
บัว 
บัว มีหลายชนิด แตละชนดิมีหลายสี ชนิดพันธุของบัวจําแนกสายพันธุไดดังนี้ 

1.  ปทุมชาติ หรือ บัวหลวง ( Lotus ) จัดอยูในสกุล Nelumbo มีแหลงกําเนิดในทวีปเอเชีย มีไหลอยูใตดิน ใบมี
ขนาดใหญ ดอกมีท้ังดอกซอนและไมซอน ใบและดอกชูขึ้นเหนือน้ํา ในประเทศไทยมีอยู 4 พันธ 

     

บุณฑริก ปทุม 
บัวหลวงราชินี       

(พันธุใหม) 

บัวหลวงสัตตบุษย  สัตตบงกช 

 

2.  อุบลชาติ ( Water-lily ) จัดอยูในสกุล Nymphaea มีแหลงกําเนิดในทวีปเอเชีย มีเหงาอยูใตดิน ใบลอยแตะผิว
น้ํา รูปรางใบมีหลายแบบ กานใบไมมีหนาม กลีบดอกมีท้ังดอกซอน แบงเปน 2 ประเภท 
2.1 อุบลชาติยืนตน ( Hardy water-lily ) มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุน และเขตหนาว หรือท่ีเรียกวา บัวฝร่ัง มีเหงาเล้ือย
ไปตามผิวดิน แตกหนองาย ติดเมล็ดยาก พักตัวในฤดูหนาว ขอบใบเรียบ ดอกลอยแตะผิวน้ําหรือชูเหนือน้ําเล็กนอย 
ดอกมีหลายสี กลีบดอกซอนสวยงามมาก มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามลักษณะดอกและสีตามท่ีผูพัฒนาพันธุคิดขึ้น 
ไดแก  

    

บัวฝร่ัง บัวฝร่ัง ซีรีอุส บัวฝร่ัง 

    

บัวฝร่ัง บัวฝร่ัง ฟาบิโอลา ยิปซี 

    

บัวฝร่ัง บัวฝร่ัง 
มังคลอุบล 

( มัง คะ ละ อุบล ) 
บัวฝร่ัง 
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2.2 อุบลชาติลมลุก ( Tropical water-lily ) มีถิ่นกําเนิดในเขตรอน ไมพักตัวในฤดูหนาว มีเหงาเจริญเติบโตใน
แนวดิ่ง ดอกมีหลายสี ใบลอยแตะผิวน้ํา ดอกชูขึ้นเหนือผิวน้ํา ขอบใบจักมน หรือ แหลม แบงออกเปน 4 ชนิด 
2.2.1 บัวผันและบัวเผ่ือน ( บานกลางวัน ) ดอกมีกล่ินหอมมาก บานตอนเชาหุบตอนเย็น กานและใบไมมีขน ดอกมี
หลายสี ติดเมล็ดงาย  ผสมพันธุขามระหวางสีตางๆ ไดงายท้ังโดยแมลงในธรรมชาติ และโดยฝมือมนุษย บัวชนิดนี้จึง
เกิดสีสันตางๆ มากมาย เปนท่ีนิยมปลูกเปนไมประดับกันมาก ราคาถูก ขยายพันธุงาย ดูแลงาย ดอกก็หอมมาก 
สามารถหาซื้อไดตามรานตนไมท่ัวไป ราคากระถางละ 25-50 บาท ( ในกระถางพลาสติก 10" )   

    

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

ฉลองขวัญ 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

    

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวนางกวักชมพู 

    

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

    

ไจแกนเตีย ไวโอลาเซีย 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-
บัวเผ่ือน 

 

2.2.2 บัวสาย ( บานกลางคืน ) เปนบัวท่ีชาวบานนิยมเก็บสายบัวมาประกอบอาหาร บานตอนใกลค่ําและหุบตอนเชา 
บางชนิดไมหอม บางชนิดหอมออนๆ บัวชนิดนี้มีกานใบและกานดอกยาวสามารถขึ้นอยูไดในระดับน้ําลึกๆ ได  พบ
เห็นไดท่ัวไปตามหนองบึงและในแหลงน้ําธรรมชาติตามชนบท แตกกองายและมีหัวอยูใตดิน ในฤดูแลงท่ีน้ําแลงก็
โทรมไปแตหัวยังฝงอยูในดิน เมื่อฤดูฝนมีน้ํามาก็จะแตกใบขึ้นมาใหมเต็มหนองบึง ในปจจุบันไดมีการพัฒนาจนเกิด
สีสันและพันธุใหมขึ้นมาอีกหลายชนิด และยังจะมีพนัธุใหมเกิดขึ้นเร่ือยๆ   
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เศวตอุบล หรือ โกมุท ชมพูซีลอน ปริมลาภ มิชซิสจีซีฮิทธคอด 

    

บัวสายใหญ สัตตบรรณ หรือ บัวแดง บัวสาย ธัญกาฬ 
 

2.2.3 จงกลนี เปนบัวพันธุใหมท่ีพบในธรรมชาติคาดวาเกิดจากการแปลงพันธุในธรรมชาติ ใบเหมือนบัวตระกูลบัวผัน 
บัวเผ่ือน แตดอกซอนเหมือนบัวฝร่ัง มีเหงาใตดิน เหงาเจริญในแนวดิ่ง ตนออนจะเกิดจากเหงาใตดินเจริญเติบโต
ขึ้นมาจากโคนตนแม ใบลอยลอยแตะผิวน้ํา ดอกลอยแตะผิวน้ําเล็กนอย กอนใบกานดอกยาวและออนควรปลูกในท่ี
ระดับน้ําลึก  ดอกบานแลวบานเลยจะไมหุบจนกวาจะโรยไป ประมาณ 3 วัน จงกลนีเปนบัวท่ีมีกลีบดอกเยอะแตสีสัน
ยังไมสวยและท่ีกลีบดอกมีสีเขียวดูเปรอะ กลีบดอกเรียงตัวไมเปนระเบียบ   

    

    

บัวจงกลนี ดอกบัวจงกลนี ดอกบัวจงกลนีเมื่อตูม 
ดอกบัวจงกลนีกําลังจะ

บาน 
 

3. บัวกระดง หรือ บัววิคตอเรีย ( Royal water-lily, Victoria ) บัวใบใหญยักษ ขอบใบยกตัวขึ้นคลายกระดง ลอย
บนผิวน้ํา ใบ กานใบ กานดอกมีหนามแหลมอยูท่ัว ดอกสีขาว และ สีชมพู ดอกมีกล่ินหอมแรง บานตอนกลางคืนและ
หุบในตอนเชา เปนบัวท่ีตองใชพื้นท่ีปลูกมาก และมปีญหากอบัวหลุดลอยขึ้นสูผิวน้ําหากระดับน้ําท่ีปลูกมีการเปล่ียน
ขึ้นอยางกระทันหัน  

    

บัวกระดง ใบเหมือน
กระดง 

ดอกบัวกระดงสีขาว ดอกบัวกระดงสีบานเย็น ขอบใบพับเหมือนกระดง 

 

 
 

 



บัวสาย สรรพคุณและประโยชนของบัวสาย 
 

 
 

บัวสาย 
บัวสาย ช่ือสามัญ Lotus stem, Water lily, Red indian water lily 

 
ลักษณะของบัวสาย 

ตนบัวสาย บัวสายนั้นมีถิ่นกําเนิดในเขตท่ีราบลุมของทวีปเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยดวย จึงเปนพืชพื้นบาน
ดั้งเดิมท่ีคนไทยรูจักคุนเคยมาเนิ่นนานแลว จัดเปนพืชน้ําอายุหลายป เปนสายพันธุดั้งเดิมของไทย มีเหงาอยูใตดินราก
ฝกอยูในโคลนเลน กานอยูใตน้ํา สวนกานดอกออนมีเปลือกลอกออกไดเปนสายใย ผิวเกล้ียงและไมมีหนาม 
เจริญเติบโตไดในดินเหนียวท่ีมีอินทรียวัตถุสูง และเจริญเติบโตไดดีในระดับน้ําลึกประมาณ 0.3-1 เมตร ขยายพันธุ
ดวยวิธีการใชเหงาและเมล็ด 
ใบบัวสาย ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบมีลักษณะกลม มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 25-30 เซนติเมตร ขอบใบ
หยักและแหลม ฐานหยักเวาลึก หูใบเปด ผิวใบออนวางอยูบนผิวน้ํา แผนใบดานบนเรียบเปนมัน มีสีเขียวเหลือบ
น้ําตาลออนหรือสีแดงเลือดหมู ผิวใบดานลางของใบออนเปนสีมวง ใบเมื่อแกจะเปนสีเขียว ผิวใบดานลางของใบแก
เปนสีน้ําตาลมีขนนุม ๆ เสนใบใหญนูน สวนกานใบมีสีน้ําตาลอมเขียวออน มีลักษณะคอนขางเปราะ ขางในกานใบ
เปนรูอากาศ 

ดอกบัวสาย มีอยูดวยกันหลายสีแตกตางกันไปตามแตละชนิด เชน ชนิดดอกสีชมพู ดอกขาว ดอกแดง ดอกมวงแดง 
ดอกเหลือง ดอกเขียว ดอกคราม ดอกน้ําเงิน ฯลฯ ดอกมีกลีบเล้ียง 4 กลีบ เปนสีเขียวเหลือบน้ําตาลแดง สวนดอกมี
ลักษณะเปนรูปคร่ึงวงกลมถึงคอนขางกลม ดอกมีกลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกันอยูหลายชั้น (19 กลีบ) ลักษณะ
ของกลีบดอกเปนรูปหอกหลับ เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีความกวางประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผูสี
เหลืองเปนสีตามกลีบดอก มีจํานวนมาก (60 อัน) มีลักษณะเปนแผนแบนและแตละเกสรมีความยาวประมาณ 2 
เซนติเมตร สวนอับเรณูเปนรองขนานตามยาว รังไขมีขนาดใหญติดกับชั้นของกลีบดอก สวนเกสรตัวเมียจะติดกับรัง
ไขดานบนตามแนวรัศมี และกานดอกมีสีน้ําตาลอวบกลมสงดอกลอยขึ้นสูผิวน้ํา (สายบัว) โดยดอกบัวสายจะบานใน
ชวงเวลาใกลค่ําถึงตอนสายของวันรุงขึ้นและจะหุบในเวลากลางวัน 
 
 
 

 



 
สรรพคุณของบัวสาย 

1. ชวยบํารุงรางกาย (หัว) 
2. ชวยบํารุงกําลัง (ดอก, เมล็ด) 
3. ชวยบํารุงธาตุในรางกาย (หัว, เมล็ด) 
4. ชวยบํารุงหัวใจ ทําใหสดชื่น (ดอก, หัว) 
5. ในประเทศฟลิปปนสมีการใชรักษาโกโนเรีย แตไมไดระบุสวนท่ีใชไว ดวยการนํามาถูท่ีหนาจะชวยทําใหงวง

นอน (ไมระบุสวนท่ีใช) 
6. ชวยบํารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง (สายบัว) 
7. ดอกชวยแกไขตัวรอน (ดอก) 
8. ชวยแกอาการรอนใน (ดอก) 
9. กานบัวสายมีรสจืดและเย็น ชวยบรรเทาความรอนในรางกาย (กานบัว) 
10. สายบัวมีเบตาแคโรทีน ซึ่งชวยปองกันและตานโรคมะเร็งในลําไส (สายบัว) 
11. ชวยบํารุงครรภของสตรี (ดอก, หัว, เมล็ด) 
12. บัวขม จัดอยูใน “ตํารับยาพิกัดบัวพิเศษ” อันประกอบไปดวยบัวขม บัวเผ่ือน บัวหลวงขาว บัวหลวงแดง บัว

สัตตบงกชขาว และบัวสัตตบงกชแดง ซึ่งเปนตํารับยาท่ีชวยแกไขอันเกิดเพื่อธาตุท้ังส่ี แกไขตัวรอน แกเสมหะ 
แกอาการรอนในกระหายน้ํา แกลม และโลหิต ชวยบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ทําใหสดชื่น (ไมระบุสวนท่ีใช) 

13. ดอกบัวขมจัดอยูใน “ตํารับยาหอมเทพจิตร” โดยมดีอกบัวขมและสมุนไพรอืน่ ๆ อีกหลายชนิดในตํารับ ซึ่ง
เปนตํารับยาท่ีมีสรรพคุณชวยแกลมกองละเอียด (อาการหนามืดตาลาย สวิงสวาย) แกอาการใจส่ัน และชวย
บํารุงดวงจิตใหชุมชื่น (ชวยผอนคลายความเครียด ทําใหอารมณแจมใส สบายใจ หรือสุขใจ) (ดอก) 

 
ประโยชนของบัวสาย 

1. กานดอกและไหลใชรับประทานได โดยนํากานดอกหรือใบมาลอกผิวหรือเปลือกท่ีหุมอยูออกแลวเด็ดดอกและ
ใบท้ิง แลวนํามาใชรับประทานเปนผักสดรวมกับน้ําพริก หรือนําไปปรุงเปนอาหาร เชน การทําแกง ผัด แกง
สม แกงกะทิ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชทําขนมไดอีกดวย 

2. บัวสายสามารถใชวัดความลึกของระดับน้ําบริเวณนั้นได เนื่องจากความยาวของกานใบและกานดอกจะมี
เทากับความลึกของแหลงน้ํา 

3. เด็ก ๆ ในชนบทมักชอบเด็ดสายบัวเปนทอนส้ัน ๆ ท่ีมีใยบัวติดกันอยู ใชเปนสรอยคอหรือสรอยขอมือได 
4. กานดอกของบัวสายสามารถนํามาสกัดยอมสีเสนไหมได โดยจะใหสีเทานอกจากจะใชรับประทานเปนผักแลว 

บัวสายยังใชปลูกเปนไมประดับสระน้ําไดเปนอยางดี เนื่องจากบัวสายมีอยูดวยกันหลายชนิด มีขนาดและสี
ของดอกท่ีแตกตางกันออกไป อีกท้ังยังมีราคาไมแพงและดแูลรักษางาย 

 
 
 
 
 
 
 



คุณคาทางโภชนาการของบัวสาย ตอ 100 กรัมพลังงาน 6 แคลอรี 

 
• คารโบไฮเดรต 1.1 กรัม 

• โปรตีน 0.2 กรัม 

• ไขมัน 0.1 กรัม 

• เสนใยอาหาร 0.4 กรัม 

• น้ํา 97.6 กรัม 

• วิตามินเอ 45 หนวยสากล 

• วิตามินบี 1 0.02 มิลลิกรัม 

• วิตามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม 

• วิตามินบี 3 0.4 มิลลิกรัม 

• วิตามินซี 15 มิลลิกรัม 

• ธาตุแคลเซียม 0 มิลลิกรัม 

• ธาตุเหล็ก 0.2 มิลลิกรัม 

• ธาตุฟอสฟอรัส 3 มิลลิกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัวสายสีขาว 
 

   
ชื่อวิทยาศาสตร:  Nymphaea pubescens Willd. 
ชื่อวงศ:  Nymphaeaceae 
ชื่อสามัญ:  Red indian water lily 
ชื่อพื้นเมือง:  บัวสายขาว บัวสายแดง บัวสายสีชมพู รัตอุบล เศวตอุบล สัตตบรรณ เศวตอุบล 
ลักษณะตนของบัวสายสีขาว:  เปนไมท่ีโผลเหนือน้ํา มีอายุหลายป   จัดอยูในกลุมอุบลชาติ มีลําตนมีท้ังท่ีเปนเหงา
ส้ันๆ อยูใตดิน มีลักษณะคลายหัวเผือก ใบของบัวสายสีขาว   เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไขคอนชางกลม ขนาด
ประมาณ  25-30 เซนติเมตร ฐานใบหยักเวาลึก ขอบใบจักเปนฟนเล่ือยใหญ   หูใบเปด  ผิวใบดานบนเรียบเปนมัน
ลักษณะของใบออนมีสีแดงเลือดหมู  สวนใบแกมีสีเขียว ผิวของใบดานลางถาเปนใบออนจะมีสีมวง ใบแกมีสีน้ําตาลมี
ขนนุมๆ เสนใบใหญนูน กานของใบสีน้ําตาล มีขนาดยาวเทาระดับน้ําท่ีสงแผนใบขึ้นมาลอยเรียงเปนวงท่ีผิวน้ํา 
ลักษณะดอกบัวสายสีขาว:  สีขาว ออกเปนดอกเดี่ยวจากเหงา กานดอกสีน้ําตาลอวบกลมสงดอกขึ้นลอยท่ีผิวน้ํา มี
กลีบเล้ียง 4 กลีบ ดอกบัวสายสีขาว เปนลักษณะรูปคร่ึงวงกลมถึงคอนขางกลม  กลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกัน
หลายชั้น เกสรเพศผูสีเหลืองหรือสีตามกลีบดอกจํานวนมาก ลักษณะเปนแผนแบน มีอับเรณูเปนรองขนานตามความ
ยาว  รังไขดอกบัวสายสีขาว ขนาดใหญติดกับชั้นของกลีบดอก  เกสรเพศเมียติดกับรังไขดานบนตามแนวรัศมี กาน
ดอกสีน้ําตาล ดอกบานชวงใกลค่ําถึงตอนสายของวันรุงขึ้น ดอกบานเต็มท่ีกวาง 15-20 เซนติเมตรซึ่งมีหลายพันธุ   
ผลบัวสายสีขาว   ผลสดคอนขางกลม เรียก “โตนด”  มีเนื้อ เมล็ดบัวสายสีขาว  จะมีเมล็ดทรงกลมจํานวนมาก 
ฤดูกาลออกดอกของบัวสายสีขาว  :  บัวสายสีขาวจะออกดอกตลอดป 
การปลูก:  เปนไมน้ําท่ีนิยมปลูกเปนไมประดับในโองมังกร หรือในบอน้ํา  
วิธีการปลูกบัวสายสีขาว  ทําไดโดยผสมดินและปุยคอกใสลงในกระถาง นําบัวลงมาปลูกในกระถาง ใชดินเหนียวหรือ
ดินทองนากลบทับเพื่อปองกันดินและปุยคอกลอยขึน้มา หลังจากนั้นก็นําไปวางในโองท่ีมีปากกวางใสน้ําใหเต็มโอง  
ในกรณีท่ีปลูกในบอ/บึงหรือในทองนา ตองนําหนอท่ีแยกออกมาปกดําลงไปในดิน 
การดูแลรักษา:  เปนพืชท่ีชอบแดด การใสปุยบัวสายสีขาว  ใหใชปุยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 ประมาณ 1 ชอน
ชา หอดวยกระดาษหนังสือพิมพนําไปฝงบริเวณใกลรากของบัวสายสีขาว  โดยใสปุยประมาณ 2 ชอนชา ตอ 1 เดือน 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
 

1) ผักพื้นบาน ในประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร.  “บัวสาย“.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
203.172.205.25/ftp/intranet/Research_AntioxidativeThaiVegetable.  [3 ธ.ค. 2013]. 

2) รายการสาระความรูทางการเกษตร ฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.  บทความวิทยุรายการสาระความรูทางการเกษตร
ประจําวันจันทรท่ี 19 พฤษภาคม 2546.  “บัวสายและบัวหลวง“.  (ดวงจันทร เกรียง
สุวรรณ).  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: natres.psu.ac.th.  [3 ธ.ค. 2013]. 

3) มูลนิธิหมอชาวบาน.  นิตยสารหมอชาวบาน เลมท่ี 195 คอลัมน: ประสบการณรอบทิศ.  “บัวสาย 
สัญลักษณแหงเย่ือใยและความลึก“.  (เดชา ศิริภัทร).  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: www.doctor.or.th.  [3 
ธ.ค. 2013]. 

4) ฐานขอมูลพรรณไมท่ีใชในงานภูมิสถาปตยกรรม ศูนยความรูดานการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  “บัวสาย“.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: agkc.lib.ku.ac.th.  [3 ธ.ค. 2013]. 

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.  “บัวจงกลนี“.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: www.uru.ac.th.  [3 ธ.ค. 
2013]. 

6) พันธุไมยอมสีธรรมชาติ กรมหมอนไหม.  “บัวสาย“.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: qsds.go.th.  [3 ธ.ค. 
2013]. 

7) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน).  “บัวสาย“.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: www.bedo.or.th.  [3 ธ.ค. 2013]. 

8) ฐานขอมูลเคร่ืองยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “บัวขม“.  [ออนไลน].  เขาถึงได
จาก: www.thaicrudedrug.com.  [3 ธ.ค. 2013]. 

9) พิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.lotus.rmutt.ac.th/archives/404 
 
 


