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การเปรี ยบเทียบบัวฝรั่ งพันธุ์การค้ าและพันธุ์ลูกผสมใหม่ ใน 3 ฤดูกาล
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Abstract
In the present, domestic and international markets were highly required hardy waterlilies. The
intersubgeneric and intrasubgeneric hybridization were used to develop the new hardy waterlily characteristics
for increasing values. The information of subgenus Nymphaea characteristics was needed to select the
parental lines. So, the objective of this study to compare some qualitative and quantitative morphological
characters in four hardy waterlily cultivars and three new hybrid lines. The experimental design was RCBD with
three replications (warmest season, rainy season and cold season) at Rajamangala University of Technology
Tawan-Ok, Bangphra Campus, during April 2015 to December 2015. Six 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. In the study, results showed significant differences among quantitative
characters. 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.
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั บัวฝรั่งเป็ นต้ องการของตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศสูง การพัฒนาพันธุ์โดยการผสมข้ ามภายใน
สกุลย่อยเดียวกันและผสมข้ ามต่างสกุลย่อยให้ ได้ พนั ธุ์ใหม่ที่มีลกั ษณะแปลกใหม่ เช่น สีดอก ขนาดดอกเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้ กับ บัว ฝรั่ ง นอกจากนี ข้ ้ อ มูล ลัก ษณะทางพฤกษศาสตร์ จ าเป็ นต่ อ การคัด เลื อ กพ่ อ แม่ พัน ธุ์ ที่ ใ ช้ เป็ นคู่ผ สม ดัง นัน้
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของบัวฝรั่งพันธุ์การค้ าจานวน 4 พันธุ์ และพันธุ์
ลูกผสมใหม่จานวน 3 สายพันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 3 ซา้ (ฤดูร้อน ฝน และหนาว) ปลูกที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2558 ศึกษาลักษณะ
คุณภาพได้ แก่ สีของใบอ่อนและใบแก่ สีกลีบดอก ความซ้ อนของกลีบดอก ขนบนก้ านดอก,ทรงดอกบาน การออกดอก และ
การติดเมล็ด ส่วนลักษณะปริ มาณ คือ ความยาวก้ านดอก, เส้ นผ่านศูนย์กลางดอก และจานวนดอกต่อต้ น ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ลักษณะปริ มาณทัง้ 3 ลักษณะของพันธุ์บวั ฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งพันธุ์การค้ า คือพันธุ์วนั วิสาข์ มีความยาวก้ านดอกสูงสุดคือ 3.94 ซม. พันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 2 มี
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางดอกสูงสุดคือ 8.17 ซม. และพันธุ์พิ ้งบิวตี ้ (พันธุ์การค้ า) มีจานวนดอกต่อต้ น สูงที่สดุ คือ 6 ดอก
นอกจากนี ้ พันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 1และ เบอร์ 3 มีแนวโน้ มที่จะให้ ลกั ษณะความยาวก้ านดอกและจานวนดอกต่อต้ นได้ ดี
เช่นเดียวกับพันธุ์การค้ า
คาสาคัญ: บัวฝรั่ง พันธุ์การค้ า พันธุ์ลกู ผสมใหม่ ฤดูกาล
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บัวฝรั่ง หรื ออุบลชาติยืนต้ น (Hardy waterlily) จัดอยู่ในวงศ์ Nymphaeaceae สกุล Nymphaea และสกุลย่อย
Nymphaea มีถิ่นกาเนิดในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของยุโรปและอเมริ กา เมื่อถึงฤดูหนาวผิวหน้ าของน ้าจับตัวเป็ นแผ่น
น ้าแข็งจะสลัดใบทิ ้งและอาศัยอาหารสะสมในเหง้ าเลี ้ยงตัวเองจนถึงฤดูใบไม้ ผลิ จะเริ่ มเจริ ญแตกหน่อใหม่ บัวฝรั่งในกลุม่ นี ้
มีอยู่ทงหมด
ั้
6 ชนิดใน 3 หมู่ (section) คือ 1) หมู่ที่ 1 Chamaenymphaea จะพบได้ ในเขตหนาวทัว่ โลกทังยุ
้ โรปเหนือ
เอเชียเหนือ และอเมริ กาเหนือ มีอยู่ชนิ ดเดียวคือ Nymphaea tetragona สามารถแบ่งเป็ น 3 พันธุ์ คือ N. tetragona var.
angusta Caspary, N. tetragona var. lata Caspary และ N. tetragona var. leibergii (Morong) Porsild) 2) หมู่ที่ 2
Eucastalia พบในเขตอบอุน่ ของยุโรป อเมริ กาเหนือ และบางส่วนของแอฟริ กาประกอบด้ วยบัวฝรั่ง 4 ชนิดคือ Nymphaea
alba Linnaeus, Nymphaea candida Presl, Nymphaea odorata Aiton และ Nymphaea tuberose Paine และ 3) หมู่
ที่ 3 Xanthantha จะพบอยู่ตอนล่างของอเมริ กาเหนือและประเทศเม็กซิโก เป็ นบัวฝรั่งของเขตร้ อน มีอยู่ชนิดเดียว คือ
Nymphaea mexicana Zaccarini (สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, 2550) พันธุ์บวั ฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยจะเป็ นการ
นาเข้ าพันธุ์มาจากต่างประเทศ เพื่อปลูกประดับตกแต่งสวนและอาคารสถานที่ ทาเป็ นดอกไม้ แห้ ง นาเกสรมาสกัดเป็ นหัว
น ้าหอม หรื อใช้ เป็ นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุ งพันธุ์ เป็ นต้ น มูลค่าของบัวฝรั่ งแต่ละพันธุ์ในตลาดโลกเจ้ าของลิขสิทธิ์ ที่
ปรับปรุ งพันธุ์จะเป็ นผู้กาหนดราคาขาย ซึ่งขึ ้นกับสีสนั ของกลีบดอก รู ปทรงดอก และแปลกใหม่จากพันธุ์เดิมในสกุลย่อย
เดียวกัน เช่น บัวสยามบลูฮาร์ ดดี ้ และบัวควีนสิริกิต์ ซึง่ เป็ นบัวลูกผสมที่สีสนั สวยงามและแปลกใหม่จึง ทาให้ บวั ทังสองสาย
้
พันธุ์มีมูลค่าสูง จัดเป็ นสินค้ าสินค้ าส่งออกที่มีอนาคตดีตลาดต่างประเทศต้ องการสูง (ณ นพชัย, 2548) ปั จจุบนั มีการ
ปรับปรุงพันธุ์บวั ฝรั่งที่เกิดจากการผสมภายในสกุลย่อยเดียวกัน (Intersubgeneric hybridization) และการผสมข้ ามสกุล
ย่อย (Intrasubgeneric hybridization) ซึ่งจาเป็ นต้ องคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ที่มีลกั ษณะที่ดีและเหมาะสมต่อการนามา
ปรับปรุงพันธุ์ ดังนัน้ การประเมินลักษณะทางคุณภาพและลักษณะปริ มาณที่สาคัญของพันธุ์บวั ฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์ ใน 3 ฤดูกาล
จะช่วยในการตัดสินใจเลือกพันธุ์บวั ฝรั่งมาใช้ เพื่อพัฒนาพันธุ์ตอ่ ไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรียมพันธุ์บัวฝรั่งที่ใช้ ในการทดลอง: ประกอบด้ วยบัวฝรั่งพันธุ์การค้ าจาวน 4 ต้ น คือ พันธุ์พนั ธุ์มงั คลอุบล พันธุ์มา
ดาม วิลฟรอน กอนเนียร์ พันธุ์พิ ้งบิวตี ้ และพันธุ์วนั วิสาข์ ส่วนพันธุ์ลกู ผสมใหม่เกิดจาการปรับปรุงพันธุ์ของผศ.ดร. ณ นพชัย
ชาญศิลป์ ผู้อานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี จานวน 3 สาย
พันธุ์เป็ นบัวลูกผสมที่ได้ จากการผสมข้ ามภายในสกุลย่อยเดียวกัน (Subgenus Nymphaea) โดยใช้ ต้นบัวฝรั่งอายุ 7 เดือน
จานวน 7 พันธุ์ พันธุ์ละ 3 กระถาง กระถางละ 1 ต้ น แล้ วจัดเรี ยงลงในบ่อซีเมนต์ขนาดความกว้ าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร
ลึก 0.45 เมตร ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตังแต่
้
เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 3 ซ ้าคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15 และ สูตร 14-15-14 (อัตราส่วน 1:1) ปริ มาณ 2 กรัม ที่บรรจุลงในกระดาษห่อ จานวน 3 ห่อต่อ
กระถาง โดยใส่ทกุ 15 วัน
การบันทึกข้ อมูลลักษณะคุณภาพและลักษณะปริ มาณ: ลักษณะทางด้ านคุณภาพ ได้ แก่ สีด้านหน้ าและหลังของแผ่น
ใบอ่อน สีด้านหน้ าและหลังของแผ่นใบแก่ สีของก้ านใบ ก้ านใบมีขนหรื อไม่มีขน จานวนกลีบดอก (ความซ้ อนของกลีบดอก)
ทรงของดอก สีของกลีบดอก ลักษณะการออกดอก และการติดเมล็ด (ฝั ก) ส่วนลักษณะปริ มาณ คือ ความยาวก้ านดอก
(ซม.) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางดอก (ซม.) และจานวนดอกต่อต้ น (ดอก)
การวิเคราะห์ ข้อมูล: วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 3 ซ ้า
เปรี ยบเทียบความแตกต่างวิธี DMRT (Duncan’s Multiple-Range Test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ทาการศึกษาลักษณะทางด้ านคุณภาพของบัวฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์มงั คลอุบล พันธุ์มาดาม วิลฟรอน กอน
เนียร์ พันธุ์พิ ้งบิวตี ้ พันธุ์วนั วิสาข์ พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 1 พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 2 และ พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 3 ใน 3
ฤดูกาล (ฤดู ร้ อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) แสดงไว้ ใน Table 1 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ลักษณะของใบ
และกลุ่ม ลักษณะของดอก(Figure1 และ 2) กลุ่มลักษณะของใบจะมีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของสกุลย่อ ย
Nymphaea คือ ขอบใบเรี ยบ ส่วนลักษณะอื่นๆ นันจะขึ
้
้นกับชนิดของพันธุ์ คือ พันธุ์วนั วิสาข์จะมีสีของแผ่นใบอ่อนและใบ
แก่ (หน้ าและหลังใบ) เป็ นสีบรอนซ์จุดกระสีเขียว แตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ ส่วนพันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 2 แตกต่างเฉพาะสี
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แผ่นใบอ่อนเท่านัน้ พันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 3 (ทังใบอ่
้ อนและใบแก่) และพันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 2 (ใบอ่อน) จะมีรูปร่ างของ
ใบแบบวงรี (Ovate) อีก 5 พันธุ์จะมีรูปร่างแบบใบกลม (Orbicular) ลักษณะของฐานใบปิ ดและลักษณะก้ านใบมีขน ได้ แก่
พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 2 และพันธุ์มาดามวิลฟรอน กอนเนียร์ ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ที่มีก้านใบสีเขียว ได้ แก่ พันธุ์มงั คลอุบล
และพันธุ์พิ ้งบิวตี ้ ทางด้ านลักษณะของดอกที่สาคัญคือ สีของกลีบดอกเป็ นลักษณะประจาพันธุ์ คือ พันธุ์มงั คลอุบลและ
พันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 1 มีกลีบดอกสีเหลืองอมส้ ม พันธุ์พิ ้งบิวตี ้และพันธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 2 มีกลีบดอกสีชมพู,พันธุ์
ลูกผสมใหม่เบอร์ 3 มีกลีบดอกสีเหลืองและพันธุ์มาดาม วิลฟรอน กอนเนียร์ มีกลีบดอกสีขาวแดง ลักษณะทรงของดอกและ
จานวนกลีบดอก (ความซ้ อนของกลีบดอก) พบว่าไม่มีความแตกต่าง ยกเว้ น พันธุ์พิ ้งบิวตี ้จะมีทรงดอกแบบถ้ วยและจานวน
กลีบดอก 32 กลีบ (ซ้ อน) ลักษณะการออกดอกทัง้ 7 พันธุ์เป็ นแบบทยอยออก ส่วนลักษณะการติดเมล็ดจะพบเฉพาะพันธุ์
ลูกผสมใหม่เบอร์ 2 เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะที่สาคัญอีกหนึง่ ลักษณะที่จะพบเฉพาะสกุลย่อย Nymphaea เท่านันคื
้ อ
การพักตัวในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศค่อนข้ างเย็น ทาให้ บวั ฝรั่งส่วนใหญ่มีการเจริ ญเติบโตช้ าส่งผลกระทบต่อ การออกดอก
เช่นเดียวกับจานวนดอกต่อต้ นของบัวฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์ในฤดูหนาวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่พนั ธุ์ลกู ผสมใหม่ เบอร์ 1และ
พันธุ์มงั คลอุบลจะให้ คา่ เฉลีย่ จานวนดอกต่อต้ นสูงสุดเท่ากับ 3.67 นอกจากนี ้ ลักษณะทางด้ านปริ มาณทัง้ 3 ลักษณะของ
พันธุ์บวั ฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์มีความแตกต่าง (p<0.01) คือ พันธุ์วนั วิสาข์ มีความยาวก้ านดอกสูงสุดคือ 3.94 ซม. พันธุ์ลกู ผสม
ใหม่ เบอร์ 2 มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางดอกสูงสุดคือ 8.17 ซม. ส่วนพันธุ์พิ ้งบิวตี ้จะมีจานวนดอกต่อต้ นสูงที่สดุ คือ 6 ดอก
(Table 2) ผลที่ได้ จากการศึกษาลักษณะคุณภาพและปริ มาณเหล่านี ้เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อคัดเลือกพันธุ์พอ่ แม่พนั ธุ์บวั ฝรั่ง
ในการปรับปรุงพันธุ์ สอดคล้ องกับ ไพรัตน์ (2553) รายงานว่า เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์บวั ต้ องทาการศึกษาลักษณะทาง
ธรรมชาติ (ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริ มาณ) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกพันธุ์และตังเป
้ ้ าหมายในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ เช่นเดียวกับ Pairat และ Vipa (2010) ได้ ใช้ ลกั ษณะทางด้ านคุณภาพจาแนกความแตกต่างระหว่ างพ่อแม่
และลูกผสมร่ วมกับการใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลยืนยันความเป็ นลูกผสม นอกจากนี ้ Woods และคณะ (2005) ใช้ ลกั ษณะ
ทางด้ านคุณภาพและปริ มาณช่วยในการจาแนกความหลากหลายของบัวฝรั่ง
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Figure 1 Leaflet color (top - upside), shape and sinus overlap characters of 7 waterlillies; A = Wanvisa, B =
Pink beauty,C = Mungkala Ubon, D = Madame Wilfron Gonnèrè, , E = New Hybride No.1, F = New
Hybride No.2 and G= New Hybride No.3

Figure 2 Flower character of 7 waterlillies; A = Wanvisa, B = Pink beauty,C = Mungkala Ubon, D = Madame
Wilfron Gonnèrè, , E = New Hybride No.1, F = New Hybride No.2 and G= New Hybride No.3
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สรุ ปผล
บัวฝรั่งทัง้ 7 พันธุ์แสดงลักษณะทางคุณภาพและลักษณะทางปริ มาณที่แตกต่างกัน โดยพันธุ์ที่แสดงลักษณะเด่นๆ
ต่างจากพันธุ์อื่นๆ ได้ แก่ พันธุ์วนั วิสาข์ (ลักษณะความยาวก้ านดอก) พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 2 (ลักษณะเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ดอกและการติดเมล็ด) พันธุ์พิ ้งบิวตี ้ (ลักษณะจานวนดอกต่อต้ นทังสามฤดู
้
) พันธุ์ลกู ผสมใหม่เบอร์ 1 และพันธุ์มงั คลอุบล
(ลักษณะจานวนดอกต่อต้ นในฤดูหนาว) ซึง่ สามารถนาข้ อมูลเหล่านีใ้ ช้ ในการวางแผนและคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์เพื่อใช้ ในการ
ปรับปรุงพันธุ์
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ที่ อนุเคราะห์พนั ธุ์บวั ฝรั่งเพื่อการวิจยั รวมทังสถาบั
้
นวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ให้ งบประมาณสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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Table 1 Qualitative morphological characters measured for 7 hardy waterlilies
Characters

Petiole hairs

Petiole color

Petal color

Flower shape

Number of petals

Pod

Mungkala Ubon

absent

green

peachy yellow

semicircle

33-44 petals

absent

Pink beauty

absent

green

pink

cuplike

32 petals

absent

Wanvisa

absent

reddish

orange with stable

semicircle

33-44 petals

absent

yellowish speckles
Madame Wilfron Gonnèrè

present

reddish

garnet red and white

semicircle

33-44 petals

absent

New Hybrid No.1

Absent

reddish

peachy yellow

semicircle

33-44 petals

absent

New Hybrid No.2

Present

reddish

pink

semicircle

33-44 petals

present

New Hybrid No.3

Absent

reddish

yellow

semicircle

33-44 petals

absent

Table 2 Mean comparison of 3 quantitative morphological characters of hardy waterlilies in 3 seasons
Lines
Mungkala Ubon
Pink beauty
Wanvisa
Madame Wilfron Gonnèrè
New Hybrid No.1
New Hybrid No.2
New Hybrid No.3
F-test

Stem length (cm.)
3.70ab
2.22c
3.91a
1.39d
3.82a
2.96ab
2.87b
**

Flower diameter (cm.)
8.01a
4.74d
5.77c
6.54b
8.04a
8.17a
7.99a
**

Number of flower per plant
3.66b
6.22a
1.78c
3.11b
3.83b
3.72b
4.89ab
*
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4.71
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