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คํานํา
บัว เปนดอกไมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยพุทธกาล ชาวพุทธนิยมใชดอกบัวในพิธี
กรรมทางศาสนา สํ าหรับประเทศไทยดอกบัวเปนดอกไมที่ตลาดมีความตองการสมํ่าเสมอ และใน
ปริมาณทีม่ าก โดยเฉพาะในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา ถิน่ กําเนิดของบัวสวนใหญอยูใ นเขตรอน
ดังนั้นจึงสามารถเจริญเติบโตไดดใี นทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
เกษตรกรจํานวนมากในหลายจังหวัด ยึดการปลูกบัวเปนอาชีพหลัก และเนือ่ งจากบัวเปนไมน้าํ
ลักษณะของแปลงปลูกจึงตองมีการขังนํ้าเหมือนทํานาขาว อาจเรียกการปลูกบัวเปนการคาในพื้นที่
มากๆ อีกอยางหนึง่ วา การทํานาบัว นาบัวสามารถดูแลรักษางายกวานาขาว มีโรคและแมลงรบกวน
นอย ใชนํ้านอยกวา สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตทัง้ ในรูปดอกตูมและเก็บเมล็ดซึง่ ผลผลิตทัง้ สองรูปแบบนี้
ยังเปนที่ตองการของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นจากสภาพปจจุบันที่เกษตรกรผูทํานาประสบ
ปญหาทั้งในเรือ่ งการขาดนํา้
และราคาขาวไมแนนอนนาบัว จึงเปนทางเลือกใหมทางหนึ่งที่มีความ
เหมาะสมกับพืน้ ทีน่ าขาว

ชนิดของบัว
นักพฤกษศาสตร แบงบัวออกเปน 3 สกุลใหญ คือ สกุลเนลุมโบ ( Nelumbo ) หรือ ปทุมชาติ
สกุลนิมเฟยร ( Nymphaea ) หรืออุบลชาติ
สกุลวิกตอเรีย ( Victoria ) หรือบัววิกตอเรีย
ในแตละสกุลสามารถจําแนกไดหลายชนิด สําหรับในประเทศไทยชนิดของบัวทีป่ ลูกเปนการคามี 6 ชนิด
1. บัวหลวง อยูในสกุลปทุมชาติ ลักษณะใบชูเหนือนํา้ เจริญเติบโตโดยมีไหล ชอนไชไปใตพื้น
ดินพันธุของบัวหลวงที่นิยมปลูกในปจจุบัน ไดแก พันธุฉ ตั รขาว ฉัตรแกว และฉัตรแดง

2. บัวฝรัง่ อยูในสกุลปทุมชาติ ลักษณะคลายบัวหลวง ตนออน เจริญเติบโตโดยสรางลําตนหรือ
เหงาเจริญตามแนวนอนใตผิวดิน ลักษณะใบมีทง้ั ขอบเรียบและขอบใบจัก
3. บัวผัน บัวเผือ่ น อยูในสกุลอุบลชาติ ตนทีง่ อกจากเมล็ดจะเจริญตามแนวดิง่ ขึน้ สูผ วิ ดินแลว
แตกกานใบบนผิวดินดอกชูพน นํ้า บานในเวลาเชาหรือกลางวัน และหุบตอนเย็นเปนบัวชนิดทีข่ ยายพันธุ
ไดชา
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4. บัวสาย อยูในสกุลอุบลชาติ มีหวั กลมๆ สายขนาดปลายนิว้ กอย มีขนเล็กนอย ใบมน ขอบใบ
จัก ดอกบานกลางคืน และหุบเวลาเชา
5. จงกลนี อยูในสกุลอุบลชาติ มีเหงาเจริญเติบโตในแนวดิง่ เมื่อเหงาแกเต็มที่จะสรางหัวเล็กๆ
รอบเหงา เมือ่ หัวแกจะเจริญเปนตนใหมขน้ึ มาขางๆตนแม
6. บัวกระดง หรือ บัววิกตอเรีย ใบมีขนาดใหญ กลมคลายกระดง

ในจํานวนบัวทัง้ 6 ชนิดนี้ บัวหลวง นับเปนบัวทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด และ
เกษตรกรปลูกมากทีส่ ดุ โดยมีวตั ถุประสงคของการปลูกทีส่ าคั
ํ ญ 2 ประการ คือ ปลูกเพือ่ ตัดดอกตูม ซึ่ง
นําไปใชบูชาพระ และปลูกเพือ่ เก็บเมล็ด ซึง่ สามารถใชประกอบอาหารทัง้ อาหารคาวและอาหารหวาน
นอกจากนีส้ ว นอืน่ ๆของบัวหลวง ก็ยังสามารถจําหนายและใชประโยชนอน่ื ๆได เชน ใบแหง ใชทายา
ํ
กันยุง มวนบุหรี่ ตมเปนยาไทยบํารุงหัวใจ แกไข และรักษาโรคตับ ใบสด ใชหออาหาร และไหลหรือราก
สามารถนํามาเชือ่ มเปนอาหารหวาน มีสรรพคุณแกรอ นใน และระงับอาการทองรวง

การปลูกบัวเพือ่ ตัดดอก
การเตรียมดิน
พื้นที่ที่เหมาะสมควรเปนที่ราบสมําเสมอ
่
อยูใ กลแหลงนํา้ ดินเปนดินเหนียว การเตรียมพื้นที่
สําหรับทํานาบัวก็คลายๆกับการทํานาดํา โดยเริม่ จากการเอานํ้าออกใหแหง ยกคันดินโดยรอบพื้นที่ให
สูงประมาณ 1.5 เมตร พืน้ ทีค่ วรมีขนาด 5 - 50 ไร หรือทําเปนแปลงใหญๆขนาด 50 - 100 ไรก็
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ได เก็บเศษวัสดุและกําจัดวัชพืชออกใหหมด ปรับพื้นที่ใหเรียบ ไถดะ โรยปูนขาวตากแดดทิง้ ไว 7 - 15
วัน แลวไถแปรอีกครัง้ หนึง่ พรอมกับเติมปุย คอกเกาๆ เชน มูลไก มูลโค ประมาณไรละ 200 กิโลกรัม
จากนั้นระบายนําเข
้ าใหสงู จากพืน้ ประมาณ 15 เซนติเมตร ทิ้งไว 3 - 5 วัน ใหดนิ ออนตัว แลวจึงปก
ดํา ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 2 X 2 เมตรในพืน้ ที่ 1 ไร จะใชไหลบัวประมาณ 400 ไหล

การปลูก
วิธกี ารปลูกมี 2 วิธี คือ
1. การปลูกโดยใชไมคบี
เหลาไมไผใหมคี วามหนากวาตอกเล็กนอยยาวประมาณ 1 ฟุตโคงงอตรงกลาง คีบไหลบัวตรง
สวนของขอแลวปกลงใหไหลบัวติดอยูกับผิวดิน ซึง่ การปลูกโดยวิธนี จ้ี ะชวยปองกันไมใหไหลบัวหลุดลอย
สูผ วิ นํา้ ชาวบานนิยมเรียกไมคบี นีว้ า "ตะเกียบ"

2. การปลูกโดยวิธใี ชดนิ หมก
วิธีนี้ใชกับนาบัวที่สามารถบังคับระดับนํ้ าได โดยปลอยนํ้าใหงวด ขุดดินเปนรองลึก
ประมาณครึ่งฝามือวางไหลบัวลงไปใชดนิ กลบไหลบัวโดยเวนเตาเอาไว แลวจึงเริม่ เปดนําเข
้ า
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การดูแลรักษา
1. การใหนา้ํ หลังจากปลูกบัวแลวในเดือนแรก ควรรักษาระดับนําให
้ ขงั อยูใ นแปลงลึกประมาณ
30 เซนติเมตร เพือ่ ปองกันมิใหหญาขึน้ ในแปลง และบัวสามารถเจริญขึน้ มาพนนํ้า เพื่อรับแสงสวางได
เร็ว หลังจากนั้นปลอยนําเข
้ าแปลงอีกใหลกึ ประมาณ 50 เซนติเมตร และลึกไมเกิน 100 เซนติเมตร
เพราะความลึกระดับนี้ บัวจะไดรับอุณหภูมิพอเหมาะ ทําใหบวั สามารถออกดอกไดมาก ถาระดับนําสู
้ ง
กวานี้ บัวทีง่ อกใหมอาจตายได ถางอกพนผิวนํ้าไมทัน

2. การใสปยุ เมื่อบัวเริม่ ตัง้ ตัวไดและแตกใบใหมกจ็ ะเริม่ ใหปยุ สูตร 16-20-0 หรือ 1515-15 ในอัตราไรละ 50 กิโลกรัม โดยหวานลงไปใหทั่วแปลง แตถา ปลูกอยูใ นคูหรือลําคลองทีม่ นี า้ํ
ถายเทตลอดเวลา หรือบอทีค่ วบคุมระดับไมได ควรใสปยุ ลูกกลอนโดยการนําปุย เคมีสตู ร 16-20-0
ประมาณ 1 ชอนชา บรรจุลงดินเหนียวปน ดินเหนียวหุม ใหเปนกอนแลวผึง่ ลมใหแหง เมือ่ ตองการจะใส
ปุยบัวก็ฝง ลูกกลอนไวทโ่ี คนตนๆละ 2 ลูก

การเก็บดอก
บัวจะเริ่มใหผลผลิตดอกตูมหลังจากปลูก 3 เดือน โดยทั่วไปเกษตรกรเก็บดอกวันเวนวัน ยกเวน
ในฤดูหนาว
เก็บวันเวน 2 วัน การเก็บดอกจะเก็บในระยะที่ดอกยังตูม โดยตัดใหมกี า นดอกยาว
40-50 เซนติเมตร คัดขนาดแลวนํามาจัดเปนกํา กําละ 10 ดอก การจัดตองจัดเรียงใหเห็นดอกทัง้
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10 ดอก หลังจากนัน้ จึงหอดวยใบบัว หลังจากเก็บเกีย่ วดอกเปนเวลา 3-4 เดือน ตนบัวจะเริม่ โทรม
ผลผลิตลดลง เกษตรกรมีวิธีบังคับใหไหลแตกตนใหม โดยระบายนําออกจากนาให
้
แหง แลวใชรถ
แทรกเตอรลงไปไถดะเพือ่ ลดความหนาแนนของตนบัว หรืออาจใชลกู ขลุกทุบ แลวปลอยนําเข
้ าในแปลง
อีกครั้ง บัวจะเริ่มแตกยอดใหม และสามารถ เริม่ เก็บดอกไดในเวลา 2-3 เดือน

การตลาด
ตลาดดอกบัวที่สําคัญ คือ ปากคลองตลาด และตลาดจําหนายดอกไมในทุกจังหวัด โดยมีราคา
แตละชวงของปไมเทากัน ดอกบัวมีราคาดีในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ และราคาตําในช
่ วง
เมษายน-ตุลาคม แตราคาเฉลีย่ ประมาณดอกละ 1 บาท นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีการสงดอกบัว
ไปจําหนายในตางประเทศประเทศผูรับซื้อที่สาคั
ํ ญ คือ ออสเตรีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่ง
ในป 2534 มีมลู คาการสงออก 36,933 บาท (เฉพาะทีผ่ า นการออกใบรับรองปลอดศัตรูพชื )

การปลูกบัวเพือ่ เก็บเมล็ด
แหลงปลูกบัวเพื่อเก็บเมล็ดที่สาคั
ํ ญ คือ จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
พิษณุโลก พันธุบัวที่นิยมปลูกเพื่อเก็บเมล็ด คือ บัวหลวงพันธุปทุม ซึง่ มีขนาดฝกใหญ และมีเมล็ดมาก
เกษตรกรผูปลูกบัวเพือ่ เก็บเมล็ด จะเริม่ ปลูกในเดือนพฤศจิกายน และสามารถเก็บเกี่ยวภายหลังปลูก
3-4 เดือน โดยมีวธิ กี ารปลูกและดูแลรักษาเชนเดียวกับบัวตัดดอก
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การเก็บเกีย่ วฝกแก
เมื่อปลูกบัวไดประมาณ 3-4 เดือน ก็จะเริ่มเก็บฝกได ฝกแกจะสังเกตไดจากฝกปลายเมล็ดเริ่ม
แหงเปนสีเทา หรือสีดาํ หากปลอยใหแหงทั้งฝกเมล็ดจะหลุดจากขั้วรวงงาย ระยะเวลาตัง้ แตดอกตูม
ถึงเก็บฝกไดประมาณ 40-50 วัน บัวจะใหผลผลิตนานราวๆ 3-4 เดือน จากนัน้ จะเริม่ โทรม ในการ
เก็บฝกบัวนั้น จะใชเรือถอเขาไปแปลงบัว แลวใชไมสอยฝกบัวใสเรือ ไมที่ใชสอยนี้ชาวบานเรียกวา
"ซาว" ซึง่ ยาวประมาณ 3 วา เมือ่ เก็บฝกไดเต็มลําเรือแลว ก็ขนขึน้ มาเก็บรวมกันในลานดิน แลวใชไม
ทุบใหฝกฉีกเมล็ดแกจะรวงหลุดออกจากฝก ถายังมีเมล็ดบัวติดคางในฝกอีกก็จะใชคนแกะออกมาเมล็ด
ที่ไดจะนําไปตากแดดใหแหงประมาณ 2-3 แดด จากนัน้ เอาตะแกรงรอนเอาเมล็ดลีบๆ หรือ เมล็ดเสีย
ออก แลวบรรจุเมล็ดบัวทีด่ ลี งกระสอบเตรียมสงขายตอไป
ผลผลิตเมล็ดบัวแหงจะไดไรละประมาณ 12-15 ถัง หรือประมาณ 144-180 กิโลกรัม ราคาที่
เกษตรกรขายไดถงั ละ 120-400 บาท

การดูแลรักษาหลังจากเก็บฝก
หลังจากเก็บฝกบัวแลวประมาณ 3 เดือน ตนก็จะเริม่ โทรม ใหระบายนําออกจากแปลงบั
้
วให
แหง เมือ่ ดินแหงพอทีจ่ ะใชรถไถลงไถได ใหไถดะพลิกหนาดินใหลกึ เพื่อที่จะทําใหดนิ โปรงขึน้ รากบัวชั้น
บนๆ ซึ่งเปนรากขนาดเล็กลดจํานวนลง ถาหากไมมกี ารไถในปตอ มา บัวจะขึน้ แนนมากทําใหฝกบัวมี
ขนาดเล็กมาก เมือ่ ไถแลวปลอยนําเข
้ าทันทีเพือ่ ปองกันไมใหหญาขึน้ ตนบัวใหมจะงอกขึน้ มาพนนําใน
้
เวลาประมาณ 3-7 วัน
ถาจะทําการขุดไหลเพื่อจําหนาย เมือ่ บัวเริม่ โทรมใชปยุ เคมีบารุ
ํ งใหบวั แตกใบใหม และมีไหล
ขนาดใหญและแข็งแรงเมือ่ บัวงามดีแลวจึงระบายนําออกให
้
แหงจนดินแตกระแหง ใชเสียมงัดตามระแหง
ที่ดินแตกออกเปนกอนๆ เมื่อพบไหลก็ขุดมาจําหนายได ซึง่ จะตรงกับระยะประมาณเดือน มกราคมกุมภาพันธ ไหลที่ขุดได ถาจะเก็บรักษาไวเพือ่ รอการปลูกหลังจากเก็บขึน้ มาแลวใหนํามากองไวแลวรด
นํ้าใหโชก แลวใชใบตองปดไวและพยายามรดนําบ
้ อยๆ อยาใหไหลแหงจะสามารถเก็บไหลไวไดประมาณ
1 เดือน
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ในประเทศไทยนิยมซื้อขายเมล็ดบัวแหงที่ยังไมไดกระเทาะเปลือก เพราะสามารถเก็บไวไดนาน
เมื่อถึงชวงทีต่ ลาดตองการจึงกระเทาะออกมาจําหนาย สําหรับตลาดรับซือ้ เมล็ดบัวภายในประเทศที่
สําคัญ คือ ตลาดทรงวาด และตลาดคลองเตย นอกจากนีย้ งั สามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศใน
ป 2534 มูลคาประมาณ 1 ลานบาท โดยประเทศที่รับซื้อที่สําคัญคือ เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร
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