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การใช้ประโยชน์บัวหลวงเพื่อสุขภาพ
ไฉน น้อยแสง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เป็นพืชสมุนไพรไทย พืชวงศ์ NELUMBONACEAE มีชื่อ
สามัญว่า โลตัส (Lotus) ชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ บัวหลวง บุณฑริก ปทุม ปทุมมาลย์ สัตตบุษย์ สั ตตบงกช และ
อุบล บัวหลวงถือว่าเป็นราชินีแห่ง พื้นน้้ามีถิ่นก้าเนิดแถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย และไทย (สุรัตน์วดี วงค์คลัง
และคณะ, 2557)
บัวหลวงมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและไหลอยู่ใต้ดิน เหง้า: จะมีลักษณะเป็น
ท่อนยาว มีปล้องสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน้อย ถ้าตัดตามขวางจะเป็นรูกลมๆ หลายรู ไหล: จะเป็น
ส่วนที่เจริญไปเป็นต้นใหม่ ใบ: ใบเดี่ยว ออกสลับ แผ่นใบจะชูเหนือน้้า รูปใบเกือบกลม ขนาดใหญ่ ขอบใบ
เรียบ และเป็นคลื่น ผิวใบมีนวล ก้านใบแข็งเป็นหนาม ถ้าตัดตามขวางจะเห็นเป็นรูภายใน ก้านใบมีน้ายางขาว
เมื่อหักจะมีสายใยสีขาว ใบอ่อนสีเทานวล ปลายม้วนงอขึ้นทั้งสองด้าน ก้านใบจะติดตรงแผ่นใบ ดอก: เดี่ยว มี
สีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานตั้งแต่ตอนเช้า ก้านดอกยาวมีหนามเหมือนก้านใบ ชูดอกเหนือน้้า
และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู ร่วงง่าย กลีบดอกมี
จ้านวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจ้านวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีรยางค์คล้ายกระบองเล็กๆ สีขาว
เกสรตัวเมียจะฝังอยู่ในฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล ผล: รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจ้านวนมาก ฝังอยู่ ในส่วน
ที่เป็นรูปกรวย เมื่ออ่อนมีสีเหลือง รูปกรวยนี้เมื่อเป็นผลแก่จะขยายใหญ่ขึ้นมีสีเทาอมเขียว ที่เรียกว่า “ฝักบัว”
มีผลสีเขียวอ่อนฝังอยู่จ้านวนมาก (สุนทรี สิงหบุตรา, 2540 และ ส้านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558)
มนุษย์ได้รู้จักคุณค่าในการน้าบัวหลวงมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพมาช้านาน เหง้า รากบัว: น้ามาต้ม
กับน้้าเป็นเครื่องดื่ม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ร้อนใน และแก้กระหายน้้าเป็นต้น และใช้เป็นอาหารทั้งคาวและ
อาหารหวาน ใบ: น้ามาเป็นภาชนะใช้ห่อของแทนใบตอง ใช่ห่อทั้งของสดและของแห้ง หรือน้ามาท้า “ข้าวห่อ
ใบบัว”จะสร้างกลิ่นหอมหวนให้กับอาหาร ใบอ่อนรับประทาน ดอก: น้ามาเป็นเครื่องยาไทยมีสรรพคุณ แก้ไข้
และเป็นเครื่องยาในต้ารับยาบ้ารุงหัวใจ กลีบดอก: น้ามาตากแห้งใช้มวนบุหรี่สูบ เมล็ดจากฝักบัว: น้ามา
รับประทานได้ทั้งดิบๆ หรือตากเมล็ดให้แห้งท้าเป็นของหวาน บริโภคได้คุณค่า หรือน้ามาประกอบอาหารคาว
และอาหารหวาน (อ้อมใจ วงศ์มณฑา, 2552)
ตามต้ารายาไทยกล่าวไว้ว่าบัวหลวงมีสรรพคุณทางยาคือ เมล็ดบัว: บ้ารุงรักษาประสาท และไต หรือ
แก้อาการท้องร่วงหรือบิดเรื้อรัง ดีบัวหรือต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ด: ใช้เป็นเครื่องยาของต้ารับยาไทย มีสรรพคุณ
บ้ารุงหัวใจโดยมีกลไกในการออกฤทธิ์ไปช่วยขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกสรตัวผู้: น้ามาตาก
แห้งใช้เป็นเครื่องยาไทย พบว่าตัวยามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และเกสรตัวผู้ตาก
แห้งยังใช้เป็น เครื่องยาของต้ารับยาไทย-ต้ารับยาจีนหลายขนาน เช่น ยาลม ยาหอม หรือแม้แต่ยานัตถุ์
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นอกจากนี้ยังน้ามาต้มน้้าดื่ม ก้านใบและก้านดอก: น้ามาท้าเครื่องยาเเก้อาการท้องร่วง รากหรือเหง้า: น้ามา
ต้มน้้าแก้อาการร้อนใน และกระหายน้้า รวมถึงมีสรรพคุณห้ามเลือด (อ้อมใจ วงศ์มณฑา, 2552)
องค์ประกอบทางเคมีที่ ส้าคัญในส่วนต่างๆ ของบัวหลวง ใบ: anonaine, armepavine, N-norarmepavine, asimilobine, N-methyl asimilobine, ginnol, liensinine, lirinidine, liriodenine,
nuciferine, nor-nuciferine, isoquerctrin, roemerine, และ β-sitosterol น้้ามันหอมระเหยจากใบ:
alkanes (C12 ถึง C27), phytol เมล็ด: liensinine, iso-liensinine, lotusine, neferine, nelumbo
polysaccharide, nuciferine, N-nor-nuciferine, pro-nuciferine, β-sitosterol ฝักและเมล็ด: N-norarmepavine, liriodenine, nuciferine, (-) nor-nuciferine ต้นอ่อนภายในเมล็ด: (DL) armepavine, 4methyl-coclaurine, cynaroside, hyperoside, liensinine, iso-liensinine, neferine, rutin
ต้นอ่อนจากเมล็ด: hyperoside, liensinine, neferine, rutin Torus: hyperoside, kaempferol-3-O-bD-glucuronide, meratin, quercetin-3-O-b-D-glucoronide ฐานรองดอก: quercetin น้้ามันหอมระเหย
จาก petiole: linalool, N-nonadecane ส่วนที่อยู่พ้นน้้า: N-nor-nuciferine (นันทวัน บุณยะประภัศร,
2541 และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2588)
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวหลวง พบว่าสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้ง
การเพิ่มจ้านวนของที เซลล์ (T cells) ที่ถูกกระตุ้นโดยไฟโตฮีมแอกกลูตินิน (phytohemagglutinin) โดยไป
ยับยั้งวงจรชีวิตของเซลล์ (cell cycle) และลดการสร้างไซโตไคน์ เช่น cytokines IL-2, IL-4, IL-10, และ
IFN- ɣ (Liu et al., 2004) สาร (S)-armepavine จากบัวหลวง มีฤทธิ์ลดการเกิด lymphadenopathy ลด
การเพิ่มจ้านวน ของ T cells ลดการสร้าง IL-2 และ IFN-ɣ ในหนู และท้าให้หนูซึ่งถูกท้าให้มีลักษณะ ของโรค
human SLE มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น (Liu et al., 2006) สารสกัดไดคลอโรมีเทน เอทิลลอะซิเตต และเอทานอล
จากบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Jung et al., 2003 และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558) การทดสอบฤทธิ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ อะซิติลโคลินเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase;
AChE) อาจส่งผลในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได์ (Jung et al., 2010) กลีบดอกบัวหลวงมีฤทธิ์ลด
ระดับไขมัน และน้้าตาลในเลือด และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Bhuvana et al., 2008)
เหง้ามีฤทธิ์ลดไข้ แก้ร้อนใน และแก้อักเสบ (Mukherjee et al., 1997) ใบมีฤทธิ์ในการลดความอ้วน และจาก
การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง พบว่าไม่ก่อให้เกิดความเป็นผิดปกติ หรือความเป็นพิษ (Kunanusorn
et al., 2011) อย่างไรก็ตามการบริโภคเกสรบัวหลวงควรระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในบางราย
โดยเฉพาะคนที่แพ้เกสรดอกไม้
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(ง)
รูปที่ 1 ลักษณะส่วนต่างๆ ของบัวหลวง (ก) เกสร; (ข) กลีบดอก; (ค) ผล และเมล็ด; และ(ง) ใบ
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พิพิธภัณฑบัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดสืบสานการอนุรักษขยายพันธุบัวตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นอกจากนั้นพิพิธภัณฑแหงนี้
ยังมีเปาหมาย ในการปลูกรักษา , ศึกษาวิจัยนําไปใชประโยชน , จัดเก็บ
รวบรวมเกี่ยวกับบัว และการพัฒนาสายพันธุบัวตางๆมากมายกวา 400 สายพันธุ ถือไดวาเปนแหลงเรียนรู
และแหลงทองเที่ยว ทั้งเปนผูกอใหเกิดการสรางคน สรางงาน สรางอาชีพ ใหกับชุมชนหรือผูทสี่ นใจ เพื่อ
ตองการนําไปประกอบอาชีพจากบัวอยางกวางขวาง
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พิพิธภัณฑบัวไดเก็บรวบรวมสายพันธุบัวไวหลากหลายลวนงดงาม เปนเอกลักษณของ “ราชินีแหงไม
น้ํา”แตเปนที่ นาเสียดายอยางยิ่งเมื่อดอกบัวที่บานสวยงามตองรวงโรยไป ถาจะเก็บรักษาดอกบัวบานไวชื่น
ชมไดนานเปนเดือน หรือเปนป ก็นาจะมีวิธีที่สามารถทําได จึงเปนที่มาของการทดลองทําดอกบัวสดอบแหง ซึ่ง
ประสบความสําเร็จจนมีบัณฑิต ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นําไปตอ
ยอดเชิงพาณิชย เปนเถาแกนอย สรางรายไดจนเปน ที่รูจักกันในนามของราน “ดอกแกว” ซึง่ ไดมีดอกไม
หลากหลายชนิดที่ไดนํามาอบแหง เชน ดอกกุหลาบ ดอกกลวยไม
ดอกลีลาวดี ดอกบัว และใบไมชนิด
ตางๆ ดวยเทคนิควิธีที่แตกตางกันไปตามชนิดของดอกไม
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วัสดุและอุปกรณสาํ หรับการทําดอกบัวสดอบแหงที่สาํ คัญ มีดังนี้คือ
1. ซิลิกาทราย สําหรับอบแหงดอกบัวสด

2. ซิลิกาเจลสําหรับเก็บรักษาดอกบัวที่ผานการอบแหง

3. ดอกบัวและใบบัวสด
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4. กลองพลาสติกพรอมฝาปด
5. แกวสําหรับจัดดอกบัวพรอมฝาปด
6. วัสดุประดิษฐ เชน ฟลอราเทป กระดาษสี กระดาษทราย ลวด กาว เปนตน
7. อุปกรณประดิษฐ เชน คีมคีบ คีมตัด กรรไกร ปนกาว พูกัน เปนตน
วิธีการทําดอกบัวสดอบแหง
1. เตรียมดอกบัวที่ตองการ นํามาตัดกานดอกเหลือความยาวกานประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร (เพื่อ
การคีบจับ) นํามาสะบัดน้ําออก

2. เทซิลิกาทรายใสกลองพลาสติก ใหทรายสูงประมาณ 3 เซนติเมตร ใชคีมจับกานดอกบัวปกลงในกลอง
ทรายใหดอกบัวไมขยับหรือเอียงตัว จากนั้นโรยทรายใหทั่วดอกบัวทีละนอยจนกลบดอกบัวหมด

3. ปดฝากลองพลาสติกใหสนิท ทิ้งไวประมาณ 7 วัน เพื่อใหทรายดูดความชื้นออกจากดอกบัว
4. นําใบบัวมาทําการอบแหง เชนเดียวกับการอบดอกบัว แตกตางกันที่วิธีการจัดวางเรียงและเวลาในการ
อบ เนื่องจากมีขนาดเล็ก และจํานวนมาก
5. เทซิลิกาทรายใสกลองพลาสติกใหทรายสูงประมาณ 3 เซนติเมตร วางเรียงใบบัวใหเต็มพื้นที่แลวโรย
ทรายกลบทับ สําหรับภาชนะที่มีความสูงและมีพื้นที่ สามารถวางเรียงซอนกันหลายชั้นได
6. ปดฝากลองพลาสติกใหสนิท ทิ้งไวประมาณ 5 วัน
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7. เมื่อครบกําหนดเวลาการอบแหง ใหทําดอกบัวออกจากกลองพลาสติก คอยๆเทซิลิกาทรายออกจน
เห็นดอกบัว จึงใชอุปกรณคีบจับดอกบัวออก เคาะทรายออกจากดอกบัวใหเรียบรอย
8. เทซิลิกาเจลใสกลองพลาสติก สูงประมาณ 3 เซนติเมตร นําดอกบัวอบแหงเก็บไวในซิลกิ าเจล ปด
กลองใหสนิท ซิลิกาเจลจะชวยควบคุมความชื้นเพื่อเก็บรักษาดอกบัว จนกวาจะนําไปใชงานตอไป
ทําการเก็บรักษาใบบัวเชนเดียวกับดอกบัว

วิธีการจัดดอกบัวสดอบแหง
1. เลือกภาชนะแกว และฝาปดแกวรูปทรงที่เหมาะสมกับการจัดดอกบัวสดอบแหง เชน ทรงกลม
ทรงกระบอก เปนตน
2. ขัดปากแกว (สําหรับปดกาว) และขัดลบคมฝากระจกสําหรับปดแกวดวยกระดาษทรายกอนทําการปด
ดวย
กาวอีพอกซี่
3. ทําฐานใสซิลิกา เจลดวยขวดพลาสติก หรือภาชนะอื่นๆโดยใหซลิ ิกาเจลสามารถดูดความชื้นไดเมื่ออยู
ในภาชนะปด
4. ตัดโฟมสําหรับปดฐานใสซลิ ิกา เจล และเพื่อใชปกดอกบัวและใบบัวในการจัดชิ้นงาน
5. นําดอกบัว และใบบัวมาเคาะทรายออกใหหมดอีกครั้งกอนนํามาตอกานลวดสําหรับปกงาน ยึดติดดวย
ปนกาว และพันหุมดวยฟลอราเทปเพื่อความสวยงาม
6. นําฐานซิลิกาเจลมาติดกับภาชนะแกวดวยกาวอีพอกซี่
7. ปกดอกบัว และ ใบบัวลงบนฐานซิลิกาโดยใชกาวลาเทกซ ตกแตงดอกไมตางๆโดยใชปนกาวในการยึด
ติด
8. ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบรอยของชิ้นงานกอนทําการปดฝาแกว
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ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑที่ไดจะเปนของฝาก ของขวัญ ของที่ระลึกที่สวยงาม คงสภาพเหมือนเดิม เก็บไว
ชื่นชมหรือมอบใหบุคคลสําคัญที่แสดงถึงความรัก ความเคารพนับถือ หรือในโอกาสตางๆ สิ่งที่ตองพึงระวัง
ในการเก็บรักษา อยาใหโดนแสงแดดหรือความรอน เพราะอาจทําใหสีของดอกบัวซีดจางลงได
ปจจุบัน พิพิธภัณฑบัวโดยทีมงานของผูชวยศาสตราจารยภูรินทร อัครกุลธร ไดชวยแนะนํา จัดอบรม
การปลูกเพาะพันธุบัว และการบํารุงรักษาที่ถูกวิธีใหกับชุมชนชาวปทุมธานี ซึ่งไดหันมาปลูกบัว เพาะพันธุ
บัวสวยงามขายหนอบัว และตัดดอกขายเปนอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพื่อสรางรายได และบางรายตอ
ยอดทําดอกบัวสดอบแหงสงจําหนายใหกับกลุมผูประกอบอาชีพซึ่งนํามาทําเปนผลิตภัณฑดอกไมสด
อบแหงในโหลแกว
สุดทายขอขอบพระคุณพิพิธภัณฑบัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรที ี่กรุณาใหทดลอง
การทําดอกไมสดอบแหง ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความที่นําเสนอในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่
สนใจ ผูทรี่ กั และหลงใหลในความสวยงามของดอกบัวไดนําไปทดลองทําดวยตนเอง ซึ่งทานสามารถ
แนะนําและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆไดดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง
ผูเขียน/เรียบเรียง
ผูชวยศาสตราจารยดร.วนิดา ฉินนะโสต
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร. 086-7863253
Email:craft_like@hotmail.com . Facebook: ดอกไมสดไมรูโรย
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การพักตัวของบัวฝรั่ง
โดยนายเกรียงศักดิ์ คําแหง
สวนอุบลชาติ บานคุณพระ
การพักตัว คือ การหยุดการเจริญเติบโต
ของบั ว เนื่ องจากอุ ณ หภู มิ ข องฤดู ก าล เป น ตั ว
แปรที่สําคัญสงผลใหบัวพักตัว สวนใหญไมไดเกิด
จากโรคระบาดและศัตรูพืชรบกวน มักเกิดขึ้นกับ
บัวฝรั่ง (อุบลชาติยืนตน) บางพันธุ โดยปกติแลว
บั ว ฝรั่ ง จะทํ า การพั ก ตั ว ในช ว งฤดู ห นาว (ช ว ง
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน
กุ ม ภาพั น ธ ) ในช ว งนี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพอากาศตามฤดูกาล มีชวงกลางวันสั้นกวากลางคืน อีกทั้งอากาศแหงและเย็น สงผลใหอุณหภูมิ
ในน้ําต่ํา เนื่องจากอากาศหนาวจัด บัวจึงตองปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศ เพื่อสะสมอาหารรักษา
ความสมดุล โดยชะลอการเจริญเติบโต งดการใหดอกหรือใหดอกนอยลง ใบลดปริมาณ มีขนาดเล็กลง
และแกเร็วหรือทิ้งใบ แตผลิตใบสั้นและมีความหนา มีสีออกน้ําตาลแดงหดตัวรวมเปนกระจุกอยูใตน้ํา
เปนลักษณะเฉพาะของบัวฝรั่ง เพื่อทําการสะสมอาหารและรอการเจริญเติบโตอีกครั้งเมื่อเขาสูฤดูรอน
ที่มแี สงแดดและสภาพอากาศทั่วไปเปนปกติ
ในชวงที่บัวกําลังทําการพักตัว บัวจะมีอาการออนแอมาก ผูเลี้ยงบัวตองเอาใจใสเปนพิเศษ
คอยดูแลเรื่องน้ําอยาใหเนาเสีย เพราะจะทําใหหนอ เหงา ไหลหรือตนบัวเสื่อมสภาพและตายได ตอง
หมั่นดูแลเรื่องตะไครน้ําและสาหรายที่ขึ้นอยูในภาชนะปลูกเลี้ยงบัว พยายามเก็บออกใหหมด อยาให
ไปพันยอด หรือขึ้นอยูที่บริเวณเหงาและที่โคนตนบัว เพราะเมื่อมีสาหรายหรือตะไครน้ําในปริมาณที่
มากเกินไป จะทําใหตนบัวไดรับสารอาหารไมเพียงพอ เนื่องจากตะไครน้ําและสาหรายจะทําการแยง
อาหารที่บัวตองการ จนบัวไมสามารถสะสมอาหารไดเพียงพอ ทําใหทรุดโทรมลง
ไมควรใสปุยเรงดอกในชวงที่บัวยังทําการพักตัวอยู เพราะเปนการกระตุนบัวจนเกินไป ถาใส
ปุยเรงดอก (สูตรตัวกลางสูง) บอยในชวงนี้อาจจะทําใหดินเนาเสียไดไว สงผลใหไหลหรือเหงาของบัว
ติดเชื้อโรคและเนาตายได
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การแกไข
ถ า ปลู ก บั ว ฝรั่ ง เป น ไม ด อกไม ป ระดั บ เพื่ อ ความ
สวยงามของสถานที่ อาคาร บานเรือน แลวไมอยากใหบัวพัก
ตัวมีวิธีแกไขดังนี้
กรณีที่ปลูกในภาชนะแลวยกแชลงในอาง ใหแกไข
โดยหาวัสดุ เชน อิฐ กระถางดินเผาขนาดพอเหมาะมารอง
ภาชนะที่ใชปลูก เพื่อปรับระดับใหภาชนะปลูกสูงขึ้น แลวบัว
อยูใกลผิวน้ํา บัวก็จะเจริญเติบโตไดตามปกติ แตจะใหดอก
นอยลง
กรณีที่ปลูกลงดินในบอดินหรือสระน้ําประดับสวน
วิธีนี้ไมสามารถยกตนบัวใหขึ้นมาได เพราะอยูในดิน แกไข
โดยการปรับระดับน้ําลดลงใหตื้น พอที่บัวจะอยูใกลผิวน้ํา
และไดรับแสงแดดบัวก็ไมพักตัว
เหตุที่ตองยกภาชนะหรือปรับระดับน้ําใหตื้น เพื่อที่จะใหตนบัวอยูใกลกับผิวน้ําเปนเพราะ
อุ ณ หภู มิ ข องผิ ว น้ํ า จะสู ง กว า ด า นล า งของภาชนะปลู ก เลี้ ย งบั ว ไม ว า จะเป น อ า ง บ อ หรื อ สระน้ํ า
เนื่องจากผิวน้ําไดรับแสงแดดสองถึงทําใหน้ําอุน บัวจึงสามารถที่จะเจริญเติบโตตอไปได แตการให
ดอกอาจจะนอยลงกวาปกติหรือไมก็งดการออกดอกในชวงนี้
ถาจะใสปุยบํารุงแนะนําใหใสปุยสูตรตัวหนาสูง เชน 25-7-7 เพื่อเปนการบํารุงไหลและเหงา
ทําใหบัวมีแรธาตุสารอาหารเพียงพอและไมควรใสครั้งละมากๆ เพื่อปองกันดินและน้ําเนาเสีย
การพักตัวของบัวนี้ใชเวลานานมาก เพราะบัวทําการพักตัวจริงๆ ผูเลี้ยงบัวตองทําใจ อยาใจ
รอนปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติดีกวา พอสิ้นสุดฤดูหนาวเขาหนารอนบัวก็ฟนตัวอยางรวดเร็ว ถา
เลี้ยงไวนานบัวแกเหงาใหญจะใหหนอเพิ่ม พรอมทั้งแตกใบและใหดอกที่มีความสมบูรณมาก บัวฝรั่ง
บางพันธุเมื่อพนจากการพักตัวแลว ผูเลี้ยงจึงไดเห็นดอก บัวบางชนิดตองอาศัยการพักตัว เพื่อที่ทํา
การสรางหนอหรือหัว การพักตัวจึงมีความสําคัญกับตนบัวมากเพราะฉะนั้น ควรที่จะปลอยใหบัวไดทํา
การพักตัวในชวงฤดูกาล เพราะผลที่ไดมาหลังจากการพักตัวและการรอคอยนั้นตนบัวจะสมบูรณและ
แข็งแรง
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ชาสมุนไพรบัวหลวง
บัวหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร : Nelumbo nucifera Gaertn.
ชื่อสามัญ : Lotus
วงศ : Nelumbonaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมลมลุก มีเหงาและไหลอยูใตดิน เหงาจะมีลักษณะเปนทอนยาว
มีปลองสีเหลืองออนจนถึงเหลื อง แข็งเล็กนอย ถาตัดตามขวางจะเปนรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเปน
ส ว นที่ เ จริ ญ ไปเป น ต น ใหม ใบเป น ใบเดี่ ย วรู ป โล ออกสลั บ แผ น ใบจะชู เ หนื อ น้ํ า รู ป ใบเกื อ บกลม
ขนาดใหญ ขอบเรียบและเปนคลื่น ผิวใบมีนวล กานใบแข็งเปนหนาม ถาตัดตามขวางจะเห็นเปนรู
ภายในกานใบมีน้ํายางขาว เมื่อหักจะมีสายใยสีขาว ใบออนสีเทานวล ปลายมวนงอขึ้นทั้งสองดาน
กานใบจะติดตรงกลางแผนใบ ดอกเดี่ยว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานตั้งแตตอนเชา
กานดอกยาว มีหนามเหมือนกานใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบ ขนาด
เล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู รวงงาย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซอนหลายชั้น เกสรตัวผูมี
จํานวนมากสี เ หลื อง ปลายอั บเรณู มี ร ะยางคลายกระบองเล็กๆ สีขาว เกสรตั วเมียจะฝงอยู ใ นฐาน
รองดอกรูปกรวย สีเหลืองนวล ผลรูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝงอยูในสวนที่เปนรูปกรวย
เมื่อออนมีสีเหลือง รูปกรวยนี้เมื่อเปนผลแกจะขยายใหญขึ้นมีสีเทาอมเขียว ที่เรียกวา "ฝกบัว" มีผล
สีเขียวออนฝงอยูเปนจํานวนมาก

ภาพที่ 1 ดอกบัวหลวง
ประโยชนของบัวหลวง
มนุษยไดรูจักคุณคาอันมีประโยชน และสรรพคุณดานยาสมุนไพรของบัวหลวงมาชานานแลว
ในการประกอบอาหาร สวนของใบนํามาทําเปนภาชนะ และสรางกลิ่นหอมหวลใหกับอาหาร เชน ขาว
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หอ ใบบั ว ใบอ อ นรั บประทาน เช นผั กชนิด หนึ่ง กับ เครื่อ งจิ้ม เมล็ ด จากฝ ก บั ว ทั้ง สดและแห ง นํา มา
ประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน สวนรากเหงานํามาตมเปนเครื่องดื่ม

ภาพที่ 2 สวนตางๆของบัวหลวง
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สรรพคุณดานสมุนไพร เมล็ดบัวบํารุงรักษาประสาทและไต หรือแมอาการทองรวงหรือบิดเรื้อรัง
ดี บั ว หรื อ ต น อ อ นที่ อ ยู ใ นเมล็ ด มี สี เ ขี ย วเข ม ใช เ ป น ส ว นผสมของยาแผนโบราณ พบว า ตั ว ยามี ฤ ทธิ์
ในการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ เกสรตัวผูเมื่อตากแหงใชเปนสวนผสมของยาไทย-จีน
หลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม หรือแมแตยานัตถุ นอกจากนี้ยังนํามาตมน้ําดื่ม กานใบและกานดอก
นํามาทํายารักษาอาการทองรวง สวนของรากหรือเหงานํามาตมน้ํา ใชแกรอนในกระหายน้ํา พรอมทั้ง
มีสรรพคุณหามเลือด จึงเห็นไดวาประโยชนทางสมุนไพรของบัวหลวงมีอยูมาก
นอกจากเปนสมุนไพรแลวบัวหลวงยังใชประโยชนในทางอื่น เชน กลีบแหงใชมวนบุหรี่ในอดีต
เรียกวา บุหรี่กลีบบัว ใบแกนํามาตากแหงใชเปนสวนผสมของยากันยุง เปลือกบัวนํามาเปนวัสดุในการ
ปลูกเห็ดชนิดหนึ่งเรียกวาเห็ดบัว
การศึกษาทางเภสัชวิทยา
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวาสวนตางๆของบัวหลวงมีสรรพคุณทางยาดังนี้
• ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารกลุมฟลาโวนอยดที่พบในเกสร และดอกบัวหลวง
มีฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเกสรตัวผูมีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ
• ฤทธิ์ตานเบาหวาน สวนเกสรตัวผูมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเบาหวาน
• ฤทธิ์ ทํ าให นอนหลั บ สารแอลคาลอยด ที่ พบในบั วหลวง มี ผ ลทํ าให ห นู นอนหลั บ
สารสกัดเมทานอลจากเหงาบัว ทําใหลดพฤติกรรม และกิจกรรมตางๆในสัตว
• ฤทธิ์ลดปวด และตานการอักเสบ สารแอลคาลอยด ที่พบในบัวหลวง มีฤทธิ์ลดอาการ
ปวดและแกอักเสบ สารสกัดเมทานอลลดการอักเสบในหนู ทั้งการทดสอบในหลอด
ทดลอง และสัตวทดลอง
• การศึกษาทางพิษวิทยา สารสกัดแอลกอฮอลของเกสรบัวหลวง โดยการปอน หรือฉีด
ใตผิวหนังหนูถีบจักรไมกอเกิดความเปนพิษ
การใชประโยชนของบัวหลวง
1. รากบั ว หลวง (เหง า บั ว ) สามารถนํ า ใช ป รุ ง เป น อาหารได ทั้ ง คาวหวาน เช น รากบั ว ผั ด น้ํ า มั น
รากบัวออนตมหรือตุนกระดูกหมูกับเครื่องยาจีน นํามาเชื่อมแหงรับประทานเปนของหวาน ทําเปน
น้ํารากบัว หรือนํามาตมเปนน้ําสมุนไพรรากบัว
2. ไหลบัว (หลดบัว) สามารถนํามาประกอบอาหารไดทั้งสดและแหง เชน การนํามาทําแกงเลียง แกงสม
ตมกะทิ ผัดเผ็ดตางๆ
3. สายบัว นํามาปรุงเปนอาหารหรือใชแทนผักไดหลายชนิด เชน แกงสมสายบัวกับปลาทู แกงสม
สายบัว ตมกะทิปลาทู ฯลฯ
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4. ดอกบัวหลวง นํามาใชในทางศาสนาหรือนํามาบูชาพระ เนื่องจากดอกบัวหลวงเปนสัญลักษณแหง
ความดีงามทางพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวของโดยตรงสําหรับการบูชาพระรัตนตรัย อันไดแก
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
5. กลีบดอกนิยมนําไปทําเมี่ยงดอกบัว ยําดอกไม หรือทําเมนูกลีบบัวชุบแปงทอด
6. กลีบดอกแหงในอดีตใชมวนเปนบุหรี่
7. สารสกัดจากเกสรใชทําเปนเครื่องสําอางที่เปนตัวชวยชะลอการสรางเม็ดสีผิว ทําใหผิวหนังเตงตึง
และออนนุม เชน ครีมกันแดด ครีมบํารุงผิวทั้งกลางวัน/กลางคืน
8. เกสรตัวผูเมื่อนํามาตากแหง สามารถใชเปนสวนผสมในเครื่องยาไทยและจีนหลายชนิด เชน ยาลม
ยาหอม ยานัตถุ ฯลฯ
9. ใบบัวหลวง สามารถนํามาใชหอขาว หออาหาร หอขนม ซึ่งจะชวยเพิ่มความหอมนารับประทาน
ยิ่งขึ้น หรือจะนํามาหอผักสดเก็บในตูเย็น หรือใชในงานประดิษฐตางๆ สวนใบออนใชรับประทาน
เปนผักสดแกลมกับน้ําพริกได
10. ใบบัวแกเมื่อนํามาตากแหง ใชเปนสวนผสมของยากันยุง
11. กานใบและกานดอกบัว สามารถนํามาทําเปนกระดาษ และเสนใยใชทําไสตะเกียง
12. เม็ดบัวทั้งออนและแก สามารถนํามารับประทานหรือใชประกอบอาหารไดหลากหลาย ที่รูจักกันดี
ก็คือ น้ําอารซี ขาวอบใบบัว เม็ดบัวตมน้ําตาลทรายแดงผสมในเตาฮวยหรือเตาทึง สังขยาเม็ดบัว
เม็ดบัวเชื่อม สาคูเม็ดบัว ขนมหมอแกงเม็ดบัว เปนตน และยังสามารถนํามาใชทําเปนแปงไดเปน
อยางดี
13. เปลือกบัวนํามาใชเปนวัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกวา “เห็ดบัว”
14. เปลือกเมล็ดและฝกแก ใชทําเปนปุย
15. ประโยชน บั ว หลวง เนื่ อ งจากดอกบั ว หลวงมี ค วามสวยและมี ก ลิ่ น หอม จึ ง นิ ย มปลู ก ไว ป ระดั บ
ในสระน้ําหรือปลูกไวในกระถางทรงสูง
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑชาสมุนไพรบัวหลวง

ชาสมุนไพรบัวหลวง
สมุนไพรที่ใชรูปแบบในการบริโภคเชนเดียวกับชา เรามักจะเรียกวาชาสมุนไพร สําหรับวิธีที่ดี
ที่สุดในการบริโภคชาสมุนไพรคือ ควรรูขอมูลทางวิชาการของสมุนไพรหรือผลงานวิจัยของสมุนไพร
แตละชนิดวามีฤทธิ์ทางชีวภาพตอรางกายอยางไร เพื่อใหไดรับประโยชนตอสุขภาพยิ่งขึ้น ชาสมุนไพร
สวนใหญจะมีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพ ชวยยอยอาหาร ชวยขับลม หรือเพียงไดเสพกลิ่นและรส
บัวหลวง พืชที่พบกระจายในหลายพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ประเทศเขตรอนชื้นและหลาย
ทวีปทั่วโลก ขอมูลงานวิจัยของบัวหลวงหลายๆชิ้น พบวามีฤทธิ์ที่ดีทั้งตานเบาหวานและตานอนุมูล
อิสระ ดังนั้นการนําสวนตางๆของพืชชนิดนี้ มาผลิตเปนชาสมุนไพรซึ่งเปนผลิตภัณฑสุขภาพ จึงเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ

วิธีทําชาสมุนไพรบัวหลวง
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

สวนตางๆของบัวหลวง (กลีบดอก กานดอก เกสร ใบแก รากบัว)
เครื่องอบแบบตั้งอุณหภูมิได
เครื่องบด
ซองเยื่อกระดาษ
เครื่องปดผนึกดวยความรอน
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สวนผสม
1.
2.
3.
4.
5.

ชากลีบบัว : กลีบดอก 20 กรัม กระเจี๊ยบ 10 กรัม
ชากานบัว : กานดอก 20 กรัม มะลิ 10 กรัม
ชาใบบัว : ใบแก 20 กรัม ใบเตย 10 กรัม
ชารากบัว : รากบัว 20 กรัม ดอกคําฝอย 5 กรัม
ชาเกสรบัว : เกสร 20 กรัม เกกฮวย 5 กรัม

ขั้นตอนการผลิต
1. นําสวนตางๆของบัวมาตัดแตง ลางน้ําใหสะอาด
2. หั่นเปนชิ้นเล็กๆ อบใหแหงโดยใชอุณหภูมิ 50°C 2 ชั่วโมง
3. นํามาบดใหละเอียดบรรจุในซองเยื่อกระดาษ
4. ปดซอง ดวยเครื่องปดผนึกดวยความรอน
5. เมื่อบรรจุเสร็จ นําไปอบที่อุณหภูมิ 70°C 10 นาที
เพื่อกําจัดความชื้นและฆาเชื้อโรค
ขั้นตอนการชงชา
1. นําชาซองมาแชในน้ํารอน 1 แกว
2. รอ 2-3 นาทีจึงนํามาดื่มได
3. ชา 1 ซอง สามารถชงได 2-3 ครั้ง
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการผลิตชาสมุนไพรบัวหลวง
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เทคนิคการปรับปรุงพันธุ และการปลูกเลีย้ งบัวฝรัง่ ฉบับ สวนบัวชากังราว
โดย จักรพงษ ... สวนบัวชากังราว
กอนอื่ นเราก็ ตองมาศึ ก ษาดู วาบั วชนิ ดไหนที่ ส ามารถติ ดเมล็ ดได ดีบาง และมี ชนิ ดไหนที่ มี ดอกที่
สวยงาม กลีบซอนเยอะ สีสวยงาม บัวที่ติดเมล็ดและมีดอกสวยงามมีหลายชนิด เชน เมยรา เพอรรี่ไฟโอปอ
มาดามวิลฟรอนกอเนียร โอดูลาตา สเปนดิดา และอีกหลายๆ ตัวบัวบางตัวสวยมากแตติดเมล็ดยากหรือติด
เมล็ดแตเพาะไมงอก เชน วันวิสาข ออลโมสแบล็ค สโนวบอล เพอรรี่ดับเบิ้ลเยลโล เพอรรี่ออเร็นซันเซ็ท
มังคลอุบล เปนตน ก็ควรหลีกเลี่ยงในการนํามาเปนพอแมพันธุในการเตรียมตนพอแมพันธุ
วัสดุและอุปกรณในการปลูกเลี้ยง
1. ภาชนะที่มีขนาดกวางประมาณ 100 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร (ทางสวนจะใช
กาละมังซักผาซึ่งน้ําหนักเบา ขนยายงาย ราคาถูกแตมีอายุการใชงานประมาณ 5 ป)
2. ดินปลูก จะใชดินรวนจากจังหวัดลพบุรี ไมผสมกาบมะพราวสับ ขุยมะพราว หรือใบไมผุ 1 ถุงจะมี
ดินประมาณ 10 กิโลกรัม 1 กะละมังจะใชดินประมาณ 3 ถุง
3. สารแทนกระดูก ยี่หอ รีโบท
4. ปุยคอกเกา
5. ออสโมโคส หรือปุยละลายชา สูตร 6 เดือน
วิธีการปลูกบัวฝรั่ง
1. เตรียมตนพันธุเปนหนอบัวที่เปนหนอจากตนแมจะดีที่สุด ขนาดที่ยายมาจากตนแมก็ประมาณ 3 – 4
นิ้ว ตัดแตงราก ใบเกาที่เสียทิ้ง เหลือไวสัก 2-3 ใบ ลางใหสะอาด แลวลอยน้ําไวไมใหตนพันธุแหง
2. เตรียมกาละมัง ใสสารแทนกระดูกสองกํามือ ปุยคอกสองกํามือ ออสโมโคส 1 ชอนโตะ รองพื้น
กาละมัง
3. เติมดินไป 2 ถุงทําเปนทางลาดไวมุมใดมุมหนึ่งของภาชนะปลูก
4. นําหนอบัวฝรั่งที่เตรียมไวมาปลูกทางดานต่ําของภาชนะใหยอดหันหนาเขากลางภาชนะที่ใชปลูก
5. กลบดินใหพอมิดยอดแบบเบามือ และเกลีย่ ดินใหทั่วๆ ภาชนะใหเรียบ
6. เติมน้ําลงภาชนะโดยนําสายยางมาใสกระสอบดินเกาใหน้ําคอยๆ ผานกระสอบออกมาน้ําจะไมขุน
เติมน้ําใหเต็มภาชนะ ใหน้ําลนพาเอาเศษดินเศษไมที่ติดมาไหลออกจากกาละมัง เปนอันเสร็จสิ้น
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๕๕

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพแสดงขั้นตอนการปลูกบัวฝรั่ง
TIP : - บัวจะงามตองไดรับแสงแดดเต็มที่ไมต่ํากวา 5 ชัว่ โมง ไดทั้งวันจะดีมาก
- คอยเติมน้ําใหลนภาชนะปลูกบัวเผื่อไลฝาบริเวณผิวน้ําออกใหหมด น้ําในอางบัวจะใสสะอาด
หลังจากปลูกบัวไปประมาณ 3 - 4 เดือน บัวจะเริ่มออกดอก เราก็จะเริ่มทําการผสมเกสรบัวฝรั่ง โดยมี
วิธีการเตรียมตนพอ แมพันธุดังนี้ ตนแมพันธุที่มีดอกสมบูรณ สังเกตดอกจะใหญ สมบูรณ ไมมีแมลงกัดกิน
กลีบดอกเริ่มเห็นสีกลีบดอกชัดเชน หอดวยถุงตะขายกันเวลาดอกบานแลวแมลงอาจจะเขาไปผสมกอน สวน
ดอกที่เราจะใชเปนพอพันธุก็มีวิธีการเตรียมเชนเดียวกัน โดยหอดอกดวยถุงตาขายไวกอน แตจะตองใช
ดอกบัวที่บานวันที่สองเปนพอ เพาะบัวมีกลไกลในการปองกันการผสมตัวเอง โดยที่เกสรตัวเมีย และตัวผู
สุกไมพรอมกัน
วิธีการผสม และเก็บเมล็ดบัวฝรั่ง และการเพาะเมล็ด
1. เปดถุงตาขายดอกแมพันธุที่หอไวออก
2. ตัดเกสรตัวผูที่เราหอไว นํามาใสดอกแมพันธุ ผสมใหเกสรกระจายบนจานดอกทั่วถึง หอดอกไว
เหมือนเดิม
๕๖
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3. หลังจากดอกบานครบสามวันดอกจะจมลงในอางบัว กานบัวขดเปนเกลียวภายใน 1 เดือน ถาดอก
ไมเนา คือบัวติดเมล็ดหลังจากผสมประมาณ 35 - 40 วัน ขึ้นอยูกับชนิดของบัว รอจนฝกจะแก
4. หลังจากฝกแกเมล็ดบัวจะปลอยเมล็ดออกมาจากฝก โดยมีเยื่อหุมเมล็ดสีขาวหรือเจลาติน เพื่อเปน
การกระจายพันธุตามธรรมชาติของบัวทุกชนิด ปลอยใหอยูในถุงตาขายที่เราคลุมไว 5 วัน เจลาติน
จะละลายจนหมด
5. นําเมล็ดออกมาจากถุงตาขาย และลางทําความสะอาด เติมน้ําไวครึ่งหนึ่งของภาชนะ ตั้งไวในที่รม
รําไร ประมาณ 2 อาทิตย บัวฝรั่งบางฝกเมล็ดจะสามารถงอกเปนตนไดโดยไมตองพักตัว แตถาไม
งอกตองนํามาเขาตูเย็น เพื่อเปนการทําลายระยะพักตัวของบัวฝรั่ง
6. การทําลายระยะพักตัวของบัวฝรั่ง โดยนําเมล็ดมาใสในกระปุกเล็กๆ ใสน้ําลงไปประมาณ ¾ ของ
กระปุก แชในตูเย็น (หองรองชองฟต) เปนระยะเวลาประมาณ 50 วัน
7. หลังจากแชเย็นครบระยะเวลา 50 วัน นําเมล็ดบัวออกจากตูเย็นมาลางใหสะอาด เทใสภาชนะ ใส
น้ํา ¾ ของภาชนะตัง้ ไวในที่รมรําไรประมาณ 2 - 3 อาทิตย เมล็ดจะแทงเข็มสีขาวๆ และมีจุดกําเนิด
ตนและใบน้ําขึ้นมา
วิธีการอนุบาลกลาบัวฝรั่งลงดินไมน้ํา
วัสดุอุปกรณ

- ดินสําหรับปลูกไมน้ํา
- ขันน้ํา 2 ใบ
- ถวยพลาสติก 1 ใบ
- ฟอเซปสําหรับคีบกลาบัว

ขั้นตอนการชํากลาบัวฝรั่งลงดินไมน้ํา
1. นําน้ําใสขันน้ําเกือบเต็ม
2. นําดินไมน้ําใสถวยพลาสติกเกือบเต็มนํามาจุมในขันใหดินเปยกน้ํา
3. นําตนกลาบั วฝรั่ งที่ เริ่ ม มีใ บนํามาชํ าบนดินไมน้ําให รากจมลงในดินจนถึ งเมล็ดและให ใ บเข็ มชี้ ขึ้น
ดานบน กระจายกลาบัวใหทั่วไมตองชิดกันมาก
4. พอไดกลาบัวเต็มถวยพลาสติกแลวก็ยกมาแชในขันน้ําอีกใบที่มีน้ําเต็ม ตั้งไวรมรําไรหามโดนแดดจัด
เพราะตะไครน้ําจะขึ้น
5. คอยหมั่นเติมน้ําเพื่อไลฝา ลางขันน้ําถามีละอองดินกันตะไครน้ําขึ้น และน้ําที่ใชตองไมมีคลอรีน
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6. หลังจากที่เพาะกลาแลวประมาณ 2 – 4 สัปดาห บัวจะสรางใบลอยขึ้นบนผิวน้ํา พอใบลอยได 1 3 ใบก็สามารถแยกปลูกได
วิธีการยายกลาบัวฝรั่งลงดินเหนียว
วัสดุอุปกรณ

- ดินเหนียวนวดใหเนียน
- ถวยพลาสติก
- กาละมังสําหรับแชกลาบัว
- ฟอเซปสําหรับคีบกลาบัว

ขั้นตอนการชํากลาบัวฝรั่งลงดินเหนียว
1. นําดินเหนียวที่นวดจนเนียนใสถวยพลาสติก ปาดหนาดินใหเรียบผึ่งทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง
2. คอยๆ ใชฟอเซ็ปดึงกลาบัวออกจากดินไมน้ําอยางระมัดระวังไมใหรากขาด มาลอยน้ําไว
3. ใชฟอเซปคีบตรงรากบัวแลวปลูกลงดินเหนียวใหรากอยูกึ่งถวยพลาสติก
4. เมื่อปลูกเสร็จแลว ยกแชในกาละมังที่มีน้ํา นําไปตากแดด
5. หลังจากนั้นประมาณ 1 - 2 เดือนรากบัวจะเดินเต็มกระถาง
วิธีการยายกลาบัวฝรั่งลงดินปลูก
วัสดุอุปกรณ

- ดินขุยไผ
- กระถางพลาสติก
- กาละมังสําหรับแชกลาบัว
- สารแทนกระดูก ปุยคอกเกา
- ปุยออสโมโคส

ขั้นตอนการชํากลาบัวฝรั่งลงดินปลูก
1. นําสารแทนกระดูก และปุยคอกเกามาผสมในอัตราสวน 1: 1 รองกนกระถางประมาณ 2
ชอนโตะ โรยดวยดวยออสโมโคส 1 ชอนชา แลวนําดินขุยไผมาโรยทับอีกชั้น
2. นําตนกลาบัวมาปลูกในกระถาง นําดินขุยไผมาใสใหเต็ม ยกตั้งตากแดด หลังจากนั้นประมาณ
5 เดือน บัวจะเริ่มออกดอก ถาตนไหนเงาบัวชนกระถางก็เปลี่ยนภาชนะปลูกใหใหญขึ้น คัดตน
ที่ดอกสวยๆ มาขยายพันธุเพิ่มจํานวนไวสําหรับจําหนายตอไป
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การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว
Sensory Evaluation of Lotus stamen Fortified in Kleep Lumduan
จันทรา เชยชูชาติ1 และ1 เลอลักษณ เสถียรรัตน1
Jantra Choeichuchat and Lerluck Steinrut
Abstract
Nelumbo nucifera Gaertn. (Lotus) is an aquatic plant distributed throughout tropical
regions. Almost all parts of the lotus are eaten as food and also used in the indigenous system of
medicine. Lotus stamen was long been used by Thai traditional doctors for treatment heart
disease and diabetic patients. Kleep Lumduan is a type of traditional Thai shortbread cookies,
named because its shape resembles the Lumduan flower. The objective of this study was to
evaluate the levels of lotus stamen in Kleep Lumduan that has the highest level of acceptable
sensory test. Kleep Lumduan was prepared by 3 levels of lotus stamen 3 grams, 6 grams and 9
grams (1%, 2%, 3%) in 350 grams of Kleep Lumduan recipe. The sensory acceptability was tested
by 100 consumers. The results of preference sensory evaluation used 9- point hedonic scale. The
3 grams of lotus stamen in Kleep Lumduan showed the highest score of appearance (7.52), color
(7.47), odor (7.50), test (7.54), texture (7.47), crispy (7.64), overall liking (7.68) with significant
difference (P < 0.05). The study indicated 3 grams of lotus stamen in Kleep Lumduan was
accepted in all terms of sensory attributes. The future study should be aligned to find out another
acceptable food and desert for stamen fortification and modern attractive packaging design to
meet the expectation of consumers.
Keywords: Nelumbo nucifera , Lotus stamen, Kleep Lumduan, Sensory evaluation

บทคัดยอ
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaerth.) พืชน้ําที่พบเห็นไดทั่วไปในเขตศูนยสูตร บัวหลวงมีการใช
ประโยชนในแทบทุกสวนเพื่อเปนอาหารและยา ตําราแพทยแผนไทยใชเกสรบัวหลวงในการรักษาอาการโรคหัวใจและ
เบาหวาน กลีบลําดวนเปนขนมไทยที่มีลักษณะคลายดอกลําดวน วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อทดสอบ การยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของปริมาณเกสรบัว ที่ใชเปนสวนผสมในขนมกลีบลําดวน การศึกษาไดทําการทดสอบทางประสาท
สัมผัสของขนมกลีบลําดวน ซึ่งใชเกสรบัวในปริมาณแตกตางกัน 3 ระดับคือ 3, 6, 9 กรัม ( 1%, 2%, 3%) ใน
สวนผสมขนมกลีบลําดวน 350 กรัม จํานวนผูทดสอบ 100 คน ผลการทดสอบการยอมรับโดยใหคะแนนความชอบ 9
ระดับ พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบ สูตรที่ใสเกสรบัว 3 กรัม(1%) มากที่สุด ทั้งในดานลักษณะปรากฏ (7.52),
สี (7.47), กลิ่น (7.50), รสชาติ (7.54), เนื้อสัมผัส (7.47), ความกรอบ (7.64), และความชอบโดยรวม (7.68) ซึ่ง
แตกตางจากสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) การทดสอบทางประสาทสัมผัสสรุปวา ผูบริโภคยอมรับ
การเสริมเกสรบัว 3 กรัมในขนมกลีบลําดวนมากที่สุด ในทุกเกณฑการประเมิน การศึกษาขั้นตอนตอไปควรทดลอง
เติมเกสรบัวในอาหาร และของหวานอื่นๆที่ผูบริโภคยอมรับ และการออกแบบบรรจุภัณฑที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภค
คําสําคัญ: บัวหลวง, เกสรบัวหลวง, กลีบลําดวน, การทดสอบประสาทสัมผัส
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บทนํา
บัวหลวงมีชื่อวิทยาศาสตรวา Nelumbo nucifera Gaertn. ชื่อสามัญคือ Lotus ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร เปนไมลมลุก มีเหงาและไหลอยูใตดิน เหงา จะมีลักษณะเปนทอนยาว มีปลองสีเหลืองออน
จนถึงเหลือง แข็งเล็กนอย ถาตัดตามขวางจะเปนรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเปนสวนที่เจริญไปเปนตนใหม ใบ ใบ
เดี่ยวรูปโล ออกสลับ แผนใบจะชูเหนือน้ํา รูปใบเกือบกลม ขนาดใหญ ขอบเรียบและเปนคลื่น ผิวใบมีนวล
กานใบแข็งเปนหนาม ถาตัดตามขวางจะเห็นเปนรูภายใน กานใบมีน้ํายางขาว เมื่อหักจะมีสายใยสีขาว ใบออน
สีเทานวล ปลายมวนงอขึ้นทั้งสองดาน กานใบจะติดตรงกลางแผนใบ ดอก เดี่ยว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัว
หลวงจะเริ่มบานตั้งแตตอนเชา กานดอกยาวมีหนามเหมืนกานใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบ
เลี้ยง 4-5 กลีบ ขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู รวงงาย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซอนหลายชั้น
เกสรตัวผูมีจํานวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีระยางคลายกระบองเล็กๆ สีขาว เกสรตัวเมียจะฝงอยูใ น
ฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล ผล รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝงอยูในสวนที่เปนรูปกรวย เมื่อออน
มีสีเหลือง รูปกรวยนี้เมื่อเปนผลแกจะขยายใหญขึ้นมีสีเทาอมเขียว ที่เรียกวา "ฝกบัว" มีผลสีเขียวออนฝงอยู
เปนจํานวนมาก [1]
ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบัวหลวง [2]
1. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวงมีฤทธิ์ชวยลดอาการปวดและชวยตานอาการอักเสบ โดยสารสกัด
เมทานอลจากเหงา ในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และขนาด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะมีผลชวยลดการ
อักเสบในหนู และมีประสิทธิภาพเทียบเทากับ Phenylbutazone และ Dexamethasone ทั้งการทดสอบใน
หลอดทดลอง และสัตวทดลอง
2. สารบริสุทธิ์ที่แยกไดจากบัว มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ HIV
3. สารอัลคาลอยดที่พบในบัวหลวง มีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ ซึ่งจากผลการทดลองพบวามีผลทําใหหนู
นอนหลับ โดยสารสกัดเมทานอลจากเหงาบัวนั้นมีผลในการลดพฤติกรรม และกิจกรรมตางๆ ของสัตว โดย
เพิ่มการเกิด Pentobarbitone-induced sleeping time
4. รากบัวสามารถชวยลดการดูดซึมของกลูโคสและทําใหไมตองปริมาณ ของอินซูลิน จึงสามารถชวย
ลดระดับน้ําตาลในเลือดไดทั้งคนปกติและในผูปวยเบาหวาน
5. เกสรและดอกบัวหลวงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยสารกลุมฟลาโวนอยดที่มีฤทธิ์ตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน โดยเกสรตัวผูจะมีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ
6. เกสรบัวหลวงตัวผูมีฤทธิ์ตานเบาหวาน โดยไปยับยั้ง Advance Glycation End Products (AGE)
และ Rat Lens Aldose Reductase (RLAR) โดยฤทธิ์การยับยั้ง AGE และ RLAR นั้นมีผลตอการลดการเกิด
ภาวะเบาหวาน
7. สารสกัดจากเกสรบัวหลวงสามารถแทรกซึมเขาสูชั้นใตผิวหนังไดดี มีผลทําใหชะลอการเจริญของ
เม็ดสี Melanin ได และยังชวยทําใหผิวหนังเตงตึงขึ้น เนื่องจากสารสกัดดังกลาวประกอบไปดวยสารตอตาน
อนุมูลอิสระ ที่ยับยั้งการทํางานของ Tyrosinase enzyme นอกจากนี้ยังพบ Vitamin A – palminate ซึ่ง
เปนตัวชวยทําใหผิวหนังออนนุมเมื่อนําสารสกัดจากเกสรดังกลาวมาผลิตเปนเครื่องสําอางประเภทครีมบํารุงผิว
และครีมกันแดด
8. สารสกัดแอลกอฮอลของเกสรบัวหลวงในขนาด 10 กรัม./กิโลกรัม ดวยการปอน หรือฉีดเขาใต
ผิวหนังของหนูถีบจักร ไมกอใหเกิดความเปนพิษ
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เกสรบัวหลวง
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา เกสรตัวผูของดอกบัวหลวง ที่เก็บเมื่อดอกบานเต็มที่ แยกเอาเฉพาะ
เกสรตัวผู นําไปผึ่งใหแหงในที่รม เมื่อแหงจะเปนเสนมีสีเหลือง และมีกลิ่นหอม รสฝาด เครื่องยาเกสรบัว
หลวง พบวามีลักษณะภายนอกคือ เกสรมีลักษณะเปนเสนบางๆ ตรงกลางเห็นเปนรองลึกลงไป ขนาดความ
ยาว 0.6-2 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 0.1 เซนติเมตร สีเหลืองออน หรือสีน้ําตาลเหลือง สวนกานชูเกสร
ตัวผู เปนรูปทรงกระบอกยาว 1.5-1.8 เซนติเมตร สีมวงออนมีกลิ่นหอมเฉพาะ รสฝาด [3]
ลักษณะทางกายภาพและเคมี ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดีของเครื่องยาเกสรบัวหลวง ปริมาณ
ความชื้นไมเกิน 10%, ปริมาณเถารวมไมเกิน 10%,ปริมาณเถาที่ไมละลายในกรดไมเกิน 1%, ปริมาณสารสกัด
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอลกอฮอล และน้ํา เทากับ 7, 9, 7, 17 % w/w ตามลําดับ และพบองคประกอบ
หลักคือสารกลุมฟลาโวนอยด และอัลคาลอยด สรรพคุณของเกสรบัวหลวง ตามตํารายาไทย ใชเกสรบัวหลวง
ใชบํารุงหัวใจ ทําใหชุมชื่น บํารุงปอด บํารุงตับ บํารุงกําลัง คุมธาตุ แกลม แกไข ตํารายาจีนใชแกปสสาวะ
บอย แกน้ํากามเคลื่อน (ฝนเปยก) แกตกขาว ประจําเดือนมามากกวาปกติ เลือดกําเดาไหล และแกอาการ
ทองเสีย
รูปแบบและขนาดยาที่ใช เมื่อใชบํารุงหัวใจ เกสรปรุงเปนยาหอมบํารุงหัวใจ บรรเทาอาการหนามืด
วิงเวียนทําใหชื่นใจ เปนยาสงบประสาท ขับเสมหะ เกสรบัวหลวงสด หรือแหงประมาณ 1 หยิบมือ ชงกับน้ํา
รอน 1 แกว (ประมาณ 240 มิลลิลิตร) ทิ้งไวนาน 10-15 นาที ดื่มขณะที่ยังอุนอยู ครั้งละ 1 แกว วันละ 3-4
ครั้ง เกสรบัวหลวงแหง บดเปนผงครั้งละ 0.5 -1 ขอนชา ชงน้ํารอนดื่มหรือใชในขนาด 3-5 กรัม
องคประกอบทางเคมี เกสรบัวมีฟลาโวนอยดหลายชนิด เชน quercetin, luteolin, isoquercitrin,
luteolin glucoside และมีรายงานพบแอลคาลอยดดวย
การศึกษาทางเภสัชวิทยาของเกสรบัวหลวง
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารกลุมฟลาโวนอยด ที่พบในเกสร และดอกบัว มีฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน
โดยเกสรตัวผูมีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีคา EC50 42.05 µg/ml [4]
ฤทธิ์ตานเบาหวาน เกสรตัวผูยังมีฤทธิ์ยับยั้ง rat lens aldose reductase (RLAR) และ advance
glycation end products (AGE) โดยมีคา IC50 48.30 และ 125.48 µg/ml ตามลําดับ ซึ่งการยับยั้ง RLAR
และ AGEมีผลตอการลดการเกิดภาวะเบาหวาน
ฤทธิ์ทําใหนอนหลับ สารแอลคาลอยด ที่พบในบัว มีผลทําใหหนูนอนหลับ สารสกัดเมทานอลจาก
เหง า บั ว ทํ า ให ล ดพฤติ ก รรม และกิ จ กรรมต า งๆในสั ต ว โดยเพิ่ ม การเกิ ด pentobarbitone-induced
sleeping time ในหนู
ฤทธิ์ลดปวด และตานการอักเสบ สารแอลคาลอยด ที่พบในบัว มีฤทธิ์ลดอาการปวด และแกอักเสบ
สารสกัดเมทานอลจากเหงา ในขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ลดการอักเสบใน
หนู โดยมีระสิทธิภาพเทียบเทากับ phenylbutazone และdexamethasoneทั้งการทดสอบในหลอดทดลอง
และสัตวทดลอง
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การศึกษาทางพิษวิทยา สารสกัดแอลกอฮอลของเกสรบัวหลวงขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม โดยการปอน
หรือฉีดใตผิวหนังหนูถีบจักร ไมกอเกิดความเปนพิษ ขอควรระวังคือ เกสรบัวหลวงอาจกอใหเกิดอาการแพได
ในบางคน โดยเฉพาะคนที่แพเกสรดอกไม
ขนมกลีบลําดวน เปนขนมมงคลชนิดหนึ่งทํามาจากแปงสาลี และอบควันเทียน [5] ที่ไดชื่อนี้เพราะ
ลักษณะคลายดอกลําดวน นิยมใชในงานมงคล เชน งานแตงงาน ความหมายของขนมนี้คือชื่อเสียงขจรขจาย
ไปไกล และอีกความหมายคือสรางความงดงามใหกับชีวิต เพราะขนมกลีบลําดวนจะทําเปนกลีบดอก 3 กลีบ
มาติดกัน และมีเกสรอยูตรงกลาง ดอกลําดวนจะสงกลิ่นหอมอบอวลในเวลากลางคืน เปนดอกไมที่มีเสนห
เฉพาะตัว ขนมกลีบลําดวนเก็บไวไดนาน เหมาะสําหรับเก็บไวทาน หรือเปนของฝาก รสหอม หวาน และอรอย
การศึกษาไดทดลองนําเกสรบัวหลวงซึ่งมีสรรพคุณที่ดี คือ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตานการเกิดโรคเบาหวาน
และตานการอักเสบ มาเสริมในขนมกลีบลําดวน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนที่เสริมเกสรบัวหลวงในปริมาณที่แตกตางกัน
วิธีการทดลอง
การศึกษาคัดเลือกสูตรมาตรฐานของขนมกลีบลําดวน 3 สูตร โดยทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของผูบริโภค ใชผูประเมิน 70 คน จากนั้นนําสูตรที่ไดไปทดสอบขนมกลีบลําดวนที่เสริมเกสรบัวหลวง
โดยทําการการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสกลีบลําดวนเสริมกลีบบัวหลวงที่ใชปริมาณเกสรบัว 3
ระดับคือ 3 กรัม ( 1%), 6 กรัม ( 2%) และ 9 กรัม ( 3%) การทดสอบดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคจาก
ผูบริโภค ดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อชาติ ลักษณะที่ปรากฏ และความชอบโดยรวม ใชผูประเมิน 100 คน การ
ทดสอบประสาทสัมผัส ใชแบบทดสอบโดยใหคะแนนทางประสาทสัมผัส ความชอบ 9 ระดับ (Hedonic
9-Point scale Test) นําคาที่ไดคํานวณคาทางสถิตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ SPSS
ผลการทดลองและสรุปผล
การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน จากสูตรมาตรฐาน ทั้ง 3 สูตร
เพื่อใชในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด โดยผูประเมินจํานวน 70 คน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใหคะแนนความชอบ ความชอบ 9 ระดับ (Hedonic 9-Point
scale Test) ผลการทดสอบพบวาขนมกลีบลําดวน ทั้ง 3 สูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ในทุกเกณฑการประเมิน ยกเวนกลิ่น ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน สูตรที่ 2 มากที่สุด
ในทุ ก เกณฑ ก ารประเมิ น โดยผลคะแนนเฉลี่ ย ลั ก ษณะที่ ป รากฏ (7.29±1.31), การยอมรั บ ด า นสี
(7.40±1.11), กลิ่น (7.21±1.12), รสชาติ (7.60±1.24), เนื้อสัมผัส (7.24±1.28), ความกรอบ (7.40±1.43)
และความชอบโดยรวม (7.61±1.04) ดังนั้นผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนสูตรที่ 2 คือสูตรที่เหมาะสม และเปน
ที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด จึงนํามาเปนผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัวในการทดลองขั้นตอไป
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ขนมกลีบลําดวนสูตรที่ 2 ประกอบดวยสวนผสมดังนี้ แปงสาลีเอนกประสงค 95 กรัม น้ําตาลทรายไอซิ่ง 75
กรัม น้ํามันพืช 112.5 กรัม ไขไก 1 ฟอง( 65 กรัม) อบดวยควันเทียน
ตารางที่ 1 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน สูตรมาตรฐาน 3 สูตร
เกณฑการประเมิน
ลักษณะที่ปรากฏ ∗
สี∗
กลิ่น ns
รสชาติ∗
เนื้อสัมผัส∗
ความกรอบ ∗
ความชอบโดยรวม∗

สูตรขนมกลีบลําดวน
สูตร 2
7.29±1.31a
7.40±1.11 a
7.21±1.12
7.60±1.24 a
7.24±1.28 a
7.40±1.43 a
7.61±1.04 a

สูตร 1
6.73±1.18c
6.99±1.19b
6.94±1.09
6.89±1.08c
6.76±1.28b
6.97±1.45b
6.96±1.03c

สูตร 3
6.77±1.11b
6.84±1.09c
6.87±0.93
7.01±1.04c
6.73±1.37c
6.97±1.52b
7.10±1.08b

หมายเหตุ : เลขที่มีอักษรเดียวในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05 )
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

การศึกษาปริมาณคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว ทําการ
ทดลองโดยใชปริมาณเกสรบัวแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 3 กรัม (1 %), 6 กรัม( 2%) และ 9 กรัม( 3%) ผล
การทดสอบดานประสาทสัมผัสของผูบริโภคจากลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อชาติ ลักษณะที่ปรากฏ
และความชอบโดยรวม ใชผูประเมินจํานวน 100 คน ขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว ทั้ง 3 สูตร พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)ในทุกเกณฑการประเมิน และผูยอมรับผลิตภัณฑขนมกลีบ
ลําดวน สูตรที่ 1 ซึ่งเสริมเกสรบัว 6 กรัม( 2%) มากที่สุดโดยผลคะแนนเฉลี่ยการยอมรับลักษณะที่ปรากฏ
(7.22±0.95), ดานสี(7.08±1.03), กลิ่น (6.83±0.99), รสชาติ (6.99±0.95), เนื้อสัมผัส (7.03±0.93),
ความกรอบ (7.04±0.88), และความชอบโดยรวม (7.07±0.88)
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ตารางที่ 2 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว 3 สูตร
เกณฑการประเมิน
ลักษณะที่ปรากฏ ∗
สี∗
กลิ่น∗
รสชาติ∗
เนื้อสัมผัส∗
ความกรอบ ∗
ความชอบโดยรวม∗

3 กรัม ( 1%)
7.52±0.82a
7.47±0.76a
7.50±0.89a
7.54±0.93a
7.47±0.96 a
7.64±0.82a
7.68±0.63a

สูตรขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว
6 กรัม (2%)
7.22±0.95b
7.08±1.03b
6.83±0.99b
6.99±0.95b
7.03±0.93b
7.04±0.88b
7.07±0.88b

9 กรัม (3%)
6.30±0.94c
6.19±0.91c
6.28±0.99c
6.37±0.91c
6.31±0.94c
6.46±0.94c
6.38±0.87c

หมายเหตุ : เลขที่มีอักษรเดียวในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05 )
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ขอวิจารณและขอเสนอแนะ
การทดสอบทางประสาทสัมผัสสรุปวา ผูบริโภคยอมรับขนมกลีบลําดวนสูตรที่เสริมเกสรบัว 3 กรัม
มากที่สุด ในทุกๆ ดานของเกณฑการประเมิน คือ ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความกรอบ
และความชอบโดยรวม เกรสบัวเปนสวนของบัวหลวงที่มีประโยชนที่ใชกันมานาน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ
ตานเบาหวาน จึงเหมาะสมสําหรับสงเสริมใหรับประทานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการเกิดโรคใน
กลุมผูบริโภคที่รักและใสใจสุขภาพ นอกจากนั้นควรใชเกสรบัวเสริมในผลิตภัณฑอาหาร และอาหารประจําวัน
เมนูตางๆ เพื่อใหสามารถรับประทานเกสรบัวไดในหลายรูปแบบ และสงเสริมใหไดรับในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
คําขอบคุณ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
เอกสารอางอิง
[1] ชูเกียรติ อุทกะพันธุ, 2540, สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย เลม 1, อมรินทรพริ้นตริ้งแอนดพับลิชชิ่ง
จํากัด มหาชน, กรุงเทพฯ.
[2] กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารสุข, 2547, สมุนไพรไทย-จีน, โรงพิมพการศาสนา, กรุงเทพฯ,
69 – 114.
[3] วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2547, คัมภีรเภสัชรัตนโกสินทร, ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, กรุงเทพฯ.
[4] โอภา วัชระคุปต, ปรีชา บุญจูง, จันทนา บุณยะรัตน และ มาลีรักษ อัตตสินทอง. 2537. สารตานอนุมูล
อิสระ. นนทบุรี, หนา 1,39.
[5] ณรงค นิยมวิทย, 2541, อาหารวาง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุขใจ.
๖๔

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแหงสําหรับใชในงานประดิษฐ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาการผลิตกระดาษใบบัวอัดแหงเพื่อใชในงานประดิษฐ และ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑงานประดิษฐจากกระดาษใบบัวอัดแหง โดยการแชในสารกลีเซอรีน (Glycerine) ที่มีความ
เขมขนของกลีเซอรีนตอน้ําในอัตราสวน 1 ตอ 3 และแชนาน 1 วัน 3 วัน และ 5 วัน ตามลําดับ หลังจากนั้น
นําไปทําใหแหงดวยการตากแดด และการอบแหงดวยเครื่องอบลมรอนแบบ Tray dry ลักษณะของใบบัวอัดแหง
ที่ไดจะมีความสวยงาม ความออนนุม และแหง เหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑงานประดิษฐ
จากการศึกษาคุณลักษณะที่ตองการใบบัวอัดแหงจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ
เลือกกระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร 3 วัน และอบแหงดวยเครื่องอบลมรอน แบบ Tray dry การทดสอบความ
หนา Teclock ( มิลลิเมตร) พบวา กระดาษใบบัวอัดแหงธรรมชาติ (ใบบัวสดนํามาอัดแหง ไมไดแชสาร มีความ
หนาเฉลี่ย 0.342 มม. ซึ่งมีความหนามากกวากระดาษใบบัวอัดแหงทุกชนิด แตจะมีความกรอบ ขาดงาย สีไม
สวย ขนาดที่วัดความหนารองลงมาคือกระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร 1 วัน และตากแดด ความหนาเฉลี่ย 0.321
มม. และขนาดที่บางที่สุดคือ กระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร 3 วัน และตากแสงอาทิตย วัดความหนาเฉลี่ย
0.133 มม. ดัชนีความตานทานแรงดันทะลุเทากับ 1.57 kg/cm2 สวนคาดัชนีความตานทานแรงฉีกขาดเทากับ
36.80 mN.m2/g.
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑกระดาษใบบัวอัดแหงจํานวน 196 คน ดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ และ คาเฉลี่ย พบวาผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และ
รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท ขึ้นไป สําหรับความพึงพอใจ
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑใบบัวอัดแหง พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากกระดาษใบบัวอัด
แหงในดานความแหงไมมีเชื้อราปรากฏ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.67) ในดานความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ (ใชงานไดจริง (คาเฉลี่ย = 4.25)) รูปแบบผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย = 4.24) พึงพอใจในระดับมาก ในดาน
ความปราณีต (คาเฉลี่ย = 4.20) ความสวยงาม (คาเฉลี่ย = 4.18) ความเหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑ
(คาเฉลี่ย = 4.17) ความพึงพอใจลักษณะของผลิตภัณฑโดยรวม (คาเฉลี่ย = 4.10) ความสมบูรณของ
กระดาษใบบัวอัดแหง (คาเฉลี่ย = 4.02) และสีของกระดาษใบบัวอัดแหงก็มีความพึงพอใจในระดับมาก
เชนเดียวกัน (คาเฉลี่ย = 3.77)
คําสําคัญ : ใบบัว อัดแหง งานประดิษฐ
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Abstract
The objective of this research is to conduct an experiment, which leads to development
of dry, pressed natural lotus leaf for art and craft paper by dipping the paper in diluted glycerin
1 : 3 for 1 day, 3 days and 5 days respectively. Later, let it sun-dry and tray-dry.
Ten specialists in art and craft evaluated the required characteristics of dry and
pressed natural lotus leaf paper. Most preferred the paper that was soaked in glycerin for 3
days and sun-dry and tray-dry preservation. The result has shown that natural dry-pressed
lotus leaf paper is the thickest with 0.342 mm. However the paper lacks of durability. It is
easily torn off. In addition, the color is rather pale. While 1 day soaked and sun-dry preserved
paper is the second thickest with an average of 0.321mm. Lastly, the 3-day soaked and sundry preserved paper is the thinnest, which is 0.133 mm. The paper that was soaked in glycerin
for 3 days and tray-dry preservation has shown that pulling resistance 1.57 kg/cm2 newton
meter per gram, and durable for tearing resistance index 36.80 mN.m2/g
A sample set of 196 customers were selected randomly. Statistics analysis includes
frequency, percentile and average. The study has shown that most customers are female with
a bachelor degree, aged 30 and under. The majority are college or high school students. The
second large group includes government or state enterprise officials who make between 5,001
to over 10,000 baht per month. Customers are most satisfied with dried and mole-free
condition (x̄ = 4.67), practical use (x̄ = 4.25) and product design (x̄ = 4.25). Customers are more
satisfied with the product neatness (x̄ = 4.20), product attractiveness (x̄ = 4.18), product
qualification (x̄ = 4.17). Customers are very satisfied with overall product features (x̄ = 4.10),
perfection of dry-pressed natural lotus leaf paper (x̄ = 4.02) and the color of dry and pressed
natural lotus leaf paper (x̄ = 3.77).
Keywords: lotus leaf, dry-pressed, art and crafts
บทนํา
บัวเปนพืชที่ทรงคุณคาและมีความสําคัญตอเศรษฐกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนพืชประจําจังหวัด
ปทุมธานี นอกจากการขายตน ขายดอกบัวแลว ใบของตนบัวก็จัดเปนสวนที่เหลือทิ้ง แตเราสามารถนํามาพัฒนา
ใหเกิดประโยชน เกิดรายไดใหแกชุมชนได โดยการนํามาอัดแหงและใชทดแทนกระดาษในงานประดิษฐได โดย
การนํามาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตางๆ ทั้งนี้ผลิตภัณฑงานประดิษฐยังเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก
ดังนั้นการผลิต คนหา วัตถุดิบใหม ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการสรางสรรคผลงาน ในอดีตคนไทยเรานิยม
นําใบบัวหลวงมาหออาหารเพื่อนําไปทานในขณะที่ออกไปทํางาน ทําไร ทํานา ฯลฯ ใบบัวมักจะเหี่ยวหลังจาก
๖๖

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัดมาไมนาน ดังนั้นการที่เราจะเก็บรักษาใบบัวเพื่อใหนํามาใชงานไดตลอดหรือนํามาประดิษฐชิ้นงานตางๆใหดู
สวยงาม และมีผลิตภัณฑใหมๆเกิดขึ้น อีกทั้งใบบัวเปนใบไมน้ําที่มีความงามในตัวเอง มีลายเสนใบสวยงาม ควร
คาแกการนํามาประดิษฐเปนงานประดิษฐรูปแบบตางๆกัน
ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนางานใบบัวหลวงเพื่อใชประดิษฐ
รูปแบบตางๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้เปนประโยชนตอชุมชนที่ทําการปลูกนาบัว ในแตละทองถิ่นไดเปนอยางมาก ทั้งนี้
เพื่อเปนการเพิ่มพูนรูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย แปลกใหม ตรงตามความตองการของตลาด และ
ชวยลดปญหาการวางงานในชนบท และเปนการเพิ่มพูนมูลคาของบัวหลวง พรอมทั้งเปนการเสริมสรางอาชีพ
ใหแก เกษตรกร เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งใหมีคุณภาพตอไป
วิธีการทดลอง
โดยการนําใบบัวหลวงสด มาผานกรรมวิธีการผลิตกระดาษใบบัวอัดแหง โดยการเตรียมใบบัวอัด
และทําใหแหง 2 วิธี คือการตากแหงดวยแสงแดดและอบแหงแบบ Tray dry จากนั้นนํากระดาษใบบัวที่ได มา
ประดิษฐเปนผลิตภัณฑงานประดิษฐ และศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑงานประดิษฐจาก
กระดาษใบบัวอัดแหงโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการดังนี้
การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแหง
- ระยะเวลาในการแชกลีเซอรีน คือ 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
(หมายเหตุ : ตองเลือกใบบัวหลวงที่ไมออนและไมแกเกินไป สภาพสมบูรณ ไมมีตําหนิ) การผลิตมีขั้นตอนดังนี้
1. คัดแยกใบบัว เลือกใบที่มีขนาดเทา ๆ กัน ลางใหสะอาด

ภาพที่ 1 ใบบัวหลวงที่สมบูรณ
2. นําสี 1 ซอง ละลายดวยน้ํารอน คนใหละลายดีแลวเติมน้ําอีกจนครบประมาณ 8-10 ลิตร
3. นําใบบัวหลวงที่เตรียมไวลงยอมโดยเพิ่มความรอนขึ้นเรื่อยๆจนเดือด ประมาณ 30-45 นาที

ภาพที่ 2 การยอมสีใบบัว
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4. เมื่อถึงเวลาเอาขึ้นผึ่งใหแหงประมาณ 10 -15 นาที เพื่อใหสีติดทนและจะไดสีสวย งดงาม
5. นําใบบัวหลวงที่ยอมสีแลว แชกลีเซอรีนที่มีความเขมขนอัตราสวน 1 : 3 ใชเวลา 1, 2, 3 วัน
6. เมื่อครบกําหนด นําใบบัวหลวงที่แชกลีเซอรีนมาอัด หรือทับดวยกระดาษชานออย
7. โดยมีการทดลอง 2 วิธี คือ อัดแหงโดยการตากแหงดวยแสงอาทิตยและอบแหงดวย Tray dry
หลังจากนั้นนํากระดาษใบบัวอัดแหง ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพดานความหนา (Thickness
tester) ทดสอบความตานทานแรงดันทะลุ(Bursting strength) และทดสอบความตานแรงฉีกขาด (Tearing
strength)
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของกระดาษใบบัวอัดแหง
ในการทดสอบใชมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Materials)

ภาพที่ 3 การทดสอบความหนา (Thickness Tester)

ภาพที่ 4 ทดสอบความตานทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength Tester)

ภาพที่ 5 การทดสอบความตานแรงฉีกขาด (Tearing Strength)
๖๘

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการทดลองและสรุปผล
การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแหงเพื่อใชในงานประดิษฐ โดยการแชในสารกลีเซอรีน (Glycerine)
ที่มีความเขมขนของกลีเซอรีนตอน้ําในอัตราสวน 1 ตอ 3 และแชนาน 1 วัน 3 วันและ 5 วัน ตามลําดับ หลังจาก
นั้นนําไปทําใหแหงดวยการตากแสงแดด และการอบแหงดวยเครื่องอบลมรอนแบบ Tray dry ลักษณะของใบบัวอัด
แหงที่ไดจะมีความสวยงาม ความออนนุม และแหง
กระดาษใบบัวอัดแหง นํามาหาคาความหนา (Thickness ) คาดัชนีความตานทานตอการฉีกขาด
(Tear index ) ความตานทานแรงดันทะลุ ( Bursting strength)
การทดสอบความหนา Teclock ( มิลลิเมตร) ซึ่งทดลองโดยการตัดใบบัว และกระดาษใบบัวอัดแหง
ขนาด 16x12 ซม. กําหนดจุดวัด 5 จุด แตละจุดหางกัน 4 ซม.จากการทดลองพบวา กระดาษใบบัวอัดแหง
ธรรมชาติ ( ใบบัวสดนํามาอัดแหง ไมไดแชสาร ) มีความหนาเฉลี่ย 0.342 มม. ซึ่งมีความหนามากกวากระดาษ
ใบบัวอัดแหงทุกชนิด ขนาดที่วัดความหนารองลงมาคือกระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร 1 วัน และตากแสงแดด
ความหนาเฉลี่ย 0.321 มม. และขนาดที่บางที่สุดคือ กระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร 3 วัน และตากแสงแดด
วัดความหนาเฉลี่ย 0.133 มม.
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากกระดาษใบบัวอัดแหง
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากกระดาษใยมะพราวโดยรวม ในระดับมาก
ที่สุดในดาน วัสดุที่ใชในการตกแตง และสี ( X = 4.80 ) พึงพอใจในระดับมากใน ดาน ความสวยงาม ( X =
4.15) รูปแบบผลิตภัณฑ ( X = 4.13) ลักษณะของผลิตภัณฑโดยรวม ( X = 4.13 ) และขนาด สัดสวนของ
ผลิตภัณฑ ( X = 3.59) สวนลักษณะทั่วไปมีความเหมาะสมตอการใชงาน ( X = 2.94) และความคงทน
ของชิ้นงาน ( X = 2.76) ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากกระดาษใบบัวอัดแหง
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากกระดาษใบบัวอัดแหง

คารอยละ ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

1. รูปแบบผลิตภัณฑ

73

มาก

4.13

2. ความสวยงาม

75

มาก

4.15

3. วัสดุที่ใชในการตกแตง

80

มากที่สุด

4.80

4. ลักษณะทั่วไปมีความเหมาะสมตอการใชงาน

66

ปานกลาง

2.94

5. ขนาด สัดสวนของผลิตภัณฑ

71

มาก

3.59

6. สี

80

มากที่สุด

4.80

7. ความคงทนของชิ้นงาน

64

ปานกลาง

2.76

8 ลักษณะของผลิตภัณฑโดยรวม

73

มาก

4.13
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ขอวิจารณ และ ขอเสนอแนะ
ลักษณะของใบบัวหลวงจะมีลักษณะเหนียวใชหอของ หออาหารได และจากการศึกษาการพัฒนา
กระดาษใบบัวอัดแหงสําหรับใชในงานประดิษฐ เพื่อใหไดลักษณะกระดาษใบบัวอัดแหงที่เหมาะสมในการ
นํามาทดแทนกระดาษโดยการตม ยอมสีใบบัว แลวแชในสารกลีเซอรีน ซึ่งจะทําใหนุมและมีความสวยงาม
เพิ่มขึ้น การอบแหงดวยเครื่องอบลมรอนแบบ Tray dry ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซนเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง
ความรอนและอุณหภูมิจะสม่ําเสมอลักษณะของใบบัวอัดแหงที่ไดจะมีความสวยงาม มีความออนนุม และแหง
ใบบัวอัดแหงที่มีความเหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑงานประดิษฐ คือกระดาษใบบัวอัดแหงที่แชสาร
กลีเซอรีน 3 วัน (เลือกโดยผูเชี่ยวชาญ)
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการสนับสนุนและควรนําไปขยายผลตอไปเพื่อใหเกิดประโยชนในการทําเปนผลิตภัณฑให
หลากหลาย เพราะเปนการศึกษาวิจัยจากวัตถุดิบในทองถิ่น ที่สามารถนํามาสรางมูลคาเพิ่มได
2. งานวิจัยเชิงทดลองและสํารวจยังประโยชนใหกับผูผลิตและผูบริโภคเปนอยางยิ่งโดยที่ผูผลิตจะได
ทราบความตองการของผูบริโภคและผูบริโภคก็จะไดสิ่งที่ตรงตอความตองการของตนเชนกัน งานวิจัยประเภท
นี้จึ งมี คุณ ค าและใช ป ระโยชน ไ ด อ ย างแท จ ริ ง และเป นรู ปธรรมจึ ง ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให นัก วิ จั ยมี โ อกาสได
คนควาวิจัยตอไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว
Development of Lotus Root Crispy
เลอลักษณ เสถียรรัตน1 , 1เย็นฤดี เดิมคลัง1 1และนิภาพร กุลณา11
Steinrut, L. , Dermklang Y . and Kunna N.

Abstract
Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) is a rhizomatous and aquatic perennial widely distributed
throughout tropical regions. It is a well known medicinal plant in Asia and easily found in Thailand.
Thai traditional medicine used lotus root to treat high fever, sunstroke, diarrhea, dysentery, cough,
dizziness, hypertension, diabetes, and to alleviate tissue inﬂammation, cancer and liver cirrhosis. The
objective of this study was to evaluate the levels of lotus root crispy that has the highest level of
acceptable sensory test. Crispy was prepared by 3 levels of lotus root 125 grams, 145 grams and 165
grams (23%, 26%, 29%) in 300 grams of crispy recipe. The sensory acceptability was tested by 100
consumers. The results of preference sensory evaluation used 9- point hedonic scale. The 145 grams
of lotus root showed the highest score of appearance (7.84), color (7.74), odor (7.60), crispy(7.77), test
(7.66), overall liking (7.84) with significant difference (P < 0.05). The study indicated 145 grams of lotus
root in crispy was accepted in all terms of sensory attributes. The future study should be aligned to
find out the best acceptable form of product and modern attractive packaging design to meet the
expectation of all groups of consumers. Keywords : Nelumbo nucifera , Lotus root, Sensory
evaluation, Crispy
บทคัดยอ
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaerth.) พืชน้ําที่มีลําตนใตดิน พบเห็นไดทั่วไปในเขตศูนยสูตร และเปนที่รูจัก
ในแถบทวีปเอเชียและไทย ตําราแพทยแผนไทยใชสวนรากบัวในการรักษาอาการตางๆ มากมาย เชน ไขสูง เปนลม
ทองรวง บิด ไอ วิงเวียน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อาการอักเสบ มะเร็งและโรคตับอักเสบ วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อ
ทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส ของปริ ม าณรากบั ว ที่ เ หมาะสม ที่ ใ ช ใ นการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข า วเกรี ย บรากบั ว
การศึกษาไดทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสขาวเกรียบรากบัว ซึ่งใชรากบัวในปริมาณแตกตางกัน 3 ระดับคือ 125,
145, 165 กรัม ( 23%, 26%, 29%) ในสวนผสมขาวเกรียบรากบัว 300 กรัม จํานวนผูทดสอบ 100 คน ผลการทดสอบ
การยอมรับโดยใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบ สูตรที่ใสรากบัว 145 กรัม(26%) มาก
ที่สุด ทั้งในดานลักษณะปรากฏ (7.84), สี (7.74), กลิ่น (7.60), ความกรอบ (7.77), รสชาติ (7.66), และความชอบ
โดยรวม (7.84) ซึ่งแตกตางจากสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) การทดสอบทางประสาทสัมผัสสรุปวา
ผูบริโภคยอมรับรากบัว 145 กรัม มากที่สุด ในทุกเกณฑการประเมิน การศึกษาในขั้นตอนตอไปควรทดลองหารูปทรงที่
ผูบริโภคยอมรับ และการออกแบบบรรจุภัณฑที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภคกลุมตางๆ
คําสําคัญ : บัวหลวง รากบัว การทดสอบประสาทสัมผัส ขาวเกรียบ
1
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ตําบลคลองหก, อําเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี, 12110
1
Department of Food and Nutrition, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi ,
Pathumthani, 12110, Thailand
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บทนํา
บัวหลวง มีชื่อสามัญวา Lotus, Sacred lotus, Egyptian ชื่อวิทยาศาสตร คือ Nelumbo nucifera อยูใน
วงศ NYMPHACACEAE
ชื่อพื้นเมือง ไดแก บุณฑริก ปุณฑริก ปทุม ปทมา โกกระณต สัตตบุษย บัวฉัตร
ขาว สัตตบงกช บัวฉัตรชมพู โชค บัวอุบล [1]
ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมลมลุก มีเหงาและไหลอยูใตดิน เหงา จะมีลักษณะเปนทอนยาว มีปลองสีเหลือง
ออนจนถึงเหลือง แข็งเล็กนอย ถาตัดตามขวางจะเปนรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเปนสวนที่เจริญไปเปนตนใหม ใบเดี่ยวรูปโล
ออกสลับ แผนใบจะชูเหนือน้ํา รูปใบเกือบกลม ขนาดใหญ ขอบเรียบและเปนคลื่น ผิวใบมีนวล กานใบแข็งเปนหนาม ถา
ตัดตามขวางจะเห็นเปนรูภายใน กานใบมีน้ํายางขาว เมื่อหักจะมีสายใยสีขาว ใบออนสีเทานวล ปลายมวนงอขึ้นทั้งสอง
ดาน กานใบจะติดตรงกลางแผนใบ ดอก เดี่ยว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานตั้งแตตอนเชา กานดอกยาวมี
หนามเหมือนกานใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบ ขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอม
ชมพู รวงงาย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซอนหลายชั้น เกสรตัวผูมีจํานวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีรยางคคลาย
กระบองเล็กๆ สีขาว เกสรตัวเมียจะฝงอยูในฐานรองดอกรูปกรวย สีเหลืองนวล ผลรูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝง
อยูในสวนที่เปนรูปกรวย เมื่อออนมีสีเหลือง รูปกรวยนี้ เมื่อเปนผลแกจะขยายใหญขึ้นมีสีเทาอมเขียว ที่เรียกวา "ฝกบัว"
มีผลสีเขียวออนฝงอยูเปนจํานวนมาก สวนที่ใช คือ ดีบัว ดอก เกสรตัวผู เมล็ด ไสของเมล็ด ยางจากกานใบและกานดอก
เหงา ราก [2]
ประโยชนทางอาหาร เม็ดบัวสามารถนํามากินไดทั้งสดและแหง เม็ดบัวมีปริมาณสารอาหารที่สําคัญ คือ โปรตีน
ประมาณ 23 % ซึ่งสูงกวาขาวถึง 3 เทา และเปนแหลงรวมธาตุของอาหารหลายชนิดดวยกัน เม็ดบัวนํามาประกอบอาหาร
ไดทั้งคาวหวาน เชน สังขยาเม็ดบัว ขนมหมอแกงเม็ดบัว เม็ดบัวเชื่อม สาคูเม็ดบัว รากบัวนิยมนํามาเชื่อมแหงกินเปนของ
หวาน ไหลบัวสามารถนํามาประกอบอาหารไดทั้งสดและแหง โดยมากจะนํามาแกงสม แกงเลียง ผัดเผ็ดตาง ๆ สายบัว
สามารถปรุงอาหารแทนผักไดหลายชนิด ทั้งแกงสมสายบัว แกงสายบัวกับปลาทู ใบออนสามารถนํามากินเปนผักสดแกลม
น้ําพริก
ตํานานการกินบัว โดยเฉพาะรากบัว ในหลายประเทศทั่วเอเชียมีมายาวนานนับพันปคนจีนดูจะเปนชาติ ที่กิน
บัวกันมาชานานกวาชาติใด เนื่องจากเชื่อวา การกินบัวนั้นเปนมงคลอยางหนึ่งเพราะนอกจากบัว จะเปนสัญลักษณของ
ความบริสุทธิ์แลว ยังถือวาบัวเปนสัญลักษณของการเจริญพันธุ มีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง ทั้งยังเปนสัญลักษณความงาม
ของเจาสาวในพิธีวิวาหและความรักของบาวสาวดังที่ผูกพันเหนียวแนน ดังสํานวนไทยที่วา " ตัดบัวยังเหลือใย " และ
เมืองไทยเราก็มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ํา ประวัติการกินรากบัวเปนทั้งอาหารและยา จึงสืบทอดกันมาแตชานานเชนกัน
คนสมัยกอนใชรากบัว เปนสวนประกอบของยาหมอโบราณเพราะมีสรรพคุณเปนยาเย็น ชวยลดอาการรอนใน อาการไอ
คนไขที่มีไขสูง หมอแผนโบราณมักใหดื่มน้ําตมรากบัวที่คอนขางเย็น สวนคนปกติใหดื่มน้ําตมรากบัวแบบอุน ๆ การกินราก
บัวดีตออวัยวะภายในโดยดื่มน้ําตมรากบัววันละ 2 - 3 แกว จะชวยแกอาการผิดปกติในระบบยอยอาหารไดดีเยี่ยม ตั้งแต
อาการทองเดิน ไปจนถึงอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และชองทวารหนัก ซึ่งสังเกตไดจากมีเลือดปน
ออกมากับอุจจาระ ตลอดจนชวยเจริญอาหาร นอกจากนี้ชวยรักษาอาการเลือดกําเดา เลือดออกตามไรฟน ตลอดจนชวย
ลดอาการอาเจียนเปนเลือด ทั้งยังกินแกพิษอักเสบ แกปอดบวม และเปนยาชูกําลัง สําหรับคุณคาทางอาหาร รากบัวอุดม
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ไปดวยธาตุเหล็กชวยบํารุงโลหิตมีวิตามินบี วิตามินซี ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันของรางกายใหแข็งแรง และมีใยอาหาร
ปริมาณมาก ชวยแกอาการทองผูกได [3]
นอกจากสรรพคุณที่หลากหลายตามตําราโบร่ําโบราณที่กลาวมาแลว ขอมูลทางโภชนาการและงานวิจัย ยัง
แสดงวารากบัวเปนอาหารชั้นดี ที่อุดมไปดวยสารอาหารที่เปนประโยชน ประกอบไปดวยใยอาหาร ที่ชวยระบบขับถาย
และชวยปองกันการเกิดมะเร็งลําไส ในรากบัวยังพบวิตามินซี, วิตามินบี 1 (ไทอามีน), วิตามินบี 2 (ไรโบเฟลวิน), วิตามินบี
3 (ไนอาซิน), วิตามินบี 5, วิตามินบี 6, โฟเลท และแรธาตุ ตาง ๆ เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แมกนีเซียม ซึ่งวิตามินเหลานี้จะชวยควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายโดยเปนตัวชวยในการทํางานของ
เอนไซม ทําใหเซลลทําหนาที่ไดตามปกติ ไปจนถึงชวยระบบภูมิคุมกันของรางกาย สวนแรธาตุก็เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย แรธาตุบางชนิดเปนสวนของสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตในรางกาย เชน
ฮอรโมน เฮโมโกลบิน เอนไซม เปนตน [4]
อีกทั้งแรธาตุยังชวยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายใหทําหนาที่อยางปกติ เชน ควบคุม
การทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท การแข็งตัวของเลือด และชวยควบคุมสมดุลของน้ําในการไหลเวียนของ
ของเหลวในรางกาย ในรากบัวยังพบ “ฟลาโวนอยด” ซึ่งเปนสารกลุมโฟลีฟนอล ที่จัดเปนพฤกษาเคมีที่มีคุณสมบัติเดน ใน
การตอตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกแสดงใหเห็นวา สารอาหารชนิดนี้สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเนื้องอกและเสนเลือดภายในเนื้องอกได และยังชวยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอีกดวย
สรรพคุณของรากบัวหลวง [5]
1) รากบัวชวยเสริมฤทธิ์ยานอนหลับ ทําใหหลับสบาย โดยมีฤทธิ์ไมแรงมากนัก
2) ชวยบํารุงกําลัง ใชเปนยาชูกําลัง
3) เหงาหรือรากบัวใชตมกับน้ําดื่ม เปนยาแกธาตุไมปกติในเด็ก
4) ชวยเจริญอาหาร ทําใหรูสึกวาอยากอาหารและกินอาหารไดมากขึ้น
5) ลดอาการออนเพลียไดดวย ชวยใหหายออนเพลีย และสดชื่นมากขึ้น
6) ชวยลดไข
7) แกอาการไอ มีเสมหะ
8) ชวยแกอาการคลื่นไสอาเจียน
9) ชวยแกอาการรอนในกระหายน้ํา
10) น้ํารากบัว ชวยระงับอาการทองรวง
11) ชวยขับปสสาวะ แกปสสาวะบอย
12) รากหรือเหงามีสรรพคุณชวยหามเลือด ทําใหเลือดหยุดไหล
ขาวเกรียบ หมายถึง อาหารวางชนิดหนึ่งที่ทําจากแปงเปนสวนประกอบหลัก อาจมีสวนประกอบของเนื้อสัตว
หรือผัก หรือผลไมเชน กุง ปลา ฟกทอง เผือก งาดํา งาขาว เปนตน บดผสมใหเขากับเครื่องปรุงรส แลวทําเปนรูปราง
ตางๆ ตามตองการ นึ่งใหสุก ตัดเปนแผนบางๆ นําไปทําแหงดวยแสงแดดหรือวิธีตามความเหมาะสม อาจทอดกอนบรรจุ
หรือไมก็ได ขาวเกรียบเปนอีกหนึ่งภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งคนไทยสวนใหญ สมัยโบราณนิยมทํารับประทานกันในครัวเรือน
ขาวเกรียบที่ผลิตในแตละพื้นที่จะมีรสชาติและกรรมวิธีในการผลิตที่แตกตางกันออกไป การนําสวนของรากบัวทีม่ ีประโยชน
ทางยาและคุณคาทางโภชนาการมาเปนสวนประกอบในขาวเกรียบ นับเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาสําหรับ
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ผูบริโภค มีความเหมาะสมและเปนไปไดสูงที่ผูบริโภคจะยอมรับในผลิตภัณฑ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของขาวเกรียบรากบัว[6], [7]
วิธีการทดลอง
วิธีการศึกษา โดยทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขาวเกรียบฟกทองสูตรมาตรฐาน 3 สูตร ซึ่ง
ในแตละสูตรมีสวนประกอบหลัก คือ แปงมันสําปะหลัง แปงสาลี ฟกทองนึ่ง เกลือ กระเทียม พริกไทย ปริมาณแตกตางกัน
เพื่อใชเปนสูตรมาตรฐาน การประเมินใชผูทดสอบจํานวน 100 คน ซึ่งมีระดับคะแนนความชอบของแตละปจจัย ตั้งแต 1-9
(Hedonic 9-Point scale test) เพื่อคัดเลือกสูตรมาตรฐานไปทําผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสขาวเกรียบรากบัว โดยใชรากบัวในปริมาณที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ
125 กรัม (23%), 145 กรัม (26%) และ 165 กรัม (29%) ผูทดสอบจํานวน 100 คน ซึ่งมีระดับคะแนนความชอบของแต
ละปจจัย ตั้งแต 1-9 (Hedonic 9-Point scale test) นํามาหาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบทางสถิติ
ผลการทดลองและสรุปผล
การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองสูตรมาตรฐาน 3 สูตร เพื่อคัดเลือกสูตรที่
เหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด โดยทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ผลการ
ทดสอบพบวา ขาวเกรียบฟกทองสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร (ตารางที่ 1) ผลคะแนนความชอบดานลักษณะที่ปรากฏ กลิ่น
ความกรอบ รสชาติ ความชอบโดยรวม และคะแนนรวมเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05 ) แต
คาคะแนนสี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P >0.05) ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑขาว
เกรียบฟกทองสูตรที่ 2 มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยดานลักษณะ ที่ปรากฏ 8.09 ± 0.88, สี7.90 ± 1.01 , กลิ่น 8.06 ±
0.96, ความกรอบ 8.22 ± 0.93, รสชาติ 7.98 ± 1.11 , ความชอบโดยรวม 8.06 ± 0.91 และ คะแนนเฉลี่ย 8.07 ±
1.16 โดยขาวเกรียบฟกทองสูตรที่ 2 ประกอบดวย แปงมันสําปะหลัง 250 กรัม, แปงสาลี 25 กรัม น้ําตาล 5 กรัม ,
เกลือ 5 กรัม พริกไทย 5 กรัม,กระเทียม 15 กรัม และน้ํามันพืช 5 กรัม ดังนั้นขาวเกรียบฟกทองสูตรที่ 2 คือสูตรที่ได
คะแนนการยอมรับจากผูบริโภคมากที่สุด จึงเหมาะสมในการใชทําผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองในการทดสอบขั้นตอไป
ตารางที่ 1 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทอง มาตรฐาน 3 สูตร
สูตรขาวเกรียบฟกทอง
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
∗
ab
a
ลักษณะที่ปรากฏ
7.85 ± 1.07
8.09 ± 0.88
7.56 ± 1.30 b
สีns
7.75 ± 1.18ab
7.90 ± 1.01 a
7.56 ± 1.21 b
กลิ่น∗
7.30 ± 1.21b
8.06 ± 0.96 a
7.06 ± 1.17 b
ความกรอบ∗
7.95 ± 1.04ab
8.22 ± 0.93 a
7.69 ± 1.19b
รสชาติ∗
6.81 ± 1.47 b
7.98 ± 1.11 a
6.83 ± 1.25
∗
b
a
ความชอบโดยรวม
7.12± 1.14
8.06 ± 0.91
7.07 ± 0.98b
คะแนนเฉลี่ย∗
6.88 ± 1.38 b
8.07 ± 1.16 a
6.89 ± 1.21b
หมายเหตุ : เลขที่มีอกั ษรเดียวในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05 )
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ns
หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
เกณฑการประเมิน
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การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว 3 สูตร โดยใชรากบัวทดแทนฟกทอง ใน
ปริมาณที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 125 กรัม (23%), 145 กรัม (26%) และ 165 กรัม (29%) (ตารางที่ 2) ผลการศึกษา
พบวา คาคะแนนความชอบดานลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น ความกรอบ รสชาติ ความชอบโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกเกณฑการประเมิน (P < 0.05 ) ผลการศึกษาแสดงวาผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว ที่มีปริมาณรากบัว 145 กรัม (26%) มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดานลักษณะที่
ปรากฏ 7.84 ± 1.25 , สี 7.74 ± 1.22 , กลิ่น 7.60 ± 0.99 , ความกรอบ 7.77 ± 0.99 , รสชาติ 7.66 ± 1.09 ,
ความชอบโดยรวม 7.84 ± 0.95 และคะแนนรวม 6.92 ± 0.71 ดั้งนั้นการใชรากบัวทดแทนฟกทอง 145 กรัม เปน
ปริมาณที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด จึงใชในการทําผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัวสูตรนี้
การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว โดยคํานวณคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบรากบัว ตามปริมาณสวนผสมในการทําผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว ที่ผูบริโภคใหคะแนนการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสสูงสุด (ตารางที่ 3)
ผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว 1 สูตร มีคุณคาทางโภชนาการดังนี้ พลังงาน 724.4 กิโลแคลอรี่ คารโบไฮเดรต
114.8 กรัม โปรตีน 8.9 กรัม ไขมัน 25.8 กรัม ใยอาหาร 14.1 กรัม แคลเซียม 144.4 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 286.4
มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 5.4 มิลลิกรัม วิตามินเอ 22.2 I.U. และวิตามินซี 120.7 มิลลิกรัม
ตารางที่ 2 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว 3 สูตร
สูตรขาวเกรียบรากบัว
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
125 กรัม(23%)
145 กรัม(26%)
165 กรัม(29%)
∗
ab
a
ลักษณะที่ปรากฏ
7.65 ± 1.14
7.84 ± 1.25
7.33 ± 1.25 b
สี∗
7.56 ± 1.11a
7.74 ± 1.22 a
7.16 ± 1.24 b
กลิ่น∗
7.76 ± 1.01a
7.60 ± 0.99 a
7.80 ± 0.98 b
ความกรอบ∗
7.78 ± 1.15a
7.77 ± 0.99 a
7.12 ± 1.02b
รสชาติ∗
7.71 ± 0.99 a
7.66 ± 1.09 a
6.94 ± 0.91 b
ความชอบโดยรวม∗
7.89± 1.01 a
7.84 ± 0.95 a
7.04 ± 0.90b
คะแนนเฉลี่ย∗
7.76 ± 0.77 a
6.92 ± 0.71 a
6.48 ± 0.61b
หมายเหตุ : เลขที่มีอักษรเดียวในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05 )
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ns
หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
เกณฑการประเมิน

ผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว 1 ชิ้น(100 กรัม) ใหคุณคาทางโภชนาการ ดังนี้ พลังงาน 60.37 กิโลแคลอรี่
คารโบไฮเดรต 9.57 กรัม โปรตีน 0.74 กรัม ไขมัน 2.15 กรัม ใยอาหาร 1.18 กรัมแคลเซียม 12.03 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส
23.87 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.45 มิลลิกรัม วิตามินเอ 1.85 I.U. และวิตามินซี 10.36 มิลลิกรัม
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของขาวเกรียบรากบัว 1 สูตร และ 1 ชิ้น
ปริมาณ
บรรจุภัณฑ

สารอาหาร
Energy
(Kcal)
724.4

CHO
(g.)
114.8

Prot
(g.)
8.9

Fat
(g.)
25.8

Fiber
(g.)
14.1

Ca
(mg.)
144.4

P
(mg.)
286.4

Fe
(mg.)
5.4

Vit.A
(I.U.)
22.2

1 สูตร
(3,000
กรัม)
1 ชิ้น
60.37
9.57
0.74
2.15
1.18
12.03 23.87 0.45
1.85
(100 กรัม)
ที่มา : คํานวณโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารไทยในสวนที่กินได 100 กรัม กองโภชนาการ กรมอนามัย
หมายเหตุ : I.U. คือ (International Unit) หนวยสากล

Vit.C
(mg.)
120.7
10.36

การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสขาวเกรียบฟกทองทั้ง 3 สูตร ผลคะแนนความชอบดานลักษณะที่ปรากฏ กลิ่น
ความกรอบ รสชาติ ความชอบโดยรวม และคะแนนรวมเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05 ) แต
คะแนนสี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองสูตรที่ 2 มากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยดานลักษณะที่ปรากฏ 8.09, สี7.90, กลิ่น 8.06, ความกรอบ 8.22, รสชาติ 7.98 , ความชอบโดยรวม 8.06 และ
คะแนนเฉลี่ย 8.07
การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเกรียบรากบัว โดยใชรากบัวทดแทนฟกทองในปริมาณที่แตกตางกัน 3
ระดับ คือ 125 กรัม(23%), 145 กรัม(26%) และ 165 กรัม(29%) ผลการศึกษาพบวา คาคะแนนความชอบดานลักษณะที่
ปรากฏ สี กลิ่น ความกรอบ รสชาติ ความชอบโดยรวมและคะแนนเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
เกณฑการประเมิน (P < 0.05 ) แสดงวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว ที่มีปริมาณรากบัว 145 กรัม
(26%) มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดานลักษณะที่ปรากฏ 7.84, สี 7.74, กลิ่น 7.60, ความกรอบ 7.77 , รสชาติ 7.66 ,
ความชอบโดยรวม 7.84 และคะแนนรวม 6.92 การใช รากบัวทดแทนฟกทอง 145 กรัม เปนปริมาณที่เหมาะสม และเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด
ขอวิจารณและขอเสนอแนะ
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสสรุปวา ผูบริโภคยอมรับขาวเกรียบรากบัวที่ใสรากบัวในปริมาณ 145 กรัม(26%)
มากที่สุด ในทุกๆเกณฑการประเมิน ขาวเกรียบรากบัวเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหม ที่มีรสชาติอรอย รวมทั้งยังมีรากบัว
ซึ่งเปนสมุนไพรที่มีประโยชน และมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยามากมาย จึงเหมาะสําหรับเปนอาหารวางทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง
สําหรับผูที่ใสใจ และรักสุขภาพ การศึกษาในขั้นตอนตอไปควรทดลองหารูปทรงที่ผูบริโภคยอมรับ การออกแบบบรรจุภัณฑที่
สามารถยืดอายุการเก็บและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจผูบริโภคกลุมตางๆ
คําขอบคุณ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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การศึกษาเชิงวิเคราะห : บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตคนไทยและแนวทางสูพชื เศรษฐกิจของประเทศ
An Analytical Study on Relationship of Lotus and Waterlily With The Thai Way
of Living And a Path to be an Industrial Crop of The Country

จิรวัฒน เพชรรัตน (Jirawat Petcharat)
สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Faculty of Liberal Arts of Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Abstract
The purpose of this research : Analytical Study on Relationship of Lotus and waterlily with
the Thai Way of Living was aimed at studying the study analyzes the document and questionnaire
from the group in 5 aspects. The 137 bachelor-degree students from Rajamangala University of
Technology Thanyaburi were the sample of this survey study and analytical study.
The outcomes of the research disclosed the following : Lotus related for the longest time
with the Thai way of The Lotus then appeared in Thai expressions, language, literature, idioms,
proverbs and aphorisms which expressed the beauty in gods. With regard to the naming, the Thais
believed that the names relating to lotus would bring them happiness and prosperity. In addition, the
lotus related not only to the sources of knowledge, beliefs, tradition, culture, history and even
masterpiece created by human being, but also to nutrition and Thai food which were the cultural
heritage of the Nation.
Concerning the study on how to make lotus become the industrial crop of the country, it
was found there had been some problems and hindrances that farmers encountered and required a
full support from the government or departments involved. 71.54% of respondents to the
questionnaires gave priority to the provision of health knowledge to the farmers whereas 52.31% and
50% gave second and third priorities to disease and insects affecting lotus; and the farmers’ poor
knowledge of lotus respectively.
Key Words : Lotus and waterlily, The Thai Way of Living, industrial crop
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห : บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตคนไทย และแนวทางสูพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาเรื่องบัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตของคนไทย ใน 5 ดาน โดยศึกษาจากเอกสารและใช
แบบสอบถามจากกลุม ตัว อย างเชิง สํา รวจ ซึ่ งเป นตั วแทนกลุม เกษตรกรผูป ลูกนาบั ว คื อ นัก ศักษาระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 137 คน
ผลการวิจัยพบวา “บัว” มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน “บัว” จึงปรากฏอยูในสํานวนภาษา
วรรณคดี และวรรณกรรมไทย สํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจา ดานความเชื่อเกี่ยวกับการ
ตั้งชื่อ คนไทยเรามีความเชื่อวา ชื่อที่เกี่ยวของกับ “บัว” จะอํานวยความสุขความเจริญใหกับตนได นอกจากนี้ “บัว” ยังมี
ความสัมพันธกับโภชนาการ อาหารการกินของไทย อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแกที่สุดอยางหนึ่ง
คําสําคัญ : บัว วิถีชีวิตคนไทย โภชนาการ
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บทนํา
“บั ว ” เป น พั น ธุ ไ ม น้ํ า ที่ ไ ด รั บ ฉายาว า “ราชิ นี แ ห ง ไม น้ํ า ” ปริ ม ลาภ (วสุ วั ต ) และคณะ, (2554 :
8)
บัวมีความผูกพันกับชีวิตความเปนอยูของคนไทยมายาวนาน คนไทยมักปลูกประดับไวภายในบานเพื่อความสวยงามหรือตาม
ความเชื่อวาเปนสิริมงคล (อิศรา แพงสี, 2551 : 6) เราถือวาดอกบัวเปนดอกไมศักดิ์สิทธิ์เพราะ คนไทยใชดอกบัวบูชาพระ
รัตนตรัยมาแตโบราณ บัวเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์ จากรูปลักษณของดอกบัวที่มีความสงางาม มีสีสันสวยงาม บาง
ชนิดมีกลิ่นหอม และถือเปนดอกไมประจําศาสนาพุทธ
อุไร จิรมงคลการ (2548 : 14) กลาววา สําหรับชาวไทย ดอกบัวกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผูกพันกับชีวิตความ
เป น อยู ข องคนไทยมายาวนาน ทั้ ง นี้ เ พราะชาวไทยใช ด อกบั ว บู ช าพระรั ต นตรั ย กั น มาแต โ บราณ นอกจากนี้ ใ นด า น
สถาป ต ยกรรม ยั ง มี ล วดลายของดอกบั ว ปรากฏอยู ต ามฐานพระพุ ท ธรู ป เจดี ย ปู น ป น บั ว หั ว เสาของ
พระวิหาร ซุมประตู จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารตาง ๆ
บัว ยัง มีค วามสัม พัน ธกับ วิถีชีวิต ของคนไทยอีก หลายดา น เชน ดา นโภชนาการอาหารการกิน ปจ จุบัน
อาหารไทยกลายเปนอาหารที่คนทั่วโลกรูจัก และยังนํา “บัว” ไปประกอบเปนยาสุมนไพรรักษาโรคตาง ๆ“ชิดชนก”
(2548 : 75-76) กลาววา “ทุกสวนของบัว ใชทําอาหารได รากบัวมีแคลเซียม วิตามินซี และสารอื่น ๆ มีรสมันหวาน
อรอย และมีกลิ่นหอม ทั้งตําราอินเดีย และจีนนิยมใช “รากบัว” แกรอนใน รากบัวใชกินเปนอาหารชวยใหขับถายดี
เพราะรากบัวมีเสนใยอาหารมาก”
บัว เปน ดอกไมที่เ กี่ย วขอ งกับ การกํา เนิด ของเทพเจา ในศาสนาพราหมณอ ฮิน ดู อาทิ พระนารายณ พระ
ลัก ษมี พระพรหมา และถือ เปน สัญ ลัก ษณข องความบริสุท ธิ์ นอกจากนี้ชื่อ ของวัง วัด โรงเรีย น ก็มีชื่อ สัม พัน ธกับ
“บัว” อาทิ วังสระปทุม วัดปทุมคงคา โรงเรียนปทุมคงคา
จากความรูเบื้องตนดังกลาวจะพบวา “ดอกบัว” เปนดอกไมมหัศจรรยที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่อง
ตางๆ คือ ดานภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย รวมทั้งชื่อฉันทลักษณ ดานความเชื่อเรื่องเทพเจาในศาสนาฮินดู ดาน
ความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ ดานสํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย ดานโภชนาการและอาหารการกิน
จังหวัดปทุมธานี ประชากรสวนใหญนอกจากทํานาขาวแลวยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ “บัว”เปนอยางมาก เริ่ม
ตั้ ง แต ชื่ อ จั ง ห วั ด ปทุ มธ า นี ซึ่ ง ได รับพ ร ะร า ชท า นนา มจ า ก พ ร ะบา ท สมเ ด็จ พ ร ะพุ ท ธ เ ลิศห ลาน ภาลั ย
เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช 2358 เนื่ อ งด ว ยเมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระองค เ สด็ จ ประพาสเมื อ งสามโคก ชาวมอญที่ อ พยพมาพึ่ ง
พระบรมโพธิ ส มภารต า งพากั น นํ า ดอกบั ว ขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ถวายราชสั ก การะ ยั ง ความซาบซึ้ ง ในพระราชหฤหั ย
เปนอยางมาก จึงพระราชทานนามเมืองสามโคกใหใหม วา “เมืองประทุมธานี” (การทองเที่ยว แหงประเทศไทย, 2553 :
5) จนกระทั่งป พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงชื่อใหมวา “อําเภอเมืองปทุมธานี” และมีดอกบัว
หลวงเปนดอกไมประจําจังหวัด
ด ว ยเหตุ ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป น แหล ง “ปลู ก บั ว ” แต “ดอกบั ว ” กลายเป น ดอกไม ที่ ข าดแคลน หายาก
ในยามที่ตองการใชประกอบพิธีกรรมวันสําคัญทางศาสนา และไมคอยไดรับความนิยมจากคนไทยทั่วไปนัก ทั้ง ๆ ที่ดอกบัว
เปนดอกไมประจําพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดสอบถาม สัมภาษณกลุมบุคคลที่ปลูกบัว ทําใหไดทราบปญหาหลายประการใน
การปลูกบัว จึงเห็นสมควรที่จะศึกษาเรื่อง บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตของคนไทยใน 5 ดาน ดังปรากฏในวัตถุประสงค
ของการวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพรตอไป
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คําถามเพื่อการวิจัย
บัวมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทย 1) ดานภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 2) ดานความเชื่อเกี่ยวกับ
เทพเจาในศาสนาพราหมณฮินดู 3) ดานความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ 4) ดานสํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย และ 5) ดาน
โภชนาการและอาหารการกิน อยางไรบาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเรื่อง บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตของคนไทย ดังนี้
1.1 บัวกับภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
1.2 บัวกับความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาในศาสนาพราหมณฮินดู
1.3 บัวกับความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ
1.4 บัวกับสํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย
1.5 บัวกับโภชนาการ อาหารการกินและสมุนไพรรักษาโรค
2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และเผยแพรตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “บัว” ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหเอกสาร เรื่อง บัวกับความสัมพันธดานวิถี
ชีวิตของคนไทยใน 5 ดาน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ดอกบัว หมายถึง พืชพรรณไมน้ําที่เกิดและเจริญเติบโตในน้ํา มี 3 สกุลใหญ คือ สกุลบังหลวง หรือ
ปทุมชาติ สกุลบัวสายหรืออุบลชาติ และสกุลบัวกระดง (บัวขอบกระดง/บัวสายยักษ)
2. วิถีชีวิตคนไทย หมายถึง แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามลักษณะหรือคุณลัษณะของ
คนไทย
3. โภชนาการ หมายถึง วิทยาศาสตรประยุกตแขนงหนึ่ง วาดวยความสัมพันธระหวางอาหารกับ
ขบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการวิจัยความสัมพันธของบัวกับวิถีชีวิตคนไทย สถานศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในหลักสูตร หรือใน
การเรียนการสอนกลุมวิชาภาษาได
2. ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพปลูกบัว
ความสัมพันธของบัวกับวิถีชีวิตของคนไทย
บั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยมายาวนาน ในขณะเดี ย วกั น “บั ว ” ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ ง
กับภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเปนศิลปะเกี่ยวกับการแตงหนังสือ วรรณคดีสําคัญหลายเรื่องกลาวถึง “บัว” แสดง
ถึงความสัมพันธเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชนอยางที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได “บัว” จึงปรากฏอยู
ในสํานวนภาษา สุภาษิต ปริศนาคําทาย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ซึ่งรวมทั้งฉันทลักษณ ความเชื่อเรืองเทพเจาใน
ศาสนาพราหมณฮินดู ความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ อีกทั้งความสัมพันธกับโภชนาการ อาหารการกินของไทย
๘๑
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1. บัวกับภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
จากหลัก ฐานที่ป รากฏเปนลายลั กษณอัก ษร มีว รรณคดีที่ กล าวถึ งบัว ไว เช น ไตรภูมิพ ระร วง ซึ่งเป น
วรรณคดีสมัยสุโขทัย มหาชาติคําหลวง ลิลิตพระลอ: เปนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน กาพยมหาชาติ อนิรุทธคําฉันท
เปนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง พระมาลัยคําหลวง กาพยหอโคลงนิราศธารโศก เปนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
นอกจากนี้ บัวยังปรากฎอยูในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร เชน เรื่องมหาเวสสันดรชาดก กากีรามเกียรติ์ อิเหนา ขุนชาง
ขุนแผน พระอภัยมณี เปนตน
“บัว” ยังมีความสัมพันธกับชื่อฉันทลักษณของไทย มีการตั้งชื่อฉันทที่มีความหมายเกี่ยวของกับบัว อาทิ
กมล แปลว า ดอกบั ว , คาถาที่ ง ามเหมื อ นดอกบั ว ตํ า ราฉั น ทลั ก ษณ ใ นภาษาไทยเรี ย กคาถานี้ ว า “กมลฉั น ท ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 : 2) นอกจากนี้ยังมีชื่อกลบทกินนรเก็บบัว กลบทบัวบานกลีบขยาย เปนตน
2. บัวกับความเชื่อเรื่องเทพเจาในศาสนาพราหมณฮินดู
จากการศึกษาความสัมพันธของบัวดานความเชื่อกับเทพเจา พบวาศาสนาพราหมณฮินดู ใหความสําคัญกับ
ดอกบัวเปนอยางมาก ดอกบัวเกี่ยวของกับโลกจักรวาล และดอกบัวเปนดอกไมที่เกี่ยวของกับกําเนิดของเทพเจาทั้งหลาย
เปนสัญลักษณแหงความสวยงาม สะอาด และความบริสุทธิ์ (จารวี มั่นสินธร, 2547 : 52)
3. บัวกับความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ
ความสัมพันธของบัวกับความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อนั้น คนไทยเรามีความเชื่อวา ชื่อของตนจะอํานวยความสุข
ความเจริญใหกับตนเอง ทั้งนี้ การตั้งชื่อนั้นจะตองขึ้นอยูกับ วัน เดือน ปเกิดดวย ตัวอยางการตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ
“บัว” นั้นมีมาก (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2542 : 38-119) เชน กมล นลิน นีรชา รวินท สรัช อรกช และอรรวินทร เปนตน
นอกจากบั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั้ ง ชื่ อ บุ ค คลแล ว ยั ง มี นั ก เขี ย น นั ก ประพั น ธ ใช คํ า ว า “บั ว ” เป น
นามปากกา (นามแฝง) เชน “บัวกลางบึง” เปนนามปากกาของนักหนังสือพิมพ นายอุทธรณ พลกุล (กรมศิลปากร, 2523 :
15) และ “ศรีสัตตบุษย” (บัวชนิดบัวหลวง) เปนนามปากกาของนักเขียนสตรี นางโศภี สุดศก (กรมศิลปากร, 2523 : 98)
คําวา “บัว” นอกจากจะใชเปนนามปากกาของนักเขียนแลว ยังมีนักเขียน นักประพันธหลายทานนําไปตั้ง
ชื่อหนังสือเรื่องตาง ๆ หลายเรื่อง อาทิ ใยบัว บัวกลางบึง เกสรบัวหลวง บัวบานในอะมาซอน อีกทั้งชื่อวัง วัด โรงเรียน ยัง
ตั้งชื่อเกี่ยวกับบัวเชนกัน อาทิ วังสระปทุม วัดปทุมวนาราม วัดปทุมคงคา และโรงเรียนปทุมคงคา (กนกวลี ชูชัยยะ, 2548
: 172, 363)
4. บัว ดานกับสํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย
คํ า พู ด ของ มนุ ษ ย เ ร าไม วาชาติ ใ ด สามาร ถแยก ออก ได ก ว า ง ๆ เ ป น สอ งอยาง อย า งหนึ่ ง
พู ด ตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพู ด ออกมาก็ เ ข า ใจได ทั น ที อี ก อย า งหนึ่ ง พู ด เป น ชั้ น เชิ ง ไม ต รงไปตรงมา
มักจะเรียกรวมๆ กันวา “สํานวนไทย” (กาญจนาคพันธุ (นามแฝง), 2513 : 1) เชน บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน หมายถึง
ถนอมน้ําใจกัน รูจักผอนปรนเขาหากัน มิใหกระทบกระเทือนใจกัน เห็นกงจักรเปนดอกบัว หมายถึง เห็นสิ่งไมถูกตองเปน
สิ่งที่ถูกตอง (หรือเห็นผิดเปนชอบ) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 665 , 1343)
จากการศึกษา ดานปริศนาคําทาย มีคําตอบเกี่ยวกับ “บัว” อยูมาก เชน อะไรเอย ฝนตกลงมาหลังคาไมเปยก
(ใบบัว) หรืออะไรเอย ตนเทาลําเทียน มีใบเทาถาด (บัวหลวง) เปนตน (สําลี รักสุทธี, 2539 : 2-9) สํานวนภาษาที่เกี่ยวกับบัว
เชน บัวโรย (ไมสดชื่น, เสี่อมไป) บัวเหนือน้ํา, บัวพนน้ํา (ผูมีสติปญญามากสามารถเขาใจอะไรไดงาย) สํานวนไทย “แมสายบัว
แตงตัวคาง” (ผูหญิงที่แตงตัวคอยผูมารับออกนอกบาน แตเขาไมมาตามนัด) (ราชบัณฑิตยสถานฐ 2556 : 665, 923) หรือบัวใต
น้ํา (คนที่สติปญญานอย เขาใจอะไรไดยาก) เปนตน
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ปริศนาคําทายบางปริศนามีคุณคา ในการศึกษาภาษาถิ่น ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษา อาทิ อะไรเอย ตน
เทาลําเทียน ใบเทากะเบียน (บัวหลวง) คําวา “กะเบียน” เปนภาษาถิ่น-อีสาน หมายถึง ถาดไมใชเปนสํารับ ,กระบะ
๕. บัวกับโภชนาการและอาหารการกิน
คนไทยในอดี ต มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงเพราะรั บ ประทานอาหารไทย อาหารไทยเป น อาหารที่ มี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการที่สมบูรณ ประกอบดวยอาหารครบ 5 หมู มีสวนประกอบไขมันต่ํา นับไดวาเปนอาหารสุขภาพที่แตกตางจาก
อาหารอื่นๆ (ปรีดา ตั้งตรงจิตร และคณะ, 2550 : 355) การบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน ตามความ
ตองการของรางกายในปริมาณที่เหมาะสม ยอมเปนผลดีกับสุขภาพชวยทําใหเจริญเติบโตทั้งรางกายและสติปญญา สุขภาพ
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผักพื้นบานจําพวก “บัว” สามารถนํามาทําอาหารทั้ง
คาวและหวานไดมากมาย บรรพบุรุษไทยจึงนําสวนตางๆ ของบัวมาปรุงเปนอาหารทั้งคาวและหวาน อาทิ อาหารคาวที่มี
การนําเหงา รากบัวหรือไหลบัว กลีบดอกและกานบัวมาใชเปนผักจิ้ม หรือนํามาผัด ตมหรือแกง ใบบัวออนนํามาปรุงเปน
อาหารได (อาหารจากบัว, 2556 : ออนไลน) หรือนําใบมาอบแหงชงดื่มแทนน้ําชาแกวรอนในกระหายน้ํา ไดเปนอยางดี
(เศรษฐมันตร กาญจนกุล, 2551 : 57) เมล็ดบัวสามารถตากแหงนํามาปรุงอาหารไดทั้งคาวและหวาน เกสรบัวสามารถใช
เขาเครื่องยาไทยและจีน โดยเฉพาะยาลม ยาหอม ยาขับปสสาวะ ปจจุบันนิยมนํามาอบแหงชงดื่มเปนชาดื่มกินไดอีกดวย
ปจจุบันนี้คนสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และนิยมดื่มชา ซึ่งดอกบัวก็มีคุณสมบัติทําเปนชาดื่มได ทั้งกลีบ
ดอก เกสร ดีบัว มีประโยชนชวยบํารุงรางกาย สรรพคุณของบัวหลวงมีประโยชนในดานสมุนไพร เมล็ดบัวชวยบํารุงกําลัง
แกกษัย ทองรวง สมานแผล แกรอนใน เจริญอาหาร ชวยใหกระชุมกระชวย ฝกบัว ชวยขับลม สมานแผล และแกพิษเบื่อ
เมา กานบัว รักษาโรคลมออกหู และแกทองเดิน เหงาบัว แกทองเสีย แกพิษ ฝ ปวดบวม รักษาแผลไฟลวก ชวยขับ
ปสสาวะ บํารุงกําลัง แกรอนใน กระหายน้ํา ใบบัว บํารุงรางกาย แกไข แกปวดฝ ปวดศีรษะ และชวยหามเลือด ดอกบัว
แกทองเสีย อาเจียน แกไข บํารุงหัวใจ แกจุกเสียด เกสร บํารุงกําลัง บํารุงตับ แกไขมีพิษ ขับเสมหะ แกทองรวง ขับปส
สวะ ดีบัว ชวยขยายหลอดเลือด แกกระหาย (เศรษฐมันต กาญจนกุล, 2551 : 58) ขอเหงาบัว สรรพคุณ แกไอมีเสมหะ
ปนเลือด แกอาการเลือดกําเดาไหล อุจาระปสสาวะมีเลือดปน แกประจําเดือนมาไมปกติ (ภูรินทร อัครกุลธร, 2557 : 2)
จากการศึกษาพบวา “บัว” มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตคนไทยหลายดาน ดอกบัวเปนดอกไมควรคูกับวิถีชีวิตคน
ไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน จัดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแกอยางหนึ่ง และบัวมีความสําคัญในวิถีชีวิตของคนไทย
การใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเชิงสํารวจซึ่งเปนตัวแทนกลุมเกษตรกรผูปลูกนาบัว คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 137 คน เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ
สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 130 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.89
จากขอคําถามพบวา กลุมตัวอยางสนใจในอาชีพปลูกบัว เพราะมีผูแนะนําใหปลูกบัวเปนการหารายไดรอยละ
40 บัวที่ปลูกเปนบัวหลวง รอยละ 67.69 การปลูกบัวนิยมปลูกในชวงฤดูรอนและฤดูฝน รอยละ 40.77 ผลผลิตที่ไดจากบัว
ที่ทํารายไดดีที่สุดคือ ดอกบัว รอยละ 63.85 ปญหาและอุปสรรคในการปลูกบัว คือไมมีความรูดีพอเกี่ยวกับบัว รอยละ 50
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาบัวของเกษตกรโดยทั่วไปคือ เกษตรกรตางคนตางทําไมรวมกําลังกันเปน
หมูคณะทําใหขาดการทํางานอยางเปนระบบ รอยละ 48.46 และปญหา/อุปสรรค สําคัญของเกษตรกรผูทํานาบัวที่รัฐหรือ
หนวยงานพึงใหความชวยเหลือ ไดแก เรื่องใหความรูดานการรักษาสุขภาพอยางถูกวิธีรอยละ 71.54
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สรุปผลการวิจัย
จากหลักฐานที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษร พบวา “บัว” มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้ง 5 ดานมา
ยาวนาน“บัว” จึงปรากฏอยูในภาษา วรรณคดี และวรรณกรรมไทย สํานวน สุภาษิต ปริศนาคําทาย รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับเทพ
เจาในศาสนาพราหมณ ดานความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ ชื่อที่มีความหมายวา “บัว” สวนใหญเปนชื่อสตรีซึ่งสื่อความหมายถึง
ความงาม บริสุทธิ์ นอกจากนี้ “บัว” ยังสัมพันธกับโภชนาการอาหารการกินของไทย อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแก
อยางหนึ่ง
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญของเกษตรกรผูทํานาบัวที่รัฐหรือหนวยงานพึงให
ความชวยเหลือ ไดแก การใหความรูดานการรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี รอยละ 71.54
อภิปรายผล
บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตของคนไทย
คติความเชื่อเรื่องบัวเปนคติความเชื่อที่เกิดขึ้นพรอมกับศาสนา ไทยรับเอาคติความเชื่อดังกลาว มาจากประเทศ
อินเดียโดยมีพุทธศาสนาเปนแกนนําเมื่อประมาณ 2,500 กวาปลวงมาแลว จากเรื่องราวของดอกบัวในพุทธประวัติ ชาดก
ตํานานและพระสูตรตางๆ ทั้งความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาในศาสนาพราหมณฮินดู จนเปนคติความเชื่อที่ฝงลึกอยูในจิตใจของ
คนไทยตั้งแตอดีต และยังคงไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบัน จนกลายเปนวัฒนธรรมและประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ อันเปน
การดําเนินชีวิตตามหลักของศาสนา (คติความเชื่อเรื่องบัว, 2556 : ออนไลน)
จากการศึกษาจะพบวา “บัว” มีคุณคาทางอาหารมาก“บัว” เปนไดทั้งอาหารและยา โดยเฉพาะ “ดอกบัว”
ใชเปนไมตัดดอกเพื่อนํามาบูชาพระ เกสรบัวหลวงเปนสมุนไพรชนิดหนึ่งใชผสมในยาหอมบํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แกอาการ
หนามืด วิงเวียนศีรษะ เกสรตัวผู ใชเปนยาขับปสสาวะ หรือใชเปนเครื่องสําอาง และเปนยาสมานแผล กลีบดอกชั้นใน ใช
ตําพอกแกโรคซิฟลิส แกทองรวง กานใบ ใชเปนยาแกทองรวง (สมุนไพรไทย , ยารักษาโรค, 2556 :ออนไลน)
อาจเปนเพราะ “บัว” มีคุณคาทางอาหารมากมาย การบริโภคบัวจึงเปนการบริโภคอาหารที่เปนได ทั้ง
อาหารและยาสมุ น ไพรซึ่ ง เป น อาหารสุ ข ภาพ รั บ ประทานแล ว ทํ า ให มี สุ ข ภาพดี จึ ง มี ตํ า รั บ อาหารที่ ป ระกอบ
จาก “บัว” มากมายที่ถายทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแกที่สุดอยางหนึ่งสูลูกหลานมาจนถึงปจจุบันนี้
อาจเปนเพราะ “บัว” มีคุณคาทางอาหารอยูมาก การบริโภคบัวจึงเปนการบริโภคอาหารที่เปนไดทั้งอาหารและ
สมุนไพรซึ่งเปนอาหารสุขภาพ รับประทานแลวทําใหมีสุขภาพดี จึงมีตํารับอาหารที่ประกอบจาก “บัว” เปนจํานวนมากที่
ถายทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแกอยางหนึ่งสูลูกหลานมาจนถึงปจจุบันนี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานของรัฐและผูที่เกี่ยวของ
1. รัฐและหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนดานองคความรูเกี่ยวกับบัวแกเกษตรกร
ผูทํานาบัว ทั้งดานการฝกอบรม ดานเอกสารความรู และสื่อความรูตางๆ
2. รัฐและหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนดานองคความรูเกี่ยวกับการทํานาบัวเชิง
ธุรกิจ และการทําการตลาดบัวแกเกษตรกรผูทํานาบัว ทั้งดานการฝกอบรม ดานเอกสารความรู และสื่อความรูตางๆ
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ขอเสนอแนะสําหรับเกษตรกรผูทํานาบัว
ควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับบัวอยางกวางขวาง ทั้งการปลูก โรค แมลง และวัชพืช รวมทั้งศึกษาการตลาด การ
บํารุงรักษา วางแผนการปลูก และการตลาดโดยตรงอยางรอบคอบกอนลงมือปลูก
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ควรทําการวิจัยกับกลุมเกษตรกรผูทํานาบัวโดยตรง
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ผลของน้ําหมักสมุนไพรที่มีตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื และการเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ
Effect of Fermented Herb for Controlling Pest Test and Growth on Nymphaea ‘Chalong Kwan’
ภูรินทร อัครกุลธร, ดาวรุง วัชรินทรรัตน, ทองมี เหมาะสม, เยาวมาลย นอยใหม
Purin Akkarakultron, Dowroong Watcharinrat, Tongmee Mosom, Yaowamal Noimai
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110.
Abstract
The effect of fermented herb for controlling pest test on Nymphaea ‘Chalong Kwan’at
field test control area the Lotus & Waterlily Museum Rajamangala University of Technology
Thanyaburi during March to May 2014. The research objective is study 1. Suitable formula of
fermented herb for controlling pest test on Nymphaea ‘Chalong Kwan’2. Efficiency of fermented
herb for controlling pest test on Nymphaea ‘Chalong Kwan’3. Efficiency of fermented Herb on
Nymphaea ‘Chalong Kwan’ growth. Completely Randomized Design was used. Treament consisted
in six different fermented herbs are 1. control 2. Fermented Cymbopogon (L.) Rendle 3. Fermented
Azadirachta indica A. Juss.var. siamensis Valeton 4. Fermented Tinospora crisp (L.) Miers ex Hook.f.
& Thomson 5. Fermented Stemona collinsae Craib 6. Fermented herb mixture. The fermented
herb was prepared for 30 days. The implementation of 10 ml/L fermented herb (V/V) solution was
sprayed on leaves and flowers every 7 days for 10 weeks. The result showed that the suitable
formula of fermented herb for pest control in Nymphaea ‘Chalong Kwan’ was 3.52 - 4.29
pH, 31 – 32 degree Celsius and 3.5 - 13 ๐Brix (TSS) condition. Fermented herb mixture effect to
Nymphaea ‘Chalong Kwan’ healthy leaves significantly compare with another treatment (25.00
leaves/plant avg.) in the sixth week, the average different with another. Efficiency of fermented
herb for pest control in Nymphaea ‘Chalong kwan’ in first to the third week was found that the
number of denatured leaves are different statistically compare with control. This mixing fermented
herb give the lowest average denatured leaves about 1.67 leaves per plant, different the control
with an average of 6.33 leaves per plant. Efficiency of fermented herb on Nymphaea ‘Chalong Kwan’
growth found that in the ninth week with Tinospora crisp (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson
fermented herb show the highest average of flowers about 7.67 flowers per plant and this mixing
fermented herb was the highest average healthy leaves about 20 leaves per plant.
Keywords : Nymphaea ‘Chalong kwan’, fermented herb , pest control
บทคัดยอ
การใช น้ํ า หมัก พื ช สมุ น ไพรป อ งกั น กํ าจั ด แมลงศั ต รูบั ว ผั น พั น ธุ ฉลองขวั ญ ที่แ ปลงทดสอบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ บั ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2557 เพื่อ 1. หาสูตรน้ําหมักพืชสมุนไพร
ที่เหมาะสมตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูบัวผันพันธุฉลองขวัญ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผล
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ตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูบัวผันพันธุฉลองขวัญ 3. ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ประกอบดวย 6 ชุดทดลอง ไดแก 1. ชุด
ควบคุม 2. สูตรตะไครหอม (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) 3. สูตรเมล็ดสะเดาบด (Azadirachta indica A.
Juss. var. siamensis Valeton) 4. สูตรบอระเพ็ด (Tinospora crisp (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson) 5. สูตรหนอน
ตายหยาก (Stemona collinsae Craib) 6. สูตรผสม โดยการผสมน้ําหมักพืชสมุนไพรที่หมักไวนาน 30 วัน ปริมาณ 10
มิลลิลิตร ตอ น้ํา 1 ลิตร ฉีดพนทั่วใบและดอกทุก 7 วัน เปนเวลา 10 สัปดาห ผลการศึกษาการหาสูตรน้ําหมักพืช
สมุนไพรที่เหมาะสมตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูบัวผันพันธุฉลองขวัญ พบวาคาความเปนกรด - ดาง (pH) อยูระหวาง
3.52 - 4.29 สวนอุณหภูมิอยูในชวง 31 - 32 องศาเซลเซียส และคาความเขมขนของของแข็งละลายในสารละลายมีคา
3.5 - 13 องศาบริกซ โดยผลการใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสมมีจํานวนใบดีเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 25 ใบตอตนในสัปดาหที่
6 คาเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับสูตรอื่น การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผลตอการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูบัวผันพันธุฉลองขวัญ พบวาจํานวนใบเสียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุด
ควบคุม ในสัป ดาหที่ 1-3 การใชน้ํา หมัก พืช สมุนไพรสู ตรผสมมีจํานวนใบเสียเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 1.67 ใบตอต น
แตกตางจากชุดควบคุมที่มีจํานวนใบเสียเฉลี่ย 6.33 ใบตอตน การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผล
ตอการเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ พบวาในสัปดาหที่ 9 การใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรบอระเพ็ดมีจํานวนดอก
เฉลี่ยสูงสุด 7.67 ดอกตอตน และการใชน้ําหมักพืชสมุนไพรสูตรผสมมีจํานวนใบดีเฉลี่ยสูงสุด 20 ใบตอตน
คําสําคัญ : บัวผันพันธุฉลองขวัญ น้ําหมักสมุนไพร การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
บทนํา
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตองพิจารณาถึงความจําเพาะเจาะจงในการปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้น
เวลาของการใชสารเคมีตองเหมาะสมกับระยะหรือวัยที่ออนแอของศัตรูพืช ตลอดจนการเจริญเติบโตของตนพืช ซึ่ง
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนอันตรายตอคน สัตว และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอมอีกดวย (กรมวิชาการเกษตร, 2553) พืชสมุนไพรพื้นบานหลายชนิด สามารถนําเอาสวนตางๆ มาใชในการ
ทําลายศัตรูพืชและไมกอใหเกิดสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม มีการศึกษาพบวาผลการทดสอบความเปนพิษของสะเดา
ไมเปนพิษตอสัตวเลือดอุน และไมทําลายศัตรูธรรมชาติดวย จึงเปนสารธรรมชาติที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีพืชอีก
หลายชนิดที่มีแนวโนมในการนํามาใชปองกันกําจัดศัตรูพืชได เชน หนอนตายหยาก เปนตน บัวสาย หรืออุบลชาติ
(Nymphaea sp.) เปนพรรณไมน้ําที่มีดอกสวยงาม ไดรับการยกยองใหเปนราชินีแหงพันธุไมน้ํา จัดเปนพืชน้ําที่มีมูลคา
มากที่สุด มีศักยภาพในการผลิตเปนไมตัดดอกเพื่อการคา (Chansilpa, 2010) เนื่องจากสีสันและรูปทรงหลากหลาย
สามารถนํามาจัดสวนหรือมุมพักผอนซึ่งไดรับความนิยมทั้งภายในและตางประเทศ ป 2553 พืชสกุล Nymphaea มี
การสงออกมากใน 5 อันดับแรกของพรรณไมน้ํา มีจํานวนการสงออก 39,760 ตน คิดเปนมูลคา 1,144,090 บาท (ภูริพันธุ,
2555) เปนสินคาสงออกที่มีอนาคตดี ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง (ณรงค และ ณ.นพชัย, 2550) บัวผันพันธุ
ฉลองขวัญ ( Nymphaea ‘Chalong kwan’) หรือ ‘King of Siam’ เปนบัวลูกผสมระหวางพันธุลาภประเสริฐ กับ
โคโลราตา (N. ‘Colorata’) โดยอาจารยชัยพล ธรรมสุวรรณ เมื่อป พ.ศ. 2541 เปนอุบลชาติเขตรอนบานกลางวัน
หรือบัวผัน-เผื่อน กลีบดอกสีมวงน้ําเงิน อับเรณู กานอับเรณู (แทบไมมี) และเกสรเพศเมียสีเหลือง ทรงกลีบดอกเรียว
ยาว ทรงดอกบานแผครึ่งวงกลมถึงคอนวงกลม กลีบดอกซอนมากพิเศษ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-12 เซนติเมตร ให
ดอกดก (เสริมลาภ และปริมลาภ, 2551) เฉลี่ย 14 ดอกตอตนตอเดือน โดยทยอยออกตามกัน บานอยู 3 วัน ดอกมี
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กลิ่นหอมออนๆ บานกลางวันเวลา 7.00-17.00 น. (ภูรินทร และสมพร, 2550) แตเนื่องจากปญหาแมลงศัตรูพืชที่เขา
ทําลายไดแก เพลี้ยออน หนอนพับใบ หนอนชอนใบ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย ตอการเจริญเติบโตของบัวผันสายพันธุ
ฉลองขวัญ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาหาผลของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และ
การเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ ซึ่งการใชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช มีความปลอดภัยตอเกษตรกรผูใช
และไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งเปนการลดการนําเขาสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชศัตรูพืชจากตางประเทศ
ทําใหประเทศชาติไมเสียดุลการคาในอนาคตตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ หรือ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบดวย
6 ชุดทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา รายละเอียดดังนี้ T1 = ชุดควบคุม T2 = สูตร 1 ตะไครหอม T3 = สูตร 2 เมล็ด
สะเดาแหงบด T4 = สูตร 3 บอระเพ็ด T5 = สูตร 4 หนอนตายหยาก T6 = สูตร 5 สูตรผสม (ตะไครหอม เมล็ด
สะเดา บอระเพ็ด และหนอนตายหยาก)
2. การเตรียมน้ําหมักสมุนไพรสูตร 1 - 4 นําสมุนไพรสดหรือแหงที่บดสับละเอียด จํานวน 20 กิโลกรัม
และสําหรับสูตร 5 สูตรผสม นําสมุนไพรที่บดสับละเอียดชนิดละ 4 กิโลกรัม ใสลงในถังหมัก แลวเติมกากน้ําตาล
จํานวน 1 ลิตร เอธิลแอลกอฮอล จํานวน 1 ลิตร สารเรง พด.7 จํานวน 25 กรัม แลวเติมน้ําเปลา จํานวน 50 ลิตร คน
ใหเขากัน หมักไวเปนเวลา 30 วัน
3. การใชน้ําหมักสมุนไพร วัดคา pH อุณหภูมิ และคาความเขมขนของของแข็งละลายในสารละลาย
(TSS) ผสมน้ําหมักสมุนไพร ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร ฉีดพนใหทั่วใบและดอก ฉีดพนทุก 7 วันเปนเวลา 10
สัปดาห
4. เก็บขอมูลโดยบันทึกการเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ ไดแก ปริมาณผลผลิตดอก ใบดี (ใบที่
ปราศจากการทําลายของแมลงศัตรูพืช) และใบเสีย (ใบที่ถูกแมลงศัตรูพืชทําลาย)
5. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช Analysis of Variance หาก
ขอมูลแสดงความแตกตางในระดับความเชื่อมั่น 95% ขึ้นไป นําขอมูลทั่วไปมาเปรียบเทียบหาความแตกตางโดยใชวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ผลการวิจัย
ผลการนําน้ําหมักสมุนไพร 5 สูตร คือ ตะไครหอม เมล็ดสะเดาบด บอระเพ็ด หนอนตายหยาก และสมุนไพร
สูตรผสม ที่ไดจากการหมัก 30 วัน มาวัดคาความเปนกรด - ดาง อุณหภูมิ และคาความเขมขนของของแข็งที่ละลาย
ในสารละลาย พบวาคาความเปนกรด - ดางอยูระหวาง 3.52 - 4.29 สวนอุณหภูมิอยูในชวง 31 - 32 องศาเซลเซียส
และคาความเขมขนของของแข็งละลายในสารละลายมีคาแตกตางกัน คือน้ําหมักสมุนไพรสูตรเมล็ดสะเดาบดแหง มี
คาความเขมขนของของแข็งละลายสูงสุดเทากับ 13 องศาบริกซ รองลงมาคือน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสม และสูตร
บอระเพ็ด มีคาความเขมขนของของแข็งละลายเทากับ 6.0 และ 4.0 องศาบริกซ ตามลําดับ สวนน้ําหมักสมุนไพรที่มี
คาความเขมขนของของแข็งละลายต่ําสุด คือสมุนไพรสูตรตะไครหอม และสูตรหนอนตายหยาก มีคาความเขมขนของ
ของแข็งละลายเทากับ 3.5 องศาบริกซ แสดงดังตารางที่ 1
๘๘
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ตารางที่ 1 แสดงคา pH อุณหภูมิ และคาความเขมขนของแข็งละลายของน้ําหมักสมุนไพร
สูตรน้ําหมักสมุนไพร

pH

อุณหภูมิ (๐C)

คาความเขมขนของแข็งละลาย (๐Brix)

สูตร 1 ตะไครหอม
สูตร 2 เมล็ดสะเดาบด
สูตร 3 บอระเพ็ด
สูตร 4 หนอนตายหยาก
สูตร 5 สูตรผสม

3.62
4.29
3.97
3.52
3.84

32
32
31
31
32

3.5
13.0
4.0
3.5
6.0

ผลการใชน้ําหมักสมุนไพรกับบัวผันพันธุฉลองขวัญ โดยการผสมน้ําหมักสมุนไพรปริมาณ 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1
ลิตร ฉีดพนใหทั่วใบและดอก โดยฉีดพนทุก 7 วัน เปนเวลา 10 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 1 จํานวนใบดีและใบเสีย
เฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง การใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรตะไครหอมมีจํานวนใบดีเฉลี่ยตอตนสูงสุด 8.67
ใบ รองลงมาคือน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสมมีจํานวนใบดีเฉลี่ยตอตน 8.0 ใบ สวนจํานวนใบดีเฉลี่ยต่ําสุด คือชุดควบคุมที่
ไมไดใชน้ําหมักสมุนไพร มีจํานวนใบดีเฉลี่ยตอตน 3.3 ใบ และการใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสมใหจํานวนใบเสียเฉลี่ย
ตอตนต่ําสุด คือ 1.67 ใบ สวนการใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรหนอนตายหยาก ใหจํานวนใบเสียเฉลี่ยตอตนสูงสุด 7.33 ใบ
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลของการใชน้ําหมักสมุนไพรตอบัวผันพันธุฉลองขวัญ สัปดาหที่ 1
รหัส
T1
T2
T3
T4
T5
T6
F-test
CV%

ใบดี1/
3.33c
8.67a
4.33c
5.67bc
4.00c
8.00ab
**
25.30

ใบเสีย1/
6.67ab
4.33bc
7.67a
4.00bc
7.33a
1.67c
**
27.53

ดอก
1.00
1.00
1.00
1.33
1.00
1.00
ns
22.33

1/ คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบโดยวิธี Dancan’s new
range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ns = คาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
* = คาเฉลี่ยแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ** = คาเฉลี่ยแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)

ผลการใชน้ําหมักสมุนไพรสัปดาหที่ 6 พบวาจํานวนใบดีในแตละชุดการทดลอง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
การใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสมฉีดพนบนใบบัวผันพันธุฉลองขวัญ พบใบดีเฉลี่ยสูงสุด 25.00 ใบ สวนสูตรตะไครหอม มี
จํานวนใบดีเฉลี่ยนอยที่สุด 11.67 ใบ อีกทั้งจํานวนใบเสียก็มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ น้ําหมักสมุนไพรสูตร
บอระเพ็ด เกิดใบเสียเฉลี่ยนอยที่สุด 1.33 ใบ สวนการใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรหนอนตายหยาก เกิดจํานวนใบเสียเฉลี่ยมาก
ที่สุด 7.67 ใบ สําหรับการนับจํานวนดอกมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง การใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสม และสูตร
๘๙
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เมล็ดสะเดาบด ทําใหเกิดจํานวนดอกเฉลี่ยสูงสุด 5.67 ดอก สวนน้ําหมักสมุนไพรสูตรตะไครหอม ทําใหเกิดจํานวนดอก
เฉลี่ยต่ําสุด 2.00 ดอก แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลของการใชน้ําหมักสมุนไพรตอบัวผันพันธุฉลองขวัญ สัปดาหที่ 6
รหัส
T1
T2
T3
T4
T5
T6
F-test
CV%

ใบดี1/
15.33bc
11.67c
21.00ab
23.00a
22.00ab
25.00a
**
18.41

ใบเสีย1/
4.00bca
2.67bc
7.33ab
1.33c
7.67a
7.00ab
*
50.55

ดอก1/
3.67bc
2.00c
5.67a
4.00ab
4.33ab
5.67a
**
24.33

วิจารณผลการวิจัย
1. การศึกษาหาสูตรน้ําหมักพืชสมุนไพรที่เหมาะสมตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรหลังหมัก 30 วัน พบวาคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง
3.52-4.29 สอดคลองกับยงยุทธ (2552) ศึกษาสมบัติทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพที่มีอายุการเก็บรักษาตางกัน พบวา
น้ําหมักชีวภาพมีคาความเปนกรด-ดางในชวง 3 สัปดาหแรกเทากับ 3.3 หลังจากนั้นคาความเปนกรด-ดาง จะสูงขึ้น
ระหวาง 3.6-3.9 จนถึงอายุการเก็บรักษา 24 สัปดาหและจะมีคาความเปนกรด-ดางสูงขึ้นเทากับ 4.3 เมื่ออายุการเก็บ
รักษา 36 สัปดาห และคาความเขมขนของของแข็งละลายในสารละลายมีคาแตกตางกัน คือน้ําหมักสมุนไพรสูตรเมล็ด
สะเดาบด มีคาความเขมขนของของแข็งละลายสูงสุดเทากับ 13 องศาบริกซ การที่น้ําหมักสมุนไพรสะเดาบดมีคา
ความเขมขนของของแข็งละลายในสารละลายสูง เพราะวาเปนเมล็ดแหงบดละเอียดจึงสามารถละลายไดดี ทําใหน้ํา
หมักสมุนไพรที่ได มีความเขมขนสูงกวาน้ําหมักสมุนไพรสูตรอื่นซึ่งใชสมุนไพรสด
2. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผลตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
การใชน้ําหมักพืชสมุนไพรฉีดพนใบและดอกบัวผันพันธุฉลองขวัญทุก 7 วัน เปนเวลา 10 สัปดาห พบวาจํานวน
ใบดีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือบัวชุดที่ใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรผสม ใหจํานวนใบดีเฉลี่ยสูงสุด 25
ใบตอตน ในสัปดาหที่ 6 และชุดที่ใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรหนอนตายหยาก และสูตรบอระเพ็ด ใหจํานวนใบดีเฉลี่ย 23
ใบตอตน ในสัปดาหที่ 5 และ 6 กรณีของบัวที่ใชน้ําหมักสมุนไพรสูตรตะไครหอม และเมล็ดสะเดาแหง มีจํานวนใบดี
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ 20.67 และ 20.33 ใบตอตนตามลําดับ
3. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรที่มีผลตอการเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ
พิจารณาจากจํานวนใบดี และการเกิดดอกเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห พบวาการใชน้ําหมักสมุนไพรสูตร
บอระเพ็ดมีจํานวนใบดี และดอกเฉลี่ยเทากับ 19 ใบ และ 7.67 ดอกตอตน และการใชสมุนไพรสูตรผสมมีจํานวนใบดี
และดอกเฉลี่ยเทากับ 20 ใบ และ 6.67 ดอกตอตน ซึ่งจํานวนใบดีเฉลี่ยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ สวนจํานวน
ดอกเฉลี่ยไมมีความแตกตางทางสถิติ
๙๐
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สรุปผลการวิจยั
1. น้ํ าหมั กพื ชสมุ นไพรสู ตรผสมตะไคร หอม เมล็ ดสะเดาบด บอระเพ็ ด และหนอนตายหยาก และสู ตร
บอระเพ็ดเปนสูตรที่เหมาะสมตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช สําหรับบัวผันพันธุฉลองขวัญ
2. น้ําหมักพืชสมุนไพรสูตรผสม สูตรหนอนตายหยาก และสูตรบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพตอการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช สําหรับบัวผันพันธุฉลองขวัญ
3. น้ําหมักพืชสมุนไพรสูตรบอระเพ็ด และสูตรผสมตะไครหอม เมล็ดสะเดาบด บอระเพ็ด และหนอนตาย
หยาก มีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉลองขวัญ
ขอเสนอแนะ
การใชน้ําหมักพืชสมุนไพรมีความปลอดภัยตอผูใช ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตลอดจนแมลงที่มีประโยชนตอ
พืช รวมถึงการนําไปเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งปลอดภัยตอผูบริโภค จึงควรศึกษาถึงปริมาณสารตกคางใน
ดอกบัว หรือเกสรบัวผันพันธุฉลองขวัญ หากจะนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตชาดอกบัวผันพันธุฉลองขวัญ หรือการ
ผลิตเพื่อการบริโภคตอไปในอนาคต
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สารบัญ
เรื่อง
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กําหนดการ
ที่มา...โครงการพิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สืบสาน รังสรรค บัวขวัญธัญบุรี ดวยพระบารมีแหงเจาฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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บรรยายพิเศษ
การสงบัวประดับเขาประกวดในเวทีระดับโลก
บัว ... ในมุมมองของคนรุนใหม
การพัฒนาพันธุบัวประดับโดยการผสมขามสกุลยอย
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บทความทางวิชาการ
การใชประโยชนบัวหลวงเพื่อสุขภาพ
การทําดอกบัวสดอบแหง
การพักตัวของบัวฝรั่ง
ชาสมุนไพรบัวหลวง
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ และการปลูกเลี้ยงบัวฝรั่ง ฉบับ สวนบัวชากังราว
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ผลงานทางวิชาการ
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนเสริมเกสรบัว
การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแหงสําหรับใชในงานประดิษฐ
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว
การศึกษาวิเคราะห : บัวกับความสัมพันธดานวิถีชีวิตคนไทยและแนวทางสูพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ผลของน้ําหมักสมุนไพรที่มีตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื และการเจริญเติบโต
ของบัวผันพันธุฉลองขวัญ
การจัดกลุมสีของบัวเพื่อนําไปใชในโปรแกรมออกแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวง
การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเพื่อการเผยแพรสําหรับผูพิการทางการไดยินเรื่องความรูเกี่ยวกับการปลูกบัว
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสารตานอนุมูลอิสระของคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวง
ผลของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงตอกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาว
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สารบัญ
เรื่อง

หนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอานบทความทางวิชาการและงานวิจัยในโครงการจัดการประชุม
วิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒”
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ
ครั้งที่ ๑๒” และการประกวดบัวผันสวยงาม
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การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดกลุมสีของบัวเพื่อนําไปใชในโปรแกรมออกแบบ
LOTUS COLORS MATCHING BY MUNSELL FOR COLOR SWATCHES IN ADOBE ILLUSTRATOR
ชนะพงษ คาทันเจริญ และเอกชัย โถเหลือง
เทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดกลุมสีของบัวในพิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จํานวน 5 สายพันธุ และจัดเก็บกลุมสีของบัวไวในระบบ Swatch Libraries ในโปรแกรม Adobe
Illustrator โดยใชผูสังเกตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางดานการมองเห็นสี โดยการเทียบสีของบัวกับหนังสือคูมือ
เทียบสีของมันเซลล นําขอมูลที่ไดไปวัดแปลงคาสีจากมันเซลลเปน Pantone โดยใชเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร
รุน X-rite Pantone ผลการศึกษาพบวาการจัดกลุมสีของบัวเพื่อนําไปใชในโปรแกรมออกแบบสามารถเทียบสีของ
บัวกับหนังสือคูมือเทียบสีของมันเซลล จัดเรียงลําดับตามสีของกลีบ และสีเกสรบัว ดังนี้ มังคลอุบล 7.5RP8/6,
5YR7/14 ฉลองขวัญ 5P4/12, 5Y8.5/14 ทรัพยสมบูรณ 7.5RP4/12, 5Y8/14 จงกลนี 2.5RP8/6 บัวหลวงราชินี
5RP6/12, 2.5Y8.5/12 ซึ่งเปนสีหลักของดอกบัว จากนั้นนํากลุมสีของบัวซึ่งเปน Pantone ไปจัดเก็บไวในระบบ
Swatches Libraries ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สําหรับนําไปใชในงานออกแบบ สามารถจัดหมวดหมู
โดยการใสชื่อพันธุบัวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบงเปนกลีบ กับเกสรได
คําสําคัญ : การเทียบสี การออกแบบ การจัดกลุมสี พิพิธภัณฑบัว
บทนํา
ในปจจุบันงานออกแบบไดมีความเจริญกาวหนาไปมาก และแบงประเภทการออกแบบไดหลากหลาย เชน
การออกแบบทางสถาปตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบตกแตง การ
ออกแบบสิ่งพิมพ ดังนั้นการเลือกใช “สี” จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับงานออกแบบเปนอยางมากเพราะสามารถใช
สรางสรรคผลงานทางดานการออกแบบ งานออกแบบสวนใหญ นักออกแบบจะใชเครื่องมือดูดสีจากรูปภาพที่
ไดมาจากกลองถายภาพ และสีที่ไดจะไมตรงกับสีที่มีอยูจริง โดยศึกษาสีที่ไดจากบัว 5 สายพันธุ ซึ่งบัวแตละสาย
พันธุก็จะมีลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรที่แตกตางกันออกไปซึ่งสามารถศึกษาเปรียบเทียบไดจากลักษณะของ
ดอก ใบ และกานดอก กานใบดอกเมื่อตูมจะมีลักษณะคลายรูปกรวยและเมื่อดอกบัวบานทรงของดอกจะมีลักษณะ
คลายรม โดยดอกบัวบางชนิดจะมีกลีบซอนกันหลายชั้น กานดอก กานใบมีสีเขียวหรือน้ําตาลออน มีลักษณะกลม
ชูขึ้นเปนกานตรงแทงขึ้นมาจากน้ํามีทั้งชนิดขนและไมมีขน ใบมีสีเขียวหรือสีน้ําตาลออนลักษณะกลมใหญ มีทั้ง
ชนิดที่มีขนและไมมีขน ทําใหการวัดสีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอาจทําใหบอกสีไดยาก ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของเรื่อง
ดังกลาว จึงศึกษาวิธีการประเมินสีและนํามาจัดกลุมสีของบัวเพื่อไปใชในโปรแกรมออกแบบ
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดกลุมสีของบัวในพิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. จัดเก็บกลุมสีของบัวไวในระบบ Swatch Libraries ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
วิธีการศึกษา
ศึกษาการจัดกลุมสีของบัวในพิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนําสีที่ศึกษาไปใช
ในงานออกแบบประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ เชน งานออกแบบบรรจุภัณฑ งานทาสีอาคาร
เสื้อผา ผูศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกบัวจํานวน 5 สายพันธุ โดยคัดเลือกตามเฉดสีที่มีความแตกตางกัน
1. มังคลอุบล
2. ฉลองขวัญ

3. ทรัพยสมบูรณ

4. จงกลนี

5. บัวหลวงราชินี

๙๓

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กําหนดใหกลุมตัวอยางทําการทดลองจากสถานที่จริง ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสีของกลีบบัว และเกสรบัว
1. หนังสือคูมือเทียบสีของมันเซลล (The Munsell Book of Color)

2. อุปกรณวัดแสง (Illuminometer)
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3. อุปกรณวัดคาสี (Spectrophotometer X-Rite Pantone) จาก บริษัท เปเปอรบอกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ดําเนินการเก็บขอมูลจากผูส ังเกต
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบบันทึกขอมูลที่เก็บขอมูลจากผูส ังเกต โดยการเทียบสีของบัวกับหนังสือคูมือเทียบสีของมันเซลล
เรียบรอยแลวมาทําการแยกสีที่ซ้ํากันออก เพื่อจะนําไปแปลงคาเปน Pantone
ผลการศึกษา
ในการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหความถี่รหัสสีที่ถูกเลือกจากมากสุดไป
นอยสุด และจัดกลุมสีของบัวทั้ง 5 สายพันธุ จํานวน 148 สี แบงเปนกลีบ 85 สี และเกสร 63 สี แปลงคาสีจาก
Munsell เปนรหัสสี Pantone โดยใชเครื่องมือวัดคาสี รุน Spectrophotometer X-Rite Pantone
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาสีในระบบ Munsell เปนรหัสสี Pantone เพื่อนําไปไวในโปรแกรมออกแบบ
ตัวอยางสีของกลีบบัว มังคลอุบล

ตัวอยางสีของเกสรบัว มังคลอุบล

ตัวอยางสีของกลีบบัว ฉลองขวัญ

ตัวอยางสีของเกสรบัว ฉลองขวัญ

ตัวอยางสีของกลีบบัว ทรัพยสมบูรณ

ตัวอยางสีของเกสรบัว ทรัพยสมบูรณ
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ตัวอยางสีของกลีบบัว จงกลนี (บัวพันธุนี้ไมมีสีเกสร)

ตัวอยางสีของกลีบ บัวหลวงราชินี

ตัวอยางสีของเกสร บัวหลวงราชินี
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จากการวิจัยเรื่อง การจัดกลุมสีของบัวเพื่อนําไปใชในโปรแกรมออกแบบจากบัว 5 สายพันธุ โดยการ
ประเมินสีของพันธุบัว และคัดแยกสีที่ซ้ํากันออกไป จากนั้นเปลี่ยนสีจาก Munsell เปนระบบ Pantone แลวนําไป
เก็บไวในSwatch Libraries โดยตั้งชื่อตามกลุมสีของบัวโดยใชชื่อวา RMUTT Lotus แบงออกไดเปน 5 ตัวเลือก
โดยใชชื่อหลักเปนภาษาอังกฤษ ตามชื่อสามัญของบัว ไดจํานวนสีแบงเปนกลีบบัว/เกสรบัว ดังนี้ Mangkala
Ubol 17/15 King of siam 14/11 Supsomboon 21/21 Pink Dubble Wit Frilled Petals 15/0 และ
Lotus 18/16 เพื่อใหนักออกแบบหรือผูที่สนใจสีบัวนําไปประยุกตใชในงานตางๆ ไดใกลเคียงกับสีที่มีอยูจริงใน
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การพัฒนาผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวง
The Development of Gummy Jelly Product from Lotus Leaves
อินทิรา ลิจันทรพร1, ภูรินทร อัครกุลธร2, จิรภา วงษพาดกลาง1,
และเวณิกา หอยสังข1
Intira Lichanporn1, Purin Akkarakultron2, , Jirapa Wongpadklang1,
and Wenika Hoysang1
1
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Abstract
Gummy jelly products were developed from lotus leaves by added lotus leaf juice at 0, 25, 50 75
and 100% concentration in water. The addition of lotus leaf juice resulted in increased hardness and
internal consistency of gummy jelly products lotus leaf juice at 100% had the highest activity of both. The
quality of chemical, pH, total soluble solid, total phenolic content and antioxidant content was highest in
gummy jelly product from lotus leaves juice at 100, 75 50, 25 and 0 % respectively. While total titratable
acidity decreased as the levels of lotus leaf juice increased. Sensory evaluation indicated that gummy
jelly with 0, 25, 50, 75 and 100% lotus leaf juice score were not significantly increased.
Keywords: crispy snack, lotus powder, phenolic compound, antioxidant

บทคัดยอ
การพัฒนาผลิตภัณฑกัมมี่เยลลีจ่ ากใบบัวหลวง โดยเปรียบเทียบปริมาณน้ําใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 และ
100 ของปริมาตรน้ํา พบวาการเพิ่มปริมาณผงใบบัวหลวงในผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่สงผลใหคาความแข็ง และคาความสม่ําเสมอ
ภายในสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากน้ําผงใบบัวหลวงรอยละ100 มีคาสูงที่สุด จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีพบวาคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากน้ําผงใบบัวหลวงรอยละ 100 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากน้ําผงใบบัว
หลวงรอยละ75, 50, 25 และ 0 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณกรดที่ไทเตรทไดทั้งหมดมีคาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําใบบัวหลวง
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบวาผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงรอยละ 0, 25,
50, 75 และ 100 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
คําสําคัญ : ขนมขบเคี้ยว ผงใบบัวหลวง สารประกอบฟนอลิก สารตานอนุมูลอิสระ

ติดตอนักวิจัย : ภูรินทร อัครกุลธร (อีเมล purin@exchange.rmutt.ac.th
*Corresponding auther: purin Akkarakultron (Email:purin@exchange.rmutt.ac.th)
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บทนํา
ผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่เปนผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมมาก
เนื่องจากผูบริโภคจะเพลิดเพลินกับ
ผลิตภัณฑที่เคี้ยวได ผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่เปนผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุม มีความยืดหยุน โดยสวนประกอบสวนใหญจะ
ประกอบดวยน้ําผลไม น้ําตาล กรด และสารที่ทําใหเกิดเจล ใบบัวหลวงมีการนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน การทําชา
สมุนไพร ในใบบัวหลวงมีสารอัลคาลอยด รวมทั้งมีปริมาณเสนใย วิตามิน ไรโบฟลาวิล โพแทสเชียม และทองแดง (Chiang
and Luo, 2007) ในขณะเดียวกันก็มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ เชน แอสคอรบิส และสารประกอบฟนอลิก แคโรทีนอยด
ฟลาโวนอยด กรดฟนอลิก และโทโคฟรอล (Hertog, 1994) จากการศึกษาของ Park et al (2007) พบวาใบบัวมี
สารประกอบฟนอลิกที่มีฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ เชนเดียวกับรายงานของ Choe et al (2010) พบสารตานอนุมูลอิสระในสาร
สกัดจากใบบัว นอกเหนือจากนี้ยังใชเปนยาขับปสสาวะ แกคลื่นไสอาเจียน รักษาเนื้อเยื่ออักเสบ โรคมะเร็ง และนอนไมหลับ
(Sridhar and Bhat, 2007) รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด (ชิดชนก, 2542) จุดประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่จากใบหลวง
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. การเตรียมใบบัวหลวง นําใบบัวหลวงมาลางทําความสะอาดดวยน้ําเปลา 2 ครั้ง จากนั้นหั่นเปนชิ้นเล็กขนาดประมาณ
1.0x1.0 นิ้ว นําไปตมกับน้ํา ในอัตราสวน ใบบัวหลวงตอน้ํา เทากับ 1:1 (w/w) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
จากนั้นนําน้ําใบบัวหลวงไปใชในการผลิตผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่ตอไป
2.การผลิตผลิตภัณฑกัมมี่เยลลี่ เตรียมสวนผสมไดแก เจลาติน 10 กรัม น้ําตาลทราย 100 กรัม กรดซิตริก 1 กรัม น้ําเปลา
100 กรัม และกําหนดปริมาณน้ําใบบัวหลวงแบงออกเปน 5 สิ่งการทดลอง แตละสิ่งทดลองมีจํานวน 3 ซ้ํา โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุมอยางสมบรูณ (Completely Randomized Design, CRD) ดังนี้ น้ําใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 และ
100 (ของปริมาตรน้ํา) นําเจลาตินละลายในน้ําอุนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พักไว นําน้ําใบบัวหลวงที่กําหนดผสมกับ
น้ําตาลทรายที่อุณหภูมิ 116 องศาเซลเซียส จากนั้นเติมเจลาตินที่ละลายน้ําอุนมาผสมใหเขากัน และเติมกรดซิตริก หยอดลง
ในแมพิมพ นําไปแชในตูเย็นที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใหกัมมี่เยลลี่เซตตัว นําไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมีตอไป
3. การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวง ไดแก เนื้อสัมผัส และคาความสม่ําเสมอภายใน ดวย
เครื่อง Texture Analyser หัววัด P/36R ความเร็ว 1.0 มิลลิเมตรตอวินาที
4. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวง ไดแก วิเคราะหสารประกอบฟนอลิก (ดัดแปลงจาก วิไลพร,
2551) วิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระ (DPPH) (ดัดแปลงจาก บังอร และ ศิริลักษณ, 2549) วิเคราะหคาความเปนกรดดาง
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด (AOAC, 2000)
5. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงดวยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส เนื้อสัมผัส สี
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมกับผูบริโภคทั่วไปที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คนโดยการใชแบบทดสอบใหคะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-point Hedonic Scaling) (1 หมายถึง ไมชอบที่สุด 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด) วางแผนการทดลอง
แบบสุมในบล็อคสมบูรณ (Randomized Complete Block Design; RCBD) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test; DMRT
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ลักษณะของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 พบวากัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงที่ความ
เขมขนรอยละ 0 มีสีเหลืองใส และกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงที่ความเขมขนรอยละ 25, 50, 75 และ 100 มีสีเหลืองออน ไป
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จนถึงสีเหลืองเขมมากขึ้น ลักษณะเนื้อสัมผัสของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงทุกความเขมขนมีความนุม เหนียว และยืดหยุน
(ภาพที่ 1)

0%

25%

50%

75%

100%

ภาพที่ 1 ลักษณะของกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 และ 100
กัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงทุกความเขมขนมีคาความแข็ง และคาความคงตัวภายในเจลเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ําใบ
บัวหลวงที่เพิ่มขึ้น โดยกัมมี่เยลลี่จากใบบัวหลวงที่ความเขมขนรอยละ 100 มีคาความแข็ง และคาความคงตัวภายในเจลสูง
ที่สุด เทากับ 4.48 นิวตัน และ 28.83 นิวตันตอมิลลิเมตร สวนกัมมี่จากใบบัวหลวงที่ความเขมขนรอยละ 0 มีมีคาความแข็ง
และคาความคงตัวภายในเจลต่ําสุดเทากับ 2.73 นิวตัน และ 17.15 นิวตันตอมิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาความแข็งและคาความคงตัวภายในเจลของกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 and 100
น้ําใบบัวหลวง
(รอยละ)
0
25
50
75
100
หมายเหตุ

คาความแข็ง*
(นิวตัน)
2.73e
2.99d
3.34c
4.13b
4.48a

คาความคงตัวภายในเจล*
(นิวตันตอมิลลิเมตร)
17.15d
20.95e
21.70c
27.01b
28.83a

*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
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กัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงมีคาความเปนกรดอยูในชวง 5.22-5.52 โดยคาความเปนกรดเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ําใบ
บัวหลวงที่เพิ่มขึ้น กัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 100 มีคาความเปนกรดสูงสุดเทากับ 5.52 ซึ่งตรงขามกับปริมาณกรดที่
ไตเตรทไดที่มีคาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําใบบัวหลวง โดยกัมมี่เยลลี่ที่ไมใสน้ําใบบัวหลวงมีปริมาณกรดสูงกวากัมมี่เยลลี่ที่มี
ปริมาณน้ําใบบัวหลวง สวนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ําใบบัวหลวงที่เพิ่มขึ้นโดยกัมมี่เยลลี่
จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 100 มีปริมาณสูงสุดเทากับรอยละ 55.92 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารตาน
อนุมูลอิสระมีความสัมพันธกันคือเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําใบบัวหลวงสารทั้งสองจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวง
รอยละ 100 มีปริมาณสูงสุดเทากับรอยละ 32.มิลลิกรัมของกรดแกลลิคตอ100 กรัม และรอยละ 54.67 ตามลําดับ (ตารางที่
2) สอดคลองกับงานวิจัยของ Park et al (2007) และ Choe et al (2010) ที่พบวาใบบัวมีสารประกอบฟนอลิกและสารตาน
อนุมูลอิสระ
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ตารางที่ 2 คาความเปนกรด-ดาง, ปริมาณกรดที่ไตเตรทได, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได, ปริมาณกรดฟนอลิกทั้งหมด และ
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ของกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 and 100
ปริมาณกรดฟนอลิก ปริมาณสารตานอนุมูล
อิสระดวยวิธี DPPH*
ทั้งหมด*
(รอยละของการ
(มิลลิกรัมของกรด
ยับยั้ง)
แกลลิคตอ100 กรัม)
d
a
e
d
5.22
0.63
52.51
24.08
34.67e
5.25c
0.51b
53.15d
25.47d
41.39d
5.27c
0.37c
54.67c
27.79c
46.77c
5.32b
0.23d
55.32b
29.82b
48.33b
5.52a
0.23d
55.92a
32.10a
54.67a
*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)

น้ําผงใบบัวหลวง
(รอยละ)

0
25
50
75
100
หมายเหตุ

คาความเปน
กรด-ดาง*

ปริมาณกรด
ที่ไตเตรท
ได*(รอยละ)

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ํา
ได*(รอยละ)

การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัสพบวาผูทดสอบชิมใหคะแนนกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงทุกความเขมขนไม
แตกตางกัน อยางไรก็ตามคะแนนดานสีของกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 25 มีคะแนนมากที่สุด โดยมีคะแนนดาน
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมไมแตกตางจากชุดควบคุม (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของกัมมี่เยลลี่จากน้ําใบบัวหลวงรอยละ 0, 25, 50, 75 and 100
น้ําผงใบบัวหลวง
(รอยละ)

สี*

0
25
50
75
100

6.67ab
7.00a
6.63ab
6.63ab
6.50c

ลักษณะทางประสาทสัมผัส
กลิ่น
รสชาติns
เนื้อสัมผัส*
ns

7.03
6.93
7.17
6.93
6.60

7.20
7.23
7.07
7.13
6.97

7.40a
7.33a
6.77c
7.30a
7.10ab

ความชอบ
โดยรวมns
7.30
7.30
6.93
6.93
7.13

หมายเหตุ ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศนเพื่อการเผยแพรสําหรับผูพ ิการทางการไดยินเรือ่ งความรูเ กี่ยวกับการปลูกบัว
The Development of Video Program for The Deaf in Lotus Cultivation
ยุวยง อนุมานราชธน
Yuvayong Anumanrajadhon
เทคโนโลยีการถายภาพและภายนตร คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Photography and Cinematography Mass Communication Technology Technology Rajamangala University
of Technology Thanyaburi

Abstract
The purpose of this study was develop video program in content of how to
cultivation of Lotus. Narrative by sigh language for deft person by compare the leaning
achievement from video program.
The Samples was twenty-four student of high school years at 5 from Setsatian for
deaf Bangkok.
The research instruments were an achievement test from video program. A pretest
and posttest was used to test the leaning achievement. Data were analyzed by arithmetic
mean and standard deviation.
The result of this study indicated that. The leaning achievement of students after
studied from video program was higher than before learning
Keywords : Video program, The Deaf, Lotus Cultivation
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา เรื่องการปลูกและขยายพันธุบัว
เพื่อใชเปนสื่อการสอนสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและบุคคลทั่วไป โดยทําการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนจากรายการวีดิทัศนที่ใชการบรรยายดวยภาษามือ
กลุ ม ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รในพระ
ราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย รายการวีดิ
ทัศนเพื่อการศึกษาที่ใชการบรรยายดวยภาษามือ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับละ 30 ขอ
สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่ใชเสียงบรรยายดวยภาษามือ
เรื่องการปลูกและขยายพันธุบัว มีความเขาใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ : สื่อวีดิทัศน ผูพิการทางการไดยิน การปลูกบัว
๑๐๔
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บทนํา
สื่อวีดิทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการใหขาวสาร ความรู ความคิด
ตลอดจนสรางความรูสึกทําใหผูชมเกิดอารมณคลอยตาม จึงเปนสื่อที่มีผลตอการโนมนาว ชักจูงและชวนเชื่อสูง
ทําใหผูชมยอมรับตอสิ่งที่ไดเห็นและไดยิน โดยไมมีขอโตแยงสงสัย ซึ่งจะขึ้นอยูกับเปาหมายและแนวทางของ
ผูสรางสื่อวีดิทัศนเปนสําคัญ สื่อวีดิทัศน เพื่อการศึกษาเปนวิธีการประเภทหนึ่ง เพื่อมุงหวังที่จะทําใหเกิดการ
ถายทอดความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาใด เนื้อหาหนึ่ง ออกมาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว และใชเปนสื่อการ
สอนใหกับผูเรียนและมีผลตอการเรียนรูที่สําคัญหลายประการ เหตุผลดังกลาวผูวิจัย จึงไดนําเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับการ การปลูกและขยายพันธุบัวมาผลิตและนําเสนอเปนรายการวีดิทัศนใหกับผูพิการทางการไดยินและ
บุคคลทั่วไป โดยไดทําการศึกษาจากเนื้อหาของรายการจากผูเชี่ยวชาญและเพื่อเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับการ
ปลูกบัว
การผลิตรายการวีดิทัศน เพื่อการศึกษาเปนการวิจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
การสรางกระบวนการเรียนรู ตลอดจนสามารถนํามาแกไขปญหาของการเรียนรูและกอใหเกิดความรูใหมอีก
ทางหนึ่งดวย ในการผลิตสื่อตางๆ ผูผลิตมุงเพื่อสนองกลุมคนหูปกติมากกวา การสื่อสารเพื่อคนหูหนวก
โดยเฉพาะจะมีนอยมาก รวมทั้งสื่อโทรทัศนที่เปนสื่อที่คนหูหนวกใหความนิยมในการเปดรับมากกวาสื่ออื่นๆ
ดวย การที่คนหูหนวกนิยมเปดรับสื่อโทรทัศนนั้นก็เนื่องจากวา แมหูจะไมไดยินเสียงแตยังรับชมไดดวยตาซึ่ง
เปนประสาทนําที่เหลืออยู ซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อประสาทนําอยางใด อยางหนึ่งเสียไป ประสาทนําที่ยังเหลือก็
ตองทําหนาที่แทนและทํามากขึ้นดวย (ศรียา, 2548) อีกทั้งคนหูหนวกเองไมสามารถไดยินเสียง ทําใหการ
เรียนรูจากการที่ตนเองมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมหรือประสบการณตรง (Direct Experience) นั้นมีนอยมาก
จึงจําเปนตองอาศัยประสบการณตรง (Indirect Experience) เขาชวย ซึ่งประสบการณออมนี้สวนใหญไดมา
งายจากการเรียนรูจากสื่อที่มีภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อโทรทัศน (กาญจนา, 2514) ดังนั้นการเปดรับสื่อโดย
การชมโทรทัศนจึงเปนทางเลือกหนึ่งในจํานวนนอยที่นอยคนหูหนวกสามารถเปดรับและมีประสบการณกับ
สิ่งแวดลอมได
บัว เปนพืชพื้นเมืองที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนไทยมาชานาน มีคนไทยจํานวนไมมากนักที่จะสามารถ
บอกความแตกตางหรือรายละเอียด ของบัวไดอยางชัดเจน ถึงประเภทหรือชนิดของบัว ซึ่งแมในตางประเทศ
เอง คนสวนใหญไมสามารถแยกแยะบัวหลวงหรือบัวสายไดจนเปนความสับสนในการเรียกชื่อบัวอยูเสมอ บัว
ไมใชพืชที่ปลูกและขยายพันธุยากจนเกินไป ถาไดเรียนรูชนิดของบัว ตลอดจนนิสัยและสิ่งที่บัวตองการ จึงจะ
สามารถปลูกบัวไดอยางสวยงาม คุมคาแกการลงทุน สามารถหารายไดและเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดอีกดวย
บัว หมายถึงพืชน้ําชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดใหญและมีดอกสวยงาม ไมมีคําแปลเปนภาษาอังกฤษ เพราบัว
ถูกจัดแบงออกเปนสองสายพันธุ ไดแก บัวหลวง และบัวสาย
บัวหลวง หรือ Lotus
เปนบัวที่คนไทยรูจักกันเปนอยางดี เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยมาชานาน บัวหลวงสามารถ
จําแนกทางพฤกษศาสตร มีอยูเพียงสกุลเดียว และมีอยูเพียงสองชนิดเทานั้น คือ บัวหลวงทวีปเอเชีย และทวีป
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อเมริกา บัวหลวงสามารถแบงไดตามสี มีสีขาว และสีชมพู หากดูตามรูปเกาของดอก จะเห็นวามีกลีบดอกนอย
และอีกพวกหนึ่งมีกลีบดอกซอนกันจํานวนมาก จึงนิยมกลาวกันวาบัวหลวงไทยมีสี่แบบ ถาเปนสีชมพูจะมีกลีบ
ดอกนอย จะเรียกวา ปทุม หรือ ปทมา ถามีกลีบดอกสีขาว จะเรียกวา บุณฑริก สวนพันธุที่มีดอกสีชมพู กลีบ
ดอกซอนกันมาก เรียกวาสัตตบงกช และพันธุที่มีดอกสีขาวมีกลีบซอนมาก เรียกวาสัตตบุษย บัวหลวงจะมีใบ
ที่มีลักษณะกลม ไมมีรอยเปดบนตัวใบ ดานบนของใบมีลักษณะคลายกํามะหยี่ ทําใหตัวใบไมเปยกน้ํา ดานใบมี
หนามเล็กๆ และคมแข็ง เมื่อโตเต็มที่ใบจะยกเหนือน้ํา ดอกจะมีการชูเหนือน้ําเสมอ เมื่อกลีบดอกรวงหลน จะ
สังเกตเห็นฝก คลายกลายหงายขึ้นอยางชัดเจน ภายในฝกจะพบเมล็ดบัวฝงตัวเปนจํานวนมาก เมล็ดหรือผลบัว
สมารถนําไปเปนอาหารไดอยางดี มีสรรพคุณใชทํายา ลําตนที่อยูใตดิน เรียกวา เหงา หรือราก ในชวงที่บัวมี
การสะสมอาหาร รากหรือเหงา จะมีขนาดใหญสามารถใชทําเปนอาหารคาวหวานได
บัวสาย หรือ Waterlily
เปนบัวที่จัดเปนกลุมใหญมีสมาชิกหลายสกุลและบางกลุมก็มีอยูหลายชนิดดวย เชน
Victoria นิยมเรียกเปนภาษาไทยวา “บัวกระดง” มีกําเนิดในทวีปอเมริกาใต มีอยู 2 ชนิด ลักษณะ
เดนของบัวชนิดนี้ คือ มีใบขนาดใหญมาก ประมาณ 2 เมตร ชอบใบยกตั้งขึ้น จึงมีลักษณะคลายกระดงฝดขาว
ดอกมีขนาดใหญประมาณ 30 เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนสีได จากเมื่อเริ่มบานเปนสีขาว และในวันตอมาจะ
กลายเปนสีชมพู ดอกบานกลางคืน มีหนามแหลมคมในแทบทุกสวน ยกเวนบนหนาใบ
Euryale หรือ บัวจาน มีลักษณะคลายบัวกระดง แตขอบใบไมยกตั้ง มีดอกขนาดเล็ก สีฟา – คราม
บานกลางวัน มีหนามแหลมคม เชนเดียวกับบัวกระดง ในทุ กสวนของพืชรวมทั้งดานบนของใบ พบไดใ น
ประเทศจีนและอินเดีย
Nuphar หรือ yellow pond lily มีชื่อเรียกในภาษาไทยวา “บัวญี่ปุน” เพราะตนที่ปลูกเลี้ยงกันมา
จากประเทศญี่ปุน ปกติแลวจัดวาเปนไมในเขตหนาว แตสามารถเจริญไดดีในประเทศไทย โดยทั่วไปมีใบรูป
ปลูกศร ดอกตูมมีรูปกลม ดอกบานสวนใหญเปนสีเหลืองสด แตแทจริงแลวเปนสีของกลีบเลี้ยง สวนกลีบดอกมี
ขนาดเล็กมาก เปนบัวที่นิยมใชปลูกเพื่อจัดสวน หรือตูปลาเทานั้น เพราะดอกสวยสูบัวสกุลอื่นไมได
Nymphaea หรือ บัวสาย เปนบัวที่มีขนาดใหญ รูปทรงและสีสันสวยงามมาก จึงไดรับความนิยมใช
ปลูกเปนไมประดับ เปนที่แพรหลายกันทั่วโลก ปจจุบันไดมีการจําแนกบัวในสกุลนี้ออกเปน 5 กลุมใหญๆ (บาง
ตําราอาจแยกไดเปน 6 กลุม)
1. บัวยักษออสเตรเลีย เปนบัวที่มีดอกขนาดใหญที่สุดในกลุม บางชนิดมีใบขนาด 60 -70 เซนติเมตร
มีดอกขนาดใหญ กานชูดอก ชูพนน้ําสูงมากถึง 50 เซนติเมตร กลีบดอกกวาง มีหลายสี เชน ขาว ฟา ชมพู มวง
ทุกชนิดมีกานชูเกสร ตัวผูเสนเล็กละเอียดสีเหลือง และมีจํานวนหลายรอยกาน ดอกบานกลางวัน หลายชนิด
สามารถบานไดในทวีปออสเตรเลียตอนบน
2. บัวสายบานกลางวันเขตรอน เปนบัวที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด มีถิ่นกําเนิดในเขตรอน อาจพบใน
ทวีปอาฟริกา เอเชีย และอเมริกา มีกลีบดอกคอนขางยาวเรียว ปลายกลีบแหลม มีหลายสีมาก แตสวนใหญใน
ธรรมชาติจะเปนสีขาว ฟาคราม และสีมวง มีขนาดแตกตางกันมากแลวแตชนิด กานดอกชูพนน้ํา 20 – 30
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เซนติเมตร ขอบใบมักมีรอยหยักไมเปนระเบียบ มีการเจริญเติบโตในแนวดิ่ง บางชนิดผลิตหัวงาย พันธุพื้นเมือง
ของไทยที่พบอยูไดแก บัวผัน บัวเผื่อน และบัวขาบ จึงทําใหบางครั้งบัวในกลุมนี้ถูกเรียกรวมๆ กันวา บัวผัน
3. บัวสายบานกลางคืนเขตรอน บัวกลุมนี้ถูกพบทั่วไปในเขตรอน เชน ทวีปเอเชีย อาฟริกา และ
ออสเตรเลีย สวนในยุโรปพบในประเทศฮังการีเทานั้นเปนดอกบัวที่เริ่มบานหลังมืดสนิทและจะบานไปจนถึง
เชาวันรุงขึ้นและจะคอยๆ หุบเมื่อแดดจัดหรือในตอนสาย จัดวาเปนบัวขนาดใหญ ดอกชูสูงพนน้ําคลายกลุม
บานกลางวัน มีกานชูเกสรตัวผูขนาดใหญแข็งแรง มีลักษณะแบนกวาง ดอกมีอยู 3 สี ขาว ชมพู และแดง มีใบ
ใหญ สวนใหญขอบมีรอยหยักแหลมเปนระเบียบคลายผันเรื่อย หลังใบมีเสนใบหนานูน มีการเจริญเติบโตใน
แนวดิ่ง ขยายพั นธุ งายทั้ งการแยกหั วและเพาะเมล็ด ในประเทศไทยนิยมบริโภคกานชูด อกเปนผัก หรื อ
ประกอบอาหาร จึงมีชื่อเรียกแบบไทยวา “บัวกินสาย”
4. บัวสายบานกลางคืนอเมริกา เปนกลุมบัวที่พบในอเมริกากลางและอเมริกาใตเปนสวนใหญ ทุก
ชนิดจะมีอายุการบานของดอกสั้นมาก คือประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงหลังมืด หรืออาจบานใกลเที่ยงคืน จึงเปน
กลุมที่ไมไดความนิยมในการปลูกเพื่อชมดอก สวนใหญสีของดอกจะเปนสีขาว หรือขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม
ฉุนเมื่อบาน มีการเจริญเติบโตในแนวดิ่ง เปนบัวที่ขยายพันธุงายทั้งจากเมล็ดหรือการสรางตนใหมบนดอก
5. บัวสายยืนตนหรือบัวฝรั่ง เหตุที่ฝรั่งเรียกบัวชนิดนี้วาบัวยืนตนเนื่องจากบัวในกลุมนี้สามารถอยูขาม
ฤดูหนาวในเขตหนาวใต ในขณะที่บัวกลุมอื่นจะตายหมด เพราะเปนบัวที่มีถิ่นกําเนิดในเขตอบอุนหรือเขต
หนาว คนไทยจึงนิยมเรียกวาบัวฝรั่ง ซึ่งมีใบที่เล็กกวาบัวในกลุมอื่นๆ และสวนใหญมีรูปรางคอนขางกลม ขอบ
ใบไมมีรอยหยัก สวนใหญดอกจะลอยอยูผิวน้ํา หรือชูโผลพนน้ําเพียงเล็กนอย บัวในกลุมนี้มีดอกอยู 5 สี ขาว
ชมพู แดง สม และเหลือง และมีลักษณะปอมรูปถวย โดยปกติจะมีการเจริญเติบโตในแนวนอน มีเหงาเจริญไป
ตามผิวดิน และแตกตนออนตามขอ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนจากรายการวีดิทัศน ที่
ใช ก ารบรรยายด ว ยภาษามื อของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รในพระราชู ป ถั ม ภ
กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาเป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รในพระ
ราชูปถัมภกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาแหงความรูเกี่ยวกับการปลูก
บัว
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู
เกี่ยวกับการปลูกบัว กอนเรียนและหลังเรียนฉบับละ 30 ขอ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
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ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้
4.1 ทดสอบกอนเรียนกับประชากรทั้งหมด ดวยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและ
บันทึกผลการสอบไว สําหรับการวิเคราะหขอมูล
4.2 ดําเนินการทดสอบโดยใหผูเรียน เรียนจากรายการวีดิทัศน ความยาว 28 นาที
4.3 เมื่อสิ้นสุดการทดสอบไดดําเนินการทดสอบหลังเรียน กับกลุมประชากรทั้งหมด ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําการตรวจคําตอบและบันทึกผลเพื่อนําไป วิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่บรรยายดวย
ภาษามือ โดยการใชคาเฉลี่ยและวิเคราะหผล
ผลการวิจัย
การวิเคราะหครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน ดวย
วีดิทัศนเพื่อการศึกษา ที่ใชบรรยายดวยภาษามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียรใน
พระราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับ
การปลูกบัว กอนเรียน และหลังเรียน จากรายการวีดิทัศน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยรายการวีดิ
ทัศนที่ใชภาษามือ
X�

กลุม

SD

กอนเรียน

24

17.44

3.16

หลังเรียน

24

24.56

2.99

จากตารางพบวาความเขาใจในเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีบกพรองทางการไดยิน ดวย
รายการวีดิทัศน เรื่องความรูเกี่ยวกับการปลูกบัว กอนเรียนไดคาเฉลี่ย 17.44 และหลังเรียนไดคาเฉลี่ย 24.56
สรุปไดวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย พบว านั ก เรี ยนที่ รับการสอนโดยเรี ยนจากรายการวีดิทั ศนเพื่อการศึกษาทีมีการ
บรรยายดวยภาษามือ มีความเขาใจสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ กิดานันท
(2540) ที่กลาวไววาภาพเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เชนเดียวกับภาษาพูดแลภาษาเขียน เนื่องจากสามารถใชในการ
สื่อสารและสื่อความหมายไดเปนอยางดี และมีความเปนรูปธรรมที่สามารถอธิบายความหมายไดในตัวเอง หรือ
ชวยอธิบายประกอบสิ่งที่เปนนามธรรมใหกระจางชัดดียิ่งขึ้นดวย
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ทั้งนี้ จากการสังเกตระหวางทําการสอนดวยรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา พบวานักเรียนมีความสนใจ
รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาเปนอยางดี แสดงใหเห็นวาการบรรยายดวยภาษามือ ทําใหงายตอความเขาใจได
ดียิ่งขึ้น จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอสังเกตวาเด็กที่บกพรองทางการไดยิน สามารถที่จะเรียนรูไดเทากับคน
สวนใหญที่มีประสาทรับรูไดยินโดยทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับ มยุรา (2548) เนื่องจากการเรียนของเด็กที่บกพรอง
ทางการไดยิน ตองใชประสาทตาเปนสวนใหญในการรับรู ดังนั้น การใชสื่อการสอนที่มีภาพภาษามือประกอบ
จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะภาพภาษามือ จะเปนตัวเชื่อมโยง ระหวางภาษาและความหมายของคําและ
ภาษา ซึ่งจะเปนสวนที่สําคัญที่นักการศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของดานความบกพรองทางการไดยินตองชวยกัน
พัฒนาสื่อการสอนที่มีคําบรรยายดวยภาษามือ ใหมีประสิทธิภาพและมีมากขึ้น และมีความเหมาะสมกับระดับ
การเรียนรูของเด็กตามสภาพความเปนจริง
สรุปการวิจัย
ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่ใชการ
บรรยายดวยภาษามือ เปนการสื่อการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ขอเสนอแนะ
ความยาวของรายการวีดิทัศนที่มีเนื้อหาจัดทํามากเกินไป อาจทําใหความสนใจของผูชมที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ลดลงดวยเนื้อหาที่มาก ควรมีรายการวีดิทัศนใหเปนตอน จะทําใหความสนใจของผูชม
ที่บกพรองทางการไดยิน มีสมาธิและมีความจําเนื้อหาไดงายขึ้น เนื่องจากผูบกพรองทางการไดยิน ตองอาศัย
ประสาทการเรียนรูดวยตาเปนหลักอาจทําใหมีความเหนื่อยลาจากาการใชประสาทตามากจนเกินไปเนื่องจากผู
บกพรองทางการไดยิน ยังขาดทักษะในดานการอาน ทําใหการทําแบบทดสอบมีอุปสรรค การทําความเขาใจ
ขอคําถาม ตองใหผูเชี่ยวชาญดานภาษามือแปลคําถาม นักเรียนจึงจะสามารถเขาใจได
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The total polyphenol content and antioxidant capacity of cookies with lotus (Nelumbo
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Abstract
This research aimed to investigate the total polyphenol content and antioxidant capacity of
cookies with lotus leaf powder by adding lotus leaf powder 0 (control), 1, 4, 7 and 11% concentration in
wheat flour. The addition of lotus leaves powder in cookies resulted in a decreased spread ratio and L *
values. Moisture of cookies with lotus leaf powder at all concentrations had increased values in overall
trend from the control. Cookies with lotus leaf powder supplementation at 11% had higher total phenolic
compounds and antioxidant content than cookies with lotus leaf powder at 0, 1, 4 and 7% respectively.
Sensory evaluation indicated that cookies with lotus leaves power at 11% received the lowest sensory
scores for color, odor, taste, texture and overall acceptability because of the bitterness of lotus leaves.
The cookies with lotus leaves powder at 4% had the highest overall acceptability and indicated that total
phenol content and antioxidant capacity was higher than that of the control.
Keywords: Lotus leaf power, antioxidant, cookies
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และสารตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑคุกกี้
เสริมผงใบบัวหลวง โดยแปรปริมาณใบบัวหลวงผงเปนรอยละ 0 (ชุดควบคุม) 1 4 7 และ 11 (ของน้ําหนักแปง) การใสผงใบบัว
หลวงในคุกกี้สงผลใหการแผขยายตัวของคุกกี้ และคาความสวาง (L*) ลดลง ความชื้นของผลิตภัณฑคุกกี้ที่เติมผงใบบัวหลวง
ทุกความเขมขนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาชุดควบคุม คุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และ
สารตานอนุมูลอิสระสูงกวาคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0, 1, 4 และ 7 ตามลําดับ การประเมินทางประสาทสัมผัสชี้ใหเห็น
วาคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 ไดรับคะแนนทั้งดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมต่ําที่สุด เนื่องจาก
มีรสขมจากใบบัวหลวง ผลจากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑคุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 4 มีความชอบโดยรวมมากที่สุด
และชี้ใหเห็นวามีปริมาณสารประกอบฟนอลลิก และสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาชุดควบคุม
คําสําคัญ: ผงใบบัวหลวง สารตานอนุมูลอิสระ คุกกี้
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คํานํา
ประเทศไทยมีการปลูกบัวในเชิงพาณิชยมากมายในทุกภูมิภาค จึงทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดอยางตอเนื่อง บัวเปน
พืชที่เพาะปลูกและดูแลรักษางาย จากการศึกษาวิจัยในปจจุบันพบวาใบบัวหลวงมีสารอัลคาลอยด มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง
ยับยั้งการเตนผิดปกติของหัวใจ ลดการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ มีฤทธิ์ในการลดคลอเรสเตอรอล สารสกัดแอลกอฮอลจากใบ
แหงมีผลปองกันไมใหระดับคลอเรสตอรอลในเลือดสูง และสาร Nuciferine มีฤทธิ์ในการกดประสาทตานการอักเสบ (สมจิตร
และคณะ, 2553)
คุกกี้เปนขนมอบชนิดหนึ่ง ที่มีขนาด รูปราง กลิ่น รส แตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของคุกกี้แตละชนิดลักษณะ
กรอบรวนเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคําหรือหยิบกัดไดสะดวก มีรสหวาน บางชนิดใชพิมพตัดเปนรูปตาง ๆ และตกแตงดวย
น้ําตาลอยางสวยงาม บางชนิดมีรูปราง รสชาติ แตกตางกันสามารถเก็บไวไดนานกวาขนมชนิดอื่นๆ สวนผสมของคุกกี้
ประกอบดวย แปงสาลี เนย น้ําตาล ไข นม และสวนผสมอื่น ๆ เชน ผลไมเชื่อมแหง เมล็ดผลไม ฯลฯ ซึ่งใหสารอาหารที่เปน
ประโยชนตอรางกาย เพราะแปงและน้ําตาล ใหสารอาหาร คารโบไฮเดรต นมไข ใหสารอาหาร โปรตีน เกลือแร และไขมันเนย
ใหสารอาหาร ไขมันคุกกี้ที่นิยมใชเปนขนมของขวัญ เพราะเก็บไวไดหลายวัน ทุกวันนี้คุกกี้นิยมใชจัดเลี้ยงในงานโอกาสพิเศษ
เชน เลี้ยงน้ําชา กาแฟ เพราะเปนขนมที่ทําไดงาย รสชาติอรอย มีหลายรูปแบบ และสะดวกในการพกพาติดตัว (จิตธนา
และ อรอนงค, 2539)
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนอลิกของคุกกี้เสริมผงใบบัว
หลวง
อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมใบบัวหลวงผง
คัดคุณภาพใบบัวหลวงสดที่มีอายุอยูในชวง 10-15 วัน หลังจากใบบัวเริ่มคลีจากการมวน จากพิพิธภัณฑบัวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นํามาตัดกานออก ลางทําความสะอาด จากนั้นหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ขนาด 0.5x1.0
เซนติเมตร นําไปอบที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 15 ชั่วโมง (ปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 10) แลวนําไปปนดวย
เครื่องปนไฟฟา รอนผานตะแกรงรอนขนาด 212 ไมโครเมตร (No. 70) จะไดผงใบบัวหลวง
ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิก สารตานอนุมูลอิสระ และคุณภาพตางๆ ในผลิตภัณฑคุกกี้
นําผงใบบัวหลวงผสมลงในสวนผสมคุกกี้ในปริมาณรอยละ 0, 1, 4, 7 และ 11 ของน้ําหนักแปง ผลิตคุกกี้โดยใชสูตร
ที่ดัดแปลงมาจากประดิษฐ (2556) โดยผสมแปงสาลี นมผง ใหเขากัน พักไว นําเนยสด เนยขาว มาการีน ลงไปปนผสมกับ
น้ําตาลไอซิ่ง จนสวนผสมขึ้นฟู ดวยความเร็วปานกลางประมาณ 10 นาที เติมไขลงไปทีละฟอง ตามดวยกลิ่นวานิลลา เติมแปง
สาลี นมผง และผงใบบัวหลวงที่เตรียมไว โดยใชความเร็วต่ําปนผสมใหเขากัน จากนั้นหยอดใหมีขนาด 1 นิ้วบนถาดที่ทาเนยไว
แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12-15 นาที นําไปวิเคราะหคุณภาพของคุกกี้ตอไป
การวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑคุกกี้ผงใบบัวหลวง
1. ลักษณะปรากฏปรากฏของคุกกี้ผงใบบัวหลวง
2. การแผขยายตัวของคุกกี้ (%Spread Ratio) (AACC, 1989)
3. การวัดคาสีโดยนําผลิตภัณฑคุกกี้ที่ผสมผงใบบัวหลวงมาวัดคาสีดวยเครื่องวัดสี Color Reader Minolta รุน
CR-10 รายงานคาสีเปนคาความสวาง (L*)
4. การวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัสโดยใชเครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส โดยใชหัววัด Knife Edge Blade ใชแรงกด 20
กรัม เริ่มใหใบมีดเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 0.3 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อเคลื่อนที่ถึงคุกกี้ใบมีดจะกดดวยความเร็ว 2.0 มิลลิเมตร/
วินาที เปนระยะทาง 20 มิลลิเมตร แลวเคลื่อนที่กลับขึ้นดวยความเร็ว 10.0 มิลลิเมตร/วินาที คาความแข็งของคุกกี้อานไดจาก
คาแรงตัดขาดสูงสุด มีหนวยเปนนิวตัน ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
5. การวัดคาความชืน้ ตามวิธี AOAC (2000)
6. การวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิก ดัดแปลงจาก วิไลพร (2551) โดยนําคุกกี้ 10 กรัม ผสมกับเอทานอลรอย
ละ 95 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เขยานาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ปนเหวี่ยงที่ 6000 รอบ/นาที
นาน 15 นาที ปเปตสวนใสมา 1 มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 1 มิลลิลิตร .เติม sodium carbonate
รอยละ 10 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง และบมที่อุณหภูมิ ตูเย็นนาน 1 ชั่วโมง วัดคา
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ดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร เปรียบเทียบผลโดยใชกราฟมาตรฐาน
ของสารละลายกรดแกลลิก
7. สารตานอนุมูลอิสระ DPPH ดัดแปลงจาก บังอร และ ศิริลักษณ (2549) โดยนําคุกกี้ 10 กรัม เติมเอทานอลรอย
ละ 95 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําไปเขยานาน 1 ชั่วโมง กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวนําสวนใสที่ไดไปปนเหวี่ยง 6000
รอบ/นาที เปนระยะเวลา 15 นาที ปเปตสวนใส 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryhydrazyl)
200 ไมโครลิตร เติมเอทานอลจนครบ 3 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน บมในที่มืดระยะเวลา 30 นาที วัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร ฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นตอ DPPH รายงานในรูปของเปอรเซ็นต (%
inhibition)
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
8.
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ โดยวิธี 9-point hedonic scale ประเมินผลในดานสี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design ทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลและวิจารณ
ลักษณะของคุกกี้มีสีเหลืองนวล แตเมื่อเสริมผงใบบัวหลวงคุกกี้มีสีเขียวออนจนสีเขียวเขมเมื่อปริมาณของผงใบบัว
หลวง (ภาพที่ 1) คุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงมีการแผขยายนอยเมื่อเพิ่มปริมาณผงใบบัวหลวงโดยคุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ
0 มีการแผขยายมากที่สุดในขณะที่คุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีการแผขยายนอยที่สุดเทากับรอยละ 4.19 เนื่องจาก
การเสริมผงใบบัวหลวงทําใหของเหลวในคุกกี้นอยลงแรงตานตอการขยายตัวของคุกกี้ที่มีคาเพิ่มขึ้นจนไมสามารถขยายตัวได
จึงทําใหคุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงมีการแผขยายนอยลง (ศศิวิมล, 2550) คาความสวางของคุกกี้ในชุดควบคุมมีสีเหลืองนวลจึง
มีคา L* มากที่สุด เมื่อเสริมผงใบบัวหลวงสงผลใหมีสีเขียวเขมมากขึ้น จึงมีคา L* ลดลง คาความแข็งของผลิตภัณฑคุกกี้เสริม
ผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีคาความแข็งมากที่สุดเทากับ 44.60 เนื่องจากคุกกี้มีของเหลวในคุกกี้นอยจึงจับตัวกันสงผลใหคา
ความแข็งเพิ่มขึ้น รองลงมาคือคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0 1 4 และ 7 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) คาความชื้นของคุกกี้ผงใบ
บัวหลวงมีคาอยูในชวง 4.36-5.71 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีความชื้นมากที่สุดเทากับ
5.71 สวนปริมาณฟนอลิกทั้งหมดมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อผงใบบัวหลวงเพิ่มขึ้น คุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีปริมาณฟ
นอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเทากับ 2.45 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคตอ 100 กรัม รองลงมาคือคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 7, 4, 1
และ 0 ตามลําดับ โดยมีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดเทากับ 1.64 1.52 0.73 และ0.46 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคตอ 100 กรัม
ตามลําดับ สารตานอนุมูลอิสระนั้นจะสอดคลองกับปริมาณสารประกอบฟนอลิก คือมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่เพิ่มผงใบ
บัวหลวงในคุกกี้โดยคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูงสุดเทากับรอยละ 71.05 ในขณะที่คุกกี้
ที่ไมเสริมผงใบบัวหลวงมีสารตานอนุมูลอิสระเพียง รอยละ 11.31 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้สารตานอนุมูลอิสระ เชน ฟลาโวนอยด
แทนนิน คูมาริน และสารประกอบฟนอลิก พบในพืช เชน ผล ใบ เมล็ด สารเหลานี้เปนสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
(Babbar และคณะ, 2014) ซึ่งในผงใบบัวหลวงมีสารประกอบฟนอลิกอยูจึงมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระดวย จากการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสีพบวาคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 4 มีคะแนนดานสีมากที่สุดแตกตางจากคุกกี้ผง
ใบบัวหลวงรอยละ 0 1 7 และ 11 อยางมีนัยสําคัญ โดยมีกลิ่นไมแตกตางจากชุดควบคุม คุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0,
1, 4, 7 และ 11 มีคะแนนดานรสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามคุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวง
ที่รอยละ 4 มีคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด (ตารางที่ 3)
สรุปผล
การเสริมผงใบบัวหลวงในผลิตภัณฑคุกกี้รอยละ 0, 1, 4, 7 และ 11 พบวาการเสริมผงเปลือกผงใบบัวหลวงรอยละ
11 มีสีเขียวเขม มีการแผขยาย และมีคา L* นอยที่สุด แตมีคาความชื้น ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และสารยับยั้งอนุมูลอิสระ
มากกวาคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0, 1, 4 และ 7 เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบวาคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวง
รอยละ 4 คะแนนดานสี และความชอบโดยรวมมากที่สุด โดยมากกวาคุกกี้ที่เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 11 ซึ่งมีรสชาติขมจาก
ใบบัวหลวง
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ตารางที่ 1 การแผขยาย คา L* และคาความแข็งของคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0 1 4 7และ 11
ผงใบบัวหลวง
การแผขยาย*
คาสี* ( L*) *
ความแข็ง *
(รอยละ)
(รอยละ)
(นิวตัน)
a
a
0
6.52
70.83
18.83e
1
5.51b
62.30b
20.99d
4
5.11c
47.78c
24.62c
7
4.83d
41.45c
34.57b
11
4.19e
30.80d
44.60a
หมายเหตุ
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)
ตารางที่ 2 ความชื้น ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และปริมาณสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ของคุกกี้เสริมผงใบ
บัวหลวงรอยละ 0 1 4 7และ 11
ความชื้น*
ปริมาณกรดฟนอลิกทั้งหมด* ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ
ผงใบบัวหลวง
(รอยละ)
ดวยวิธี DPPH*
(รอยละ)
(มิลลิกรัมของกรดแกลลิคตอ
(รอยละของการยับยั้ง)
100 กรัม)
c
d
0
4.36
0.46
11.31e
1
4.04a
0.73c
39.03d
4
5.49b
1.52b
45.05c
7
4.38c
1.64b
50.25b
11
5.71a
2.45a
71.05a
หมายเหตุ
*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)
ตารางที่ 3 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของของคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวงรอยละ 0 1 4 7และ 11
ผงใบบัวหลวง
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สี*
กลิ่น*
รสชาติns เนื้อสัมผัสns ความชอบ
(รอยละ)
โดยรวมns
0
6.83b
7.03b
6.76
7.10
6.83
a
a
1
6.23
6.50
6.30
6.80
6.53
4
7.30c
6.90b
7.03
7.10
7.03
a
a
7
6.53
6.36
6.40
7.10
6.56
a
a
11
5.86
5.93
6.13
6.63
6.40
หมายเหตุ
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
*= มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)
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ผลของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงตอกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาว
Effect of petal extract of Nelumbo nucifera Gaertn. on phagocytic activity
ภัทราภรณ อุนตวง1 บุหงา ทาวบุตร1 เสาวณีย บัวโทน2 ปยะภรณ รัตนนิลสรวง1*
1

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดกาญจนบุรี
2

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี

* ผูรับผิดชอบบทความ (Email: piyapornratt@gmail.com)

บทคัดยอ
กลีบดอกบัวหลวงเปนสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณในการนํามาใชในตําราพื้นบานเพื่อบํารุงรางกาย
และรักษาโรคตางๆได แตอยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษาที่เปนขอมูลสนับสนุนฤทธิ์ของสารสกัดกลีบ
ดอกบัวหลวงในการกระตุนเซลลที่เกี่ยวของในระบบภูมิคุมกัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษา
ผลของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงตอกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาว โดยทําการสกัดกลีบ
ดอกบัวหลวงดวยตัวทําละลายเมทานอลในอัตราสวนเทากับ 1:10 จากนั้นทดสอบความเปนพิษของสารสกัด
ตอเซลลเม็ดเลือดขาวที่แยกไดจากคนปกติ โดยวัดรอยละการมีชีวิตของเซลลเม็ดเลือดขาวหลังจากทําการบม
กับสารสกัดที่ระดับความเขมขน 10, 25, 50, 125 และ 250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และนําสารสกัดในระดับ
ความเขมขนที่พบวาไมมีความเปนพิษตอเซลลมาทําการทดสอบผลของสารสกัดตอกระบวนการจับกินสิ่ง
แปลกปลอมของเซลลเม็ดเลือดขาว ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา สารสกัดกลีบดอกบัวหลวงที่ความเขมขน
10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรไมมีความเปนพิษตอเซลล สวนสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงที่ระดับความเขมขนเทากับ
25, 50, 125 และ 250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จะมีผลทําใหรอยละการมีชีวิตของเซลลเม็ดเลือดขาวลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม การทดสอบผลของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวง
ที่ความเขมขนเทากับ 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตอการทําหนาที่ของเซลลเม็ดเลือดขาว พบวามีผลกระตุนให
กระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอมในเซลลเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: กลีบดอกบัวหลวง, Nelumbo nucifera Gaertn., เซลลเม็ดเลือดขาว, กระบวนการจับกินสิ่ง
แปลกปลอม
๑๑๕
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่
/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการอานบทความทางวิชาการและงานวิจัยในโครงการจัดประชุมวิชาการ
“การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒”
---------------------------------------ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ได ม อบให ฝ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ บั ว กองอาคารสถานที่
จัดโครงการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ หองประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีการสงบทความทางวิชาการและงานวิจัยลงตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ถู ก ต อ ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวย บุคคลดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป
2. รองศาสตราจารย ดร. นิรันดร จันทวงศ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวทิพย อุบลประเสริฐ
4. นายไพรัช ทรงพานิชย
5. นาวาตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น
6. ดร. เสาวณีย บัวโทน
7. รองศาสตราจารย ดร.จุตรงค ลังกาพินธุ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เลอลักษณ เสถียรรัตน
10. ดร. ไฉน นอยแสง
11. ผูชวยศาสตราจารยภูรินทร อัครกุลธร

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ให คณะกรรมการที่ ได รับแต งตั้ง ทําหนาที่อาน พิจารณาบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่สงมา
เพื่อตีพิมพลงในเลมงานประชุมวิชาการ เพื่อเปนประโยชนในการประชุมตอไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๑๖
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ ๑๒”
และการประกวดบัวผันสวยงาม
---------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมอบใหฝายพิพิธภัณฑบัว กองอาคารสถานที่
จัดโครงการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” และการประกวดบัวผัน
สวยงาม ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้น เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ซึ่งประกอบดวย บุคคลดังตอไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาที่อํานวยการใหการจัดการประชุมวิชาการและการประกวดบัว
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๑. รองอธิการบดี (ดร. วิชัย พยัคฆโส)
ที่ปรึกษา
๒. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมหมาย ผิวสอาด)
ที่ปรึกษา
๓. รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ)
ที่ปรึกษา
๔. ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงอรุณ รังรองรัตน)
ที่ปรึกษา
๕. ผูชวยอธิการบดี (ดร. วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร)
ที่ปรึกษา
๖. ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด)
ที่ปรึกษา
๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
ที่ปรึกษา
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ปรึกษา
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินงาน ทําหนาที่ติดตอประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมวิชาการและโครงการอื่นๆ

๑. ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ (ผูชวยศาสตราจารยมโน สุวรรณคํา)
๒. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นางรุจิรา เดชสูงเนิน)
๓. หัวหนาฝายอาคารสถานที่ (นายสมควร ออนศรี)
๑๑๗

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/.๔ หัวหนา..
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วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๔. หัวหนาฝายยานพาหนะ (นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน)
๕. หัวหนาฝายภูมิทัศน (นางรุจิรา เดชสูงเนิน)
๖. หัวหนาฝายสาธารณูปโภค (นายชูชีพ ผองพันธุ)
๗. หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย (นายวินัย หวงรักษ)
๘. หัวหนาฝายออกแบบกอสราง (นายสมชาย พวงทรัพยสิน)
๙. รองศาสตราจารย ดร. จตุรงค ลังกาพินธุ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
๑๑. วาที่รอยตรี ดร. ดาวรุง วัชรินทรรัตน
๑๒. ดร. ลลิตา ศิริวัฒนานนท
๑๓. ดร. สวัสดิ์ พิมพสุวรรณ
๑๔. ดร. ไฉน นอยแสง
๑๕. ดร. สุมิตรา วิริยะ
๑๖. นางสาวอุษณา อารี
๑๗. นางสาวอรสุชา อุปกิจ
๑๘. นางสาวเบญสิรยา ปานปุณณเดช
๑๙. นางสาวปาริชาติ พัฒนพงษ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ภูรินทร อัครกุลธร
๒๑. นายกฤษณะ กลัดแดง
๒๒. นางสาวรัชนู นุยบรรพต
๒๓. นางสาวนาตยา เจริญผล
๒๔. นางสาวณัฐวดี โชคชัยวุฒิกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัด เพื่อเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยฯตอไป
สั่ง ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๑๘

คํานํา
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตไมดอกไมประดับ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยและมี
ตนทุนดานการผลิตต่ํา และบัวประดับจากประเทศไทยก็เปนพืชชนิดหนึ่งที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางใน
ตางประเทศวามีความสวยงามและมีความหลากหลาย ซึ่งหลังจากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนา
บัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ” มาแลว 11 ครั้ง ทําใหมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาพืชเศรษฐกิจชนิดนี้อยางตอเนื่อง
ยังผลใหประเทศไทยไดกาวสูความเปนผูนําดานบัวประดับของโลกไดในระยะเวลาอันสั้น
“บั ว ” เป น พื ช ที่ ท รงคุ ณ ค า และมี ค วามสํ าคั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช
ประโยชนและสรางรายไดใหแกผูปลูกบัว ปจจุบันประเทศไทยไดมีแผนการพัฒนาสายพันธุบัวไทยและวิธีการ
ผลิตอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานความตองการของเกษตรกร การปลูกบัวจึงเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแก
เกษตรกรเปนอยางมาก แตขอจํากัดของการผลิตบัวประดับก็ยังมีอีกหลายประการ เชน การพัฒนาสายพันธุ
การศึกษาประโยชนจากสวนตาง ๆ ของบัว การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา เทคโนโลยีการขยายพันธุ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข
อยางเรงดวน เพื่อใหประเทศไทยไดอยูในสถานภาพผูนําดานบัวประดับของโลกอยางยั่งยืนตอไป
ในป 2558 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเปนการเฉลิมฉลอง 200 ป จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งครบรอบ 40 ป ราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยพิพิธภัณฑบัว ซึ่งเปนหนวยงาน
แกนกลางของการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ “บัว” จึงไดจัดโครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่
12” และการประกวดบัวผันสวยงามขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ เกษตรกร และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องบัว โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเปนการรวบรวมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวกับบัว เปน
ศูนยกลางแหงการแลกเปลี่ยนประสบการณและการสรางความรวมมือในการพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของชาติใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(รองศาสตราจารย ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑

กําหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12”
29 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29 ตุลาคม 2558
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
บรรยายพิเศษเรื่อง คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงคและเสนทาง
การสงบัวประกวดในเวทีโลก
โดย นาวาตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น
พัก (รับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม)
บรรยายพิเศษเรื่อง การเติบโตของไมน้ําในอุตสาหกรรมสวนประดับ
โดยคุณคุณประทวน สุทธิอํานวยเดช
ผจก.ลพบุรี สวนบัว รีสอรท
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษเรื่อง “บัว ... ในมุมมองของคนรุน ใหม”
โดยคุณจิรสิน ปานวุน
พัก (รับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม)

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย
12.45 – 15.05 น.
การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนเสริม
เกสรบัว

จันทรา เชยชูชาติ และ เลอลักษณ เสถียรรัตน
15.05 – 15.25 น.
15.25 – 15.45 น.
15.45 – 16.05 น.

16.05 – 16.25 น.

การพัฒนากระดาษใบบัวอัดแหงสําหรับใชในงานประดิษฐ
สุภา จุฬคุปต
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบรากบัว
เลอลักษณ เสถียรรัตน , เย็นฤดี เดิมคลัง และนิภาพร กุลณา
การศึกษาเชิงวิเคราะห : บัวกับความสัมพันธดา นวิถีชีวิตคนไทย
และแนวทางสูพืชเศรษฐกิจของประเทศ
จิรวัฒน เพชรรัตน
ผลของน้าํ หมักสมุนไพรที่มีตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื และ
การเจริญเติบโตของบัวผันพันธุฉ ลองขวัญ
ภูรินทร อัครกุลธร, ดาวรุง วัชรินทรรตั น, ทองมี เหมาะสม,
เยาวมาลย นอยใหม
๒

นําเสนอผลงาน : ภาคโปสเตอร
16.05 – 18.00 น.

 การใชประโยชนบัวหลวงเพื่อสุขภาพ
ไฉน นอยแสง
 การทําดอกบัวสดอบแหง
วนิดา ฉินนะโสต
 การพักตัวของบัวฝรัง่
เกรียงศักดิ์ คําแหง
 ชาสมุนไพรบัวหลวง
อินทิรา ลิจันทรพร
 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ และการปลูกเลี้ยงบัวฝรั่ง
ฉบับ สวนบัวชากังราว
จักรพงษ สังขงาม
 การจัดกลุมสีของบัวเพือ่ นําไปใชในโปรแกรมออกแบบ
ชนะพงษ คาทันเจริญ, เอกชัย โถเหลือง
 การพัฒนาผลิตภัณฑกัมมีเ่ ยลลีจ่ ากใบบัวหลวง
อินทิรา ลิจันทรพร , ภูรินทร อัครกุลธร , จิรภา วงษพาดกลาง ,
และเวณิกา หอยสังข
 การพัฒนาสือ่ วีดิทัศนเพื่อการเผยแพรสําหรับผูพ ิการทางการไดยินเรื่อง
ความรูเกีย่ วกับการปลูกบัว
ยุวยง อนุมานราชธน
 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสารตานอนุมูลอิสระของคุกกี้
เสริมผงใบบัวหลวง
อินทิรา ลิจันทรพร, ภูรินทร อัครกุลธร, นพรัตน ปานสอาด,
และวียณา สวยทอง
 ผลของสารสกัดกลีบดอกบัวหลวงตอกระบวนการจับกินสิ่งแปลกปลอม
ของเม็ดเลือดขาว
ภัทราภรณ อุนตวง, บุหงา ทาวบุตร, เสาวณีย บัวโทน,
ปยะภรณ รัตนนิลสรวง

๓

30 ตุลาคม 2558
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ศึกษาดูงานและชมการประกวดบัวสาย(บัวผันสวยงาม)
ณ พิพิธภัณฑบวั มทร.ธัญบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษเรื่อง การปรับปรุงพันธุบัวลูกผสมขามสกุลยอย (ISG)
โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป
พัก (รับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม)
มอบรางวัลประกวดบัวผันสวยงาม
และสรุปแนวทางการจัดประชุมในครั้งตอไป
พิธีปด

๔

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่มา...โครงการพิพิธภัณฑบวั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จากบทสัมภาษณคณ
ุ หญิงจรัสศรี ทีปรชั อดีตผูวา ราชการจังหวัดปทุมธานี
ปจจุบนั ดํารงตําแหนง ผูชว ยประธานฝายบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ผศ.ภูรินทร : ขอเรียนสัมภาษณคุณหญิงเกีย่ วกับเรือ่ งโครงการพิพธิ ภัณฑบวั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงมีรับสั่งเรือ่ งบัวกับคุณหญิงไววาอยางไรครับ
คุณหญิงจรัสศรี : ในป พ.ศ. 2541 เมื่อยายจากจังหวัดนครนายกมารับราชการที่จังหวัดปทุมธานี ไดมีโอกาสเขาเฝา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระตําหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ในพระตําหนักฯ ทรงปลูก
บัวไวเปนจํานวนมาก ตอมาในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จ
มาเยี่ยมพสกนิกรที่จังหวัด โดยเสด็จที่ศาลากลางจังหวัดกอนและเสด็จมาที่จวนผูวาราชการจังหวัดเพื่อเสวยพระ
กระยาหารกลางวัน จากนั้นเสด็จไปประทับที่แพขาวริมแมน้ําเจาพระยาดานหนาจวนผูวาฯ (แพขาวเปนเรือนแพสีขาว
เปนอาคารเกาแกอยูริมแมน้ําเจาพระยา ในอดีตใชเปนที่พักรับรองขาราชการผูใหญที่ผานไปมาทางน้ําจากจังหวัดตาง
ๆ ในลุมน้ําเจาพระยาเขาสูกรุงเทพมหานคร) ตลอดเสนทางมีพสกนิกรเฝารับเสด็จอยางเนืองแนนดวยความปลื้มปติ
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางที่สุด และขณะที่ประทับบนแพขาว ตลอดเสนทางเสด็จมีประชาชนเฝารับเสด็จ
อยางแนนขนัด และในทางน้ํามีเรือตาง ๆ ลอยลํามาเฝารับเสด็จจํานวนมากเชนกัน มีเรือ 3–4 ลํา ที่มีสาว ๆ (นอย ๆ)
รองเพลงเหเรือตามประเพณีของชาวปทุมธานี และนําดอกบัวมาถวาย ในครั้งนั้นไดมีพระราชดํารัสกับผูวาราชการ
จังหวัดวานาจะสนับสนุนใหมีการปลูกบัวตามชื่อจังหวัดปทุมธานี ดิฉันรับดวยเกลาฯ และรูสึกสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได จึงไดหารือกับหลายฝาย แตก็ยังไมสามารถดําเนินการไดดีเทาที่ควร จนกระทั่งเดือน
สิ ง หาคม พ.ศ. 2542 พระองค ท า นได เ สด็ จ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รที่ ร าชมงคลธั ญ บุ รี ได เ ฝ า รั บ เสด็ จ ร ว มกั บ
คณาจารย อยู ณ ที่นั้ น เมื่ อเสด็จพิธี พระราชทานปริญญาบัตรในชว งเช า ในภาคบาย ดิฉัน ทานอธิก ารบดี รอง
อธิการบดี และคณาจารยหลายทานเฝารับเสด็จอยู พระองคทานไดรับสั่งอีกครั้งหนึ่งวา จะทําอยางไรใหจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งมีชื่อและดอกบัวเปนสัญลักษณ สงเสริมใหมีการปลูกบัวโดยเปนแหลงเรียนรูในเรื่องนี้ ราชมงคล
ธัญบุรีทําไดไหม? ทานอธิการบดีและคณาจารย รวมทั้งดิฉันเองรับไวดว ยเกลาฯ ที่จะสนองแนวพระราชดําริครั้งนี้ จึง
นับเปนปฐมฤกษและถือเปนตนกําเนิดของโครงการบัวของจังหวัดปทุมธานีตั้งแตนั้นมา
ผศ.ภูรินทร : ในชวงที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสนองพระราชดําริ คุณหญิงไดติดตามงาน และความคืบหนาชวงที่
ทานเปนผูวาราชการจังหวัดอยางไรบางครับ
คุณหญิงจรัสศรี : ตอนที่ราชมงคลเริ่มโครงการมีการปลูกบัวเพียงเล็กนอย แตเห็นไดวามีความตั้งใจพัฒนาขึ้นโดย
ลําดับ จากมีพันธุบัวไมกี่ชนิด จนขณะนี้มีวิวัฒนาการไปไกลมาก กลายเปนแหลงเรียนรูในเรื่องบัวของประเทศไปแลว
ขอแสดงความชื่นชมในอาจารย นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกทานคะ ที่ทุกทานมีความตั้งใจ ทุมเทจริง ๆ สิ่งสําคัญ
ที่สุดคือตั้งใจที่จะสนองตามแนวพระราชดําริในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันก็เปนประโยชนกับประชาชน เปนประโยชนกับ
นักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับชื่อของจังหวัด เราภูมิใจตั้งแตที่มีนิราศของสุนทรภูที่พูดถึงจังหวัดปทุมธานีนานมาแลว ชาว
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จังหวัดปทุมธานีทุกคนตางทองไดวา “ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี ประทาน
นามสามโคกเปนเปนเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว” เมื่อมีบัวมาอยูที่ราชมงคล เพราะฉะนั้นก็ถือวาเราไดทําในสิ่ง
ที่ อ ยากจะทํ า และทุ ก คนอยากจะเห็ น เป น ที่ น า ยิ น ดี ห ลายประการ เป น ชื่ อ จั ง หวั ด ของเรา เป น เรื่ อ งสนองแนว
พระราชดําริฯ และเปนสิ่งที่จะเปนประโยชนกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปดวย
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สืบสาน รังสรรค บัวขวัญธัญบุรี ดวยพระบารมีแหงเจาฟาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จากพระราชดํารัส... กอกําเนิดพิพิธภัณฑบัว
สายสัมพันธระหวางบัวกับวิถีคิดของชาวไทยมีมายาวนานนับตั้งแตยุคบรรพกาลจนถึงปจจุบัน ทั้งในพุทธ
ประวัติ พิธีกรรมทางศาสนา ปรัชญาชีวิต รวมถึงความเปนสิริมงคลที่นําไปตั้งชื่อใหผูคนมากมาย รวมถึงชื่อเมือง
อยาง “ปทุมธานี” ดวย
และอาจเปนเพราะบัวดอกงามที่ประชาชนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเหลาพสกนิกร ณ จังหวัดปทุมธานี จึงนําไปสู
พระราชดํารัสของพระองคที่มีตอคุณหญิงจรัสศรี ทีปรัช ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้น ถึงการสนับสนุน
ให มี ก ารปลู ก บั ว อย า งแพร ห ลายเพื่ อ สร า งแหล ง เรี ย นรู เ รื่ อ งบั ว ให กั บ คนทั่ ว ไป และเพื่ อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ต าม
ความหมายในนาม “ปทุมธานี” เมืองแหงดอกบัว
“ราชมงคลทําไดไหม” รับสั่งสั้น ๆ จากพระองคตอผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี คณะผูบริหาร และ
คณาจารย ข องราชมงคลที่ ม าเฝ า ทู ล ละอองพระบาทรั บ เสด็ จ ในวั น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลายเปนจุดเริ่มตนอันทรงพลังที่กอกําเนิดโครงการพิพิธภัณฑบัวของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปถัดมา และไดสืบสานงานตามพระราชดําริอยางจริงจังตอเนื่องมาเปน
ระยะเวลากวาทศวรรษ
ยามเมื่อบัวเบิกบาน
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แมปทุมธานีจะไดชื่อวาเปนเมืองแหงดอกบัว แตบัวบางประเภทก็เคยเกือบหลงเหลืออยูแคเพียงชื่อที่
บั น ทึ ก ไว บ นหน า กระดาษ จนกระทั่ ง ผศ.ภู ริ น ทร อั ค รกุ ล ธร และที ม งานในโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ บั ว แห ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดออกตามหาเพื่อนํามาอนุรักษ ขยายพันธุ และสงคืนสูแหลงน้ํา

ถึงตอนนี้ แมพิพิธภัณฑบัวแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีบัวจากทั่วทุกสารทิศกวา
๔๐๐ สายพันธุ แตหากยอนกลับไปในขวบปแรก สถานที่แหงนี้เริ่มจากบัวเพียงแค ๔๐ สายพันธุเทานั้น จนกระทั่ง
ไดเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงไดเดินหนาสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุบัวอยางเต็มที่ โดยเริ่มจากการศึกษาบัวในประเทศกอน เชน บัว
หลวงสีชมพู บัวหลวงสีขาว รวมถึงบัวโบราณอีกหลายชนิดซึ่งหาตามทองน้ําทั่วไปไมไดแลว จากนั้นจึงรวบรวมบัว
สายพันธุจากตางประเทศที่มาจากหลากหลายถิ่นกําเนิด ไมวาจะเปนบัวเจเนอรัล เปอรชิง จากสหรัฐอเมริกา
บัวขาวอียิปต จากอียิปต บัวนิมเฟยเม็กซิกานา ซึ่งเปนบัวพันธุพื้นเมืองของเม็กซิโก และบัวคอมานเซ จากฝรั่งเศส
เพื่อสรางความหลากหลายใหมากขึ้น โดยตั้งเปาหมายไวที่ ๕๐๐ สายพันธุ เปนอยางนอย
นอกจากนั้น พิพิธภัณฑบัวยังมีเปาหมายในการปลูกรักษา ศึกษาวิจัย นําไปใชประโยชน จัดทําศูนยขอมูล
พันธุ พัฒนาสายพันธุ จนถึงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษบัวใหกับคนทั่วไปดวย
ภายใตเปาหมายเหลานี้ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงไดกลายเปนประตู
ที่เปดเขาสูโลกของ “ราชินีแหงไมน้ํา” และเปดโอกาสใหอาจารยภูรินทร ไดรูจักกับกลุมผูหลงรักดอกบัวมากมาย
โดยเฉพาะ ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผูบุกเบิกวงการปลูกดอกบัวในเมืองไทยมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๒ และ ผศ. ดร.
ณ นพชัย ชาญศิลป ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑบัวในชวงเริ่มตน ซึ่งทั้งสองทานไดชวยเสาะหาบัวสายพันธุตาง ๆ ใหแก
พิพิธภัณฑบัวและยังเปนเสมือนปราชญผูมอบความรูเรื่องบัวใหไดอยางไมรูจบอีกดวย
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จากความตั้ ง ใจเพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ผานระยะเวลามากวาทศวรรษ พิพิธภัณฑบัวแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดขยายขอบเขตมากกวา
การรวบรวมสายพันธุ ไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ครอบคลุมการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา และ
ตอยอดเปนการสรางอาชีพที่ทํารายไดเปนอยางดี
“ลองจินตนาการถึงบัวหลากหลายพันธุที่เบงบานจับจองทั่วทุกบริเวณของพิพิธภัณฑ และปรากฏอวดรูป
โฉมหลากสีสันอยูทั่วแหลงน้ําในมหาวิทยาลัย... นั่นคือเปาหมายของเรา... เปาหมายในการสรางพิพิธภัณฑมีชีวิต
ขึ้นมา เพื่อเปนทั้งอาหารตาและการอนุรักษไปในตัว”
อาจารยภูรินทร รางภาพเชนนั้นไวในใจ
หองเรียนบัว
การเก็บรวบรวมสายพันธุบัวเปนภารกิจหลักของพิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปจจุบันบัวกวา ๔๐๐ สายพันธุที่อยูบนพื้นที่ ๓๐ ไรของพิพิธภัณฑมาจากทั้งในประเทศไทย ตางประเทศ รวมทั้ง
เปนบัวที่ผสมพันธุขึ้นมาใหม ซึ่งทั้งหมดถูกแบงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรไดเปน ๓ กลุมใหญ คือ กลุมบัวปทุม
ชาติหรือบัวหลวง กลุมบัวอุบลชาติหรือบัวสาย และกลุมบัวใบแปลกใหญ ที่รูจักกันในชื่อบัววิกตอเรียหรือบัว
กระดง หรืออาจแบงเปนบัวเขตรอนและเขตหนาวตามแหลงดั้งเดิม ที่ตางก็มีวิธีการปลูกและดูแลแตกตางกันไป ซึ่ง
ผูที่อยากจะศึกษาและสัมผัสความงดงามอันเปนเอกลักษณนี้ สามารถไปเยือนไดที่พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ที่นี่มีบัวหายาก บัวประจําจังหวัด บัวบาน ๒๔ ชั่วโมง และบัวเปลี่ยนสี
“จงกลนี” คือชื่อของบัวหายากที่เปนดาวเดนของพิพิธภัณฑบัว เพราะนอกจากคุณสมบัติบานตลอดเวลา
จนกระทั่งรวงโรยแลวยังเปนพันธุบัวเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีอยูเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
สําหรับบัวประจําจังหวัดปทุมธานี คือ “บัวหลวง” ซึ่งในพิพิธภัณฑบัวมีการจัดแสดงทั้งบัวหลวงปทุม
บัวหลวงพระราชินี บัวหลวงนครสวรรค และบัวหลวงจากแหลงอื่น ๆ อีกมากมาย
ดวยความหลากหลายของสายพันธุ ทําใหบัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เบงบานรับทั้ง
แสงอาทิตยและแสงจันทร หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปกลายเปนบัวบานตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบงเปนบัวที่บานรับแสง
ยามเชา และบัวที่เบงบานกลางแสงดาวยามค่ําคืน
สุดทายคือดอกบัวหลากพันธุที่สามารถเปลี่ยนสีไดในแตละวัน อาจเริ่มดวยสีเขมและจางลงเรื่อย ๆ หรือ
เปลี่ยนจากสีขาวเมื่อแรกบานกลายเปนสีสันอื่น ๆ ในชวงระยะเวลาแตกตางกันไป เปนอีกความสวยงามที่
ธรรมชาติไดสรรคสรางไวอยางมหัศจรรย
แตอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการรวบรวมสายพันธุบัวก็คือการดึงประโยชนจากบัวมาใชใหไดมากที่สุด
ไมวาจะเปนรูปธรรมที่จับตองได หรือนามธรรมที่สอดแทรกอยูในการเรียนการสอน
มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ใหเห็นประโยชนของบัวในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนอาหารทั้งคาวหวาน ยารักษา
โรค หรื อ เครื่ อ งนุ ง ห ม ก็ ส ามารถแปรสภาพจากราชิ นี ไ ม น้ํ า นี้ ไ ด ทั้ ง สิ้ น โดยเฉพาะบั ว หลวงที่ นํ า ไปแปรรู ป
เปนยารักษาโรคไดตั้งแตเมล็ดบัว ดีบัว เกสร ดอก ฝก ใบ กานใบ กานดอก เหงา และขอเหงาบัว ซึ่งแตละสวนก็มี
สรรพคุณแตกตางกันไป ขณะที่เครื่องนุมหมก็มาจากการเปลี่ยนกานบัวที่มักเปนของเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวมา
ดึงเสนใยปนเปนเสนดายเพื่อนําไปทอผา
ในสวนของการเรียนการสอน เรื่องราวของบัวก็ยังเขาไปมีสวนรวมอยูในหลากหลายสาขาวิชา ไมวาจะเปน
การปลูก การขยายพันธุ และการปรับปรุงพันธุของคณะเทคโนโลยีการเกษตร การผสมผสานในอาหารคาวหวาน
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร การนําไปสกัดกลิ่น สี และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสรางเครื่องจักรที่ตอบโจทยปญหาทางการผลิตเชิงพาณิชยอยางเครื่องแกะเมล็ดบัว เครื่องแทงดีบัว
หรือการผลิตเสนใยบัวเพื่อนําไปเปนงานผลิตภัณฑเครื่องนุงหมของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอของคณะวิศวกรรมศาสตร
เชนเดียวกับการสกัดสารจากดอกบัวของวิทยาลัยการแพทยแผนไทยเพื่อนําไปเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
และความงามต าง ๆ เช น ครี ม เจล ชาอบแห ง รวมถึ งคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ นํา บั วไปตอ ยอดด านการค าแบบ
อิเล็กทรอนิกส หรืออี-คอมเมิรซ (E-Commerce) หรือกระทั่งการสรางงานศิลปะโดยใชดอกบัวเปนแรงบันดาลใจ
ของคณะศิลปกรรมศาสตร หรือการศึกษาเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับบัวของคณะศิลปศาสตร ก็ถือวาเปน
ประโยชนจากบัวทั้งสิ้น
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑบัวยังเปนแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกไดเขาไปศึกษา
ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับบัว และเยี่ยมชมสัมผัสความงามของดอกบัวนานาชนิดไดทุกวัน เพราะเชื่อมั่นวา
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พิพิธภัณฑที่มีชีวิตแหงนี้คือสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดสํานึกแหงการอนุรักษ เนื่องจากทําใหผูคนไดสัมผัสกับบัวจริงทั้ง
ทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ อันจะทําใหเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชนและสายสัมพันธของบัวกับวิถีชีวิต
คนจนสรางความรูสึกหวงแหนขึ้น และคงไมยากนักที่จะทําใหมคี นหันมาหลงรักบัวกันมากขึ้น
บัวกับชุมชน
‘ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว’
จากทอนหนึ่งของนิราศภูเขาทองอันเปนนิราศเรื่องเยี่ยมของสุนทรภู กอปรกับพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดกลายเปนแรงบันดาลใจที่ทําใหพิพิธภัณฑบัวถือกําเนิดขึ้น จน
กลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของชาวปทุมธานี ทั้งยังเปนแหลงเรียนรูและรวบรวมสายพันธุบัวที่มากที่สุดใน
ประเทศ และกําลังจะกลายเปนแหลงจําหนายพันธุบัวของจังหวัดปทุมธานีอีกดวย
ยิ่งไปกวานั้น ดวยความสนใจจากหลายหนวยงานและกลุมเกษตรกร รวมถึงความเชื่อมโยงของดอกบัวกับ
วัฒนธรรมของผูคนในกลุมประเทศอาเซียน เชน เวียดนาม ที่มีดอกบัวเปนไมประจําชาติ ก็ทําใหอนาคตของพันธุไม
น้ําชนิดนี้กําลังไปไดสวยเลยทีเดียว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดวางแผนปรับปรุงพัฒนาสายพันธุบัวใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง เชน
ปรับปรุงสีของดอกใหสวยยิ่งขึ้น ดอกเดียวมีหลายสี หรือมีจุดประที่กลีบดอก ปรับปรุงความแข็งแรงของกานดอก
จนถึงสีสันของใบบัว จากเคยมีแตสีเขียวก็อาจพัฒนาเปนสีแดงหรือสีลายพราง เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาแกบัวให
มากยิ่งขึ้น
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ไมเพียงแต “บัว” จะเติบโตอยูในเขตรั้วมหาวิทยาลัยเทานั้น แตบัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญ บุ รี ยั ง เติ บ โตออกไปสร า ง “ชุ ม ชนบั ว ” ซึ่ ง ก็ คื อ การสร า งอาชี พ ให ช าวชุ ม ชนในละแวกพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กลายเปนอีกชิ้นสวนสําคัญที่เติมเต็มวงจรการอนุรักษของพิพิธภัณฑบัวอีกทางหนึ่ง
แตเดิม ชาวชุมชนเพื่อนบานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีอาชีพทํานาขาวและปลูกหญา
สนามเปนหลัก และปลูกบัวเปนอาชีพเสริมเทานั้น ตอมา มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหประชาชนทํานาบัวเพื่อตัดดอก
ขาย โดยสงเสริมใหปลูกบัว ๒ กลุม คือ บัวหลวงหรือบัวฉัตร มีทั้งสีขาวและสีชมพู เปนกลุมบัวที่ใชไหวพระ สวน
อีกกลุมคือบัวผัน มีดอกบานไมเหมาะกับการไหวพระ แตเหมาะสําหรับนําไปประดับในโรงแรมหรืองานตาง ๆ ซึ่ง
ในการนี้ ถือเปนการบริการวิชาการนําองคความรูจากงานวิจัยไปถายทอด ทั้งดานการปลูกและการจัดการเพื่อให
ไดผลผลิตที่ดีขึ้น และประชาชนสามารถยึดเปนอาชีพแบบถาวรได
ยอนเวลากลับไป เกษตรกรไมอาจหวังใหดอกบัวเปนอาชีพหลักไดเพราะราคาต่ํา แมจะเปนชวงเทศกาลก็
มีราคาเพียงดอกละ ๕ บาทสําหรับดอกใหญ และดอกเล็กราคาเพียงหนึ่งบาทเทานั้น แตหลังจากไดรับการสงเสริม
ก็สามารถทําใหราคาขายสงบัวหลวงหรือบัวฉัตรในชวงไมใชเทศกาลอยูประมาณ ๑.๕๐–๒ บาท สวนบัวผันจะอยูที่
ประมาณดอกละ ๒๕ บาท ทําใหประชาชนเริ่มหันมาทํานาบัวกันมากขึ้น
โครงการปรับปรุงสายพันธุบัวใหดอกและใบสวยงามมากขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบัวตัดดอก ไดดําเนิน
ไปสูความสําเร็จไดในระดับหนึ่งแลว ตอจากนี้ มหาวิทยาลัยกําลังจะขยายโครงการไปสูการเพาะพันธุบัวประดับใน
กระถางใหชาวชุมชนใกลเคียงไดนําไปขยายพันธุเพื่อสรางอาชีพตอไป
สิ่งที่ทําควบคูไปกับการสงเสริมการทํานาบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดคิดคนการแปรรูป
บัว ออกมาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ตา ง ๆ อย างต อเนื่ อง เช น น้ํ าชาจากเกสรบั ว ไนต ค รี ม เกสรบั ว เจล เซรั่ ม บํ า รุง ผิ ว
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อาหารคาวหวานกวา ๖๐ รายการ น้ําหอม น้ําปรุง สบูสี ดอกบัวอบแหง ซึ่งมหาวิทยาลัยยินดีถายทอดความรู
เหลานี้ใหแกผูสนใจ เพื่อวาในที่สุดแลวประชาชนจะเปนผูไดประโยชน และสรางชุมชนบัวใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
สูการเปนผูนําแหงบัว

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดจัดทําเว็บไซตพิพิธภัณฑบัว www.lotus.rmutt.ac.th

เพื่อใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับบัว ทั้งยังมีมีคลินิกบัวที่มีนักวิชาการตอบคําถามเกี่ยวกับบัว โดยสามารถ
สอบถามไดทั้งทางหนาเว็บไซต โทรศัพท และเฟซบุก (facebook.com/lotus.rmutt)
แตดวยปริมาณสายพันธุบัวที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และขอมูลทางวิชาการที่หลากหลาย ทําใหคณะทํางาน
พิพิธภัณฑบัวมองไปถึงการทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืชในทางวิทยาศาสตรที่จะถายทอดในรูปแบบอี-เลิรนนิง
(E-Learning) ซึ่งจะมีสื่อสําหรับศึกษาคนควาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อพิเศษสําหรับกลุมผูพิการที่จะ
ทําใหสามารถศึกษาเรื่องบัวไดงายขึ้น
นอกจากเปาหมายที่จะพาตัวเลขปริมาณสายพันธุบัวในพิพิธภัณฑไปใหไดมากถึง ๕๐๐ สายพันธุ ซึ่งคาด
วาจะเปนความจริงไดในอีกไมนานนัก คณะทํางานพิพิธภัณฑบัวยังพยายามผลักดันใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีกลายเปนศูนยกลางดานบัวทั้งในระดับประเทศและในอาเซียนอีกดวย
โดยเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ
๖๐ พรรษา และครบรอบ ๔๐ ปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงจัดการประชุม
วิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” และการประกวดบัวผันสวยงามขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม
นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุและบุคคลผูสนใจเรื่องบัว ไดมีความรูและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
อนุรักษพันธุบัวยิ่ง ๆ ขึ้นตอไป
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แมในวันนี้ พิพิธภัณฑบัวแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะยังเปรียบเสมือนเปนคนหนุมชาง
ฝน แตก็เปนฝนยาว ๆ ที่คณะทํางานพิพิธภัณฑบัวตางมุงมั่นจะไปใหถึง แมในระหวางดําเนินการจะมีอุปสรรค
ขวากหนามสักเพียงใด มีความเหน็ดเหนื่อยทดทอสักเพียงไหน แตดวยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก็ทําใหทุกคนยังคงทุมเท
เพื่อพัฒนาคุณคาและประโยชนของบัวอยางไมยอทอ เพื่อนําพา “ราชินีแหงไมน้ํา” ดอกบัวแหงจังหวัดปทุมธานีให
มีชื่อเสียงในวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ
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เพื่อใหสมกับประโยคสั้น ๆ แตงาย และไดใจความวา
“คิดถึงบัว คิดถึงราชมงคลธัญบุร”ี

ผูเขียน/เรียบเรียง
อาจารยอุษณา อารี คณะศิลปศาสตร
ถายภาพ
อาจารยอรสุชา อุปกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และขอขอบพระคุณคณะดําเนินงานทุกทาน
ผูชวยศาสตราจารยภูรินทร อัครกุลธร
หัวหนาฝายพิพิธภัณฑบัว
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การสงบัวประดับเขาประกวดในเวทีระดับโลก
โดย น.ต.หญิงปริมลาภ ชูเกียรติมั่น
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมทางวิชาการ"การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12" วันที่ 29 ต.ค. 2558

ประกวดพืชในเวทีระดับโลก....เปนสิ่งที่ผูที่เปนนักปรับปรุงพันธุทานคงตองการเขารวม ดวยหลากหลาย
เหตุผล อาทิ การเก็บเกี่ยวประสบการณ ความอยากรูอยากเห็นวาพืชที่เราปรับปรุงนั้นไดรับการยอมรับแคไหน การ
ไดเปดหูเปดตาไดเห็นวาที่อื่นๆเคามีของดีอะไรบางแลวของที่เรามีอยูในระดับไหนเมื่อเทียบกับผูอื่น การบอกใหผูอื่น
ทราบวาเราทําอะไร และ การประชาสัมพันธผลงาน หรือแมแตอยากรวมกิจกรรมสนุกๆ แตไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตาม ผูบรรยายคิดวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การไดรูไดเห็นไดรูจักวา ทิศทางความชอบของผูอื่นเปนอยางไร การสงพืช
เขาประกวดเปนแนวทางหนึ่งในการพิสูจนวา พืชของเราเปนที่ถูกตาตองใจในระดับสากลแคไหน เพราะทุกทานที่สง
ยอมตองเลือกของที่ดีที่สุดที่ตนเองมีมารวมกิจกรรม
สําหรับการประกวดบัวไมวาจะเปนในสกุลอุบลชาติหรือ
ปทุมชาติระดับนานาชาตินั้น มีเวทีแบบนี้คอนขางนอย ยิ่งบัวใน
สกุลปทุมชาติที่พอจะทราบก็มีที่งานประกวดบัวในการประชุม
ประจําปของสมาคมบัวหลวงจีนที่จัดกันมากวาทศวรรษที่นาจะมี
การสงบัวหลวงจากชาติอื่นๆเขามารวมกิจกรรมดวย แตคอนขาง
จะเปนเรื่องที่หาขอมูลยากอยูและอาจจะยังไมแพรหลายผูพูดจึง
ขอละไว เมื่ อถึ งจั งหวะและโอกาสที่ เหมาะสมคงได นําเสนอกัน
ตอไปในอนาคต
การประกวดบัวในสกุลอุบลชาติในระดับนานาชาติที่ มี
การจัดตอเนื่องมาตั้งแตปพ.ศ.2540(ค.ศ.1997) จนถึงปจจุบัน
แม ว า บางป อ าจจะมี ก ารหยุ ด ไปบ า งแต ก็ มี ค วามหลากหลาย
เพิ่มขึ้นเวทีนานาชาติที่วานั้น ก็คือ การประกวดบัวอุบลชาติพันธุ
ใหม ป ระจํ า ป ข องสมาคมบั ว และไม น้ํ า สากล หรื อ The
International Waterlily & Water Gardening Society(IWGS)
New Waterlily Competition และในชวง 3 ปที่ผานมาก็ไดมีเวทีเพิ่มอีก 1 เวที คือ การประกวดอุบลชาติพันธุใหม
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ประจําปของศูนยรวมพันธุบัวนานาชาติ หรือ International Waterlily Collection(IWC) ที่มีสถานที่จัดการ
ประกวดอยูที่ Texas การประกวดปแรกการจําแนกประเภทในการประกวดแบงตามขนาดเมื่อโตเต็มที่ของอุบลชาติ
เปนขนาดเล็ก กลาง ใหญ และ บัวเดนในการประกวด จนมาถึงปนี้การประกวดมีความหลากหลายแยกไปตามสกุล
ยอยตางๆคือ บัวฝรั่ง บัวผัน-เผื่อน บัวสาย บัวลูกผสมขามสกุลยอยไดในที่สุด หรืออยางนอยก็แยกเปน อุบลชาติเขต
อบอุนหนาว(บัวฝรั่ง) บัวลูกผสมขามสกุลยอย และ อุบลชาติเขตรอนชื้น(บัวผัน-เผื่อน บัวยักษออสเตรเลียและบัว
สาย) ขึ้นอยูกับจํานวนของบัวที่สงเขาประกวดวาจัดเขาหมวดหมูไหนไดบางในแตละป ดังนั้นประเภทที่มีการประกวด
ในชวงปหลังๆ อาจจะไมเหมือนกัน ดังนั้นผูที่คิดสงประกวดทุกทานควรติดตามขอกําหนดในการสงประกวดในแตละ
ปและแตละเวทีใหชัดเจน สําหรับการประกวดนั้นจะเปนการดูจากตนของจริงเทานั้นเหมือนกับการประกวดตนไมใน
ประเทศเรา กรณีการประกวดเวทีตางประเทศ ตองสงบัวไปใหผูจัดประกวดปลูกใหในสถานที่ที่กําหนด โดยใหยื่นใบ
สมัครสงบัวประกวดทาง e-mail กอนในชวงเวลาประมาณเดือนมีนาคมของทุกป หรือตามแตกําหนด กรณีในการ
ประกวดที่สหรัฐอเมริการะยะเวลาคราวๆ ในแตละปก็คือ บัวฝรั่ง รวมทั้งลูกผสมบัวฝรั่งขามสกุลยอย ควรสงถึงพื้นที่
ปลูกตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.เปนตนไป สวนบัวผัน-เผื่อน บัวยักษออสเตรเลีย หรือ บัวสาย ควรสงใหถึงสถานที่ปลูกตั้งแต
1 มิ.ย. แตทั้งหมดไมควรสงชาไปกวา 30 มิ.ย. เพราะบัวของเราอาจฟนตัวไมดี ดอกยังไมสมบูรณเต็มที่หรืออาจจะ
บานไมทันในวันประกวดในชวงเดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดตามเอกสาร
ในภาคผนวกทายบทความ
วิธีการในการประกวด – การตัดสิน
เกณฑและวิธีการในการตัดสินของคณะกรรมการในการประกวดพิจารณา เกณฑในการตัดสินการประกวดตัดสิน
พิจารณา โดยแยกการตัดสินบัวแตละพันธุที่ ไมไดระบุวาเปนบัวชื่ออะไร มาจากไหน แตกําหนดเปนรหัสพันธุเปน
หมายเลขไว พิจารณาแยกไปตามแตละหัวขอแลวใหคะแนนบัวรหัสนั้นๆตามหัวขอดังกลาว(หลักการเหมือนเราทํา
แบบสอบถาม) เมื่อครบทุกหัวขอก็มารวมคะแนนใหบัวตนนั้นๆ ตนไหนคะแนนสูงที่สุดก็ไดรับรางวัล ดังนั้นคะแนนใน
แตละหัวขอก็เปนไปตามคุณสมบัติที่แทจริงของบัวตนนั้นๆตามความเห็นของกรรมการ ไมใชเปนการเปรียบเทียบ
ระหวางบัวที่สงประกวดดวยกัน โดยมีหัวขอ ดังนี้
1. ภาพรวมของลักษณะดอก ประกอบดวย สี ความซอนกลีบดอก รูปทรง อาจจะมีเรื่องของกลิ่นดวย
2. ภาพรวมของลักษณะใบ ประกอบดวย สี รูปทรงใบ หรือลักษณะอื่นๆในแผนใบ
3. ลักษณะภาพรวมของบัวทั้งตน ประกอบดวย สัดสวนระหวางขนาดกอ ขนาดดอก ขนาดใบ หรือ ลักษณะ
การแผของใบ
4. ลักษณะพิเศษอื่นๆ(ถามี) อันนี้ไมแนใจ นาจะหมายรวมถึง ความดกของดอก การเปลี่ยนสีที่นาสนใจพิเศษ
๑๗

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แพ-ชนะกันดวยความสวยงามของตัวบัวตนนั้นๆ อยางแทจริง
รางวัลพิเศษอีกรางวัล คือ รางวัล People Choice Award รางวัลนี้ ก็คือ การลงคะแนนบัวที่เขาประกวด
จากภาพที่แสดงใน website ของ IWGS รางวัลนี้เปนรางวัลจากความชอบลวนๆของผูมารวมลงคะแนนผานทาง
website
คุณสมบัติของบัวสกุลอุบลชาติพันธุใหม เพื่อการสงประกวด
แนนอนที่สุดก็คือ ตองเปนบัวที่คัดเลือกหรือปรับปรุงผสมขึ้นใหม กรณี นี้มีหลายมิติที่จะตองพิจารณา
1. ใหม ใ นท อ งตลาด ในที่ นี้ ไ ม ไ ด ห มายถึ ง ป ที่ ตั้ ง ชื่ อ แต ห มายถึ ง ระยะเวลาที่ ไ ด มี ก ารจํ า หน า ยออกสู
สาธารณะ แตคําจํากัดความของ ความใหมกรณีนี้ 2 เวทีไมเหมือนกัน คือ ถาจะสงเวทีของ IWGS บัวตนนั้นๆหามมี
การจําหนายแจกจายออกจากเจาของ 1 ปกอนถึงวันประกวด หากเปนเวทีของ IWC หามจําหนาย 2 ปกอนถึงวัน
ประกวด
2. พันธุที่ใหม ไมซ้ํากับที่มีอยูแลวในแวดวงนักปรับปรุงพันธุ ควรเปนไปตามหลักมาตรฐานการคัดเลือกพันธุ
ใหม คื อ มี ลั ก ษณะที่ มี ค วามแตกต า งจากพั น ธุ เ ดิ ม อย า งชั ด เจนและคงที่ ( Distinctness) มี ค วามสม่ํ า เสมอตาม
ลักษณะเฉพาะของพันธุ(Unity) และเปนพันธุที่มีความคงตัว(Stability)คือ ไมวาปลูกจากสวนขยายพันธุกี่รุนตอกี่รุน
ก็มีลักษณะเหมือนเดิม-ทุกเหงา หนอที่แยกมาจากหนอหลักตองมีลักษณะเหมือนกัน ไมใชบัวที่กลายพันธุแบบ
ชั่ ว คราว หรื อ แปรพั นธุ แ บบชั่ ว คราวเพราะโดนสารเคมี ห รื อ สภาพแวดล อ มผิ ด ปกติ หรือ เปน โรคที่ พ อผา นไป
ระยะเวลาหนึ่งก็กลับคืนมาเปนตนอื่น หรือเปนลูกจากเมล็ดของตนพันธุ โดยสวนตัวพันธุที่นิ่งแลวก็คือตนที่โตเต็มที่
และมีการศึกษาเก็บขอมูลไมนอยกวา 2 ป หลังจากเห็นดอกแรกในกรณีที่บัวตนนั้นๆดอกไมดก หรือบัวตนนั้นใหดอก
มาจนถึงดอกที่ 20 แลว หากตนพันธุยังไมนิ่งพอสงประกวดไปแลว เมื่อเวลาผานไปนานๆเขาอาจจะมีลักษณะที่
เปลี่ยนไปได แลวจะเปนปญหาที่ตองถกเถียงกันตอไป
3. ผูสงประกวดควรเปนเจาของผูผลิตปรับปรุงพันธุดวยตัวเอง หากสงแทนเจาของตามกติกาจะตองมี
หนังสือเซ็นยินยอมของเจาของพันธุแนบไปกับใบสมัครในการสงบัวเขาประกวดดวย(กติกาขอที่2 ของ IWGS) สําหรับ
ในกรณีสงใหแทนกันนี้ เวทีประกวด IWC ไมมีการกลาวถึง แตเพื่อความสบายใจของทุกคน ควรนําแนวทางของ
IWGS มาใช
4. เนื่องจากการสงหนอ เหงา หรือหัวบัว ไปประกวดในตางประเทศนั้น เพื่อความปลอดภัยวาบัวเรามี
โอกาสรอดไดแนนอน ดังนั้น การสงก็ควรจะมีจํานวนสวนขยายพันธุของบัวตนนั้นๆ ไมนอยกวา 2-3 ชิ้น(หนอ เหงา
หัว) จึงไมแนะนําใหสงบัวที่เรายังมีจํานวนตนนอยเกินไปเขาประกวด
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5. พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของคาใชจายในการประกวด เพราะ เราจะตองออกคาใชจายในการสง
ประกวดเองทั้งหมด และในบางเวทีอาจจะมีการขอรับบริจาคเงินในการดูแลรักษาตนบัวที่เราสงประกวดดวย กรณี
ของIWGS อยูที่พันธุละ 50 เหรียญ สวน IWC ตอนนี้ยังไมมีการเก็บคาสมัคร
6. ควรมีการศึกษากติกาของแตละเวทีใหกระจางและ ควรศึกษาบัวที่เคยมีการสงประกวดมาในปกอนๆ เพื่อ
จะไดประเมินถูกวา บัวที่เราคิดจะสงประกวดสวยหรือ ดีพอหรือไม โดยสามารถติดตามไดจากขอมูลในเอกสารอางอิง
ทายบทความ
7. ใหพิจารณาดวยวาจะใหคณะทํางานในการประกวดดําเนินการอยางไร กับบัวที่ประกวดเสร็จแลว ไดแก
ใหสงกลับมาที่เจาของ(ผูสงตองชําระคาสงเอง) ทําลายทิ้ง ใหขายตอ หรือบริจาคใหสวนที่จัดประกวด

วิธีการสง - ใชกรรมวิธีเดียวกับการสงบัวไปตางประเทศ จัดสงทาง EMS หรือ Air freight โดยมีเอกสารรับรองพืช
(Phytosanitary Certificated) ของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรแนบทั้งภายในกลอง
และติดดานนอกกลองใหเห็นไดชัด
ขอแนะนํา คือ ควรหมั่นติดตามผลวาบัวที่จัดสงมีการปรับตัวอยางไร ตรงกับลักษณะพันธุในสภาพแวดลอม
ในบานเราหรือไมจะไดเพิ่มขอมูลในการปรับตัวของตนบัวที่เราคัดเลือกตอไปดวย
เนื่องจากกติกาในการประกวด และ ใบสมัครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกติกาในการประกวดแตละป หากมีขอ
สงสัย สามารถติดตอปรึกษาผูบรรยายไดที่ 091-2956545 หรือ อีเมลลมาที่ pangubon@yahoo.com โดยตรง
รายการเอกสารอางอิงและ website ที่ควรติดตาม
ปาน ปานขาว. "การตรวจสอบพันธุพืช(Examination of Distinctness, Uniformity and Stability)".เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถายทอดเทคโนโลยีดานการตรวจสอบพันธุพืชเพื่อการคุมครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ วันที่ 23-25
กรกฎาคม 2557. สํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร
http://iwgs.org/events/
http://www.internationalwaterlilycollection.com/?project=the-2015-3rd-annual-iwc-new-waterlily-contest
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ผนวก
1. ขอกําหนดพื้นฐานในการสงประกวด

1.1. IWGS New waterlily competition 2015 จาก http://iwgs.org/events/
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1.2. IWC New waterlily annual competition จาก
http://www.internationalwaterlilycollection.com/?project=the-2015-3rd-annual-iwc-new-waterlilycontest
3rd Annual New Waterlily Competition
The International Waterlily Collection is hosting our Third Annual Waterlily Competition.
We invite any hybridizer who is interested in entering to fill out the entry form and arrange to ship your plants as soon as possible. The plants will be
grown out and displayed at the International Waterlily Collection (IWC) in San Angelo, Texas, USA.
Initial guidelines:
1) The competition is open to any waterlily hybrid that has not been in the trade for more than two years and has not previously won any New
Waterlily Competition.
2) Three divisions – Hardy / Tropical / Intersubgenerics (ISG’s)
3) Awards for the Best plant in each division with 1 overall winner
4) No entry fees
Reasons to enter the San Angelo Competition
1) Ken Landon
* Ken has been growing waterlilies for over 50 years
* World acclaimed grower, collector, hybridizer and conservationist
* Innovator of superior a fertilizer formulation, tuber production and tuber storage techniques.
* Perry Slocum and Dr. Kirk Strawn sent their newest hybrids to be trialed by Ken to see what their maximum potential would be
* Ken worked intimately with Patrick Nutt formerly of Longwood Gardens on growing techniques and preserving collections from such famed hybridizers
as George Pring and Martin Randig
* Ken’s efforts were featured in the New York Times, the Washington Post, he recently received a Texas Conservationist Award, his Nymphaea ‘Texas
Dawn’ was named Official Waterlily of the State of Texas.
2) The waterlilies will grow under optimal conditions so it maximum growth potential and flower production will be realized. We have Anecypha and
Brachyceras entries that exceed 12 feet (3.6 meters) and Nymphaea that exceed 8 feet (2.4 meters). The image below has a standard 3 foot measuring
stick. As you can see, the plant dwarfs the measuring instrument. If you want to enter a competition where your entry has the greatest chance to reach
its maximum potential, the IWC contest is the perfect choice.
3) The International Waterlily Collection at San Angelo’s Civic League Park is a
botanical exhibit exclusively dedicated to aquatic plants
4) A superb staff and team of volunteers maintain the exhibit in peak condition.
5) Civic League Park is free and open to the public 24 hours a day
6) We have a lengthy growing season – March until November
7) High Temperatures and maximum sunlight availability assure excellent growing conditions
8) The competition will be viewed by tens of thousands of annual visitors to the park
9) Outstanding publicity by the International Waterlily Collection’s websites and the City of San Angelo assure maximum public exposure of the plants
and the competition
10) Excellent photo and video documentation of the competition and all of the waterlilies.
11) The IWC is one of the top-ranked water gardens in the world.
If any
Nymphaea hybridizer would like to submit varieties to be grown for the competition, please complete the entry form and submit by July 31st, 2015.
Plants, tubers or rhizomes need to arrive in Texas by the middle of May 2015 for the best chance of winning but will be accepted until the middle of
August 2015.
The entries will be judged in conjunction with LilyFest 2015 in mid September of 2015.
Arrangements can be made to send entries by contacting Tim Davis at tim@internationalwaterlilycollection.com
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2. ตัวอยางใบสมัครในการสงบัวประกวด(IWGS) กรณีที่มีการสงแทนผูอื่น หรือ มีการฝากสง
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บัว…ในมุมมองของคนรุน ใหม

สวนบัว จิรสิน
34 ม.7 คลองบางตาล ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
Facebook page สวนบัว จิรสิน Line id tappzuza Tel 087-9889256
ในปจจุบันคนรุนใหมไดมองขามอาชีพการเกษตร ทําใหบุคลากรทางดานการเกษตรนอยลง เนื่องดวย
ปจจัยตางๆทางเศรษฐกิจ และสังคม อันไดแก
1. ปจจัยทางดานการเงิน บางคนมีความคิดยึดติดวา การทําเกษตรมีรายไดนอย โดยมีสังคมเปนตัว
บงชี้ และเกษตรกรบางรายมีหนี้สินมาก เปนตัวอยางแกคนรุนหลัง
2. ปจจัยทางดานสังคม ในสังคมไทย อาชีพเกษตรเปนอาชีพที่ยังมีการดูถูกจากสังคม ในขณะที่
การเกษตรยังเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. การอพยพ การอพยพของผูคนเขาสูเมืองหลวงเพื่อทํามาหากินโดยทิ้งถิ่นกําเนิดมาสูเมืองหลวง โดย
ทิ้งวิถีชีวิตที่เรียบงายเพื่อปจจัยดานตางๆ
4. ธรรมชาติ การเกิดปญหาภัยธรรมชาติตางๆ ทําใหผลผลิตเนาเสีย ทําใหเกษตรกรเกิดความทอแท
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บัว เปนพืชที่ใหความสวยงามสบายตา และใหความสงบแกจิตใจ
บัว เปนพืชที่ปลูกงายและไมตองดูแลมาก
บัว จึงเหมาะกับการใชชีวิตในปจจุบัน โดยเปนแหลงพักผอนไดในวันหยุด
ในชวงตนป 2557 ไดเห็นบัวฝรั่งเปนครั้งแรก เกิดความชอบแลวศึกษาตอมาเรื่อยๆ และไดทดลอง
เลี้ ย งบั ว ต า งๆ จากที่ ไ ม เ คยมี ป ระสบการณ ใ นการเลี้ ย งบั ว มาก อ น มี ก ารลองผิ ด ลองถู ก ในการเลี้ ย งและ
ขยายพันธุเรื่อยมา จนมีเกษตรกรรายหนึ่งไดแนะนําและสอนเลี้ยงบัว โดยถายทอดเทคนิคตางๆ ให ตั้งแตการ
เตรียมดิน จนกระทั่งวิธีการผสมพันธุบัว จากการอานบทความบัวฝรั่งไมมีสีมวง น้ําเงิน และฟา ทําไหเกิดความ
ทาทายในการสรางสรรคบัวนี้ขึ้น ซึ่งยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศตางๆ และยังสามารถเปนที่รูจักกันทั่วโลก
ไดอีกดวย จึงตองการพัฒนาสายพันธุบัวเพื่อเปนพอพันธุและแมพันธุของตัวเอง มีการทดลองผสมพันธุบัวตางๆ
โดยอาศัยสายพันธุที่หาไดทั่วไปตามทองตลาด แตยังไมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ไดทําการศึกษาขอมูล
ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต จนไดขอมูลทราบวาสายพันธุที่สามารถใหเมล็ดได คือสายพันธุ โอปอ มาดาม เมลา
และสุปราณี
ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุ
พืชมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยมาตั้งแตครั้งดึกดําบรรพ เปนอาหารหลักของมนุษย ทั้งทางตรง
และทางออม เปนเครื่องนุงหมและเครื่องใช เปนที่อยูอาศัยและเปนยารักษาโรค นอกจากนี้ยังใหความรมรื่น
สดชื่น และสุขสบายกายใจแกมนุษยในยุคปจจุบันอีกดวย มนุษยหรือเกษตรกรในสมัยโบราณรูจักการปรับปรุง
พันธุพืชเพื่อใหไดพันธุดี โดยอาศัยความใกลชิดและประสบการณที่สะสมกันมาชานาน รูจักเทคนิคของการ
เลือกพันธุที่มีลักษณะที่ตนตองการจนไดพืชพันธุดีไวปลูกตอๆ กันมาจํานวนมาก ดังตัวอยางพันธุผลไมชนิด
ตางๆ ทีม่ ีอยูในขณะนี้สวนมากไดจากการคัดเลือกทั้งสิ้น การปรับปรุงพันธุพืชจึงถือวาเปนทั้งศาสตรและศิลป
ความรูเบื้องตนในการพัฒนาสายพันธุบัว
1. พืชกรรม
สิ่งสําคัญประการแรก นักปรับปรุงพันธุจะตองรูจักปลูกพืชใหเจริญเติบโต จนออกดอกและตก
ผลได จะตองมีใจรักตนไมและอยูใกลชิดกับตนไมที่ตนตองการปรับปรุงพันธุอยูเสมอ สิ่งที่ขาดไมไดคือ ความ
ขยัน อดทน และชางสังเกต
2. พฤกษศาสตร
คือความรูดานตางๆ เกี่ยวกับลักษณะ และวงจรชีวิตของพืช เปนสิ่งที่นักปรับปรุงพันธุควรทราบ
ซึ่งวิชาการเหลานี้ไดแบงออกเปนแขนงตางๆ ดังนี้ เชน อนุกรมวิธาน (การศึกษาวิธีการจําแนกชนิด และจัด
หมวดหมูพืช) ภายวิภาค (การศึกษาโครงสรางภายในและสวนประกอบของเซลลและสวนตางๆ ของพืช)
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พฤกษศาสตร (การศึกษากระบวนการเติบโตของพืช) สรีรวิทยา (การศึกษาวาดวยคุณสมบัติและการกระทํา
หนาที่ของอินทรียตางๆ ซึ่งเปนสวนของพืช) เปนตน
3. พันธุศาสตร
เปนวิชาที่จําเปนยิ่ง ของการปรับปรุงพันธุพืชในปจจุบัน เพราะการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุพืช
จะอาศัยหลัก กฎเกณฑของพันธุศาสตร กลไกของยีนและโครโมโซม ซึง่ เปนตัวควบคุมลักษณะตางๆ ของพืช

การพัฒนาบัวลูกผสมขามสกุลยอย (Intersubgeneric)
บัวลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุขามสกุลยอย (intersubgeneric) ระหวางสกุลยอย จะไดบัวลูกผสมสาย
พันธุใหมที่มีลักษณะโดดเดนทั้งสีดอก สีใบ ขนาดดอก ลักษณะกลีบดอก ที่สวยงามและแตกตางจากบัวสาย
พันธุอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายพันธุ ที่นักพัฒนาสายพันธุเรียกวา ISG

การคัดเลือกสายพันธุ
ตนแมจะเนนปริมาณการใหดอกมาก และมีเปอรเซ็นตการติดผลสูง สวนมากตนแมจะเปนสีชมพู ไดแก
Perry′s Fire Opal , mayla เปนตน
ตนพอ เปนบัวผันพันธุพื้นเมือง เนนสายพันธุดั้งเดิม โดยใช สีน้ําเงิน และมวงเปนหลัก โดยแบงตาม
ลักษณะใบ และทรงของดอกที่ตองการ
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การคัดเลือกตน สังเกตจากการติดฝกงาย เพราะชวยเพิ่มโอกาสในการติดฝกผสมแบบขามสายพันธุ ซึ่ง
โอกาสติดนอยกวาผสมกับบัวฝรั่งหลายเทา ผลมีการขยายขนาดมากกวาปกติ และใหจํานวนเมล็ดเพิ่มขึ้นตาม
ขนาดของผลอีกดวย
การเลือกตนพอ (บัวผัน) เลือกสีเหลือบอมชมพู ทรงดอกกลีบสวย ใหเกสรมาก
ปริมาณการใหดอกสูง..(ทําไมถึงตองเลือกพวกดอกดก)
1. การใหดอกตอเนื่องมีผลในการพัฒนาสายพันธุในขั้นตอไป
2. ลดความผิดพลาดในการผสมไมติด ซึ่งยังมีดอกมาใหผสม บางครั้งอาจจะผสมติดหรือไมติดทั้งหมด
ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกไดอีกดวย
ปริมาณการใหผลผลิตสูง..(ทําไมถึงตองเลือกการใหผลผลิตสูง)
เนื่องมาจากการใหดอก และการใหผลผลิตสูง ยอมมีโอกาสในการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุไดมาก
ขึ้น การผสมพันธุพืชก็เหมือนกับคนและสัตว ตองคํานึงถึงความสมบูรณ และความพรอมในทุกดานของแมพันธุ
เทคนิคการผสมพันธุบัว
การผสมพันธุพืชมี 2 วิธี คือแบบแหงและแบบเปยก โดยการผสมพันธุพืชทั้ง 2 แบบแบงตามลักษณะ
อากาศของแตละวัน การผสมแบบเปยก ใชผสมในวันที่อากาศแหง ใชเกสรจํานวนมาก สวนการผสมแบบแหง
ผสมในวันที่มีฝนพรํา ใชเกสรไมเยอะ สะดวก และงาย

เมล็ดพันธุของบัวลูกผสมขามสายพันธุ
ในการคัดเมล็ดพันธุบัวลูกผสม มีความละเอียดออนและมีอัตราการงอกต่ํา ไมทนทานตอสภาพ
อากาศเมื่องอกเปนตนใหม จึงตองคัดเลือกตั้งแตเมล็ดพันธุ โดยสวนใหญเมล็ดพันธุจะมีขนาดเล็กกวาปกติ และ
การเจริญเติบโตจะชากวาบัวฝรั่ง ใหคัดเลือกเมล็ดที่มีลักษณะใกลเคียงกับขนาดปกติมากที่สุด ทรงของเมล็ดมี
๒๘

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวใหเปนพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” ปทุมธานี ... เมืองบัว
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะกลมกวาปกตินิดหนอย โดยการปลอยใหงอกตามธรรมชาติกอน สวนที่ไมงอกใหนําเขาตูเย็น เมื่อจะใช
คอยนําออกมา
เทคนิคการปลูกเลี้ยงบัว
ระยะอนุบาล ควรเก็บไวในที่รม มีแสงแดดรําไร ใชน้ําสะอาด เนื่องจากหากน้ําไมสะอาด อาจทําใหบัว
ที่เกิดใหมเนาตายไดงาย และใชดินสําหรับไมน้ําโดยเฉพาะในการเพาะเมล็ดที่งอกใหม จากการทดลองไดผลดี
จากการใชดินสูตร หนอนแดง ไรน้ํา ตะไคร และสาหรายตางๆ เมื่อพนระยะอนุบาลมีใบเลี้ยง สามารถใชดิน
และนําออกแดดไดตามปกติ

ความแตกตางระหวางบัวฝรั่ง และ บัวขามสกุลยอย (ISG)
1. ดอกมีลักษะคลายบัวผัน จะมีเกสรเปนลักษณะเดน
2. การพัฒนาทําไดยากกวาปกติทั่วไป
3. สี มีสีสันที่แตกตางไปจากบัวฝรั่งและบัวผัน
4. การขยายพันธุ บางตนที่พัฒนาขึ้นขยายพันธุไดชา และบางตนไมสามารถขยายพันธุได
5. ทําความเขาใจในบัวสายพันธุ ISG
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แนวทางการพัฒนา
1. เนนการพัฒนาสายพันธุบัวลูกผสมเปนหลัก (ISG)
2. ทําการพัฒนาสายพันธุบัวเพื่อทําเปนแมพันธุในทุกป โดยการคัดเลือกจากการใหดอกและติดผล
3. พัฒนาบัวฝรั่งสีตางๆ ที่ยังมีชนิดของสายพันธุนอย เชน สีขาว และสีเหลือง เปนตน
4. ในอนาคต นําองคความรูไปใชพัฒนาบัวสายพันธุอื่นๆ อีกเชนกัน
ขอควรปฏิบัติสําหรับนักพัฒนาสายพันธุ
อดทน ขยัน ใสใจ เชื่อมันในสิ่งที่ทํา พัฒนาตนเองตามเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะ
1. วงการบัวประดับในประเทศไทยตื่นตัวเรื่องสายพันธุใหมในประเทศ ควรมีการจัดการแขงขัน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อใหมีแรงกระตุนในการพัฒนามากขึ้น
2. เนื่องจากมีการพัฒนาสายพันธุอยางแพรหลาย ควรมีตลาดรองรับสายพันธุที่การพัฒนาขึ้นมาใหม
จากผูพัฒนาสายพันธุ
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การพัฒนาพันธุบัวประดับโดยการผสมพันธุขามสกุลยอย
ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป
ผูอํานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ปจจุบันในระบบอนุกรมวิธานไดมีการจัดแบงบัวสายในสกุล Nymphaea ออกเปน 6 สกุลยอย
(subgenera) ไดแก สกุลยอย Anecphya, Brachyceras, Confluentes, Hydrocallis, Lotos และ
Nymphaea ซึ่งในแตละสกุลยอยก็จะมีลักษณะประจํากลุมเห็นไดชัดเจน รวมถึงแหลงกําเนิดของบัวแตละ
กลุมก็จะมีความแตกตางกันอยางมาก ทําใหเกิดขอจํากัดในการปลูกเลี้ยง กลุมที่เกิดในเขตรอนจะไมสามารถ
ปลูกเลี้ยงไดในสภาพเปดของเขตหนาว และในขณะเดียวกันบัวสายที่มีกําเนิดในเขตหนาวก็อาจเจริญเติบโตไม
ดีเท าที่ ควรในเขตร อ น นอกจากนี้ บัว บางสกุล ยอ ยอาจมีค วามหลากหลายของสี อยู ใ นวงจํา กัด หากมอง
ยอนหลังไปเพียง 10 กวาปที่แลวมา การนําบัวสายตางสกุลยอยมาผสมกันนั้นเปนสิ่งที่ไมสามารถเปนไปได ใน
ป ค.ศ. 2001 James Allison ไดตั้งคําถามปลายเปดไววา จะมีความเปนไปไดหรือไมที่จะนําบัวสายตางสกุล
ยอยมาผสมกัน เพื่อใหเกิดบัวลูกผสมที่มีความแปลกใหมไปจากที่มีอยู แตเพียง 1 ปหลังจากนั้น William
Phillips ก็ไดนําเสนอบัวลูกผสมขามสกุลตนแรกของโลก โดยการผสมขามสกุลยอย Anecphya และ
Brachyceras ขึ้น จากความสําเร็จในครั้งนั้นทําใหนักปรับปรุงพันธุบัวประดับทั่วโลกไดหันมาสนใจที่จะผสม
พันธุบัวขามสกุลยอยมากขึ้น ในป ค.ศ. 2008 ไพรัตน ทรงนานิช นักปรับปรุงพันธุบัวของไทย เปนบุคคลแรกที่
ประสบความสํ าเร็ จในการผสมพั นธุ บั วขามสกุล ย อยระหวา งสกุล ยอย Nymphaea
และสกุ ล ยอ ย
Brachyceras ทําใหไดดอกบัวที่มีลักษณะคลายบัวฝรั่งแตมีสีของบัวผันเกิดขึ้นในโลก และในป ค.ศ. 2009
Calos Magdalena จากสวนพฤกษศาสตร Kew สหราชอาณาจักร ก็สามารถผสมบัวขามสกุลยอยระหวาง
สกุลยอย Anecphya และ Lotos ไดเปนครั้งแรกของโลกอีกดวย
การผสมพันธุขามสกุลยอยหรือ intersubgeneric hybridization คือการนําบัว 2 ชนิด จาก 2 สกุล
ย อ ยที่ แ ตกต า งกั น มาผสมกั น คู ผ สมจะเป น คู ใ ดก็ ไ ด ลู ก ผสมที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเรี ย กว า ลู ก ผสมข า มสกุ ล ย อ ย
(intersubgeneric hybrid) หรือที่นิยมเรียกกันยอๆวา isg hybrid เปนที่นาสังเกตวาบัวลูกผสมที่เกิดจากการ
ผสมขามระหวางสกุลยอย มักมีลักษณะที่แสดงออกจากทั้งตนพอและตนแมใหเห็นไดชัด
ขอดีและขอเสียของการทําลูกผสมขามสกุลยอย
ขอดี

1. ไดบัวประดับที่มีลักษณะแปลกใหมไปจากที่เคยมี เชน สีสันที่สวยงามแปลกตา
2. มีพันธุบัวที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
3. อาจมีอายุการบานดอกที่นานขึ้นกวาบัวทั่วไป สามารถพัฒนาเปนไมตัดดอกได

ขอเสีย
1. ลูกผสมสวนใหญที่ไดมีความพิการ หรือมีลักษณะไมพึงประสงคตองคัดเลือก
เฉพาะตนที่มีลักษณะดีซึ่งมีจํานวนนอย
2. ลูกผสมขามสกุลยอยสวนใหญมักเปนหมัน ไมสามารถนําไปผสมตอได
๓๑

