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1. ชื่อสมุนไพร บัวหลวง (BUA LUANG)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Nelumbo nucifera Gaertn.     ชื่อวงศ Nelumbonaceae
3. ชื่ออื่น  สัตตบงกช สัตตบุษย บุณฑริก ปทุม อุบล (ภาคกลาง), Egyptian bean, Indian lotus, Sacred lotus, 
    Lotus
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก อายุหลายป มีเหงาและไหลอยูใตดิน 
  เหงา จะมีลักษณะเปนทอนยาวมีปลองสีเหลืองออนจนถึงเหลือง แข็งเล็กนอย ถาตัดตามขวางจะเปนรูกลม ๆ หลายรู 
ไหลจะเปนสวนที่เจริญไปเปนตนใหม 
  ใบ เปนใบเด่ียวรูปโล ออกสลับแผนใบจะชูเหนือน้ำ รูปใบเกือบกลม ขนาดใหญ ขอบเรียบและเปนคล่ืน ผิวใบนวล กานใบแข็ง
เปนหนาม ถาตัดตามขวางจะเห็นเปนรู ภายในกานใบมีน้ำยางขาว เม่ือหักจะมีสายใยสีขาว ใบออนสีเทานวล ปลายมวนงอข้ึนท้ังสองดาน 
กานใบจะติดตรงกลางแผนใบ 
  ดอก เด่ียว มีสีขาวสีชมพู มีกล่ินหอม กานดอกยาว มีหนามเหมือนกานใบ ดอกชูเหนือน้ำ และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบเล้ียง 
4- 5 กลีบ ขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีชมพู กลีบดอกมีจำนวนมาก เรียงซอนหลายช้ัน เกสรตัวผูมีจำนวนมาก สีเหลืองปลายอับเรณู
มีรยางคคลายกระบองเล็กๆ สีขาว เกสรตัวเมียจะฝงอยูในฐานรองดอก รูปกรวยสีเหลืองนวล 
  ผล รูปกลมรี สีเขียวนวล มีจำนวนมาก ฝงอยูในสวนท่ีเปนรูปกรวย เม่ือออนมีสีเหลือง รูปกรวยน้ีเม่ือเปนผลแกจะขยายใหญข้ึน
มีสีเทาอมเขียว ที่เรียกวา “ฝกบัว” มีผลสีเขียวออนฝงอยูเปนจำนวนมาก
5. สวนที่ใชทำยา
  เกสรเพศผู
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  เกสรเพศผูแหง รสฝาดหอม เปนเสนสีเหลืองหรือสีเหลืองออนอมสีน้ำตาล บำรุงหัวใจบำรุงครรภ แกรอนในกระหายน้ำ 
บำรุงปอด บำรุงตับ แพทยแผนโบราณจัดไวเปนตัวยาชนิดหนึ่งในพิกัดเกสรท้ัง 5 เกสรท้ัง 7 และเกสรท้ัง 9
  เหงาและเมล็ด รสหวานเย็น บำรุงกำลัง แกรอนในกระหายน้ำ แกเสมหะ แกพุพอง แกดี แกอาเจียน

บัวหลวง
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก พบวาเกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตานเบาหวาน สารสกัดเมทานอล
จากเหงาบัว มีฤทธิ์ทำใหนอนหลับ ลดปวดและตานการอักเสบ
8. สารสำคัญ
  เกสรบัวหลวงมีองคประกอบเคมีเปนสารกลุมเฟลโวนอยด (flavonoids) หลายชนิด เชน เคอรเซทิน (quercetin) 
ลูทีโอลิน (luteolin) ไอโซเคอรเซทิน (isoquercetin) และลทูีโอลินกลูโคไซด (luteolinglucoside) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลางตั้งแตแถบภูมิภาคเปอรเซียถึงทวีปออสเตรเลีย
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ลุมมีน้ำขังอยูตลอดป พื้นที่นา หวยหนองคลองบึง 
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี นครสวรรค พะเยา
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   บัวหลวง (ดอกยาว ทั้งสีขาวและชมพู) หรือพันธุพื้นเมืองทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นเมืองทั่วไป (ใชรับประทานเมล็ดในฝก) 
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการแยกหนอ โดยแยกหนอที่เปนไหลมีรากติดและใบ 2 – 3 ใบ ใสกระถางกนตันใสดินเลนไว
ครึ่งกระถาง และแยกหนอบัวหลวงปลูกในดินเลนที่เตรียมไวแลวเติมน้ำใหเต็มกระถาง (กระถางขนาด 12 นิ้ว) ประมาณ 
1 – 2 เดือน บัวจะเริ่มแตกใบใหมขึ้นมา (บัวหลวงสามารถติดเมล็ดไดงายทุกพันธุ ยกเวนสัตตบงกช เพราะดอกไมคอยบาน 
จึงขยายพันธุดวยการแยกไหลเปนสวนใหญ)
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก บัวหลวงปลูกไดทุกฤดูกาล จะตองมีน้ำขังตลอดปคลายกับการทำนา แตไมนิยมปลูกฤดูน้ำหลาก 
ระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม เพราะบัวไมชอบน้ำที่ลึกมากจนเกินไป
  - การเตรียมดิน เหมือนการทำนา โดยการไถดะ ไถแปร ไถพรวน ไถคราดกำจัดวัชพืชและใสปูนขาวปรับสภาพดิน 
และปุยหมักทิ้งไวประมาณ 1 สปัดาห และปลอยน้ำเขาประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร
  - วิธีการปลูก ตากดินและใสปุยคอกหรือปุยหมัก พรอมที่จะปลูก นำบัวที่ปลูกไวในกระถาง อายุประมาณ 
5 – 10 เดือน เจริญเต็มที่ ปลูกลงแปลงโดยปลูกหาง 2 เมตร ระหวางตน ระหวางแถว 2 เมตร แลวปลอยน้ำเขาใหพอเหมาะ
โดยอยาใหสูงมากจนเกินไป พอประมาณ 1 – 2 เดือน เมื่อบัวเริ่มแตกใบ ใหเพิ่มระดับน้ำแตอยาใหเกิน 1 เมตร
14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย ใหปุยเมื่อตอนเตรียมดิน แลวใหอีกครั้งเมื่อบัวอายุ 3 เดือน จะใหสูตร 15 -15 -15 หลังจากนั้นบัว
จะเริ่มออกดอก และใหปุยทุก ๆ 3 เดือน 
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  - การใหน้ำ ตองคอยดูระดับน้ำอยาใหแหงจนเกินไป หรืออยาใหลึกมาก 
  - การกำจัดวัชพืช ไมคอยมีวัชพืช วัชพืชสวนใหญเปนพืชน้ำเชน ผักตบชวา จอก แหน ควรกำจัดทิ้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู บัวจะมีโรคหลายชนิด เชน โรคใบจุด โรครากเนา เพล้ียจักจ่ัน เพลียไฟ และเพลียออน 
ควรใชน้ำหมักสะเดาหรือน้ำหมักชีวภาพฉีดพนทุก 15 วัน 
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว บัวเมื่อมีอายุเดือนขึ้นไป เริ่มจะออกดอก เก็บเก่ียวไดตลอดอายุของบัว ประมาณ 1 -2 ป
  - วิธีการเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวโดยเอาเกสรบัวตองใหดอกบัวบานเต็มท่ี โดยการหักดอกบัวเก็บใสภาชนะ เพ่ือนำไปแปรรูป
ตอไป หรือจะปลอยใหดอกบานจนเกสรหลุดรวงลงน้ำ แลวเอากระชอนชอนออกจากน้ำ
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดดอกบัวมาแลว นำมาแยกกลีบบัวและเกสรบัว แลวตากใหแหง ประมาณ 3 – 4 วัน 
ถึงจะแหงหรือนำไปอบอีกครั้งเพื่อใหแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดกลีบบัวและเกสรบัวท่ีแหงแลว นำบรรจุถุงมัดปากใหเรียบรอย เตรียมสงจำหนายตอไป 
หรือถาจะเก็บควรเก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  เกสรบัวหลวงแหง ราคากิโลกรัมละ 250-500 บาท


