ที่ความเข้มข้นสู งจะให้ผลอายุการปั กแจกันน้อยกว่าการใช้
สารละลายซู โครสที่ความเข้มข้นตํ่าหรื อไม่เติมสารละลายซู โครส (มานะบุตร, 2551)

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. วัสดุและอุปกรณ์
1.1 บ่อปูนซี เมนต์ ความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จํานวน 2 บ่อ
1.2 กระถางพลาสติกก้นตื้นทึบทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
1.3 กระถางพลาสติกก้นลึกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
1.4 ดินเหนียว
1.5 ป้ ายชื่อพลาสติก
1.6 ไม้บรรทัด
1.7 เวอร์ เนีย
1.8 กรรไกรตัดกิ่ง
1.9 ไหมพรม
1.10 กระชอนสแตนเลส
1.11 สายยางพลาสติก
1.12 ยาฆ่าแมลง (สตาร์ เกิล) และยากําจัดสาหร่ าย (ด่างทับทิม)
1.13 ปุ๋ ยสู ตร 16-16-16
2. วิธีการทดลอง
2.1 พืชตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ จ. ชลบุรี แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
2.2.1 บัวฝรั่ง: อายุ 7 เดือน พันธุ์ที่ใช้ในการทดลองจํานวน 7 พันธุ์ ได้แก่
- พันธุ วนั วิสาข์
(พันธุ์การค้า)
- พันธุ์มาดาม วิลฟรอน กอนเนียร์
(พันธุ์การค้า)
- พันธุ์มงั คลอุบล
(พันธุ์การค้า)
- พันธุ์ธิดาธาร
(พันธุ์ลูกผสมใหม่)
- พันธุ์พิง้ บิวตี้
(พันธุ์การค้า)
- พันธุ์รัศมีธาร (พันธุ์ลูกผสมใหม่)
- พันธุ์ลูกผสมใหม่ (พันธุ์ลูกผสมใหม่)

2.2.2 บัวสายบานกลางวันหรื อบัวผัน : อายุ 5 เดือนพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองจํานวนจํานวน 6
พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์ฉลองขวัญ (พันธุ์การค้า)
พันธุ์ไมอามี่ โรส (พันธุ์การค้า)
พันธุ์ลินซี่ วูด้ (พันธุ์การค้า)
พันธุ์ขาวมงคล (พันธุ์พ้นื เมือง)
พันธุ์ชมพูม่ ะเหมี่ยว (พันธุ์พ้นื เมือง)
พันธุ์ลูกผสมใหม่ (พันธุ์ลูกผสมใหม่)
2.2 ขั้นตอนปลูกแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
การปลูกบัวฝรั่ง : ปลูกในกระถางพลาสติกก้นตื้น พันธุ์ละ 3 กระถาง กระถางละ 1 ต้น โดย
ใส่ ดินลงในกระถางประมาณ 3/4 ของกระถาง จากนั้นนําเหง้าของบัวฝรั่งวางบนผิวดินหันส่ วนยอด
เข้ากึ่งกลางกระถางและให้ส่วนปลายชิดขอบกระถาง แล้วนําดินเหนียวมากลบทับด้านบน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เหง้าบัวหลุดจากดิน เมื่อปลูกเรี ยบร้อยแล้วจะนํากระถางบัวฝรั่งและบัวผันวาง เรี ยงลง
ในบ่อซี เมนต์ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 0.45 เมตร
การปลูกบัวผัน
: ปลูกในกระถางพลาสติกก้นลึก พันธุ์ละ 3 กระถาง กระถางละ 1 ต้น โดย
ใส่ ดินลงในกระถางประมาณ 3/4 ของกระถาง จากนั้นนําต้นบัวผันปลูกกึ่งกลางกระถางแล้วนําดิน
กลบรอบๆ รากเมื่อปลูกเรี ยบร้อยแล้วจะนํากระถางบัวฝรั่งและบัวผันวางเรี ยงลงในบ่อซี เมนต์ขนาด
ความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 0.45 เมตร
2.3 วางแผนการทดลอง
ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบ
RCBD (Randomized Complete Block Design)
จํานวน 3 ซํ้า คือ ฤดูร้อน (เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) ฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559) ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

2.4 การดูแลรักษา
นําปุ๋ ยสู ตร 16-16-16 อย่างละ 1 ช้อนชา ใส่ ลงในกระดาษหนังสื อพิมพ์ห่อให้เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมจากนั้นจึงนําไปใส่ ลงในกระถางบัวจํานวน 3 ห่อต่อกระถาง โดยใส่ ให้ชิดขอบกระถาง
และกดลงดินให้ลึก เพื่อไม่ให้ปุ๋ยหลุดจากดิน จะทําการใส่ ปุ๋ยทุก 7 วัน เมื่อพบว่ามีหนอนบริ เวณใบ
บัวหรื อในส่ วนก้านบัวจะใส่ ยาฆ่าแมลง สตาร์ เกิ้ล จี จํานวน 2 ช้อนโต๊ะ ต่อกระถาง ส่ วนสาหร่ ายถ้า
พบในปริ มาณที่มากจะนําด่างทับทิม 3 ช้อนชาละลายลงในบ่อซี เมนต์ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วจึงปล่อยนํ้า
ล้างทําความสะอาดบ่อ
2.5 การบันทึกข้อมูล
ทําการเก็บข้อมูลลักษณะทางคุณภาพและลักษณะปริ มาณของบัวฝรั่งและบัวสายเขตร้อน
โดยทําการเก็บลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.5.1 การบันทึกข้อมูล ของบัวฝรั่งจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มลักษณะคุณภาพ และ
2) กลุ่มลักษณะปริ มาณ โดยกลุ่ม ลักษณะทางด้านคุณภาพ ที่ทาํ การเก็บข้อมูล ได้แก่ สี ดา้ นหน้าและ
หลังของแผ่นใบอ่อน, สี ดา้ นหน้าและหลังของแผ่นใบแก่, สี ของก้านใบ, ก้านใบมีขนหรื อไม่มีขน,
จํานวนกลีบดอก (ความซ้อนของกลีบดอก), ทรงของดอก, สี ของกลีบดอก, ลักษณะการออกดอก
และการติดเมล็ด (ฝัก) ส่ วนลักษณะปริ มาณ คือ ความยาวก้านดอก (ซม.), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก (ซม.) และจํานวนดอกต่อต้น (ดอก)
2.5.2 การบันทึกข้อมูล ของบัวสายเขตร้อน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับบัวฝรั่ง แต่มีบาง
ลักษณะที่จะพบเฉพาะในบัวสายเขตร้อน ซึ่งลักษณะทางด้านคุณภาพ ได้แก่ สี ดา้ นหน้าและหลัง
ของแผ่นใบแก่, สี ของก้านใบ, ลักษณะดอกตูม, จํานวนกลีบดอก (ความซ้อนของกลีบดอก), ทรง
ของดอก, สี ของกลีบดอก, ลักษณะการออกดอก การติดเมล็ด (ฝัก) และการขยายพันธุ์แบบ
viviparous ส่ วนลักษณะปริ มาณ คือ ความยาวก้านดอก (ซม.), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก (ซม.)
และจํานวนดอกต่อต้น (ดอก)
2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน
3 ซํ้า เปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของลักษณะเชิงปริ มาณด้วย วิธี DMRT (Duncan’s Multiple-Range
Test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

2.7 สถานที่ทาํ การทดลอง
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
2.8 ระยะเวลาการทดลอง
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลจากการศึกษาลักษณะทางคุณภาพและปริมาณของบัวฝรั่งสกุลย่ อย Nympahaea
บัวฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ พันธุ์การค้า
จํานวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์มงั คลอุบล, พันธุ์มาดาม วิลฟรอน กอนเนียร์, พันธุ์พิง้ บิวตี้ และพันธุ์
วันวิสาข์ กับพันธุ์ลูกผสมใหม่จาํ นวน 3 พันธุ์ ได้แก่พนั ธุ์ลูกผสมใหม่เบอร์ 1, 2 และ 3 ทําการ
เปรี ยบเทียบลักษณะทางด้านคุณภาพและลักษณะด้านปริ มาณใน 3 ฤดูกาล (ฤดู ร้อน, ฤดูฝน และฤดู
หนาว)
1.1 ลักษณะทางคุณภาพ
ลักษณะทางคุณภาพ
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มลักษณะของใบและกลุ่ม
ลักษณะของดอก กลุ่มลักษณะของใบจะมีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลย่อย Nymphaea
คือ ขอบใบเรี ยบ ส่ วนลักษณะอื่นๆ นั้นจะขึ้นกับชนิดของพันธุ์ คือ พันธุ์วนั วิสาข์จะมีสีของแผ่นใบ
อ่อนและใบแก่ (หน้าและหลังใบ) เป็ นสี บรอนซ์จุดกระสี เขียว แตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ ส่ วนพันธุ์
ลูกผสมใหม่ เบอร์ 2 แตกต่างเฉพาะสี แผ่นใบอ่อนเท่านั้น พันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 3 (ทั้งใบอ่อนและ
ใบแก่) และพันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 2 (ใบอ่อน) จะมีรูปร่ างของใบแบบวงรี (Ovate) อีก 5 พันธุ์จะมี
รู ปร่ างแบบใบกลม (Orbicular) ลักษณะของฐานใบปิ ดและลักษณะก้านใบมีขน ได่แก่พนั ธุ์ลูกผสม
ใหม่เบอร์ 2 และพันธุ์มาดามวิลฟรอน กอนเนียร์ ตามลําดับ ส่ วนพันธุ์ที่มีกา้ นใบสี เขียว ได้แก่
พันธุ์มงั คลอุบลและพันธุ์พงิ้ บิวตี้ ทางด้านลักษณะของดอกที่สาํ คัญคือ สี ของกลีบดอกเป็ นลักษณะ
ประจําพันธุ์ คือ พันธุ์มงั คลอุบลและพันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 1 มีกลีบดอกสี เหลืองอมส้ม พันธุ์พิง้
บิวตี้และพันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 2 มีกลีบดอกสี ชมพู,พันธุ์ลูกผสมใหม่เบอร์ 3 มีกลีบดอกสี เหลือง
และพันธุ์มาดาม วิลฟรอน กอนเนียร์ มีกลีบดอกสี ขาวแดง ลักษณะทรงของดอกและจํานวนกลีบ
ดอก (ความซ้อนของกลีบดอก) พบว่าไม่มีความแตกต่าง ยกเว้น พันธุ์พงิ้ บิวตี้จะมีทรงดอกแบบถ้วย
และจํานวนกลีบดอก 32 กลีบ (ซ้อน) ลักษณะการออกดอกทั้ง 7 พันธุ์เป็ นแบบทยอยออก ส่ วน
ลักษณะการติดเมล็ดจะพบเฉพาะพันธุ์ลูกผสมใหม่เบอร์ 2 เท่านั้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางคุณภาพของบัวฝรั่ง สกุลย่อย Nymphaea จํานวน 7 พันธุ์
Characters

Mungkala Ubon

Pink beauty

Wanvisa

Madame
Wilfron
Gonnèrè

New Hybrid
No.1

New Hybrid
No.2

New Hybrid
No.3

1.3 Shape
(leaflet/leaf)
1.4 Sinus
overlap
1.5 Petiole hairs
1.6 Petiole
color
2. Flowers

Orbicular/
Orbicular
Absent

Orbicular/
Orbicular
Absent

Orbicular/
Orbicular
Absent

Orbicular/
Orbicular
Absent

Orbicular/
Orbicular
Absent

Ovate/
Orbicular
Present

Ovate/
Ovate
Absent

Absent
green

Absent
green

Absent
reddish

Present
reddish

Absent
reddish

Present
reddish

Absent
reddish

2.1 Petal color

Peachy yellow

Pink

Garnet red and
white

Peachy yellow

Pink

Yellow

2.2Flower
shape
2.3 Number of
petals
3. Pod

Semicircle

Cuplike

Orange with
stable yellowish
speckles
Semicircle

Semicircle

Semicircle

Semicircle

Semicircle

33-44 petals

32 petals

33-44 petals

33-44 petals

33-44 petals

33-44 petals

33-44 petals

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Present

Absent

1. Leaves
1.1 leaflet
(top-upside)
1.2 leaf
(Top-Upside)

1.2 ลักษณะทางปริ มาณ
ลักษณะทางด้านปริ มาณทั้ง 3 ลักษณะของพันธุ์บวั ฝรั่งทั้ง 7 พันธุ์มีความแตกต่าง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ พันธุ์วนั วิสาข์ มีความยาวก้านดอกสู งสุ ดคือ 3.94 ซม. พันธุ์ลูกผสม
ใหม่ เบอร์ 2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสู งสุ ดคือ 8.17 ซม. ส่ วนพันธุ์พงิ้ บิวตี้จะมีจาํ นวนดอกต่อ
ต้นสู งที่สุดคือ 6 ดอก (ตารางที่ 2) ผลที่ได้จากการศึกษาลักษณะคุณภาพและปริ มาณเหล่านี้เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกพันธุ์บวั ฝรั่งในการปรับปรุ งพันธุ์ สอดคล้องกับไพรัตน์ (2553) รายงาน
ว่า เทคนิคในการปรับปรุ งพันธุ์บวั ต้องทําการศึกษาลักษณะทางธรรมชาติ (ลักษณะคุณภาพและ
ลักษณะปริ มาณ) เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการคัดเลือกพันธุ์และตั้งเป้ าหมายในการปรับปรุ ง

พันธุ์ เช่นเดียวกับ Pairat และ Vipa (2010) ได้ใช้ลกั ษณะทางด้านคุณภาพจําแนกความแตกต่าง
ระหว่างพ่อแม่และลูกผสมร่ วมกับการใช้เครื่ องหมายโมเลกุลยืนยันความเป็ นลูกผสม นอกจากนี้
Woods et.al. (2005) ใช้ลกั ษณะทางด้านคุณภาพและปริ มาณช่วยในการจําแนกความหลากหลาย
ของบัวฝรั่ง
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะปริ มาณจํานวน 3 ลักษณะ ของบัวฝรั่งในสามฤดูกาล
Lines

Stem length (cm.)

Flower diameter (cm.)

Number of flower per plant

Mungkala Ubon

3.70ab

8.01a

3.66b

Pink beauty

2.22c

4.74d

6.22a

Wanvisa

3.91a

5.77c

1.78c

Madame Wilfron
Gonnèrè
New Hybrid No.1
New Hybrid No.2
New Hybrid No.3
F-test
C.V%

1.39d

6.54b

3.11b

3.82a
2.96ab
2.87b
**
12.87

8.04a
8.17a
7.99a
**
4.71

3.83b
3.72b
4.89ab
*
31.07

2. ผลจากการศึกษาลักษณะทางคุณภาพและปริมาณของบัวสายเขตร้ อนสกุลย่ อย Brachyceras
พันธุ์บวั สายเขตร้อนบานกลางวันจํานวน 6 พันธุ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ พันธุ์การค้า จํานวน 3 พันธุ์ คือพันธุ์ฉลองขวัญ ,พันธุ์ไมอามี่ โรส และพันธุ์ลินซี่ วูด้ , พันธุ์
พื้นเมืองจํานวน 2 พันธุ์ คือพันธุ์ขาวมงคล และพันธุ์ชมพูม่ ะเหมี่ยว และพันธุ์ลูกผสมใหม่จาํ นวน 1
พันธุ์ คือ พันธุ์ลูกผสมใหม่ รวบรวมเพื่อศึกษาลักษณะฟี โนไทปี่ แสดงออกใน 3 ฤดูกาล ณ สถาบัน
บัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี
2.1 ลักษณะทางคุณภาพ
ลักษณะทางคุณภาพที่ทาํ การเก็บข้อมูลจะเหมือนกับการเก็บข้อมูลของบัวฝรั่ง แต่มีบาง
ลักษณะของบัวสายเขตร้อนที่จะแสดงออกไม่เหมือนกับบัวฝรั่ง เช่น บัวสายเขตร้อนบานกลางวันสี
ของแผ่นใบอ่อนและใบแก่สีจะคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนจึงทําการเก็บข้อมูลเฉพาะใบแก่เท่านั้น ซึ่งจะ
พบว่า พันธุ์ไมอามี่ โรส สี ของแผ่นใบจะมีสีเขียวแถบลายด่างสี แดง (หน้าใบ)และสี เขียวกระสี แดง
(หลังใบ) ซึ่ งแตกต่างจากพันธุ์อ่ืนๆ ลักษณะของขอบใบจักมนและก้านใบไม่มีขนจะเป็ น
ลักษณะเฉพาะของบัวสายเขตร้อนทุกพันธุ์จะแสดงออกเหมือนกัน สี ของก้านใบส่ วนใหญ่จะมีสี

เขียวยกเว้นพันธุ์ชมพูม่ ะเหมี่ยวและพันธุ์ลินซี่ วูด้ การซ้อนทับกันของฐานใบจะพบเฉพาะพันธุ์ขาว
มงคลและพันธุ์ฉลองขวัญ ลักษณะสี ของกลีบดอกมีสีแตกต่างกัน คือ พันธุ์ขาวมงคล กลีบดอกสี
ขาว, พันธุ์ฉลองขวัญ กลีบดอกสี น้ าํ เงินม่วง, พันธุ์ชมพูม่ ะเหมี่ยว กลีบดอกสี ชมพูแดง, พันธุ์ลินซี่
วูด้ กลีบดอกสี น้ าํ เงินม่วง, พันธุ์ไมอามี่ โรส กลีบดอกสี ชมพู และพันธุ์ลูกผสใหม่ เบอร์ 1 กลีบดอก
สี เหลืองปลายกลีบม่วง ความซ้อนของกลีบ (จํานวนกลีบดอก) พันธุ์ฉลองขวัญจะมีกลีบดอกซ้อน
มากพิเศษและพันธุ์ไมอามี โรส กลีบดอกซ้อน ซึ่ งทั้งสองพันธุ์จะมีลกั ษณะทรงดอกแบบแผ่ครึ่ ง
วงกลม ส่ วนอีก 5 พันธุ์จะมีทรงดอกแบบถ้วยและจํานวนกลีบดอกไม่ซอ้ น (ตารางที่ 3)
2.2 ลักษณะทางด้านปริ มาณ
ส่ วนลักษณะความยาวก้านดอก (ซม.), เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (ซม.) และจํานวนดอกต่อ
ต้น พบว่าพันธุ์ฉลองขวัญจะให้ลกั ษณะทั้งสามดีที่สุด (ตารางที่
4) แต่อย่างไรก็ตามจะไม่พบ
ลักษณะการขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดและแบบ viviparous กับพันธุ์ฉลองขวัญ รวมทั้งพันธุ์ขาวมงคลจะ
ไม่พบการขยายพันธุ์แบบ viviparous แต่สามารถขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดได้ ซึ่งลักษณะการติดเมล็ด
และการขยายพันธุ์แบบ viviparous จะช่วยให้การเพิ่มจํานวนต้นกล้าใหม่ได้ดีกว่าการแตกหัว ซึ่ งจะ
ได้จาํ นวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เยาวมาลย์และปิ ยะวดี (2555) จึงได้นาํ เอา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ โดยใช้ฮอร์ โมน N6-Benzylaminopurine (BA) และ 3-indole acetic
acid (IAA) ชักนําให้เกิดยอดของบัวฉลองขวัญ พบว่าฮอร์ โมนทั้งสองมีประสิ ทธิ ภาพดีในการชักนํา
ให้เกิดยอด เนื่องจากพันธุ์ฉลองขวัญขยายพันธุ์ได้ยากและได้จาํ นวนหัวเพื่อพัฒนาเป็ นต้นใหม่นอ้ ย
จึงจําเป็ นต้องนําเทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ มาใช้ แต่การใช้เทคนิคเหล่านี้จะต้องอาศัย
ความชํานาญและต้นทุนในการทําสู ง ดังนั้น การคัดเลือกพันธุ์เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์จึงควรมี
ลักษณะการขยายพันธุ์แบบพิเศษ (viviparous)และการขยายพันธุ์แบบเมล็ดร่ วมด้วยจะทําให้ลูกผสม
ใหม่ที่ได้มีการขยายพันธุ์ได้เร็ ว ทันต่อความต้องการของตลาด เช่นเดียวกับที่ไพรัตน์ (2553) กล่าว
ไว้วา่ การที่จะประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งพันธุ์บวั ประดับจะต้องคัดเลือกพันธุ์ที่มีลกั ษณะ
การขยายพันธุ์ได้เร็ วสามารถนํามาใช้เป็ นได้ท้งั พ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะทางคุณภาพของบัวสายเขตร้อนสกุลย่อย Brachyceras
Characters
Chalongkwan
1. Leaves
1.1 leaf
(top-upside)
1.3 Shape
Orbicular
1.4 Sinus
Present
overlap
1.5 Petiole hairs
Absent
1.6 Petiole
green
color
2. Flowers

Kwamongkol

Chompumamueaw

Linsey wood

Miami rose

New Hybrid No.1

Orbicular
Present

Ovate
Absent

Orbicular
Absent

Orbicular
Absent

Orbicular
Absent

Absent
green

Absent
reddish

Absent
reddish

Absent
green

Absent
green

2.1 Petal color

Deep blue

White

Reddish plum

Light purple

Pink

2.2
Flower
shape
2.3 Petal shape
2.3 No. of
petals
3. Pod
4.Viviparous

Semicircle

Cuplike

Cuplike

Cuplike

Semicircle

Yellow with
purple tip
Cuplike

Linear

Ovate

Linear

Linear

Linear

Elliptic

45-48 petals

19-20 petals

19-20 petals

19-20 petals

21-23 petals

19-20 petals

Absent
Absent

Present
Absent

Present
Present

Present
Present

Present
Present

Present
Present

ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะความยาวก้านดอก (ซม.), เส้นผ่านศูนย์กลางดอก
(ซม.) และจํานวนดอกต่อต้นของบัวสายเขตร้อน
Lines
Chalongkwan
Kwamongkol
Chompumamueaw
Linsey wood
Miami rose
New Hybrid No.1
F-test
C.V%

Stem length (cm.)
15.86a
14.44b
13.13c
13.19c
13.13c
12.63c
**
3.23

Flower diameter (cm.)
14.22a
11.44b
9. 41 d
8. 46 e
10.20c
8. 33 e
**
3. 80

Number of flowers per plant
11.56a
11.11a
10.56ab
10.33ab
8.89bc
8. 44 c
*
9.67

สรุป

จากการศึกษาคัดเลือกพันธุ์บวั ประดับในสกุลย่อย Nymphaea (บัวฝรั่ง)และสกุลย่อย
Brachyceras (บัวสายเขตร้อนบานกลางวัน) พบว่า บัวประดับทั้ง 12 พันธุ์สามารถเจริ ญได้ดีใน
พื้นที่จ.ชลบุรี โดยบัวฝรั่งพันธุ์ลูกผสมใหม่เบอร์ 2 มีลกั ษณะคุณภาพ(ขยายพันธุ์เมล็ด)และปริ มาณ
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสู งสุ ด) ที่ดีเมื่อเปรี ยบกับพันธุ์อื่นๆ สามารถใช้เป็ นพ่อพันธุ์หรื อแม่
พันธุ์ในการปรับปรุ งพันธุ์ได้ดี ส่ วนพันธุ์พงิ้ บิวตี้ซ่ ึ งให้จาํ นวนดอกต่อต้นมากที่สุดอาจจะนํามาใช้
เป็ นต้นพ่อพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งได้ ส่ วนบัวสายเขตร้อนบานกลางวันนั้น พันธุ์ฉลองขวัญแสดงลักษณะ
ฟี โนไทป์ ดีกว่าทุกพันธุ์ แต่ไม่เหมาะสมต่อการใช้เป็ นต้นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ เนื่องจากเกสรตัว
เปลี่ยนเป็ นกลีบดอก, ไม่สามารถขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดและขยายพันธุ์แบบ viviparous ได้ รวมทั้งให้
จํานวนหัวเพื่อผลิตเป็ นต้นใหม่นอ้ ย ดังนั้น บัวสายเขตร้อนที่มีลกั ษณะให้เมล็ดและขยายพันธุ์แบบ
viviparous ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป เช่น พันธุ์ชมพูม่ ะเหมี่ยว ,
พันธุ์ลูกผสมใหม่ เบอร์ 1, พันธุ์ลินซี่ วูด้ เป็ นต้น
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