
คู่มือ การจัดจ าแนก และความหลากหลาย

ทางพันธกุรรมของบวั
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วงศ์ Nelumbonaceae

ปทุมชาต ิ(บัวกา้นแข็ง)

วงศ์ Nelumbonaceae หรือ ปทุมชาติ 

(บัวก้านแข็ง) เป็นบัวจ าพวกบัวหลวง มีทั้งหมด 2 ชนิด คือ 

1 Nelumbo nucifera

Nelumbo Lutea2



วงศ์ Nymphaeace หรือ อุบลชาติ (บัวก้านอ่อน)      

มีทั้งหมด 4 สกุล คือ 

บัวกระด้งจัดเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ขยายพันธุ์

ด้วยเมล็ดเท่าน้ัน ล าต้นเจริญเติบโตแนวตั้ง  สามารถจ าแนกออกได้

เป็น 2 สปีชีส์ คือ Victoria amazonica (บัวกระด้งเขตร้อน) และ 

Victoria cruziana (บัวกระด้งเขตหนาว) นอกจากนั้นยังมีบัว

กระด้งลูกผสมซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้สกุลท้ังสองชนิด

ข้างต้น ได้แก่ V. ‘Longwood (V. cruziana ™ x V.amazonica) 

and   V. ‘Adventure’ (V. amazonica™ x  V. cruziana). 

1. สกุลบัวกระดง้ (Victoria) 

วงศ์ Nymphaeaceac

อุบลชาต ิ(บัวกา้นออ่น)



1.1 Victoria amazonica (บัวกระดง้เขตรอ้น)

Victoria amazonica

ต้องการสภาพอากาศที่ร้อน 

ในการเจริญเติบโต ขอบใบยก

ตั้งขึ้น หลังใบสีแดง กลีบเลี้ยงสี

น้ าตาลแดงและมีหนาม



1.2 Victoria cruziana (บัวกระดง้เขตหนาว)

Victoria cruziana

ต้องการสภาพอากาศที่

เย็นในการเจริญเติบโต 

ข อ บ ใ บ ย ก ตั้ ง สู ง ก ว่ า 

V. amazonica หลังใบ 

สีเขียว กลีบเลี้ยงสีเขียว

อมน้ าตาลแดง และ ไม่มี

หนาม



2. สกุลบัวถาด (Euryale) มีอยู่ 1 ชนิด  

บัวถาด มีถิ่นก าเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 

แผ่นใบแผ่ราบ ไม่ยกขอบ มีหนามบนใบ ดอกมีขนาด

เล็กกว่าบัวกระด้งดอกมีได้หลายสี เช่น ม่วง ขาว ขาว

ขลิบม่วง เป็นต้น เมล็ดสามารถทานได้



3. สกุลบวัญีปุ่น่ (Nuphar) 

ประมาณ 20 ชนิด  

- กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออก 

ยุโรป  และอเมริกาเหนือ

สกุลย่อยบัวสาย (Subgenus Nymphaea) เป็น

บัวที่มีดอกขนาดใหญ่ รูปทรงและสีสันสวยงามมาก       

จึงได้รับความนิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นที่แพร่หลายกัน

ทั่วโลก ปัจจุบันได้มีการจ าแนกบัวในสกุลนี้ออกเป็น 6 กลุ่ม 

ได้แก่

4 . สกุลย่อยบวัสาย (Subgenus Nymphaea)   



4.1 บัวยักษ์ออสเตรเลีย 

เป็นบัวที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดใน

กลุ่ม ก้านชูดอกชูพ้นน้ าสูงมากถึง 

50 เซนติ เมตร กลีบดอกกว้าง    

มีหลายสี เช่น สีขาว สีฟ้า สีชมพู

และสีม่วงเป็นต้น ขยายพันธุ์ด้วย

หัวมีถิ่นก าหนดในทวีปออสเตรเลีย

ตอนบน

4.2 บัวยักษ์เมล็ดเล็กเป็น

กลุ่มบัวที่มีกลีบดอกค่อนข้างแคบ

ปลายกลีบแหลม มีกลิ่นหอม ก้าน

เกสรตัวผู้จ านวนมากเป็นเส้นฝอย 

ไม่มีช่องว่างระหว่างกลีบดอกและ

เกสรตัวเมีย บัวยักษ์เมล็ดเล็กพบใน

ตอนบนของทวีปออสเตรเลีย และ

บางส่วนในนิวกินี



4.3 บัวสายบานกลางวันเขตร้อน เป็นบัวที่มีจ านวนมากที่สุด 

มีถิ่นก าหนดในเขตร้อนอาจพบในทวีปอาฟริกา เอเชีย และอเมริกา 

มีกลีบดอกค่อนข้างเรียวยาว ปลายกลีบแหลม ขอบใบมักมีรอยหยักไม่

เป็นระเบียบ ขยายพันธุ์ด้วยหัว  

4.4 บัวสายบานกลางคืนเขต บัวกลุ่มนี้พบทั่วไปในเขตร้อน 

เช่น ทวีปอาฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย เป็นดอกบัวที่จะเริ่มบานหลัง

มืดสนิทและจะบานไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นและจะค่อยๆหุบในตอนสายดอกมี

ลักษณะแบนกว้าง มีใบใหญ่ขอบใบมีรอยหยักแหลมเป็นระเบียบคล้าย

ฟันเลื่อย



4.5 บั วสายบานกลางคืน

อเมริกา เป็นกลุ่มบัวที่พบในอเมริกา

กลางและอเมริกาใต้เป็นส่วนใหญ่ ทุก

ชนิดจะมีอายุการบานของดอกสั้นมาก 

คือ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังมืด ส่วน

ใหญ่สีดอกจะเป็นสีขาวหรือสีขาวอม

เหลือง เป็นบัวที่ขยายพันธุ์ง่ายทั้งจาก

เมล็ดหรือการสร้างต้นใหม่บนดอก

4.6 บัวสายยืนต้นหรือบัวฝรั่ ง 

บัวกลุ่มนี้สามารถอยู่ข้ามฤดูหนาวในเขต

หนาวได้ ในขณะที่บัวกลุ่มอื่นจะตายหมด 

เพราะเป็นบัวที่มีถิ่นก าหนดในเขตอบอุ่น

หรือเขตหนาว คนไทยจึงนิยมเรียกกันว่า 

บัวฝรั่ง ใบมีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลม 

ขอบใบไม่มีรอยหยัก ดอกลักษณะป้อมรูป

ถ้วยโดยปกติจะมีการ เจริญเติบ โตใน

แนวนอน มีเหง้าเจริญไปตามผิวดินและแตก

อ่อนตามข้อ



สกุลบัวสาย (Genus Nymphaea) ที่พบในประเทศไทย

มีอยู่ 4 ชนิด

สกุลบวัสาย (Genus 

Nymphaea)   

1) บัวผัน-บัวเผื่อน 

(Nymphaea nouchali) 

มี 2 สีหลัก คือ สีขาว และสีฟ้า

2) บัวขาบ (Nymphaea cyanea)



4) สัตตบรรณ (Nymphaea rubra)

3) บัวกินสาย (Nymphaea pubescens)



บัวเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุนับหลายปี ล าต้นมีทั้งหมด 2 แบบ คือ

จะเจริญในแนวนอนเลื้อยไปตามผิวดินมีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 

ล าต้นที่พบในบัวหลวง  บัวฝรั่ง และบัวญี่ปุ่น

1. ล าต้น

ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของบวั

1.1 เหงา้ (rhizome) 



เป็นหัวที่มีการเจริญเติบโตในลักษณะแนวดิ่ง เกิดใบ และดอก 

บริเวณส่วนยอดของหัว หัวมีรูปทรงค่อนข้างกลม หรือยาวรี   เช่น หัวที่

พบในบัวผัน-เผื่อน บัวสายบานกลางคืน และบัวยักษ์ออสเตรเลีย เป็นต้น

1.2 หัว (tuber) 



- รูปกลม (obicular)  ได้แก่ ใบบัวฝรั่ง            

บัวหลวง เป็นต้น

- รูปไข่ (ovate)  ได้แก่ ใบบัวผัน-เผื่อน   

- รูปใบหอก (lanceolate)  ได้แก่ 

บัวญี่ปุ่น

2. ใบ

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากตามข้อและตาบริเวณปลายยอดของล า

ต้น  ใบอ่อนขอบใบม้วนเข้าหากัน รูปทรงใบมีหลายแบบ



ผิวใบ

ผิวใบส่วนใหญ่ของบัวมีลักษณะเรียบเป็นมัน ยกเว้นบัวในบางสกุล

มีหนามแหลมคมเกิดตามเส้นใบที่ผิวด้านใต้ใบ บางสกุลมีหนามเกิดขึ้นทั้ง

สองด้าน

ขอบใบ

1
ขอบใบเรียบ (entire) ได้แก่     

บัวหลวง  บัวฝรั่ง บัวญี่ปุ่น

2
ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ 

(crenate) ได้แก่ บัวผัน บัว

เผื่อน

3
ขอบใบจักแหลมเป็นระเบียบ 

(dentate) ได้แก่ บัวกินสาย



3. ดอก

เป็นดอกเดี่ยว สมบูรณ์เพศ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร

เพศผู้ และเกสรเพศเมีย รูปทรง ขนาด และสีสัน มีความแตกต่างกันไปตาม

ชนิดและพันธุ์

รูปทรงดอกตูม

1) ทรงเรียวแหลม

2) ทรงป้อม (โคน+ปลายเรียว ตรงกลางกว้าง)

3) ทรงไข่ (โคนกว้างปลายเรียว)

ดอกบานค่อนวงกลม

ดอกบานครึ่งวงกลม

ดอกบานรูปถ้วย



การปลูกเลี้ยงบัวประดับ

การปลูกเลี้ยงบัวให้งามมีดอกตามที่ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่ว่า

ผู้ปลูกจะต้องเข้าใจอุปนิสัยของบัวแต่ละกลุ่มเสียก่อน  เช่น ลักษณะการ

เจริญเติบโตขนาดของพันธุ์ ตลอดจนความดกซึ่งเป็นนิสัยประจ าพันธุ์ เมื่อเข้าใจ

ลักษณะดังกล่าวแล้วจึงตัดสินใจว่าต้องการปลูกพันธุ์ใด และต้องการภาชนะปลูก

ให้เหมาะกับบัวพันธุ์นั้นๆ การปลูกบัวเพื่อใช้ประดับอาจท าได้ 3 แบบใหญ่ๆ คือ

1. การปลูกลงในภาชนะขนาดเล็ก แล้วยกลงแช่ในอ่างหรือบ่อปลูกที่มี

ขนาดไม่ใหญ่นัก

2. การปลูกในภาชนะหรืออ่างใหญ่โดยใส่ดินปลูกลงในอ่าง

3. การปลูกลงในคูคลองหรือสระขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถปลูกลงในสระ

ได้โดยตรง

วิธีการปลูก

ที่ ประเภทบวั วิธีการปลูก

1 บัวฝรั่ง ปลูกโดยให้รอยตัดหรือบาดแผลอยู่ชิดขอบ

ภาชนะ ใช้ดินทับเหง้าโดยอย่าให้โดนยอด2 บัวญี่ปุ่น

3 บัวผัน ปลูกต้นบริเวณกลางภาชนะปลูก โดยฝังต้น

ให้ถึงคอที่เห็นใบอ่อน หรือยอด4 บัวยักษ์

5 บัวสาย

6 บัวหลวง ปลูกโดยใช้ไหลวางในภาชนะ แล้วค่อยๆใช้ดิน

ทับลงไป

การปลกูและดแูลรกัษาบวั



แสงเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการปลูกบัว โดยทั่วไปแล้วบัวต้องการแสงไม่ต่ า

กว่า 5 ชั่วโมง จึงจะท าให้บัวสมบูรณ์เติมที่ แต่ก็มีบางพันธุ์ที่ต้องการแสงมาก

หรือน้อยกว่านั้น ถ้าได้แสงแดดตอนเช้าจะยิ่งดีมาก เพราะแสงจะช่วยในการ

บานของดอกบัวได้

2. แสงแดด 

บัวเป็นพืชที่มีการเจริญเร็วมาก บัวที่อยู่ในภาชนะปลูกขนาดเล็กจะ

ต้องการปุ๋ยที่บ่อยกว่าในภาชนะใหญ่ แต่ต้องการครั้งละไม่มากนัก การใช้

ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของบัวทั่วไป แต่ไม่ควรให้ปุ๋ย

มากเกินไปเพราะอาจท าให้มรการเจริญผิดปกติได้ ควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยที่

โคนเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ควรใส่ปุ๋ยบริเวณขอบกระถาง 

3. ปุ๋ย 

ปัจจัยส าคัญในการปลูกบวั

ส าคัญมากในการปลูกบัว โดยจะต้องเป็นที่ยึดเกาะของรากบัวให้แขง็แรง

ไม่หลุดลอยง่าย และต้องมีแร่ธาตุอาหารพอเพียงต่อการเจริญเติบโต โดย

หลักการแลว้ดินอะไรก็สามารถใช้ปลูกดินได้ แต่ดินเหนียวจะเป็นวัสดุปลูกที่ดี

ที่สุด

1. วัสดุปลูก 



บัวสายที่ปลูกเป็นไม้ประดับจะมีศัตรูที่ส าคัญอยู่ไม่มากนัก แต่บาง

ชนิดก็จัดเป็นศัตรูที่ร้ายแรงมาก จ าเป็นต้องมีการควบคุมโดยรวดเร็ว ศัตรูที่

ส าคัญ ได้แก่

ศัตรูของบวั

1 . โ ร ค ใ บ จุ ด  เ กิ ด จ า ก เ ชื้ อ ร า 

Cercospors sp. มักท าลายใบแกข่องบัวในช่วงที่

มีความชื้นสูง เช่น ฤดูฝนและเมื่อบัวเริ่มขาดปุ๋ย 

การควบคุมโรคนี้ คือ การเด็ดใบที่เป็นโรคทิ้ง ใส่

ปุ๋ยเพิ่มโดยเลือกที่ฟอสฟอรัสสูง ถ้ารุนแรงอาจ

ต้องใช้สารเคมีก าจัดเชื้อรา

บัวแต่ละสายพันธุ์ต้องการความลึกของน้ าที่แตกต่างกัน บัวขนาดเล็ก

ต้องการน้ าลึกเพียง 30 เซนติเมตร บัวขนาดกลาง อาจชอบน้ าประมาณ 

50-60 เซนติเมตร และบัวขนาดใหญ่ควรได้รับระดับน้ าลึกประมาณ 1 เมตร 

บางชนิดจะสามารถปลูกลงในสระที่มีความลึก 1.5-2 เมตร เช่น บัวสายบาน

กลางคืน เป็นต้น

4. ระดับน้ า 



2. โรคหนอนพับใบ เกิดจากผีเสื้อ

กลางคืน Nymphula sp. มาวางไข่ไว้เมื่อฟัก

เป็นตัว โดยหนอนจะกัดใบเป็นชิ้นมาประกบอยู่

ด้านบนของใบบัวและตัวหนอนจะอยู่ภายใน 

การควบคุมโดยใช้ยาฆ่าแมลงชนิดดูดซึม

3 .  โ ร ค เ พ ลี้ ย อ่ อ น ข อ ง บั ว 

Rhopalsiphum nymphaea จะพบอยู่บน

ใบบัวที่ลอยแตะน้ าหรือก้านใบ ก้านดอก ที่

ยกชูขึ้นเหนือผิวน้ าการป้องกันเพลี้ยอ่อน

สามารถท าได้โดยการใช้น้ าฉีดพ่นอยู่เสมอ

4. ลูกอ๊อดเขียด จัดเป็นศัตรูที่

ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่ง ลูกอ๊อดจะท างายใบบัว

อ่อนใต้น้ าเหลือแต่ก้านใบ ท าให้ต้นอ่อนบัว

อ่อนแอและตายในที่สุด การควบคุมโดยการ

ตรวจตราไข่ของเขียดที่มีลักษณะฟองอากาศ

เหนียวเกาะอยู่ตามขอบอ่างหรือกิ่งไม้สูงเหนือ

น้ า ควรเก็บท าลายก่อนที่ไข่จะฟักเป็นตัว


